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editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,

máte před sebou další číslo časopisu, který vás opět zavede do světa nadání  
a nadaných. I tentokrát máme příležitost podívat se do nových, doposud ne-
navštívených oblastí.

Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat autorská práva k publiková-
ní zajímavé studie předního amerického psychologa a pedagoga, propagátora 
akceleračního modelu ve vzdělávání matematicky nadaných studentů, zaklada-
tele Centra pro talentovanou mládež na Johns Hopkins University v Baltimore  
v USA, Juliana C. Stanleyho. Příspěvek, který se k Vám touto cestou dostává, 
nese název: Vyhledávání rozumově nadané mládeže a její podpora ve vzdělává-
ní. Díky němu získáváme detailní poznatky o způsobu vyhledávání matematic-
ky nadaných dětí i o výzkumu matematicky nadané mládeže v USA. Velmi Vám 
doporučuji celý článek k prostudování, pro současnou praxi v něm najdeme 
mnohé inspirující poznatky a postřehy. Osobně mě zaujaly myšlenky o samot-
ném způsobu vyhledávání talentů, o technickém nadání i námět na zřízení tzv.

longitudinálních pedagogických týmů. Co myslíte? Jsou všechny tyto 
myšlenky uplatnitelné i v naší praxi?

S dalším příspěvkem se vydáme do doposud (na této platformě) neod-
kryté oblasti sportovního nadání. Michal Vičar a Hana Válková se ve své přehle-
dové studii s názvem: Identifikace sportovního talentu u dětí, zaměřují na téma 
vyhledávání talentovaných sportovců. Vedou tedy čtenáře do oblasti, které se  
u nás i ve světě věnuje značná pozornost. Zamýšlejí se nad tím, jaké důležité as-
pekty a perspektivy je nutné a žádoucí zohledňovat při vyhledávání nadaných 
sportovců v dětském věku, detailně se věnují motoricko-vývojové a psycholo-
gické perspektivě. Jistě zaujmou zejména ty z vás, kteří se malým, či mladým 
sportovcům již přímo aktivně věnují.

Poslední příspěvek autorek Dany Juhové a Šárky Portešové s názvem: 
Vztah mýtů o vzdělávání nadaných k preferenci vzdělávacího opatření v po-
hledu učitelů, nás vede k tématu mýtů a nesprávných přesvědčení o nadaných 
dětech. Empirická studie se snaží zjistit, zda mají některá tato nesprávná pře-
svědčení učitelů o charakteristikách nadaných žáků také vliv na volbu způsobu 
vzdělávání nadaných žáků. Jedná se o závěry pilotního šetření, které zajímavé 
souvislosti již nyní naznačují.

Věřím, že Vám i toto číslo přinese náměty na další úvahy i podněty pro 
praktické kroky při práci s nadanými dětmi. Přeji Vám hodně úspěchů ve vaší 
snaze a připomínám, že další číslo vyjde v létě v roce 2015. Na Vaše příspěvky 
se těšíme do 30. 5. 2015.

Šárka Portešová
jménem redakční rady
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okno do zahraničí
vyhledávání rozumově 
nadané mládeže a její 
podpora ve vzdělávání1

Finding intellectually talented youth and helping them educationally. Journal 
of Special Education, 1985, vol. 19, no. 3, p. 363-372.

Julian C. Stanley, EdD
Univerzita Johna Hopkinse

Tento článek je úvahou o prvních čtrnácti letech (1971-1985) výzku-
mu matematicky nadané mládeže (Study of Mathematically Precocious Youth 
– SMPY2) na Univerzitě Johna Hopkinse a o rozšiřování jeho vlivu po celých 
Spojených státech. V jeho průběhu bylo identifikováno, dále sledováno a pod-
pořeno mnoho mladých lidí s mimořádně dobrým matematickým úsudkem.

Východiska
Zájem o všeobecný intelektový talent ve mně podnítil postgraduální 

kurz „testování a měření“, kterého jsem se zúčastnil v létě 1938 na Georgijské 
Univerzitě. V té době mi bylo sotva 20 let a měl jsem za sebou roční zkušenost 
s výukou na střední škole, která se z celé Atlanty nejvíce podobala prostředí 
ztvárněnému ve filmu Džungle před tabulí. Značná část tohoto letního kurzu 
spočívala v tom, že studenti sami na sobě zkoušeli řadu inteligenčních testů, 
z nichž zmíním alespoň Otisův test, Toopsův Psychologický test Ohijské stát-
ní univerzity a Millerův skupinový test, z něhož byla třetina později přepra-
cována do Millerova testu analogií. V období zhruba následujícího roku jsem 
zadával Otisův test komukoli, koho se mi podařilo přesvědčit, včetně mých 

1 Julian C. Stanley je profesorem psychologie a ředitelem projektu Výzkum matematicky nada-
né mládeže (Study of Mathematically Precocious Youth – SMPY) na Univerzitě Johna Hopkinse.
Redakční pomoc poskytly Barbora S. K. Stanley a Camilla Person Benbow. Část této zprávy se  
v jiné formě objevila v mé starší práci (Stanley, 1982). Tento článek věnuji profesoru Herrbertu  
J. Klausmeierovi u příležitosti jeho jmenování emeritním profesorem pedagogické psychologie na 
Wisconsinské univerzitě v Madisonu po ukončení akademického roku 1985/86. Byli jsme kolegy 
od roku 1953, rok po jeho přijetí, do roku 1967, kdy jsem odešel na Univerzitu Johna Hopkinse.
2 Pozn. překl.: J.C. Stanley zde používá termín „precocious youth“, což doslova znamená předčasně 
vyspělou mládež, resp. mládež s vývojovým náskokem či mládež (v oblasti matematiky) akcele-
rovanou. Takovéto označení není češtině blízké, proto jsme zvolili překlad „nadaná mládež“, ač 
Stanley termín „gifted youth“ nepoužívá.
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žáků, rodičů, přítelkyň a chlapců, se kterými chodila moje sestra. Dokonce 
jsem zkoušel standardizovaný test chemických znalostí ve třídě, ve které jsem 
na střední škole vyučoval chemii. Tato testování byla fascinující zkušenost, ale 
brzy ji přehlušily jiné starosti, jako například příchod světové války. K zájmu  
o nadané děti jsem se tak vrátil až v roce 1958. I toto nadšení bylo nicméně  
záhy přerušeno mým ročním pobytem v Belgii, kde jsem se díky Fulbrightovu 
stipendiu mohl věnovat teorii testů. Jak uvidíme později, moje hlavní úsilí 
zaměřené na pomoc rozumově talentované mládeži začalo v roce 1971. Než 
se mu ale budeme věnovat, bude možná vhodný krátký přehled počátků hnutí 
pro výzkum a podporu nadaných dětí (The Gifted-ChildMovement).

Hnutí pro výzkum a podporu nadaných dětí

V návaznosti na Galtonovu (1869; srovnej také Forrest, 1974) práci 
zahájil v roce 1921 v Kalifornii profesor Lewis Terman systematické sledování 
velkého množství rozumově talentovaných mladých lidí a své monumentální 
dílo poněkud nešťastně nazval Vývojové studie géniality3

. Původní soubor 1528 
jedinců školního věku  narozených kolem roku 1910 je v současnosti menší, ale 
ti, kteří dosud žijí, jsou nadále systematicky sledováni. Tato klasická popisná 
longitudinální studie empiricky vyvrátila většinu mýtů, které o intelektově tal-
entovaných dětech kolovaly. Nemají sklon k tomu, aby umíraly předčasně,  aby 
se jejich nadání postupně vytratilo, aby u nich docházelo k vyhoření, aby se 
stávaly neurotiky nebo psychotiky, ani k tomu, aby později selhávaly ve svém 
profesním či soukromém životě (podrobněji k těmto mýtům viz Stanley,1974).

Ačkoli rozsah a kvalita přínosu Termanových „géniů“ (nebo „Termitů“, 
jak se někteří z nich s oblibou označovali) je stále předmětem diskuzí, jejich pro-
fesní úspěchy byly podle průzkumu z roku 1960 působivé, přestože průměrný 
věk skupiny byl v té době pouhých 50 let (podle Odenové, 1968, str. 19-20).

Tři muži byli zvoleni za členy Národní akademie věd a dva do Americké 
filozofické společnosti. … [Čtyřicet šest] se nachází v … Kdo je kdo v Americe, 
10 ve Slovníku amerických vědců a 81 v Amerických mužích vědy … Napsali 
zhruba 2500 článků a studií a více než 200 knih a monografií z oblasti přírod-
ních věd, společenských věd a umění a jsou autory minimálně 350 patentů. 
Různých článků (technických, cestopisných, zájmových) bylo kolem 350. Další 
publikace zahrnují téměř 400 povídek, 55 esejů a kritik, trochu poezie a něko-
lik hudebních skladeb. V uvedeném výčtu nejsou zahrnuty výsledky editorské  
a novinářské činnosti nebo mnoho scénářů pro rádio, televizi nebo film, které 
rovněžvytvořili...

3 K hlavním dosavadním publikacím patří: Terman et al. (1925), Cox (1926), Burks, Jensen a Terman 
(1930), Terman a Oden (1947, 1959), Oden (1968), P. Sears a Barbee (1977), a R. Sears (1977). 
Pravděpodobně nejlepší analýzu, pokrývající prvních 40 let, představuje práce Odenové (1968), 
publikované po Termanově smrti v roce 1956. Fakticky jde o 6. svazek Vývojových studií geniali-
ty. Domnívám se, že tato její málo známá monografie by měla být povinnou četbou pro všechny 
odborníky v oblasti intelektového talentu.
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Zjištění, o nichž vytrvale referovalo pět svazků Vývojových studií geniali-
ty, monografie a množství článků, se výrazně  zasloužila o rozptýlení nejhorších  
obav a předsudků z neinformovanosti. Vzhledem k tomu, že nešlo o experi-
mentální studii, ale výhradně o sledování nadaných dětí v jejich přirozeném 
prostředí, mohlo se toto velké dílo pouze v omezené míře a spíše mimocho-
dem vyjadřovat k otázce, jak zlepšit vzdělávání vysoce inteligentních studentů. 
Kromě toho, protože se Terman v počátcích zabýval především globálními 
mírami intelektové schopnosti, neměl mnoho co říct ke specifickým intelek-
tovým talentům a k tomu, jak je lze úspěšně vzdělávat. To vedlo k tomu, že 
učitelé v mnoha předmětech raději rozdělovali žáky do skupin podle IQ, než 
na základě kombinace schopností, která by nejlépe předpovídala úspěšné 
zvládnutí daného kurzu. Tento fakt může z velké části vysvětlit, proč selhávají 
pokusy o vzdělávání žáků v homogenních skupinách se zhruba stejnou úrovní 
inteligence. Například rozdělení žáků do skupin na základě IQ snižuje variabil-
itu schopnosti matematického usuzování v každé z těchto skupin podstatně 
méně, než rozdělení přímo na základě schopnosti matematickéhoúsudku.

Další příslušníci hnutí

Souběžně s Termanem, jenž pracoval na Stanfordské univerzitě, půso-
bila na opačné straně Spojených států, na Pedagogické fakultě Columbijské 
univerzity, Leta Hollingworthová (1942). Identifikovala a dále pedagogicky 
podporovala značný počet dětí s extrémně vysokým IQ. Zatímco Terman větši-
nou pracoval s IQ nad 140, Hollingworthová upřednostňovala alespoň 180.    
Její metody byly ve srovnání s Termanovými méně výzkumné a více osobní. 
Navzdory předčasné smrti v roce 1939 ve věku 53 let (viz H. L. Hollingworth, 
1943) měla Hollingworthová trvalý vliv na vzdělávání nadaných. Její důraz 
na speciální školy pro nadané a na mírnou akceleraci ve vzdělávání ovlivnil 
newyorskou metropolitní oblast a několik dalších velkých měst, především ve 
20. a 30. letech. Při identifikaci a zařazování do vzdělávacích programů nic-
méně, podobně jako Terman, inklinovala k preferování jediné hodnoty IQ bi-
netovskéhotypu.

Třetí vynikající osobností byl Pressey (1949). Společně s dalšími usiloval 
o to, aby intelektově nadaní žáci a studenti mohli postupovat vzdělávacím 
systémem od mateřské po vysokou školu rychleji, než běžně dovolovala prav-
idla Carnegie-Unit4, vyžadující postup žáka ročníky odpovídajícími jeho věku. 
Pressey zašel dál než Terman a Hollingworthová, když ukázal, že předpokládané 
temné stránky akcelerace ve vzdělávání jsou stejně imaginární, jako ty, jež byly 
domněle spojovány s vysokýmIQ.

Některými aspekty mimořádné inteligence se zabývalo mnoho dalších 
autorů od Galtona (1869; Forrest, 1974) až k současným výzkumníkům, mezi 
něž patří Klausmeier (např. Klausmeier, 1963; Klausmeier a Ripple, 1962; 
4 Pozn. překl.: Carnegie-Unit je vzdělávací systém vyvinutý v USA na přelomu 19. a 20. století. 
Striktně vymezuje počet vyučovacích hodin, které musí student střední školy absolvovat, aby získal 
kredity potřebné pro postup do dalšího ročníku.
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Klausmeier a Wiersma, 1964). Nicméně v průběhu padesáti let od roku 1921  
do roku 1971 zůstávalo Termanovo výzkumně zaměřené zkoumání talentu na-
prosto unikátní. Tak či tak inspirovalo mnoho států – zejména pak Kalifornii  
– k tomu, aby systematicky vyhledávaly mladé lidi s vysokým IQ a nabízeli jim 
speciální opatření, především mírný stupeň obohacení ve vzdělávání spíše 
nežakceleraci.

Počátky výzkumu matematicky nadané mládeže (SMPY)

V roce 1971 jsem díky šťastnému souběhu okolností obdržel velkorysý 
grant od nedávno založené Spencerovy nadace5 v Chicagu. Ten mi poskytl pod-
poru pro stále se rozšiřující program vyhledávání talentů mezi středoškolskými 
studenty v průběhu 13 po sobě následujících let. Na rozdíl od Termanova pro-
jektu bylo nicméně toto vyhledávání od počátku pojímáno jako prostředek 
pro nalezení mladých lidí se speciálními talenty, kterým by bylo možné pomo-
ci zlepšením a urychlením jejich vzdělávání. Terman a Pressey dodali silnou 
munici proti většině nejhorších předsudků; bylo zřejmé, že nadaní potřebují 
silnou, energickou podporu ve svém vzdělávání. Není ovšem možné podporo-
vat nepoznanou nebo nepřesně identifikovanou mládež. Efektivní vyhledávání 
jasně představuje první, nevyhnutný, ale sám o sobě nedostačující krok.

První vyhledávání matematických a vědeckých talentů proběhlo na 
Univerzitě Johna Hopkinse v březnu 1972 a účastnilo se ho 450 žáků 7. a 8. 
ročníků6, především z Baltimorské oblasti (Stanley, Keating a Fox, 1974). K led-
nu 1985, se zahrnutím 12. etapy vyhledávání, bylo celkem otestováno okolo  
23 000 žáků 7. ročníků z oblasti od Virginie po Maine a z Arizony, Kalifornie, 
Oregonu, Washingtonu, Aljašky, Havaje a ze západní Kanady. Mnoho dalších 
mladých studentů bylo testováno při každoročním vyhledávání talentů, které 
realizovaly Duke University, Severozápadní univerzita a Univerzita v Denveru. 
Od školního roku 1982/83 byly všechny státy USA pevně zapojeny do sítě pro 
vyhledávání talentů. Byly také získány pro práci s výjimečně talentovanými. 
Program vyhledávání se stal rozsáhlým a komplikovaným. Zůstal ovšem zároveň 
efektivní, díky zkušenostem shromážděným v průběhu uplynulé dekády. Podle 
očekávání výrazně narostlo také úsilí o vzdělávacípodporu.

Od počátku byl primárním nástrojem pro identifikaci používaným  
v rámci Výzkumu matematicky nadané mládeže (SMPY) Test akademických 
schopností (Scholastic Aptitude Test – SAT), který vydává společnost College 
Board. Zpočátku byla administrována především matematická část (SAT-M), 
protože SMPY usiloval přednostně o nalezení a podporu mladých studentů  
s mimořádně dobrým matematickým úsudkem. Brzy jsme nicméně rozpozna-
li i hodnotu verbální části (SAT-V). Počínaje sedmou etapou, která proběhla  
5 Pozn. překl.: Spencerova nadace vznikla v r. 1962 na podporu aktivit v oblasti široce pojatého 
výzkumu vzdělávání. Granty, jejichž cílem je zlepšit úroveň vzdělávání mládeže, uděluje od r. 1971. 
Působí dosud.
6 Pozn. překl.: Školní ročníky se v USA číslují od začátku školní docházky po ukončení střední školy. 
Žáci 7. a 8. ročníku jsou již středoškoláky, 12. ročníkem končí středoškolské vzdělávání.
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v roce 1980, je při vyhledávání sledována schopnost čtení a verbálního úsudku 
stejnou měrou jako schopnost úsudku matematického. Dokonce i nová součást 
SATu – Test standardní psané angličtiny (Test of Standard Written English – 
TSWE) se ukázala užitečná při stanovení připravenosti pro kurzy cizího jazyka 
a psaní.

Obavy, že pro dvanáctileté děti budou testy SAT příliš obtížné, se ukázaly 
jako liché. Pravděpodobně proto, že Univerzita Johna Hopkinse omezila účast 
v programu vyhledávání talentů na osoby, které v celonárodně standardizo-
vaných bateriích výkonových testů administrovaných na školách skórovaly ve 
své věkové kategorii mezi nejlepšími 3 % v matematické či verbální části nebo 
celkově. Proto se do vyhledávacího programu kvalifikoval pouze asi jeden z 20 
žáků sedmých nebo vyšších ročníků, kterým ještě nebylo 13 let. Ti schopnější 
z nich obvykle skutečně zvládli test SAT, takže Centrum Johna Hopkinse pro 
podporu akademicky talentované mládeže (John Hopkins Center for the Ad-
vancement of Academically Talented Youth – CTY), které počínaje rokem 1980 
realizovalo každoroční program vyhledávání, pracovalo přibližně s jedním ne-
jlepším ze 30 mladých lidí. Pozornost se soustředila na ty, kteří získali alespoň 
500 bodů v testu SAT-M nebo 430 bodů v testu SAT-V. Pro srovnání, průměrný 
skór žáků dvanáctých ročníků, kteří se hlásí na vysoké školy, je M=499 a V=473 
pro muže a M=452 a V=425 pro ženy (College Board, 1985). Dosáhnout ne-
jméně 500, resp. 430 bodů o pět let dříve než v posledním ročníku střední 
školy představuje výraznou intelektovou vyspělost a signalizuje – za příznivého   
stavu ostatních faktorů – potenciál pro akceleraci v příslušných školníchpřed-
mětech.

Jak se studenti, kterých se to může týkat, dozvědí o každoročním vy-
hledávání talentů, jež organizuje CTY? Podrobné informační materiály se  
v zúčastněných státech posílají každý podzim různým pedagogům na všech 
veřejných, církevních i soukromých školách, ve kterých jsou vzděláváni žáci 7. 
ročníků. Ve všech zeměpisných oblastech je rovněž snaha o široké zpravodajské 
pokrytí. Studenti se pouze potřebují ve své škole dozvědět o nutnosti umístit se 
mezi nejlepšími 3 % v relevantní části na škole administrované testové baterie. 
Ti, kteří se kvalifikují, se poté zaregistrují přímo u CTY, které jim obratem zašle 
informace o tom, jak se připravit na celonárodní testování testem SAT, které se 
pravidelně realizuje v lednu, a řadu dalších materiálů.

Skóre z lednové administrace testů SAT obdrží CTY pod kódovými čísly  
a v tom čase (obvykle v únoru nebo na začátku března) jsou těm, jimž výsled-
ky v SAT opravňují k urychlené formě akademicky zaměřeného vzdělávání, 
rozesílány informace o letních programech. V roce 1985 například z 23 000 
žáků 7. ročníků účastnících se lednového vyhledávání talentů skórovalo zhruba 
10 % dostatečně vysoko v SAT-M (alespoň 500 bodů před dosažením 13 let)  
a v M + V (alespoň 930 bodů před dosažením 13 let), aby se kvalifikovali k účas-
ti v kompaktních třítýdenních letních pobytových programech CTY, ve kterých  
studovali pokročilou středoškolskou matematiku, základy diferenciálního a in-
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tegrálního počtu, biologii, chemii, fyziku, informatiku, kvantitativně orientova-
nou ekonomii, statistku nebo dalšíkurzy.

700-800 bodů v SAT-M před dosažením 13 let

Na podzim 1980 bylo v rámci projektu SMPY zahájeno celonárodní vy-
hledávání mladých lidí, kteří dosáhli v testu SAT-M alespoň 700 bodů před svými 
třináctými narozeninami. Pouze 6 % chlapců mířících z 12. školského ročníku 
na vysoké školy dosahuje takového výsledku. Odhadujeme, že v daném čase  
může pouze 400 osob v celých Spojených státech získat skór 700-800 bodů 
před dosažením třinácti let, což představuje zhruba jednu tak vysoce skórující 
osobu z 10 000 vrstevníků. Osoby patřící  k horní setině procenta ve schopno-
sti matematického úsudku vykazují příslib pro hvězdný akademický výkon, ze-
jména v matematických a fyzikálních vědách a v inženýrství. Takový výjimečný 
přírodní zdroj byl objeven jen ojediněle, dokud jsme se na něj v rámci SMPY 
cíleně nezaměřili. Většinu dětí této úrovně v období docházky na základní  
a nižší střední školu vystihují slova Thomase Graye7 z Elegie psané na hřbitově 
vesnickém: „květ mnohý v stržích kvete, nikdy znám, a sladkou vůni v pustý 
kraj kol dýchá“. Ve věku 12 nebo 13 let někteří z nich dokázali během třech 
týdnů intenzivního letního soustředění zvládnout celý obsah středoškolské 
matematiky, běžně rozvržený na 4 a půl roku, počínaje základy algebry až po 
analytickou geometrii. Někteří tak byli již v 8. ročníkuči dokonce dříve připrave-
ni absolvovat kurzy diferenciálního a integrálního počtu na úrovni odpovída-
jící začínajícím vysokoškolákům, namísto elementární algebry podle osnov  
8. nebo 9. ročníku. Kolika plýtvání času a nudy mohli být ušetřeni, kdyby byli 
objektivně identifikováni dobře známým a spolehlivým nástrojem – testem-
SAT!

Od listopadu 1980 do října 1983 bylo v projektu SMPY nalezeno 292 
dětí, které dosáhly skór 700-800 v testu SAT-M před třináctým rokem věku. 
Byly odhaleny při vyhledávání talentů, jež organizovalo CTY v lednu 1981, 1982 
a 1983 v rámci projektu Arizonské státní univerzity pro studium akademického 
nadání, projektu Severozápadní univerzity zaměřeného na vyhledávání tal-
entů na americkém středozápadě, v rámci programu identifikace talentů re-
alizovaného Dukeovou univerzitou (dva projekty byly ohlášeny v roce 1981)  
a také díky celonárodní publicitě projektu SMPY, zejména v novinách. Takováto 
odezva byla vzhledem k odhadované velikosti populace v tomto období – 1200  
dětí  v celých  Spojených  státech – velmi  potěšující. Přestože někteří z prvních 
164 žáků byli identifikováni příliš pozdě na to, aby mohli být přijati do něk-
terého z letních programů, které v r. 1981 a 1982 organizovala Univerzita Johna 
Hopkinse, Dukeova univerzita a Arizonská státní univerzita a přestože něko-
lik z nich bylo tou dobou již řádnými studenty vysokých škol, zhruba polovina  
7 Pozn. překl.: Thomas Gray (1716-1771) byl anglický básník a profesor historie na Cambridgeské 
univerzitě. Jeho Elegy Written in a Country Churchyard se stala jednou z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších anglických básní. Na tomto místě jsme použili český překlad J. Vrchlického.
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z této skupiny se zúčastnila alespoň jednoho třítýdenního pobytového letního 
soustředění a někteří z nich se zúčastnili i dvou, třech nebo i více soustředění.  
V rámci SMPY zůstáváme v kontaktu s těmito pozoruhodnými mladými stu-
denty, kteří se snaží integrovat to,co dosáhli na letních vzdělávacích akcích,  
s kurikuly škol (většinou veřejných), které navštěvují v celých Spojených státech.

Speciální program vyhledávání mladých lidí s extrémně dobrým 
matematickým úsudkem probíhá jednoduše. Každý student, kterého to za-
jímá, může na střední škole získat kopii oficiální cvičebnice SAT nazvané 
Používání SAT (Taking the SAT). Může ji prostudovat, absolvovat test, a pokud 
získá skóre minimálně 700 bodů před svými třináctými narozeninami, může 
zaslat kopii zprávy z testování na adresu: CTY, John Hopkins University, 2933 
N. Charles Street, Baltimore, Maryland 21218. Kvalifikovat se lze až do věku 13 
let a 10 měsíců se skórem do 800 bodů: za každý započatý měsíc následující 
po třináctých narozeninách je vyžadováno dalších 10 bodů nad hodnotu 700. 
Například ve věku 13 let a necelých tří měsíců je nutný skór 730. Pochopitelně 
předpokládáme, že tento student či studentka by dosáhli minimálně 700 bodů 
před svými třináctými narozeninami, pokud by v té době test absolvovali. Ten-
to přibližný, nepochybně opatrný postup je nutný proto, že SAT není možné ab-
solvovat každý měsíc  v roce. Zvlášť dlouhá přestávka nastává zejména v letních 
měsících a na počátku podzimu.

630-800 bodů v SAT-V před dosažením 13 let

Centrum Johna Hopkinse pro podporu akademicky talentované 
mládeže (CTY) spustilo obdobný projekt pro vyhledávání verbálních hvězd, 
tedy studentů, kteří před dosažením 13 let získali alespoň 630 bodů v testu 
SAT-V (630 bodů představuje 94. percentil pro populaci chlapců ve 12. školním 
ročníku, kteří se chystají na vysokou školu). Se skórem do 800 bodů se studenti 
mohou kvalifikovat až do věku 14 let a 5 měsíců: vyžaduje se 10 bodů nad 630 
za každý započatý měsíc po 13. narozeninách. Zprávy o výsledcích studentů, 
kteří dosáhli takovéto úrovně, by měly být zaslány na CTY.

Mezipohlavní rozdíly

Přestože vyhledávání dětí s extrémně rozvinutým matematickým úsud-
kem probíhá trvale mnoha způsoby v celých Spojených státech, poměr mezi 
pohlavími je  mezi žáky, kteří dosáhli v testu SAT-M skóry v rozmezí 700 – 800 
bodů, přibližně 12 chlapců na jednu dívku. Pro skóry v rozmezí 600-800 bodů 
je tento poměr 4:1. Pro rozmezí 500-800 bodů je to 2:1. Tato nevyrovnanost 
je dobře prověřená na 85000 dětech, jež se zúčastnily prvních jedenácti vy-
hledávání projektu SMPY a CTY, nevíme ale, proč k ní dochází (Benbow a Stan-
ley, 1980, 1981, 1982, 1983b,1984).

Rozdíly mezi pohlavími ve schopnosti matematického usuzování odha-
lené prostřednictvím SAT-M a podobných testů jsou dostatečně velké na to, 
aby byly důležité. Podle našeho názoru si tento jev zasluhuje důkladné prozk-
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oumání, které by odhalilo, proč k němu dochází a nabídlo závěry pro nápravu 
a pro vyučování. Popírání existence těchto rozdílů ničemu rozumnému ne-
poslouží. Je dost jasné, „co“ pozorujeme, není ale zřejmé, „proč“ je tomu tak. 
Programy vyhledávání talentů, jako například ten zde popsaný, nabízejí skvělou 
příležitost realizovat tento vysoce potřebný výzkum.

8

Mládež s extrémně dobrým mechanickým usuzováním

Jak bylo uvedeno jinde (Stanley, 1977; Stanley a Benbow, v tisku), SAT-M 
byl skutečně ideálním nástrojem pro Výzkum matematicky nadané mládeže  
v jeho počátečním období. Mladí studenti s extrémně dobrým matematickým 
usuzováním byli identifikováni a dále mnoha způsoby studováni. Testy SAT-M, 
SAT-V a TSWE slouží tomuto projektu CTY pro účely prvotní identifikace stále 
dobře. Na zjišťování vícera podob rozumového talentu by nicméně bylo vhod-
né vyvinout komplexní baterii testů schopností určených pro žáky v prvních 
letech nižší střední nebo střední školy, což by mohly realizovat organizace jako 
Rada vysokých škol (College Board) nebo Psychologická společnost (Psycho-
logical Corporation). Tyto testy by mohly být administrovány nejlepším 5-10 
procentům určité věkové skupiny při vyhledávání osob vysoce schopných  
v jedné nebo více z přinejmenším půl tuctu cenných intelektových oblastí.  
V obchodu, v průmyslu i v jiných povoláních je zapotřebí více než pouze scho-
pnost matematického a verbálního úsudku a znalost pravidel správného vy-
jadřování.

Většina škol v USA například věnuje jen malou pozornost potřebě vy-
chovat zručné techniky a mechaniky, jejichž výjimečné mechanické usuzování, 
neverbální myšlení a prostorová představivost by byly od raných let využity  
k rozvoji jejich mistrovství. Pedagogové zřídka vědí o studentech, kteří vyni-
kají v těchto oblastech, a pokud o nich vědí, málokdy věnují pozornost jejich 
speciálním schopnostem. Mnoho potenciálně skvělých opravářů kopírovacích 
přístrojů, počítačů, elektrických psacích strojů a textových procesorů, tele-
vizorů, elektronických hudebních nástrojů, automobilů a elektroinstalace se 
místo toho stává rutinními zaměstnanci ve službách nebo průměrnými in-
ženýry Na částečně či plně kvalifikované profese jsou žáci často odsouváni pro-
to, že se jim příliš nedaří v teoretických předmětech, ne proto, že by pro tyto 
obory měli příslušné schopnosti. Prvním krokem ke zmírnění této neutěšené 
situace je zaměřit pozornost na rozsáhlý soubor schopností mechanického, 
prostorového a neverbálního myšlení. Toho by se pravděpodobně dalo nejlépe 
dosáhnout jednotným národním projektem vyhledávání talentů v posledních 

8 Některé další zprávy o výzkumech, vývoji a službách SMPY a CTY přinášejí Bartkovich a George 
(1980), Bartkovich a Mezynski (1981), Benbow a Stanley (1983a), Fox, Brody a Tobin (1980), Fox  
a Durden (1982), George (1979), George, Cohn a Stanley (1979), Keating (1976), Mezinsky  
a Stanley (1980), Mezinsky, Stanley a McCoart (1983), Reynolds, Kopelke a Durden (1984), Solano 
(1979), Stanley (1979, 1984, 1985), Stanley a Benbow (1982, v tisku) a Stanley, George a Solano 
(1977, 1978). 
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letech základní nebo nižší střední školy, vytvořeným po vzoru vyhledávání tal-
entů testy SAT, které uskutečňuje SMPY a CTY.

Potřeba longitudinálních pedagogických týmů

Objektivní identifikace intelektového talentu je nezbytným prvním 
krokem. Jak ale praví jeden vtip, „nemůžete dostat titul z vysokého IQ“. Další 
vtip říká, že „máte-li vysoké IQ a 50 centů, můžete si koupit padesáticentový 
šálek kávy“. Rozumový potenciál může pouze pomoci při učení. Kvalita a rozsah 
učení závisí výrazně na vzdělávacích příležitostech, které má ten, jenž se chce 
učit, k dispozici. Tyto příležitosti zase vyplývají ze schopnosti školských systémů 
přizpůsobit se rozmanitým druhům a úrovním intelektových talentů, které by 
měly rozvíjet. Zde leží vážný problém, který je možno ilustrovat citátem z práce 
Stanleyho (1980):

Ačkoli vysoce úspěšné, různé postupy realizované v projektu SMPY (pro 
podporu vzdělávání) fungují pouze proto, že v rigidním systému Carnegie-unit 
zařazujícím (jak na veřejných, tak na soukromých školách) žáky do příslušných 
ročníků na základě věku jsou takováto heroická opatření nevyhnutelná. Kdyby 
byly školy organizovány jinak, projektu SMPY by nebylo zapotřebí – stejně tak 
jako by po pravdě řečeno nebylo zapotřebí dnešních speciálních opatření ve 
prospěch většiny slabých žáků. Podle mého názoru se k nám zařazování žáků 
do ročníků na základě věku zákeřně vplížilo, když jsme přecházeli od výuky 
založené na výkladu učitele a realizované v malotřídních školách k současné 
podobě školství. Tu je potřeba změnit. Bohužel, taková změna nenastane snad-
no či rychle (nastane-li vůbec).

V oblasti matematiky navrhuji vytvořit longitudinální pedagogický tým, 
který by ve školském systému pokrýval celé věkové rozpětí od mateřské školy 
po poslední ročník středních škol. Jeho jednotliví členové by pracovali v matem-
atickém výukovém centru a zodpovídali by za naplnění všech matematických 
potřeb všech studentů v rámci celého školského systému. Byla by to výhrad-
ně jejich úloha. Každý student by získal pomoc při plnění jasně formulovaných 
podstatných kriterií matematické kompetence. Pár studentů by je dosáhlo brzy, 
možná i ve věku 8 let; malá část by musela tvrdě pracovat, aby tyto minimální 
požadavky splnila (třeba ve věku 17-18 let). Někteří studenti by pokračovali 
daleko za tyto základy; jiní by se s nimi spokojili a věnovali by dále své úsilí 
jiným předmětům.

Většina výuky by nadále mohla být realizována ve skupinách, ale nikoli 
ve  skupinách na základě věku. Důraz by byl kladen na dosažení určité úrovně 
znalostí a ne na to, jakou žák dostane známku. Všichni členové longitudinál-
ního matematického týmu by museli být vysoce kompetentní, ale někteří by se 
specializovali na pomoc slabším žákům, zatímco jiní by se věnovali především 
rychle postupujícímstudentům.

Tento model longitudinálních výukových týmů by se dal samozřejmě  
použít i v dalších předmětech, jako jsou humanitní a sociální vědy, přírodní 
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vědy a cizí jazyky. Podobné týmy by mohly existovat také pro oblast výtvar-
ného, hudebního a dramatického umění, tělesné výchovy i společenského a 
emočního rozvoje. Pozornost věnovaná individuálním rozdílům – jak v rámci 
jednotlivých oblastí, tak mezi nimi – by tak mohla výrazněnarůst.

Velmi rád bych viděl alespoň dva rozsáhlé veřejné školské systémy, které 
by tomuto projektu razily cestu po dobu alespoň 25 let. Protože je zde mnoho 
problémů, které můžeme již dnes předvídat a mnoho dalších, které předvídat 
nemůžeme, bylo by to téměř určitě extrémně obtížné. Nicméně jsem hluboce 
přesvědčen, že plán tohoto druhu je naší jedinou nadějí pro budoucnost 
vzdělávání americké mládeže. Vše ostatní bude bohužel jen ucpávánímděr.

Přeložili: O. Straka a V. Dočkal
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odborná sekce
vztah mýtů o vzdělávání 
nadaných k preferenci 
vzdělávacího opatření  
v pohledu učitelů
Juhová Dana1; Portešová Šárka2

Abstrakt:

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv mají mýty o nadaných žácích na pos-
toj učitelů ke způsobu vzdělávání těchto žáků. Souboru 434 učitelů (366 žen) 
byly administrovány vybrané položky dotazníku Průzkum postojů a vnímání 
nadání (Bain, Choate & Bliss,  2006), které mapují nejfrekventovanější mýty tý-
kající se podstaty nadání, sociálních a emocionálních charakteristik nadaných 
a jejich vzdělávání. Výsledky naznačují souvislost mezi percepcí nadaných  
v kontextu dichotomie adaptace/maladaptace a preferencí vzdělávání formou 
integrace/segregace a nevyhraněného/pozitivního postoje k akceleraci. Zjišťo-
vání postojů učitelů ke vzdělávání nadaných by podle autorek studie mělo 
předcházet jejich aktivnímu zapojení do vzdělávání této populace žáků.

Klíčová slova: mýty, nadání, učitelé, vzdělávání

The influence of myths about characteristics of gifted students on the pre-
ferred method of their education in Czech and Slovak schools

Abstract:

The aim of the study was to find out, what influence myths about gifted 
children held by Czech and Slovak teachers have on their attitude towards the 
way the gifted should be educated. Chosen items from the questionnaire: Atti-
tudes and Perceptions of Giftedness Survey (Bain, Choate & Bliss, 2006), which 
are covering the most common myths regarding the nature of giftedness, so-
cial and emotional characteristics of the gifted and also education of the gifted, 

1 MU, Fakulta sociálních studií, IVDMR,
2 MU, Fakulta sociálních studií, IVDMR,
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were answered by a sample of 434 teachers (366 women). The results suggest 
that there is a link between perception of the gifted in the context of dichotomy 
adaptation/maladaptation and the preference of the form of education - inte-
gration/segregation and indefinite/positive attitude towards acceleration. The 
research of the attitudes of the teachers towards the education of the gifted 
should therefore precede them actively taking part in the education of these 
students.

Keywords: myths, gifted, teachers, education

Uvedení do problematiky

Evropské, ale i české a slovenské školství se v uplynulém desetiletí 
zásadně proměnilo. V českém kontextu zasáhly tyto změny řadu oblastí, zvlášť 
významně se dotkly problematiky identifikace a vzdělávání mimořádně na-
daných žáků a studentů. V roce 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon  
č. 561/2005 Sb. a vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami a žáků nadaných č. 73/2005 Sb. (novelizována vyhláškou č. 147/2011 Sb.). 
Na Slovensku je vzdělávání nadaných jedinců zakotveno v Národním programu 
výchovy a vzdělávání ve Slovenské republice (1998). V roce 2007 byla vydána 
Koncepce rozvoje nadaných dětí a mládeže zabývající se  analýzou současného 
stavu v oblasti rozvíjení nadaných a navrhující možné formy podpory nadaným.

Vzhledem k dosavadní absenci plošného povinného vzdělávání bu-
doucích učitelů o dané problematice jsou učitelé vystaveni jistému riziku při-
jetí nesprávných postojů, mýtů (Portešová, Budíková & Koutková, 2009), jež 
mohou ovlivnit řadu aspektů vzdělávání nadaných žáků, zejména volbu či 
upřednostnění vzdělávacího modelu konkrétního nadaného žáka (nejčastěji 
akceleraci, integraci, obohacování). V této studii vycházíme z poznatků řady 
zahraničních studii, které ukazují, že volbu vzdělávacího modelu určuje řada 
faktorů, například velikost školy, zájem rodičů, finanční možnosti školy, spe-
cializace pedagogů apod. Zásadní roli v této otázce však hrají postoje učitelů 
k dané problematice. Daným otázkám se věnuje řada výzkumů již více než půl 
století (v posledních letech např. McCoach & Del Siegle, 2007; Copenhaver  
& McIntyre, 1992; Megay-Nespoli, 2001; Bégin & Gagné, 1994, 1994a),  
v českém kontextu pak Hříbková (1994), později Portešová a kol. (2009). Na 
Slovensku se tomuto tématu věnuje např. Laznibatová (2007).

I postoje ke vzdělávání nadaných se však podle Grosse (1997, s. 3) čas-
to utvářejí „nikoli pomocí reality, ale prostřednictvím mýtů a mylných předs-
tav“. Problematika mýtů  o nadaných žácích je zkoumána již poměrně dlouhou 
dobu. „Mýty byly vytvořeny a nadále existují, protože vysvětlují jevy, které ne-
jsou snadno pochopitelné, nebo zdánlivě potvrzují nejasné představy s nejed-
noznačnými důkazy“ (Kaplan, 2009, s. 1). Již v roce 1982 bylo tomuto tématu 
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věnováno monotematické číslo amerického časopisu Gifted Child Quarterly  
s názvem „Demytologizace vzdělávání nadaných“ (Treffinger, 1982). Podobnou 
snahu reflektuje i podzimní číslo stejného periodika (Treffinger, 2009).

Pokud bychom se pokusili o určitou kategorizaci nesprávných přes-
vědčení o této problematice, které se frekventovaně objevují v zahraničních 
empirických studiích (např. Treffinger, 1982, 2009; Winner, 1996), dospěli by-
chom ke třem nejobsáhlejším okruhům mýtů:
•	 První okruh je spojen s podstatou nadání a s jeho identifikací, např.: Každé 

dítě je nadané. Nadání, pozorované u malých dětí, je často způsobeno sna-
hou rodičů vystavit svoje děti brzy pokročilým učebním aktivitám. Nadaný 
žák obvykle vyniká i v dalších oblastech, apod.

•	 Druhá skupina mýtů souvisí se sociálními a emocionálními charakteristi-
kami nadaných jedinců, např.: Nadaní jedinci mají více problémů v sociál-
ních vztazích. Nadaní jedinci spáchají s vyšší pravděpodobností sebevraždu. 
Dítě, které bylo identifikováno jako nadané, má větší problémy najít si ka-
marády, apod.

•	 Třetí okruh mýtů se obvykle týká vzdělávání nadaných žáků, např.: Nadané 
děti nemají ve škole žádné problémy. Žáci, kteří jsou opravdu nadaní, budou  
excelovat, i když jim nebude poskytnuta žádná speciální péče. Nadaní žáci 
dostávají ve škole výborné známky, apod.

Mnohé studie se současně shodují v poznání, že postoje učitelů, ať už 
správné či nesprávné, určují do značné míry jak způsob vzdělávání nadaných 
žáků, tak i jeho obsah. Proto je vhodné, podle Davise a Rimmové (2004), ptát 
se každého učitele, který bude vzdělávat nadané žáky: „Jaký je Váš postoj  
k nadaným žákům?“ (tamtéž, s. 55). Pedagog, který dovede dobře a efektivně 
nadané žáky vzdělávat, má totiž zejména správné znalosti o jejich charakteris-
tikách, jež mohou být velmi různorodé, i o specifických vzdělávacích potřebách 
těchto různých žáků (Heckenberg, 2001). Podobně i Renzulli (1992) tvrdí, že 
učitelé, kteří mají více znalostí o nadaných dětech a o jejich vzdělávání, dove-
dou lépe naplňovat jejich specifické vzdělávací potřeby.

Existuje ale vztah mezi určitými typy nesprávných přesvědčení učitelů 
o charakteristikách nadaných a preferencí způsobu jejich vzdělávání? Na tuto 
otázku se snažíme odpovědět v prezentované studii. Podle našeho názoru 
jde o důležité téma, neboť nesprávná přesvědčení neexistují odděleně od 
vzdělávací reality a je třeba zkoumat je ve vztahu k dalšímu vedení, vzdělávání 
a podpoře nadaných žáků.

Cíl výzkumu

Hlavním cílem našeho výzkumu je zjistit, jaký vliv mají vybrané ne-
správné postoje učitelů o nadaných žácích na preferenci způsobu vzdělávání 
nadaných žáků. V tomto kontextu si klademe následující výzkumnou otázku:
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•	 Je možné popsat určitý vztah mezi typem nesprávného přesvědčení a up-
řednostňovaným způsobem vzdělávání nadaných u učitelů?

Metoda

Výzkumný soubor

Výzkumný soubor obsahoval data od 434 českých a slovenských 
učitelů (366 žen) základních, středních a vysokých škol v produktivním věku 
(nejvíce byla zastoupena kategorie 41 a více let). Ze základních škol bylo 224 
učitelů, z gymnázií 66 učitelů, ze středních odborných škol (včetně učilišť) 119  
a z vysokých škol (včetně vyšších odborných) 25 učitelů. Celkem 61 učitelů (14 
%) učilo už v programu pro nadané žáky.

Soubor byl vytvořen pomocí jednoduchého náhodného a lavinového 
výběru, a to na základě databáze škol Ministerstva školství a pomocí do-
datečného papírového sběru dat ve velkých městech České a Slovenské re-
publiky. V České republice bylo kontaktováno celkem 97 škol a na Slovensku 
80 škol.

Metody sběru dat

Výzkum se uskutečnil během roku 2012. Data byla získána pomocí 
dotazníku Bainové, Choatové a Blissové (2006) s názvem Průzkum postojů  
a vnímání nadání [The Attitudes and Perceptions of Giftedness Survey]. Původ-
ní dotazník obsahuje 50 položek. Abychom mohli odpovědět na položenou 
výzkumnou otázku, vybrali jsme pro následující analýzy z tohoto dotazníku 
pouze 5 položek mapujících nejrozšířenější mýty o nadaných žácích a 5 položek 
zaměřených na zjišťování postojů učitelů ke konkrétním způsobům a postupům 
při vzdělávání nadaných. Na základě souhlasu hlavní autorky dotazníku jsme ke 
každé této položce přidali možnost „Nevím“ či „Nedokážu posoudit/rozhod-
nout“, abychom nevyžadovali po učitelích jednoznačnou odpověď v situacích, 
kdy si nejsou odpovědí jisti. Všechna další sebraná data z dotazníku (Bain a kol., 
2006) slouží pro mezikulturní srovnávací studii, kterou autorky připravují – tyto 
analýzy nejsou součástí prezentované studie.

Přehled nesprávných postojů - mýtů

Každý mýtus byl zastoupen jednou položkou, která byla kódována jako 
dichotomická proměnná: 0 (nepodléhá mýtu) a 1 (podléhá mýtu). Mimo to 
jsme zaznamenávali i odpovědi typu „nevím“. Jedná se o položky uvedené 
v tabulce 1. V tabulce jsou uvedeny i zkratky názvů a označení mýtů, které 
budeme používat v následujícím textu.
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Tabulka 1. Označení mýtů, jejich názvy, zařazení do příslušného okruhu mýtů 
a zkratky

Označení Název Zkratka názvu
M1 Žáci, kteří jsou opravdu nadaní, budou 

excelovat, i když jim nebude poskyt-
nuta žádná speciální péče. 3. okruh

Mýtus o excelování
bez péče

M2
Žáci, kteří jsou intelektově nadaní, 
obvykle tvoří homogenní skupinu.  
1. okruh

Mýtus o homogen-
ní skupině

M3
Nadaní jedinci budou mít s velkou 
či vyšší pravděpodobností problémy   
se sociálními vztahy. 2. okruh

Mýtus o sociálních 
vztazích

M4 Nadaní jedinci s velkou či vyšší pra-
vděpodobností spáchají sebevraždu. 
2. okruh

Mýtus o riziku  
sebevraždy

M5
Nadaný žák je pokročilejší v dalších 
vývojových oblastech (např. ve vývoji 
jemné a hrubé motoriky, v emočním 
vývoji, v uměleckém/hudebním    
vývoji apod.) než průměrný žák ste-
jného věku. 1. okruh

Mýtus o celkové 
pokročilosti  
v dalších oblas-
tech

Přehled vybraných položek z dotazníku (Bain a kol., 2006), na který učitelé 
odpovídali:

Tabulka 2. Přehled vybraných položek dotazníku

P1 Je-li péče o nadané žáky základních škol zaměřena především na 
vzdělávání, v jaké formě může být dle Vašeho názoru nejlépe posky-
tována?

P2 Jestliže  se  péče  o  nadané  žáky  na  základních  školách  zaměřuje  
zejména na obohacování učiva, měla by být prováděna v …

P3 Integrace nadaných žáků do běžné třídy je prospěšná pro klima třídy.

P4 Akcelerace, která  umožňuje nadaným žákům  „přeskočit“ některý 
ročník, bude mít velmi pravděpodobně  na jejich socializační 
schopnosti.

P5 O  kterém  tvrzení  si  myslíte,  že  nejlépe  vystihuje  situaci,  kdy  
nadané  děti doučují své spolužáky, kteří jsou ve škole pozadu?
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Čtenáře je nutné v této souvislosti upozornit na to, že na každou 
položku existuje v dotazníku jiná sada možných voleb odpovědí – viz další 
text. Nejčastěji se jako možné odpovědi vyskytují určité vzdělávací modely  
a opatření. Pro lepší názornost uvádíme jejich přehled a popis, který byl 
učitelům nabídnut.

Tabulka 3.  Vzdělávací opatření, jejich označení a popis

Označení Popis
V1  
Vybraní žáci

Vzdělávání  nadaných žáků mimo kmenovou třídu,  
vždy několik hodin týdně.

V2 
Programy pro nadané

Vzdělávání nadaných žáků v samostatných třídách 
nebo školách.

V3 
Homogenní skupiny

Žáci jsou v běžné třídě seskupeni podle svých 
schopností.

V4 
Individuální program

Pro nadané žáky je vypracován speciální vzdělávací 
program.

V5  
Smíšené skupiny

Smíšené  skupiny  různých  žáků  s  různými  schop-
nostmi  spolu vzájemně spolupracují v klasické třídě.

V6 
Integrace

Nadaný žák je integrován do běžné třídy.

V7  
Akcelerace

Nadaný žák přeskočí některý ročník.

Metody analýzy dat

Při zpracování dat jsme využili tabulky absolutních a relativních čet-
ností a pro zkoumání dvojic proměnných Pearsonův test nezávislosti doplněný 
výpočtem Cramérova koeficientu. V kontingenčních tabulkách uvádíme i hod-
noty adjustovaných reziduí. Pro zpracování dat byl použit program STATISTICA 
Cz 10.

Výsledky

V následujícím textu zmiňujeme pouze statisticky významné vztahy 
mezi mýty a způsoby vzdělávání nadaných. Do analýzy vztahu konkrétního 
způsobu vzdělávání a daného mýtu nebyli zařazeni respondenti, kteří alespoň 
u jedné z těchto dvou položek zvolili jako svou odpověď „Nevím“ či „Nedokážu 
posoudit/rozhodnout“. V tabulce 4 uvádíme přehled počtu respondentů, kteří 
(ne)podléhají mýtům o nadaných včetně počtu těch, kteří jako svou odpověď 
zvolili možnost „nevím“.
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Tabulka 4. Procentuální zastoupení respondentů, kteří (ne)podléhají mýtům  
o nadaných, nebo kteří zvolili možnost „nevím“

Mýtus Podléhá Nepodléhá Možnost „nevím“

M1 72,8 25,1 2,1

M2 19,8 65,0 15,2

M3 49,3 42,9 7,8

M4 29,0 43,1 27,9

M5 42,6 45,4 12,0

Položka P1: Je-li péče o nadané žáky základních škol zaměřena především na 
vzdělávání, v jaké formě může být dle Vašeho názoru nejlépe poskytována?

Tabulka 5. Četnosti odpovědí u P1

Kategorie Četnost Relativní četnosti

Vybraní žáci 153 35,3

Programy pro nadané 53 12,2

Homogenní skupiny 45 10,4

Smíšené skupiny 93 21,4

Individuální program 54 12,4

Nedokážu posoudit 36 8,3

Učitelů, kteří podléhají M4 Mýtu o riziku sebevraždy a kteří si současně 
vybrali jednu z variant P1, je 122 (42,1 % z celkového počtu 290 učitelů, kteří si 
ani u M4 ani u P1 nevybrali možnost Nedokážu posoudit/rozhodnout).

Tabulka 6. Vztah mezi podléháním M4 a výběrem varianty u P1

M4
Vybraní 

žáci
Programy 

pro nadané
Homogenní 

skupiny
Smíšené 
skupiny

Individuální  
program

Řádkové 
součty

Četnost Podléhá 
mýtu M4 45 24 15 20 18 122

Řádková
četnost 36,9 % 19,7 % 12,3 % 16,4% 14,8 %

Adjustovaná
rezidua -0,6 3,0 0,8 -2,2 0,0

Četnost Obě
skupiny 113 37 31 66 43 290
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Adjustovaná rezidua naznačují, že variantu Programy pro nadané re-
spondenti podléhající mýtu M4 volili častěji, než by se předpokládalo (adjus-
tované reziduum 3,0). Naopak variantu Smíšené skupiny volili méně často, než 
by se předpokládalo (adjustované reziduum -2,2). Byl zjištěn signifikantní vztah 
mezi podléháním Mýtu o riziku sebevraždy a výběrem varianty u položky Nej-
lépe poskytovaná péče na základních školách χ2 (4) = 12,38, p < 0,05; Cramer-
ovo V = 0,21.

Položka P2: Jestliže se péče o nadané žáky na základních školách zaměřuje 
zejména na obohacování učiva, měla by být prováděna v …

Tabulka 7. Četnosti odpovědí u P2

Kategorie Četnost Relativní četnosti

Homogenní skupiny 107 24,7

Smíšené skupiny 174 40,1

Vybraní žáci 119 27,4

Nedokážu posoudit 34 7,8

Vztah mezi podléháním M3 Mýtu o sociálních vztazích a výběrem vari-
anty P2 Rozvíjení schopností nadaných žáků na základních školách pomocí 
obohacování. Učitelů, kteří podléhají M3 a kteří si současně vybrali jednu   
z variant  P2,  je  199  (53,2  %  z celkového počtu 374 učitelů, kteří si ani u jedné 
položky nevybrali možnost Nedokážu posoudit).

Tabulka 8. Vztah mezi podléháním M3 a výběrem varianty u P2

M3 Homogenní
skupiny

Smíšené
skupiny

Vybraní
žáci

Řádkové
součty

Četnost Podléhá mýtu M3 47 78 74 199
Řádková četnost 23,6 % 39,2 % 37,2 %
Adjustovaná rezidua -1,3 -1,5 2,9
Četnost Obě skupiny 99 160 115 374

Adjustovaná rezidua dále naznačují, že variantu Vybraní žáci učitelé 
podléhající mýtu M3 volili častěji, než by se očekávalo (adjustované reziduum 
2,9). Byl zjištěn signifikantní vztah mezi podléháním Mýtu o sociálních vztazích 
a výběrem varianty u položky Rozvíjení schopností nadaných žáků na základ-
ních školách pomocí obohacování  χ2 (2) =  8,32, p < 0,05; Cramerovo V = 0,15.
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Položka P3: Integrace nadaných žáků do běžné třídy je prospěšná pro klima 
třídy.

Tabulka 9. Četnosti odpovědí u P3

Kategorie Četnost
Relativní
četnosti

Rozhodně souhlasím 75 17,3

Spíše souhlasím 218 50,2

Spíše nesouhlasím 95 21,9

Rozhodně nesouhlasím 26 6,0

Nedokážu posoudit 20 4,6

Vztah mezi podléháním M5 Mýtu o pokročilosti v dalších oblastech  
a výběrem varianty P3 Přínos integrace. Učitelů, kteří podléhají M5 a kteří 
si současně vybrali jednu z variant P3, je 176 (48,1 % z celkového počtu 366 
učitelů, kteří si ani u jedné položky nevybrali možnost Nedokážu posoudit).

Tabulka 10. Vztah mezi podléháním M5 a výběrem varianty u P3

M5 Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Spíše
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

Řádkové
součty

Četnost Podléhá
mýtu M5 39 97 33 7 176

Řádková
četnost 22,2 % 55,1 % 18,8 % 4,0 %

Adjustovaná
rezidua 2,1 1,1 -2,1 -1,9

Četnost Obě skupiny 65 191 86 24 366

Na základě adjustovaných reziduí lze říci, že variantu Rozhodně souhlasím 
respondenti podléhající mýtu M5 volili častěji, než by se předpokládalo (adjus-
tované reziduum 2,1). Naopak variantu Spíše nesouhlasím volili méně často, 
než by se předpokládalo (adjustované reziduum -2,1). Byl zjištěn signifikantní 
vztah mezi podléháním Mýtu o pokročilosti v dalších oblastech a výběrem vari-
anty u položky Přínos integrace χ2 (3) = 10,95, p < 0,05; Cramerovo V = 0,17.
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Položka P4: Akcelerace, která umožňuje nadaným žákům „přeskočit“ některý 
ročník, bude mít velmi pravděpodobně schopnosti.

Tabulka 11. Četnosti odpovědí u P4_____________ na jejich socializační scho-
pnosti.

Kategorie Četnost Relativní četnosti

Nulový efekt 81 18,7

Pozitivní efekt 98 22,6

Negativní efekt 148 34,1

Nevím 107 24,7

a) Vztah mezi podléháním M1 Mýtu o excelování bez péče a výběrem varianty 
P4 Vliv akcelerace. Učitelů, kteří podléhají M1 a kteří si současně vybrali 
jednu z variant P4, je 234 (72,4 % z celkového počtu 323 učitelů, kteří si ani 
u jedné položky nevybrali možnost Nevím či Nedokážu posoudit).

Tabulka 12. Vztah mezi podléháním M1 a výběrem varianty u P4

M1 Nulový
efekt

Pozitivní 
efekt

Negativní 
efekt

Řádkové 
součty

Četnost Podléhá 
mýtu M1 67 67 100 234

Řádková 
četnost 28,6 % 28,6 % 42,7 %

Adjustovaná 
rezidua 2,6 -1,1 -1,3

Četnost Obě 
skupiny 80 98 145 323

Adjustovaná rezidua také naznačují, že variantu Nulový efekt respon-
denti podléhající mýtu M1 volili častěji, než by se očekávalo (adjustované 
reziduum 2,6).

Byl zjištěn signifikantní vztah mezi podléháním Mýtu o excelování bez 
péče a výběrem varianty u položky Vliv akcelerace χ2 (2) = 6,82, p < 0,05; Cra-
merovo V = 0,15.

b) Vztah mezi podléháním M4 Mýtu o riziku sebevraždy a výběrem varianty 
P4 Vliv akcelerace. Učitelů, kteří podléhají M4 a kteří si současně vybrali 
jednu z variant P4, je 105 (41,5 % z celkového počtu 253 učitelů, kteří si ani 
u jedné položky nevybrali možnost Nevím či Nedokážu posoudit).
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Tabulka 13. Vztah mezi podléháním M4 a výběrem varianty u P4

M4 Nulový
efekt

Pozitivní 
efekt

Negativní 
efekt

Řádkové 
součty

Četnost Podléhá 
mýtu M4 27 41 37 105

Řádková 
četnost 25,7 % 39,0 % 35,2 %

Adjustovaná 
rezidua 0,3 2,5 -2,5

Četnost Obě 
skupiny 63 77 113 253

Adjustovaná rezidua naznačují, že variantu Pozitivní efekt učitelé 
podléhající mýtu M4 volili častěji, než by se očekávalo (adjustované reziduum 
2,5). Naopak variantu Negativní efekt volili méně často, než by se očekávalo 
(adjustované reziduum -2,5).

Byl zjištěn signifikantní vztah mezi podléháním Mýtu o riziku sebevraždy 
a výběrem varianty u položky Vliv akcelerace χ2 (2) = 7,99, p < 0,05; Cramerovo 
V = 0,18.
c) Vztah mezi podléháním M5 Mýtu o pokročilosti v dalších oblastech  

a výběrem varianty P4 Vliv akcelerace. Učitelů, kteří podléhají M5 a kteří si 
současně vybrali jednu  z variant P4, je 144 (49,3 % z celkového počtu 292 
učitelů, kteří si ani u jedné položky nevybrali možnost Nevím či Nedokážu 
posoudit).

Tabulka 14. Vztah mezi podléháním M5 a výběrem varianty u P4

M5 Nulový
efekt

Pozitivní 
efekt

Negativní 
efekt

Řádkové 
součty

Četnost Podléhá 
mýtu M5 27 41 37 105

Řádková 
četnost 25,7 % 39,0 % 35,2 %

Adjustovaná 
rezidua 0,3 2,5 -2,5

Četnost Obě 
skupiny 63 77 113 253

Na základě adjustovaných reziduí lze říci, že variantu Pozitivní efekt re-
spondenti podléhající mýtu M5 volili častěji, než by se očekávalo (adjustované 
reziduum 2,9). Naopak variantu Negativní efekt volili méně často, než by se 
očekávalo (adjustované reziduum -4,0).
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Byl zjištěn signifikantní vztah mezi podléháním Mýtu o pokročilosti  
v dalších oblastech a výběrem varianty položky Vliv urychleného vzdělávacího 
postupu χ2 (2) = 16,57, p < 0,05; Cramerovo V = 0,24.

Položka P5: O kterém tvrzení si myslíte, že nejlépe vystihuje situaci, kdy na-
dané děti doučují své spolužáky, kteří jsou ve škole pozadu?

Tabulka 15. Četnosti odpovědí u P5

Kategorie Četnost Relativní četnosti

Doučování nadaným je méně efektivní 
než   když se doučují žáci s podobnou 
úrovní schopností

60 13,8

Nadaný žák se lépe učí 108 24,9

Nadaný žák jako vzor 163 37,6

Nedokážu rozhodnout 103 23,7

Vztah mezi podléháním M2 Mýtu o homogenní skupině a výběrem 
varianty P5 Využití nadaných žáků pro doučování svých vrstevníků. Učitelů, 
kteří podléhají M2 a kteří si současně vybrali jednu z variant P5, je 71 (24,2 %  
z celkového počtu 293 učitelů, kteří si ani u jedné položky nevybrali možnost 
Nedokážu posoudit/rozhodnout).

Tabulka 16. Vztah mezi podléháním M2 a výběrem varianty u P5

M2

Doučování
nadaným 
je méně 
efektivní

Nadaný
žák se lépe 

učí

Nadaný
žák jako 

vzor

Řádkové 
součty

Četnost Podléhá 
mýtu M2 6 17 48 71

Řádková 
četnost 8,5 % 23,9 % 67,6 %

Adjustovaná 
rezidua -2,5 -1,8 3,6

Četnost Obě 
skupiny 54 96 143 293

Adjustovaná rezidua dále naznačují, že variantu Doučování nadaným je 
méně efektivní respondenti podléhající mýtu M2 volili méně často, než by se 
předpokládalo (adjustované reziduum -2,5). Naopak variantu Nadaný žák jako 
vzor volili častěji, než by se předpokládalo (adjustované reziduum 3,6).
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Byl zjištěn signifikantní vztah mezi podléháním Mýtu o homogenní sk-
upině a výběrem varianty Využití nadaných žáků pro doučování svých vrstevníků 
χ2 (2) = 14,08, p < 0,05; Cramerovo V = 0,22.

Diskuze
Studií, které se zabývají v našem vzdělávacím prostředí problematikou 

vzdělávání nadaných žáků, není mnoho. Domníváme se, že je to dáno poměrně 
krátkou dobou, která uplynula od legislativně zakotvené povinnosti poskytovat 
mimořádně nadaným žákům specifickou péči a podporu. Po necelých 10 le-
tech od zavedení těchto změn, jsme si tedy položili otázku směřující k porozu-
mění vlivu nesprávných postojů, tzv. mýtů, na představy českých a slovenských 
učitelů o vhodném vzdělávání nadaných  žáků. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že 
právě učitelé hrají velmi důležitou roli při volbě způsobu vzdělávání nadaného 
žáka. Metoda, kterou jsme použili, pokrývala vybrané mýty  –  nesprávná  přes-
vědčení  o  nadaných  žácích,  jež  jsou  v zahraničních  studiích frekventovaně 
zmiňované. Ve vztahu ke vzdělávání nadaných jsme se zaměřili na  postoje 
učitelů k nejrozšířenějším modelům a způsobům vzdělávání nadaných žáků. 
Vybrané položky jsme získali ze zahraničního dotazníku (Bainové a kol., 2006).

Dichotomie mýtů a postoj ke způsobu vzdělávání

Zjistili jsme, že zásadními otázkami, jež mají velký potenciál ovlivnit 
pedagogy ve volbě způsobu vzdělávaní nadaných, se stává percepce prob-
lémových/resp. bezproblémových charakteristik spojovaných s nadáním. Náš 
výzkum v této souvislosti naznačuje, že statisticky významně odlišné postoje  
k jednotlivým vzdělávacím modelům mají dvě skupiny pedagogů.

Variantu speciálních programů pro nadané, kdy jsou nadaní žáci  
vzděláváni v samostatných třídách nebo školách, upřednostňují zejména 
učitelé, kteří se také domnívají, že nadaní žáci jsou ohrožená skupina s ohledem 
na sociální a emoční adaptaci. Tito pedagogové mají tendenci předpokládat, 
že nadaní žáci jsou rizikovější skupina s ohledem na svoji celkovou sociální  
a emoční adaptaci. V některých případech vnímají závažnost těchto problémů 
do té míry rizikovou, že předpokládají, že nadaní jsou zvýšeně ohroženou 
skupinou s ohledem na možnost výskytu suicidálních sklonů ve svém pozdějším 
životě. Naopak samotnou integraci, kdy se pracuje ve smíšených skupinách  
s žáky s různými schopnostmi, kteří spolu vzájemně spolupracují, tito učitelé 
upřednostňují méně. Navíc ti učitelé, kteří se domnívají, že nadaní žáci jsou 
rizikovou skupinou s ohledem na emoční adaptaci (předpokládají vyšší riziko 
sebevražedných sklonů), také častěji doporučují akceleraci (s ohledem na její 
pozitivní vliv na socializaci těchto žáků). Tento mýtus maladaptace spojený  
s nadáním vztahujícím se k patologické linii uvažování o geniálních osobnos-
tech (Lombroso, 1891) je často, jako rizikový, diskutovaný v zahraničních pra-
menech, které se týkají obecně postojů ke vzdělávání nadaných. (Obrázek 1)
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Obrázek 1. Grafi cké znázornění vztahu mýtů a vzdělávacích opatření: Maladap-
tace

Naopak ti  učitelé, kteří předpokládají, že nadaný žák bude pokročilejší 
v dalších vývojových oblastech, např. v oblasti  vývoje jemné a hrubé motoriky, 
emočního vývoje apod. se současně častěji domnívají, že je pro nadané žáky 
vhodná integrace do běžné třídy.
S tí mto postojem zřejmě souvisí i naše další zjištění, které naznačuje, že učitelé, 
kteří předpokládají, že nadaní žáci obvykle tvoří homogenní skupinu, si také 
častěji myslí, že doučování těmito žáky je efekti vnější, než když se doučují žáci 
podobných úrovní schopností . Ti učitelé, kteří předpokládají, že nadaní žáci 
budou excelovat, i když jim nebude poskytnuta žádná speciální péče, si i častěji 
myslí, že akcelerace nebude mít žádný vliv na socializační schopnosti  nadaných 
žáků. Avšak ti  učitelé, kteří se domnívají, že nadaní žáci se vyvíjejí rychleji 
i v dalších oblastech (jemná motorika atd.), častěji doporučují akceleraci, ne-
boť se domnívají, že bude mít pozitivní vliv. (Obrázek 2)
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Obrázek 2. Grafi cké znázornění vztahu mýtů a vzdělávacích opatření: Adaptace
Tento typ odpovědí spojený s mýtem vysoké míry homogenity a cel-

kové adaptace (Terman, 1925) uvádějí častěji v americkém výzkumu Bainové, 
Choatové, Blissové a Brownové (2007) studenti učitelství (na rozdíl od 
samotných učitelů).

Popsaná dichotomie mezi mýty o celkové adaptaci/resp. maladaptaci 
nadaných je opakovaně refl ektována v zahraničních studiích. Podle Neihartové, 
Reisové,  Robinsonové a Moonové (2002, s. 1) však není možné charakterizo-
vat skupinu  nadaných žáků jako vysoce adaptovanou nebo naopak maladap-
tovanou. „Není různorodější skupina mladých lidí, než jsou nadané děti  a do-
spívající“ (tamtéž, s. 1). Příklon k volbě konkrétního modelu vzdělávání  (Kulik  
&  Kulik,  1989),  jež  je  v  přímém souladu s adaptačně/maladaptační percepcí 
typických charakteristik nadaného žáka je však rizikový. Například Nail a Evans 
(1997) v této souvislosti upozorňují, že zejména spojení nadání s emočními 
problémy může soustředit pozornost učitelů výhradně na uspokojování těchto 
potřeb, případně k řešení emočních problémů a současně odvádět pozornost 
od rozvoje schopností. Naopak mýtus o urychleném a současně všestranném 
rozvoji schopností  nadaných může vést pedagogy k přehlížení mimo-intelek-
tových potřeb nadaných žáků. Žádný vzdělávací model není opti mální pro žád-
nou skupinu nadaných žáků. Každý má své přednosti  a nevýhody. O jeho fi nál-
ní volbě rozhoduje mnoho různých činitelů, jež se vztahují ke schopnostem, 
zkušenostem, znalostem, rodinnému prostředí atd. konkrétního dítěte.
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Domníváme se, že naše poznatky mohou být důležité zejména pro další 
vzdělávání učitelů v dané oblasti. Jak jsme zdůraznili, čeští a slovenští učitelé 
zatím nemají takovou zkušenost a poznatky o mimořádně nadaných žácích, 
protože je toto téma v našem vzdělávání velmi nové. To se zřejmě projevilo 
i v tomto výzkumu ve formě velmi častého výběru možností typu „nedokážu 
posoudit“. Přesto náš výzkum poukazuje na jisté zajímavé konzistence mezi 
tendencí podléhat mýtům o nadání (adaptace/maladaptace) a násled-nou 
preferencí vzdělávacího opatření formou speciálních tříd v případě ma-
ladaptace a formou integrace u adaptace. V intervenčních programech je tedy 
třeba s touto možnou propojeností postojů učitelů počítat a zaměřit vzdělávání 
pedagogů nejen na charakteristiky ale i na vzdělávací potřeby různých typů 
nadaných žáků ve vztahu k specifikám zvoleného vzdělávacího programu.

Limity studie

Předloženou studii chápeme jako určitou pilotní sondu, jsme si vědomi 
některých jejich limitů. Jde zejména o omezení spojená s využitím položek ze 
zahraničního dotazníku, který nám neumožňoval položky měnit, dále poměrně 
široký záběr výzkumného souboru – na populaci učitelů  působících  na  různých 
typech škol a v neposlední řadě nereflektovaný vztah mezi konkrétní zkušenos-
tí pedagoga se vzděláváním nadaných a jeho výpovědí, zejména v kontextu 
položek zaměřených na mýty. Všechny tyto skutečnosti chceme zohlednit  
v následném výzkumu. Chceme se více zaměřit na zkušenosti pedagogů  
a ověřit naznačené vztahy na výzkumném souboru učitelů 1. stupně základních 
škol.
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Abstrakt

Článek zabývající se identifikací sportovního talentu u dětí vychází 
z publikace Sportovní talent – psychologická perspektiva (Vičar, Válková  
& Protic, 2014). Autoři popisují vědecký přístup k jeho identifikaci: tvorba 
modelu budoucího sportovce, identifikace kritéria výkonu, jádro výkonu či 
sportogram. Na sportovní talent nahlížejí jako na dynamický fenomén a ro-
zebírají jednotlivé perspektivy, ze kterých lze k identifikaci sportovního tal-
entu přistupovat, a to biologickou, motoricko-výkonovou, či psychologickou. 
Zdůrazňuje se úloha psychiky jako nezbytného komponentu talentu pro jeho 
identifikaci i rozvoj. V závěru jsou uvedené klíčové poznámky, jak by identifik-
ace sportovního talentu u dětí měla probíhat. Autoři konstatují, že identifikace 
by vzhledem k nepřesnosti současných metod měla sloužit spíše k východisku 
pro rozvoj schopností, než jako nástroj k selekci.

Abstract

The article focuses on identification of sports talent among children. It 
is based on the publication Sports talent – a psychological perspective (Vičar, 
Válková & Protic, 2014). Sports talent is perceived as a dynamic phenomenon. 
The authors describe the scientific approach to its identification – creating the 
model of the future athlete, identifying the sport performance criteria or spor-
togram. The text further analyses individual  perspectives that can be used 
in approaching talent identification – biological, motoric- performance or 
psychological. The role of psychological characteristics is stressed, both as an 
indispensable talent component and as a necessary precondition for its devel-
opment. To conclude, the text contains key information on how identification of 
sports talent among children should be performed. The authors state that, tak-
ing into account the imprecise nature of current methods, identification should 
rather be used as a starting point for development of capacities rather than as 
a selection instrument.
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Úvod
Jak poznamenal psycholog Mihaly Csikszentmihalyi (1993), talent je  

vzácným a cenným zdrojem pro společnost. Obrovské množství potenciálně 
hodnotného lidského talentu je proplýtváno v každé generaci. Toto mrhání 
dle něj pramení zejména v nedostatku znalostí a porozumění podstaty talentu 
a schopnosti jeho přesné identifikace. Právě identifikací sportovního talentu 
se zabývá kapitola Identifikace sportovního talentu v knize Sportovní talent – 
psychologická perspektiva (Vičar, Protič & Válková, 2014), z níž prezentovaný 
text vychází. Identifikace sportovního talentu u sportovců se u nás i ve světě 
těší značné pozornosti. Identifikace talentu se obvykle spojuje s výběrem dětí 
do týmů už v období tzv. „přípravek“ či přijetím do sportovních tříd. Proces 
ale může probíhat kdykoli během sportovního vývoje, tedy i v pozdějším věku. 
Typickým příkladem takové pozdní identifikace a následné selekce je scouting, 
draftování či výběr a nákup vhodných hráčů do sportovního týmu.

Myšlenka včasně odhalit děti obdařené vlohami, soustředit se na je-
jich rozvoj a vychovat z nich úspěšné sportovce není nová. Talentovaní jedinci 
byli selektováni již ve starověkém Řecku, a to dokonce ještě před Olympijskými 
hrami (776 před n. l.). Velkého rozmachu však tento obor dosáhl až v nedávné 
době, a to především v bývalé NDR. Intenzivně se mu věnovala řada vědců  
i v dalších zemích Sovětského bloku. Po pádu železné opony štafetu převzaly 
země jako Austrálie, Velká Británie, Čína či USA. Ty investují do tzv. Programů 
identifikace a vývoje talentu (Talent Identification and Development programs 
- TID) nemalé zdroje ve snaze nalézt budoucí šampióny a poskytnout jim kval-
itní podmínky pro růst.

Právě na základě Simontona a dalších autorů Vičar et al. (2014) re-
definovali talent pro sportovní oblast v ČR. Uvádí, že „se jedná o potenciál 
k budoucímu výkonu. Talent chápe dynamicky - jako vyvíjející se fenomén, 
podléhající působení zrání, náhody, prostředí, či procvičování. Vlivy komponent, 
ze kterých se talent skládá, mají multiplikativní povahu. Vztahuje se ke konk-
rétní oblasti lidské činnosti a jen menšina lidí  je  talentovaná. Předznamenává  
množství vynaloženého úsilí nutného k dosažení určité výkonnostní úrovně 
i její maximální výši. Zahrnují jak vrozené vlohy, tak i další vlivy nutné k výkon-
nostnímu růstu sportovce - především psychické vlastnosti. Hranice talentova-
nosti je určována arbitrárně.“ (Vičar et al., 2014, 35)
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Identifikace talentu

Badatelé obvykle přistupují k identifikaci talentu ze tří různých perspek-
tiv: z biologické (zahrnující antropometrickou a fyziologickou složku), motor-
icky – výkonové a psychologické perspektivy. Někdy se ještě akcentuje hledis-
ko sociální, kdy se posuzuje rodinné prostředí, působení vrstevníků či kulturní 
vlivy.

V praxi se bohužel v České republice z různých důvodů opomíjí právě 
psychologický a sociální náhled. Tuzemská vědecká veřejnost tyto přístupy 
k identifikaci talentu a výběru sportovně talentovaných sice reflektuje, ale  
v praxi se respektuje jen minimálně. Česká tradice se v této oblasti do značné 
míry omezuje na výzkumy a zkušenosti z předrevoluční éry (například Havlíček 
et al., 1971) především na ty z bývalé NDR. Jejich souhrn lze nalézt např.  
v publikaci Jocha (1992). Přes mnohé zajímavé a podnětné poznatky z tohoto 
období upozorňují Riordan (1993) či Abbott et al. (2002) na četná metodolog-
ická úskalí a nepřesnosti, které tyto studie vykazují.

Identifikace jako predikce

Identifikace sportovních vloh a talentu není v podstatě nic jiného, než 
predikce budoucího sportovního výkonu. Jinak řečeno, u zkoumaného jedince 
zjišťujeme, jaké může za předpokladu kvalitního vedení v budoucnu dosáh-
nout výkonnostní úrovně. Nepoužijeme-li dostatečně kvalitní metody, může 
docházet k tzv. chybě výběru – pozitivní či negativní. To dokumentuje celá 
řada případů, kdy sportovec nebyl vybrán do týmu, k závodu či zápasu, ale na-
konec dosáhl mnohem lepšího výkonu, než vyvolení sportovci (Hošek in Vaněk, 
1980).

Obecně lze říci, že predikční validita diagnostických nástrojů užívaných 
k posouzení sportovního talentu u dětí ve vztahu k dospělému výkonu je velmi 
nízká. Zvyšuje se souběžně s dospíváním a zráním zkoumaného jedince (Reil-
ly, 2000). Na druhou stranu se snižuje s časovou odlehlostí doby, na kterou 
chceme odhadovat. Multidimenzionální testovací nástroje (tedy takové, které 
berou v potaz vícero perspektiv a neomezují se pouze na jednu, například 
biologickou komponentu), pak zpravidla vykazují vyšší predikční validitu než 
nástroje zaměřené pouze na jednu složku talentu. Zkvalitňováním diagnos-
tických nástrojů by mělo docházet k eliminování těchto chyb výběru. Bohu-
žel této tematice není věnována systematická pozornost, většina našich spor-
tovních federací či sportovních klubů nemá archivované vývojové databanky 
ukazatelů, jak tomu bylo v době sportovních tříd a tréninkových středisek 
mládeže. Proto se v praxi  uplatňují především „laické výběry“, např. dítě vybírá 
trenér na základě svých zkušeností a „expertního“ posouzení.
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Vědecké přístupy k identifikaci

Podle Graye (2010) je identifikace sportovního talentu pro výzkumníka 
výzvou a je obtížná v jakémkoli věku svěřence a v podstatě v kterémkoli sportu. 
Jako téměř nemožné se jeví především oddělit vrozené vlohy od vlivů prostředí 
či aplikovaného tréninku, tedy rozlišit mezi vlohami a schopnostmi. Přitom 
právě toto rozlišení je podle Boucharda et al. (1997) a Bunce et al. (2000) 
základním předpokladem pro úspěšné rozpoznání talentu. Situaci navíc kom-
plikuje fakt, že se zvyšujícím věkem jedince roste podíl naučené složky. Proto 
existuje i v současnosti řada metod, označovaných za „vědecké“, které jsou vel-
mi nepřesné. Přesto dochází k postupnému příklonu od empirie k vědě (např. 
Abbott, 2003; Bailey, 2010; Gould 2001; Joch, 1992; MacNamara et al. 2010; 
Salmela & Durran-Bush, 2001). Základními kameny úspěšné identifikace talen-
tu na vědecké bázi je definování vlastností a schopností, kterými má dospělý, 
úspěšný sportovec disponovat. Jinými  slovy: je potřeba znát kritérium, které 
chceme predikovat. To se značně liší podle jednotlivých disciplín. Dále je potře-
ba rozpoznat vlohy, na nichž se tyto schopnosti zakládají, kromě bio-fyziolog-
ických také psychických, které napomáhají rozvoji sportovce v dlouhodobém 
horizontu. Následně je nutné tyto vlohy identifikovat u dětí a rozpoznat je-
jich kvalitu. Posledním krokem je důkladně popsat, jak se tyto atributy vyvíjí 
v čase, jaké na ně působí vnější vlivy a jaká je jejich vzájemná interakce. Popis 
schopností a dovedností, kterými má dospělý úspěšný sportovec disponovat,  
je v literatuře uváděn pod různými pojmenováními. Sovětská literatura tento 
proces nazývá  tvorba  modelu  budoucího  sportovce  (Volkov  &  Filin  1983),  
v  anglosaském světě se uplatňuje pojem identifikace kritéria výkonu (Iden-
tification of Performance Criteria; Régnier, 1987). U nás se hojně využívá tzv. 
sportogram (Kodým et al., 1982). Jedná se o komplexní studii jednotlivých 
sportovních směrů. Součástí jeho tvorby jsou analýzy konkrétních disciplín, 
jejich rozbor na jednotlivé úkony (operace) a definování klíčových momentů, 
které mají rozhodující význam pro úspěšné provádění té či oné činnosti. Hošek 
(2005) pak dodává, že psychické vlastnosti, které jsou pro daný sport žádoucí, 
popisují psychosportogramy, které formulují specifické požadavky daného 
sportu na psychiku člověka, a to z hlediska vlastností koncentrace, rozhodo-
vacích procesů, volního úsilí či psychických vlastností či dovedností otevřených 
a uzavřených. Přes četné odkazy v literatuře metodologicky precizně zpraco-
vaných sportogramů a psychosportogramů do dnešního dne existuje jen mini-
mum. Perič (2006) pak zavádí pojem jádro výkonu. Definuje jej jako schopnosti, 
které jsou žádoucí pro kvalitní výkon v daném sportovním odvětví. Deklaruje, 
že právě toto jádro je kritériem, k němuž by se měla vztahovat identifikace tal-
entu.   Jádro výkonu je    v některých disciplínách snáze analyzovatelné (např. 
atletika), než v jiných (např. lední hokej), a to v závislosti na tom, zda sportovci 
soutěží proti sobě souběžně nebo protichůdně. Souběžné soupeření charak-
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terizuje především větší množství soupeřů. Výkon každého z nich je ohodno-
cen nějakou nezávislou fyzikální veličinou (například časem, vzdáleností ) či 
bodovou škálou. V proti chůdném soupeření bývá pouze jeden proti vník, může 
to být jednotlivec či tým. Vítězství je podmíněno prohrou toho druhého. Bývá 
jej dosaženo překonáním soka počtem specifi ckých „zásahů“, např. počtem 
vstřelených košů či gólů (Perič, 2006). Reilly et al., (1993) konstatuje, že iden-
ti fi kace vhodných vloh je mnohem složitější v týmových sportech než v těch 
individuálních, protože ty jsou obvykle zaměřeny na jednu činnost (například 
hod oštěpem). To znamená, že se v nich uplatňuje menší počet schopností , 
potažmo vloh, a ty jsou pak snáze rozpoznatelné. Navíc v týmových sportech 
obvykle bývá zapojeno mnohem více nepřímých faktorů ovlivňujících výkon 
(vztahy mezi hráči, týmový duch apod.). Dalším krokem při vědecké identi -
fi kaci talentu je odhalení odpovídajících vloh a schopností  u dětí , či mládeže. 
Badatelé si často neuvědomují, že tyto fenomény se v čase mohou rozličně 
vyvíjet a modifi kovat. U dětí  tak mohou nabývat zcela odlišnou formu. I z toho 
důvodu je pro správnost procesu zásadní důkladný popis zákonitostí  vývoje 
vloh v čase, nejlépe za využití  zakotvené teorie či longitudiálních výzkumů.

S tí m souvisí i zažitá představa řady trenérů, ale i badatelů v tomto 
odvětví, že talent člověka je pouhým součtem jednotlivých vloh a že se rozvíjí 
lineárně. Přitom vývojových trendů existuje celá řada – např. lineární, akceleru-
jící, retardovaný, přerušený či nevyrovnaný. Teorii trendů u nás uplatňoval už 
Švancara (1980) ale spíše v kontextu sti mulace dětí  s problémovým vývojem.  
Trendy znázorňuje obrázek č. 1.

Obrázek č. 1: Vývojové trendy
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Tuto představu kritizuje Simonton (1999, 2003, 2005) či Vičar et al. 
(2014), když doporučuje, abychom přistupovali k výkonu jako k vícedimenzi-
onálnímu a multiplikativnímu procesu.

Základní východiska k posuzování aportovního talentu

K identifikaci a výběru talentovaných na základě vědeckého principu lze 
přistoupit z různých perspektiv: z biologické, motoricky – výkonové či psycho-
logické.

Biologická perspektiva

Je zřejmé, že excelentní výkony v některých sportovních odvětvích 
značně závisí na biologických vlastnostech jedince, především pak antropo-
metrických a fyziologických parametrech. Například americký plavec a mno-
honásobný rekordman Michael Phelps má rozpětí rukou neúměrně větší, než 
by odpovídalo jeho výšce. To jej oproti jeho soupeřům zvýhodňuje. Proto se  
v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století řada výzkumníků  
zaměřila na posouzení těchto atributů u vrcholových sportovců z jednotlivých 
sportovních odvětví (např. Correnti & Zauili, 1964; de Garey, 1974; Tanner, 
1964; Tittel, 1965). Nejčastěji se soustředili na somatotyp, tělesnou výšku, an-
tropometrické údaje (pákové poměry), aerobní kapacitu, morfologické údaje 
(stavbu svalů a svalových vláken, kosterního aparátu apod.). Antropometrické 
a fyziologické atributy vhodné pro vrcholové výkony jsou pak především u indi-
viduálních, atleticky zaměřených sportů relativně snadno detekovatelné.

Badatelé vycházeli z předpokladů, že tyto vlastnosti jsou u člověka buď 
vrozené, případně jen omezeně ovlivnitelné prostředím, například stravou  
a bohužel v některých případech i různými podpůrnými doplňky a dopingovými 
praktikami. Právě genetický základ a snadná měřitelnost vedly k tomu, že jejich 
posuzování se v posledních padesáti letech stalo jedním z hlavních kritérií pro 
identifikaci sportovního talentu, a to již v dětství.

Nejprve je potřeba uvést, že zásadním předpokladem pro správ-
nost měření je posuzovat biologický věk (biological age) dítěte. Ten značí, 
jaké vývojové úrovně organismus dosáhl. Obvykle se získává rozborem kostí 
(Riegerová, 2006). Chybou pak je, když se bere v potaz pouze věk kalendářní 
(chronological age), spočítaný podle data narození. Dospívání dítěte je totiž 
velmi individuální. Pozdně dospívající děti tak mohou být v takto nastavených 
testech znevýhodněny, a naopak akcelerovaní jedinci upřednostněni. Jejich 
aktuální fyzický fond je totiž neporovnatelný s parametry jejich „normál-
ních“ vrstevníků. Opožděné děti však svůj handicap, např. ve výšce či síle, čas-
to kompenzují zdokonalováním se v technice, pohyblivosti či herní inteligenci. 
Když nakonec fyzicky dospějí, stává se, že své akcelerované vrstevníky výkon-
nostně předčí.
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V současnosti jsme u dětí relativně přesně schopni odhadnout budoucí 
tělesnou výšku, na základě biologického věku dítěte – tedy za předpokladu, 
že je zabezpečena dostatečně kvalitní strava. Tímto tématem se zabývala 
například Bayleyová (1952) či Tanner & Whitehouse (1983, 2001). Právě ti 
vytvořili metodu TW 3 (Tanner & Whitehouse, 2001), která je schopná u dětí  
s vysokou predikční validitou předpovědět dospělou výšku v rozmezí běžného 
denního kolísání (± 2cm). Zakládá se na analýze rentgenových snímků kostí.

Protože předpověď tělesní výšky je relativně přesná, její posouzení 
se jeví pro identifikaci jako výhodná. Na druhou stranu sama o sobě je velmi 
slabým prediktorem talentu. Například přes velký vliv tělesné výšky na vole-
jbalový výkon, ani výška nemusí být vždy rozhodujícím kritériem pro dosažení 
špičkového výkonu v tomto sportu. Norton & Olds (in Grasgruber & Cacek, 
2008, 275) poukazují na vítězství japonských volejbalistek na OH 1964 přesto, 
že jejich průměrná výška byla pouhých 169 cm. Jejich soupeřky přitom měly 
průměrnou výšku týmu téměř 180 cm. To potvrzuje i to, že někdejší nejlepší 
smečařka světa – Kubánka Mireya Luisová byla relativně malá (175 cm/68,9 kg), 
a nejúspěšnější mužská světová reprezentace, Brazílie, je, co se týče výškových 
parametrů, spíše průměrná. Výška, akcentovaná jako jediný motivační činitel, 
dokonce může být v konečném důsledku kontraproduktivní (Válková, 1990). 
Méně validní než předpověď tělesné výšky je predikce budoucího somato-
typu (Hebbenick, Ross, Carter, & Borms, 1980). Podle Lykkena (1992) právě 
tělesná výška a somatotyp patří mezi antropometrické ukazatele dominantně 
ovlivněné genetikou. Carter (1970) pak konstatuje, že:

1. sportovci v daném sportu mají podobné somatotypy;
2. sportovci různých sportů se somatotypem liší;
3. některé somatotypy se u sportovců neobjevují.

V současnosti lze nalézt popisy somatotypů v podstatě pro veškerá 
sportovní odvětví.

Riegerová (2006) dále konstatuje, že paralelně s růstem sportovní 
výkonnosti a odlišnobýt posouzení vloh spojených s pohybem. K identifikaci 
se pak využívají různé motorické testy. Jejich smyslem je rozeznat pohybový 
talent, senzomotorickou koordinaci, lateralitu, schopnost přesného provedení 
pohybu či nápodoby, rychlost.

V první polovině dvacátého století řada vědců ve sportovní oblasti 
(např. McCloy & Young, 1954) předpokládala existenci obecného pohybového 
talentu. Rozlišovali jeho dva druhy – obecný talent předvést pohyb a obecný 
talent naučit se pohyby. Dosud však tento předpoklad nebyl dostatečně em-
piricky podložen. Gardner (1999) pak v této souvislosti hovoří o tělesně-pohy-
bové inteligenci (bodily-kinaesthetic intelligence). Ta obsahuje jak porozumění 
tomu, jak se věci hýbou, tak umění vystihnout tyto pohyby. Její součástí je  
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i  schopnost úspěšně  řídit  pohyby svého  těla  a  zacházet  manuálně  zručně 
s předměty. Zahrnuje jemnou i hrubou motoriku, rovnováhu, obratnost těla, 
umění programovat a zapamatovat si pohyby. Existenci této formy inteligence 
a talentu dokumentuje mimo jiné i na jedincích, kteří v těchto činnostech buď 
vynikají, nebo nejsou schopni ani základní koordinace (například apraxie – cho-
robná porucha hybnosti a neschopnosti účelných pohybů).

Přestože je zřejmé, že pro úspěch ve sportu je nutná alespoň základ-
ní koordinace a tělesně-pohybová inteligence. Stále však zůstává otázkou, 
nakolik je základní pohybový talent či tělesná inteligence opravdu zásadní 
pro jednotlivé sportovní disciplíny. Sílí podpora tradičního stanoviska (např. 
Drawatzky & Zuccato, 1967), že jednotlivá sportovní odvětví jsou natolik rozdíl-
ná ve svých požadavcích a natolik úkolově specifická, že mezi nimi existuje jen 
velmi malá spojitost. Tělesná inteligence se v nich uplatní jen v omezené či 
malé míře. Její určitá úroveň však zůstává nutným předpokladem. Zajímavou 
výzkumnou otázkou by pak bylo posoudit a srovnat, do jaké míry je pro úspěch 
v jednotlivých disciplínách tělesně-pohybová inteligence nezbytná, což opět 
napomáhá vysvětlit sportografie.

Fenoménem spojeným se senzomotorikou je lateralita, zakládající se 
na prioritě hemisfér. Lidé používají přednostně jeden z párových orgánů. Ob-
vykle bývá vyhraněná, člověk tedy dominantně využívá obvykle pravé strany 
těla a smyslových orgánů. Vyhraněnost je znakem zralosti nervové soustavy. 
Leváctví se pak výrazně promítá do sportovního výkonu. Někdy to může být 
přednost - hra v opačném postavení je pro soupeře nezvyklá a protivník se ji 
obtížně přizpůsobuje. Výhodou může být leváctví například v boxu, při nad-
hazování v baseballu, v šermu, tenisu či volejbale. Naopak handicapem může  
být například při závodění v běhu na atletickém oválu či rychlobruslení. Levák 
se zde musí silněji odrážet o slabší pravou nohu.

Pozoruhodně se ve sportu uplatňuje zkřížená lateralita. Není totiž prav-
idlem, že převládající motorická strana musí být totožná s dominantní stranou 
smyslovou. Zkřížená lateralita v praxi znamená, že zatímco je u jedince motor-
icky silnější jedna strana (například pravá ruka, noha), vnímá především opač-
nou stranou – tedy levým okem a uchem. U řady lidí zkřížená lateralita vyústí  
v nemotornost (např. clumsy child), avšak v některých sportech je zkřížená lat-
eralita paradoxně výhodou. Například ideální pálkař by měl mít překříženou 
lateralitu tak, aby dominantní oko bylo na jiné straně těla než dominantní ruka 
a on tak mohl sledovat let míče, aniž by mu v tom překážel nos (Gardner, 1999).

V rámci testování motoriky se většinou používají jednoduché pohy-
bové akty, sestavované do tzv. testových baterií, např. baterie Unifit test  
6 – 60 (Měkota & Kovář, 1995) Eurofit (Eurofit Tests of Physical Fitness, 1993), 
AAHPER test (American Association for Health, Physical Education, and Rec-
reation. Youth Fitness test, 1961) či různé baterie pro testování dovedností 
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daného sportu. Bývají k tomu připojené standardy, kterých by svěřenci měli 
v jednotlivých disciplínách dosahovat. Úskalím těchto  testů  ovšem  je,  že  
velmi  špatně  odlišují  vrozené  od  naučeného,  především    v testech dov-
ednostních. Naměřená kvalita totiž do  značné míry závisí na zkušenosti s da-
nou činností, která byla získána ať už tréninkem, nebo latentně v důsledku jiné 
aktivity (Bouchard et al. 1997). To v praxi znamená, že posuzováním talentu 
pomocí motorických testů většinou identifikujeme aktuální schopnosti a dov-
ednosti dítěte, nikoli vrozenou vlohu. Proto Bunc (2010) zdůrazňuje v rámci 
testování motorických dovedností potřebu pohybové anamnézy u dítěte, aby  
se alespoň zevrubně posoudily předchozí zkušenosti. Domníváme se však, že 
ani anamnéza nemusí být pro citlivé posouzení talentu dostatečná. Jednak 
neexistují objektivní kritéria, jak takovou anamnézu vyhodnocovat, a jednak 
není ani popsán vliv zkušeností, které se sportem zdánlivě nesouvisí, ale přesto 
se mohou podílet na motorickém rozvoji (pravidelný pohyb v přírodě apod.). 
Výhodu v rámci takové selekce také mají ti, kteří se na danou sportovní činnost 
od brzkého věku specializují.

Vliv předchozích zkušeností lze částečně eliminovat tím, že testování 
motorických schopností a dovedností bude provedeno dříve, než se dítě  
s posuzovanými činnostmi setká. Jako ideální se jeví v rámci identifikace spor-
tovního talentu hodnotit úroveň těchto atributů opakovaně, dlouhodobě. Tak-
to totiž spíše sledujeme jejich vývoj, než aktuální stav (Abbott, 2002). Současně 
je možné zevrubně posoudit i schopnost dítěte učit se novému. Právě učeb-
ní kapacita je podle Baileyho (2010) lepším predikčním kritériem budoucího 
vrcholného výkonu než posouzení aktuálního stavu motorických schopností  
a dovedností.

Dobře prozkoumanou skutečností je také to, že při testování motorických 
a zátěžových schopností a dovedností u dětí a adolescentů (podobně jako u fyzi-
ologických a antropometrických parametrů) dochází k nadhodnocování dříve 
zrajících jedinců (Blanksby, 1980; Bloomfield, 1995; William & Franks, 1998).  
S tím souvisí zajímavý fenomén, který se vyskytuje téměř v každém sportovním 
odvětví. Dochází totiž k systematickému zvýhodňování sportovců narozených 
začátkem roku před sportovci narozenými na jeho konci. (Baxter-Jones et al. 
1994; Dudink, 1994; Edwards, 1994; Grasgruber & Cacek, 2008; Helsen et al., 
2000; Musch & Grondin, 2001). Mnohem častěji jsou zastoupeni například  
v národních týmech. Jedná se o důsledek sebenaplňujícího proroctví.

Do jedné věkové kategorie výběrového ročníku totiž obvykle spada-
jí děti narozené od 1. ledna do 31. prosince. To ovšem znamená, že děti 
narozené začátkem roku mají oproti svým vrstevníkům narozeným na konci 
roku výhodu několika měsíců vývoje. V tomto období mohou jak fyzicky dozrát, 
tak mají více času na to, aby si osvojily motorické dovednosti spojené se spor-
tovní disciplínou. To pak vede k tomu, že v testech či na trénincích dosahují 
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lepších  výsledků a bývají označkovány jako „talentované“. V důsledku je jim 
věnována větší pozornost, obklopuje je více stimulujícího prostředí (například 
kvalitnější  trenér, soupeři, častější tréninky) a dostávají více příležitostí (mo-
hou být častěji nasazovány do zápasů, jsou tahouny svých týmů), mají prožitky 
úspěchu (což je dále motivuje a formuje výkonovou motivaci, vnitřní motivaci  
a sebevědomí). V důsledku se opravdu jejich sportovní dovednosti mohou roz-
víjet rychleji, než u jejich o pár měsíců mladších vrstevníků. I proto mnohé spor-
tovní federace organizují „dvojí“ soutěže pro děti, aby se tomuto fenoménu 
systémově zabránilo.

Mnoho tuzemských autorů (např. Bunc, 2010; Grasgruber & Cacek 
2009; Perič  2006) popisuje či stanovuje řadu výkonnostních standardů v mo-
torických testech pro různé  sporty. Podle  jejich tezí je dosahování těchto lim-
itů pro mladé sportovce v jednotlivých dětských věkových kategoriích žádoucí 
k tomu, aby byli označováni za perspektivní.

Domníváme se však, že z výše uvedených důvodů by tyto standardy 
měly být u dětí spíše orientační a motivační, nikoliv selektivní. V předpubertál-
ním období by měly být využívány spíše za účelem srovnávání s hodnotami 
optimálními pro dané věkové  období, než pro identifikaci za účelem výběru.

Přes veškerá úskalí je zřejmé, že posuzování talentu z motoricko-výkon-
ového hlediska má v diagnostice talentu jako celku nezastupitelnou roli  
a jistou prediktivní validitu. Na druhou stranu je závěry potřeba interpretovat 
především v raném věku velmi opatrně.

Psychologická perspektiva

Psychika jako součást sportovního talentu

Identifikace talentu na základě psychických atributů je sice vnímána jako  
důležitá, ale pro její komplikovanost u nás v současnosti mnohdy zůstává stra-
nou běžné trenérské praxe. Sice někdy bývá uplatňována v rámci výběrových 
šetření, například při přijímacích řízení na  sportovní  gymnázia,  ovšem obecně  
lze  říci,  že  chybí  ucelenější  a komplexnější pojetí takovéto diagnostiky.

Tuto nahodilost a nekoncepčnost bez dostatečného teoretického 
zázemí lze dokumentovat na „zvolených psychologických aspektech výběru 
talentovaných“ uváděných Peričem, Buncem & Hoškem (in Dovalil, 2012, 286). 
Popisují zde nejprve negativní výběrová kritéria, tzv. psychologické kontraindik-
ace – tedy vlastnosti, které snižují předpoklad úspěšné sportovní kariéry. Mezi 
ně řadí LMD – lehkou mozkovou dysfunkci (a v tom se shodují i se zahraničními 
autory, přestože termín LMD se již dnes nepoužívá a je nahrazeno termíny ADD 
či ADHD), neuroticismus či inteligenci reprezentovanou průměrem školních 
známek. Z jejich textu však není jasné, proč by vyšší neuroticismus nemohl být 
pro sport výhodný (ve sportu je například celá řada velmi úspěšných sportovců 
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– nerváků). Také se domníváme, že inteligenci nelze reprezentovat školním 
prospěchem, i proto, že vzájemná korelace těchto dvou proměnných je spíše 
nízká. To jen podtrhuje skutečnost, že autoři neuvádí žádný výzkum, který by 
potvrzoval právě spojení školního úspěchu a sportovního talentu. Lingvistickou   
drobností pak je, skutečnost, že se jedná spíše o „psychické“ než „psycholog-
ické“ kontraindikace. Hovoříme totiž o vlastnostech a ne o vědě.

Perič, Bunc a Hošek (in Dovalil, 2012, 287) popisují i tzv. „pozitivní před-
poklady na obecné úrovni“ (např. motorická docilita – pohybová inteligence, 
hyperaspirativnost, potřeba výkonu, setrvalost volního úsilí). Přes logičnost 
některých z nich však neuvádí teoretický, či výzkumný základ pro tyto indikáto-
ry, stejně tak se jako nevědecké či nevěrohodné jeví některé jimi navrhované 
způsoby diagnostiky. Správně pak konstatují, že pro posuzování těchto aspektů 
chybí ve většině případů platné české normy. Orientačně i přes absenci těchto 
ukazatelů či norem pak může pomoci sportografie,  která podtrhuje specifika 
typu percepce, koncentrace, cílenost volního úsilí a typ cílové motorické 
reakce.

Ojedinělým dílem v tomto směru jsou práce slovenských kolegů Palkov-
iče (in  Dočkal, 1987), Bezáka a jeho žáků, kteří se soustředili na popis identi-
fikačních kritérií jednotlivých sportovních disciplín (1979; 1983; 1985; 1987) 
či Búgelové a její studie plavání a atletiky (1992). Ti se nejen teoreticky, ale 
i výzkumně tematikou sportovního talentu zabývali a zohledňovali i psycho-
logickou perspektivu. Určili řadu psychických indikátorů sportovního talen-
tu (např. obecná inteligence, úroveň situační anxiety a anxiozity, potřeba 
dosahovat úspěch, vytrvalost a nezdolnost). Bohužel ovšem u nás na výzkumy 
slovenských kolegů nikdo nenavázal.

Postoj některých tuzemských badatelů k psychickým indikátorům tal-
entu pak vystihují teze Periče, když tvrdí (2010, 39), že „talent je příznivé ses-
kupení vloh, na kterém se obvykle podílí především somatické, popř. kondiční 
předpoklady, již méně se v nich odráží např. osobnostní vlastnosti a v pod-
statě minimálně se podílí morálně volní rysy osobnosti.“ Přitom celá řada zah-
raničních výzkumů dokazuje opak (Bailey 2010; Baker Cobley & Schorer 2012; 
Gould 2001; Gould, Jackson & Finch 1993; Reilly, 2000). Yperen (2009) pak 
například dokázal, že psychické faktory jsou důležitým prediktorem při před-
povídání úspěchu u mladých fotbalistů. Dokonce i Bompa (1999), silně oriento-
vaný na antropometrii a motoriku, konstatuje, že při výběru dětí pro sportovní 
zápas jsou pro něj nejdůležitější psychické atributy. Bailey a Morley (2006) či 
Baker, Cobley a Schorer (2012) pak dodávají, že psychické vlastnosti jsou zásad-
ní pro rozvoj sportovního talentu a jsou jeho neoddělitelnou součástí. Právě 
ony totiž například rozhodují o tom, zda se jedinec rozhodne u sportu zůstat  
a věnuje mu dostatek úsilí.
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Identifikace psychických vlastností klade nároky na kompetence, v nichž 
trenéři nebývají vzdělaní. Využívají se nástroje, které mnohdy neumí správně 
vyhodnotit a interpretovat a jen zřídka spolupracují s odborníky – psychology. 
Současně predikční validita těchto nástrojů bývá obvykle relativně nízká. Hlavní 
příčinou je skutečnost, že psychické vlastnosti jsou v čase velmi nestabilní a je 
velmi nesnadné předvídat jejich vývoj. U řady psychických vlastností je také 
velmi obtížné, ne-li nemožné odlišit naučenou od vrozené složky schopnosti. 
U některých atributů se dokonce předpokládá, že vrozený podíl je minimální, 
ne-li nulový. Obecně se má za to, že čím komplexnější psychická vlastnost je, 
tím bývá vrozený podíl menší. Výzkum v této oblasti se potýká s řadou met-
odologických a etických problémů, přesto existují konzistentní důkazy o roli 
genů v determinaci podoby inteligence, reakční doby a temperamentu. Studie 
umístily dědičnost IQ na zhruba 50 % (Davids & Baker, 2007). Plomin et al. pak 
uvádí (in Davids & Baker, 2007), že ve výzkumu vlivů na osobnostní rysy se 
dědičnost pohybuje mezi  0,30 % a 0,50 %, bez ohledu na použitý nástroj nebo 
měřený atribut. Palkovič (in Dočkal 1987) pak tvrdí, že dědičnost reakční doby 
na vizuální podnět je geneticky ovlivněna dokonce z 86 %! Problémem je také 
snaha uchopit tyto ukazatele dotazovacími instrumenty oproti pozorování  
a posuzování reálného chování. Proto pro identifikaci a výběr talentů v kate-
goriích dětí a mládeže je mnohdy efektivnější laický „čuch“ zkušených trenérů 
mládeže víc, než složité vědecké přístupy.

Výhodou je, že zatímco z hlediska např. fyziologie se mohou požadované 
parametry pro jednotlivé sporty diametrálně lišit, některé psychické vlastnosti, 
jako například vysoká výkonová motivace a setrvalé volní úsilí, jsou nezbytným 
předpokladem pro úspěch v podstatě v jakémkoliv sportovním odvětví. Výz-
kumy (Auweele et al., 1993; Durand-Busha & Salmela, 2001) se vesměs shodují 
v tom, že špičkoví sportovci jsou sebevědomí, méně úzkostní, více oddaní čin-
nosti, vysoce motivovaní, soustředění před i během zápasu, nezdolní a rovněž 
disponují řadou strategií ke zvládání stresu.

Dělení psychických vlastností

Psychické vlastnosti rozdělíme do tří skupin: a) kognitivní vlastnosti, 
b) psychické vlastnosti spojené s růstem a výkonovou motivací a c) charak-
terové vlastnosti. Někdy se také první a druhá oblast spojuje dohromady pod 
označením exekutivní funkce, protože je mnohdy nejednoduché je odlišit. My 
je však popisujeme odděleně.

a) Kognitivní vlastnosti lze do určité míry považovat za vrozené, a pro-
to i za relativně stabilní v čase. Řadíme mezi ně např. anticipaci, postřeh, ry-
chlost pohybových reakcí, rozhodovací schopnosti, schopnost učení, obecnou 
inteligenci, herní inteligenci či kreativitu. Tyto vlastnosti se uplatňují v jednot-
livých sportech rozdílně. Jejich měření se v posledních letech v rámci identifik-
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ace talentu věnuje zvyšující se pozornost. Výzkumy (Reilly et al., 2000; Singer 
& Janelle, 1999; Williams, 2000; Williams & Davids, 1995) poukazují jak na 
rozdíly v jejich hodnotách mezi vrcholovými a amatérskými sportovci, na jejich 
vrozený základ, tak i na jistou míru trénovatelnosti. Palkovič (in Dočkal, 1987) 
pak uvádí intelektový profil sportovně talentovaných dětí. Tvrdí, že na základě 
jeho výzkumů většina z nich dosahuje v inteligenčních testech minimálně 
průměrných výsledků a v některých oblastech (reprodukční schopnosti, ver-
bální schopnosti)  dokonce nadprůměrných. Lze však předpokládat, že i vlivem 
tehdejší společenských podmínek byla jeho zkoumaná populace (žáci spor-
tovních gymnázií v 80. letech) do jisté míry specificky výběrová. Uplatňovala 
se v ní i jiná, než čistě  sportovních kritéria (ideologické,  sociokulturní  vlivy).  
Přes  tyto výtky lze předpokládat, že bez jisté míry obecné inteligence by se  
sportovci  jen  obtížně vyrovnávali s překážkami, které vrcholový sport přináší. 
Ten totiž kromě sportovního výkonu obnáší také adaptaci na změny prostředí, 
učení se novému. Proto se nedoporučuje do sportovního výběru zahrnovat 
jedince s IQ nižším než 75. Dozajista zajímavým výzkumným záměrem by tak 
bylo posoudit obecnou inteligenci současných vrcholových sportovců a srovná-
vat je i v rámci jednotlivých sportovních disciplín.

b) Do druhé skupiny lze zařadit vlastnosti, které podmiňují sportovní 
výkon a růst. Už v roce 1971 Kunst a Florescu (in Bailey et al., 2010) zdůraz-
nili významnou úlohu psychických faktorů v rozvoji talentu. Těmto faktorům 
přičítali i více než padesátiprocentní vliv. Jednak jsou to fenomény, spojené  
s výkonovou motivací (self- efficacy, cílová orientace, hodnoty, atribuce, 
sebe-determinace). Posouzení jejich úrovně v rámci identifikace talentu 
především u dětí je žádoucí zejména jako východisko pro budoucí interven-
ci. Vhodnou stimulací a vedením jsou tyto vlastnosti totiž do jisté míry ovliv-
nitelné. K posuzování výkonové motivace lze z dotazníkových metod využít 
například tradiční Test výkonové motivace (Hermans, 1970) nebo Dotazník 
DNV (Motivace nadaných dětí, Dočkal et al., 1987).

Dále se pak hovoří o psychických vlastnostech nutných k rozvoji vý-
jimečnosti (Psychological Characteristics of Developing Excellence, PCDE, 
MacNamara, 2010). PCDE zahrnují jak charakterové rysy (sklon k…), tak i roz-
vinuté psychické schopnosti (schopnost … když…), které hrají klíčovou roli  
v realizaci potenciálu. Pojem PCDE se neomezuje pouze na mentální dovedno-
sti (např. imaginace, stanovení cílů, plánování, realistické zhodnocení závod) 
ale zahrnuje i postoje, emoce a touhy, které mladí sportovci potřebují, aby 
mohli úspěšně naplnit svůj potenciál (Martindale, Collins & Daubney, 2005). 
Systematické  rozvíjení PCDE pak napomáhá mladým sportovcům k efektivní 
interakci s možnostmi růstu a rozvoje, se kterými se během svého života setkají 
(Côtė & Hay, 2002; van Yperen, 2009).

PCDE jsou také považovány za obzvláště výhodné strategie podporující 
trénink. Facilitují na efektivním rozvoji talentu v několika směrech. Např. kon-
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centrace, ovládání rušivých elementů a kvalitní procvičování napomáhají pro-
cesu osvojení dovedností, stanovení cílů, zatímco realistické hodnocení výkonů 
přispívá k maximálnímu využití každého tréninku. Stejně tak i odhodlání a vy-
trvalost (Bloom, 1985) či samostatnost a seberegulace (Schoon, 2000) byly 
zdůrazněny jako aspekty nezbytné pro dosažení vrcholné výkonnosti.

Právě dosažení vysoké seberegulace je jedním z cílů PCDE. Lidé s vysok-
ou seberegulací totiž disponují řadou žádoucích schopností. Dokážou například 
posuzovat svůj výkon, ovládat emoce, soustředit se na seberozvoj a vyhledat 
pomoc okolí, když je to výhodné (Perlichkoff, 2005). Naopak závodníci, kteří 
mají nízkou seberegulaci, obvykle neumí převzít odpovědnost za svůj vlastní 
vývoj a postupně mohou začít výkonnostně stagnovat či postupně ztrácet zá-
jem o aktivitu.

Výše uvedené dokumentuje výzkum Toeringa et al. (2009), který popi-
suje, že  podoba seberegulačních strategií dobře rozlišuje mezi mladými spor-
tovci, kteří úspěšně zvládnou přechod z juniorské na profesionální úroveň. 
Skupina úspěšných byla, mimo jiné, schopna učit se novým dovednostem 
mnohem efektivněji (Jonker et al., 2010). Tento proces u zmíněných spor-
tovců zahrnoval plánování, sebemonitorování, sebeposuzování, reflexi, snahu  
a self-efficacy (Baumeister & Vohs,2004; MacNamara & Collins, 2010). Neméně 
jako důležité se ukázalo i umění sebedisciplíny, závazku a odolnosti (Ommund-
sen & Lemyre, 2007; Zimmerman, 2000).

c) Do třetí skupiny pak řadíme především vlastnosti osobnosti (tem-
perament, emocionalita, náchylnost k úzkostnosti). Hošek (in Vaněk, 1983) 
například poukazuje na negativní ukazatele osobnosti – tedy vlastnosti osob-
nosti, které na sportovní růst působí negativně. Za ty považuje mimořádně 
vysokou úzkostnost a bázlivost, samotářství či extrémně vysokou agresivitu. 
Búgelová (rozhovor 19.11.2012, Košice) k nim dále řadí psychoticismus. Na 
druhou stranu Abbott & Collins (2003) konstatují, že výzkum osobností vhod-
ných pro sport nepřinesl žádné relevantní poznatky. Je totiž zřejmé, že sportov-
ci s velmi odlišnými charaktery stále mohou podávat excelentní výkony.

K identifikaci psychických vlastností existuje celá řada diagnostických 
nástrojů – výkonových testů, dotazníků, modelových situací. Verifikační uka-
zatele řady z nich jsou však sporné. Přesto diagnostika psychických vlastností  
v rámci identifikace talentu a výběru sportovců má smysl z následujících 
důvodů:
1. podobně jako biologické parametry člověka se psychické vlastnosti pos-

tupně vyvíjejí a s pozdějším věkem se stávají stabilnějšími;
2. vzhledem k jejich měnitelnosti je jejich diagnostika vhodná k posouzení 

slabých a silných stránek mladého sportovce a může se tak stát východ-
iskem pro jejich trénink či změnu (Durrand-Bush, 2001);
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3. deficit či patologie v některých psychických vlastnostech (například inteli-
gence, ADHD, psychoticismus) se může vylučovat s rozvojem ostatních 
sportovních vloh vedoucích ke špičkovému výkonu;

4. PCDE, mentální vlastnosti i vlastnosti spojené s výkonovou motivací (exeku-
tivní funkce) jsou atributy, které  jsou univerzální, tedy vhodné pro rozvoj   
vloh v podstatě v jakémkoli sportovním odvětví.

Klíčové poznámky k identifikaci a výběrů talentovaných dětí

I když z vysoké  výkonnosti usuzujeme na sportovní talent, sportovní   
talent s výkonností nelze směšovat. Genetický základ (genotyp) je patrný více  
v dětství a směrem k dospělosti je stále více sycen externími vlivy dotvářejícími 
fenotyp a tudíž i vysokou výkonnost.

Régnier, Salmela a Russel (1993) stanovují několik základních principů 
pro identifikaci sportovního talentu, které by měl korektní a vědecky přesný 
přístup k identifikaci talentu obsahovat.

1. Na identifikaci musí být nahlíženo jako na proces v obšírnějším kontextu 
vývoje sportovního talentu.

2. Vědecký přístup je závislý na dlouhodobé předpovědi individuálního 
výkonu.

3. Je zapotřebí vždy zahrnout specifika jednotlivých sportovních odvětví.
4. Protože výsledný sportovní výkon se skládá z mnoha různých činitelů, 

identifikace sportovního talentu musí být založena na multidisciplinárním 
přístupu.

5. Identifikace sportovního talentu se musí zaměřit na výkonové determi-
nanty, které jsou silně ovlivněny dědičností.

6. Je potřeba vzít v úvahu dynamické aspekty výkonu, především to že: (a) 
relativní podíl determinant výkonu se mění s věkem, (b) některé výkonové 
determinanty se mohou rozvinout vlivem tréninku či dozrávání vloh.

Abbott a Collins (2002) pak zdůrazňují, že základ úspěchu spočívá v ro-
zlišení mezi vlohami a stavem schopností a dovedností manifestovaných ak-
tuálním výkonem. To je však jen velmi obtížné, a proto je potřeba u dětí dát 
přednost poskytnutí příležitosti pro rozvoj vloh před okamžitým výkonem. 
Proto se tito vědci domnívají, že do tréninkového procesu je potřeba zahrnout 
co největší skupinu dětí. Přikládají malou váhu rané identifikaci talentu 
ve sportu a místo toho kladou důraz na rozvoj faktorů, které jsou důležité  
k naplnění potenciálu u mladého sportovce (Abbott & Collins, 2004; Bailey  
& Morley, 2006; MacNamara, 2010).

Bailey et al. (2010, 90) dodává, že „pouhé fyzické nadání a antropo-
metrické kvality nepostačují k dosažení sportovního vrcholu či špičkovému 
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sportovnímu výkonu. K tomu je zapotřebí dlouhodobější participace ve sportu 
podpořené řadou dalších faktorů.“

Reilly et al. (2000) pak konstatuje, že:
1. samostatné fyziologické a antropometrické měření má sloužit k vytvoření 

databáze profilů pro identifikaci talentu. Vytváření profilů by se mělo us-
kutečnit  v každé věkové kategorii a mělo by se dít dlouhodobě. V součas-
nosti by však mělo sloužit především jako databáze, se kterou mohou být 
mladí sportovci srovnáváni, aby bylo možné identifikovat jejich přednosti  
a slabosti. Samostatně však nepostačují k dostatečně validnímu výběru 
sportovně talentovaných;

2. kognitivní vlastnosti se jeví jako vhodné v rámci identifikace talentu při 
komplexním, multidisciplinárním přístupu k této identifikaci (exekutivních 
funkcí). Důraz by však měl být kladen na jejich posouzení jako na východis-
ko pro jejich následnou stimulaci;

3. osobnostní vlastnosti a vlastnosti spojené s výkonovou motivací by neměly 
být součástí identifikace talentu u sportovců s ohledem na jejich měnitel-
nou podstatu.

Jak jsme uvedli dříve v textu, s posledním bodem Baker, Cobley  
& Schores (2012), stejně jako MacNamara (2010) nesouhlasí. Argumentují, že   
vlastnosti spojené s výkonovou motivací a PCDE jsou jednou z komponent tal-
entu, stejně jako antropometrické či motorické předpoklady. Protože na talent 
nahlíží dynamicky, bez posouzení těchto vlastností lze jen velmi obtížně kom-
plexně aktuální talent a potenciál k budoucímu výkonu diagnostikovat. Proto 
by v rámci multidisciplinárního přístupu měly vlastnosti PCDE být zohledněny.

Shrnutí

Talent je dynamický fenomén složený z vrozených ale i získaných  kom-
ponent. V otázce identifikace sportovního talentu postupně dochází k příklo-
nu ke vědě. Přesto je však predikční validita využívaných postupů spíše nízká. 
Zvyšuje se s přibývajícím věkem, k nejvíce nepředvídatelnému vývoji v talentu 
dochází především v období puberty.

K identifikaci talentu je možné zaujmout postoj z různých perspek-
tiv: biologických, motoricko-výkonových či psychologických. Správný přístup 
by však měl být multidisciplinární. Proto by testování mělo kromě měření   
antropometrických, fyziologických parametrů a posuzování motorických před-
pokladů zahrnovat také vybrané psychické charakteristiky jedinců.

V rámci vědeckého přístupu je potřeba znát kritérium, na které usuzu-
jeme, tedy profil sportovce a schopnosti, parametry a kompetence, kterými 
by měl disponovat (sportogram, jádro výkonu, model sportovce). Dále je nut-
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né znát vlohy, ale i schopnosti, na kterých se tyto vlastnosti zakládají. Také 
je potřena popsat, jak se tyto vlohy vyvíjejí v čase a co je ovlivňuje. Nezbyt-
né je zohlednit nelinearitu a individuálnost při dozrávání vloh a schopností. 
Především v raném věku se zdá být vhodnější identifikovat vlastnosti spíše jako 
východiska pro jejich budoucí rozvoj, posouzení předností a slabostí, než jako 
základ pro selekci talentovaných. Lze doporučit opakované posuzování, pro-
tože je nutno brát v potaz i vývoj.

Situaci komplikuje fakt, že jednotlivé sportovní obory kladou specifické 
požadavky a vzájemná souvislost mezi disciplínami je většinou minimál-
ní. Obecně bývá jednodušší identifikovat talent u individuálních sportů, 
především pak těch, které jsou zaměřeny na jednu, jednoduše definovatelnou 
činnost. Jako součástí identifikace talentu by měly být posouzeny i tzv. Psycho-
logical Characteristics Developing Excelence. Jedná se o psychické vlastnosti 
podmiňující růst výkonnosti. Identifikaci talentu lze v současnosti především  
v raném věku dítěte doporučit spíše k posouzení aktuálního stavu schopno-
stí za účelem optimalizace jejich rozvoje, než jako prostředek k predikci na 
budoucí výkon.
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editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,

máme tu babí léto, a tak věřím, že si najdete pěkné volné chvíle, které 
strávíte s novým číslem našeho časopisu. Máme pro Vás pestrou skladbu pří-
spěvků, každý z nich tentokrát tzv. z jiného soudku. 

Při hledání zajímavého reprintu zahraniční studie jsme zalovili hlouběji 
v prakticky orientovaných vodách. Článek s názvem: Úloha učitele nadaných 
a tvořivých dětí autorů Joan B. Nelsonové a Donalda L. Clelanda z roku 1971 
se snaží odpovědět na otázku, kterou jste si možná sami už dříve několikrát 
položili: tedy - jaký by měl být učitel nadaných žáků? A jaká je jeho hlavní role 
ve vzdělávání chytrých žáků? Než se ponoříte do čtení této studie, zkuste chvíli 
uvažovat nad tím, které vlastnosti, schopnosti a dovednosti by podle Vás, Vaší 
praxe a zkušenosti měl mít učitel nadaných dětí? A až si přečtete celou studii, 
zkuste se zamyslet nad tím, jak moc a v čem se Vaše představa liší nebo naopak 
shoduje s prezentovanými poznatky studie? Pokud byste chtěli na toto téma 
diskutovat, pošlete nám Vaši úvahu nebo komentář. Rádi se o ně podělíme  
i s ostatními čtenáři.

Další příspěvek nás zavede k terminologickým východiskům našeho té-
matu. Otevřeme otázky spojené s vymezením výchozích pojmů jako je talent, 
nadání, genialita. Jak tyto pojmy používáme? Jak je užíváme v hovorové řeči 
a jak v odborných studiích? Stejně nebo spíše odlišně? A kde se tyto pojmy 
vlastně poprvé objevily? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď 
v zajímavém příspěvku Jany M. Havigerové, s názvem: Lexikální původ, vý-
znam a synonym a pojmu nadání.

V tomto čísle otevíráme poprvé rubriku označenou jako: Případy a sdě-
lení z praxe. Radka Marešová, psycholožka ze základní školy na náměstí Curie-
rových v Praze, popsala způsob vzdělávání nadaných žáků ve škole, kde působí. 
Pro mnohé z Vás, pokud jste ředitelé nebo učitelé, bude jistě tento systém 
vzdělávání inspirativní. Rádi bychom do této rubriky postupně zařazovali i další 
příspěvky, víme totiž, že se mnozí nadaným žákům ve svých školách intenzivně 
věnujete, jen se o tom občas málo ví. A to je velká škoda. Pokud připravujete 
nebo máte v úmyslu napsat příspěvek do této rubriky, sledujte prosím pokyny 
pro autory: http://talentovani.cz/pokyny-pro-autory. U této rubriky najdete 
nově klíčové body, které Vám pomohou text lépe strukturovat.
Už se na Vaše příspěvky těším. Uzávěrka dalšího čísla je 31. 10. 2015.

   Příjemné dny ve světě nadání přeje,

Šárka Portešová
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okno do zahraničí
vyhledávání rozumově 
nadané mládeže a její 
podpora ve vzdělávání
The role of the Teacher of Gifted and Creative Children. In: Witty, P A. (Ed.): 
Reading for the Gifted and Creative Student, Newark, Delaware: International 
Reading Association, 1971, s. 47-58.

Joan B. Nelson a Donald L. Cleland

Ve všech vzdělávacích programech je klíčem k efektivnímu učení učitel. 
Tuto skutečnost opakovaně prokázaly studie, které sledovaly přínos různých 
metod výuky čtení na prvním stupni základní školy (6). Ve druhé kapitole této 
monografie1 jsou popsány studie, které ukazují, že způsob jakým učitel pracu-
je, je důležitější než konkrétní metody či materiály, které při tom používá. Je 
to učitel, kdo vytváří prostředí, jež podněcuje nebo naopak ničí sebedůvěru, 
povzbuzuje nebo potlačuje zájmy, rozvíjí nebo zanedbává schopnosti, pod-
poruje nebo dusí kreativitu, stimuluje nebo bere odvahu ke kritickému myšlení 
a usnadňuje nebo maří úspěch.

Uvažujeme-li o roli učitele nadaných a tvořivých dětí, implicitně před-
pokládáme, že tato role se v nějakém podstatném ohledu liší od role učitele 
obecně. Existují typické rysy, které charakterizují úspěšného učitele nadaných? 
Vyžaduje tato role podobnou míru intelektové schopnosti a tvořivosti, jakou 
disponují samotné nadané děti? Existují znalosti, porozumění, metody, tech-
niky a materiály, které jsou jedinečné pro efektivní výuku nadaných?

Zatím proběhlo jen málo výzkumů, které by naznačily, jaké vlastnos-
ti jsou typické pro úspěšné učitele nadaných. Ve skutečnosti proběhlo i málo 
výzkumů, které by ukázaly, jaké vlastnosti odlišují dobré učitele od špatných 
obecně. Rysy, které se nejčastěji uvádějí jako vhodné pro učitele nadaných, 
jsou totožné s rysy žádoucími pro jakékoli dobré učitele. Seznam žádoucích 
rysů obvykle zahrnuje dobré zdraví a dostatek životní energie, znalost vyučo-
vaného oboru, široký přehled v příbuzných oborech, znalost psychologie učení, 
zběhlost v používání různých vyučovacích metod, trpělivost, tvořivost, flexibil-
1 Witty, Paul A.: Characteristic of Gifted and Creative Pupils and Their Needs for Reading Experi-
ence. In P. A. Witty (Ed.) Reading for the Gifted and Creative Student (5-18). Newark, Delaware: 
International Reading Association, 1971.
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itu a ochotu pomáhat. Případové studie poměrně jasně naznačily, jak důležitá 
je schopnost učitele využívat pedagogické techniky k tomu, aby odhalil pod-
statu a potřeby nadaných dětí. Výzkumy rovněž ukázaly jak významné je, aby 
byl učitel zběhlý ve využívání dětské literatury pro naplnění zájmů a potřeb 
dětí (8). Učitel nadaných dětí by pochopitelně měl mít výše uvedené vlastnosti  
a měl by se zároveň vyznat ve specifických potřebách a zájmech nadaných (7, 8).

Specifické problémy, které se pojí se vzděláváním nadaných, jsou často 
prostě problémy  se  zvládáním  individuálních  odlišností  mezi  dětmi  (3,  4).  
Zjevné  rozdíly   v učitelských rolích mohou vycházet z jedinečných charakter-
istik, jež nadané dítě vnáší do procesu výuky, a ze způsobu, jakým učitel na 
tyto charakteristiky reaguje. Pokud se ztotožníme s filozofií vzdělávání, která 
respektuje individuální rozdíly a usiluje o plný rozvoj jedinečných schopností 
a talentu každého dítěte, nemůžeme zůstat na pochybách, že role učitelů se 
musí měnit v závislosti na tom, jaké děti učí.

Jaké závěry vyplývají z této filozofie pro učitele nadaných dětí? Jaké 
komponenty by měl obsahovat výukový program pro nadané?

Implikace pro učitele

Učitel musí poznat sám sebe. Do učení dětí se nepromítá pouze to, co 
učitelé dělají, ale také to, kým jsou. Bylo by hloupé předpokládat, že člověk 
dokáže porozumět potřebám, pocitům a chování ostatních, pokud nerozumí 
sám sobě. Při jednání s žáky vyhodnocuje dobrý učitel permanentně svoje 
vlastní pocity, dojmy, pohnutky a schopnosti.

I samotné rozhodnutí pracovat s nadanými dětmi musí vycházet  
z učitelova povědomí o svých silných a slabých stránkách. Nadané děti dosa-
hují největších pokroků pod vedením učitelů s vynikajícím intelektem, kteří 
mají široké všeobecné znalosti a současně mistrovsky ovládají svůj obor. Aby 
vyhověli požadavkům, které jsou na ně kladeny, učitelé musí znát příslušné   
vědní obory a jejich východiska. Při práci s nadanými žáky je velmi obtížné 
tyto znalosti pouze předstírat. Jejich nadprůměrné schopnosti usuzování  
a zvídavost jsou s to přivodit předstírajícímu velmi nepříjemné chvilky. Prosté: 
„Nevím, pojďme to zjistit“ vede k větší úctě a důvěře mezi žáky a  učitelem 
než jakýkoli pokus o podvod. Trvalý rozpor mezi touhou žáků po informacích 
a poučení a schopností učitele poskytnout jim důležité údaje nebo je k nim 
přivést, může žáky znechutit. Pouze učitel, který si je vědom svých omezení, 
může rozumně posoudit svoji schopnost pracovat s nadanými.

Učitelé musí rovněž zhodnotit svoje pocity z nadaných dětí. Zvídavost 
a tendence neustále klást otázky, které jsou pro nadané děti typické, mohou 
pro autoritářského učitele představovat neustálý zdroj podráždění. Vysvětle-
ní, se kterými se spokojí většina dětí, mohou nadané děti zpochybňovat nebo 
odmítat. Pokud učitel projevuje nelibost z obtížných otázek, může zadusit 
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klíčící zvídavost. Naproti tomu učitel, který je otevřený novým myšlenkám a 
zkušenostem, rozšiřuje zájmový obzor svých žáků.

Učitel musí rozumět podstatě nadání. Nadání bylo definováno mnoha 
způsoby (2, 3). Někteří pedagogové jej definují ve smyslu rozumových scho-
pností; jiní jako dlouhodobě vynikající výkon v jedné nebo více oblastech lid-
ského snažení. Někteří pedagogové jsou přesvědčeni, že nadané děti by měly 
být identifikovány na základě konstelace faktorů, k nimž patří inteligence, 
tvořivost, elán, vytrvalost a výkon.

Je nesmírně důležité rozpoznat schopnosti verbálně nadaného dítěte 
již na počátku jeho vzdělávací dráhy, aby pro něj mohl být zajištěn vzdělávací 
program, který jej bude podněcovat. Ačkoli zřídkakdy slyšíme o nadaných 
dětech, kterým by se ve škole nedařilo, pod tlakem ke konformitě v nediferen-
covaných vzdělávacích programech mnohé tyto děti v nemalé míře selhávají 
v rozvoji svého učebního potenciálu. Vzhledem k tomu, že tím, kdo přichází 
do osobního kontaktu se všemi dětmi, je učitel, má právě on největší šanci 
identifikovat nadané děti mezi těmi, které jsou mu svěřeny. Proto je zásadní, 
aby každý učitel znal charakteristiky nadaných dětí.

Přestože neexistuje žádný zcela adekvátní soubor rysů typických pro 
nadané děti, existují určité seznamy, které učiteli poskytnou oporu pro identi-
fikaci těchto dětí (7, 8). Zahrnují následující položky, které platí především pro 
verbálně nadané:

•	 Dobré zdraví, sociální přizpůsobení a fyzické vlohy;
•	 Větší rozsah pozornosti;
•	 Obsáhlejší slovní zásoba;
•	 Větší plynulost myšlení;
•	 Větší intelektuální zvídavost;
•	 Rychlejší a efektivnější učení;
•	 Lepší schopnost zobecňovat a utvářet pojmy;
•	 Lepší vhled do problémů;
•	 Více zvědavosti a zájmu o intelektuální úkoly;
•	 Časněji rozvinutá dovednost číst (někdy ještě před vstupem do školy);
•	 Širší rozsah zájmů.

Učitelé by měli mít na paměti rovněž některé rysy a způsoby chování, 
které jsou typické pro vysoce tvořivé děti:

•	 Menší zájem o konvence a mínění autorit;
•	 Větší nezávislost úsudku a myšlení;
•	 Břitký smysl pro humor;
•	 Menší důraz na pořádek a organizaci;
•	 Temperamentnější povaha.
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Jakmile je nadané dítě identifikováno, učitel musí zajistit výukové pros-
tředí vhodné pro rozvoj jeho mimořádných schopností vytvářet pojmy, zo-
becňovat, tvořit, otevírat nové problémy, nacházet vztahy, organizovat a pod-
něcovat fantazii.

Učitel by měl učení spíše usnadňovat, než přímo řídit. Smyslem 
vzdělávání je připravit žáka pro celoživotní učení. Každé dítě má vrozenou zví-
davost, která se učením rozvíjí a obnovuje. Koho někdy neudivila nekonečná 
energie a nadšení bystrého předškoláka, když pozoruje, poslouchá, ochutnává, 
přivoní a dotýká se čehokoli ve svém dosahu, aby uspokojil svoji zvídavost? Je 
otevřený každé nové zkušenosti a učí se z každé, která souvisí s jeho potřeba-
mi. Svoje učení sám zahajuje, sám udržuje a sám z něj čerpá uspokojení. Učení 
je samo o sobě zároveň důsledkem i příčinou narůstající zvídavosti. Teprve 
po  vstupu do školy je tato přirozená touha po poznání otupena zařazením 
do nediferencovaného vzdělávacího programu a výukou podle rigidních osnov. 
Učitelé, kteří jsou přesvědčeni, že musí kontrolovat, co dítě dělá, jak se učí  
a jak se cítí, přehlížejí vnitřní nutkání po poznání, které je skryto v každém 
dítěti. Pokud škola toto přirozené nutkání utlumí, zvídavost odumře a nahradí 
ji apatie. Jen potom se vnější motivace a systém odměn stanou nutností, ch-
ceme-li u dítěte vzbudit o něco zájem.

Bystré dítě – se svou intenzivní zvídavostí, širokým polem zájmů  
a s vhledem do problémů – je obzvlášť brzděno rigidními požadavky běžných 
osnov. Následující doporučení jsou vhodná pro všechny děti, avšak pro zlepšení 
celoživotních učebných návyků nadaných dětí mají zásadní význam.

1. Praxi učení postavte na přirozené dětské zvídavosti a na řešení problémů, 
které jsou důležité z hlediska potřeb, záměrů a zájmů samotného dítěte.

2. Dovolte žákům zapojit se do organizování a plánování studijních aktivit.
3. Poskytujte běžné životní zkušenosti, které vyžadují aktivní spoluúčast 

dítěte, a zdůrazněte poté dovednosti, které tato spoluúčast vyžaduje.
4. Jednejte spíše jako inspirátor učení než jako automat na znalosti; odolejte 

pokušení vštěpovat dítěti vědomosti, na které ještě není připraveno.
5. Udržujte programy dostatečně flexibilní na to, aby podněcovaly zkoumání a 

vynalézání.
6. Podporujte a odměňujte iniciativu, zvídavost, originalitu a tendenci klást 

otázky.
7. Umožněte dítěti dělat chyby a nést jejich následky (samozřejmě pouze 

pokud tyto následky nejsou nebezpečné).

Můžeme přemýšlet o rozdílu mezi řízením a facilitací učení. Spočívá zře-
jmě jak     v zaměření, tak v chování učitele. Představme si direktivního učitele 
‒ ten stojí před dětmi a vnucuje jim svoje záměry, touhy a potřeby; učitel – fa-
cilitátor stojí naproti tomu v pozadí a vede děti k uskutečnění jejich vlastních 
záměrů, tužeb a potřeb. Direktivní učitel zadává úkoly, stanovuje požadavky 



66

a hodnotí výsledky; facilitátor podporuje samostatné učení žáků, samostatné 
stanovení cílů a poskytuje jim zpětnou vazbu pro sebehodnocení.

Učitel musí spíš inspirovat než nutit. Přijetí role facilitátora učení vyžadu-
je uznat zásadu, že děti je nutné spíše inspirovat, než je do něčeho nutit. Díky 
své iniciativě a vytrvalosti je nadané dítě obzvlášť vnímavé vůči situaci, která 
pro něj představuje výzvu. Líbí se mu, když může poměřit svoje schopnosti a 
zkušenosti s úkolem, který pro něj má smysl. Nestojí o snadné odpovědi. Může 
dokonce nést nelibě, když mu někdo vysvětlí,  jak postupovat, protože ho tak 
připraví o možnost nalézt řešení sám. Bystré dítě je ve srovnání se svými méně 
nadanými vrstevníky mnohem ochotnější pustit se na vlastní pěst do prozk-
oumávání obtížného a neznámého. V minulosti již zažilo euforii z úspěchu. Tím 
nemá být řečeno, že méně bystré dítě nemůže tutéž euforii zažít také. Faktem 
nicméně je, že opakovaný nezdar ve škole vyvolává v méně talentovaném 
dítěti strach se o něco pokoušet. Nadané dítě se nenechá odradit tak snadno.

Ze stejného důvodu projevuje nadané a tvořivé dítě netrpělivost s ruti-
nními nebo opakujícími se úkoly. Nátlak nestačí k inspiraci dítěte, pokud učitel 
vnímá  vzdělání pouze jako probírání stanoveného penza znalostí. Předložení 
obtížného problému dává na druhou stranu dítěti možnost nabýt důvěru ve 
vlastní schopnosti myslet, analyzovat, organizovat a jednat. Zběhlost učitele ve 
využívání otázek, které se neptají pouze  co a kdy, ale proč, jak, z jakého důvo-
du, s jakým záměrem a za jakým účelem, podněcuje bystrého žáka ke způso-
bu myšlení, jenž poskytuje stavební kameny pro spekulativní teorie a filozofii. 
Pokud je tato výzva přiměřená vyspělosti a zkušenosti dítěte, dává mu šanci 
zkoumat rozsah vlastních schopností a poznávat samo sebe.

Učitel musí mít stejný zájem o proces učení, jako o jeho výsledek. 
Navzdory uznání, kterého se dostalo filozofii vzdělávání zdůrazňující učení jak 
se učit, mnoho pedagogů jedná tak, jako by vzdělávání spočívalo jenom v os-
vojování souboru vědomostí. Co je ještě horší, pokrok ve vzdělávání se měří 
většinou prostřednictvím standardizovaných výkonových testů, které sledují 
pouze získané dovednosti a nazpaměť naučená fakta. Takto omezený pohled 
na učení je vysoce nežádoucí, protože schopnosti zapojené do vybavování 
a použití naučených faktů leží v hierarchii intelektových procesů nízko. Pro 
každého jedince jsou v průběhu celoživotního učení mnohem důležitější  
procesy myšlení, k nimž patří porozumění, analýza, syntéza, organizování  
a hodnocení.

Systém, který vnímá žáka jako pasivního příjemce znalostí, nadané 
dítě často o něco připraví. Výjimečné studijní schopnosti umožňují nadanému 
žákovi skórovat vysoko ve většině standardizovaných výkonových testů, což 
budí dojem, že se mu velmi dobře daří, ačkoli ve skutečnosti mu bylo umožně-
no rozvinout pouze zlomek jeho potenciálu. Vyzdvihnout význam procesu 
učení (spíše než jeho výsledku) pomůže učiteli důraz kladený na následující 
druhy aktivit:
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•	 Řešení problémů (s důrazem na proces spíše než na konečný výsledek);
•	 Třídění a kategorizování;
•	 Porovnávání a sledování protikladů;
•	 Usuzování na základě kritérií;
•	 Využívání zdrojů (slovníky, encyklopedie, knihovny);
•	 Realizování výzkumných projektů;
•	 Diskutování a debatování;
•	 Účast na setkáních třídy, při nichž se uplatňuje skupinová dynamika;
•	 Plánování budoucích aktivit;
•	 Vyhodnocování zkušeností.

Ve třetí kapitole2 jsou popsány programy, které s úspěchem využívají 
tyto procesy.

Ve světě rychlých a nevyhnutelných změn se znalosti o věcech takových, 
jaké  jsou, stávají zastaralými. Jediným jistým poznáním je porozumění pro-
cesům zapojeným do učení a schopnost uplatnit tyto procesy na nové a stále 
se měnící zkušenosti.

Učitel musí poskytovat především zpětnou vazbu, nejen hodnocení. Aby 
se z dětí stali nezávislí a samostatní dospělí, musí se co nejdříve naučit hodno-
tit své vlastní studijní zkušenosti a výsledky. Nadaní žáci jsou připravení pro se-
beposuzování a sebehodnocení od okamžiku, kdy nastoupí do školy. Je úkolem 
učitele poskytovat informační  zpětnou vazbu a  model chování,  vlastní  hodno-
cení  by ale  mělo vycházet  z dítěte. Měl by jej povzbuzovat, aby hodnotilo svoji 
práci nikoli prostřednictvím známek a norem, ale s ohledem na vlastní potřeby, 
záměry a cíle. Vnější hodnocení snahy dítěte by mělo být podřízeno hodnocení 
vnitřnímu. To neznamená, že by učitel neměl hodnotit pokrok a úspěchy dítěte 
v jeho úsilí poznat své silné a slabé stránky, aby mu pak mohl pomáhat dále 
se zdokonalovat. Znamená to nicméně, že učitel by se měl zdržet toho, aby 
svůj úsudek vnucoval dítěti. Místo zaškrtávání červenou tužkou a známkování 
žákovy slohové práce může učitel napsat poznámku, ve které vysvětlí, v čem se 
dítěti nepodařilo sdělit svoje myšlenky z důvodu pravopisných, mechanických 
nebo stylistických chyb. Uvedený přístup vystihuje rozdíl mezi zpětnou vazbou 
a  hodnocením.

Učitel musí nabízet alternativní strategie učení. Jednou z nejdůležitě-
jších věcí, které se dítě může naučit je, že většinou existuje více než jedna cesta 
jak splnit úkol nebo dosáhnout cíle. Může existovat více různých řešení prob-
lému, více způsobů kategorizace věcí, nebo více úhlů pohledu v diskuzi. Učitelé 
příliš často trvají na tom, aby se k cíli  učení dospělo určitým způsobem. Tvořivé 
děti mohou rychle upozornit na další strategie, které vedou k témuž výsledku. 
2 Walter B. Barbe and Joseph Renzulli with the assistance of Michael Labuda and Carolyn Calla-
han: Innovative Reading Programs for the Gifted and Creative. In P. A. Witty (Ed.) Reading for 
the Gifted and Creative Student (19-32). Newark, Delaware: International Reading Association, 
1971. 
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Přímá cesta k cíli nemusí být ta nejzajímavější. Dětem by mělo být umožněno 
zkoumat rozlišné cesty a dokonce se i v průběhu cesty zastavit, pokud jejich 
zájem upoutá jiný, důležitější cíl.

Nadané dítě, které není příliš tvořivé, by měl učitel na alternativní 
učební strategie upozornit a ukázat mu je. Tvořivosti se daří v atmosféře, 
která poskytuje svobodu k experimentování. Strategie, které jsou ve školách 
úspěšně používány, jsou uvedeny ve třetí kapitole3.

Učitel musí zajistit takové klima třídy, které podporuje sebeúctu  
a poskytuje bezpečné zázemí pro tvořivé a intelektuální riskování. Každé dítě 
má právo cítit se ve  třídě bezpečně, aby mohlo zkoušet nové postupy a zk-
oumat nové myšlenky (5). Ustrašené dítě spotřebuje příliš mnoho energie na 
to, aby se vyrovnalo se svými zábranami a úzkostmi, takže mu jí potom zbývá 
málo na produktivní a radostné učení. Mnoho tvořivých dětí brzdí v jejich svo-
bodném vyjadřování strach z kritiky, z toho, že se nezavděčí učiteli, že nebudou 
oblíbené, ze selhání, z omylů a chyb, z toho, že nenaplní očekávání rodičů,  
a působí na ně i další represivní vlivy a tlaky. Ve třídě, která podporuje tvoři-
vost, musejí být nové nápady a další formy divergentních odpovědí vítány.

Učitelé mohou bojovat se strachem tím, že vytvoří ve třídě atmosféru, 
v níž má každé dítě vědomí sounáležitosti, pocit vlastní hodnoty a chápe cenu 
své individuality. Jak se taková atmosféra vytváří? Zde je několik návrhů:

•	 Učitel děti podporuje a přijímá.
•	 Nepoužívá se nátlak sloužící k manipulaci dětmi (např. hrozba snížením 

známky, ztrátou uznání, prestiže, nebo vyloučením).
•	 Učitel vnímá, akceptuje a oceňuje individuální rozdíly.
•	 Učitel nabízí různorodé učební zážitky.
•	 Při plánování aktivit dělí každé dítě svůj čas mezi individuální práci a 

společnou práci skupiny.
•	 Učitel strukturuje prostředí dostatečně na to, aby se dítě cítilo bezpečně, 

ale zase ne natolik, aby to omezovalo nebo tlumilo tvořivé odpovědi.
•	 Učitel akceptuje a empaticky vnímá silné pocity.
•	 Učitel si je vědom svých vlastních limitů.
•	 Učitel oceňuje tvořivost a vítá nové nápady.

Nadané a tvořivé děti jsou připravené riskovat v srdečném a podporu-
jícím klimatu. Nebudou se bát zkoumat nové obory, budou zkoušet nové tech-
niky učení, budou se svěřovat se svými oblíbenými myšlenkami, vymezovat 
obtížné problémy,  dávat najevo svoje pocity, budou dělat chyby a objevovat, 
že se ze svých chyb mohou poučit, a konečně – nebudou se bát být sami sebou.

3 Walter B. Barbe and Joseph Renzulli with the assistance of Michael Labuda and Carolyn Callahan: 
Innovative Reading Programs for the Gifted and Creative. In P. A. Witty (Ed.) Reading for the Gifted 
and Creative Student (19-32). Newark, Delaware: International Reading Association, 1971.
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Implikace pro program výuky čtení

Programy výuky čtení pro nadané děti se odlišují použitými metodami, 
materiály a obsahem; některé rysy, jež uvádíme dále, jsou nicméně uznávány 
jako nezbytné prvky programů pro nadané.

Zásadní je včasná diagnostika intelektových, percepčních a čtenářských 
schopností. Mnoho nadaných dětí se naučí číst dříve, než nastoupí do školy. 
Tento úspěch není nevyhnutně důsledkem formální výuky, ale spíš důsledkem 
kombinace zvýšeného zájmu a výborných schopností rozlišovat a zobecňo-
vat. Nadané děti často samy od sebe objeví fonematické jednotky a pohotově 
využívají kontext a obrázky, jež jim poskytují vodítka při čtení.

Časní čtenáři mohou být po vstupu do školy vnímáni jako problémoví 
žáci. Pokud se účastní s ostatními dětmi programů zaměřených na osvojení 
elementárních čtenářských dovedností, mohou se nudit, být roztěkané  
a vyrušovat. V horším případě mohou před nudou unikat do fantazie, ztrácet 
svoji vášeň pro čtení a zažívat zklamání ze školy jako takové.

Kombinace inteligenčních testů a testů školní připravenosti společně s 
výsledky pečlivého pozorování ze strany učitele a výsledky posuzovacích škál 
školních dovednosti poskytne spolehlivé údaje o úrovni kompetence dítěte. 
Rozhodující je samozřejmě vyzkoušet, zda dítě dokáže číst tištěné materiály, 
porozumět jim a zda tak skutečně činí.

Nadané děti, které se nenaučily číst před vstupem do školy, by měly 
být také pozorně sledovány vzhledem k tomu, že budou připraveny přejít  
k náročnějším úkolům rychleji než ostatní. Bystré a nadšené dítě nic neodrazu-
je více, než když se po něm vyžaduje setrvávat u drilování nebo u aktivit, které 
jsou pod úrovní jeho školní připravenosti (9).

Program výuky čtení by měl být vysoce individualizovaný. Díky včasné 
a přesné diagnostice schopností dítěte může učitel výukový program pro na-
dané dítě individualizovat (1). Na základě analýzy silných a slabých stránek jeho 
čtenářských dovedností se může učitel rozhodnout, kdy bude pro dítě vhod-
nější společná výuka se zbytkem skupiny a kdy bude vhodnější individuální 
vyučování. Každému dítěti by mělo být umožněno, dokonce by mělo být povz-
buzováno k tomu, aby postupovalo tak rychle, jak si přeje a jak mu dovolují 
jeho schopnosti. Požitek z dosažení úspěchu je větším podnětem k vyvinutí 
dalšího úsilí, než jsme si dosud připouštěli.

Je třeba dbát o to, aby program vedl k ovládnutí těch dovedností, 
které tvoří základ pro další pokrok ve čtení. Důraz by se měl klást na základní 
dovednosti nutné pro rozpoznání slov, aby dítě mohlo co nejdříve číst samo-
statně. Poznamenejme ale, že fonémové uvědomění, generalizace a pravidla 
strukturní analýzy jsou pouze nástroje, které pomáhají při rozpoznávání slov. 
Jestliže je zjevné, že dítě dokáže samostatně odvodit význam neznámých slov 
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z kontextu a že dokáže úspěšně zobecňovat4, nemělo  by žádný smysl dále 
zdůrazňovat paměťové osvojení těchto pravidel a drilovat jejich aplikaci.

Dítě bychom neměli odrazovat od čtení knih určených pro vyšší ročníky, 
než do kterého právě chodí. Skutečně individualizovaný program výuky čtení 
ocení každou úroveň čtenářské dovedností dítěte a nebude po něm žádat, 
aby opakovaně četlo  jakékoli materiály, které již přečetlo dříve. Lze se setkat  
s názorem, že schopnost nadaného dítěte dekódovat někdy předbíhá jeho 
schopnost porozumět textu, který dokáže přečíst. Je pravděpodobné, že dítě 
se na určité úrovni přestane snažit číst materiály, které pro něj nejsou podstat-
né nebo smysluplné. Vskutku nemusí být schopno porozumět různým důmysl-
ným nuancím, když čte vybraný text poprvé. Melvillova Bílá velryba je výborný 
příklad literárního díla, které je možné číst v různém věku se stoupající úrovní 
porozumění a pochopení. Nikdo by samozřejmě neměl odrazovat mladého 
člověka od četby tohoto románu pouze proto, že ještě nedokáže plně uchopit 
Melvillův jemný symbolismus.

Program výuky čtení by měl klást důraz na rozvoj vyšších psychických 
procesů. Vzhledem k tomu, že nadané děti dosahují samostatnosti ve čtení 
dříve, než ostatní žáci, jsou také dříve připravení pro výuku interpretativního 
a kritického čtení a čtení spojeného s vyvozováním závěrů. Počínaje prvními 
ročníky školní docházky, profitují nadaní z výuky následujících dovedností:
•	 Objevování vodítek vedoucích k vyvození skrytých významů a pravděpodob-

ných výsledků;
•	 Analyzování částí textu za účelem odkrytí autorových předsudků a důvtipné 

propagandy;
•	 Vyhledávání materiálů k danému tématu;
•	 Organizování a slučování materiálů pro tvorbu referátů;
•	 Hodnocení materiálů s ohledem na jejich kvalitu a význam pro stanovený 

cíl;
•	 Porozumění tomu, jak jsou ve vybraných úsecích textu používány konotace, 

řečnické figury, zápletky, scény a charakteristiky;
•	 Porozumění motivům, záměrům a pocitům autora a/nebo postav ve vy-

braném textu;
•	 Výběr techniky čtení a rychlosti, které jsou přiměřené obtížnosti materiálu 

a účelu, pro který je čten.

Program výuky čtení by měl prohloubit zájem o čtení. Důležitost vhodné 
výuky čtenářských dovedností pro nadané by se neměla zveličovat, neboť čtení 
4 Termínem zobecňování bývá v souvislosti s výukou čtení v netransparentních jazycích jako je 
např. angličtina označována schopnost žáka přenést pravidlo čtení určité skupiny písmen v jednom 
slově na slova další, strukturně podobná. Žák si tedy např. odvodí, že skupina „oo“ ve slově „choo-
se“ se čte stejně jako ve slově „loose“ a podobně. (pozn. překl.)
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je mnohem více než jen znalost jak číst. Skutečným cílem výuky čtení je vybu-
dovat trvalý zájem o čtení.

Velké množství materiálů ke čtení je nezbytné. Čtenářská dychtivost na-
daných dětí vyžaduje mít k dispozici nejen široký výběr materiálů z nejrůzně-
jších oborů, ale  také materiály, které umožňují jít více do hloubky v souladu  
s žákovými zájmy.

Poskytovat zajímavé materiály ke čtení však samo o sobě nestačí. I hor-
liví čtenáři potřebují někdy pomoc s výběrem knih, které rozšíří a obohatí je-
jich zájmy a uspokojí jejich zvídavost. Učitel by měl získat dovednosti potřebné 
k používání pedagogických technik, jako jsou například zájmové dotazníky,  
aby jejich výsledků mohl využít k nasměrování dítěte k odpovídající četbě (8). 
Čtení dlužno spojovat se sociálními zkušenostmi prostřednictvím skupinových 
projektů, psaní her a jejich předvádění, tvořivé dramatiky, prostřednictvím di-
skuzí o oblíbených knihách, debat o společenských problémech a vzájemného 
sdílení výsledků kreativního psaní. To rozšiřuje čtenářské obzory a obohacuje 
sociální vztahy.

Musíme si být jisti, že naší nadané mládeži je poskytována ta nejlepší 
možná výuka čtení nikoli pouze za účelem rozvoje čtenářských dovedností, 
ale také proto, abychom ji vychovávali k lásce k učení, která zajistí, že jejich 
vzdělávání bude pokračovat tak dlouho, dokud budou existovat dobré knihy, 
jež stojí za přečtení.

Přeložil Ondřej Straka a Vladimír Dočkal
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Abstrakt

V posledních letech můžeme pozorovat, jak v naší společnosti téma na-
dání nabývá na popularitě – přibývá televizních a internetových pořadů zabý-
vajících se otázkami nadání a nadaných, otevírají se třídy a školy pro nadané, 
množí se publikace (knihy a články) o nadání a nadaných. Ústřední pojem „na-
dání“ je v hovorové řeči – na rozdíl od odborných studií – užíván běžně s vysok-
ou mírou samozřejmosti a bez pochyb o jeho významu. Odkud však současný 
význam pojmu nadání vzešel? Jaké jsou kořeny pojmu nadání? Které výrazy 
jsou obsahově blízké či se přímo užívají jako synonyma pojmu nadání? To jsou 
otázky, na které nabízí odpovědi předkládaná studie.

Abstract

In recent years, we can see how our society giftedness/talents topic is 
gaining in popularity - increasing television and internet programs dealing with 
issues of talent and gifted, can open classes and schools for gifted, multiply 
publications (books and articles) about and for giftedness and gifted cares. 
The central concept of “giftedness/talent” in colloquial speech - unlike profes-
sional studies – is commonly used with a high degree of self-evidence and no 
doubt about its importance. Where, however, the current meaning of talent 
emerged, what are its roots and expressions which are factually near or di-
rectly used as synonyms of the term, these are the questions that this study 
provides answers.

Motto

Slova mohou tvořit most, po němž k představě vcházíme, mohou být 
také zdí, která nám brání ji spatřit. Ale daleko nejspíše jsou stavbou, která stojí 
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mezi představou a námi, obklopuje nás a je obklopena představou; stavbou, 
která jednou dokončena stojí na svých vlastních základech. Sděluje nás v naší 
představě.

Věra Linhartová (1964)
Úvod

Kdyby se vás někdo zeptal, co znamená slovo nadání, jak byste ho 
vysvětlili? Otázka zdánlivě snadná, odpovědět však nemusí být tak úplně jed-
noduchá. Odpověď navíc závisí na řadě okolností sociálních, kulturních, život-
ních a dalších. My jsme v tomto příspěvku zacílili na okolnosti spjaté s lexikál-
ním vývojem pojmu samotného. Nabízíme pohled na to, jak se pojem nadání 
proměňoval v čase.

Synonyma pojmu nadání

Slovo nadání má v českém jazyce celou řadu synonym, z nichž ne-
jčastěji uváděné jsou talent (např. Pýchová, 1996, Dočkal, 2005), vlohy (např. 
Školní slovník českých synonym, 2012), schopnosti (Mudrák, 2015), vlohy 
(Pauknerová, 2006) a dále pak genialita (např. Zahradníček, 2013). Méně čas-
to mohou být s pojmem nadání synonymicky spojena zpodstatnělá přídavná 
jména, která popisují charakteristické znaky nadání a nadaných, jako jsou vý-
jimečnost, ojedinělost, mimořádnost, jedinečnost (např. Mangal, 2007).

Ačkoli v hovorovém jazyce jsou pojmy nadání, talent a genialita často 
užívána jako synonyma, v některých případech (které mohou reprezentovat i 
výroky a citáty slavných a populárních osobností1) a v české odborné literatuře 
se můžeme běžně setkat také s jejich užitím ve smyslu odlišných významových 
jednotek (jak upozorňují například Laznibatová, 2007; Šnýdrová, 2008; 
Portešová, 2009; Kovářová, & Klugová, 2010; Havigerová, 2011; Škrabánková, 
2012). V odborných textech však nalezneme různá rozlišení těchto pojmů:

kvantitativní – talent je chápán jako vysoký stupeň nadání (např. Lazniba-
tová, 2007, Šnýdrová, 2008),
vývojové – nadání představuje potenciální vlohy (possession), talent je 
náhodným projevem (Procházka a kol., 2014) či výsledkem procesu system-
atického rozvoje tohoto potenciálu (superior mastery) (např. Gagné, 2004),
obsahové – nadání je užíváno ve spojení s intelektuálními oblastmi výkonu 
(např. jazykové nadání, matematické nadání, nadání pro vědu), talent ve 

1 Vynalézavost spočívá v umění vytvářet nové kombinace. Existuje ve dvou druzích: jako talent a 
jako genialita. (Étienne Bonnot de Condillac); Génius je člověk, který má talent a houževnatost 
člověka, který nemá talent. (Gabriel Laub); Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů. 
(Dmitrij Ivanovič Mendělejev); Génius je tak talentovaný, jak mu to občas ani doba nedovoluje. 
(Betolt Brecht); Talent využívá příležitostí; génius ji vytváří. (Jean Paul); Talent usilovně pracuje, 
génius tvoří. (Robert Schumann); Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co 
je nemožné talentu, je dílo génia. (Henri-Frédéric Amiel); Talent dělá, co může, génius co musí. 
(Oscar Wilde).
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spojení s oblastmi umění a sportu (např. výtvarné nadání, pohybové na-
dání, praktické nadání) (např. Jedlička, 2011),
podle stupně obecnosti – nadání je chápáno jako širší, všeobecný před-
poklad pro činnost a výkon, talent znamená určité specifické, úzce vy-
mezené předpoklady pro činnost (Musil, 1985, cit. dle Laznibatová, 2007).

V české odborné literatuře (zejména pedagogické) se můžeme pra-
vděpodobně nejčastěji setkat s užitím všech tří sledovaných pojmů pro 
označení tří různých úrovní rozvinutí schopností: 1. nadání, 2. talent, 3. ge-
nialita (např. Zubíková, & Drábová, 2007, Kosíková, 2011, Slavík a kol., 2012, 
Sedlák, & Váňová, 2013). Nadání je v těchto publikacích vymezeno nejčastěji 
jako „mimořádně velká vloha, mimořádně rozvinutý předpoklad k výkonu,“ 
talent jako „mimořádné nadání nebo mimořádné schopnosti“ a genialita, ne-
jvyšší úroveň, jako „mimořádně rozvinutý talent“. V anglofonní odborné lit-
eratuře podobná klasifikace běžná není, ačkoli pojmy „giftedness“, „talent“  
a „genius“ jsou některými autory vymezovány jako pojmy odlišného významu 
(např. Besser, 1969, 81, Eysenck, 1995, s. 11, Kerr, 2009, s. 863) a mnozí autoři 
zdůrazňují potřebu tyto pojmy důsledněji odlišit (např. Shabatat, 2013).

Nadání

Slovo nadání se vyskytuje v lexikonu přirozeného jazyka českého  
(v obecné,  hovorové, resp. mluvené češtině, srv. Mülllerová & Hofmanová, 
1997) a laickou i odbornou veřejností je v současné době běžně používáno 
(srv. Český národní korpus – ORAL2008, SYN2010 aj.). Právě používání pojmu 
nadání v hovorové řeči, jeho implicitní, sémantické a pragmatické konsekvence 
mohou ovlivnit vnímání a porozumění problematiky nadání a nadaných  
a v důsledku též působit například na akademické, pedagogické, ekonomické či 
politické rozhodování v kontextu porozumění a péče o nadané. Je proto jistě na 
místě (alespoň okrajově) zmínit původ, význam a synonyma tohoto klíčového 
pojmu.

Z etymologických studií je zřejmé, že české slovo nadání je odvozeninou 
českého slovesa dáti, dání (neznámý autor, „Nadání, nadace,“ 1926). Podíváme-
li se na původ tohoto slovesa, pak můžeme čerpat z poznatků významného 
českého jazykovědce Jan Gebauera, který ve svém Staročeském slovníku z roku 
1903 uvádí tyto významy a jazykové souvislosti:

dáti, dám, dáš (perfektum, dokonavé sloveso), geben, lassen; prézens: dám 
z dadmь; plurál: dadie, novotvar: dají; imperativ: náležitý daz dochován 
jako bohemismus v hlaholských zlomcích Kyjevských, v textech českých jest 
novotvar: daj; imperativ: dadiech, aorist: dach; participum: dada, dal, dav, 
dán. Staroslověnsky: dati dare. Z kořene: da-, pův. dō-. Iterativum dávati, 
-aju, -áš. Bělič,
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Bělič, Kamiš a Kučera (1978) uvádějí tyto původní staročeské významy slovesa 
dáti:

dát, darovat; věnovat; dopustit, dovolit (např. nedal jich dušiem  zahynúti).

Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu Ústavu 
pro jazyk český Akademie věd České republiky (Hujer & al., 1935-57) pak uvádí 
jako prvotní tehdejší význam:

dáti(někomu něco) – odevzdati někomu něco ve vlastnictví bez náhrady, daro-
vati, poskytnouti komu co, vynaložiti, obětovati co komu nebo na koho (op. 
dostati, přijmouti, vzíti, odníti). Jako například rčení Bůh dal, Bůh vzal.

Vraťme se však zpět k pojmu nadání. Pojem nadání měl ve staročeštině 
podobu nadánie a ve Staročeském slovníku (digitalizace: Němec, Pečírková,  
& kol., 1968-2008) jsou uvedeny tři základní významy:

1. koho/čeho [církevní osoby n. instituce] nadání, donace, obdarování maj-
etkem k nějakému účelu, za lat. concessio stč. též pójčenie; za donatio též 
dařenie,

2. nadace, nadání, majetek věnovaný církvi na nějaký účel, za lat. beneficium 
stč. též dar, prebenda,

3. nadační listina, věnovací dekret.

Z uvedených významů je patrné, jak úzká byla původní souvislost slo-
va nadání s dáváním a obdarováváním. Pokročíme-li blíže k současnosti, pak 
Příruční slovník jazyka českého (Hujer, & kol., 1935-57) uvádí pro pojem nadání 
tyto významy:

1. vrozené schopnosti člověka k jistým výkonům, činnostem;
2. řidčeji nadace: Explicitně jsou ve slovníku uvedeny tyto kolokace prvního 

významu: pozorovací, organizační n.; básnické, herecké n.; n. pro sochařství.

Pojem se dříve dle Hujera a kol. (1935-57) vyskytoval také v podobě  
nadanost a to v současném významu: nadání, vlohy, talent. Podle téhož autora 
jsou synonyma staročeského pojmu nadání: talent, vlohy, schopnosti.

Ve stati Poláka (1939) nacházíme zajímavou zmínku o pojmu buňka, 
které může být v jistém smyslu chápáno rovněž jako synonymum nadání, na 
což dle autora ukazují doklady jako:

Nemám pro takové věci asi buňky. 1917 Šalda, Loutky 2, str. 149;
pro politickou aktivitu (Rieger) vůbec neměl buňky. 1932 Dyk, Děs, str. 216;
Chybějí mi ty jisté buňky  ̶ „schopnost“. 1932 Přítomnost, str. 100a.

Jak Polák (1939, para. 2) dále uvádí:
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toto familiární užití slova buňka ve významu „nadání“ jest ohlasem doby,  
v níž se pomalu vytvořil bohatě diferenciovaný slovník; slova z nejrozmanitě-
jších žargonů, z argotu, z odborné terminologie vnikají do hovorové řeči  
a dělají ji barvitější, bohatší a jasnější. Rozšíření slova buňka je také 
dokladem toho, jak dnes biologické theorie vnikly do celkového myšlení, 
když z pojmů a představ biologických vytváříme půdu pro nové odstíny 
významové, běžné průměrné inteligenci.

V současnosti je pojem nadání součástí běžných jazykových rozmluv, 
jak o tom svědčí i výše zmíněný pohled na korpus mluvené i psané řeči (srv. 
korpusové mikrostudie pojmu nadání a nadaný, Havigerová, 2011, 2013). Ste-
jně tak je nadání oblíbeným předmětem výroků známých osobností, které jsou  
s oblibou prezentovány například na webových stránkách s citáty a rčeními. 
Pro ilustraci si uveďme nyní několik namátkou vybraných příkladů2, které us-
pokojivě ilustrují různé konotáty pojmu nadání ve 20. a 21. století (některé 
původem mimo české jazykové prostředí, vždy však známé též v české jazykové 
mutaci).

Příroda sice tvoří nadání, ale osud mu teprve dá vyniknout. François de la 
Rochefoucauld
Mám-li nadání a inteligenci, pak bych měl uspět, když ne, nemá smysl mě 
tahat z bahna. Modest Petrovič Musorgskij
Nadání nemusí být pro člověka vždy přínosem, neboť je možno být nadaný 
i hloupostí. Oldřich Fišer
Píle je nejlepším pomocníkem i prostřednímu nadání. Lucius Annaeus Sen-
eca
Změna je spojená s učením a učení jde pomalu. I když jste mimořádně na-
daní, trvá dlouhá léta, než se stanete velkým (operním zpěvákem nebo 
zpěvačkou). Jonas Ridderstrale
Vyučování vyžaduje nadání i cvičení. Prótagorás z Abdér
Nadání je schopnost uchovat si zvídavost navzdory působení školy. Jana 
Marie Havigerová
Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo 
umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla. Sig-
mund Freud
Jsem přesvědčen, že až na několik málo mimořádných případů je ta či 
ona podoba nešťastného dětství základním předpokladem pro utváření 

2 Výroky byly získány z namátkou vybraných českých serverů zaměřených na prezentování citátů, 
přísloví a lidových rčení (azcitaty.cz; www.citaty-az.cz, citáty.net, chi.cz a www.vyroky-slavnych.cz), 
představeny jsou výroky, které se na těchto pěti serverech ukáží po zadání klíčového lemma „na-
dání“, „talent“, „genius“ a „genialita“. Původně cizojazyčné výroky nebyly konfrontovány s jejich 
originálním zněním, některé výroky se vyskytují v různých podobách (např. Buffon).
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mimořádných nadání. Thornton Wilder
Nadání je nejlepší ženichovo věno. Honoré de Balzac
Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos
Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Ernst Moritz Arndt
Ženy jsou podivní tvorové, jimž láska propůjčuje prorocké nadání. Frank 
Harris
Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak na-
opak malí duchové mají nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic. François 
de la Rochefoucauld

Z citátů je zřejmé, že implicitně je pojem nadání spojen s dispozicí pro-
jevovat se výrazněji v určité oblasti (např. prorocké nadání, nadání k přátelství, 
nadání pro pokoru, nadání hloupostí, nadání mnoho mluviti a neříci nic, 
umělecké nadání), které může mít různé stupně (průměrné, mimořádné), že 
nadání je člověku vrozeno (tvoří jej příroda), ale že okolnosti významně ovlivňu-
jí, zda a do jaké míry se nadání projeví (osud mu dá vyniknouti, nešťastné dět-
ství jako předpoklad vývoje mimořádného nadání, píle, vůle a vytrvalost).

Talent

Nejčastěji je v češtině (stejně tak jako v řadě jazyků evropských národů) 
jako synonymum slova nadání užíváno slovo talent. Výraz pochází z řeckého 
talentum, které má původ ve starořeckém τάλαντον (talanton), váha. Jedna-
lo se skutečně o váhovou jednotku, která se používá dodnes (jeden řecký ta-
lanton = 25,754 kilogramů). Odtud je odvozován také původní význam výrazu 
talent v češtině, o kterém uvádí Hujer a kol. (1935-57) následující: talent,  
-u m. nejvyšší jednotka v soustavě vah u Řeků; peníze (zlaté n. stříbrné) ve váze 
této jednotky. V češtině se v tomto významu používá též pojem hřivna, jakožto 
jednotka váhy, početní jednotka a od dob velké Moravy také platidlo (hrivna je 
název současné ukrajinské měny).

Druhý původní význam slova talent (zastarale v plurálu talenty) uvádí 
Hujer a kol. (1935-57): vynikající duševní schopnost, nadání, vlohy. Tento 
druhý významový proud se dle Harpera (2014) objevuje ve středověké latině 
již od 11. století jako plurál ve významu: sklon, vůle, touha. Ve 13. století nas-
tal drobný posun ve významu: sklon, dispozice, vůle, touha. Od 15. století je 
zaznamenán význam: speciální přirozené schopnosti, nadání, dar, který byl ně-
komu dán proto, aby jej využil a rozvinul. Tento významový posun má podle 
všeho na svědomí středověký překlad Bible, konkrétně Matoušovo podoben-
ství o hřivnách (Kopecký, 1991, s. 33):

Neb tak se díti bude, jako když člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků 
svých a poručil jim majetek svůj. I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, 
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a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned. Odšed pak ten, 
kterýž vzal pět hřiven, těžil jimi, i vydělal dalších pět hřiven. Též i ten, kterýž 
vzal dvě, získal jiné dvě. Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, 
a skryl peníze pána svého. Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, 
i činil počet s nimi. A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných 
pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, hle, dalších pět hřiven získal jsem 
jimi. I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl 
jsi věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého. Přis-
toupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivny vzal, dí: Pane, dvě hřivny jsi mi dal, 
aj, jiné dvě jimi získal jsem.Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý 
a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohým tebe ustanovím. Vejdiž v 
radost pána svého. Přistoupiv pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, 
věděl jsem, že jsi ty člověk přísný, žna, kde jsi nerozséval, a sbíraje, kde jsi 
nerozsypal, i bál jsem se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Hle, teď máš, 
což tvého jest. A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče zlý a lenivý, věděl 
jsi, že žnu, kdež jsem nerozséval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal, protož 
měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest 
mého, s úrokem. Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má 
deset hřiven. (Neboť každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od 
nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.) A toho neužitečného služebníka 
uvrztež do temností vnějších. Tamť bude pláč a skřípění zubů.

Na základě tohoto úryvku biblických textů vznikly ve slovanských 
jazycích i frazémy (resp. lidová rčení) obsahující slovo talent v jeho české 
podobě, jako například: „zakopat hřivnu“ ve smyslu promarnit svůj talent či 
méně častým „přispět svou hřivnou“ neboli přispět radou, nápadem, pomocí 
(Štěpánová, 2013). Samozřejmě, můžeme také hřivnu rozmnožit. Jak v této 
souvislosti uvádí Kazda (2014, np): „Ze souvislosti je jasné, že Kristus neměl na 
mysli majetek hmotný, ale duchovní. A tak se stalo, že hřivna a talent jsou dnes 
označením schopností a nadání, které se nemají zakopávat někde na poli, ale 
pěstovat, a tím rozmnožovat.“ Tento výrok vlastně výstižně formuluje i posel-
ství mých akademických snah: nadání se má najít a podporovat, neboť nadání, 
talent i hřivna jsou jako měsíc, když nerostou, ubývají.

Slovo talent se, stejně jako slovo nadání, běžně vyskytuje v jazykových 
promluvách nejen odborníků, ale i laické veřejnosti. Pro přitažlivost užití po-
jmu talent svědčí mimo jiné také skutečnost, že celá řada výroků slavných či 
populárních osobností a historických postav pojem talent obsahuje a že je 
těchto výroků více, než výroků obsahujících pojem nadání. Pozornosti by neměl 
uniknout citát Buffona, který se díky rozmanitosti překladu může zařadit do 
všech tří skupin, neboť někdy je přeložen s využitím pojmu talent, jindy genial-
ita a někdy též s pojmem nadání (za postřeh děkuji docentce Duchovičové). Pro 
ilustraci se podívejme na třiatřicet citátů, které se jako první a nejvíce frekven-
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tované objevují v internetových vyhledavačích, je-li jako klíčové slovo zadáno 
slovo talent (viz poznámka pod čarou výše).

Mít talent není zásluha, a přece to vzbuzuje lidskou úctu. Stefan Kisielewski
Jedinou cizí měnou, která u nás není uctívána, je talent. Gabriel Laub
Ano, jsou o tom doklady - ve starém Řecku dávali za jeden talent sto volů.
Gabriel Laub
Ale co je to talent? Boží dar, třetí noha, vadný genetický kód? Jiří Žáček
Stručnost - sestra talentu. Anton Pavlovič Čechov
Ze skromnosti se udělala ctnost na ochranu proti ctižádosti talentovaných a 
nespokojenosti průměrných. François de La Rochefoucauld
Skromnost bývá takřka vždy přímo úměrná talentu. Georgij Valentinovič 
Plechanov
Velký talent, to je tuze velká netrpělivost. Alphonse Allais
Velký talent nemůže mít malý člověk. François de la Rochefoucauld
Moje velké uši naznačily hudební talent. To je to, co mě uchvátilo. William 
Christopher Handy
Velký talent není možný bez velké síly vůle. Honoré de Balzac
Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Nenahradí ji ani talent; nic není 
běžnější než neúspěšný člověk s talentem. Calvin Coolidge
Talent je práce na talentu. Anton Pavlovič Čechov
Pokud Vám chybí talent, snažte se ho získat prací. Joseph Schumpeter
Dobrá příprava vyváží nedostatek talentu. Peter Urs Bender
Píle je na nic, když bůh nedal talent. Neznámý autor
Talent je odvaha začínat stále znovu. Arthur Honegger
Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa. Johann Wolfgang Goethe
Koho chtějí bohové zničit, představí ho nejdříve jako slibný talent. Cyril 
Vernon Connolly
Velká bída tvůrce začíná ve chvíli, kdy je uznán jeho talent. Albert Camus 
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost? A  
co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo? George Bernard 
Shaw
Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. Paul Arden 
Nedostatek talentu nahrazuje nedostatkem charakteru. Stanisław Jerzy 
Lec
Jediná věc, která dokáže roztančit kapitál, je talent. Kjell A Nördström
Svůj talent prosadíš za své peníze. François de la Rochefoucauld
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Jakmile vám talent dopomůže k penězům, v tu chvíli vám peníze odpomo-
hou od talentu. John Steinbeck
Využité podprůměrné vlohy získávají lepší jméno než zneužitý nad-
průměrný talent. François de La Rochefoucauld
Bestseller je pozlacená hrobka průměrného talentu. Leon Polk Smith
Má talent prodávat talent, který nemá. Gabriel Laub
Angličané instinktivně obdivují jakéhokoli muže, který nemá žádný talent  
a skromně o tom mlčí. James Agate
Umění nežádá od umělce talent, ale dílo. Stanisław Jerzy Lec
Co v člověku je, začne se prozrazovat, až když slábne jeho talent  ̶  když 
přestane ukazovat, co umí. Friedrich Nietzsche
Talent je také líčidlem, líčidlo je také skrýší. Friedrich Nietzsche

Z citátů   můžeme   odvodit   některé   charakteristiky   typické   pro   im-
plicitní pojetí talentu.  V citátech  zahrnujících  pojem  talent  se  příliš  neřeší  
jeho  původ,  intenzita či zaměření, jako tomu bylo u pojmu nadání. Středobo-
dem citátů o talentu je zpravidla rozporuplný, negativní či nedostatečně proje-
vovaný vztah „majority“ k jedincům projevujícím talent (talent vzbuzuje úctu, 
není uctíván) a silná vazba mezi talentem a prostředky pro jeho projevení, jak 
ekonomickými (prostředek projevení talentu jsou peníze či kapitál, úspěch  
a peníze však mohou talent stejně tak ubíjet), tak psychosociálními (ambice, 
ctižádost, bezcharakternost, na druhé straně skromnost, píle, pracovitost, vy-
trvalost, odvaha, síla vůle, dobrá příprava). Talent může plnit funkci persony – 
masky (skutečné pravé Já je za ním skryto, objeví se teprve ve chvíli, kdy  talent 
opadne). Je zřejmé, že implicitně je talent chápán jako výsledek působení blíže 
neurčených vnitřních sil, zprostředkovaný nebo umocněný působením kata-
lyzátoru, jimiž mohou být psychické (vhodné, především charakterové vlastno-
sti), sociální (tlaky sociálního okolí) a/nebo ekonomické podněty.

Genialita

Třetím ve skupině synonym je slovo genialita. Etymologicky má, dle 
erudované studie Večerky (2005), slovo genialita původ v praindoevropském 
slovotvorném základu *guen- s kořenem ģen-  ̶  rodit, plodit, vytvářet. Odvozen-
iny od tohoto kořene se sice v češtině v přímé linii nezachovaly, avšak jsou 
doloženy například v řečtině (genos)  a v latině (genus), kde znamenají rod, 
druh, pokolení. Tyto se dle Večerky (2005) staly součástí mj. mezinárodních 
neologismů terminologické povahy, mezi které patří i pojmy genialita a génius.

Encyklopedia Britanica (Hooper, & Jackson, 1911) dále upřesňuje, že 
pojem genius má původ v latinském genere, gignere a v původní římské my-
tologii znamenal ducha nebo bůžka, který působil jako ochránce jednotlivce, 
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rodiny či domácnosti. Podle této římské mytologie má každý člověk svého 
génia (ducha, bůžka), který do něj vchází při narození. Jeho místo posléze zau-
jala bohyně Juna (Juno Lucina, bohyně zrození), jakožto tvůrčí princip, který 
vstupuje při zrození do žen. Mužský genius zaujímal prominentnější  pozici: 
génius paterfamilias (srov. etymologický původ pojmu familia in Haviger, Hav-
igerová, Loudová, 2014), který udržuje „teplou“ manželskou postel (Římany 
nazývanou lectus genialis, která byla původně umístěna v nitru domácnosti 
v blízkosti ohniště/krbu, posléze v atriu, naproti dveřím, srv. Hersch, 2010),  
a který rozhodujícím způsobem ovlivňuje charakter člověka a průběh jeho 
života od kolébky po rakev. Jak dále popisuje Kruse (1958) a McMahon (2013), 
od řeckých filosofů pocházela myšlenka, že mužský génius má dvě podoby: 
Ἀγαθοδαίμων (Agathodaimon) a Κακοδαίμων (Kakodaimon), dobrý duch 
a zlý duch. V den narozenin nositele se oslavoval a obětovalo se také jeho 
duchu (běžně se při této příležitosti duchu nabízelo kadidlo, víno, girlandy a 
koláče; za vlády císaře Augustina se jako součást svátosti císařské rodiny veře-
jně uctíval císařův duch/génius). Dodnes známý genius loci má také původ ve 
starém Řecku a Římě, jehož obyvatelé měli tendenci své bohy více antropo-
morfizovat a tak byl génius přidělen bohům (např. Jovis Génio – jupiterův 
génius), městům (génius urbis Romae) a posléze i jednotlivým domácnostem 
atp.  Podobný význam má i arabský výraz džin (anglicky genie), jak je známe 
například z geniálních Pohádek tisíce a jedné noci (Hrubín, 2000).

Za vlády zmíněného císaře Augustina začalo slovo měnit svůj původní 
význam směrem k současnému (jako mimořádně rozvinutý talent).   Na vině je 
skutečnost, že v oné době se mimořádné skutky a úspěchy augustiniánských 
současníků dávaly do souvislosti s přítomností mimořádně silného génia v je-
jich osobě. Právě tehdy slovo génius začalo získávat svůj vedlejší význam: inspi-
race, talent (Glare, 1982). Sjednocením dvou latinských pojmů génius a inge-
nium v osmnáctém století vzniklo dle Tamsina Shaw (2014) podstatné jméno 
génius, které odkazuje na projevené dispozice mimořádně nadaného jedince.

Téma geniality bylo a je stále velmi přitažlivým. Svědčí o tom mj. i celá 
řada výroků vztahujících se k tématu génia a geniality slavných osobností,  
z nichž celá řada v podobě citátů téměř zlidověla. Uveďme si nyní pro ilustraci 
pět nejfrekventovanějších citátů věnujících se tématu geniality.

Genialita je pouze velké nadání pro trpělivost. Georges Louis Buffon Genial-
ita velké dílo začíná, ale jen vytrvalost ho dokončí. Joseph Joubert Genial-
ita, dokonce i velké nadání, nepochází ani tak z intelektuálních úryvků, ze 
zvláštní myšlenkové vytříbenosti, jimiž někdo vyniká nad své bližní, jako spíš 
ze schopnosti své předpoklady přeměnit a transformovat. Marcel Proust
Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop 
ke sledování divadelního představení. Arthur Schopenhauer 
Každý génius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena. Stendhal 
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Krása je víc než génius, protože nepotřebuje žádné vysvětlování. Oscar Wil-
de
Nedoceněný génius je téměř příslovečný. Pouze vytrvalost a odhodlání jsou 
všemocné. Calvin Coolidge
Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený ža-
ludek. Honoré de Balzac
Největší překvapení – za dveřmi s nápisem “úředně uznaný génius” najít 
génia. Gabriel Laub
Jak je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak na-
opak malí duchové mají nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic. François 
de la Rochefoucauld
Učinit  jednoduché  těžko  srozumitelným  –  v  tom  je  genialita  hlupáků.
Gerhard Branstner
Každý je génius, a to aspoň jednou do roka. Georg Christoph Lichtenberg Fi-
nanční génius je člověk, který dovede vydělávat peníze rychleji, než je stačí 
jeho rodina utrácet. Neznámý autor

Implicitní pojetí, které vyhlíží zpoza uvedených citátů, především zin-
tenzivňuje myšlenky spojené s pojmy nadání a talent – jde o fenomén spjatý  
s různými oblastmi (umění, ale i jako hloupost) a různou intenzitou (malý duch 
a velký duch), který často naráží na rozporuplný či negativní postoj „majoritní 
společnosti“ (nepochopený, zneuznaný) či stereotypy (je ztracen, narodí-li se 
jako žena). Vlastnosti spjaté s pojmem genialita jsou analogicky především vlast-
nosti charakterové (trpělivost, vytrvalost a odhodlání). Nepřímo je naznačeno, 
že označení génius je záležitost velmi nejistá – kdo má právo označit někoho 
jako génia, lze vůbec poznat génia v průběhu jeho života nebo genialitu jeho 
díla prověří až čas (úředně uznaný génius). Poprvé se v citátech o genialitě 
explicitně projevuje také představa, že mimořádné schopnosti (genialita) na 
jedné  straně jsou spojeny s neschopností vyrovnat se s požadavky a potřebami 
běžného života na straně druhé (pro každodenní život je nezpůsobilý). Citáty 
týkající se geniality, na rozdíl od předchozích, mají mnohem personifikovanější 
podobu (méně se mluví o genialitě, více se hovoří o géniích).

Závěr

Jedno arabské přísloví říká: „Mluvíš-li, tvá slova by měla být lepší než 
tvé mlčení.“ Záměrem tohoto příspěvku bylo nabídnout průhled směrem  
k lexikálním kořenům, původu a souvislostem pojmu nadání a jeho synonym 
tak, jak jsou užívány v běžné hovorové řeči a jak se s nimi můžeme setkat ve 
formě různých lidových rčení a populárních citátů. Cílem nebylo systematicky 
do hloubky analyzovat pojem nadání, nýbrž na soustavě jazykových podkladů 
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a literárních příkladů přispět k hlubšímu porozumění toho, co nadání je, bylo 
nebo mohlo by být a napomoci autorům „jazykových promluv“ o nadání, aby 
pojem používali s náležitým vědomím obsahu tohoto pojmu.
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případy a sdělení z praxe
Práce  
s nadanými žáky na ZŠ 
náměstí Curieových
Radka Marešová
Autorka působí jako školní psycholožka na Základní škole nám. Curieových  
v Praze

Abstrakt
Článek se zaměřuje na způsoby práce s nadanými žáky na ZŠ nám. 

Curieových. Škola se specializuje na nadané děti a má vypracovaný program, 
který úspěšně funguje již několik let. V textu jsou popsány nejen zvláštnosti 
práce s těmito žáky, ale také nároky na jejich vyučující. Hlavním cílem článku je 
ukázat jednu z možných cest, jak podporovat a rozvíjet nadání.

Abstract
The article focuses on methods of a work with talented pupils at ba-

sic school ZŠ nám. Curieových. The school is specialized in talent support. The 
program at the school is functioning already for a couple years. There are de-
scribed particularities of a work with talented pupils as well as their demands 
on their teachers in the text. The main aim of the article is to describe one of 
possible ways how to support and develop talents.

Než se dostanu k samotnému popisu toho, jak u nás na škole pracujeme 
s nadanými žáky, ráda bych krátce představila ZŠ náměstí Curieových. Škola se 
nachází  v centru Prahy a složení žáků je velmi rozmanité. Máme zde žáky nejen 
nadané, ale i s různými hendikepy, s dvojí výjimečností (nadání kombinované 
například s ADHD, Aspergerovým syndromem apod.), cizince, děti z různých 
sociálních poměrů. Naším cílem je maximální využití potenciálu všech žáků  
v prostředí, které by je mělo inspirovat a být pro ně bezpečné.

Snažíme se uspokojit vzdělávací potřeby všech skupin žáků a jednou  
z nich jsou i žáci mimořádně nadaní (MNŽ). Mimořádné nadání musí být diag-
nostikováno školským poradenským zařízením, to znamená pedagogicko-psy-
chologickou poradnou, popř. speciálně pedagogickým centrem v případě dvojí 
výjimečnosti.
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Naší snahou je nejen rozvíjet potenciál žáků v oblasti, ve které mají diag-
nostikované nadání, ale také kompenzovat oblasti, ve kterých mají tito žáci na-
opak problémy – jedná se například o sociální neobratnost, zejména ve vztahu 
k vrstevníkům, nadměrná kritika sebe i ostatních, emocionální nevyrovnanost, 
nerespektování formálních autorit. Tyto a další problémy se samozřejmě 
nevyskytují u všech MNŽ, ale je potřeba si uvědomit, že mimořádné nadání 
s sebou nese vedle pozitiv i negativa. Náš program je koncipován tak, aby se 
tato negativa vyvažovala. MNŽ jsou integrování do běžné kmenové třídy a na 
vybrané předměty odcházejí a pracují podle skupinového plánu vytvořeného 
pro potřeby jejich vzdělávání.

Tím, že nejsou segregováni po celou dobu výuky, jim je umožněno 
naučit se pracovat s vrstevníky. Spolužáci z kmenové třídy jsou vedeni k tomu, 
že se mezi sebou navzájem mohou přiučit tomu, co jeden umí lépe a naopak. 
Snažíme se mezi dětmi podporovat spolupráci a toleranci k odlišnosti.

V prvních dvou letech jsou žáci segregováni na předměty matemati-
ka a český jazyk (konkrétně se jedná o 13 hodin týdně), v dalších letech se 
předměty kombinují a větší podíl hodin je věnován projektům v rámci nauky  
o světě. Náplní hodin je učivo základní a učivo nadstavbové, které je specifiková-
no ve skupinovém vzdělávacím plánu.

Během prvního ročníku, kdy přicházejí žáci na různé úrovni, je hlavním 
cílem vytvořit pracovní skupinu, která bude výkonově synchronizovaná,  
a zároveň se snažíme respektovat individualitu každého žáka. S žáky se 
pracuje různým způsobem – prezentace, tvořivé a problémové úlohy, práce  
s informacemi, práce s chybou, kreativní čtení a psaní (čtenářské dílny), úlohy 
rozvíjející vyšší úrovně myšlení, mentální mapování, dramatizace, hraní rolí, 
skupinová práce, argumentace, individuální projekty, soutěže, Vědecká kon-
ference ZŠ nebo práce na PC.

Při hodnocení žáků je jasně odděleno učivo základní a nadstavbové. 
Jsou předem zformulovány požadavky, cíle i výstupy. Hodnocení MNŽ je slože-
no ze známky za učivo v kmenové třídě a ze slovního hodnocení nadstavbové 
výuky. Podkladem k tomuto slovnímu hodnocení jsou body, které žák během 
roku sbírá, a plán požadovaných výstupů. Maximální počet bodů je 150. Pro-
gram pro MNŽ je propustný, tzn., že během 1. stupně, kdy program probíhá, se 
do programu mohou zařadit noví žáci a ti, kteří v programu z nějakého důvodu 
neprospívají, jsou zařazováni zpět do běžné třídy.

Nový žák je do programu zařazen na základě posudku z pedagogicko- 
psychologické poradny a diagnostického pobytu v trvání 2 měsíců. Naopak  
vyřazen z programu je takový žák, který nesplní dolní hranici počtu bodů, 
která je stanovena na 100. V případě, že bude žák usilovat o setrvání v pro-
gramu, může přes letní prázdniny vypracovat zadanou práci. Při opakovaném 
návratu do skupiny se s žákem zachází jako  s novým žákem (tzn. posudek + 
diagnostický pobyt).
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Zápis předškolních dětí do programu probíhá v termínech běžných 
zápisů. Rodiče si na webových stránkách školy zarezervují vybraný termín. Dále 
rodiče vyplní žádost k základnímu vzdělávání ve skupině MNŽ.  Tato žádost musí 
být podložena posudkem z pedagogicko-psychologické porady a souhlasem 
dětského lékaře se vzděláváním ve skupině MNŽ. Samotný zápis trvá přibližně 
30 minut, probíhá formou pedagogické diagnostiky vyučujícím MNŽ.

Při čtení tohoto textu určitě vyvstane otázka, jak je to s třídními kolek-
tivy, když část kolektivu je segregovaná. Jako prevence možných problémů  
u nás na škole již několik let funguje předmět Etická výchova. Koncept Etické 
výchovy je na ZŠ Curieových řešen tak, že žáci 1. ročníku mají jednu hodinu 
týdně v rámci svého vyučování a žáci 2. -

4. ročníku jednu hodinu týdně jako nepovinný (volitelný) předmět. 
Čtyřikrát ročně probíhá odpolední dvouhodinový projekt ve spolupráci se škol-
ní družinou, do kterého  se mohou zapojit také ty děti, které přes rok na Etick-
ou výchovu nechodí.

Mezi cíle Etické výchovy patří například sebepoznání (kdo jsem, moje 
emoce, moje vlastnosti, co umím…), já a ostatní lidé (tolerance, kompromis, 
pochopení, řešení konfliktů, sebeovládání…), bezpečnost ve škole i mimo ni, 
komunikace s okolím atd.

Kromě Etické výchovy je u nás na škole zřízeno pedagogické centrum, 
které se skládá z výchovného  poradce,  metodika  prevence,  speciálního  peda-
goga  a školního psychologa. Naše centrum je celkem nové, fungujeme v tomto 
složení rok a půl, ale troufám si říct, že díky výborné spolupráci máme výsled-
ky. Domnívám se, že pokud chce škola pracovat s různými typy žáků (u nás 
například kromě MNŽ a dvojí výjimečnosti pracujeme s různými SPU, SPUCH, 
a poruchou autistického spektra…), je zapotřebí mít takto fungující tým nejen 
pro podporu žáků, ale také pro podporu učitelů a rodičů.

Práce s nadanými žáky klade velké nároky také na vyučující. Aby mohl 
takový program na škole fungovat, je třeba, aby celý pedagogický sbor sdílel 
společné cíle a myšlenky. Práce s MNŽ je odlišná od běžné výuky. Má spoustu 
pozitiv – děti jsou  zvídavé, zajímají se, jsou neuvěřitelně kreativní, aktivní, ale  
k pozitivům se přidávají také negativa jako je perfekcionismus, sebekritika  
i kritika ostatních, špatné snášení formálních autorit. Výčtem charakteris-
tik bychom mohli pokračovat, ale na co bych ráda poukázala, je to, že práce  
s nadanými klade velké nároky na vyučující, a to nejen  profesní, ale také os-
obnostní.

Jako jakákoliv jiná práce, i program pro MNŽ s sebou pro školu přináší 
pozitiva i rizika. Mezi nesporná pozitiva programu patří jasná profilace ško-
ly, rodiče vědí, co od školy mohou očekávat a to zvyšuje jejich zájem. Také se 
díky tomuto programu rozvíjí spolupráce s mateřskými školami. V neposlední 
řadě program motivuje a aktivizuje pedagogické pracovníky. Ale tato aktiv-
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izace může být u některých zaměstnanců neproduktivní. Může dojít k tomu, že 
pedagogové nebudou ochotni sdílet společnou vizi školy, budou mít problémy 
s prací navíc, se vzděláváním nad rámec normy. Proto je velmi důležitý 
výběr spolupracovníků a může se stát, že bude potřeba dělat menší či větší 
personální změny.

Závěrem bych ráda řekla, že jsem velmi pyšná na to, že mohu pracovat 
v týmu  lidí, kteří se snaží vzdělávání v České republice modernizovat, posouvat 
dál a kteří vidí důležitost a smysl v podpoře mimořádně nadaných žáků.

Mgr. Radka Marešová
vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Po ukončení začala pracovat jako školní psycholog na ZŠ nám. Curieových, kde 
se mimo jiné zaměřuje na práci s nadanými žáky. V současné době absolvuje 
psychoterapeutický výcvik Umění terapie.
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editorial
Vážené čtenářky a čtenáři,

připravili jsme pro Vás nové číslo Světa nadání. Hned na prvních řádcích 
se můžete začíst do reprintu kapitoly Jean-Charlese Terrassiera. Již název, Dy-
ssynchronie – nerovnoměrný vývoj, zaujme zřejmě ty z Vás, kteří máte doma 
či ve škole nadané dítě, jehož vývoj schopností v různých oblastech není zcela 
rovnoměrný. Autor však v tomto příspěvku nehovoří pouze o tzv. vnitřních dy-
ssynchroniích, které se týkají nejčastěji rozdílného tempa vývoje konkrétních 
schopností nadaných dětí, zajímá se i o vnější, sociální aspekt těchto nerov-
noměrností, které utvářejí a ovlivňují vztahy nadaných dětí s jejich nejbližším 
okolím, nejčastěji se školou a rodinou. Zajímavé spojení výzkumných otázek 
přináší studie slovenských autorek Jany Duchovičové a Ľubici Veselkové s ná-
zvem Športovo nadaní žiaci a sociálne charakteristiky tried v jednotlivých va-
riantoch ich vzdelávania, které se zabývají otázkou sociálních charakteristik 
sportovně nadaných studentů. Předmětem výzkumu jsou zejména aspekty 
sociálního vlivu, sympatií a náklonnosti žáků a studentů v různých vzděláva-
cích alternativách, tj. v běžné, integrované a segregované třídě. Další studie 
nás vede k otázkám spojeným s rozvojem geometrických představ a pojmů  
u matematicky nadaných žáků. Případová studie Ireny Budínové s názvem: 
Možnosti rozvoje geometrických pojmů u matematicky nadaných žáků na 1. 
stupni ZŠ může inspirovat nejen ty z Vás, již se zabývají výzkumem utváření 
matematických pojmů a představ u dětí na prvním stupni základních škol, ale 
zejména může být podnětem pro praktiky, učitele, kteří mají ve své třídě ma-
tematicky nadané dítě. A na závěr si Vám dovoluji sdělit jednu novinku. Náš 
časopis má své logo, díky němuž bude snad viditelnější jak mezi čtenáři, tak 
mezi budoucími přispěvateli.

Pro usnadnění přípravy výzkumných studií jsme budoucím přispěvate-
lům vytvořili vzorovou osnovu, kterou najdete v pokynech pro autory http://
talentovani.cz/pokyny- pro-autory.  Těšíme se na Vaše příspěvky. Uzávěrka dal-
šího čísla je 30. 5. 2016.

Šárka Portešová
za redakční radu časopisu
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okno do zahraničí
dyssynchronie -  
nerovnoměrný vývoj
Dyssynchrony – Uneven Development. In: Freeman Joan (Ed.), 1985: The Psy-
chology of Gifted Children. New York: Wiley & Sons, s. 265-274.

Jean-Charles Terrassier

Myšlenku, že tempo vývoje dítěte se může v různých oblastech lišit  
a způsobovat tak problémy, nastínil jako první Zazzo (1969) a vyjádřil ji pojmem 
heterochronie. Omezil jej ovšem pouze na mentálně retardované, kteří „se ve 
srovnání s normálními dětmi rozvíjejí různou rychlostí v různých oblastech 
psychického vývoje“. Konotace spojené s tímto pojmem v podobě, v jaké 
byl vymezen, by však byly zjevně nepřiměřené, ba dokonce matoucí, pokud 
bychom jej aplikovali na nadané děti. Podobný termín – disharmonie – bylo 
třeba rovněž odmítnout, jelikož naznačuje vážné narušení osobnosti dítěte  
a odkazuje na stavy předcházející   psychózám.

„Dischronie“, kterou zavedl Gibello (1976), se týká časového uspořádání 
a opět tak naznačuje nějaké mentální narušení – dischronické děti se jeví jako 
motoricky neklidné, impulzivní, chaotické, což vede k problémům v jejich 
přizpůsobení se požadavkům školy. Není to tedy pojem, který by bylo vhodné 
aplikovat na nadané. Pojem, pro který jsem se rozhodl já – dyssynchronie – 
může být ovšem nahlížen ze dvou hledisek: vnitřního, které se týká rozdílného 
tempa vývoje konkrétních schopností nadaných dětí, a sociálního, které vy-
jadřuje výsledné vztahy těchto dětí s jejich okolím. Dyssynchronie je globální 
syndrom, jenž zahrnuje jak vnitřní, tak vnější vývojové nerovnoměrnosti a je-
jich následky. Nastíněný přínos tohoto konceptu nespočívá ani tak v prezent-
aci nových poznatků, jako v tom, žeposkytuje jasný rámec, do nějž lze zařadit 
projevy dětského chování, které byly pozorovány a zaznamenány již dříve. Lze 
doufat, že tento rámec  pomůže pedagogům lépe porozumět vývoji nadaných 
dětí a následně uplatnit nejvhodnější postupy vyučování nebo psychologické 
pomoci.

Vnitřní dyssynchronie

Může být přínosné podívat se zde na příklady některých obtíží, které 
mohou vzniknout v důsledku nerovnoměrného vývoje schopností nadaných 
dětí.
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Dyssynchronie inteligence a psychomotoriky

Nadané děti často předstihují své průměrné vrstevníky v chůzi a řeči. 
Studie Donalda Kincaida (1971), do níž bylo zapojeno 561 losangeleských 
dětí, které dosáhly IQ podle Stanford-Binetova testu vyšší než 150, to potvr-
dila, zejména u dívek, jež vykazovaly půldruhaměsíční náskok v řeči. Problémy   
ovšem   nezpůsobuje   ani tak urychlený vývoj sám o sobě, jako spíše jeho častá 
nevyváženost. Ta je konkrétní příčinou obtíží ve škole, zejména ve vztahu ke 
čtení a psaní.

Auzias a kol. (1977) ukázali, že předčasná vyspělost se mnohem častěji 
projevuje  ve čtení než v psaní. Nadané děti ve Francii čtou často „ilegálně“ před 
zahájením školní docházky v šesti letech. Některé to vskutku zvládnou i ve věku 
čtyř let díky sledování televizní soutěže pro dospělé (Čísla a písmena). Rodiče 
tomu samozřejmě často napomáhají podněcováním dětí a odpovídáním na je-
jich otázky, což nadané děti pohotově vstřebávají. Polovina dětí z Kincaidova 
kalifornského vzorku uměla číst  ve věku čtyř let. V Anglii zjistila Joan Free-
manová (1979) při sledování skupiny šedesáti tří nadaných dětí (s IQ nad 140), 
že dvě třetiny z nich uměly číst před pátým rokem, ale významná část z nich 
měla problémy s psaním. Ve Francii dal Leroy-Boussion (1971) možnost 179 
pětiletým dětem učit se číst v polovičním rozsahu obvyklé školní výuky – hodi-
nu denně místo dvou. Pouze děti s IQ 130 a vyšším byly dostatečně zralé na to, 
aby čtení tímto způsobem zvládly. V následujícím roce byly tyto děti přijaty do 
školy přímo do druhého ročníku.

Průvodním problémem dětí, které čtou tak snadno, jsou jejich mi-
mořádné potíže při výuce psaní. Jejich prvotní pokusy vedou k neohrabaným 
pohybům ruky a je pro ně těžké koordinovat psaní se svým přirozeným ry-
chlým mentálním rytmem. Nadané dítě se často pokouší zvládnout tuto situ-
aci, která v něm vzbuzuje úzkost, pouze silou vůle, takže výsledná tenze a 
námaha snadno vyvolají svalovou ztuhlost, jejímž důsledkem je neuspořádané 
psaní zvětšených a roztřesených písmen. V jiném případě se dítě může stát až 
nutkavě pečlivým; přestože tak zlepší svůj grafický projev, bude mu to bránit  
v postupu dle vlastního mentálního rytmu a výsledkem bude opět neúspěch.

Dítě může chvíli zkoušet tyto postupy, jsou ale únavné, vyčerpávající  
a ničím ho nenaplňují, takže je často snadnější se celé situaci vyhnout. Ten-
to negativní postoj pak ovlivňuje nejen dovednost psát, ale také úroveň 
hláskování a vyjadřování se psanou formou. Podobně jako jiní, setkával jsem 
se s tímto problémem častěji u chlapců než u dívek.

Dyssynchronie řeči a myšlení

Schopnost myšlení vždy předstihuje řečové schopnosti nadaného dítěte, 
bez ohledu na to, zda ji měříme verbálně či neverbálně. Například ve verbál-
ních subtestech Wechslerovy inteligenční škály pro děti (WISC) (Wechsler, 
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1949), kde je smysluplnější mírou než IQ mentální věk, dosahuje často ne-
jhorších výsledků ve Vědomostech, Slovníku a Počtech. V těchto subtestech 
získávají šestileté nadané děti zřídkakdy skór, který přesahuje normy pro jejich 
věk o více než dva či tři roky. Na druhou stranu není neobvyklé, když v sub-
testu Podobnosti, kde se od něj vyžaduje objevení vztahu mezi dvěma prvky, 
dosáhne totéž dítě skóru přesahujícího jeho věkovou normu o čtyři až šest let. 
Tento subtest totiž odráží schopnosti myšlení lépe než znalosti.

Děti, u nichž bylo pomocí verbálních nástrojů zaznamenáno IQ kolem 
130-140, mohou v neverbálních testech intelektového vývoje, jako jsou per-
formační subtesty WISCu, Ravenovy progresivní matice (Raven, 1965) nebo 
Cattelovy kulturně nezávislé testy (Cattel, 1950), dosáhnout skóru 160-170. 
Tyto obrovské rozdíly v úrovni kapacity pro různé duševní funkce nejsou ani 
rozpoznány, ani se s nimi dále pedagogicky nepracuje. Takové opomíjení nutně 
omezuje naplnění potenciálu dětí a přispívá k jejich vnitřní dyssynchronii.

Rovněž v hodinách matematiky vede rychlá chápavost nadané dítě 
k přesvědčení, že látku ovládá prostě proto, že jí rozumí. Pokud jej však 
požádáme, aby látku vysvětlilo, může to udělat hůře, než méně nadané dítě, 
kterému se úsilí vynaložené na koncentraci pozornosti a zapamatování látky 
vrátí v podobě lepších známek a uznání učitele. Zdá se, že nadané děti se jaksi 
zdráhají využít svoji paměť a vynaložit potřebné úsilí, aby si udržely nabyté 
školní vědomosti.

Dyssynchronie inteligence a emocionality

Vývoj inteligence a emocí nadaných dětí se velmi často neubírá 
souběžnými cestami. Děti mohou využívat svůj skvělý intelekt k maskování své 
emoční nezralosti, ta se však může projevit v kritických momentech, například 
v čase spánku. Noc s sebou často přináší úzkosti a strachy, jež nadané  dítě  ne-
dokáže  rozptýlit nebo zmírnit ani s pomocí svého mimořádného úsudku, a toto 
selhání ho dovede k ještě intenzivnějšímu rozrušení. Pro část rodičů je často 
velice těžké vyrovnat se s tímto dyssynchronním chováním.

Dítě se také často dostane do obtížené situace, když díky svému 
bystrému intelektu získá informace, jež vyvolávají úzkost, a ono je nedokáže 
adekvátně zpracovat. Jeho čilá mysl vytváří asociace s množstvím informací, 
které se mu podařilo nashromáždit a které se tak stávají zdrojem nejen 
intelektuálního bohatství, ale i neurotického chování.

Obranné mechanismy mohou mít formu sublimace, upřednostňová-
na je ale obrana v podobě intelektualizace. Tu popsala Anna Freudová (1937) 
jako metodu, jejímž prostřednictvím se egu dítěte či adolescenta daří odolávat 
svým pudům, a to tak, že se uchýlí k chladně intelektuálnímu způsobu fungov-
ání, který jej výrazně uklidňuje. I když je emoce příliš silná na to, aby ji zadržel 
nevědomý cenzor, dítě dokáže chování, které z ní vyplynulo, zcela racionál-
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ně vysvětlit. Inteligence může mít na nezralé emoce i zmírňující účinek, a to 
použitím úsudku a snad i mimořádných  dovedností ke zvládnutí situací, které 
vyvolávají úzkost, čím otupí jejich ostří. Nicméně, je-li tento specifický druh in-
telektuální obrany doveden do extrému, vystavuje dítě riziku, že bude pokládá-
no za neurotické. V této souvislosti psychoanalytik Guillemaut (1978) prohlásil, 
že „dítěti je nutné dovolit vyjadřovat svoje impulsy a radosti, své averze, stud  
i  hněv. Musí se mu rovněž ponechat v cestě překážky, které by mohlo překoná-
vat, aby muselo riskovat, stěžovat si, strádat. Pokud nemůže po ničem toužit  
a nic mu nechybí, zaplaví ho nuda a nuda je formou dětské deprese“. Má vlast-
ní zkušenost tento pohled potvrzuje.

Dyssynchronie a škola

Nejnápadnější formou dyssynchronie u nadaného dítěte je rozpor mezi 
rychlostí jeho duševního vývoje a rychlostí duševního vývoje zbytku třídy při 
běžném postupu výuky. Ve Francii se v současném přístupu ke vzdělání nad-
měrně a tvrdošíjně zdůrazňuje chronologický věk, což vytváří systém, který  
přehlíží jedinečnost a originalitu každého dítěte. Na tuto situaci můžeme  
v jistém smyslu nahlížet jako na analogii umístění normálně nadaného dítěte 
do třídy pro mentálně retardované – tam by nás jistě nepřekvapily následné 
problémy ve vývoji jeho vztahů a v identifikaci se spolužáky.

Současná vzdělávací politika v mnoha zemích, včetně Francie, přistupu-
je ke každému dítěti, jako by bylo stejné jako všechny ostatní. V důsledku toho 
většina z nich ve vzdělávání selhává. Je to nespravedlivý systém. V typické zcela 
standardizované francouzské základní škole musí dítě zahájit školní docházku 
mezi pátým rokem a devátým měsícem a šestým rokem a osmým měsícem;  
v tomto věku se dítě začíná učit číst, psát a počítat. Můžeme vymezit tři skupiny 
dětí, přičemž na každé z nich se tento systém podepíše jiným způsobem.

Za prvé, na konci prvního školního roku vidí učitelé, že téměř třeti-
na žáků selhává při dosahování požadované úrovně. Některé z těchto dětí 
zaostává v důsledku specifických poruch učení, ale většina z nich má prostě IQ 
nižší než 100 a nikdy  nemohou zvládnout to, co pro ně bylo připraveno. Pro 
děti s výrazně sníženými rozumovými schopnostmi fungují ve Francii již přes 
70 let speciální „zdokonalovací“ třídy. Usiluje se v nich o to, aby se retardo-
vaným dětem dostalo konkrétnější a individualizované formy výuky, která by 
lépe odpovídala jejich potenciálu.

Aby nebyly tyto trhliny v současném vzdělávacím systému příliš vidět  
a aby se dotčené děti uchránily před pocitem neschopnosti, neopakují v případě 
selhání první ročník. Tato politika má mimo jiné za následek ukonejšení rodičů, 
jejichž odložené zklamání je následně o to bolestivější. Aby byla intelektuální 
rozmanitost dětí zamaskována ještě dokonaleji, byl nedávno předložen 
jednoznačný návrh na redukci standardních požadavků pro první rok školní 
docházky.
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Na druhé straně, současný systém jednoznačně privileguje děti z druhé 
skupiny, jejichž IQ se pohybuje mezi 100 a 130. Zdá se, jako by byl vytvořen pro 
ně. Vzdělávání, kterého se jim dostává, je správně navázáno na pokrok v jejich 
vývoji a oni jej snadno přijímají. Tyto děti tvoří zhruba 45 % celkového počtu 
žáků ve školách.

Nadané děti, jejichž IQ se nachází v rozmezí 125 – 200, tvoří třetí a ne-
jvíce opomíjenou skupinu. Představují menšinu dvou až pěti procent žákovské 
populace. Občas si učitelka v mateřské škole může povšimnout předčasně 
zralého dítěte a navrhnout jeho testování. Pokud je dítě shledáno nadaným 
a pokud se proti tomu nepostaví budoucí učitelka na základní škole, může ta-
kové dítě zahájit školní docházku o několik měsíců dříve. Ovšem pro osmileté 
nadané dítě, jehož mentální věk přesahuje úroveň vrstevníků o tři až sedm 
let, neexistuje žádná cesta, jak se vymanit ze vzdělávání postupujícího po uza-
vřených krocích, a nebere se ohled na jeho osobnost a jeho  speciální potřeby.

Nebudou-li takto vyspělé děti své schopnosti cvičit a využívat, během 
let postupně zakrní. Francouzský vzdělávací systém vyžaduje od nadaného 
žáka, aby se spokojil s minimem znalostí, dokud zhruba v patnácti letech ne-
dokončí nižší střední vzdělávání1. Za svoji zvídavost je odměněno zklamáním 
a naučí se, že školní práce nestojí za to, aby jí věnovalo svoje úsilí. Škola tak 
přispívá k formování intelektuálních zábran.

Avšak poté, co devět let intelektuálně strádalo, přechází dítě na střední 
školu a je náhle vystaveno rostoucí a nesmyslné změně rytmu, obzvlášť pokud 
si zvolilo přírodovědné zaměření. Zavedení nediferencovaného pátého škol-
ního cyklu, k němuž došlo v roce 1981, ale nelze pokládat za zlepšení. Reformy 
z nedávné doby obsahují některá opatření, která by měla chránit takto chytré 
děti, v praxi se ovšem až příliš často nedodržují a učitelé nezřídka rozmlou-
vají rodičům požadavek upustit od věkových omezení školního postupu jejich 
dítěte. Součástí reforem mělo být obohacování učiva pro nadané žáky druhého 
cyklu prostřednictvím speciálních kurzů v rozsahu několika hodin týdně, avšak 
v praxi to zdaleka není respektováno.

Někteří lidé tvrdí, že „tlačit“ na děti je nebezpečné; ale které jsou to děti, 
na něž se „tlačí“? Ve skutečnosti jde o ty méně bystré, které jen obtížně stačí 
tempu třídy, zatímco jejich schopnější spolužáci jsou brzděni. Nedostatečně 
stimulované nadané děti pak mohou pracovat na úrovni o tři až pět let nižší 
než je jejich potenciál, který lze vyjádřit prostřednictvím školního kvocientu 
(zachycuje vztah mezi školním a  mentálním věkem):

Školní kvocient = školní věk / mentální věk
1 Anglický text hovoří o ukončení „fourth form“. Francouzský vzdělávací systém zahrnuje několik 
cyklů: mateřskou školu, poté dva ročníky tzv. základního vzdělávání (přípravný a 1. elementární) a 
tři ročníky prohlubování vědomostí v elementární škole, na níž navazuje čtyřletá collège a  tříleté  
lycée.  Ukončení čtvrtého cyklu (collège) se tedy kryje s ukončením posledního (devátého) ročníku 
naší základní školy.
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Jsou-li oba věky v rovnováze, kvocient se rovná jedné nebo má hod-
notu blízkou jedné, což ukazuje, že dítě dobře prospívá. Školní věk je dán 
ročníkem, který dítě navštěvuje, a jemu odpovídající úrovní vzdělávání. Ve 
Francii například reprezentuje 2. ročník elementárního vzdělávání2 školní věk 
8 let, což bychom mohli ještě zpřesnit, pokud bychom vzali v úvahu konkrétní 
období školního roku. Pokud dítě v tomto ročníku dosahuje mentálního věku 
dvanácti let, jeho školní kvocient bude:

Školní kvocient = školní věk / mentální věk = 8/12 = 0,67.

Z toho vyplývá, že takto nadané dítě využívá pouze dvě třetiny svého 
potenciálu – to je neospravedlnitelné a lze to srovnat se situací, kdy by normál-
nímu dítěti byla školní docházka odložena o několik let. Pramení  z toho  velké  
potíže, chce-li učitel, i ten s přemírou dobré vůle, poskytnout dítěti to nejlepší.  
Z tohoto úhlu pohledu představují nadané děti nejvíce „opožděné“ žáky ve 
francouzském školství, zatímco vzdělávací standardy se čím dál více přizpůsobu-
jí těm méně schopným. Například před několika lety bylo dítě nastupující na 
nižší střední školu3, pokud mělo v diktátu  pět  chyb, ohodnoceno známkou 04. 
Nyní i přes to, že délka a obtížnost diktátu byla zredukována, může při stejném 
počtu chyb získat průměrnou známku. Méně dětí tedy dostane nulu, je to ale 
skutečně pedagogické vítězství?

Vztahy

S rodiči
Jak rodiče, tak ostatní děti často očekávají, že nadané dítě se bude 

chovat způsobem, který odpovídá jeho věku. Ačkoli jsou to často právě rodiče, 
kdo zaznamená nadání dítěte (obzvlášť mají-li další děti), neznamená to, že 
jsou připraveni jej rozvíjet. I rodiče zažívají problémy způsobené dyssynchronií 
mezi intelektovým a emocionálním vývojem nadaného dítěte.

Mám zkušenost, že nadané děti se ve velmi raném věku zabývají otáz-
kami, které bychom mohly nazvat „problémem mezí“ – mezí života jako jsou 
narození, smrt a Bůh i mezí vesmíru. Když ve věku tří či čtyř let vyjadřují svoje 
znepokojení těmito otázkami, prohlubují jen rozpaky svých rodičů. Tendence 
k předčasnému filozofování způsobuje problémy zejména dětem v rodinách  
s nízkou kulturní úrovní. Zdůrazňuje to jejich beztak problematickou situaci, kdy 
rodiče dítěti nerozumí, a přispívá k trápení dítěte, které si uvědomuje, že mu 
ostatní nerozumí. Pak je postaveno před bolestivé rozhodnutí – buď být loa-
jální vůči své rodině a vzdát se vlastní brilantnosti, nebo dát přednost intelek-

2 Odpovídá třetímu ročníku naší základní školy.
3 U nás druhý stupeň základní školy.
4 Ve francouzském školství se obvykle používá stupnice známkování 0 – 20, případně 0 – 10. Nulou 
je hodnocen nejhorší výkon, známkou dvacet se naopak oceňují výborné výsledky. 
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tovému rozvoji, což je nevyhnutelně spjato s pocitem viny. V této situaci může 
rodina pro udržení harmonických vztahů potřebovat odborné poradenské 
vedení. Děti ze sociálně slabého prostředí mají nápadně menší příležitosti ke 
vzdělávání, a to se táhne po generace. Rodinné prostředí může být nedostaču-
jící z hlediska jazyka, myšlení nebo poskytované podpory a navíc škola, která by 
mohla tyto negativní síly zmírnit, neposkytuje v současnosti dítěti přiměřenou 
intelektuální péči. V důsledku toho standardní vzdělávací systém konzervuje 
nespravedlnost a nerovnost příležitostí.

S ostatními dětmi

V souladu s teorií dyssynchronie si nadané děti typicky vybírají ka-
marády, kteří mají přibližně stejnou úrovni intelektu, ale jsou starší a větší, 
nebo naopak děti, které jim intelektuálně nestačí. Pro domácí hry a konverzaci 
většinou upřednostní starší a zajímavější děti nebo dospělé. Pro hry, které 
se odehrávají venku, volí obvykle vrstevníky. Jak uvádějí Gowan a Torrance 
(1971), podaří-li se dítěti najít jedno nebo více dětí se stejnými schopnost-
mi, cítí se šťastnější – při současném systému vzdělávání to však není příliš 
pravděpodobné. Ve studii týkající se amerických základních škol5 Gallagher  
a Crowder (1957) pozorovali vzestup školních zájmů nadaných dětí, jsou-li mezi 
sobě podobnými; podle jejich odhadu je pouze 29 % nadaných dětí ve školách 
správně umístěno.

V okolí dítěte jsou i jiné unifikující prvky. Například televize přináší infor-
mace předem danou rychlostí a některé pasivní nadané děti ji nekriticky sledu-
jí. Jiné, dynamičtější děti upřednostní knihy lépe vyhovující jejich osobnímu 
tempu, které  mohou posunout jejich zájmy a lépe je přivedou k hlubokému, 
organizovanému myšlení.

Několik závěrů o dyssynchronii

Je nutné zdůraznit, že dyssynchronie, kterou zde popisuji, není pato-
logický stav za hranicemi toho, co považujeme za normální. Je to popis reál-
ných podmínek, v nichž se vyvíjejí mnohé nadané děti. V mnoha případech 
jsou jejich problémy výsledkem nedostatečného souladu mezi společností  
a vzděláváním. Tato situace vyžaduje od nadaného dítěte značné úsilí, protože 
musí řešit nejenom běžné záležitosti dětství, ale i ty, které jsou příznačné pro 
nadané.

Pygmalion efekty
Pozitivní Pygmalion efekt

Jsou dva typy dětí, které ve škole předstihují své vrstevníky. První sk-
upinu tvoří nadaní, kteří profitují ze svých zkušeností, druhou děti, které mají 
5 Náš první stupeň ZŠ.
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pocit, že se tam, kde jsou, ocitly omylem a cítí se nesvoji. Celých 19,3 % všech 
dětí, které postoupily do 2. ročníku základní školy, mělo IQ nižší než 100; o dva 
roky později jich ještě stále zůstávalo 6,4 %. Tyto děti trpí pocity neúspěchu  
a nedostatečného ocenění. Bylo-li by někde možné pozorovat efekt učitelčina 
očekávání, tzv. Pygmalion efekt (Rosenthal Jacobson, 1971), určitě by to bylo 
zde. Tyto děti však nebyly schopny naplnit očekávání, které do nich učitelka 
vkládala.

Přestože ve výkonech těchto dětí mohlo dojít k dílčímu zlepšení, 
nemůžeme to srovnávat s Pygmalion efektem, jak byl původně popsán. Do 
původního výzkumu bylo zapojeno pouze deset dětí v každé třídě a uvádělo se 
zvýšení IQ až o 40 bodů, pokud byli učitelé přivedeni k přesvědčení, že někteří 
z jejich žáků jsou velmi nadaní. Největší přírůstky byly zaznamenány u nejm-
ladších dětí. Statistické tabulky ale ukazují, že třída jako celek dosáhla v testu 
usuzování v průměru pouze 55 bodů. O rok později se údajně sedmi žákům  
z experimentální skupiny zvýšilo IQ průměrně o téměř 50 bodů a 48 žákům  
z kontrolní skupiny o více než 40 bodů. Tak prudká inflace IQ činí validitu toho-
to výzkumu těžko věrohodnou, nicméně existenci pozitivního Pygmalion efek-
tu mohou potvrdit i studie dalších vědců.

Ve skutečnosti platí, že pokud je učitelka informována o skutečném po-
tenciálu svého žáka, má mnohem lepší předpoklady pro to, aby mu jej pomohla 
realizovat. Důsledky pro žáky, kteří jsou skutečně nadaní, jsou jednoznačně 
pygmalionského typu.

Negativní Pygmalion efekt

Ve Francii stejně jako v mnoha jiných zemích zůstává většina nadaných 
dětí nerozpoznána. Pro ně je situace opakem výše popsaného a lze ji nazvat 
negativním Pygmalion efektem. Učitelka, která neví o předčasné intelektuál-
ní vyspělosti svého žáka, bude předpokládat běžnou úroveň jeho schopností  
a bude mu v souladu se svým očekáváním pomáhat zůstat v této pozici. Něk-
teré americké studie ukázaly, že pouze 10- 20 % nadaných dětí je identifikováno 
svými učiteli na základních školách6, i když tento počet může výjimečně dosáh-
nout až 50 %. Negativní Pygmalion efekt se tedy týká asi dvou třetin nadaných 
dětí ve standardním vzdělávacím systému.

Ve škole to vede k nepozornosti těchto dětí, které se pak mohou uchýlit 
k dennímu snění, aby zahnaly nudu, již prožívají v nedostatečně stimulující 
atmosféře. Co se týká školních aktivit, zájem dítěte se soustředí na takové, 
které považuje za obtížné a zajímavé. Může se tedy projevit jako úspěšné 
v řešení komplexních problémů, ale zůstane povrchní a bude dělat chyby  
v jednoduchých úlohách. Slavin (1980) zjistil u 389 žáků 6. - 8. tříd, že pozitivní 
zpětná vazba může negativní Pygmalion efekt vyvážit. Stipek a Hoffman 

6 V našich podmínkách by šlo o 1. stupeň ZŠ.
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(1980) ovšem došli k závěru, že blahodárné účinky pozitivní zpětné vazby na 
očekávání vlastních budoucích úspěchů byly modifikovány v závislosti na tom, 
co děti vnímaly jako příčinu svých výkonů v minulosti.

Také  rodiny  mohou  od  svých  nadaných  dětí   očekávat   příliš  málo.  
V rodinách s dobrou sociokulturní úrovní je negativní dopad nízkých očekávání 
menší oproti situaci ve škole, významně se však projeví v rodinách, kde je 
zájem o rozvoj dítěte minimální.  Ke společenskému tlaku na to, aby se nadané 
dítě přizpůsobilo okolí, přispívají i neadekvátně nízká očekávání ze strany os-
tatních dětí.

Podobně jako dyssynchronie, i negativní Pygmalion efekt je vnější  
a vnitřní. Vnitřní je ovlivněn sebeobrazem, který si dítě tvoří jako reflexi toho, jak 
vidí jeho potenciál společnost. Objevit a přijmout svoji předčasnou vyspělost 
se tak pro něj stává obtížným. Snaží se přizpůsobit dané společenské normě, 
někdy až nutkavě, a potlačuje svůj přirozený potenciál. V důsledku toho se 
jeho inteligence může stát zdrojem sociálně indukovaného pocitu viny.

Negativní Pygmalion efekt se u různých dětí liší jak intenzitou, tak čet-
ností  výskytu, a to v závislosti na jejich vlastnostech a sociálním kontextu. Něk-
teré děti jsou mu vystaveny dlouho, což má za následek, že nejsou přiměřeně 
úspěšné, a efekt  sestupné spirály se tím zvětšuje. Avšak v příznivě působícím 
prostředí, kde je nadané dítě přijímáno jinými i samo sebou takové, jaké je, 
negativní efekt nenastane. Nicméně některé děti mají navzdory nepříznivým 
podmínkám dostatek odvahy, aby si svou výjimečnost uvědomily do té míry, že 
mohou přimět i ostatní, aby je vnímali jinak. Nenechte nadané děti spadnout 
do této pasti.

Ověření
Tento text je překladem materiálu z publikace Jeana-Charlese Ter-

rassiera Les Enfants Surdoués, kterou vydalo nakladatelství Les Editions ESF 
v Paříži.

Z anglického překladu přeložili a poznámkami opatřili Ondřej Straka a Vladimír 
Dočkal.
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odborná sekce

možnosti rozvoje  
geometrických pojmů  
u matematicvky  
nadaných žáků  
na 1. stupni ZŠ
Irena Budínová

Katedra matematiky Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno

Abstrakt:

Nadaní žáci potřebují v geometrii více, než se uvádí v kurikulárním do-
kumentu Rámcový vzdělávací program (RVP). Potřebují rozvíjet schopnost geo-
metrického uvažování, potřebují podnětné činnosti, které jim umožní pracovat 
s prostorovými objekty a  řešit různé otevřené problémy. Rozvoj geometrického 
myšlení je dlouhodobá záležitost a vyžaduje neformální setkávání žáků s geo-
metrickými pojmy a jejich vlastnostmi. Velmi důležité jsou přitom první roky  
školní docházky a také léta předškolní, kdy dochází k rozvoji intuitivního vnímání 
okolního světa. V příspěvku ukážeme na několika případových studiích, jaké 
jsou možnosti rozvoje geometrického myšlení nadaných žáků prvního stupně  
a mateřské školy prostřednictvím úloh, které jsou pro ně dostatečně stimulující.

Abstract:

Talented pupils need in geometry more than the Frame educational pro-
gram requires. They need to develop geometric thinking, they need stimulating 
activities that enable them to work with spatial objects and to solve several 
open-ended problems. Developing geometrical thinking is a long-term path 
and requires an informal encounter of pupils with geometrical concepts and 
their properties. The first years of education are very essential because intui-
tive perceiving of the world is developed. In this study, we show possibilities of 
developing geometric thinking of talented pupils by tasks which are stimulat-
ing enough for them.
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Úvod
Geometrie by měla hrát významnou úlohu v matematice na prvním 

stupni základní školy a neměla by být limitována na pojmenovávání základ-
ních rovinných útvarů, rýsování úseček, trojúhelníků, rovnoběžníků a kružnic  
a měření úhlů. Podle Rámcového vzdělávacího programu (2007) jsou 
očekávané výstupy pro 1. období (RVP, 2007, s. 31): „Žák rozezná, pojmenu-
je, vymodeluje, a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází  
v realitě jejich reprezentaci. Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky. Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.“

Geometrie má v životě dospělého člověka mnoho praktických aplik-
ací. Řada každodenních aktivit vyžaduje prostorovou představivost, ať už se  
jedná o orientaci v neznámém městě podle mapy, aranžování nábytku, nebo 
balení zavazadla. Každý z nás využívá geometrické vztahy k měření vzdálenos-
tí a určování obsahů a objemů geometrických útvarů. Geometrie a vizuální 
myšlení je důležité v umění, architektuře, dizajnu, grafice, animaci, atd. Geo-
metrické myšlení lze jistě rozvíjet, vede k němu dlouhá cesta, na jejímž začátku 
stojí žákovské objevování základních vztahů a pojmů.

Jedním z prvních témat, kterým se zabývají dětí v raném školním  
a předškolním vzdělávání, jsou geometrické útvary. Ještě před zahájením školní 
docházky děti získávají základní informace o geometrických útvarech z jejich 
okolí. Některé z těchto raných informací mohou být mylné a mohou negativně 
ovlivnit budoucí pochopení geometrického útvaru dítětem. Z tohoto důvodu 
je podstatné zkoumání způsobů rozeznávání a klasifikace geometrických út-
varů dětí a kritérií, která v raném dětství používají. Za jednu ze základních 
teorií o rozvoji geometrického myšlení, která se zabývá dětskou klasifikací 
geometrických útvarů, je považována van Hieleho teorie, která však není 
dostačující např. pro děti předškolního věku.

V průběhu předškolního vzdělávání mohou děti v průběhu manip-
ulace s geometrickými objekty nebo během hry získávat intuitivní poznatky  
o geometrických objektech. Absence intuitivních poznatků je patrná v okamži-
ku, kdy se stupňuje požadavek na abstrakci. V případě nadaných žáků je navíc 
vhodné volit v geometrii úlohy, které pomáhají rozvíjet žákovskou kreativi-
tu. Mann (2006) upozorňuje, že výuka geometrie na prvním stupni, která je 
nedostatečná nebo omezená na soubor dovedností, které má žák zvládnout  
a zapamatovat si, vede mnoho dětí ke ztrátě entuziasmu pro geometrii, 
která se projeví nezájmem o geometrické učivo v pozdějších letech. Je velmi 
důležité, aby učitel rozvíjel matematickou (a geometrickou) kreativitu již od 
začátku žákovy cesty vzděláním.

V příspěvku je uvedeno několik případových studií nadaných žáků 
prvního stupně, kteří řešili geometrické úlohy zaměřené na sledování pojmot-
vorného procesu. Dále jsou uvedeny aktivity předškolních dětí.
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Prostorová představivost

Jedním z cílů výuky školní geometrie je rozvoj prostorové představivo-
sti. Prostorovou představivost lze chápat jako „schopnost vnímat objekty ve 
vzájemném vztahu a schopnost jedince mentálně měnit orientaci objektů ve 
vztahu s ostatními objekty nebo s ním samotným“ (Tipps, Johnson, & Kenne-
dy, 2011, s. 419). Šarounová rozumí prostorovou představivostí „soubor dílčích 
schopností, týkajících se našich představ o prostoru, o tvarech a vzájemných 
vztazích mezi předměty, o vztazích mezi předměty a námi, a konečně také  
o prostorových vztazích jednotlivých částí našeho těla navzájem“ (1982, citová-
no z Molnár, Perný, & Stopenová, 2006, s. 6). Jirotková geometrickou před-
stavivost specifikuje jako schopnost – dovednost (1990, citováno z Molnár, 
Perný, & Stopenová, 2006, s. 6):

a) „poznávat geometrické útvary a jejich vlastnosti,

b) abstrahovat z konkrétních objektů jejich geometrické vlastnosti a vidět  
v nich geometrické útvary v čisté podobě,

c) na základě rovinných obrazů si představit geometrické útvary v nejrůzně-
jších vzájemných vztazích, a to i v takových, v nichž nemohou být převedeny 
pomocí hmotných modelů geometrických útvarů,

d) mít zásobu geometrických útvarů a schopnost vybavovat si jejich nejrůzně-
jší podoby,

e) představit si geometrické útvary a vztahy mezi nimi na základě jejich popi-
su.“

Prostorová představivost pomáhá dětem porozumět vztahům mezi ob-
jekty a jejich umístění v třídimenzionálním světě. Aby byla rozvíjena prostor-
ová představivost, musí mít děti mnoho zkušeností a také dovedností, které 
jsou zaměřené na geometrické vztahy.

Výuka zaměřená na geometrické útvary v raném dětství je mnohem 
důležitější, než si většina lidí uvědomuje. V souvislosti s rozeznáváním geomet-
rických útvarů jsou uváděny dva tradiční přístupy: Piagetův přístup o rozvo-
ji  geometrického myšlení v dětství a van Hieleho přístup. Piaget ukazuje, že 
rozvoj geometrického myšlení v dětství probíhá ve dvou fázích. Tento přístup 
vysvětluje rozeznávání prostředí a útvarů v dětství pomocí topologie. Podle 
Piageta jsou děti v první fázi schopny poznat známé útvary, toto rozpoznání 
zahrnuje euklidovské útvary. Podle Piageta si děti v této fázi osvojují topolog-
ické znalosti, jako zda jsou útvary otevřené nebo zavřené, což poznají pros-
třednictvím senzomotorických aktivit, a umí rozlišit útvary podle topologických 
vlastností. Podle Piageta (Piaget & Inhelder, 1967) dokáží děti v druhé fázi ro-
zlišit euklidovské útvary jako kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník, a dokáží je 
od sebe odlišit.
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Na druhé straně van Hiele (1986) tvrdí, že rozvoj geometrického myšlení 
neprobíhá ve dvou fázích, jako podle Piageta, ale v pěti oddělených úrovních. 
Tyto úrovně jsou následující (Tipps, Jahnson, & Kennedy, 2011, Žilková, 2013):
•	 Úroveň 0: Vizualizace – rozpoznávání a pojmenovávání obrazců.
•	 Úroveň 1: Analýza – popisování vlastností obrazce.
•	 Úroveň 2: Neformální dedukce – klasifikace a třídění obrazců podle vlast-

ností.
•	 Úroveň 3: Dedukce – provádění důkazů za použití vět a definic.
•	 Úroveň 4: Tvrdá matematika – práce v různých geometrických systémech.

První tři úrovně (nultá až druhá) se objevují v průběhu základní školy, 
třetí a čtvrtá obvykle přichází až později. Nás nyní zajímají první dvě úrovně – 
vizualizace a analýza. Vizualizace začíná v raném dětství a pokračuje na prvním 
stupni základní školy. Děti poznávají a označují běžné rovinné obrazce jako 
kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Poznávají jednoduchá tělesa jako krych-
le, koule, válec, jehlan, kužel a označují je formálními nebo méně formálními 
jmény jako krabice nebo balón (podle objektů z okolí, které geometrický útvar 
připomínají). Analýza by měla navazovat v pozdějších ročnících prvního stupně 
a měla by vycházet z opakovaného manipulování dítěte s danými  objekty, kdy 
dítě začíná intuitivně chápat vlastnosti daného objektu.

Van Hieleho kroky jsou, obdobně jako Piagetovy, také postupné  
a úspěch na určité úrovni závisí na vlastnostech geometrického myšlení v před-
chozí úrovni (Aktas Arnas, & Altun, 2010). Nicméně podle van Hieleho (1986) 
je Piagetova teorie geometrického myšlení vývojová teorie a ne vzdělávací te-
orie. Piaget se nezajímal o to, jak mohou být děti podporovány v posunu od 
jedné úrovně k druhé. Navíc van Hiele upozorňuje na to, že potřebujeme více 
než dvě úrovně k vysvětlení rozvoje geometrického myšlení.

Pro van Hieleho (1986) je první úroveň geometrického myšlení úroveň 
vizuální. Na této úrovni vnímají děti útvary v celku a klasifikují je porovnáváním 
s prototypem. Tato úroveň zahrnuje první dva roky primárního vzdělávání. Děti 
na této úrovni nevěnují pozornost definování vlastností útvarů, jako jsou strany 
nebo vrcholy. Podle van Hieleho teorie, když dítě začne definovat geometrické 
útvary podle jejich vlastností, jako je počet stran nebo vrcholů, nachází se na 
druhé úrovni geometrického myšlení, což je analýza (Hannibal & Clements, 
2000). Děti dosahují této úrovně v 3. až 4. ročníku primárního vzdělávání (Ak-
tas Arnas, & Altun, 2010).

Van Hieleho teorie je kritizována zejména proto, že se nezabývá vývo-
jem geometrického myšlení v předškolním věku.

Dindyal (2015) uvádí termín prostorové uvažování. Dindyal udává, že 
není zpochybňován fakt, že prostorové uvažování je důležité pro malé děti, 
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nicméně je důležité dodat, co jsou schopny malé děti v geometrii dělat a co 
od nich žádáme dělat. Moss et al. (2015, citováno z Dindyal, 2015) míní, že ke 
geometrii bychom měli přistupovat jinak, než jako k předmětu zaměřenému 
na označování a klasifikaci útvarů,  a že geometrie by měla být dětem v raném 
věku představována dynamicky, prostorově a imaginativně.

Jeden z důvodů, proč chceme učit geometrii děti raného věku, je roz-
víjet geometrické myšlení dětí, které může být chápáno jako forma matem-
atického myšlení uvnitř obsahové oblasti geometrie (Dindyal, 2015). Geomet-
rické myšlení je neoddělitelné od určitých typů dovedností, které chceme, 
aby malé děti ovládaly. Např. Hoffer (1981, citováno z Dindyal, 2015) tvr-
dil, že když studujeme geometrii, snažíme se u žáka rozvíjet pět typů dov-
edností: vizuální dovednosti (poznávání, pozorování vlastností, interpretaci 
map, znázorňování), verbální dovednosti (správné používání terminologie  
a přesná komunikace při popisování prostorových pojmů a vztahů), doved-
nosti zakreslování (komunikace prostřednictvím rýsování, schopnost reprez-
entovat útvar v 2D nebo 3D, vytváření diagramů, načrtávání symetrických 
obrázků), logické dovednosti (klasifikace, rozeznání důležitých vlastností 
jako kritérií, rozlišení tvarů, formulování a testování hypotéz, vytváření de-
duktivních závěrů, používání protipříkladů), a schopnosti aplikace (aplikace 
v běžném životě, využívající naučené geometrické výsledky). Přestože se tyto 
dovednosti jeví jako vhodné a potřebné až na druhém stupni ZŠ, musí si je žáci 
začít osvojovat v raných stádiích školní docházky, aby nedocházelo k opoždění 
rozvoje těchto dovedností.

Duval (1999) uvádí, že v geometrii používáme jazyk, symboly nebo 
obrázky, které postupně kategorizoval jako registr přirozeného jazyka, registr  
symbolického jazyka a obrazový registr.

Geometrický obrázek není nic jiného než reprezentace nějakého ab-
straktního pojmu, jako je např. trojúhelník. Malé děti mají problémy propo-
jit různé reprezentace stejného geometrického pojmu. Co je horší, děti se 
někdy upínají k nějaké prototypické reprezentaci. Děti užívají prototypy ke 
kategorizaci útvarů (Hershkowitz, 1989, citováno z Dindyal, 2015). To může 
být, přinejmenším částečně, kvůli geometrickým zkušenostem, které děti mají 
ve svých hodinách matematiky, nebo které viděly ve standardních učebnicích.

Tsamir et al. (2015, citováno z Dindyal, 2015) poukazuje, že nejdříve 
jsou osvojeny ideální příklady (prototypy), a velice často je to nějaký netypický 
rys (např. velikost nebo orientace), který přispívá k vytvoření prototypického 
příkladu. Děti mohou mít různé představy pro tentýž pojem. Malým dětem 
může použití několika pozitivních a negativních příkladů pomoci získat pevnější 
pochopení geometrického pojmu.

Giaquinto (2007) se na utváření geometrických pojmů dívá z pohle-
du vnímání různých objektů jedincem. Naše počáteční geometrické pojmy 
základních útvarů závisí podle něj na tom, jak vnímáme dané útvary. V 
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rámci geometrického pojmu máme určité základní dispozice pro vytváření 
představ. Tyto dispozice mohou být spuštěny zkušenostmi s tím, co vidíme 
nebo co si představujeme, a když to děláme, vytváříme si geometrickou 
představu. Představy utvářené touto cestou konstituují znalost, totiž syn-
tetickou a priori znalost, za předpokladu, že dispozice k vytváření představ 
jsou spolehlivé.

Giaquinto (2007) upozorňuje, že vnímání objektu nebo obrázku může 
být zásadně ovlivněno  jeho  orientací.  Velmi  známý příklad,  který byl  poprvé  
diskutován Ernstem Machem, je případ čtverce – kosočtverce. Čtverec s hori-
zontálně umístěnou stranou je vnímán jako čtverec, ale čtverec stojící vertikál-
ně na vrcholu není vnímán jako čtverec, nýbrž jako kosočtverec.

Dále Giaquinto (2007) rozlišuje mezi percepčním pojmem a samotným 
pojmem. Schopnost  usuzovat  např.  o  čtvercích  je  odlišná  od  schopnos-
ti  rozpoznat percepčně „něco jako čtverec“. Schopnost usuzovat o čtvercích  
a následně vše zdůvodňovat, vyžaduje, aby jedinec měl vytvořen pojem čt-
verce. Pojem nějakého objektu nemůže být zaměňován s percepční kategorií 
specifikace tohoto objektu. Ale pojmy pro viditelné vlastnosti, alespoň v něk-
terých případech, jsou těsně spjaty s příslušnou percepční kategorií specifik-
ace. Než se vytvoří geometrický pojem čtverce, vytvoří se nejdříve percepční 
pojem čtverce.

Můžeme shrnout, že si žáci pozorováním určitých zákonitostí kolem sebe 
vytvářejí představu pojmu. Podle své zkušenosti a pozorování vyslovují tvrzení 
pro různé jevy a jejich podstatu. V reálné výuce může jít učitel v podstatě dvě-
ma směry. Ve škole dodnes převládá výuka v duchu „učit se od odborníka“: 
učitel ukazuje metodu s několika příklady, které žáci potom aplikují na ana-
logických problémech (Pehkonen, 1997).  Tento způsob výuky je dlouhodobě 
kritizován jako neúčinný, vedoucí k formálním poznatkům a nevhodný zejména 
pro matematicky nadané žáky. Matematicky nadaným žákům nevyhovuje ru-
tina, která je nevyhnutelná, pokud žáci procvičují učitelem předanou metodu. 
V protipólu řešení rutinních problémů může stát řešení kreativních problémů, 
založené na heuristických strategiích. I zde je riziko, že metoda řešení prob-
lémů dá žákovi novou množinu pravidel, čímž se vracíme k řešení rutinních 
problémů (Pehkonen, 1997).

Také Mann (2006) míní, že je obtížné vytvářet matematickou kreativitu, 
když je jedinec omezován na rutinní aplikace bez poznání důležitosti řešení 
problémů. Pro nadané žáky je tudíž vhodnější výuka využívající otevřené prob-
lémy (Mann, 2006).

Pehkonen (2003) na druhou stranu upozorňuje také na riziko při výuce 
směřující od žákovských představ k objektivním (formálním) znalostem, která 
se právě v geometrii nabízejí. Objektivní znalost (formální znalost, oficiální 
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znalost, veřejná znalost) v matematice „je součástí všeobecně akceptované 
struktury matematiky, která je složkou matematické práce již více než 2000 let“ 
(Pehkonen, 2003, s. 3). Matematika je čistá věda v tom smyslu, že představa 
jedince se může stát objektivním pojmem tehdy, když je logicky zdůvodněna, 
všeobecně akceptována a když všechny ostatní poznatky o dané problematice 
korespondují s touto představou. Naproti tomu subjektivní znalost (neformál-
ní znalost, osobní znalost, soukromá znalost) „je něco jedinečného, co je vlast-
něno pouze jediným člověkem, protože to je založeno na osobní zkušenosti  
a porozumění.“ (Pehkonen, 2003, s. 3). Sem spadají přesvědčení (beliefs)  
a představy daného pojmu (conceptions of  a certain concept).

Žák si tedy vytvoří představu na základě svého pozorování, která 
zastupuje příští objektivní znalost. Rozdíl mezi představou a objektivní 
znalostí je komplikovaný kvůli faktu, že představa určitého konceptu může 
vypadat jako „obraz“ konceptu. Jelikož  obraz a jeho pojem nejsou totéž,  
a obvykle obraz ukazuje jen jeden pohled na objekt, obdobně představa po-
jmu reprezentuje pouze částečně svůj objekt. Můžeme tedy říci, že pojem  
vznikající  na  základě zkušenosti se nemusí utvářet zcela správně vzhledem 
k objektivnímu pojetí pojmu. V tomto pohledu je směr objektivní znalost ⇨ 
žákovská představa ⇨ objektivní znalost více bezpečný. Příkladem může být 
vývoj pojmu trojúhelník. Existují různé objektivní definice pojmu trojúhelník, 
např.: Mějme tři nekolineární body A, B, C v rovině. Trojúhelník je průnik polor-
ovin ↦ ABC, ↦ ACB a ↦ BCA. Jiná možná definice: Mějme tři nekolineární 
body A, B, C v rovině. Trojúhelník je lomená čára ABCA sjednocená se svou 
vnitřní oblastí. Můžeme uvádět další definice, více či méně náročné na ab-
strakci žáka. První zde uvedená definice je pro žáky nejvíce snadná na tvor-
bu představy, neboť je možné žákům znázornit vznik trojúhelníku pomocí tří 
různě barevných fólií, které se překrývají. Přesto i tuto definici je možno před-
ložit až žákům 7. nebo 8. ročníku, kdy je jejich schopnost abstrakce natolik 
vysoká, aby pochopili, co slova v definici říkají. To se nemusí týkat všech žáků, 
ale pro nadané žáky by to mělo platit. Žáci se však s různými reprezentacemi 
trojúhelníku setkávají již od předškolního věku. Obvykle pracují s obrázkem 
trojúhelníku, a to téměř výlučně trojúhelníku rovnoramenného (či rovnos-
tranného), postaveného na základnu. Většinou mají žáci za úkol trojúhelník 
vybarvit určitou barvou, nebo trojúhelníky spočítat, jak je vidět na obrázku 1, 
který ilustruje úkol pro předškolní děti.
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Obrázek 1. Běžný úkol pro předškolní děti . Převzato z: Zábavná cvičebnice pro 
předškoláky. Svojtka & Co. 2010

Tím, že žák vybarví uvedené trojúhelníky zeleně a do prázdného okénka 
dokreslí další trojúhelník, dává najevo, že zná termín „trojúhelník“ a že pocho-
pil pojem trojúhelníku. Ve skutečnosti  ale prezentuje svoji   představu pojmu, 
kterou získal opakovanou zkušeností  s obrázky rovnoramenných trojúhelníků. 
Zřejmě se od dítěte očekává, že nakreslí stejný rovnoramenný trojúhelník. 
Byl by za správný považován obrázek tupoúhlého trojúhelníku postaveného 
na vrchol? Ve světě mateřských škol asi stěží. Dále máme na obrázku před-
kreslenou pouze hranici trojúhelníku, výplň dokreslí teprve žák, přesto je útvar 
označen za trojúhelník (nikoli třeba hranici trojúhelníku, což by bylo pro malé 
děti  velmi matoucí). Utvořenou představu o trojúhelníku dítě bude mít tak 
dlouho, dokud se nesetká se širší množinou modelů trojúhelníku. Jak zmiňuje 
Pehkonen (2003), představy a přesvědčení mají tendenci se měnit v závislosti 
na nových zkušenostech.

Kogniti vní proces v geometrii

Koncepce  žákovského  poznávacího  procesu  Hejného  a   Kuřiny  (2001)  
vychází z předpokladu, že „v poznávacím procesu žáci obvykle nejprve poro-
zumí několika konkrétním příkladům, všímají si společných vlastností , později 
zobecňují a nakonec přichází abstrakce.“ (Hejný, & Kuřina, 2001, s. 128) Tento 
poznávací proces se týká pojmotvorného procesu u abstrakt, k němuž dochází 
pomocí jiného  procesu zaměřeného na pochopení konkrét, u nichž není 
zapotřebí taková míra zobecnění. Proces má následující vývoj:
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Motivace ⇨ izolované modely ⇨ generické modely ⇨ abstraktní 
znalosti ⇨ krystalizace

Během poznávacího procesu nastávají dva mentální zdvihy: první vede od 
izolovaných modelů ke generickým modelům a je nazýván zdvih zobecnění, 
druhý vede od generických modelů k abstrakci a nazývá se abstrakční zdvih. 
Během zdvihu zobecnění se dosud oddělené poznatky spojují, organizují a vyt-
vářejí strukturu (Stehlíková, 2004). Během základního vzdělávání by měl každý 
pojem projít do fáze generických modelů. Abstraktní zdvih dává vzniknout 
abstraktním znalostem (Stehlíková, 2004). Druhý zdvih není nezbytně nutný v 
průběhu základní školy.

Začlenění nového poznatku do kognitivní struktury je nazýváno krys-
talizace. Po krystalizaci obvykle přichází automatizace, ta ale není zahrnuta do 
poznávacího procesu, protože během ní nedochází k získávání nových poznat-
ků, pouze k procvičování stávajících znalostí. Automatizace je výsledkem opa-
kovaného procvičování (Sternberg, 1999).

Hejný později rozšířil význam generického modelu na procedurální ge-
nerické modely a konceptuální generické modely (Hejný, 2014). Procedurál-
ní znalost je tvořena dvěma částmi. Jedna část je tvořena formálním jazykem 
a symbolickou reprezentací. Druhá část se skládá z pravidel,  algoritmů nebo  
procedur, potřebných k řešení matematických úloh (Hiebert, & Lefevre, 1986). 
Konceptuální znalost je propojená síť poznatků. Jednotka konceptuálních 
znalostí nemůže být izolovaná informace (Hiebert, & Lefevre, 1986).

V geometrii žákům předkládáme izolované modely budoucích pojmů. 
Pro pojem trojúhelník se může jednat o obrázky trojúhelníku či vystřižené 
papírové modely. Na šíři spektra izolovaných modelů závisí možnost zobecnění 
a vytvoření generického modelu pojmu. Vždy je třeba mít na paměti, že 
generický model může být vytvořen nesprávně. Je proto vhodné různými 
aktivitami průběžně kontrolovat, ve které fázi se poznávací proces nachází  
a zda k zobecněním dochází správně.

Problematika definování a měření matematické kreativity

Existuje celá řada definic matematického nadání, které se liší podle 
nástrojů na identifikaci a podle školního programu. Nakonečný (1993) např. 
uvádí, že nadání je chápáno jako vrozené předpoklady k výkonu. Schopnos-
ti jsou pak chápány jako zkušeností rozvinuté nadání. Empiricky je však často 
nemožné rozlišit vrozené a získané psychické podmínky výkonu. Schopnosti 
jsou psychofyzické dispozice k výkonu a jsou obvykle chápány jako naučené, 
získané dispozice na rozdíl od nadání, které je vrozené. Stojíme však stále před 
otázkou, zda výkon, který měříme, opravdu odhaluje matematické nadání.

Hříbková (2009) uvádí, že podle Eysencka a Barretta je pojem nadání 
většinou definován třemi způsoby (Hříbková, 2009, s. 42):
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•	 „Na prvním místě je tento pojem definován synonymně s vysokým IQ, které 
bylo zjištěno testy inteligence. V současné době je tento způsob definování 
podle autorů preferován a uplatňuje se např. v biologických výzkumech na-
dání.

•	 Ve druhém případě se pojem nadání vztahuje ke kreativitě. Jak au-
toři uvádějí, samotný pojem kreativita je však užíván dvojím rozdílným 
způsobem. Je chápán jednak jako rys osobnosti nebo jako znak sociálně 
hodnotného výkonu. Tato dvě pojetí kreativity spolu však příliš nekorelují. 
Jedinec, který disponuje kreativním potenciálem (ten je zjišťován zejména 
testy divergentního myšlení), nemusí v životě podávat tvořivé výkony.

•	 Třetí způsob vymezuje pojem nadání jako vysoký stupeň rozvoje speciál-
ních schopností. Protože vysoké speciální schopnosti nemusí korelovat  
s vysokým IQ, je podle autorů vhodné i logické omezovat se při vymezování 
pojmu na první způsob definování.“

Renzulli vymezuje nadání jako interakci tří skupin vlastností (Hříbková, 
2009, Portešová, 2011):

•	 nadprůměrných schopností,
•	 kreativity,
•	 angažovanosti v úkolu.

Kreativitu Renzulli chápe jako soubor tvořivých schopností a vlastnos-
tí, ke kterému vztahuje především originalitu, flexibilitu, fluenci a elaboraci, 
tedy základní schopnosti divergentního myšlení a dále také tvořivé vlastnosti 
osobnosti, jako jsou otevřenost novým dojmům, tolerance vůči dvojznačnosti 
a funkční svoboda atd.

Fořtík a Fořtíková (2007, s. 12) představují tyto možné pohledy na na-
dání:
•	 „Kvalitativně osobitý souhrn schopností, které podmiňují úspěšné vyko-

návání činnosti;
•	 všeobecné schopnosti nebo všeobecné prvky schopností, které podmiňují 

schopnosti člověka, úroveň a vlastnosti jeho činností;
•	 rozumový potenciál nebo inteligenci, celostní individuální charakteristiku 

poznávacích možností a schopností učit se;
•	 souhrn vloh, vrozených daností, projev úrovně a vlastností vrozených před-

pokladů;
•	 talent, existenci vnitřních  podmínek pro dosahování vynikajících výsledků    

v činnosti.“

Základním předpokladem nadaného žáka je úroveň rozumových dov-
edností (Fořtík, & Fořtíková, 2007). Většina autorů se dnes již shoduje, že na-
dání není možné posuzovat z pouhého výsledku inteligenčního testu. Odborní-
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ci v této oblasti se však domnívají, že intelekt tvoří základ pro rozumové nadání 
(Fořtík, & Fořtíková, 2007). Podle pojetí Nordbyho se za nadaného považuje 
jedinec s IQ 130 a vyšším (Fořtík, & Fořtíková, 2007).

Jelikož neexistuje jednoznačná definice matematického nadání, je 
hledání  nadaných žáků velkou výzvou jak pro učitele, tak pro společnost. Na-
dání je obvykle diagnostikováno na základě školního výkonu, testování nebo 
doporučení (rodičů nebo učitele). Existuje zjevná nesrovnalost mezi školním 
výkonem a matematickými schopnostmi, která způsobuje, že někteří nadaní 
žáci jsou ve školním prostředí přehlíženi. Testování, které je u nás nejčastějším 
způsobem identifikace nadání, je velice nebezpečné zejména v tom, že 
neodhaluje schopnost řešit problémy, které vyžadují nezávislost, rozhodování, 
originalitu a kreativitu. Skutečně nadaní žáci obvykle mají všechny zmíněné 
charakteristiky a potřebují mít možnost uplatnit je při řešení problémů, které 
jsou pro ně výzvou (Mann, 2006). Pokud jsou žáci vedeni způsobem, kdy 
přebírají instrukce od svého učitele a mají za úkol si osvojit postupy, hrozí jim 
riziko ztráty zájmu o matematiku.

Pro rozvoj matematického talentu  je  nezbytná matematická   kreati-
vita. V literatuře lze najít mnoho definic, vyjadřující matematickou kreativitu. 
Runco (1993, s. popsal kreativitu jako mnohostranný pojem, zahrnující „diver-
gentní a konvergentní myšlení, hledání problémů a řešení problémů, sebevy-
jádření, vnitřní motivace, schopnost kladení otázek a matematické sebev-
ědomí“. Nakonečný (1993) uvádí, že kreativita je velmi komplexní schopnost,  
v níž se vedle faktorů kognitivních uplatňují i faktory motivační a neintelektové 
rysy osobnosti. Zjednodušeně řešeno, podstatou tvořivosti je originalita, ale 
nikoli originalita za každou cenu, ale originalita společensky hodnotná.

Balka (1974) představil kritéria pro měření schopnosti matematické 
kreativity. Zmínil jak konvergentní myšlení, charakterizované sledováním 
určeného vzoru a hledající obvykle jednu správnou odpověď, tak divergentní 
myšlení, definované jako formulování matematických hypotéz, vyhodnocování 
nezvyklých matematických myšlenek, pochopení jádra problému. Ve výuce 
matematiky však jistě nejde jen o divergentní myšlení, v přírodních vědách 
se uplatňuje kompozice, hierarchizace, dekompozice, restrukturace, součástí 
přírodovědného hledání je i korekce, ověřování, komparace a další procesy, 
které vyžadují jiné myšlenkové procesy (Kaslová, 2011). Tvorba nemusí být jen 
procesem intuitivním, ale i vědomým.

Požadavek divergentního myšlení může být ve školním prostředí pro 
kreativní žáky velký problém (Mann, 2006). Je-li třídní praxe založena na ry-
chlém a precizním hledání jediné odpovědi na danou otázku, kreativní žák se 
cítí demotivován. Raději hledá odpovědi na otevřené problémy, než opakuje 
postup učitele. Tím může vznikat třecí plocha mezi učitelem a žákem.
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Dalším specifikem kreativních dětí je to, jakým způsobem pracují  
s chybou. Dá se předpokládat, že některé děti umí pracovat s chybou a některé 
neumí. Překvapující ale je, že jsou děti, které milují výzvy a své chybování vlast-
ně vůbec nevnímají jako chybování, ale jako učení. Klasická výuka je nastav-
ena tak, že chybování znamená, že „nejsi chytrý“ (Dweck, 2008).

Ukazuje se, že kreativita je nutným elementem fáze pochopení. Sar-
razy (2011) zmiňuje, že rozdíl mezi dobrým a špatným žákem se nezakládá 
na znalostech algoritmů, ale spočívá ve způsobu jejich užití. Mnohdy se žák 
v matematice látku naučí, ale nepochopí ji, neumí ji použít. Memorování 
naučených pravidel nezaručí, že žák pozná, kdy a jak má daná pravidla apliko-
vat. Tvorba je nástrojem i kritériem žákova učení. Žák se učí tím, že rozvíjí a řeší 
nové problémy (Sarrazy, 2011).

Rozvoj geometrických pojmů – případové studie

Měla jsem možnost pracovat společně se svými kolegyněmi z Katedry 
matematiky PdF MU s matematicky nadanými žáky prvního stupně základní 
školy a pozorovat je během několika geometrických aktivit. Nadání těchto  
žáků  bylo  diagnostikováno v pedagogicko-psychologické  poradně  na  základě   
IQ a jejich schopností a výkonu v hodinách matematiky. Za talentované jsou 
obvykle považováni žáci s IQ nad 130, přestože  je  známo, že  IQ  není  jediným  
předpokladem pro školní úspěch (Fořtík, & Fořtíková, 2007, Zhouf, 2010), 
jak bylo výše uvedeno. Proto pro nás byla také důležitá motivace pro řešení 
matematických problémů.

Během práce s 16 dětmi ve věku 6 až 11 let, která se vztahovala k vyt-
váření pojmů v geometrii, jsem si kladla následující otázky:

•	 V jaké fázi je kognitivní proces matematicky nadaných žáků prvního stupně  
v učivu geometrie?

•	 Které termíny znají, a jak popíší ty, které neznají?
•	 Jsou představy pojmů formovány správně?

Abych našla odpovědi na tyto otázky, připravila jsem pro děti geomet-
rickou aktivitu, ve které popisovaly geometrické obrazce, což pro ně byla velká 
výzva.

Můžeme říci, že aktivity, které byly dětem nabídnuty, patří do exper-
imentální geometrie. Jak napsal Freudenthal (1973, s. 407), „jestliže experi-
mentální geometrie znamená, že student experimentuje, pak velká část jeho 
matematické aktivity by měla být experimentální, jako je aktivita kreativních 
matematiků.“ Experimentální geometrie by neměla evokovat pouhé hraní. 
„Experimentální vstup do geometrie představuje spodní stupeň aktivity, který 
připraví žáky na vyšší stupně“ (Freudenthal, 1973, s. 408).
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V návaznosti na aktivity pro nadané děti prvního stupně ZŠ byly ses-
taveny činnosti pro předškolní děti, které by poukázaly, jak v předškolním věku 
vznikají představy geometrických pojmů, a činnosti pro žáky prvního a druhého 
ročníku, zjišťující totéž.

Vedle rozvoje schopností je potřeba vytvářet podmínky pro vytváření 
poznatků a dovedností, jako např. označení geometrických útvarů. Žáci prvního 
stupně ZŠ mají přirozenou schopnost popisovat věci ve svém okolí nebo geo-
metrické útvary svými vlastními slovy. Tuto schopnost můžeme označit jako 
používání autonomního jazyka, což znamená, že děti používají slova, která 
samy vymyslí, nebo použijí výrazy, které znají z analogických situací (Budínová, 
2015). Možnost aplikace svého vlastního jazyka dětem umožňuje poznat své 
limity ve vyjadřování, které jim pomáhají osvojit si a zapamatovat nové ter-
míny. V geometrii na prvním stupni neuvádíme definice, namísto toho pos-
tupně utváříme představu o pojmu pomocí různých reprezentací. Důležité 
přitom je, aby se neutvářely chybné představy, které znesnadňují vývoj pojmu.

Žáci, kteří se účastnili geometrických aktivit, neradi řešili standardní 
úlohy a vnímali je jako ztrátu času. Touto charakteristikou se nelišili od nad-
průměrných žáků. Abychom u těchto žáků nezpůsobili demotivaci, museli jsme 
jim nabízet takové aktivity, které je dostatečně stimulovaly.  Aktivita s pop-
isováním geometrických útvarů patřila     k velmi oblíbeným.

Rozvoj geometrických pojmů pomocí autonomního jazyka

Nejen ve světě (Arnas Aktas, & Aslan, 2010, Dindyal, 2015, Duval, 
1999, Hannibal & Clements, 2000), ale i u nás se doporučuje ponechat žákům 
v počátečních fázích poznávacího procesu v geometrii jistou volnost a nechat 
je užívat autonomní jazyk. Požádala jsem žáky prvního stupně, aby spolužákovi 
popsali určitý geometrický obrázek svými vlastními slovy. Žáci sedí zády k sobě, 
jeden z nich má obrázek s geometrickými útvary a diktuje druhému, co má kreslit. 
Žák, který diktuje, by neměl vidět, co druhý kreslí, protože by ho to svádělo ke 
změně diktátu a rovněž gestikulaci. Úkoly mohou mít různou obtížnost. Některé 
z obrázků, se kterými děti pracovaly, jsou uvedeny na  obrázku 2.

 

Obrázek 2. Geometrické obrázky
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Geometrické aktivity navštěvovalo 16 nadaných žáků prvního stupně. 
Nejmladší dívce bylo 6 let a měla velké problémy aktivitě porozumět. Zpočátku 
nemohla pochopit, co se od ní vlastně očekává. Nakonec byla alespoň schopna 
kreslit to, co jí diktovala kamarádka. Potíže s uchopením úkolu u dětí zejména 
prvního ročníku mohou mít v podstatě dvě příčiny:

1) Různá míra rozvoje prostorové představivosti a schopnosti analyticko- 
syntetického vnímání. Děti jsou pedagogicko-psychologickou poradnou 
diagnostikovány jako matematicky nadané, avšak je potřeba odlišovat 
část aritmeticko-algebraickou a geometrickou. V případě této dívky  
byly výsledky z pedagogicko-psychologické poradny vztaženy pouze  
k aritmetické části.

2) Nepřipravenost na řešení nového typu úloh, které jsou formulovány 
otevřeně.

Nejstaršímu chlapci bylo 11 let a jeho matematické schopnosti byly ta-
kové, jako by mu bylo 14. Některé popisy žáků uvedeme v následujícím textu.

Dva žáci čtvrtého ročníku, Lukáš a Patrik, pracovali s obrázky. Nejdříve 
diktoval Lukáš Patrikovi první obrázek. Podívejme se, které termíny k popisu 
použil.

Příběh 1:
L: „Nakresli trojúhelník, na tom čáru.“
P: „Jakou čáru?“
L: „Přímku. Na vrcholu na přímce je kulička.“

Výsledek diktování vidíme na obrázku 3.

Obrázek 3. Patrikův obrázek

Komentář příběhu 1:

Můžeme sledovat, že žák 4. ročníku vnímá automaticky trojúhelník jako 
rovnoramenný trojúhelník. Nepožadoval po spolužákovi doplňující informaci 
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a nakreslil rovnoramenný trojúhelník. Čára už je pro něj nedostatečné po-
jmenování, nevnímá ji automaticky jako přímku nebo úsečku a požaduje do-
plňující informaci. Neptá se ale na směrové umístění úsečky, automaticky ji 
zakresluje vodorovně a navíc je vrchol trojúhelníku uprostřed úsečky (opět bez 
doplňujícího dotazu). Kuličku neboli kružnici umísťuje symetricky, do středu 
úsečky a neptá se na její velikost. Navíc není jasné, zda si žák při zakreslování 
představoval kuličku nebo kružnici.

Zde se setkáváme se splýváním roviny s prostorem, což je v zobrazování 
dětí typické. Dítě se při použití autonomního jazyka vrací do vývojově nižší eta-
py zobrazování, v níž mu splývají 2D a 3D objekty a vybírá si tu situaci, která 
je pro něj jazykově snazší. Je přitom zajímavé, že dítě vyjadřuje „kružnici“ jako 
„kuličku“, což by spíše předpokládalo transformaci do kruhu.

Příběh 2: V pořadí třetí obrazec na obrázku 2 diktoval Patrik Lukášovi.

P: „Nakresli trojúhelník. Potom kruh, který má dva společné body s trojúhel-
níkem a je na pravé straně.“

Výsledek vidíme na obrázku 4.

Obrázek 4. Lukášův obrázek

Komentář příběhu 2:

Trojúhelník nemůže mít podle definice dva společné body s kružnicí ani 
s kruhem, jak je vidět na obrázku 5 (trojúhelník je hranice i s vnitřní oblastí). 
Děti čtvrtého ročníku se ale pochopitelně s definicí trojúhelníku neseznamují 
a představa vzniká podle toho, které útvary jsou označovány za trojúhelník. 
Žák se opírá o nejfrekventovanější obrázky či modely v učebnicích, na tabuli 
a v dalších výukových materiálech pro žáky, kde je prezentována jen hranice 
útvaru. Žák proto chápe trojúhelník jako vnější hranici trojúhelníku.
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Obrázek 5. Průnik trojúhelníku s kruhem nebo kružnicí

Vzájemná poloha trojúhelníku a kružnice nebyla dostatečně popsána, 
ale Lukáš se neptal na doplňující informace. Posléze zjistil, že umístil kružnici 
jinak.

Příběh 3: Druhý obrazec na obrázku 2 diktoval opět Lukáš Patrikovi: L: „Nahoře 
je obdélník, na šířku je větší. Pod ním je druhý obdélník.“

P: „Mají společné body?“
L: „Jednu stranu. Pod tím na šířku větším je větší obdélník, levou kratší stranu 
má zešikma směrem doleva. Má společnou jednu stranu s tím nad ním. Ten 
větší má na levé straně kolečko a na pravé taky.“

Výsledek vidíme na obrázku 6.

Obrázek 6. Obrázek Patrika

Komentář příběhu 3:

Popis je poměrně nepřesný, přesto se obrázek podobá předloze. 
Obrázek obsahuje útvary obdélník, lichoběžník, kružnice. Jsou důležité pro-
porce objektů (např. šířka a výška obdélníku) a vzájemná poloha obrazců. 
Proporcí a vzájemných poloh objektů si však žák nevšímá. Kružnice byla po-
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jmenována jako „kolečko“ a lichoběžník jako „obdélník s jednou šikmou 
stranou“. Zatímco kružnice je nejspíš termín žákovi známý, pouze nesprávně 
používaný, s termínem „lichoběžník“ se zřejmě žák doposud nesetkal. Žák pop-
isuje útvar výstižně, pomocí dosud známých termínů, avšak sám žák zřejmě cítí 
potřebu nového termínu, který by popis urychlil a učinil jednoznačným. Učitel 
tedy dostává možnost žáky s tímto termínem seznámit.

Rozvoj geometrických pojmů v předškolním věku

Je všeobecně uznáváno, že má smysl diagnostikovat nadání dětí až  
v průběhu prvního stupně základní školy. Mladší děti špatně spolupracují při 
testování. Zkušenosti nám ale napovídají, že už u předškolních dětí lze nadání 
odhadnout, a to na základě zvýšeného zájmu dítěte o matematiku. Pokud jsou 
dětem nabízeny matematické pomůcky – ať už aritmetické nebo geometrické – 
vyprofilují se mezi nimi takové, které sáhnou po matematické pomůcce daleko 
raději než po jiných pomůckách nebo dokonce hračkách. Tyto děti označujeme 
jako potenciálně nadané a je vhodné je v oblasti jejich zájmu i nadále pozoro-
vat a podporovat.

Pětiletý, potenciálně nadaný předškolák Matěj, jevil již od tří a půl let 
mimořádný zájem o čísla a geometrii. Hrál si s tajemným sáčkem, obsahujícím 
modely geometrických těles.

Obrázek 7. Tajemný sáček

Se zavázanýma očima vytahoval ze sáčku útvary a hmatem poznával, o 
model jakého tělesa se jedná.
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Obrázek 8. Modely hranatých těles

Nejdříve u něj docházelo k zaměňování trojrozměrných objektů za 
dvojrozměrné a označování objektu pole funkce, kterou představoval. Krychli  
a první kvádr na obrázku 8 Matěj označoval za „čtverec“. Druhý a třetí kvádr již 
označoval za „obdélník“. První hranol označoval za „skluzavku“ a druhý hranol 
za „střechu“. Byl seznámen s oficiálními geometrickými termíny.

Když hrál podruhé (zhruba s týdenním odstupem), označoval krychli   
jako „krychli“, první kvádr jako „čtverec“ nebo „krychli“ (říkal, že si nemůže 
vzpomenout), další kvádry jako „obdélníky“ a oba hranoly překvapivě jako 
„trojboké hranoly“. Dokonce dokázal spočítat boční stěny, aby zdůvodnil, proč 
je trojboký. Nejproblematičtější ze všech hranatých těles byl tedy kvádr, který 
si dlouho nemohl zapamatovat.

Obrázek 9. Modely oblých těles
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Matěj byl speciálně stimulován tím, že mu byly sděleny názvy těles  
a jím užitá terminologie svědčí o přijetí těchto slov do jeho aktivní slovní 
zásoby v adekvátním kontextu. Přesto nemůžeme mít jistotu, zda byl správně 
nastartován pojmotvorný proces. Například lze sledovat Matějovy obtíže  
s druhým tělesem, kdy jako dominantní vnímá znak jedné čtvercové podstavy. 
Na druhou stranu jeho vysvětlení, proč páté a šesté těleso nazval jako trojboký 
hranol, naznačuje správné pochopení charakteristiky tělesa.

Z oblých těles označil první jako „vajíčko“, druhé bez problému jako 
„kouli“, třetí jako „válec“ a čtvrté jako „rozpůlený válec“. Zajímavé bylo, že 
Matěje sledovala jeho o rok a půl mladší sestra Maruška. Nejevila tak velký zá-
jem o matematiku, ale vždy, když se Matěj něco učil, pozorovala jej a mnoho se 
při tom naučila. Uměla tak už počítat do dvaceti (a to i heterogenní skupiny ob-
jektů) a odpovídat na otázky typu „kolik je 2 plus 2?“ nebo „kolik je 2 plus 3?“. 
Zpočátku jsem si nebyla jista, zda si Maruška tyto spoje nepamatuje jako název 
básničky. Zeptala jsem se, jak to ví, že „2 plus 3 je 5“. Vztyčila dva prsty, řekla 
„raz dva“, a pak pomocí dalších prstů dopočítávala „raz dva tři“. Nyní měla vz-
tyčeno 5 prstů a druhou rukou spočítala „raz dva tři čtyři pět“. Chtěla hrát hru  
s tajemným sáčkem také. Se zavřenýma očima vytahovala  předměty a hmatem 
je poznávala. Kouli označila jako „kuličku“ a po chvíli se opravila na „kouli“. 
První kulatý předmět na obrázku 9 za „kapičku“ nebo „vajíčko“. Kvádr označila 
jako „čtverec“ a úzký kvádr jako „malinký čtverec“. Válec označila správně jako 
„válec“, půlku válce jako „střechu“ a hranoly jako „trojboký hranol“ – to měla 
zjevně dobře naposlouchané od bratra. Na závěr si děti společně postavily  
z kostek stavbu. Stavba je souměrná podle roviny kolmé k rovině podlahy   
a  to  ve  směru  pravo-levém  vzhledem  k dítěti.  Sklon k symetrii je specifický 
pro děti předškolního, mladšího školního a často také staršího školního věku.

Obrázek 10. Stavba dětí
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Z mnohých činností s předškolními dětmi se jeví evidentní, že děti 
zhruba od čtyř let mají velkou schopnost absorbovat nové termíny, a to  
i geometrické. Je to vhodné období pro zavádění odborných geometrických 
termínů. V reálné výuce se předškolní děti s geometrickými názvy buď neset-
kají vůbec, nebo se nechávají, aby předměty nazývaly jinými názvy (střecha, 
skluzavka, aj.). Nezřídka jsme se setkali i s tím, že sama učitelka nazývala kry-
chli jako „čtverec“, kvádr jako „obdélník“, trojboký hranol jako „trojúhelník“. 
Učitelé na druhém stupni potom nedokážou překonat bariéru neschopnosti 
žáků nazývat trojrozměrné objekty správnými názvy. Kaslová prováděla výz-
kum u předškolních dětí. Zjistila, že velmi problematické je zaměňování dvo-
jrozměrných a  trojrozměrných  objektů.  Jestliže  se  děti  v mateřské  škole  
setkaly  s tím, že např. trojboký hranol byl označován jako trojúhelník, je pro 
určitou část z nich nepřekonatelný problém se tohoto zaměňování zbavit  
v průběhu základní školy. Ze sondy (2007) na čtyřech třídách pátého ročníku 
ZŠ a třech třídách v devátém ročníku ZŠ se jevilo, že vytvořený blokátor 
(splynutí 3D a 2D prostoru) je pro 30 % desetiletých a  11 % čtrnáctiletých 
neodstranitelný (Kaslová, 2015). Žáci se odvolávají na zkušenost z mateřské 
školy, že trojboký hranol byl označován jako trojúhelník. Přestože sonda 
nemá příliš velkou výpovědní hodnotu, jsou problémy žáků s geometrickými 
termíny zjevné.

Je zajímavé, že kdyby děti označovaly hlavu jako balón, byly by zřejmě 
opraveny, přestože je hlava „kulatá“. Obdobně kdyby ruku nazvaly větvičkou, 
nebyly by za to pochváleny. Škoda, že se stejně precizně nepřistupuje i ke geo-
metrickým pojmům. Mnohokrát jsme se v reálné výuce na prvním stupni set-
kali s tím, že žák pracoval s 3D objektem, např. krychlí, nazval jej čtvercem  
a paní učitelka odpověď označila za správnou.

Jak je to tedy s ponecháváním volnosti žákům při popisu geometrických 
útvarů a používáním jejich autonomního jazyka? Dítě má tendence označit 
např. trojboký hranol jako střechu. Tento okamžik je důležitý pro učitele, který 
má možnost zjistit, že se dítě s termínem „hranol“ buď nesetkalo, nebo ho 
nepřijalo do své aktivní slovní zásoby. To je přínos autonomního vyjadřování. 
Nemělo by však u něj zůstat, žák by se měl seznamovat s oficiálními názvy.

Poznávací proces v geometrii žáka druhého ročníku

Vznikla zajímavá otázka, zda dochází k nějakému zásadnímu posunu  
v poznávacím procesu u žáka mezi mateřskou školou a druhým ročníkem. 
Matematicky mimořádně nadanému žákovi  druhého ročníku Adamovi byly 
zadány dva geometrické úkoly. První  z nich je na obrázku 11.
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Obrázek 11. První geometrický úkol pro Adama

Adam bezchybně označil všechny trojúhelníky. Jediný diskutabilní 
obrázek je třetí , protože trojúhelník je defi nován jako část roviny a zde by se 
mohlo jednat pouze o hranici. Protože se ale zatí m Adam setkává s vymezením 
trojúhelníku pomocí izolovaných modelů, nemohlo jej nic podobného napad-
nout. Poziti vní je, že za trojúhelník neoznačil trojrozměrné těleso a otevřenou 
lomenou čáru. Adam byl dotázán, podle čeho poznal trojúhelník. Odpověděl: 
„Protože trojúhelník má tři strany a tři úhly.“ Ačkoli se jedná o žáka druhého 
ročníku, jeho pohled na útvar je již analyti cký. Nepřirovnává trojúhelník ke 
známé věci (jako např. střecha), ale uvádí jeho charakteristi cké vlastnosti .

Obrázek 12. Druhý geometrický úkol



125

Druhý úkol již nedopadl tak jednoznačně, Adam chyboval ve čtvrtém  
a šestém případě. Ptala jsem se, proč fialový čtverec označil jako kosočtverec.  
Odpověděl: „Protože to je jako čtverec, ale otočený.“ Je vidět, že riziko záměny 
těchto pojmů vzniká již ve velmi útlém věku.

Vidíme, že i žák druhého ročníku má stále problémy se zaměňováním 
dvojrozměrných a trojrozměrných objektů, kvádr je označen jako „obdélník“. 
Vzhledem k tomu, že Adamova školní výuka matematiky probíhala zcela kla-
sicky, tj. učil se rýsovat úsečky, trojúhelníky a čtverce, ale nesetkal se s manip-
ulací s prostorovými útvary, jde o přirozený důsledek.

Sonda svědčí o tom, že Adam dovede identifikovat standardní obrázky. 
Některé pojmy však nejsou usazené, dochází  k překryvu nebo posunu předs-
tav ve spojení s terminologií. To svědčí o nedokončenosti poznávacího procesu.  
Příčiny  mohou  být v tom, že představy žáka vznikají zcela nekontrolovatelně, 
bez učitelovy účasti. Jak Adam došel k závěru, že čtverec postavený na vrchol 
je kosočtverec? Pravděpodobně na základě toho, že čtverce bývají v učebnicích 
postaveny na stranu, zatímco kosočtverec bývá postaven na vrchol. Adam si 
nyní nevšímá vlastností útvaru, řídí se jen podle vnímání útvaru. Není-li chyba  
v terminologii opravena, dítě samo sebe utvrzuje ve své představě. Je patrné, 
že v případě čtverce se Adam nachází na pomezí vizualizace a analýzy – ví, že 
čtverec má čtyři strany (opticky tyto strany navíc musí působit shodně), ale 
další charakteristiky (kolmost sousedních stran) si nevšímá. Na otázku, jak 
poznal, že pátý obrázek představuje čtverec, odpověděl: „Má 4 strany.“ Na-
kreslila jsem obdélník a zeptala se, zda se také jedná o čtverec. Odpověděl: „Ty 
strany u čtverce musí být stejné.“

Závěr
Rozvoj geometrických pojmů pomocí autonomního jazyka

Jak jsme mohli sledovat, kognitivní proces každého žáka byl v odlišné 
fázi, a to i u žáků stejného věku. Někteří z nich neznali pojmenování daného 
útvaru, někteří měli nesprávně vytvořené představy. Učitel měl příležitost 
seznámit žáky se správnými názvy objektů. Rovněž měl možnost odhalit něk-
teré nesprávné představy a pomoci žákovi tyto představy přehodnotit.

Žáci prvního stupně si na základě izolovaných modelů pro dané pojmy 
utvářeli představy, které byly více či méně přesné. Záleží na šíři a variabilitě 
izolovaných modelů, zda poznávací proces probíhá správně. U nadaných dětí 
můžeme sledovat, že poznávací proces postupuje rychleji než u vrstevníků. 
To může znamenat i to, že nadaný žák pátého ročníku mohl dojít k zobecnění 
a nachází se na úrovni konceptuálních generických modelů. V tomto stádiu 
je schopen útvary charakterizovat pomocí základních vlastností, pracuje s ab-
strakty a nikoli s konkrétními objekty.
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Bylo velmi zajímavé sledovat vývojové linie každého pojmu. Např. po-
jem trojúhelníku měl obvykle následující vývojovou linii:

rovnoramenný (případně rovnostranný) trojúhelník, který má základnu 
rovnoběžnou s okrajem papíru (někdy pouze hranice) ⇨ ostroúhlý trojúhelník, 
který má základnu rovnoběžnou s okrajem papíru ⇨ ostroúhlý trojúhelník ⇨ 
obecný trojúhelník

Zpočátku  se  jejich  představa  trojúhelníku  utvářela  na  základě  mod-
elů,  které  viděli  v učebnicích či jiných materiálech. Na prvním stupni je toto 
obvykle konečné stádium. Někteří nadaní žáci se o pojmy a možnosti jejich 
definování zajímají samostatně a své poznatky si mohou rozšiřovat do větší 
abstrakce.

Žáci se obvykle nezajímali o proporce, pouze odhadovali velikosti. Např. 
v případě obdélníku řekli spíše „je širší než delší“ nežli „je dvakrát širší než 
delší“. Speciálně mladší děti silně inklinovaly k symetrii.

Děti byly nuceny spolu komunikovat a hledat cesty, jak popsat geomet-
rické obrázky. Vyjadřovaly se velmi přirozeně. Když neznali potřebný pojem, 
popsali jej jinými slovy. Aktivita rozvíjela jejich prostorovou představivost, ste-
jně jako schopnost popsat to, co vidí. Přestože to vypadalo, jako by si jen hrály, 
ve skutečnosti se učily. Konkrétně  se učily co nejpřesnějšímu vyjadřování.

Poznávací proces v geometrii žáka druhého ročníku

Jestliže žákům nejsou v oblasti geometrie nabízeny žádné stimuly, 
dochází ke stagnaci pojmotvorného procesu. Adam dokázal identifikovat tro-
júhelník z nabídnutých útvarů, dokázal také vyslovit určitou specifikaci tro-
júhelníku, kterou jsou tři strany a tři úhly. V případě čtverce byla představa 
vytvářena nepřesně: Adam se soustředil na orientaci čtverce, ale důležité 
charakteristiky čtverce – pravých úhlů mezi sousedními stranami – si nevšímal.

Nadaný žák 2. ročníku se zaměřoval částečně na vizuální atributy  
a částečně na vlastnosti. V některých případech, jako např. u čtverce, používal 
oba atributy současně. Nejdříve se řídil pouze tím, jak na něj útvar působil – 
podle toho jeden čtverec označil jako čtverec a druhý jako kosočtverec. Uvědo-
moval si však i jednu z vlastností čtverce – čtyři shodné strany.

Doporučení do praxe

Během pojmotvorného procesu u dětí raného věku je třeba sledovat 
dva základní aspekty:

1) přesnost formující se terminologie,
2) utváření správných představ o pojmu.

Při výuce geometrie je vhodné žákům prezentovat co nejvíce izolo-
vaných modelů vztahujících se k danému pojmu. Žákům by měly být průběžně 
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představovány oficiální názvy útvarů. Učitel má možnost sledovat utváření po-
jmotvorného procesu pomocí vhodných aktivit, během nichž se projeví termi-
nologická nepřesnost a také nesprávné představy.

U nadaných žáků lze očekávat, že pojmotvorný proces může postupovat 
rychleji, než je obvyklé v běžné populaci. Zatímco v běžné populaci dochází  
k postupnému prolínání vizualizace a analýzy v 3. až 4. ročníků ZŠ, u nadaných 
žáků se s tímto fenoménem setkáváme dříve. Aby však žák mohl postupovat 
mezi jednotlivými úrovněmi a aby byly vytvářeny správné představy, je i u na-
daných nutné podnětné prostředí.

Pokud se týká zaměňování 3D za 2D objekty, jako např. kvádru za ob-
délník, lze doporučit používat ve výuce trojrozměrné modely těles a zdůraznit 
rozdíl mezi tělesem  a jeho stěnou. Těleso se nazývá kvádr, jeho stěny jsou 
obdélníky, případně čtverce.
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športovo nadaní žiaci  
a sociálne charakteristiky 
tried v jednotlivých  
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tre

Abstrakt: 

Štúdia sa venuje problematike sociálnych charakteristík športovo 
nadaných žiakov a žiakov tried, ktorých súčasťou sú žiaci so športovým 
nadaním, pričom skúma sociálne charakteristiky v ukazovateľoch klímy 
školských tried v jednotlivých variantoch vzdelávania, konkrétne v segregov-
anej, integrovanej a bežnej triede. Predmetom výskumu sú indexy vplyvu, obľu-
by (sympatií) a náklonnosti v jednotlivých variantoch vzdelávania športovo na-
daných žiakov. Výskumnú vzorku tvorili žiaci jednej bežnej, jednej integrovanej 
a jednej segregovanej triedy vybraných podľa dostupnosti. Na identifikáciu so-
ciálnych charakteristík bol použitý Sociometrický ratingový dotazník SO-RA-D 
V. Hrabala. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že medzi sledovanými triedami  
z jednotlivých variantov (segregovaný, integrovaný, bežný) vzdelávania špor-
tovo nadaných žiakov existujú štatisticky významné rozdiely v ukazovateľoch 
súdržnosti a emocionálnej atmosféry. Na základe výsledkov boli formulované 
odporúčania pre pedagogickú prax v oblasti posilňovania sociálnych vzťahov 
medzi žiakmi.

Abstract: 

The study focuses on the social characteristics of sport gifted pupils 
and pupils of classes which include sport gifted pupils. It explores classroom 
climate indicator in  different variants of education, namely separate, inte-
grated and mainstream classroom. The subject of research is impact index, 
popularity (sympathy) index, and affection index in the individual variants of 
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sport gifted pupil education. The research sample consisted of pupils from one 
mainstream, one integrated and one segregated classes; based on availability. 
Sociometric rating questionnaire SO-RA-D by V. Hrabal was used to identify the 
social characteristics. The results of the research showed that there were sta-
tistically significant differences in the characteristics of cohesion and emotional 
atmosphere in different variants (segregated, integrated, and mainstream) of 
education of sport gifted pupils. There were formulated recommendations for 
educational praxis in the area  of social relationships among pupils based on 
the results.

Úvod
Zdravá osobnosť je vždy výsledkom predchádzajúceho vývinového pro-

cesu a prípravou nasledujúceho sebautvárania (Smékal, 2004), preto v zásade 
nemôže byť oblasť dynamiky a utvárania sociálnych vzťahov prehliadaná, či 
menej dôležitá ako samotná stimulácia kognitívnych procesov, či fyzických 
alebo umeleckých schopností.

Jedine rozvoj osobnosti uskutočňovaný prostredníctvom saturácie jej 
potrieb, podporou sebavýchovy a sebazdokonaľovania, vedenia k zodpov-
ednému projektovaniu vlastnej životnej dráhy, vytváraním bohatého spek-
tra záujmov, rozvíjaním kompetencií učiť sa, zamýšľať sa nad sebou samým, 
rozhodovať sa pre hodnotné ciele (Průcha, Walterová, Mareš, 2003), či 
podporou vytvárania plnohodnotných sociálnych väzieb a komunikácie môže 
viesť k vývinu zdravej, vyrovnanej, sebaistej a v neposlednom rade úspešnej 
osobnosti. Môžeme tiež povedať, v intenciách osobnostnej dynamiky, že na 
základe vzájomných vzťahov človeka s okolím, dochádza k regulácii osobnosti 
a uskutočňujú sa osobnostné zmeny. Spôsob zmeny je závislý na zákonitom 
slede determinujúcich prvkov (vek, krízové momenty vývinu osobnosti), preto 
v predmetnej štúdii venujeme pozornosť  práve  vzťahovej  dimenzii  nadaných,  
konkrétne  športovo  nadaných  detí   a tried, ktoré navštevujú.

Teoretické východiská
Realizácia schopností a výkon, ktorý jednotlivec  dosiahne  je  v mnohom  

závislý od ďalších okolností, resp. determinantov. Môže ho podmieniť motivá-
cia, tvorivosť jednotlivca, ale aj sociálne prostredie a osobná príležitosť. Socia-
bilita a socio- emocionálne charakteristiky a problémy nadaných žiakov sú už 
dlhodobo predmetom skúmania psychológov, ale i pedagógov. Je im venovaná 
pozornosť v našej proveniencii, napr. J. Laznibatová (2007), J. Jurášková (2003), 
L. Hříbková (2009), V. Dočkal (2005), J. Laznibatová a Ľ. Vranková (2005),  
i v zahraničí, napr. W. Knepper, J. E. Obrzut, E. P. Copeland (1981), M.U.M. 
Gross (1993), P. M. Janos, N. M. Robinson (1985), K. M. May (1994), T. P. He-
bert (2011), M. E. Neihart, S. M. Reis, N. M., Robinson, S. M. Moon (2002), N. 
M. Robinson (2008), L. K. Silverman (1997) a mnoho ďalších.
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Reakcia sociálneho prostredia a sociálne prijatie subjektu môže byť 
výrazne ovplyvnené dynamikou osobnosti, jej vlastnosťami, charakterom, 
štýlom komunikácie    a množstvom iných individuálnych prvkov. (bližšie Fine 
1981; Putallaz, Gottman, 1981; Kennedy, 1995; Cohen, Duncan, Cohen, 1994).

Sociálne prijatie, interpersonálne interakcie ústia do vytvárania sociál-
nej pozície, ktorá je vnímaná ako funkcia, prestíž, alebo spoločenská preferen-
cia osobnosti. Podiel na spoločenskej pozícii môže mať aj osobnostná príťažli-
vosť (čím je vyššia, tým môže byť vyššia aj sociálna pozícia) a obľuba (koľko 
sociálnych väzieb a volieb jednotlivec dosahuje vo formálnej alebo neformál-
nej skupine a či je akceptovaný alebo neakceptovaný, či odmietaný a pod.) 
(Boroš, 2001). Sociálna pozícia predstavuje úroveň sociálnej akceptovateľnosti. 
Ľudia s vysokou sociálnou pozíciou sú často uznávaní ako (neformálni) vod-
covia skupiny. Pozícia je daná funkciou v spoločnosti a súčasne predstavuje 
kryštalický bod spôsobu sociálneho správania a očakávania spoločnosti od jed-
inca v tejto pozícii. Pozícia býva považovaná aj za statický aspekt spoločenskej 
roly.  So sociálnou pozíciou sa úzko spája status, tzn. miesto, ktoré jednotlivec 
zaujíma v spoločenskej situácii. Získanie vyššej pozície závisí od viacerých os-
obných, individuálnych a vonkajších spoločenských okolností. Je to najmä os-
obná príťažlivosť, obľuba, vplyv na ostatných žiakov. Pozícia žiaka má značný 
význam pre uplatnenie jeho túžob a predstáv o sociálnej akceptovanosti. Podľa 
osobnej moci sa vyčleňujú v skupine pozície ako vodca, pomocníci, súputníci, 
pasívni a okrajoví členovia skupiny. Z hľadiska uznania ide o podporovaného 
člena, odmietaného, prehliadaného alebo izolovaného. Členovia skupiny môžu 
mať v rôznych činnostiach rôzne pozície. Žiaci s vysokou pozíciou a statusom 
majú podstatne väčší vplyv na ostatných spolužiakov a preto sú uznávaní ako 
vodcovia neformálnych skupín. Pozície sú z hľadiska príťažlivosti pre ostatných  
členov kategorizované ako populárne, obľúbené, akceptované, trpené a mi-
mostojace.

Oblasť závislosti sociálnej pozície vo formálnej a neformálnej skupine  
a individuálnych schopností je výskumne sledovaná v našej proveniencii 
relatívne málo. Pozíciu nadaného žiaka v sociálnej skupine nadaných žiakov 
výskumne zisťovali J. Laznibatová a V. Mačišáková (2000). Z výsledkov vyply-
nulo, že vzťahy v rovnocennej skupine nadaných detí v triedach pre všeobecne 
nadané deti sú veľmi špecifické. U nadaných boli zistené isté korelácie medzi 
intelektovou úrovňou a výsledkami sociometrických ukazovateľov, čo sa týka 
priateľských vzťahov a obľúbenosti v kolektíve. V skupinách nadaných detí 
nemožno hovoriť o jednoznačnom vedení skupiny v zmysle vodca skupiny  
a podriadení, kým v bežných kolektívoch sa prejavuje istá dominancia. V trie-
dach nadaných detí sa relatívne malá skupina delí na dvojice, trojice s pomerne 
pevnou väzbou, existujú tu aj dyadické vzťahy. Ďalší autori poukazujú na sku-
točnosť, že síce existuje pozitívna korelácia medzi inteligenciou a sociálnymi 
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znalosťami nadaných detí, ale nepotvrdila sa medzi ich inteligenciou a sku-
točným sociálnym správaním (Roedell, Jackson, Robinson, 1989). J. Lazniba-
tová (2007) konštatuje, že nadané, bystré, vnímavé, deti vedia presne ako sa 
správať, ale v skutočnosti sú tak „samy sebou“ že v daných situáciách sa ne-
správajú ako by sa dalo očakávať. Pripisuje to rozdielu v sociálnej inteligencii 
nadaných detí. L. Barnett a J. Fiscella (1985) považujú sociálne postavenie, 
zručnosti a sociálne kompetencie za dôležité prvky adjustácie. Kvality nadaných 
detí sa ironizujú, najmä pri porovnaní s ich schopnosťami a nízkou úrovňou 
prispôsobivosti (Orman et al., 1995). Adjustačné problémy spôsobujú faktory 
ako napríklad nonkonformizmus, perfekcionizmus, idealizmus (Kitano, 1990).

L. K. Silvermanová (1990) uvádza ako ďalšie problémy vývinovú asyn-
chróniu. J. Laznibatová (2007) zaraďuje medzi problémy, ktoré trápia nadané 
deti problémy v sociálnych kontaktoch s okolím, selektívnu komunikáciu, neo-
chotu akceptovať požiadavky, neochotu podriaďovať sa príkazom, zvýšenú kri-
tickosť a istú nekonformnosť a nezávislosť a pod.

Výskumná pozornosť bola venovaná i sociálnej pozícii intelektovo na-
daného žiaka v integrovanej a segregovanej triede (Duchovičová, Mihaliková, 
Babulicová, 2010); postaveniu intelektovo nadaných žiakov v triede v závislosti 
od veku, pohlavia, osobnostných a komunikačných špecifík. (Duchovičová, Ko-
mora, 2007). V. Dočkal (2004) skúmal vplyv spôsobu edukácie nadaných (ho-
mogénne a heterogénne skupiny) na sociabilitu a prejavy agresivity u nadaných 
detí, pričom pri porovnaní sociálneho vývinu nadaných detí v segregovaných 
a integrovaných triedach výskum potvrdil vhodnosť integrovaného modelu.  
D. V. Lovecky (1995) konštatuje, že najúspešnejšie v sociálnej dimenzii sú tie 
nadané deti, ktoré sa dokážu podriadiť skupinovým cieľom sú flexibilné, sú 
schopné prevziať viac sociálnych rolí (rolu poslucháča, aktívneho pýtajúce-
ho sa, zdielajúceho záujmy, aktivity a problémy iných) a majú podobné črty, 
ktorými  sa   prispôsobuje iným. Tieto znaky sociability sú výraznejšie zastúpené 
u dievčat. Ďalšie aspekty sociálnych vzťahov rozoberajú D. V. Lovecky (1992), G. 
D. Orman, D. G. Cornell, J. Rutemiller (1995) a. i. a pozornosť je tiež venovaná 
ohrozeniu nadaných šikanovaním v sociálnom prostredí (Peterson, Ray, 2006).

V predmetnej štúdii je pozornosť venovaná charakteristikám sociálnych 
skupín, v ktorých sú edukované nadané deti so športovým nadaním. Športové 
nadanie predstavuje vysoký stupeň schopností k pohybovým činnostiam. Je 
súhrnom dispozícii jedinca pre podanie športového výkonu, v čase často vzdi-
alenom od okamihu jeho objavenia (Bouchard, Malina, Pérusse, 1997). Vyčer-
pávajúca definícia všetkých typov športového talentu neexistuje, dôvodom 
môže byť aj mnohostrannosť niektorých športových činností. Pri športovom 
nadaní rovnako ako aj pri ďalších druhoch nadania predstavujú dominantný 
prvok genetické predpoklady a na ne nadväzuje systematický tréning. Bez 
tohto základu nie je vrcholový výkon v športe možný. Dôraz je kladený aj na 
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osobnostné predpoklady, a to najmä senzomotorické schopnosti, pohybovú in-
teligenciu, hráčsku alebo hernú inteligenciu, emocionálne motivovanú zložku  
talentu, motiváciu k výkonu a potrebu výkonu a tiež osobnú integritu (Šimoník, 
2010). Niektoré školy sa špecializujú na športové talenty, a preto zriaďujú špor-
tové triedy. Aj to je jedna z ciest, ktorá smeruje k rozvíjaniu športových talen-
tov. Tieto školy majú za cieľ vytvoriť podmienky vhodné pre  vrcholový šport.  
Športovému nadaniu je venovaná pozornosť v práci V. Dočkala et al. (1987). 
Podľa jej autorov pohybové schopnosti tvoria osobitnú, nerozdielnu jednotu 
psychického a fyzického, ktorá najvýraznejšie vystupuje v útlom detstve. Scho-
pnosti utvárajú hierarchickú štruktúru, kde na vrchole stojí inteligencia. Tré-
ningový proces je veľmi náročný a nie je dôležité to, že športovec na tréning 
príde,  ale to, ako športovec vo vedomí tréning spracuje, čo si z neho odnesie. 
Toto všetko závisí od jeho systému hodnôt, postojov a inteligencie. U športovo 
nadaných neprichádza do úvahy nižšia úroveň inteligencie ako v ostatnej 
populácii. Pri identifikácii športového talentu treba zohľadniť aj všeobecné 
rozumové schopnosti dieťaťa. Športovo nadané deti sú realistickejšie  
a dominantnejšie, citovo sú zrelšie, sú menej ustráchané a zameriavajú sa viac 
na styky s okolím, majú stálejšie záujmy a sú tiež energetickejšie v porovnaní 
s rovesníkmi úspešnými v iných oblastiach. Treba tiež spomenúť postoje  
a hodnoty. U športovca by mali prevládať hodnoty, ktoré zaručujú adekvátnosť 
jeho vývinu. Pre športovca je veľmi dôležité aj utváranie optimálnych inter-
personálnych vzťahov v kolektívoch. Vzťahy sú významným faktorom úspešno-
sti. Prílišné priateľstvá a nepriateľstvá môžu významne ovplyvniť samotný 
športový výkon, rovnako tak úroveň kooperácie. Školská trieda disponuje so-
ciálnym prostredím, sociálnou klímou, interakčným a obsahovým aspektom  
a taktiež rôznymi činiteľmi, ktoré sa podieľajú na zmenách v nej prebiehajúcich. 
V školskej triede dieťa trávi podstatnú časť svojho života, preto je jej vplyv jed-
ným z najvýznamnejších determinantov prežívania a správania jedinca.

Poznanie štruktúry triedy, môže významne uľahčiť učiteľovi jeho prácu. 
Mnohí triedni učitelia sú schopní odhadnúť výraznejšie pozície z hľadiska vply-
vu žiaka, no V. Hrabal (1989) uvádza, že sa učitelia pomerne často mýlia najmä 
v hodnotení emocionálnych vzťahov, z ktorých potom vyplýva obľuba, odmiet-
nutie a akceptácie. Obľuba a neobľuba žiaka v skupine ovplyvňuje aj výchov-
no-vzdelávací proces, vplýva ako na žiaka samotného, tak i na celú triedu.

Cieľ výskumu

Sociálne charakteristiky žiakov a klíma školskej triedy predstavujú význ-
amný prvok vplývajúci na správanie žiaka, ako aj na školské i mimoškolské 
výkony. Rovnako tak je tomu aj v skupinách nadaných detí. Cieľom našej výs-
kumnej sondy bolo zistiť a porovnať sociálne charakteristiky v ukazovateľoch 
klímy školských tried so športovo nadanými žiakmi v jednotlivých variantoch 
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vzdelávania ‒ konkrétne v segregovanej, integrovanej a bežnej triede ‒ 
a identifikovať prípadné riziká vyplývajúce zo sociálnych charakteristík 
sociálneho statusu žiakov v týchto triedach.

Výskumné otázky

Výskumný problém možno sformulovať do otázky aké sú ukazovatele 
klímy tried vybraných variantov vzdelávania, ktorých súčasťou sú žiaci so špor-
tovým nadaním. Zaujímalo nás, či sa líšia v ukazovateľoch súdržnosti a obľuby 
vyjadrujúcej emocionálnu atmosféru tried. Položili sme si preto otázku, či ex-
istujú rozdiely vo frekvencii sledovaných sociálnych charakteristík, konkrétne 
indexu vplyvu, obľuby (sympatií) a náklonnosti medzi triedami z jednotlivých 
variantov vzdelávania športovo nadaných žiakov.

Výskumný súbor

Výskumnú vzorku (pozri tab. 1) tvorili žiaci jednej bežnej a jednej inte-
grovanej triedy 6. ročníka ZŠ a jednej segregovanej triedy sekundy športového 
gymnázia.

V segregovanej triede sa nachádza spolu 20 žiakov, z toho je 12 chlap-
cov a 8 dievčat. V tejto triede sú žiaci zameraní na hádzanú a volejbal.

V integrovanej triede je 13 chlapcov a 7 dievčat, z daného počtu je jeden 
integrovaný žiak so športovým nadaním, ktoré realizuje taktiež v kolektívnom 
športe (futbal). Postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

V bežnej triede je 7 chlapcov a 18 dievčat. V triede sú 3 žiaci, ktorí 
reprezentovali školu a rôzne športové kluby úspešne na domácich i zah-
raničných športových súťažiach, no nemajú individuálny vzdelávací program 
ani špecifické podmienky pre rozvoj svojho nadania vytvárané v školskom 
prostredí.

Sledovali sme triedy, ktoré nám boli dostupné. Ich výber teda nie je 
v žiadnom smere reprezentatívny. Jediná trieda nemôže reprezentovať iné 
triedy s rovnakým spôsobom edukácie. Zistenia sú ovplyvnené individuál-
nymi špecifikami športovo nadaných žiakov týchto tried, ale aj zložením tried 
a ich dynamikou. Najmä v prípade triedy s jediným integrovaným športovo 
nadaným žiakom platia výsledky iba pre túto konkrétnu triedu. Napriek tomu 
sa domnievame, že naše zistenia môžu byť zdrojom poznatkov o tvorbe  
a fungovaní sociálnych väzieb v podobných triedach a zdrojom informácií pre 
podporu športovo nadaných i ostatných žiakov, čo môže sekundárne pozitívne 
ovplyvniť ich športové výkony. Môžu byť tiež inšpiráciou pre ďalšie podrob-
nejšie sledovanie sociálnych charakteristík v triedach so športovo nadanými 
žiakmi.
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Tabuľka 1  Výskumná vzorka

Segregovaná trieda Integrovaná trieda Bežná trieda

chlapci dievčatá spolu chlapci dievčatá spolu chlapci dievčatá spolu

12 8 20 13 7 20 7 18 25

Použité metódy

V rámci výskumu bol pre identifikáciu ukazovateľov klímy triedy  -  vply-
vu a obľuby žiakov, ako aj pre identifikáciu sociálnych charakteristík sociálneho 
statusu - indexov vplyvu, obľuby a náklonnosti použitý Sociometrický ratingový 
dotazník SO-RA-D, ktorého autorom je V. Hrabal (1989). Nástroj nám umožnil 
zistiť aktuálny stav, štruktúru a vzťahy vo vybraných skupinách, ktorých členmi 
sú športovo nadaní žiaci.

Proces hodnotenia pomocou SO-RA-D prebieha v troch etapách. Každý 
žiak posudzuje všetkých žiakov okrem seba na škále 1-5 vo vplyve, ktorý majú 
jednotliví jeho spolužiaci, v obľube a sympatii, ktorú majú žiaci v triede. Na-
koniec žiak musí zhodnotiť písomne, prečo hodnotil každého žiaka tak, ako ho 
hodnotil, a uviesť svoj postoj k nemu. Pri spracovaní údajov sa pracuje s piatimi 
indexami (index vplyvu – ukazuje sociálnu pozíciu žiaka v triede, index obľuby 
– ukazuje emocionálnu pozíciu žiaka v triede, index náklonnosti – ukazuje ako 
žiak vníma skupinu a seba v skupine, triedny index vplyvu – ukazuje kohéziu 
(súdržnosť) triedy a triedny index sympatií – ukazuje emocionálnu atmosfé-
ru triedy. Kvantitatívne hodnotenia jednotlivých žiakov sa nanášajú do matíc. 
Indexy sa počítajú ako priemery hodnotení pre každého žiaka a následne je 
podľa tabuliek noriem uvedených v príručke uskutočnený prevod na štan-
dardné skóre vo forme stenov. Tým sa zabezpečuje porovnanie umiestnenia 
jednotlivých žiakov v rámci celej populácie daného ročníka. Triedne indexy sú 
vypočítavané ako priemery  priemerov a prevedené na steny podľa príručky.

Zber údajov bol realizovaný osobne, prostredníctvom elektronickej ver-
zie nástroja Serverová aplikácia SORAD, ktorej autorom je M. Sedláček (2014). 
Aplikácia umožňuje automatické generovanie jednotlivých indexov pre jednot-
livých žiakov i generovanie triednych indexov.

Výška indexov (stenové skóre) sa pohybuje od 1 do 10. Indexy 7-10 
predstavujú vysokú mieru vplyvu, obľuby, náklonnosti, indexy 6-8 dosahujú 
spravidla žiaci tvoriaci jadro triedy. Stredné pozície majú žiaci so stenom 5-6. 
Stenové hodnoty pod 4 dosahujú okrajoví, odmietaní žiaci.

Pre štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili jednocestnú analýzu 
rozptylu (ANOVA) zvlášť pre každú premennú (náklonnosť, obľuba, vplyv).  
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V prípade zamietnutia hypotézy o nevýznamnosti vplyvu skupiny (triedy) na ti-
eto indexy sme Tukeyho post- hoc testom zisťovali, ktoré triedy sa medzi sebou 
štatisticky významne líšia. Použili sme štatistický softvér Statistica.

Výsledky

Sociálny status žiakov sledovaných školských tried sme analyzovali na 
základe indexov vplyvu, obľuby (sympatií) a náklonnosti získaných pomocou 
SO-RA-D. Indexy jednotlivých žiakov segregovanej, integrovanej i bežnej triedy 
sú v tabuľkách 2 - 4.

Tabuľka 2 Segregovaná trieda
 

Segregovaná trieda
Priezvisko Náklonnosť Obľuba Vplyv
Denis B. 8 3 3
Tomáš 4 9 9
Boris 6 5 6
Kevin 5 5 6
Dávid 8 7 9
Lenka 8 2 3
Peter 5 7 7
Samuel 7 9 8
Karolína K. 4 8 8
Filip 6 6 7
Karolína M. 4 3 4
Alexandra 4 3 3
Matej 3 10 10
Andrea 6 8 8
Veronika 5 8 9
Scarlett 3 3 4
Maxim 6 3 4
Ľubica 4 2 3
Denis V. 5 5 6
Jakub 7 3 4
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Tabuľka 3 Integrovaná trieda

Integrovaná trieda
Priezvisko Náklonnosť Obľuba Vplyv
Marek 3 2 6
Dávid 2 2 1
Daniela 1 3 3
Alan 8 2 2
Alex 6 2 2
Diana 2 1 3
Dominik 3 5 6
Roman 2 5 4
Adriana 3 5 5
Adam 6 7 7
Patrik 1 3 3
Vanesa 3 5 4
Miroslav 2 1 9
Lucia 5 6 6
Filip 2 2 4
Andrej 3 4 6
Dárius 3 4 5
Karin 2 7 6
Patrik 3 3 4
Monika 3 5 6
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Tabuľka 4 Bežná trieda

Bežná trieda
Priezvisko Náklonnosť Obľuba Vplyv
Boris 2 5 6
Gabriela 5 8 7
Nicol 4 8 7
Daniel 9 2 2
Zsolt 4 1 1
Alex 6 5 5
Denis 8 3 3
Dominika 6 9 7
Jeniffer 8 4 3
Amália 3 7 6
Karin 2 5 5
Ema 8 6 5
Sára 2 4 5
Natália 4 7 9
Petra 4 8 7
Viktória 5 8 7
Adam 4 2 2
Kristina 5 9 6
Sabrina 5 4 3
Jenifer 4 6 7
Lukáš 2 4 5
Barbora 4 7 7
Dávid 6 3 2
Viktória 4 7 7
Nikola 5 3 3
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Kvalitatívna analýza
Športovo nadaní žiaci v segregovanom variante vzdelávania

Najvyššie indexy vplyvu a obľuby 10 získal Matej, čo sú ojedinelé hod-
noty. Náklonnosť bola v jeho prípade vyjadrená nízkym  indexom  3; myslíme 
si, že to súvisí    s jeho vyrušovaním na  hodine,  ale tiež s intelektovými  charak-
teristikami.  Viacerí  žiaci o ňom poznamenali, že sa dobre učí, je nadpriemerný 
a najmúdrejší v celej galaxii. Diferenciácia, ktorá je v triede pri edukácii real-
izovaná, sa vo výraznejšej  miere orientuje na stimuláciu a rozvoj pohybových 
schopností, no v intelektuálnej oblasti nemusia byť potreby žiakov primerane 
uspokojované. Predpokladáme, že nie je realizovaná vnútorná diferenciácia, 
vyberané primerané úlohy, prípadne nie je prihliadané na vyššiu úroveň rozu-
mových  schopností. V Matejovom prípade môže ísť o viacnásobné nadanie, no 
nie je potvrdené psychodiagnostickými nástrojmi.

Tomáš a Karolína K. mali  taktiež namerané  vysoké  indexy obľuby  
a vplyvu (8-9) a nízky index náklonnosti (4). Ostatní spolužiaci ichcharakter-
izovali nasledovne: U Tomáša sa prejavujú viaceré protiklady, napríklad: ka-
moši, ale aj nie, raz sa s ním dá baviť a raz nie, niekedy je sympatický, 
ale väčšinou nám robí zle, a podobne. Karolínu ohodnotili viacerí chlapci 
negatívne: je škaredá, namyslená, kričí na mňa. Tieto hodnotenia jej spolužiaci 
prideľujú možno i preto, že táto žiačka je predsedníčkou triedy.

Karolína M., Alexandra, Scarlett a Ľubica dosiahli vo všetkých oblastiach 
nízke indexy. Pri ich menách sa väčšinou objavovali hodnotenia ako: zle sa učí, 
panovačná, namyslená, nepozorná, nesústredená, háda sa, ohovára, rozmaz-
naná, vyrušuje. Tieto dievčatá sa však navzájom hodnotili kladne. Napríklad: je 
moja kamoška, ale je staromódna, je moja kamoška, ale ako by ju vymieňali, je 
zábavná a podobne.

Denis V., Kevin a Boris dosiahli vo všetkých hodnoteniach priemerné 
indexy. Pri  ich menách sa nachádzajú hodnotenia ako: zvykne pomáhať, sme 
len spolužiaci, nezdá  sa mi spoločenský, ale je dobrý kamoš. Vzájomné hod-
notenie týchto žiakov je pozitívne: dobrý hádzanár, dobrý kamarát.
Dvaja žiaci - Dávid a Samuel - získali vysoké indexy vo všetkých oblastiach.
Vzájomne sa pozitívne hodnotili.

Lenka, Denis B. a Jakub získali nízky index vplyvu a obľuby a súčasne 
vysoký index náklonnosti. Od dievčat získali títo žiaci negatívne hodnotenia: 
uráža ma, robí zle, zle sa učí. Naopak od chlapcov získali poväčšine dobré 
hodnotenia typu: dobrý kamarát, zábavný, dobrý športovec. Lenka bola hod-
notená od Jakuba pozitívne, ale od Denisa negatívne; Lenka hodnotila Jakuba 
negatívne a Denisa pozitívne; Denis hodnotil aj Jakuba negatívne; Jakub hod-
notil Denisa pozitívne.

V tejto triede sa nachádzajú aj žiaci s vysokými indexmi vplyvu a obľuby  
a priemernými indexmi náklonnosti, a to Peter, Andrea a Veronika.
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Kombinácia vysokého indexu vplyvu a priemerných indexov obľuby  
a náklonnosti bola nameraná u jedného žiaka - Filipa. Maxim dosiahol nízky in-
dex vplyvu a obľuby a priemerný index náklonnosti. Nie je zrejmé, prečo získa-
li tieto hodnotenia. Ani ich vzájomné hodnotenia a hodnotenia spolužiakmi 
nevypovedajú o ich získaných indexoch.

Športovo nadaný žiak v integrovanej triede

Roman dosiahol nízky index vplyvu (4), patrí na základe toho skôr  
k okrajovým, odmietaným žiakom. Priemerný index obľuby 5 poukazuje na 
to, ako ho trieda vníma. K najčastejším prideleným negatívnym vlastnostiam, 
ktoré uvádzali spolužiaci, partia: posmieva sa, vyrušuje, je hlučný, samopašný.  
K pozitívnym vlastnostiam sme zaradili nasledovné: je s ním zábava, ka-
marát, inteligentný, dobre sa učí. Toto sú najčastejšie vlastnosti udávané jeho 
spolužiakmi. Domnievame sa, že Romanova samopašnosť spočíva v tom, že ho 
niektorí považujú za zábavného, iní za vyrušujúceho na hodinách. Ako vyplýva  
z indexov, tento žiak nemá výraznejší vplyv na triedu. Nízky index náklonnosti (2) 
vyjadruje, ako sa žiak vníma v skupine a ako vníma triedu. Podľa E. Gajdošovej  
(2000) sa extrémne hodnoty indexu náklonnosti vyskytujú častejšie u sociálne 
problémových jedincov. Index náklonnosti je ovplyvnený osobnostými pre-
mennými; Roman zjavne nemá záujem nadväzovať nejaké vzťahy so spolužiak-
mi. Jeho vyjadrenia na ich adresu obsahujú najčastejšie tieto charakteristiky: 
vyrušuje, sme kamaráti, provokuje, je klebetná, učí sa a pod.

Kvantitatívna analýza
Index vplyvu

Index vplyvu je ukazovateľom sociálnej pozície žiaka, naznačuje, ako 
žiak dokáže regulovať dianie v triede. Pomáha pri odhaľovaní žiakov, ktorí tvo-
ria vodcov, jadro triedy, a izolovaných žiakov, ktorých trieda odmieta. Vo vy-
braných triedach bol identifikovaný príslušný počet žiakov, ktorým pripisujeme 
jednotlivé úrovne vplyvu. Údaje uvádzame v tabuľke 5 a na obrázku 1.

Tabuľka 5  Počty žiakov s rôznou úrovňou indexu vplyvu v sledovaných triedach

Vyhodnotenie 
indexu vplyvu

Segregovaná 
trieda

Integrovaná 
trieda

Bežná 
trieda

N % N % N %

Nízky vplyv 8 40 10 50 8 32
Priemerný vplyv 3 15 8 40 8 32
Vysoký vplyv 9 45 2 10 9 36
Spolu 20 100 20 100 25 100
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Obr. 1  Rozloženie vplyvu v jednotlivých triedach

V segregovanej triede prevládajú žiaci, ktorých môžeme označiť za vod-
cov triedy, tvoria 45 % žiakov. Zároveň môžeme povedať, že pomerne veľkú sk-
upinu tvoria i žiaci označovaní za okrajových a odmietaných žiakov, dosahujúci 
nízke pozície a tvoria 40 % triedy. 15 % žiakov sme namerali priemerný index 
vplyvu.

V integrovanej triede je zastúpená najväčšia skupina žiakov s nízkym 
vplyvom - tvorí presnú polovicu triedy. Žiakov s priemerným vplyvom je 40 %. 
Najmenšiu skupinu (10 %) tvoria vodcovia triedy.

V bežnej triede sme zaznamenali rovnomerné rozloženie indexu vplyvu. 
Na nízkej  a priemernej úrovni je 32 % a vysoký index vplyvu má 36% žiakov, 
pričom  rozdiel medzi 32 a 36 % robí len jeden žiak. Z celkového počtu 25 žia-
kov sme namerali vysoký index vplyvu 9 dievčatám, ktoré tvoria neformálnych 
vodcov tejto prevažne dievčenskej triedy.

Uvedené  rozloženie vplyvu v jednotlivých variantoch tried sme   overov-
ali i štatisticky jednocestnou analýzou rozptylu (ANOVA). Porovnávali sme 
priemerné hodnoty indexu vplyvu v sledovaných triedach. Konštatujeme, že 
rozdiel medzi triedami je štatisticky významný (p = 0,039.) Tukeyho testom sme 
zistili, že štatistickej významnosti sa najviac približujú rozdiely medzi bežnou  
a segregovanou triedou (p = 0,054) a integrovanou a segregovanou triedou (p 
= 0,082).

Index obľuby

Index obľuby ukazuje, ako žiaka vnímajú spolužiaci, resp. ako ho akcep-
tujú, ako sú žiaci schopní nadväzovať kontakty. Tento index môže byť podľa 
E. Gajdošovej (2000) ovplyvnený vonkajšími i vnútornými činiteľmi, rodinným 
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prostredím a vlastnosťami žiaka a dosahuje výraznejšiu stabilitu až na konci 
prvého spoločného roka triedy. Výsledky získané v našom výskume uvádzame 
v tabuľke 6 a na obrázku 2.

Tabuľka 6  Počty žiakov s rôznou úrovňou indexu obľuby v sledovaných trie-
dach

Vyhodnote-
nie indexu 
obľuby

Segregovaná 
trieda

Integrovaná 
trieda

Bežná 
trieda

N % N % N %
Nízka obľuba 8 40 12 60 10 40
Priemerná obľuba 4 20 6 30 5 20
Vysoká obľuba 8 40 2 10 10 40
Spolu 20 100 20 100 25 100

Obr. 2  Rozloženie obľuby v sledovaných triedach

V segregovanej triede sme získali indexy obľuby v rozpätí od 2 do 10. 
Desiaty sten dosiahol ten istý žiak ako v prípade vplyvu. Do skupiny obľúbených 
patria ďalší 7 žiaci, ktorí dosiahli vysoký index obľuby - sú to 3 dievčatá  
a 5 chlapci, čo predstavuje 40 % triedy. Títo žiaci sú charakterizovaní ako pri-
ateľskí, veselí, zdravo sebavedomí, pozitívne emocionálne naladení. Priemernú 
obľubu sme namerali u 4 žiakov, chlapcov, táto skupina tvorí 20 % triedy. Níz-
ky index obľuby sme identifikovali u 8 žiakov, túto skupinu tvorí 5 dievčat a 3 
chlapci. Týchto žiakov charakterizujeme ako nevplyvných a nachádzame u nich 
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často sa prejavujúce, negatívne a agresívne správanie, zvýšenú mieru egoizmu 
a egocentrizmu a pod.

V integrovanej triede sme namerali index obľuby od 1 po 7. Vysoký in-
dex obľuby získali 2 žiaci - chlapec a dievča, čo tvorí 10 % z celkového počtu 
žiakov v triede. Ich indexy obľuby sú na hodnote 7. stenu. Priemerný index 
obľuby sme namerali 6 žiakom - 4 dievčatám a 2 chlapcom. Z celkového počtu 
žiakov triedy tvoria títo žiaci 30 %. 12 žiakov dosiahlo nízke indexy obľuby, táto 
skupina tvorí 60 % triedy. Týka sa to 10 chlapcov a 2 dievčat.

V bežnej triede sa namerané hodnoty indexov obľuby pohybovali  
v rozmedzí od 1 do 9. Vysoký index obľuby sme namerali 10 žiakom. Túto sk-
upinu tvorili len dievčatá. Hodnoty ich indexov sa pohybovali od 7 do 10. Táto 
skupina tvorí 40 % triedy. Priemerný index obľuby sme namerali 5 žiakom -  
3 dievčatám a 2 chlapcom. Tvoria 20 % triedy. Nízky index obľuby sme namerali 
10 žiakom, a to 6 chlapcom a 4 dievčatám. Títo žiaci tvoria 40 % z celkového 
počtu žiakov triedy. Hodnoty ich indexov sa pohybovali od 1 do 4.

Z výsledkov je zrejmé, že najvyššiu úroveň obľuby získali žiaci bežnej 
a segregovanej triedy. Percentuálne sú vyjadrené rovnako 40 %. Rovnako  
je tomu aj v percentuálnom vyjadrení zastúpenia žiakov s nízkou obľubou  
v bežnej a segregovanej triede. Nízky index obľuby bol nameraný u 60% žiakov 
z integrovanej triedy, čo považujeme za významný ukazovateľ zlých vzťahov 
medzi žiakmi. Triedny index obľuby 1 v integrovanej triede je ukazovateľom 
zlej emocionálnej atmosféry v triede. I keď sa tento sten môže časom zmeniť, 
je nutné, aby bola emocionálna atmosféra podporovaná, a to tak zo strany 
žiakov, ako zo strany triedneho učiteľa. V tejto triede sú žiaci podľa uvedeného 
stenu frustrovaní a napätí. Toto percento môže byť spôsobené i tým, že žiaci 
nemajú spoločné záujmy.

Na základe výsledkov jednocestnej analýzy rozptylu (ANOVA) konštatu-
jeme, že hodnoty indexu obľuby sa v sledovaných triedach štatisticky význ-
amne líšia (p = 0,041). Tukeyho testom sme zistili, že štatisticky významný je 
rozdiel medzi integrovanou a segregovanou triedou. Môžeme povedať, že ži-
aci v integrovanej triede sa medzi sebou majú najmenej radi. Hodnoty indexu 
obľuby v bežnej a segregovanej triede sa štatisticky významne nelíšia.

Index náklonnosti

Index náklonnosti je ukazovateľom toho, ako je žiak schopný akceptovať 
svojich spolužiakov. Je to najmenej spoľahlivý a najmenej stabilný ukazovateľ  
(Gajdošová, 2000).
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Tabuľka 7  Počty žiakov s rôznou úrovňou indexu náklonnosti v sledovaných 
triedach

Vyhodnotenie indexu 
náklonnosti

Segregovaná 
trieda

Integrovaná 
trieda

Bežná 
trieda

N % N % N %

Nízka náklonnosť 7 35 16 80 13 52

Priemerná náklonnosť 8 40 3 15 8 32

Vysoká náklonnosť 5 25 1 5 4 16

Spolu 20 100 20 100 25 100

Obr. 3  Rozloženie náklonnosti v sledovaných triedach

Z tabuľky 7 a obrázku 3 môžeme vyčítať, že v segregovanej triede sme 
vysokú náklonnosť namerali u 5 žiakov, hodnoty ich indexov sa pohybovali od 
7 do 8, a to u 4 chlapcov a 1 dievčaťa. Títo žiaci predstavujú štvrtinu triedy. 
Najväčšiu skupinu (8, t. j. 40 %) tvorili žiaci s priemernou náklonnosťou. Sk-
upinu s nízkym indexom náklonnosti tvoria 7 žiaci s pridelenými hodnotami 
od 3 do 4, čo predstavuje 35 % triedy. Túto skupinu tvoria 4 chlapci a 1 dievča.

V integrovanej triede sme zaznamenali hodnoty indexov v rozmedzí od 
1 do 8. Vysoký index náklonnosti získal len 1 žiak. Priemerný index náklonnosti 
získali 3 žiaci -  2 dievčatá a 1 chlapec, tvoria 15 % triedy. Nízky index náklon-
nosti získali 16 žiaci - 10 chlapcov a 6 dievčat, tvoria 80 % triedy. Ich hodnoty 
sú od 1. po 3. sten.
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V bežnej triede sme namerali indexy od 2 do 9. Vysoký index náklon-
nosti získali 4 žiaci - 2 chlapci a 2 dievčatá. Ich indexy sa pohybovali od 8 do 9. 
Tvoria 15 % triedy.

Priemerný index náklonnosti bol nameraný u 8 žiakov, a to u 6 die-
včat a 2 chlapcov. Tvoria 32 % triedy. Nízky index náklonnosti získali 13 žiaci -  
9 dievčat a 4 chlapci, ktorí tvoria 52 % triedy. Hodnoty ich indexov sa pohybujú 
od 2 do 4.

Môžeme teda konštatovať, že v segregovanej triede prevládajú žiaci  
s priemernými indexmi náklonnosti a rozloženie indexov je tu rovnomerné.  
V integrovanej triede najväčšiu skupinu tvoria žiaci s nízkym indexom náklon-
nosti. To znamená, že žiaci sa navzájom neakceptujú. Výsledky naznačujú, že 
skupina   má výrazné problémy v sociálnych vzťahoch. V bežnej triede je tiež 
najvyšším počtom zastúpená skupina žiakov s nízkymi indexmi náklonnosti, 
tvoria viac ako polovicu triedy.

Pomocou jednocestnej analýzu rozptylu (ANOVA) sme zistili, že rozdiel 
medzi triedami, čo sa týka náklonnosti, je štatisticky vysoko významný (p = 
0,001). Turkeyho testom sme zistili, že štatisticky významne sa líšia bežná  
a integrovaná trieda a segregovaná a integrovaná trieda. Môžeme povedať, 
že žiaci v integrovanej triede dosahujú štatisticky významne najnižšie hodnoty 
indexu náklonnosti, čo znamená, že sa majú najmenej radi, nadväzujú medzi 
sebou najmenej vzťahov a o tieto vzťahy ani nemajú záujem. Hodnoty indexov 
obľuby v bežnej a segregovanej triede sa štatisticky významne nelíšia.

Diskusia a záver

Z výsledkov výskumu v triedach, v ktorých boli sociálne charakteris-
tiky merané, sme zistili, že medzi nimi existujú štatisticky významné rozdiely 
v ukazovateľoch súdržnosti a emocionálnej atmosféry. Zdôrazňujeme opat-
rnosť pri zovšeobecňovaní výsledkov na jednotlivé varianty vzdelávania, na-
koľko našu vzorku nie je možné považovať za reprezentatívnu. Každá trieda je 
tvorená žiakmi individuálnych osobnostných charakteristík, ktoré sa priamo 
podieľajú na sociálnych vzťahoch v skupine. Nekontrolovanou premennou  
bola napríklad rodová príslušnosť - kým v sledovanej segregovanej a integro-
vanej triede prevládali chlapci, bežná trieda bola zo 72 % dievčenská. Rozdiely 
medzi triedami by sa iste našli aj pri porovnávaní viacerých tried rovnakého 
vzdelávacieho variantu.

Napriek týmto limitom považujeme naše zistenia za isté pilotné overe-
nie problému možného vplyvu variantu vzdelávania na sociálnu atmosféru  
v triedach so športovo nadanými deťmi. Pri meraní sme zaznamenali rozdiely 
medzi jednotlivými variantmi v ukazovateli obľuba a náklonnosť pričom najme-
nej žiakov s vysokým stenom vo  faktore obľuba a náklonnosť sa nachádzalo  
v integrovanej triede. Vysoký počet vysoko obľúbených žiakov sme zaznamena-
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li v segregovanej aj bežnej triede, avšak zároveň sme tam zaznamenali tiež 
rovnaký počet žiakov s nízkou mierou obľuby. Vo všetkých variantoch sme zaz-
namenali najmenej žiakov s vysokou mierou náklonnosti.

Učiteľom pracujúcim so športovo nadanými žiakmi odporúčame v jed-
notlivých triedach sledovať, aké sú ukazovatele obľuby medzi žiakmi, identi-
fikovať jadro triedy z pohľadu spolužiakov a charakteristiky žiakov, ktorí toto 
jadro tvoria. Práve títo žiaci môžu triednemu učiteľovi pomôcť stmeliť kolek-
tív triedy, začleniť do nej aj žiakov stojacich na periférii skupiny. Učitelia by 
mali voliť častejšie skupinové aktivity, určovať tímové úlohy žiakom stojacim  
na  okraji (ohrozeným šikanovaním) a využiť  žiakov z jadra triedy pri zapájaní 
žiakov do spoločných aktivít. Vhodné je tiež upozorňovať spolužiakov na skryté  
kvality a dobré vlastnosti  žiakov s nízkym počtom volieb v obľube i v náklonno-
sti, pretože títo žiaci môžu mať nízku sebadôveru. Odporúčame tiež  častejšie 
žiakov pozitívne hodnotiť, oceňovať ich výkony, nielen v športe,  ale i v učení, 
v správaní, postupne zvyšovať ich dôveru v seba samých v rámci triednych 
vzťahov, rozvíjať sebaistotu a sebaoceňovanie a stimulovať vnímanie vlastnej 
hodnoty.

Konštatujeme, že u žiakov všeobecne, teda i u žiakov športovo nadaných, 
sa môžu objavovať rozmanité kombinácie v ukazovateľoch vplyvu obľuby  
a náklonnosti. Žiaka s vysokým indexom vplyvu a obľuby je možné považovať za 
prijatého vodcu triedy, alebo za člena vedúcej skupiny triedy. Žiaka vo všeobec-
nosti je možné považovať za sociálne aktívneho a úspešného, z ľahkosťou na-
dväzujúceho nové kontakty, komunikácia s ním je príjemná, žiaci sa s ním radi 
stýkajú, dokáže presadiť požiadavky triedy, žiaci ho obľubujú, je oporou pre  
triedu.  Takýto  žiak  je  schopný  pracovať s kolektívom triedy i s problémovými  
žiakmi. Naopak, žiaka s nízkym indexom vplyvu a obľuby je možné považovať 
za nevplyvného, neobľúbeného, žiaka stojaceho mimo triedu. Prejavy žiaka  
v správaní sú v prostredí školy považované za sociálne neadekvátne. Ide sprav-
idla o žiaka neadaptovaného na školské a triedne prostredie. Tento údaj infor-
muje aj o disharmonickej osobnosti. V problémových prípadoch je potrebná 
i spolupráca so školským psychológom a s pedagogicko-psychologickou po-
radňou. Ak je aj hodnota indexu náklonnosti veľmi vysoká, celkový výsledok 
môže poukazovať na ľahostajnosť voči skupine a nízku náročnosť na správanie 
sa  spolužiakov. Žiak sa môže prejavovať agresívne, útočne.

Žiakov s priemerným indexom vplyvu a obľuby je možné považovať 
za bezproblémových v rámci sociálnych vzťahov v triede. Spravidla si týchto 
žiakov učitelia celkovo málo všímajú. U týchto žiakov môžeme pozorovať silné 
a pozitívne sociálne kvality, ale aj poruchy a ťažkosti v sociálnej oblasti, preto je 
žiaduce venovať pozornosť aj týmto žiakom a viac s nimi komunikovať.

Žiaci s vysokým indexom vplyvu a nízkym indexom obľuby sú považovaní 
za vecne zameraných vodcov triedy. Typická je dominancia, snaha o sebau-
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platnenie, ale skupina ich často neakceptuje. Môže ísť o žiakov s despotickými 
sklonmi, s výrazne negatívnymi vplyvmi. Spolu so žiakmi, ktorí ich obdivujú, 
môžu triedu rozvracať, dokonca sa z nich môžu stať agresori, ktorí šikanujú, 
zastrašujú iného spolužiaka.

Žiaci s nízkym indexom vplyvu a vysokým indexom obľuby majú 
malý vplyv v triede, ale žiaci ich majú radi. Žiaci sa prejavujú dôverčivosťou, 
dobrosrdečnosťou, ale ich tendencia presadzovať sa v rámci skupiny je znížená, 
tak isto ako ovplyvňovanie iných žiakov.

Uvedené charakteristiky a riziká predstavujú významný aspekt triednej 
klímy, ktorým musí venovať pozornosť tak triedny učiteľ, ako aj všetci učitelia, 
ktorí sa na edukácii triedy podieľajú. Je potrebné, aby učitelia nebrali na ľahkú 
váhu sociálne  vzťahy v triedach. Treba preto zvyšovať povedomie o dôležitosti 
tohto javu. Uvedené zároveň predstavuje výzvu pre orientácie v pregraduálnej 
príprave i v kontinuálnom vzdelávaní, pre rozvíjanie profesijných kompetencií 
učiteľov bežných i nadaných žiakov v tejto oblasti.
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editorial
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

máte před sebou nové číslo našeho časopisu, ve kterém otevíráme tři 
zajímavá témata, která však spolu do značné míry souvisí. Všechny se totiž úzce 
dotýkají problematiky extrémního, mimořádného nadání.

Pro překlad klasické studie jsme tentokrát zvolili text Lety S. Holling-
worthové, autorky, která je právem označována jako „matka extrémně nada-
ných dětí“. Reprint jejího referátu s názvem Mimořádně inteligentní dítě jako 
problém sociálního přizpůsobení, přináší stále aktuální poznatky o skupině dětí 
s extrémním nadáním. Autorka se zamýšlí nad nejtypičtějšími problémy, se 
kterými se mimořádně nadané děti potýkají nebo mohou potýkat, a to jak ve 
škole, tak i mimo ni. Zmíněn je například problém nudy ve vyučování, problém 
s přizpůsobením se vrstevníkům apod. Holligworthová je autorkou zásadních 
monografií i desítek studií a všechny patří dodnes mezi základní, výchozí a sou-
časně nejvíce citované zdroje z této oblasti. Proto jsme rádi, že se nám podařilo 
zpřístupnit alespoň miniaturní zlomek jejího monumentálního díla a věříme, že 
i tento drobný příspěvek čtenáře zaujme.

Rozpoznat mimořádně nadané dítě však nebývá snadné. Přehledová 
studie Vladimíra Dočkala s názvem: Diagnostika nadania v teórii, vo výzkume  
a v praxi, se zaměřuje na postupy a kritéria mimořádného nadání a přináší i 
specifický pohled na situaci a kritéria nadání v některých dalších zemích, ze-
jména však na Slovensku.

Jak ale identifikované extrémně nadané děti vzdělávat? I tato otázka 
patří mezi nejčastější a nejvíce diskutovaná témata související s nadanými dět-
mi i dospívajícími. Jednou z variant je urychlení jejich vzdělávacího procesu, 
tzv. akcelerace. I když má tento vzdělávací přístup k mimořádně nadaným své 
zastánce i odpůrce, doposud u nás neexistovala přehledová studie, která by 
možné efekty, pozitiva a případná rizika, na podkladě recentních empirických 
studií, analyzovala. Jsme proto rádi, že se ve studentské sekci objevuje studie 
s názvem: Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků, jejímž autorem je Ondřej 
Straka.

Věřím, že Vás, milí příznivci nadání, celé číslo osloví, zaujme a třeba i 
dodá inspiraci do nadcházejícího školního roku.

Těšíme se na Vaše příspěvky, další číslo uzavřeme 30. 11. 2016.

Šárka Portešová
za redakční radu časopisu
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okno do zahraničí

mimořádně inteligentní 
dítě jako specifický prob-
lém sociálního přizpůso-
bení

Referát přednesla Leta S. Hollingworthová na Prvním mezinárodním 
kongresu mentální hygieny ve Washingtonu dne 8. května 1930. Uveřejněn byl 
v časopisu Mental Hygiene, vol. 11, 1931, no. 1, pp. 3-16.

Leta S. Hollingworth

Tato rozprava se omezí na problémy, které jsou důsledkem kombinace 
nezralosti  a mimořádných schopností. Problémy, kterými se budeme zabývat, 
se týkají především období života nadaného dítěte před dovršením dvaceti 
let; problémy mimořádně inteligentních osob totiž ubývají s věkem, takže pos-
tupně dokážou samostatně používat svoji inteligenci k tomu, aby získali kon-
trolu nad vlastním životem.

Hned na začátku je třeba zdůraznit, že děti s velmi vysokou inteligencí 
nepředstavují jako skupina obtíž pro společnost. Problémy, které zde prezen-
tujeme, jsou problémy těchto dětí, nikoli problémy společnosti s těmito dětmi, 
jak jsou obvykle chápány. Že je tomu skutečně tak, dostatečně dokazuje nepa-
trná pozornost, kterou organizovaná společnost studiu nadaných dětí dosud 
věnovala. Společnost se zaměřuje na studium toho, co je společensky rušivé. 
Škola se zabývá žáky, kteří jí působí potíže. Slabomyslné děti (v moderních 
laboratořích nazývané dětmi s „negativní odchylkou“) jsou proto zkoumány 
již velmi dlouho. Na jejich studium byly vynaloženy miliony dolarů a vznikla 
rozsáhlá literatura shrnující výsledky dlouhodobého zkoumání jejich špatného 
přizpůsobení. Naproti tomu nadané děti nebyly studovány téměř vůbec. Výz-
kumy, které máme k dispozici, jsou výsledkem intelektuálního zájmu nemnoha 
učitelů a psychologů, kteří se při sledování mentální kapacity žáků začali za-
jímat o děti, které se v testech vždy umisťují na prvních místech.
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Vlastnosti nadaných dětí

Údaje, které dnes máme k dispozici díky vědecké studii zkoumající 
nadané jedince, nám ukazují, že pro děti s mimořádnou inteligencí je typické, 
že jsou nadprůměrné i v jiných vlastnostech. Vynikají v emoční stabilitě  
a sebekontrole. Starý názor, že velmi chytré „zázračné dítě“ je s velkou pra-
vděpodobností také nervózní, zůstává stále rozšířený a jedním dechem se  
k němu připojuje i mylné spojení „chytrý a přecitlivělý“. Poměrně často se 
dokonce setkáváme s lidmi, kteří používají výrok, že jsou

„přecitlivělí“, jako samochválu, naznačujíce tím, že jsou také chytří. 
Psychologické výzkumy posledních let ukázaly, že tyto názory jsou jenom 
pověry, které se neopírají o nic hmatatelného a vycházejí pouze z lidské touhy 
po přirozené spravedlnosti, která nějakým způsobem penalizuje štěstí a vy-
rovnává biologické bohatství.

Výzkumy, které provedl v první řadě Terman [1] a dále také Hartshorne 
a May  [2], ukázaly, že vysoce inteligentní děti jsou emočně stabilnější a lépe 
odolávají pokušení než náhodně vybraná kontrolní skupina dětí stejného věku. 
Výzkumy Burta [3] a Healyho a Bronnera [4] ukázaly, že mezi delikventy je málo 
dětí s vysokou inteligencí, o jakých pojednává tato stať.

Citované studie samozřejmě nevyčerpávají současnou odbornou liter-
aturu, poslouží ale jako dobrý příklad konkrétních objektivních výzkumů, je-
jichž závěry se výrazně liší od závěrů založených na principu „přání je otcem 
myšlenky“. Dítě, které má IQ nad 130 [5], bývá typicky (i když ne vždy) na svůj 
věk velké a silné, zdravější než je běžný průměr, v mnohem menší míře než 
jeho vrstevníci přispívá k juvenilní delikvenci a vykazuje vysokou míru emoční 
stability.

Vyjdeme-li z těchto faktů, které poukazují na obecně velmi dobré přiz-
působení nadaného dítěte, položme si otázku, zda tedy neexistují žádné zvlášt-
ní komplikace v jeho životě. Je možné, aby se dítě lišilo od běžných výkonů 
svých vrstevníků v kladném směru stejnou měrou, jako se liší imbecil ve směru 
záporném, a přitom se u něj nevyskytly žádné zvláštní problémy vyvolané tak-
to obrovským rozdílem v mentální kapacitě?

Psycholog, který se v rámci své profese zabývá dětmi s IQ nad 130, bude 
schopen jasně  formulovat  určité  specifické  problémy  v přizpůsobování,  které  
lze  pozorovat   v případových studiích těchto dětí a které pramení primárně ze 
samotné skutečnosti, že jsou nadané. Pokusme se uvést některé z těchto prob-
lémů. Čím je dítě inteligentnější,  tím větší je pravděpodobnost, že se dostane 
do těchto složitých situací.

Problémy související s prací

Když nadané dítě proplouvá školou, aniž by někdo rozpoznal jeho tal-
ent, a musí postupovat v krocích, které jsou určovány kapacitou průměrných 
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žáků, nemá skoro co dělat. Denně si tak zvyká na lenošení a denní snění. Jeho 
schopnosti nikdy nestojí před skutečnou výzvou a tato situace v něm vzbuzuje 
očekávání, že v životě nebude muset vyvíjet žádné úsilí. Děti zhruba do IQ 140 
snášejí běžnou školní rutinu vcelku dobře; většinou jsou díky zvláštnímu pos-
tupu o něco mladší než ostatní děti v ročníku a bez velkého úsilí mají výborné 
známky. Avšak děti nad touto úrovní bude školní práce stále více nudit, mají-li 
postupovat spolu s ostatními spolužáky. Například děti s IQ 180 nebo vyšším 
budou na školu pohlížet s netečností nebo přímo s nechutí, protože tam 
nenacházejí nic zajímavého, co by mohly dělat.

Na druhé straně, přeskočí-li dítě jeden nebo více ročníků tak, aby mohlo 
intelektuálně fungovat s opravdovým zaujetím, bude špatně zařazeno z mnoha 
jiných hledisek. Osmileté dítě ve třídě s dvanáctiletými ztrácí půdu pod noha-
ma, nestačí jim ani sociálně ani fyzicky, přestože intelektově je schopné plnit 
stejné úkoly jako oni. Problémy se zřetelně projeví, když uvážíme, že lavice  
a židle určené pro dvanáctileté pro něj nejsou vhodné, že bude vždy poslední  
v atletických soutěžích, že nikdo nebude vědět, jak se k němu chovat na třídních 
večírcích, že učitel si asi bude stěžovat na jeho  manuální výkony, například ru-
kopis, a že bude emočně nezralé ve srovnání se svými staršími spolužáky. 
Bude-li poskakovat, tleskat a volat „príma“, když učitel něco řekne, budou se 
mu starší spolužáci smát a časem na něho třeba budou věšet různé potupné 
nápisy, zatímco mezi osmiletými by jeho dětské projevy radosti nezpůsobily 
žádné pohoršení.

Bylo by možné uvést tisíce konkrétních příkladů, ukazujících v čem 
spočívají tyto adaptační problémy. Snahu o řešení přináší experimentální edu-
kace. V současné době probíhají  ve  velkých  městech,  kde  lze  vytvořit  celou  
skupinu  nadaných  dětí, pokusy o jejich vzdělávání ve speciálních třídách (tak, 
jak už se to dlouho dělá pro nechápavé a pomalé).

V méně lidnatých místech se zkouší mírnější forma akcelerace v kom-
binaci s obohacováním učiva pro jednotlivé děti. Zatím nevíme, jak problém 
přizpůsobení školní práce potřebám nadaných nejlépe řešit. Vlastně jsme se 
jej zatím naučili pouze definovat.

Problémy v přizpůsobení se spolužákům

Tam, kde neexistuje odborná identifikace nadaných dětí, bývá jejich 
postup školou ve věku kolem 8 – 9 let více nebo méně urychlen, takže jsou 
nejmladšími žáky ve třídě. Takové dítě je potom nejmladší ve čtvrtém nebo 
pátém ročníku, v heterogenní skupině, kde nejstarší jsou retardovaní třinácti 
nebo čtrnáctiletí žáci. Zvláště v případě chlapců se pak může stát, že tito hloupí 
adolescenti přímo čekají na příležitost šikanovat a trápit mladšího nadaného 
spolužáka, jehož „knihomolství“ nenávidí a jehož nezralost vybízí k označení 
„mimino“. Autorce těchto řádků jsou známy případy, kdy nadané děti statečně 
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snášely příkoří ze strany tupých starších spolužáků, kteří je šikanovali. Bráni-
ly se, jak nejlépe mohly, pohotovostí a důvtipem, protože velikostí a sílou se 
jim samozřejmě nemohly rovnat. Hrubé ponižování a trýznění představuje 
bezprostřední trest za nadání; chlapci zařazení do ročníku, který odpovídá 
jejich věku, se ve třídě do kontaktu s těmito o hodně staršími surovci nedosta-
nou a nestanou se tak jejich terčem.

Jeden takto šikanovaný nadaný chlapec řekl: „Vyrobil jsem si prak  
a chtěl jsem po něm (šikanujícím spolužákovi) střelit kuličkou, ale dostal jsem 
strach, že bych mu mohl vystřelit oko.“ Tento prostý výrok hovoří za vše.

Zdálo by se, že škola by měla mít jasné povědomí o problematice šikany, 
která míří přímo na nadané děti v důsledku kontaktů, jež škola oběma stranám 
vnutila. Diferenciace žáků na základě jejich mentální kapacity by tyto problémy  
účinně odbourala, ale s výjimkou velkých měst je těžké vytvářet homogenní sk-
upiny. Povinné vzdělávání v heterogenních třídách vhání v současnosti nadané 
děti do situací analogických tomu, kdyby učitelé a ředitelé byli denně nuceni 
stýkat se bez ochrany s kriminálníky a gangstery. Nadaní dospělí se mohou 
zločincům a gangsterům vyhnout a mohou si také zajistit policejní ochranu. 
Ale americká škola nutí mentálně omezeného hrubiána a nadané dítě ke kaž-
dodennímu kontaktu, což může mít trvalé následky v oblasti mentální hygieny.

Problémy související s hrou

Výpovědi samotných nadaných dětí ukazují, že je jako skupinu vel-
mi zajímají hry a že mají mnohem lepší „herní znalosti“ než průměrné děti. 
Porovnáváme-li jejich výpovědi položku po položce s podobnými výpověďmi 
běžných dětí, zjistíme, že nadaní znají více her vyžadujících intelektuální 
dovednosti, jako jsou například bridž nebo šachy, že  bez  ohledu  na  věk  je  
méně  zajímají hry, ve kterých převažují jednoduché a bezcílné senzomotorické 
činnosti a že nadané dívky se zajímají o tradiční „dívčí“ hry, například o hry  
s panenkami nebo nádobíčkem, daleko méně než nahodile zvolené dívky. Bez 
ohledu na věk mají nadaní ve srovnání s ostatními dětmi raději komplikované 
a vysoce soutěživé hry. Silnou pozici mají venkovní sporty, které jsou mezi na-
danými skoro stejně oblíbené jako čtení.

Přestože hry milují a dobře znají, je hra vysoce inteligentních dětí v praxi 
jakýmsi nesnadným kompromisem mezi větším množství jejich silných stránek. 
Dokud mohou, sledují svoje intelektuální zájmy, ale v tom je mnohdy různými 
způsoby omezuje věk, míra fyzické nezralosti, nebo tradice. Osmileté dítě s IQ 
160 například může mít velkou zálibu v tenise, ale pravděpodobně mu bude ve 
větší či menší míře ve hře bráněno, protože jeho fyzický vývoj ještě neodpovídá 
nárokům této hry. Může milovat bridž, ale jeho vrstevníci, kteří by přicházeli  
v úvahu jako spoluhráči, bridž samozřejmě hrát neumějí a ono nesmí být vzhů-
ru v noci, kdy bridž hrají dospělí.
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Vysoce inteligentní dítě si musí metodou pokusu a omylu najít způsob, 
jak se přizpůsobit okolí, dokáže-li to. Pro dítě s IQ nad 170 to ale pravděpodob-
ně bude značně obtížné. Za běžných okolností je pro takové dítě těžké najít 
spoluhráče na stejné fyzické úrovni a se stejnými duševními zájmy. Mnoho tak-
to inteligentních dětí je tak nakonec odkázáno samo na sebe a mají silnou ten-
denci vytvářet si různé formy samotářských intelektuálních her [6]. Se stejnou 
situací se setkáváme ve studiích zaměřených na dětství výjimečných osobností. 
Yoder [7] ve své studii dětství padesáti výjimečných osobností došel k závě-
ru, že jejich hraní „mělo velmi často samotářský charakter“. Četba, počítání,   
konstruování, vytváření sbírek, budování „imaginárních zemí“, hra s pomysl-
nými kamarády – tyto formy hry převládají mezi volnočasovými aktivitami 
nadaných dětí. Protože je těžké a málo zajímavé věnovat se fyzické aktivitě 
bez společníků, mají jejich hry obvykle sedavý charakter. Věnují se nicméně  
s velkým požitkem plavání, bruslení a jiným sportům, které není nutno provo-
zovat v rámci nějaké skupiny.

Pouze jedno ze šesti dětí s IQ nad 180, které autorka tohoto článku 
poznala [8], nemělo během raného dětství zřetelné problémy při hře [9]. Os-
tatních pět dětí se svými zájmy při hře natolik lišilo od normálu, že si toho 
jejich rodiče i učitelé museli všimnout. Nebyli oblíbené u svých vrstevníků, 
protože vždy chtěly hru organizovat velmi komplikovaně tak, aby jejím cílem 
bylo vzdálené a jednoznačné vyvrcholení. Jak řekla matka jednoho šestiletého 
dítěte: „Nikdy se nespokojí jen s tím, že dokola hází míčem, běhá, tahá za věci   
a křičí.“  Šestileté děti obvykle nejsou schopné najít zalíbení v  dlouhotrvajících  
komplikovaných hrách, které vedou ke vzdáleným cílům; naopak charakteris-
ticky je uspokojují náhodné druhy činnosti, které tohoto chlapce s IQ 187 nud-
ily. Spoluhráčům s běžnou inteligencí přirozeně vadily jeho stálé snahy nějak 
hry upravit a organizovat je pro dosahování vzdálených cílů. Navíc jejich slovník 
neobsahoval slova, která on dobře znal, běžně používal a bral je jako samozře-
jmost. Doslova si nemohli vzájemně porozumět. Výsledkem bylo, že hoch s IQ 
187 nevycházel s dětmi svého věku a stejných fyzických proporcí. Pokud se 
snažil zapojit do hry dětí svého mentálního věku (nad 12 let), nebyl jimi rovněž 
přijat, protože ho  považovali za „mimino“, které je „příliš malé na to, aby si s 
námi mohlo hrát“. Chlapec, odkázán sám na sebe, rozvinul jako hlavní formy 
své hry komplikované matematické výpočty, sběratelství, četbu a hry s imag-
inárními kamarády.

Malé děti s pronikavou inteligencí se nezajímají o „dětské hry“ ze ste-
jných důvodů, z jakých v dospělosti nebudou vyhledávat grotesky, v nichž se 
hází  šlehačkovými dorty, nebo návštěvy lunaparků. Je marné a pravděpodob-
ně z psychologického hlediska i zcela nezdravé snažit se zaujmout dítě s IQ 
nad 170 hrou Chodí pešek okolo nebo Na slepou bábu. Mnoho lidí v dobré 
víře mluví o takových snahách jako o „socializaci dítěte“, ale velmi nadané dítě 
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tímto  způsobem pravděpodobně socializovat nelze. Realizace herních zájmů 
těchto dětí představuje problém, jehož řešení do značné míry závisí na okol-
nostech. Často jej lze řešit pouze rozvíjením individuální hry.

V současnosti nevíme, zda a jaký může mít časté vymýšlení imaginárních 
spoluhráčů  a imaginárních zemí vliv na formování charakteru a způsoby adap-
tace v dospělosti. Psychologové by měli studovat (psycho)hygienické aspekty  
těchto snah o nalezení uspokojení mimo reálný svět. Protože, jak už bylo řeče-
no, tvoří nadané děti jako celek stabilní a racionální skupinu, je možné, že jejich 
imaginace nemají žádné, nebo pouze kladné důsledky.

Specifické problémy nadaných děvčat

Už jsme se zmínili o tom, že nadané dívky méně zajímají tradiční dívčí 
hry než ostatní děvčata. Dávají přednost knihám pro chlapce, chlapeckým 
hrám a jejich zájmy se těm chlapeckým podobají více, než zájmy většiny dívek. 
Znamená to, že vysoce inteligentní děvčata jsou jako skupina soutěživější, 
agresivnější a aktivnější, než se od děvčat očekává.

Ukázkovým příkladem je sedmiletá dívka s IQ 170, jejíž matka se chtě-
la od psychologa naučit, jak převychovat svou dceru z „uličnice“ na „dámu“.  
Matka  si stěžovala, že její dcera se nikdy nezajímala o panenky ani o to, jak 
se oblékat, a že po návratu ze školy nechtěla dělat nic jiného než si číst nebo 
hrát venku „drsné“ hry. Matka se ptala: „Jak jí mám zabránit v tom, aby lezla 
po sloupech pouličního osvětlení?“ Dívka byla  aktivní  a  soutěživá.  Když  se  jí  
ptali,  proč  si  nehraje  s  panenkami,  odpověděla:

„Protože nejsou skutečné. Panenka, která představuje miminko, je 
dvakrát větší než ta, která představuje maminku.“

Kromě toho, že jsou nespokojené s běžnými hrami typickými pro své 
pohlaví, musí nadané dívky čelit různým jiným problémům, které vyplýva-
jí přímo z toho, že jsou schopné a že jsou dívky. Když se dostanou do věku,  
kdy plánují svoji životní dráhu, což v jejich případě nastává velmi brzy, mate 
je v jejich hledání sebe sama nejistota současných zvyklostí týkajících se toho, 
čím se dívka může stát. Tato potíž sice stále více ustupuje do pozadí, ale je 
to i nadále něco, s čím se musí počítat, zejména v některých lokalitách. In-
teligentní dívka si začíná velmi brzy uvědomovat, že takříkajíc nemá správné 
pohlaví. Z tisíců drobných narážek začíná chápat, že se od ní neočekávají 
stejné ambice jako od jejího bratra. Jejím problémem je, jak přizpůsobit vlastní 
ambice vnímanému pocitu méněcennosti svého pohlaví, aniž by na jedné 
straně ztratila  sebeúctu a možnost vlastního rozhodování a na druhé straně 
se nestala chorobně agresivní. Taková adaptace se nikdy nedosahuje snadno 
a ani vysoká inteligence vždy nestačí k tomu, aby se podařila. Specifickým 
problémem nadaných dívek je, že výrazně preferují aktivity, kterým se mohou 
jen stěží věnovat s ohledem na svoje pohlaví, jež nelze změnit.
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Problémy s konformitou

Vyjádření učitelů i rodičů naznačují, že vysoce inteligentní děti jsou 
jako celek disciplinovanější než děti obvykle bývají. Určité kázeňské problémy 
nicméně nastávají jako důsledek jejich inteligence. Za prvé, pokud jde o situ-
aci ve třídě, téměř jediným případem, kdy pravidelně dochází k výraznému 
narušování kázně, jsou diskuze probíhající ve speciálních třídách s těmito 
dětmi. Je pro ně velmi obtížné mlčet, když se nápady hrnou a ony je chtějí 
vyslovit. Mají tendenci mluvit všechny najednou, přičemž se každé snaží 
přehlušit ostatní. Vzniká tak atmosféra zmatku, pokud není znovu nastolen 
pořádek. Držet jazyk za zuby, klidně a s respektem poslouchat ostatní, mluvit 
podle určitých pravidel a potlačit zklamání, nepodaří-li se vůbec být vyslechnut 
– zdá se, že pro nadané děti je velmi těžké si tyto návyky vypěstovat. V tomto 
ohledu se tyto děti učí sebeovládání pouze postupně.

V průběhu experimentální výuky vysoce inteligentních dětí bylo rovněž 
zaznamenáno, že mají někdy tendenci pohrdat rutinní dřinou a dávat přednost 
podnětnějším a originálnějším úkolům. Je například pravděpodobné, že budou 
chtít uniknout od drilu spojeného s nácvikem násobilky, aby mohly sledovat 
nějaký napínavý příběh nebo zajímavý pokus, nejsou-li ke stanovenému postu-
pu učení nuceni zvenčí.

Doma může příležitostně nastat zvláštní problém s kázní z toho důvodu, 
že dítě, ačkoliv je věkem stále ještě nezralé, převyšuje svou inteligencí jednoho 
nebo oba rodiče. Pro co nejlepší udržení disciplíny musí být rodič inteligent-
nější než dítě, jinak je respekt dítěte k jeho názorům nenávratně ztracen. U 
těch nejnadanějších dětí může tento problém nastat poměrně brzy, protože 
takové děti jsou už ve věku deseti let nebo i dříve inteligentnější než průměrný 
dospělý. Takové dítě si velmi rychle všimne, že ve srovnání s ním jeho rodič po-
maleji chápe a chybí mu všeobecný rozhled. Avšak v sebeovládání a životních 
zkušenostech je takové dítě stále ještě velmi nezralé. Někdy proto může ve 
vztahu dítěte s rodičem dojít k poměrně nešťastnému vývoji. Dítě může začít 
řídit aktivity rodiče a obrátit tak společensky přijatelný stav věcí. Naštěstí ve 
velké většině případů je aspoň jeden z rodičů osobou vysoké inteligence. Jen 
zřídka se setkáváme s vysoce inteligentním dítětem v rodině, kde oba rodiče 
jsou, pokud jde o rozumové schopnosti, průměrní nebo podprůměrní.

Protože se inteligentní dítě učí všechno velmi rychle, obzvlášť rychle 
odhalí, jaké formy chování mu přinesou uspokojení. Jestliže záchvat vzteku 
utiší rodič sladkostmi, svou společností, větší pozorností nebo jinými dětskými 
radostmi, dokáže bystré dítě předvést ještě „větší a lepší“ záchvaty vzteku, 
než děti, které se učí pomaleji. Jestliže mu nemoc přinese více hýčkání, zbav-
ení nepříjemných povinností a jiné požitky, potom rychle se učící dítě záhy 
postřehne hodnotu „bolesti hlavy“ a jiných bolestí jako prostředku k dosažení 
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svých cílů. Na druhé straně se velmi inteligentní děti rychle naučí zdržet se 
nežádoucího chování, po kterém následuje bezodkladný a nevyhnutelný trest. 
Takovým vynikajícím „žákům“ obvykle stačí dvě nebo tři podobné zkušenosti. 
Vhodnou formou trestu pro ně je nevšímat si jich a vyloučit je ze společnosti. 
Darwin vzpomíná, že když byl dítě, vyléčilo ho ze zvyku vyprávět senzační  malé 
lži prostě ledové mlčení, s kterým je jeho rodiče přijímali.

Můžeme zde zaznamenat ještě jeden problém. Inteligentní děti mají 
silnější tendenci dohadovat se o tom, co se od nich požaduje, než je obvyklé 
u průměrných dětí. Tendence dohadovat se o nějakém požadavku a ptát se 
proč a nač, s níž se setkáváme jak doma, tak ve škole, vyzývá rodiče i učitele 
k přemýšlení nad vhodným výchovným přístupem. Najít zlatou střední cestu  
mezi svévolným zákazem jakékoli polemiky a slabošským podporováním nepří-
pustného návyku nekonečně o všem diskutovat, není vždy snadné, ale vždy to 
stojí za to jako krok k udržení si respektu dítěte.

Otázky po původu a osudu

Raný zájem o původ a osudy věcí i lidí je jedním z nápadných symptomů 
pronikavé inteligence. „Odkud se vzal Měsíc?“ „Kdo stvořil svět?“ „Jak skončí 
podzimní listí?“ „Kde jsem se tu vzal já?“ „Co se se mnou stane, až umřu?“ 
„Proč jsem přišel na svět?“

I když se tyto otázky občas vágně vynořují v myslích všech dětí, nevyžadu-
jí logicky koherentní odpovědi dříve než kolem dvanáctého – třináctého roku 
mentálního věku. Teprve poté začínají děti naléhat na více či méně system-
atická vysvětlení. Z těchto okolností psychického vývoje se zrodil mylný názor, 
který se již dlouhou dobu šíří dokonce i mezi psychology, že puberta jakýmsi 
tajemným způsobem vede ke vzniku náboženských potřeb a přesvědčení. Pro-
tože v běžné populaci „mentální věk“ kolem třinácti let odpovídá zhruba věku 
pohlavního dospívání, začalo se předpokládat, že tyto dvě stránky vývoje spolu 
kauzálně souvisejí.

Když pozorujeme malé nadané děti, zjišťujeme, že  náboženské myšlen-
ky a potřeby u nich vznikají, když jejich mentální úroveň překročí „dvanáct let 
mentálního věku“.  Projevují  tedy tyto potřeby  už v osmi  či devíti  letech nebo 
i dříve. Čím vyšší IQ, tím dříve se dostaví tato nutkavá potřeba vysvětlení světa,   
tím dříve se objeví i požadavek na vysvětlení vlastního původu a osudu.

V případě dětí s IQ nad 180, které měla autorka tohoto textu možnost 
pozorovat, se jasně definovaná potřeba systematické filozofie života a sm-
rti dostavila, když jim bylo šest nebo sedm let. Podobné projevy lze nalézt  
i v životopisných údajích z dětství výjimečných osob, jsou-li  dostupné.  
Například  Goethe si v devíti  letech postavil oltář a vymyslel si své vlastní 
náboženství, v němž bylo možné uctívat Boha bez pomoci kněží. O specifických 
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problémech nadaného dítěte v tomto období nezralosti, kdy jeho intelektuální 
potřeby jsou stejné jako potřeby adolescenta, zatímco jeho emoční vývoj  
a fyzická síla jsou stále ještě na dětské úrovni, by se dalo mluvit dlouho. Bylo 
by velmi zajímavé studovat reakce starších osob na neustálé otázky a pátrání 
těchto malých dětí.

„Jsi příliš malý na to, abys to pochopil,“ „Nemůžeš všechno znát, do-
kud nevyrosteš,“ „Ty jsi ale divné dítě!“ To jsou odpovědi, které byly náhodně 
zaslechnuty z úst ne příliš přemýšlivých rodičů. Jedna osmiletá dívenka s IQ 
150 nedávno vyslovila svoje rozhodnutí vstoupit do „agnostické církve“, pro-
tože když se ptala: „Jak se říká tomu,  když se nemůžete rozhodnout, jestli Bůh 
je nebo není,“ bylo jí řečeno, že je to agnosticismus.

Nedílnou součástí dotazování o původu a osudu jsou otázky týkající se 
narození a reprodukce. Ve „věku nevinnosti“ tyto děti chtějí, aby se jim dostalo 
vysvětlení o sexu a rozmnožování a značně trpí reakcemi rodičů a opatrovníků, 
kteří jsou šokováni tím, co slyší z úst tak malých dětí. Rodiče, kteří nemohou 
pochopit, proč je dítě „tak nenormální“, že v šesti nebo sedmi letech pláče 
nad otázkami narození a smrti, tím však mohou přispět k vzniku celoživotních 
problémů duševní hygieny.

Stejně tak se tyto malé děti začínají trápit problémem dobra a zla 
způsobem, se kterým se setkáváme jen u těch nejschopnějších. Například šes-
tiletý chlapec s IQ 187 usedavě plakal poté, co se dočetl “jak Sever uvalil daně 
na Jih po občanské válce“. Problém abstraktního zla tak trápí tyto děti  takř-
ka od kolébky, ve  věku, kdy se mu z hlediska své emoční zralosti nemohou 
úspěšně postavit. Z této situace, se kterou se u většiny dětí nesetkáváme, mo-
hou pramenit specifické problémy mentální hygieny.

Obecné úvahy

Seznam problémů, které jsme zde nastínili, v žádném případě nevyčer-
pává diskutované téma. Autorka se však domnívá, že jde o problémy, které   
patří k významnějším. Vyplývají přímo z faktu, že velmi inteligentní dítě je obk-
lopeno vychovateli, kteří o jeho nadání nevědí, nebo o ně nedbají. Není-li dítě 
intelektově nadané, tyto problémy s přizpůsobením nenastávají. Velmi zřetel-
né jsou pro psychologa, který děti studuje se znalostí jejich výsledků v testech.

Je obzvláště nutné poznamenat, že mnoho z těchto problémů vyplývá 
z nezralosti. Mít inteligenci dospělého a emoce dítěte, navíc v dětském těle, 
vede ke střetu s jistými problémy. Z toho vyplývá, že (po ukončení kojeneckého 
období) jsou zmiňované problémy tím větší, čím je dítě mladší, a že přiz-
působování se stává snadnějším s každým dalším rokem věku. Výše zmíněné 
problémy pravděpodobně nejvíce sužují děti v době mezi čtvrtým a devátým 
rokem života.
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Fyzické rozdíly mezi šestiletým dítětem s IQ 150 a devítiletými dětmi 
(jejichž mentální věk odpovídá jeho mentálnímu věku) jsou nepřeklenutelné  
a stejně tak je tomu s rozdíly v zálibách, jež jdou na vrub odlišné emoční zralostí. 
Šestileté dítě se do stejné třídy s devítiletými nehodí fyzicky ani sociálně, 
totéž ale neplatí o šestnáctiletém mezi devatenáctiletými. Rozdíl mezi šesti  
a devíti lety je obrovský. Rozdíl mezi šestnácti a devatenácti lety je z hlediska 
biologického vývoje malý.

Kromě toho s postupem do vyšších tříd shledávají chytří žáci, že školní 
práce je automatickým vývojem zavedených osnov čím dál víc v souladu s jejich 
schopnostmi. Vyšší ročníky středních škol jsou, jak jsme zjistili, přizpůsobeny 
pouze adolescentům s vysokou inteligencí. Automaticky roste spřízněnost se 
spolužáky, protože ti už byli přísněji vybráni. Přihlouplý šikanující se svými 
hrubými žerty už školu opustil a nadaní se v každém případě, jelikož už jsou 
starší, dokáží fyzicky sami ubránit.

V době, kdy je nadaná osoba fyzicky vyspělá, mnohé ze zde popsaných 
problémů automaticky zmizí. Nevíme však, jaké následné efekty může mít 
nevhodné řešení těchto dětských problémů. Nadprůměrní jedinci zřejmě 
dobře snášejí zátěž, kterou pro ně představuje skutečnost, že se liší od průmě-
ru. To nicméně není důvod, aby byli zbytečně zatěžováni, či naopak zátěže 
zbavováni.

Jak nadaný jedinec dozrává, získává kontrolu nad svým vlastním živo-
tem a dokáže se do relativně velké míry vypořádat s bezděčnými krutostmi 
nebo nevhodnými snahami těch, kdo o něj oficiálně pečovali. Během dětství 
jsou však nadaný chlapec či dívka vydáni na milost svým opatrovníkům, jejichž  
povinností je vědět o povaze a potřebách nadaných dětí mnohem víc, než o 
nich dnes vědí.
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diagnostika nadania  
v teórii, vo výskume  
a v praxi
Vladimír Dočkal
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

Abstrakt
Autor reflektuje niektoré problémy s diagnostikou intelektovo nadaných 

detí. Vyplývajú z rôznych koncepcií nadania, ale aj z potreby operacionalizovať 
kritériá výberu vo výskumoch nadaných. Tie sú v jednotlivých štúdiách veľmi 
rôznorodé a prakticky znemožňujú získané výsledky zmysluplne porovnávať.  
V ďalšej časti článku autor stručne informuje o postupoch výberu nadaných detí 
v rámci oficiálnych školských systémov v USA, Izraeli a Číne a podrobne sa zao-
berá diagnostickými kritériami používanými na Slovensku.

Kľúčové slová: nadané deti, diagnostika nadania, výskum nadaných, edukačná 
prax

Abstract
The author reflects some of the problems with the diagnostics of in-

tellectually gifted children. They results from different concepts of giftedness, 
but also from the need to operationalize the selecting criteria for researches 
of gifted. The criteria are very diverse in different studies so that is practically 
impossible to meaningfully compare the gained results. In the next part of the 
article, the author briefly inform on selection procedures with gifted children in 
the formal school system in the U.S.A, Israel and China, as well as he discuss in 
detail the diagnostic criteria used in Slovakia.

Keywords: gifted children, diagnostics of giftedness, gifted research, educa-
tional practice

Nadpis tohto príspevku sľubuje viac, než čo možno v jednom článku 
poskytnúť. Musím teda tému spresniť, resp. zúžiť. Príspevok sa bude týkať iba 
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intelektového nadania, obmedzí sa na vekovú kategóriu detí (resp. žiakov  
a študentov), zameria sa na diagnostické kritériá, prípadne postupy používané 
pri identifikácii nadaných jednotlivcov. Čo sa týka praxe, nebudem referovať o 
diagnostike v rámci rôznych alternatívnych programov pre nadaných, ktorých 
vo svete existuje neúrekom, ale iba v rámci niektorých oficiálnych edukačných  
systémov; bližšie opíšem súčasnú situáciu v Slovenskej republike. Tento príspe-
vok nemá charakter prehľadovej štúdie. Budem písať iba o veciach, s ktorými   
som sa stretol v priebehu svojej dlhoročnej výskumnej i praktickej činnosti  
a ktoré som mal možnosť reflektovať.

Diagnostické kritériá vyplývajúce z rôznych teoretických koncepcií

Nadanie sa v literatúre chápe rôzne (k tomu pozri hoci moju staršiu prácu 
‒ Dočkal, 1983, alebo štúdiu A. Zieglera a K. A. Hellera, 2000). V tomto príspe-
vku sa budem zaoberať štyrmi prístupmi k nadaniu, s ktorými sa dnes možno 
stretnúť najčastejšie. Môžu sa vzájomne prekrývať, no pre naše účely ich ro-
zlíšim podľa toho, na čo kladú dôraz. Nadanie možno chápať ako:

– regulátor, resp. potenciál činnosti (Teplov, 1951; Gardner, 1999; Dočkal, 
2005a a i.),

– inteligenciu, resp. vysokú úroveň inteligencie (Clark, 1992; Laznibatová, 
2007 a i.),

– viacrozmerný konštrukt (Renzulli, 1978; Tannenbaum, 1983; Dočkal, 2005a 
a i.), alebo

– vývinový potenciál (Gagné, 1993; Heller, 1991; Hříbková, 2009 a i.).

Ak je nadanie vzťahované k činnosti, hlavným kritériom pri jeho určo-
vaní by mali byť úspechy v jednotlivých činnostiach. Iba v prípade akadem-
ického (študijného) nadania to budú úspechy v škole. V takom prípade môže 
byť kritériom školský prospech alebo výkon  vo  vedomostných  či  školských  
výkonových  testoch  (v  USA  často  používané

„achievement tests“). Ak sa zdôrazňuje, že nadanie je potenciál na 
vykonávanie činnosti, bývajú ako kritériá volené nie samotné reálne činnosti, 
ale výkony v psychologických testoch, ktoré úspech v činnosti predikujú (na-
jčastejšie ide o testy kognitívnych schopností).

Hoci väčšina relevantných súčasných teórií pokladá nadanie za via-
crozmerný konštrukt, chápanie nadania ako vysokej úrovne inteligencie, ktoré 
do psychológie a jej prostredníctvom i do laického myslenia vniesli začiatkom 
minulého storočia L. M. Terman (1925) a L. S. Hollingworthová (pozri Silver-
man, 1992), je stále živé. Ako IQ vyššie než 130 vymedzuje nadanie dokonca aj 
psychologický slovník Americkej psychologickej asociácie (Vandenbos, 2007). 
Takéto vymedzenie zodpovedá stotožneniu inteligencie so všeobecným g-fak-
torom. Pokiaľ sa nadanie chápe ako inteligencia, ktorú tvorí štruktúra schop-
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ností (napr. v teórii CHC ‒ pozri napr. Furman, 2005), môžu byť kritériá pri di-
agnostike nadaných detí rôzne: celkové IQ, vysoké výkony vo všetkých častiach 
inteligenčného testu (najprísnejšie kritérium), alebo vysoký výkon aspoň v niek-
torej časti (najmenej prísne kritérium, umožňujúce zaradiť medzi nadaných aj 
jednotlivcov so špecifickými poruchami).

Pod vplyvom prevahy a všadeprítomnosti americkej psychologickej 
literatúry sa často domnievame, že prvým, kto zdôraznil viacrozmernosť 
nadania, bol J. S. Renzulli (1978). V Európe však podobné idey existovali už 
prv. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia publikoval nemecký pedagog-
ický psychológ A. Sander (1967) názor, že nadanie okrem schopností tvorí 
aj dynamická zložka, do ktorej patria záujmy a vôľa. Preto pri posudzovaní 
nadania treba zohľadňovať všetky tri kritériá. Rovnako tri sú kritériá Renzulliho 
modelu: všeobecné schopnosti, zaangažovanosť v úlohe a tvorivosť. Súbežne  
s J. S. Renzullim (1978), bez toho, aby sme jeho prácu poznali, sme vo VÚD-
PaP-e vypracovali koncepciu, ktorá počíta s tzv. predpokladovou (telesné vlast-
nosti, schopnosti, zručnosti a vedomosti) a aktivačnou (aktivita, vôľové vlast-
nosti, zameranie osobnosti) zložkou (Dočkal, Palkovič, 1980). V súčasnosti ich 
nazývam inštrumentálnou a aktivačnou zložkou a doplnil som ich o integrujúce 
Ja (Dočkal, 2005a). Nie všetky komponenty tohto komplexného modelu možno 
v reálnom diagnostickom procese použiť.

V osemdesiatych rokoch publikoval A. J. Tannenbaum (1983) päťzlo-
žkový model nadania. Zaradil doň všeobecné schopnosti, špeciálne schop-
nosti, mimointelektové faktory, prostredie a vplyvy náhody. Podobne ako  
v predchádzajúcom prípade je pri stanovení konkrétnych použiteľných kritérií 
vychádzajúcich z tohto modelu potrebné zohľadniť účel diagnostiky, vek 
dieťaťa, dostupné diagnostické nástroje. Jednoduchšiu predstavu o intelekto-
vom nadaní formuloval R. J. Sternberg (2001). V jeho koncepte úspešnej in-
teligencie má miesto analytická, praktická a tvorivá inteligencia; autor hľadá 
prostriedky, ako všetky tri identifikovať.

Koncepcia nadania ako vývinového potenciálu sa formuje tiež od os-
emdesiatych rokov minulého storočia. Medzi jej predstaviteľov možno zaradiť 
kanadského psychológa Francoysa Gagného (1993) alebo Nemca Kurta A. Hell-
era (1991). Ich teoreticky inšpiratívne dynamické modely ‒ na rozdiel od vyššie 
spomínaných štrukturálnych modelov ‒ však neprinášajú pre diagnostiku na-
dania nové podnety. K vývinovým koncepciám možno zaradiť aj predstavu R. J. 
Sternberga (2000) o nadaní ako rozvíjajúcej sa odbornosti (expertise); tá sa však 
netýka detí, preto jej tu nebudem venovať pozornosť.

Diagnostické kritériá uplatňované vo výskumoch nadaných detí

Štúdií nadaných detí je dnes už neúrekom. A hoci všetky pomenúvajú 
skúmanú skupinu rovnako, každá volí pri jej výbere iné kritériá. Predmetom 
skúmania sa tak stávajú:
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– deti úspešné v rôznych činnostiach a súťažiach,
– klienti poradní pre nadaných,
– žiaci škôl (tried), resp. programov pre nadané deti,
– deti nominované rodičmi, učiteľmi, odborníkmi,
– deti s vysokým IQ,
– prípadne deti, pri ktorých výbere bola použitá kombinácia viacerých 

kritérií.
Čo sa týka úspešných detí, úspech v reálnych činnostiach sa využíva 

najmä pri skúmaní mimointelektových talentov (umeleckých, športových). Ako 
kritérium ho použili

B. S. Bloom so spolupracovníkmi (1985) v idiografickom výskume rô-
znych druhov talentov, aj pracovníci VÚDPaP-u (Dočkal et al., 1987) v nomo-
tetickom výskume. V oboch výskumoch boli zahrnuté aj intelektové talenty, 
v našom prípade však išlo najmä o deti úspešné v rôznych súťažiach. Účast-
níkov matematických olympiád sledovala Jolana Miklová (tamže), úspešných 
riešiteľov prírodovedných olympiád zasa Miroslav Musil (tamže).

Inou možnosťou, ako sa dostať ku skupine nadaných detí, je realizovať 
výskum klientov poradní pre nadaných. Týmto spôsobom postupujú napríklad 
Britka Joan Freemanová (2001) či Austrálčanka Alina Morawska (Morawska, 
Sanders, 2008). Klienti poradní sú samozrejme špecifickou skupinou. Na po-
radne sa zväčša obracajú rodičia detí, ktoré majú nejaké problémy, nereprezen-
tujú teda celú populáciu nadaných. Autori podobných štúdií nie vždy uvádzajú 
kritériá, na základ ktorých boli deti za nadané považované.

Podobnou špecifickou skupinou sú žiaci škôl (tried), resp. programov 
pre nadané deti. Príklady práce s takto vymedzenými výskumnými súbormi 
môžeme nájsť na Slovensku (Laznibatová, Mačišáková, 2000; Szobiová, Šupla-
tová, 2006), v USA (Bergen, 2009), v Izraeli (Shechtman, Silekor, 2012) i v Číne 
(Shi, Li, Zhang, 2008). Problémom podobných štúdií je, že nie vždy uvádzajú 
kritériá, na základe ktorých boli deti prijímané do príslušného edukačného 
programu. Ak sú kritériá uvedené, výskumník nie vždy môže zaručiť, že všetci 
žiaci deklarované kritériá naozaj spĺňajú.

Výskumy nominovaných detí majú často nejasné kritériá nominácií. 
Frekventovanejšie sú najmä pri overovaní nominačných postupov (napr. 
Neber, 2004). Rovnako ako výskumy s klientmi poradní a so žiakmi špeciálnych 
edukačných programov nemôžu použité výskumné skupiny reprezentovať na-
daných ako takých, ale iba samé seba.

Aj autori, ktorí v teoretickej rovine akceptujú mnohorozmernosť nada-
nia, siahajú pri jeho operacionalizácii pre potreby výskumu k jednoduchému 
kritériu ‒ vyberajú deti s vysokým IQ. V takom prípade býva v štúdii  udaný  test, 
ktorým sa IQ stanovilo, a hraničné hodnoty IQ alebo percentilu, nad ktorým sú 
deti považované za nadané. Tieto hodnoty sú však naozaj mimoriadne pestré. 



170

Tak L. S. Hollingworthová (podľa Silvermanovej, 1992) študovala deti s IQ nad 
180, resp. 160. V longitudinálnom výskume

L. M. Termana (1925) boli zaradené deti s IQ nad 140. V oboch prípa-
doch sa IQ počítalo podľa Sternovho vzorca z mentálneho veku; vyjadrené 
pomocou dnes používaného deviačného IQ by tie čísla boli o čosi menšie.  
V súčasnosti sa najčastejšie pokladá za hraničnú hodnotu IQ = 130 (dve štan-
dardné odchýlky nad priemerom populácie); toto kritérium použili vo výskume 
napr. S. Shahzad a N. Begume (2010), u nás ho uplatňuje Jolana Laznibatová 
(Laznibatová, Mačišáková, 2000; Laznibatová, Jurášková, 2005). Avšak v iných 
výskumoch sa môžeme stretnúť aj s nižšími číslami: 124 (Acosta et al., 2006), 
či 120 (Portešová et al., 2008; Wellisch et al., 2011; Foley-Nispon et al., 2012). 
Podobne je to, ak autori udávajú kritérium v percentách či percentiloch. L. M. 
Terman pokladal za nadaných jedno percento najschopnejších merané Stan-
ford-Binetovým alebo podobným testom všeobecných schopností (podľa 
Renzulliho, 1978). Inteligenčnému kvocientu 130 zodpovedá 98. percentil, ale 
môžeme sa stretnúť aj s výberom nad 97. percentilom (Bobáková, 2013), či len 
nad 90. percentilom (Christopher, Shewmaker, 2010).

Výhody definovania výskumnej skupiny nadaných detí  podľa IQ spočí-
vajú v jednoduchosti, kontrolovateľnosti a ľahkej opakovateľnosti výskumu. 
Exaktnosť tejto miery je však iba zdanlivá (Urbánek et al., 2011). Nevýhodou 
je výrazná nejednotnosť v určovaní hranice, od ktorej sú deti do výskumného 
súboru zaraďované. V dôsledku toho sú výsledky jednotlivých výskumov 
neporovnateľné. Schopnosti detí s IQ napríklad 120 a 160 sú natoľko rozdielne, 
že ak sú účastníci výskumu definovaní pomocou týchto hodnôt, ide o dve veľmi 
rozdielne skupiny nadaných. Na dôležitosť miery nadania upozornila už L. S. 
Hollingworthová (Silverman, 1992) a reflektujú ju aj iní bádatelia (napr. B. Clar-
ková, 1992).

Menej je výskumov, v ktorých sa autori pokúšajú uplatniť pri výbere 
výskumnej skupiny nadaných viaceré kritériá. Môže ísť o použitie viacerých  
testov IQ (napr. Portešová et al., 2008). Jolana Laznibatová zohľadňovala vo 
svojich starších výskumoch okrem IQ aj úroveň čítania, písania a počítania (Laz-
nibatová, Mačišáková, 2000). Ďalší autori dopĺňajú inteligenčné testy výkon-
mi v iných kognitívnych testoch a v didaktických testoch (napr. Shi, Li a Zhang, 
2008). Model J. S. Renzulliho s výberom podľa IQ, motivácie a tvorivosti u nás 
uplatnila napr. M. Bobáková (2013). Hraničné hodnoty v jednotlivých skúškach 
bývajú udané v IQ, percentiloch alebo (ak sa nepracuje s populačnými normami) 
v násobkoch smerodajnej odchýlky od priemerných hodnôt zistených v tom-
ktorom výskume. Ak sa používajú viaceré kritériá, hodnote IQ býva obvykle tak 
či tak prisudzovaná najväčšia váha. Tak J. Laznibatová s V. Mačišákovou (2000) 
hovoria o IQ nad 130, no požadovanú úroveň čítania, písania a počítania ne-
spresňujú. M. Bobáková (2013) pre zaradenie do výskumu vyžadovala súbeh 
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inteligencie nad 97.  percentilom,  avšak  pri motivácii a tvorivosti sa uspokojila 
s jednou smerodajnou odchýlkou nad priemerom, čo zodpovedá 84. percen-
tilu.

Z toho, čo bolo doteraz povedané, vyplýva, že výskumy nadaných detí 
narážajú na nemalé problémy. Pokúsim sa ich sumarizovať:

– Je prakticky nemožné vytvoriť reprezentatívnu vzorku nadaných jednotliv-
cov.

– Najmä v prípade poradenských klientov a žiakov špeciálnych tried (škôl) 
pre nadané deti ide o špecifické skupiny, ktoré nereprezentujú ostatných 
nadaných.

– Nejednotné kritériá použité v rôznych štúdiách znamenajú, že výsledky jed-
notlivých výskumov nemožno zmysluplne porovnať.

– Výsledky výskumov nadaných detí sú často rozporuplné; do veľkej miery to 
môže byť práve dôsledok odlišného výberu probandov.

– Ambície poznať pomocou takýchto výskumov  typické vlastnosti nadaných 
detí tak    v podstate nemožno naplniť.

Diagnostické postupy používané v edukačnej praxi USA, Izraela a Číny

Keďže najviac psychologických poznatkov pochádza z USA, malo by 
nás zaujímať, ako to s diagnostikou (identifikáciou) nadaných detí pre edu-
kačný proces vyzerá tam. Hoci Spojené štáty majú od sedemdesiatych rokov 
minulého storočia federálny zákon

o edukácii nadaných a talentovaných, konkrétne edukačné systémy sú v 
každom štáte iné a každý štát má aj iné pravidlá, podľa ktorých posudzuje na-
daných žiakov (pozri. napr. State Definitions, bez vročenia). Často sa vyžaduje 
IQ väčšie ako 130 zistené štandardizovaným testom. Výhodou takéhoto postu-
pu je zdanlivá exaktnosť, zrozumiteľnosť aj pre laikov, ľahké riešenie odvolaní 
či súdnych sporov. Ja by som však rád upozornil na nevýhody: Nezohľadňujú sa 
(ani vlastné americké) koncepcie, ktoré lepšie vystihujú realitu; postup je ne-
spravodlivý voči deťom, ktoré jednorazovo neuspejú alebo majú inú štruktúru 
intelektu, než na akú je citlivý použitý test.

V Izraeli sú žiaci do tried pre intelektovo nadaných vyberaní na základe 
špeciálne pre tento účel zostrojeného testu typu papier ‒ ceruzka tak, že ich 
celkový podiel na žiackej/študentskej populácii je jedno percento (Schecht-
man, Silekor, 2012).

S týmito zjednodušujúcimi pohľadmi kontrastuje systém, využívaný  
v Číne (Shi, Li, Zhang, 2008). Do tried pre nadaných žiakov sa vyberajú deti  na 
základe kombinácie viacerých kritérií aplikovaných v niekoľkých krokoch. Konk-
rétne sa zohľadňuje: IQ (v mladšom školskom veku neverbálne, neskôr ver-
bálne), výsledky počítačových kognitívnych testov, znalosť čínštiny, angličtiny 
a matematiky a napokon pozorovanie žiaka na vyučovaní. Dieťa musí vynikať 
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vo všetkých použitých skúškach. Nespornou výhodou je komplexný pohľad na 
akademické nadanie. Výber sa však príliš zužuje; mnohé talenty tak ostanú bez 
podpory.  Systém prakticky  vylučuje  možnosť  vybrať nadaných s postihnutím 
či s poruchami učenia, pretože takéto deti vďaka svojmu hendikepu podávajú 
v rôznych oblastiach veľmi nevyrovnané výkony (pozri napr. Portešová, 2011).

Diagnostické postupy používané v edukačnej praxi na Slovensku

Na Slovensku sa realizovali dva ministerstvom školstva podporované 
projekty overovania   edukácie   intelektovo   nadaných   detí.   V rokoch   1993-
2007   gestorovala J. Laznibatová experiment so segregovaným vzdelávaním 
týchto detí v špecializovaných triedach, resp. škole (Laznibatová, 2007).  
V rokoch 2000-2005 sa pod mojím vedením vyskúšala integrovaná edukácia 
žiakov 1. stupňa základnej školy (Dočkal, 2005b). Výsledkom druhého projektu 
bolo aj vypracovanie diagnostických kritérií pre identifikáciu intelektovo na-
daných detí, ktoré sa stali súčasťou rezortného predpisu (Metodické pokyny..., 
2008). Predpis platí dodnes a je záväzný ‒ zaraďovanie žiakov do edukačných 
(či už segregovaných alebo integrovaných) programov pre intelektovo na-
daných tak v celej Slovenskej republike prebieha jednotne.

Za diagnostiku nadaných sú zodpovedné centrá pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie (bývalé pedagogicko-psychologické po-
radne). Metodické pokyny MŠ SR menujú indikátory, ktoré majú pri diagnos-
tike nadania používať. Sú to:

– doterajší psychický vývin,
– prejavy dieťaťa v materskej škole,
– prospech a správanie žiaka v škole,
– pozornosť, vôľové vlastnosti, motivácia,
– údaje o inteligencii získané dvoma nezávislými testami umožňujúcimi 

zhodnotenie celkovej úrovne inteligencie i vhľad do jej štruktúry,
– tvorivosť a
– sociálne začlenenie dieťaťa.

Dieťa, ktoré možno pokladať za intelektovo nadané (teda také, ktorému 
sa priznávajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby), musí spĺňať nasle-
dovné kritériá:
a) Celková úroveň jeho intelektových schopností (po zvážení výsledkov vo 

všetkých použitých testoch) spadá do pásma horných 2 % populačného 
ročníka (IQ nad 130). Úroveň tvorivosti sa súčasne pohybuje aspoň v pásme 
priemeru. Vo veku do 8 rokov sa väčšia váha pri posudzovaní intelektovej 
úrovne prikladá neverbálnym schopnostiam.

b) Úroveň tvorivosti spadá do pásma horných 2 % populačného ročníka, 
reprodukčné intelektové schopnosti pritom dosahujú aspoň úroveň 
horných 10 % populačného ročníka (To zodpovedá IQ nad 120; vychád-
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za sa z tézy, že tvorivé nadanie sa musí opierať o dostatočný, aj keď nie 
nevyhnutne mimoriadny, rozvoj analytického myslenia).

c) Pri posudzovaní intelektového nadania dieťaťa predškolského veku sa 
súčasne vyžaduje, aby jeho mentálny vek podľa testu neverbálnej inteli-
gencie bol v deň nástupu do prvého ročníka základnej školy najmenej 7 
rokov a 10 mesiacov. (Pri možnom predčasnom zaškolení to znamená, že 
čím je dieťa mladšie, tým musí mať vyššie IQ, aby zvládalo program, ktorý 
je dimenzovaný pre šesťročné nadané deti.)

d) V školskom veku je možné za intelektovo nadaného označiť aj žiaka, ktorý 
podáva výnimočné učebné výsledky, pričom úroveň jeho reprodukčných in-
telektových schopností spadá do pásma horných 10 % populačného roční-
ka a úroveň tvorivosti aspoň do pásma priemeru. (Aj akademické nadanie 
je druhom intelektového talentu, avšak nemusí sa natoľko prejavovať v psy-
chologických testoch ako práve v učebných výsledkoch.)

e) Úroveň sociability dieťaťa, ktoré bolo identifikované ako intelektovo na-
dané, nesmie byť výrazne podpriemerná. Čím je identifikované nadanie 
nižšie, tým viac je potrebné, aby sociabilita dieťaťa spadala aspoň do pásma 
priemerných hodnôt. Pri rozhodovaní

o dieťati (žiakovi), ktorého výsledky vo výkonových testoch sú na hranici stano-
vených kritérií, pokladáme za nadanejšieho toho, kto má nadpriemernú 
úroveň sociability.

f) Bod e) sa primerane vzťahuje aj na posudzovanie pozornosti, vytrvalosti, 
motivácie.

Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do programu pre intelektovo nadaných 
žiakov robí psychológ po zhodnotení všetkých indikátorov na základe klinickej 
úvahy. Neopiera sa teda o jediné číslo; niektoré indikátory napokon ani nie je 
možné jednoznačne kvantifikovať. Diagnostiku samozrejme nemožno robiť bez 
vyšetrenia kvantitatívnymi metódami ‒ sú mimoriadne  dôležitým, avšak len 
jedným z podkladov, ktoré  psychológ  v diagnostickej úvahe využíva. Ak dieťa 
dosiahlo hraničné výsledky alebo sú jeho výkony veľmi nevyrovnané, možno 
ho do programu zaradiť podmienečne a definitívne rozhodnutie urobiť na 
základe sledovania priamo v učebnom procese a následnej rediagnostiky. Vš-
etky deti treba sledovať priebežne. Zaradenie i vyradenie z programu je možné 
kedykoľvek v priebehu školskej dochádzky.

Záver
Závery sformulujem ku každej z troch oblastí, ktorým som sa v príspe-

vku venoval:
– Teoretické prístupy k nadaniu a jeho diagnostike sú rôznorodé. V súčasnosti 

sa v teórii preferuje multidimenziový prístup.
– Vo výskumoch prevažuje operacionalizácia nadania pomocou IQ, diagnosti-
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ka sa teda zvyčajne veľmi zjednodušuje. Novšie teórie sa využívajú zriedka 
a nejednoznačne.

– V praxi sa tiež uplatňujú rozmanité prístupy. Slovenský sa snaží rešpektovať 
multidimenzionalitu nadania, jeho vývin i obmedzenia testových metód.
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krok v procesu jejich efektivního vzdělávání (MUNI/A/1190/2015)“

Abstrakt
Akcelerace je jedním ze základních postupů, které se uplatňují při 

vzdělávání nadaných  žáků. V článku jsou nejprve vymezeny její základní typy 
– obsahová a ročníková a uvedeny některé příklady. Dále jsou představeny 
významné zahraniční studie, které se zabývaly zejména efektivitou akcelerace 
a jejím dopadem na studijní výsledky žáků a na důležité emoční a sociální as-
pekty. Dosud realizované výzkumy vedou k závěru, že výsledky akcelerace jsou 
pro většinu žáků pozitivní, časté obavy z výukového selhávání po uskutečnění 
akcelerace se z tohoto úhlu pohledu jeví jako přehnané a málo opodstatněné. 
Na závěr se článek věnuje otázce kritérií pro rozhodnutí, zda akcelerace je či 
není vhodná v případě konkrétního dítěte.

Klíčová slova: akcelerace, nadání, vzdělávání

Abstract
Acceleration is one of the basic methods applied in education of gifted 

pupils. In a present article, its basic types – namely content-based and grade-
based acceleration, are specified at the beginning and some examples are 
mentioned. In the following sections, several important studies from abroad 
are presented which deal especially with effects of acceleration on academic 
outcomes and on important emotional and social aspects. Research that has 
been carried out so far indicates that the effects of acceleration are positive for 
most pupils and that frequent concerns about students failure after skipping 
a grade are exaggerated and poorly ground. In the end the article deals with 
criteria that should be used while deciding whether to accelerate or not a par-
ticular child.

Key words: acceleration, giftedness, education
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Úvod
Psychologové, pedagogové a další odborníci zabývající se problema-

tikou nadaných dětí musí dobře znát nejen rozumové, emoční a osobnostní 
vlastnosti a zvláštnosti těchto dětí, ale měli by se také bezpečně orientovat  
v oblasti výukových metod a postupů vhodných pro tyto děti. Současná 
odborná literatura dostupná v češtině (případně slovenštině) podává solid-
ní základní přehled těchto postupů (viz např. Jurášková, 2006; Laznibatová, 
2007). Méně příznivá situace ovšem nastane, pokud český čtenář potřebu-
je získat podrobnější, do hloubky jdoucí a výzkumně podložené informace  
o konkrétním pedagogickém postupu. Nedostatečná erudice je pak často nah-
razována rozhodováním na základě pedagogické zkušenosti či „zdravého rozu-
mu“. Taková rozhodnutí nemusí být nutně špatná a mnoha nadaným žákům je 
nepochybně poskytováno výborné vzdělání, které  respektuje jejich individ-
ualitu a mimořádné schopnosti. Přílišné spoléhání na „zdravý rozum“ ovšem 
na druhou stranu vede k přetrvávání řady neopodstatněných mýtů a praktik, 
které mohou vést k mnohdy velmi nepříznivým dopadům na vzdělávání konk-
rétních nadaných žáků. Jako jeden příklad z mnoha lze uvést plošné a absolutní 
odmítání předčasného zahájení školní docházky bez ohledu na faktickou zralost 
dítěte, se kterým se lze setkat  u  některých psychologů či učitelů.

Tato přehledová studie si proto klade za cíl alespoň malým dílem přispět 
k zaplnění této informační mezery. Zaměřuje se přitom na jednu ze základních 
metod, které se standardně užívají při práci s nadanými žáky – na akcelera-
ci. Podstata tohoto postupu i důvody, proč může být pro nadané žáky přínos-
ný je zřejmá, zároveň jde ovšem o postup poněkud kontroverzní a vzbuzující  
u rodičů i odborníků četné obavy. V tomto článku se proto pokusíme přinést 
přehled některých významných a zajímavých zahraničních studií, které se 
pokoušely zhodnotit přínosy či případná rizika akcelerace z různých hledisek.  
V zahraniční, zejména anglosaské literatuře byly v uplynulých desetiletích pub-
likovány výsledky desítek výzkumů zaměřených na efektivitu akcelerace, na její 
emoční a sociální dopady či na další faktory, které mohou její průběh ovlivnit. 
Cílem této studie není přinést úplný či vyčerpávající přehled současného 
poznání, zaměříme se proto pouze na menší počet zahraničních studií, které 
budou představeny poněkud podrobněji. Pro tento účel byly vybrány jed-
nak některé významné metaanalýzy, které samy čerpají z velkého množství 
primárních zdrojů a jejich závěry lze proto považovat za solidně podložené, 
jednak výzkumy porovnávající akcelerované žáky s reprezentativním a velmi 
početným vzorkem žáků vzdělávaných běžným způsobem. Tato základní linie je 
doplněna výzkumy zaměřenými na specifické problémy, jako je např. tzv. radikál-
ní akcelerace. Na závěr pak v krátkosti představíme posuzovací systém, který 
se používá v USA jako pomůcka pro rozhodování o vhodnosti či nevhodnosti 
akcelerace u konkrétního žáka.
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Terminologické vymezení  a  druhy akcelerace

Samotný pojem akcelerace je široce používán již více než 60 let, konkrét-
ně od vydání průkopnické publikace S . L . Presseyho: Educational acceleration: 
Appraisals and basic problems (Akcelerace ve vzdělávání: zhodnocení a základ-
ní problémy) z roku 1949. Pressey akceleraci definoval jako druh vzdělávací 
intervence spočívající buď v urychlení vzdělávacího procesu, či v jeho zahájení  
a /nebo ukončení v  mladším věku, než je běžné u intelektově normálně di-
sponovaných vrstevníků. Faktické užívání akcelerace ve vzdělávání je ovšem 
ještě staršího data, první studie hodnotící její efekty se objevily ve 20. letech 
20. století a první záznam dokládající realizaci této formy vzdělávání pochází 
dokonce již  z  roku 1862 (McClarty, 2015)1.

V povědomí naší pedagogické a psychologické veřejnosti bývá akcel-
erace někdy chápána pouze v zúženém významu jako přeskočení jednoho či 
více ročníků (grade skipping). Odborná literatura ovšem chápe tento pojem 
zpravidla šířeji, což je nutné mít na paměti zejména při hodnocení studií zk-
oumajících dopady či efektivitu akcelerace. Například v metaanalýze, kterou 
zpracovaly S. Steenbergen-Hu a S. M. Moonová a o níž bude řeč ještě dále, byla 
pouze jedna  z  38 porovnávaných studií zaměřena čistě na žáky, kteří přeskočili 
ročník. Všechny ostatní výzkumy se týkaly dopadů jiných či smíšených forem 
akcelerace (např. žáci, kteří zahájili celou školní docházku předčasně atd.).

Assoulinová, Marronová a Colangelo (2014) vymezují dvě základní kate-
gorie akcelerace, a to tzv. akceleraci obsahovou (content-based) a ročníkovou 
(grade- based). Při obsahové akceleraci dochází žák nadále do ročníku, který 
odpovídá jeho chronologickému věku, v rámci individuální práce jsou mu ovšem 
zadávány úkoly odpovídající svou obtížností a obsahem učivu ročníků vyšších. 
Pouze u  druhého typu, tj. u ročníkové akcelerace, se žák vzdělává společně 
se staršími dětmi v některém z vyšších ročníků. U každé z obou kategorií lze 
pak dále rozeznávat velké množství dílčích druhů či typů22. Například ročníková 
akcelerace může být realizována předčasným zahájením školní docházky, 
předčasným vstupem na vysokou školu nebo přeskočením ročníku v průběhu 
povinné školní docházky. Každá z  obou kategorií akcelerace má  četné výhody  
i  nevýhody, určitým kompromisním řešením tedy může být uspořádání, v němž 
se žák či skupina žáků vzdělává ve většině předmětů se svými vrstevníky a do 
vyššího ročníku dochází pouze na výuku jednoho či několika málo předmětů.
1 Fakt, že akcelerace má již takto dlouhou tradici se projevuje mimo jiné i tím, že toto vzdělávací 
opatření lze vystopovat v životopisech řady osobností, které se v později proslavily v oblasti literatury, 
přírodních věd či politiky. Colangelo a kol. (2004) uvádí, že s nějakou formou akcelerace se  v průběhu 
svého vzdělávání setkali např. spisovatel T. S. Eliot, jeden z objevitelů molekuly DNA James Watson či 
bojovník za práva amerických černochů Martin Luther King. Zmínění autoři považují tuto skutečnost 
za jeden z podpůrných důkazů  o  účinnosti akcelerace jakožto vzdělávacího přístupu.
2 Podrobnější popis lze nalézt například v dokumentu, který zpracovala Národní pracovní skupina 
pro akceleraci (National Work Group on Acceleration) v USA pod vedením Nicholase Colangela v  
roce 2010.
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V dostupné  česky a slovensky publikované literatuře se můžeme setkat  
s  podobným rozdělením, které se od kategorizace Assoulinové a jejích kolegů 
odlišuje v podstatě pouze terminologicky. Jurášková (2006) rozlišuje akcelera-
ci vnější a akceleraci vnitřní. Pojem vnější akcelerace se víceméně překrývá 
s ročníkovou akcelerací, jak byla vymezena výše. Vnitřní akcelerace naproti 
tomu odpovídá akceleraci obsahové – zahrnuje tedy postupy jako teleskopie 
(telescoping) či kompakce (compacting), při nichž dochází k urychlení učiva bez 
fyzické přítomnosti žáka ve vyšším ročníku.

Jiný způsob kategorizace vychází z porovnání, o kolik (zpravidla škol-
ních roků) je daný student akcelerován. Zatímco běžně je uplatňováno zejmé-
na při ročníkové akceleraci urychlení o jeden rok, jsou pochopitelně možné  
i výraznější změny. O tzv. radikální akceleraci  hovoříme tehdy, pokud student 
řádně ukončí střední školu o 3 nebo více let dříve, než je obvyklé. Je jasné, 
že takto mimořádné opatření je vhodné pouze pro extrémně nadané studen-
ty. Dále je třeba zmínit, že v řadě zemí místní školská legislativa radikální ak-
celeraci vůbec nepřipouští, případně ji sice teoreticky umožňuje, ale v praxi 
se takovéto vzdělávací opatření téměř nepoužívá (Gross & van Vliet, 2005).  
V České republice současný školský zákon a na něj navazující vyhláška č. 
27/2016 Sb. sice nepřímo stanoví, že nelze přeskočit více ročníků najednou 
(podrobněji viz Katzová, 2008), výslovně ovšem nijak neomezují možnost 
opakovaného   přeskočení ročníku v průběhu školní docházky. Přesto ovšem 
radikální akcelerace rozhodně nepatří mezi postupy, které by se při práci s mi-
mořádně nadanými žáky běžně uplatňovaly v naší pedagogické praxi.

Důsledky akcelerace

Během uplynulých dekád byla realizována řada výzkumů zacílených na 
hodnocení výsledků akcelerace. Vzhledem k tomu, že zaměření těchto studií 
bylo často značně odlišné (například některé se věnovaly výhradně vlivu akcel-
erace na studijní výsledky a  na další studijní směřování, jiné se zabývaly i  jejími 
sociálně-emočními dopady atd.) a různé studie pracovaly s žáky či studenty 
různého věku a akcelerované různým způsobem, je velmi obtížné dojít na jejich 
základě k jednotnému závěru. Několik autorů proto provedlo metaanalýzy – tj. 
souhrnné studie pracující s výsledky mnoha dříve publikovaných primárních 
výzkumů. Závěry těchto metaanalýz vyznívaly vesměs výrazně ve prospěch ak-
celerace – většina zahrnutých studií prokazovala zejména pozitivní vliv tohoto 
opatření na studijní výsledky a na úspěšnost dalšího vzdělávání akcelerovaných 
žáků. Zároveň se nepotvrdil předpoklad, že by akcelerace ve zvýšené míře  ved-
la k závažným emočním problémům či problémům v sociálním začlenění. Ze 
studie K. Rogersové (dle Steenbergen-Hu & Moon, 2011) dokonce vyplývá, 
že  dopad akcelerace v socio-emoční oblasti je na většinu žáků naopak pozi-
tivní, tento efekt je ovšem relativně malý, výrazně slabší ve srovnání například  
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s jejím vlivem na studijní a akademické výsledky. Určitá rizika, která se mani-
festují zejména v postojích ke škole a školním předmětům, zaznamenal ve dvou 
metaanalýzách provedených s dvacetiletým odstupem James A . Kulik (2004). 
Zatímco podle části analyzovaných studií zůstává postoj akcelerovaných žáků 
ke škole pozitivní, jiné studie zjistily mírný pokles pozitivního hodnocení. Kulik 
vysvětluje tento rozpor náhlým a nečekaným nárůstem studijních požadavků: 
zatímco před provedením akcelerace se zkoumaní žáci setkávali s ( z jejich 
pohledu) velmi jednoduchým učivem, jehož osvojení na ně nekladlo žádné 
zvláštní nároky, po přestupu do vyššího ročníku nebo uskutečnění jiné formy 
akcelerace byli vystaveni zvýšené zátěži, na niž nebyli z minulosti zvyklí. V sou-
ladu s tímto předpokladem je i mírný pokles sebehodnocení zaznamenaný  
u těchto žáků, jak však Kulik zdůrazňuje, je tento pokles pouze mírný  a dočasný.

Velkým nedostatkem metaanalýz, které kromě Kulika a Rogersové 
provedl ještě S. Kent, bylo nadměrné zastoupení primárních výzkumů, které  
proběhly hluboko  v minulosti, mnohdy ještě v první polovině 20. století. Tento 
problém se pokusily vyřešit Steenbergen-Hu a Moonová, které se z tohoto 
důvodu naopak zaměřily pouze na studie publikované v období od poloviny 
80. let 20. století do roku 2008. Jejich výsledky by proto měly lépe odrážet 
jednak způsob, jakým se akcelerace uplatňuje v současnosti, jednak  aktuální  
společenský  kontext a současnou podobu vzdělávacích systémů a soudobé 
pedagogiky. S výsledky této práce se nyní v hlavních bodech seznámíme.

Autorky analyzovaly 38 primárních výzkumných studií, které byly prove-
deny v letech 1984 – 2008. Určité omezení představuje skutečnost, že výběr 
se omezil pouze na studie publikované v anglickém jazyce3. Z  celkového počtu 
bylo 15 studií zaměřeno na výkonové aspekty, 11 zkoumalo vliv akcelerace na 
sociálně-emoční vývoj a 12 sledovalo oba tyto faktory současně. Pokud jde  
o studované formy akcelerace, nejčastěji bylo zastoupeno předčasné zahájení 
školní docházky a/nebo předčasný vstup do mateřské školy (14 studií), akcel-
erace v jednom nebo v omezeném počtu předmětů (10 studií), smíšené formy 
akcelerace (6 studií), účast žáků v pokročilých kurzech a v tzv. programu ad-
vanced placement (2 studie), kompakce (zhutnění kurikula; 2 studie), výuka  
s pomocí mentora (2 studie), přeskočení ročníku (1 studie) a předčasné řádné 
ukončení studia na vysoké škole (1 studie). Celkem bylo porovnáváno a ana-
lyzováno 274 dílčích výsledků.

3 Tato skutečnost ovšem poukazuje na širší problém. Jak uvádí Gross a van Vliet (2005), mezi studi-
emi akcelerace a jejích účinků velmi výrazně převažují výzkumy realizované v USA, jejichž výsledky 
jsou nutně ovlivněné tamním vzdělávacím systémem, na což je třeba vždy pamatovat při jejich 
přenášení do jiného prostředí. V mnoha zemích nebyla naproti tomu akcelerace zatím zkoumána 
prakticky vůbec. Gross a van Vliet zejména poukazují na relativně velmi nízký počet výzkumů re-
alizovaných  v Evropě.
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Autorky hledaly odpovědi na následující 4 výzkumné otázky:

•	 jaký vliv má akcelerace na studijní výsledky zapojených žáků?
•	 jaký vliv má akcelerace na jejich sociálně-emoční vývoj?
•	 jak se liší obsahová  a  ročníková forma akcelerace co do vlivu na zapojené 

žáky?
•	 jaké další faktory mohou významně ovlivnit dopady akcelerace?

V těchto čtyřech oblastech došly Steenbergen-Hu a Moonová k  následu-
jícím závěrům:

Vliv akcelerace na studijní výsledky

Výsledky metaanalýzy globálně naznačují, že akcelerace má pozitivní 
vliv na výkon zapojených žáků. Z  celkem 28 publikovaných výsledků uvádělo 
pozitivní efekt 23 studií, v 5 případech byl efekt negativní (tj. tyto výzkumy 
vedly  k  závěru, že akcelerace vede ke zhoršení studijních výsledků). Pozitivní 
vliv akcelerace se jevil silnější u studií, které porovnávaly akcelerované žáky  
s nadanými vrstevníky, kteří akcelerováni nebyli, oproti studiím porovnávajícím 
akcelerované žáky s jejich novými (a tedy v odpovídajícím ročníku, ale věkově 
staršími) spolužáky. Studie porovnávající akcelerované nadané žáky s jejich 
nenadanými a neakcelerovanými vrstevníky nebyly do analýzy vůbec zahrnuty, 
protože v takovém případě nelze smysluplně odlišit vliv akcelerace od vlivu 
samotného nadání.

Autorky se dále zaměřily na problém, zda v oblasti výzkumů akceler-
ace nemůže systematicky docházet k publikačnímu zkreslení (publication bias), 
tedy k tomu, že některé výzkumy sice proběhnou, ale protože dospěly k nega-
tivním výsledkům nebo nezaznamenaly žádný významný efekt, nejsou násled-
ně publikovány. Vzhledem k tomu, že výsledky s pozitivním efektem zpravidla 
publikovány jsou, vytvářelo by to klamný, nebo přinejmenším zkreslený obraz 
v celkovém srovnání. Posouzení provedly Steenbergen-Hu  a   Moonová   s  po-
mocí  tzv.  trychtýřového  grafu  –  jedná  se   o   graf,  v  němž je každá studie jako 
celek znázorněna jedním bodem, jehož souřadnice  X  udává sílu naměřeného 
efektu a souřadnice Y počet probandů ve studii. Přepokládá se,  že pokud  
u určitého tématu nedochází k publikačnímu zkreslení, jednotlivé studie budou 
zhruba symetricky rozložené kolem svislice, která je kolmá k ose X a vyjadřuje 
průměrnou hodnotu efektu. V případě asymetrického shluku většího množství 
zejm. menších studií v jedné polovině grafu je naopak důvodné předpokládat 
v určité míře existenci publikačního zkreslení. Tuto asymetrii Steenbergen-Hu 
a Moonová v případě studií sledujících vliv akcelerace na studijní výsledky 
skutečně zaznamenaly, převahu pozitivních výzkumných výsledků je proto nut-
né hodnotit  s  touto výhradou.



184

Vliv akcelerace na sociálně-emoční vývoj

Výsledky metaanalýzy naznačují, že působení akcelerace na sociál-
ně-emoční vývoj je mírně pozitivní, přestože podobně jako v Kulikově studii je 
tento efekt poměrně slabý, zejména ve srovnání s vlivem na studijní výsledky. 
Výsledky, které se nějakým způsobem týkají sociálně-emočního rozvoje, byly 
publikovány ve 22 studiích, z toho 15 studií nalezlo pozitivní vliv, v 7 studiích 
byl zjištěn vliv negativní. V případě  studií  zkoumajících sociálně-emoční vývoj 
nenalezly autorky v trychtýřovém grafu žádné známky možného publikačního 
zkreslení.

Spolupůsobení dalších faktorů na účinky akcelerace

Autorky v této kategorii studovaly zejména vliv formy akcelerace (obsa-
hová versus ročníková) na její efektivitu a na dopad v sociálně-emoční oblas-
ti. Zjistily přitom, že z analyzovaných studií nevyplývá žádný zprostředkující 
efekt, ani pozitivní, ani negativní. Fakt, že mezi účinky obsahové i ročníkové 
akcelerace nebyly zaznamenány žádné rozdíly, vysvětlují Steenbergen-Hu  
a Moonová několika možnými důvody. Vedle přirozeného vysvětlení, že totiž 
obě formy mají totožný efekt ze samé své podstaty, poukazují dále na to, že v 
případě většiny žáků je obtížné až nemožné je od sebe oddělit. Typický nadaný 
žák je obvykle nějakou dobu vzděláván společně se svými vrstevníky ve věkově 
odpovídajícím ročníku a samostatně pracuje na úkolech přesahujících svou 
náročností jeho chronologický věk (obsahová akcelerace). Teprve po určitém 
čase dojde k případnému přeskočení ročníku (ročníková akcelerace) – v případě 
velmi vysoce nadprůměrného nadání přitom žák i v nové třídě svými schopno-
stmi může přesahovat svoje nové spolužáky a na některých úkolech tak zn-
ovu pracuje individuálně (obsahová akcelerace). Některé ze zahrnutých studií 
přitom formy akcelerace u zkoumaných žáků popisují velmi vágně. Vzhledem 
k tomu, že předchozí metaanalýzy se na tento problém vůbec nezaměřovaly, 
chybí i zde možnost srovnání. Steenbergen-Hu a Moonová proto doporučují 
interpretovat závěr o rovnocennosti obou forem s velkou opatrností.

Výlučně na efekty ročníkové akcelerace (ovšem v různých formách) se 
zaměřila výzkumná studie K . L . McClartyové publikovaná v roce 2015. Autor-
ka ve své analýze využila toho, že ve Spojených státech byla na konci 80. let 20. 
století zahájena longitudinální studie (National Educational Longitudinal Study, 
NELS), do níž byl zapojen reprezentativní vzorek žáků 8 . tříd základní škol  
a tito účastníci byli poté dlouhodobě sledováni během studia na střední škole 
a při některých dalších příležitostech i po ukončení střední školy. Konkrétně, 
studie byla zahájena v roce 1988, následující sběry dat proběhly v roce 1990 
(tedy v době, kdy zapojení žáci plnili desátý rok školní docházky), v roce 1992, 
v  roce 1994 (2 roky po ukončení střední školy) a v roce 2000 (8 let po ukončení 
střední školy). Při každé vlně sběru dat odpovídali studenti na otázky týkající 
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se jejich domova, školy, pracovních zkušeností a vzdělávacích či profesních as-
pirací. Kromě toho byly studentům v letech 1988, 1990 a 1992 administrovány 
standardizované didaktické (výkonové) testy a výzkumníci si od nich vyžádali 
rovněž údaje o jejich výsledcích na střední a později i na vysoké škole. Detailní 
informace o domácím a školním prostředí byly získány také prostřednictvím 
dotazníků, které vyplňovali učitelé a rodiče.

Celkem byly v databázi NELS evidovány údaje 12 144 žáků. McClartyová 
ve své studii porovnávala akcelerované žáky s jejich spolužáky, kteří v době 
zahájení projektu NELS docházeli do téhož ročníku (a byli tedy zákonitě starší, 
pokud jde o chronologický věk). Každému akcelerovanému žákovi byly přiřa-
zeny kontrolní subjekty, které se s ním shodovaly v následujících charakteris-
tikách: pohlaví, etnicita, socioekonomický status a výsledky v několika dida-
ktických testech, které byly všem žákům administrovány na počátku studie. 
Vzhledem k tomu, že počet kontrolních subjektů mnohonásobně převažoval 
počet akcelerovaných žáků, byly veškeré kvantitativní údaje neakcelerovaných 
žáků upraveny zavedením vah. U obou porovnávaných skupin potom byly sle-
dovány následující proměnné: výsledky několika testů akademických  znalostí     
a dovedností, které byly žákům administrovány v průběhu docházky na střední 
školu. Konkrétně se jednalo o testy PSAT/NMQT (Preliminary SAT/National Mer-
it Qualifying Test)4, SAT (verbální i matematická část) a ACT5. Další sledované 
proměnné tvořily prospěch na střední škole a aspirace žáků pro vysokoškolské 
studium v době jejich docházky na SŠ, které byly zjišťovány prostřednict-
vím dotazníku. V období, kdy sledovaní žáci (pokud již neukončili vzdělávání 
dříve) studovali na vysoké škole, byl zaznamenán průměrný prospěch za první  
a druhý ročník a za celé vysokoškolské studium, výběrovost a prestiž studované 
vysoké školy a nejvyšší dosažený akademický titul.

Údaje evidované ve studii NELS umožnily rovněž posoudit, nakolik 
studenti využívali dalších specifických vzdělávacích příležitostí poté, co 
přeskočili ročník. Sledováno bylo využívání těchto možností následujících 
po uskutečnění akcelerace: účast v pokročilých/akcelerovaných kurzech (tj. 
v kurzech, ve kterých se přednášela látka odpovídající svým obsahem ještě  
vyššímu ročníku, než do kterého žák přeskočil) a v kurzech využívajících 
obohacování učiva; skupinová výuka společně s vysoce nadprůměrnými 
osmáky, absolvování kurzů AP (tzv. Advanced  Placement;  jedná  se o  program, 
který umožňuje středoškolákům absolvovat v některých předmětech kurzy 
4 Jde o zkoušku, která testuje čtení s porozuměním a matematické dovednosti u studentů v prv-
ních dvou ročnících střední školy. Test měří, zda  a  nakolik se studenti optimálně rozvíjí směrem k 
připravenosti na vysokoškolské studium a na základě jeho výsledků se student může kvalifikovat 
do programu National Merit Scholarship
5 Americké testy SAT a ACT jsou poměrně známé i u nás. Jedná se o zkoušky středoškolských zna-
lostí a schopností tyto znalosti aplikovat, výsledky v těchto testech mohou být v USA využity pro 
účely přijímacího řízení na vysoké školy. Oba testy obsahují verbální a matematickou část, test ACT 
pak navíc ještě části zaměřené na čtení s porozuměním a na vědecké usuzování
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obsahem i formou odpovídají vysokoškolskému studiu a složit z těchto kurzů 
závěrečné zkoušky).

McClartyová si položila dvě základní výzkumné otázky:
1. Jak jsou akcelerovaní studenti úspěšní ve škole v porovnání se svými staršími 

spolužáky, s  nimiž po provedení akcelerace dochází do téhož ročníku?
2. Jaký přídatný vliv má na studenty, kteří přeskočili ročník, možnost následně 

využívat dalších vzdělávacích příležitostí  a programů?

Účinky akcelerace

Ve většině sledovaných výkonových proměnných zaznamenala Mc-
Clartyová lepší výsledky u akcelerovaných studentů v porovnání s jejich 
spolužáky. Konkrétně, akcelerovaní studenti skórovali významně lépe v matem-
atických oddílech testů PSAT/NMQT a SAT a ve většině měřených ukazatelů 
v testu ACT včetně angličtiny, matematiky, vědeckého usuzování a celkového 
skóru. Akcelerovaní studenti navíc získali lepší známky na střední škole ( M = 
3 ,08) oproti svým starším neakcelerovaným spolužákům ( M = 2 ,94). Jediné 
výjimky z tohoto pravidla představovaly verbální části testů  PSAT/NMQT  a  SAT   
a   část  zaměřená  na  čtení   s  porozuměním   v  testu  ACT. V těchto případech 
sice akcelerovaní studenti skórovali rovněž lépe, ale  tento rozdíl nebyl statis-
ticky významný. Vzhledem k malé velikosti vzorku (akcelerovaných žáků) vstu-
pujícího do analýzy bylo nicméně možné prokázat pouze velmi výrazné mezi-
skupinové rozdíly. Je možné, že rozdíly ve verbálních zkouškách a zkouškách 
zaměřených na čtení jsou menší  a  jejich detekce by vyžadovala větší vzorek.

Akcelerovaní a neakcelerovaní studenti byli přijati na obdobné 
výběrové vysoké školy. Přeskočení ročníku významně neovlivnilo pravděpodob-
nost, že bude student přijat na vysoce výběrovou instituci; 16% akcelero-
vaných studentů oproti 11 % neakcelerovaných se zapsalo na vysoce výběrové 
vysoké školy. Jakmile již ovšem na dané vysoké škole byli, získávali akcelero-
vaní studenti lepší známky od druhého ročníku výše. Například studenti, kteří 
přeskočili ročník, končili vysokou školu s významně vyšším prospěchem (M = 
3,01) než jejich neakcelerovaní spolužáci (M = 2,84). Mezi oběma skupinami 
existovaly malé rozdíly co do poměru, v jakém studenti dokončili vysokou ško-
lu (získali odpovídající titul). Šedesát osm procent akcelerovaných studentů 
získalo bakalářský titul oproti 57 % studentů neakcelerovaných ( p = 0 ,12).  
V dokončení následujících stupňů vysokoškolského studia nebyly nalezeny 
významné rozdíly. Konkrétně, poměr studentů, kteří získali magisterský titul, 
byl téměř stejný mezi akcelerovanými (8,3 %) a neakcelerovanými studenty 
a zhruba 1 % studentů z každé skupiny získalo doktorát  v  průběhu 8  let po 
ukončení střední školy.

Uvedené závěry lze shrnout tak, že studenti, kteří přeskočili ročník  
dříve,  než v osmém ročníku, dosahovali následně lepších výsledků ve velké 
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většině sledovaných ukazatelů na střední i vysoké škole ve srovnání se svými 
staršími, neakcelerovanými spolužáky. I v případech, kdy tyto rozdíly nebyly 
statisticky významné, většina trendů svědčila ve prospěch akcelerovaných stu-
dentů.

Účinky dalších vzdělávacích příležitostí

Studenti, kteří přeskočí ročník, mohou následně také ve větší míře využí-
vat výhody dalších rozšiřujících vzdělávacích příležitostí. McClartyová skutečně 
nalezla některé důkazy, které tento předpoklad potvrzují. Při porovnání s neak-
celerovanými osmáky se žáci, kteří přeskočili ročník, ve větší míře zapojovali 
do pokročilých kurzů nebo kurzů využívajících obohacování učiva a častěji se 
účastnili výuky ve skupinách pro žáky s vysokými schopnostmi. Přestože stu-
denti z obou skupin se v nějaké míře účastnili programů AP (tj. účastnili se 
alespoň jednoho kurzu), akcelerovaní studenti v nich složili významně více 
závěrečných zkoušek.

Ačkoli akcelerace zvyšovala pravděpodobnost zapojení do dalších 
vzdělávacích aktivit, velký počet studentů přeskakujících ročník se jich přesto 
neúčastnil. McClartyová proto dále zkoumala vliv těchto aktivit v kombinaci  
s již realizovanou akcelerací. Zjistila přitom, že využívání dalších možností pro 
rozvoj talentu dále zesiluje efekt akcelerace – studenti, kteří přeskočili ročník, 
tedy dosahují ještě lepších výsledků, pokud byla akcelerace doprovázena 
dalšími vzdělávacími aktivitami.

Představená studie   K . McClartyové má pochopitelně   i  řadu nedostat-
ků. Za prvé,  i přes velký počet žáků zapojených do původní studie NELS, z níž 
byla čerpána data, byla velikost vzorku skutečně akcelerovaných žáků poměrně 
malá a v některých kategoriích tak byly porovnávány často pouze jednotky zk-
oumaných subjektů. Druhým významným nedostatkem je skutečnost, že při 
interpretaci výsledků autorka často zaměňuje souběžný výskyt a kauzalitu. 
Například lepší prospěch studentů, kteří se zúčastnili skupinové výuky či AP 
kurzů, může být způsoben efektivitou této formy výuky, stejně tak smysluplné 
je ale i druhé vysvětlení: rozšiřující kurzy si mohou ve větší míře volit studenti, 
kteří jsou celkově inteligentnější či více motivovaní a tyto jejich charakteristiky 
se pak promítají i do lepšího prospěchu nezávisle na přínosu rozšiřujících ak-
tivit jako takových.

I přes tyto nedostatky je nicméně možné konstatovat, že studie 
velmi přesvědčivě ukazuje přinejmenším to, že přeskočení ročníku nemá 
obecně nepříznivý efekt na žáky a studenty, jejichž vzdělávací cesta byla tím-
to způsobem upravena. Obavy z toho, že akcelerovaný žák ve vyšším ročníku 
výukově selže a že toto selhání bude mít sekundárně negativní vliv na jeho 
psychiku i v dalších oblastech jsou přitom jedním z hlavních důvodů,  proč  jsou  
školní psychologové  či výchovní poradci často velmi zdrženliví v doporučování 
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tohoto vzdělávacího opatření (Wood a kol, 2010). Je proto vhodné zdůraznit, 
že pozitivní výsledky studie je nutné hodnotit i v tomto celkovém kontextu. 
Vzhledem k rozšířeným obavám mezi rodičovskou i odbornou  veřejností  může  
docházet k tomu, že přeskočení ročníku ( i další formy akcelerace) je v součas-
nosti realizováno pouze u malého množství jednoznačně nadaných dětí, bez 
jakýchkoli dalších doprovodných problémů. Pokud by ovšem zmíněné obavy 
neexistovaly a akcelerace by byla realizována častěji a s menší obezřetností, je 
možné, že by počet následně selhávajících žáků byl skutečně vyšší.

Wells, Lohman a Marronová (2009) analyzovali rovněž údaje z databáze 
NELS, společně s daty z obdobné longitudinální studie, která byla zahájena v 
roce 2002 (Educational Longitudinal Study – ELS). Tito autoři se jednak zaměři-
li na sledování účinků akcelerace, kde došli k podobným závěrům jako  Mc-
Clartyová,  vedle toho se ale cíleně zaměřili na prediktory akcelerace, tedy na 
nalezení faktorů, které vedou k tomu, že to které dítě je ve svém vzdělávání ak-
celerováno. Zjistili, že akcelerace je častěji uplatňována u dívek než u  chlapců 
(tento fakt zaznamenala i McClartyová), a rovněž že podíl akcelerovaných 
žáků se významně liší napříč jednotlivými regiony USA. Poměrně překvapiv-
ým nálezem je fakt, že existují pouze relativně malé rozdíly mezi jednotlivými 
etniky v  podílu akcelerovaných žáků, a že tam, kde tyto rozdíly existují, jsou 
spíše v neprospěch bílých Američanů. Tento závěr ostře kontrastuje s opa-
kovaně prokázanou skutečností, že žáci náležející k etnickým menšinám jsou 
proporcionálně výrazně méně zastoupeny v programech určených pro rozvoj 
nadaných (Moon & Brighton, 2008). Takový rozpor ovšem může být pouze 
zdánlivý, což naznačují i samotní autoři. Vysvětlením může být skutečnost, že 
žáci náležející k etnickým menšinám častěji navštěvují méně kvalitní školy, které 
zpravidla nemají vypracován funkční systém pro podporu talentovaných žáků. 
Pokud už se mimořádně nadaný žák na takové škole vyskytne, je (ročníková) 
akcelerace pro školu nejjednodušší a mnohdy i jedinou dostupnou formu úpra-
vy jeho vzdělávání. Ve škole, která systém pro podporu talentů vypracovaný 
má, by přitom vzdělávací potřeby žáka s tímtéž profilem schopností byly s větší 
pravděpodobností zohledněny formou obohacování učiva, účastí v různých ex-
trakurikulárních aktivitách, případně obsahovými formami akcelerace (Wells 
a kol., 2009). Akcelerace má v těchto případech i výrazný sociální rozměr: jak 
uvádí např. Lee a kol. (2010), žáci z (některých) etnických menšin jsou často 
pod zvýšeným tlakem, aby příliš nevyjadřovali svoje intelektové schopnosti  
a intelektuální zájmy. Pocit vyčlenění a s ním spojené negativní reakce 
spolužáků přitom může být menší, pokud je takový žák akcelerován do vyššího 
ročníku, kde není rozdíl mezi jeho schopnostmi a znalostmi a mezi schopnost-
mi a znalostmi ostatních žáků tak velký.

Poněkud jiný přístup zvolila ve své studii Miraca U. M. Grossová (2006). 
Tato australská vědkyně realizovala longitudinální výzkum zaměřený na ex-
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trémně nadané žáky (s IQ nad 160), přičemž jedním ze sledovaných problémů 
byl dopad radikální akcelerace na jejich vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o longitudinální výzkum, při němž byl udržován pravidelný kontakt 
s probandy až do období jejich rané dospělosti, mohla Grossová sledovat 
průběh a výsledky celé jejich vzdělávací cesty. A v době, kdy již tito probandi 
byli dospělí a na celou záležitost proto mohli pohlížet s odstupem a v kontextu 
dalších životních zkušeností, mohla rovněž získat jejich subjektivní hodnocení 
způsobu, jakým byli vzděláváni v dětství.

Určitým limitem studie Grossové je poměrně malý vzorek (cca 60 pro-
bandů), což je ovšem pochopitelné vzhledem k povaze studované populace  
(Grossová spočítala, že i tento počet představuje plnou třetinu dětí s hodnotou 
IQ nad 160, které žily v době zahájení studie v celé Austrálii).

U menší části sledovaných dětí byla v průběhu jejich školní docházky 
uplatněna radikální akcelerace, jejich vzdělávání tedy bylo urychleno o tři, 
případně i o více let. U několika dětí byla realizována akcelerace v mírnějším 
rozsahu (tj. přeskočení jednoho nebo dvou ročníků), většina dětí ve sledo-
vaném vzorku nicméně nebyla akcelerována vůbec. Autorka uvádí, že hlavním 
a nejčastějším důvodem pro neuskutečnění akcelerace byl skeptický, případně 
i vysloveně odmítavý postoj pedagogické veřejnosti k této formě vzdělávání, 
který  v  Austrálii převládal  v  době zahájení studie (80. léta 20. století).

Bývalí extrémně nadaní žáci, kterým byla umožněna radikální akcel-
erace, hodnotili v dospělosti tento způsob zpravidla velmi pozitivně, někteří 
dokonce vyjádřili lítost nad tím, že jim nebyla umožněna ještě radikálnější for-
ma akcelerace. K podobným závěrům došli v jiném výzkumu rovněž Lubinski   
a  kol. (2006). Naproti tomu žáci, kteří nebyli v dětství akcelerováni, nebo kteří 
přeskočili pouze jeden ročník, hodnotili v dospělosti svoje vzdělávání velmi kri-
ticky. Co je však závažnější, v této skupině byl zaznamenán relativně vysoký  
podíl osob, které nedokončili studium na vysoké škole, případně v tomto ob-
dobí zažívali výrazné osobní problémy. Vzhledem k tomu, že se prokazatelně 
jednalo o jedince s mimořádnými intelektovými předpoklady, nelze tyto prob-
lémy připsat na vrub nedostatku talentu či studijních předpokladů. Vysvětle-
ním, které se jeví jako mnohem pravděpodobnější, mimo jiné i s ohledem na 
pozdější  subjektivní výpovědi těchto studentů, je ztráta motivace a celková 
deziluze z celého vzdělávacího systému. Původ těchto pocitů lze přitom vystop-
ovat až do období, kdy byli zmínění studenti nuceni po mnoho let ke stan-
dardnímu způsobu vzdělávání, jehož obsah byl ovšem zcela neadekvátní jejich 
skutečným schopnostem (Gross, 2006).

Zmiňujeme-li již formát retrospektivní studie, stojí alespoň za krátkou 
zmínku rovněž výzkum, který realizovala J. Wardmanová (2014). V této stu-
dii  hodnotili s odstupem 4 let středoškolské studium, které bylo modifikováno 
přeskočením jednoho ročníku, nikoli sami akcelerovaní studenti, nýbrž jejich 
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rodiče. Ti vesměs hodnotili tuto úpravu ve vzdělávání pozitivně, zmiňova-
li zejména zlepšení emočního stavu a nálady u svých dětí, zvýšenou aktivitu 
a iniciativu podmíněnou únikem z nudy a rutiny, zvýšení sebeúcty a zlepšení 
jejich celkové osobní pohody. Protože se jednalo o kvalitativní výzkum, nelze 
z něj samozřejmě vyvozovat nějaké obecně platné závěry. Je nicméně vhod-
né poznamenat, že výrazně pozitivní hodnocení rodičů, kteří s akcelerací 
svých dětí získali reálnou osobní zkušenost, nápadně kontrastuje s vágními   
a nepodloženými obavami, které jsou stále rozšířené mezi rodiči i učiteli bez 
této zkušenosti a které mnohdy vedou k odmítnutí akcelerace jako vhodného 
vzdělávacího opatření pro konkrétní dítě.

Kritéria pro akceleraci

Rozhodnutí, zda u konkrétního dítěte realizovat akceleraci a pokud 
ano, tak v jaké formě a v jakém rozsahu, je velmi závažné a může dlouhodobě  
a výrazně ovlivnit jeho další život, ať už v pozitivním, nebo v negativním směru. 
Colangelo a kol. (2004) v této souvislosti poukazují na častý omyl, kterého se 
ve svém uvažování dopouští mnoho pedagogů i psychologů a který by se dal 
vyjádřit asi takto: „akcelerace sice může některým žákům prospět, u mnohých 
dalších ovšem představuje značné riziko. Ponecháme- li naproti tomu žáka  
v ročníku, který odpovídá jeho věku, nic se nezmění a žádné speciální riziko  
s tím tedy spojené není“. Colangelo a jeho spolupracovníci zdůrazňují, že tato 
úvaha, která v praxi vede k uplatňování akcelerace pouze v malém počtu 
skutečně extrémních případů, je principiálně chybná. I v případě, kdy zvolíme 
možnost neakcelerovat, to představuje určité rozhodnutí, které nevyhnutelně 
ovlivní průběh další vzdělávací cesty takového dítěte. Jak naznačují závěry výše 
uvedených výzkumů a jak potvrzuje i klinická zkušenost, tyto důsledky mohou 
představovat sice kvalitativně odlišné, přitom ale stejně závažné riziko jako 
například v případě, kdy chybně realizujeme akceleraci u dítěte, které na to 
není připravené.

Pro opodstatněné, rozumné a odborně podložené rozhodnutí o us-
kutečnění akcelerace je nutné vzít v úvahu větší počet faktorů, které se neo-
mezují pouze na rozumovou vyspělost dítěte, i když tento faktor je samozře-
jmě stěžejní. Zásady vypracované Národní pracovní skupinou pro akceleraci  
(v USA) doporučují, aby takové rozhodnutí nebylo ponecháno na jednotlivci 
a aby bylo standardně výsledkem rozhodnutí týmu, v němž budou ideálně 
zapojeni učitelé (jak stávající, tak potenciální nový učitel, pokud k akceleraci 
skutečně dojde), psycholog či jiný odborník na problematiku nadání, zástupce 
vedení školy a rodiče dítěte. Mělo by se tím zabránit tomu, aby byla dítěti akcel-
erace odmítnuta pouze proto, že osoba, které o tom rozhoduje, má vůči této 
formě vzdělávání nepodložené předsudky.
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Assoulinová a kol. (2009) vytvořili ucelený systém, který má odborníkům 
a dalším zaangažovaným osobám posuzujícím vhodnost akcelerace u určitého 
žáka poskytnout oporu pro toto rozhodnutí. Nástroj, který tito odborníci vyt-
vořili, se nazývá Iowská škála akcelerace (Iowa Acceleration Scale, IAS). Ne-
jedná se o test a nejde v pravém slova smyslu ani o posuzovací škálu. IAS 
představuje souhrn dostupných informací o dítěti, z nichž některé vychází 
pouze z posouzení dítěte pedagogem či rodičem, do celého přehledu jsou ale 
zakomponovány i výsledky inteligenčních a didaktických testů. Zaznamenány 
a skórovány jsou tak vedle úrovně schopností, znalostí či školních dovedností 
rovněž důležité osobnostní, emoční a sociální proměnné, jako je např. motiva-
ce, postoj k učení, dodržování společenských norem, sebehodnocení, vztahy 
s vrstevníky, účast v mimoškolních aktivitách a v neposlední řadě také názor 
rodičů a samotného dítěte na možnost akcelerace. Zvláštní roli zde mají tzv. krit-
ické položky. Jde o 4 ukazatele, pro které platí, že pokud se vyskytne byť i jeden 
z nich, přeskočení ročníku by nemělo být doporučeno. Jejich konkrétní výčet 
je následující:

•	 Rozumové schopnosti žáka (vyjádřené ve formátu IQ) jsou nižší, než jednu 
standardní odchylku nad průměrem (tj. méně než 115 ve většině běžných 
inteligenčních testů)

•	 Žák by byl akcelerován do stejného nebo vyššího ročníku, než do kterého ak-
tuálně dochází jeho sourozenec

•	 Žák má v současnosti sourozence ve stejném ročníku (u něj se však  
o akceleraci neuvažuje)

•	 Žák sděluje, že sám nechce přeskočit ročník

Jako poněkud překvapující se může zdát význam, který je při rozhodování 
přikládán pozici sourozenců. Autoři zdůvodňují striktní doporučení neakcel-
erovat ve výše naznačených situacích rizikem narušení rodinné dynamiky, 
které podle jejich názoru v tomto případě převáží případná rizika pramenící  
z ponechání žáka v současném ročníku.

Pokud jde o posouzení školních dovedností či znalostí, doporučují au-
toři postup známý jako testování nad věkovou úrovní (above level testing). Pod-
statou tohoto přístupu, který propagovala a jako první systematicky používala 
L. Holingworthová (Stanley, 1990), je to, že nadaným žákům se administrují 
testy či zkoušky původně určené pro běžné, ale starší žáky. Jedním z důvodů 
pro používání tohoto postupu je překonání efektu stropu při testování na-
daných, v případě zvažované akcelerace k tomu ovšem přistupuje ještě další 
výhoda: pokud žák dokáže zvládnout na určité úrovni test určený původně pro 
ročník, do něhož má být v případě akcelerace zařazen, je to významný signál 
pro to, že  v tomto novém ročníku výukově neselže. Assoulinová a kol. (2009) 
doporučují v těchto případech jako kritérium minimálně 50. percentil, který 
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ovšem není   vztažený k chronologickému věku posuzovaného žáka, ale k věku 
jeho potenciálních starších spolužáků.

Závěr
Jak  bylo  několikrát  zmíněno   v   předchozím  textu,  akcelerace  je  čas-

to  spojena s určitými obavami na straně rodičů či učitelů. Tyto obavy se týkají 
jednak emočních či sociálních dopadů, zejména ale možného výkonového sel-
hání – tedy rizika, že žák po přestupu do vyššího ročníku nebude i přes svůj mi-
mořádný talent zvládat náročnější učivo a důsledky jeho studijních neúspěchů 
se pak sekundárně projeví i na jeho sebehodnocení. Jestliže lze z výše prezen-
tovaných studií vyvodit nějaký závěr, tak bude takový, že uvedené přesvědčení 
je převážně neopodstatněný mýtus. Typický akcelerovaný žák naopak nejen že 
dokáže ve vyšším ročníku držet krok se svými novými spolužáky, ale často i je ve 
svých studijních výsledcích převyšuje. Skutečnost, že akcelerovaní žáci mnohdy 
dosahují lepších výsledků než běžní žáci vyšších ročníků je sama o sobě za-
jímavá a dosavadní výzkumy na ni nedávají jednoznačnou odpověď. Možným 
vysvětlením může být určitá opatrnost školy při provádění akcelerace – žák tedy 
například přeskočí pouze jeden ročník, i když by vzhledem ke svým rozumovým 
předpokladům a dosavadním studijním výsledkům mohl přeskočit dva nebo 
i více. I ve svém novém postavení je tak intelektuálně zdatnější v porovnání 
se spolužáky. Celý jev lze ovšem vysvětlit i jinými, mimointelektovými faktory, 
jako je například  motivace.

Přestože celkový trend ve prospěch akcelerace je zřejmý, z uvedených 
výzkumů samozřejmě nevyplývá, že toto vzdělávací opatření je vhodné pro 
každého nadaného žáka a  za  každých  okolností.   V  praxi  pedagogicko-
psychologického  poradenství  je  nutné v každém individuálním případě vážit 
mnoho různých faktorů, které se samozřejmě netýkají pouze intelektu. Určité 
vodítko pro uspořádání a smysluplné zpracování velkého množství dílčích úda-
jů představuje např. Iowská škála akcelerace, byť tento nástroj není dostupný 
v češtině a nebyl v ČR adaptován. Pro naše odborníky tak zatím může sloužit 
pouze jako cenná inspirace. Zároveň je ovšem třeba kriticky poznamenat, že 
některá doporučení, která jsou v rámci IAS důrazně formulována, vycházejí 
spíše  z přesvědčení  a z klinických zkušeností autorů a nejsou dostatečně em-
piricky doložena. To se týká například možných dopadů akcelerace na rodinnou 
dynamiku a  vztahy mezi sourozenci,  nichž byla řeč výše.

Z pohledu odborníků v ČR je zvlášť významný i jeden z dílčích nálezů, 
ke kterým dospěli Wells a kol. (2009), a sice ten, který se týkal různé míry 
provádění akcelerace v  různých částech USA. Můžeme oprávněně předpoklá-
dat, že pokud se nápadné rozdíly projevují i uvnitř jednoho státu (byť značně 
rozsáhlého) a v rámci víceméně stejného školského systému, mnohem výraz-
nější rozdíly bychom zaznamenali při mezinárodním srovnání. I když tedy před-
stavují výsledky zahraničních studií užitečný zdroj informací, nelze jejich závěry 
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přenášet do našeho prostředí mechanicky a bez rozmyslu. Akcelerace přitom 
získala i v našem školství již určitou tradici. Bylo by proto nanejvýš vhodné, aby 
i v České republice proběhl rozsáhlejší výzkum, který by se pokusil replikovat 
důležité zahraniční nálezy a případně identifikoval rozdíly, které se při  této  
formě práce s nadanými žáky v našem prostředí ve srovnání například s an-
glosaskými zeměmi objevují.
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editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si Vám představit nové číslo našeho časopisu. Opět v něm otví-
ráme zcela nová témata.

V minulém čísle jsme díky úvodnímu reprintu zabrousili k zásadnímu 
příspěvku, který se zabýval vybranými typickými charakteristikami i určitými 
problémy nadaných dětí. Víme však, že vývoj nadaných dětí (a nejen jich) for-
mují významně i další podmínky, události, životní okolnosti, náhoda i štěstí, 
ale zejména prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Snad nejzásadnější vliv mají  
v tomto ohledu rodiče, sourozenci, ale i celé širší rodinné prostředí. Konstruk-
tivní přístup maminek a tatínků k výchově a rozvoji potenciálu svých dětí je 
významným tvůrcem jejich celoživotního vývoje. Mnozí si jistě často v této sou-
vislosti kladete otázku, podobnou té, kterou si více než před 50 lety v kapitole 
s názvem Co ovlivňuje vývoj nadaného dítěte? položila i významná americ-
ká psycholožka Ruth Strangová, zakladatelka Americké asociace pro nadané 
děti (American Association for Gifted Children). „Děti potřebují pevné hranice, 
stejně jako potřebují pocit bezpečí a lásky. Proto se snažíme spíš kultivovat  
a povzbuzovat než vyvíjet tlak a naléhat,“ odpovídá autorka a poukazuje na 
další, stále platné myšlenky a skutečnosti. Je to zajímavé, stále aktuální čtení, 
do kterého vplujete hned na prvních stránkách tohoto čísla.

Následující výzkumná sonda nás zavede do oblasti matematiky. Autorka 
studie Irena Budínová připravila vhled do procesu řešení matematických úloh. 
Příspěvek s názvem Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané 
nadanými žáky na 1. stupni ZŠ jistě ocení zejména učitelé nadaných i potenci-
álně nadaných dětí.

V minulém čísle jsme se více věnovali vzdělávání nadaných žáků a při-
nesli jsme studii o akceleraci. V tomto čísle otvíráme prostor pro diskusi o dal-
ším, velmi rozšířeném vzdělávacím přístupu, o tzv. segregační variantě vzdělá-
vání nadaných žáků. Autor příspěvku, Dušan Fábik, se ve své přehledové studii 
s názvem Pretrvávajúce mýty v segregovanej edukácii nadaných žiakov pokouší 
mapovat ta nejzávažnější chybná východiska, která proti dané formě vzdělává-
ní panují.

Milé čtenářky, milí čtenáři, je docela možné, že máte podobnou, či do-
cela jinou zkušenost, postřeh, závěr výzkumného šetření či poznatek z oblasti 
výchovy, podpory a vzdělávání nadaných dětí než ty, které jsme doposud pu-
blikovali. Byla by proto velká škoda, pokud by se o nich nedozvěděli i ostatní. 
Těšíme se, že se ozvete.

Uzávěrka dalšího čísla je 30. 6. 2017.
Šárka Portešová

za redakční radu časopisu
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okno do zahraničí

co ovlivňuje vývoj  
nadaného dítěte
Ruth Strangová

Kapitola z knihy Ruth Strangové: Helping Your Gifted Child, New York: Dutton 
& Co., 1960, s. 37–45.

Víme, že určité podmínky působí příznivě na rozvoj dítěte. Mezi nimi 
stojí na prvním místě konstruktivní postoje rodičů k dítěti.

Postoje rodičů

Mít radost z nadaného dítěte a respektovat ho je naštěstí obvykle snad-
né. Jestliže  se někdy stane, že vám na něm něco vadí, ptejte se sami sebe 
proč. Možná se kvůli němu cítíte méněcenní, protože je chytřejší a rychlejší 
než vy. To se někdy těžko snáší, ale ve skutečnosti by to ve vás mělo vzbuzovat 
pocit hrdosti – hrdosti na to, že je to vaše  dítě a že vás předstihlo. Možná 
trochu žárlíte, protože se k němu lidé chovají vřeleji než k vám. Ale ono je vaší 
součástí – proč byste na ně měli žárlit víc než sami na sebe? Ve skutečnosti by 
vaše hrdost na ně měla jakýkoliv náznak žárlivosti vytěsnit. Možná vás jenom 
unavuje svými otázkami, nadšením a touhou po nových zážitcích. Jestli můžete, 
posaďte ho občas do bezpečného prostředí s knihami, které si bude číst, nebo 
s bezpečnými materiály, které může použít na vědecké pokusy či pro výtvarnou 
tvorbu, a ono bude dál pokračovat z vlastní iniciativy. Vy se potom budete moci 
na chvíli vrátit k vlastnímu, méně náročnému programu.

Nadané děti nejsou zpravidla odmítány proto, že by byly nechtěné nebo 
že by byly upřednostňovány jiné děti v rodině. Mohou však být připraveny  
o zkušenosti, které potřebují, v důsledku chudoby nebo kvůli neuváženým 
výdajům, jež by za jiných okolností představovaly dostatečný příjem. Zemře-li 
jeden nebo oba rodiče, jsou-li často mimo domov, nebo pokud se rozvedou, 
může se dítě cítit zanedbávané. Takové dítě  často prožívá citový hlad a snaží se 
jej ukojit ve škole a v dalších společenstvích.

Na otázku, co by rodiče měli pro své děti dělat, odpověděl jeden nadaný 
mladík, že si myslí, že „by se měli o děti víc zajímat“. Jiný chlapec řekl, že by 
rodiče měli vědět, kam dítě jde, a ne jenom říct „tak běž“. Tento hoch si také 
myslí, že rodiče by neměli večer chodit pryč a jenom říct dětem, „aby zhasly,  až 
půjdou spát“. Dítě potřebuje podporu a utvrzování ve svých cílech a ambicích. 
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Jinak může nabýt dojmu, že na tom, co dělá, nebo na tom, co se mu podařilo, 
nezáleží, protože nikoho vlastně nezajímá, co se s ním děje.

Přehnaná péče se v případě nadaných dětí vyskytuje pravděpodobně 
častěji než jejich zanedbávání. Je naprosto přirozené, že rodiče chtějí chránit 
dítě před nebezpečími a těžkostmi života. Ale přehnaná tendence ochraňo-
vat omezuje příležitosti dítěte, a nakonec může snížit jeho chuť objevovat  
a vyvíjet vlastní iniciativu. Dítě, kterému se to stane, má potom strach dospět 
a přijmout odpovědnost.

Zdá se, že některým rodičům záleží především na výsledcích jejich 
dítěte. Chtějí přirozeně, aby dítě naplnilo svůj potenciál, aby jim přinášelo 
uznání a aby zvyšovalo jejich prestiž. Ale toto zaujetí pro výsledky může zajít 
příliš daleko. Rodiče v dítěti vzbuzují pocit, že plýtvá svým časem, když si hra-
je. Očekávají se od něho výkony dříve, než je dost zralé na to, aby je zvládlo. 
Lásky se mu dostává jenom jako odměny za  podaný výkon. Takový postoj ze 
strany rodiče může v dítěti vyvolat pocit, že je milováno ne pro sebe samé, ale 
pouze pro svoje výkony. Výsledkem ovšem může být vzdor; takové děti někdy 
záměrně nebo podvědomě usilují o selhání ve škole.

Podobně může působit vlastnické chování k dítěti. Když rodič pyšně 
ukazuje vysvědčení svého dítěte přátelům, může to dítě vnímat tak, že si rodič 
přivlastňuje všechny zásluhy.

Skoro stejně špatné je, když se rodiče dítětem chlubí. Je mu to trapné 
a může to ovlivnit jeho vztahy s jinými dětmi. V lidech to také může vzbudit 
dojem, že dítě samotné je malý náfuka.

Zneužíváním dítěte k tomu, aby se zvýšila prestiž rodičů, jsem se již 
zabývala v první kapitole [1]. Rodičovské ambice vedou někdy rodiče k naplnění 
principu „přání je otcem myšlenky“; představují si, že jejich dítě je nadanější, 
než odpovídá skutečnosti.

Dítě, které je hnáno nerealistickými ambicemi svých rodičů, je málokdy 
spokojené se svými úspěchy. Neustále se snaží o dokonalost, které nemůže 
dosáhnout. Často ho pronásledují pocity nedostačivosti, zlosti a viny. I když 
se mu podaří díky takřka zázračnému úsilí vyniknout svými studijními výsled-
ky, může selhávat ve vztazích s lidmi. Jeho nepřátelství vůči rodičům se může 
přenést na učitele a spolužáky, a později  i na zaměstnavatele a spolupracovníky. 
Takový člověk pak nemusí  dosáhnout pracovních úspěchů odpovídajících jeho 
schopnostem. Rodič, který vůči dítěti uplatňuje nerealistické ambice, tak ve 
skutečnosti maří to, oč mu jde.

Mnoho nadaných dětí si stěžuje, že jejich rodiče nejsou nikdy spokojeni 
s jejich výsledky. Když přinesou domů známky, jediný komentář zní: „Mohlo to 
být lepší.“ Je-li pravda, že „nic nevede k úspěchu lépe než úspěch, kterého si 
někdo všiml“, potom by většinu dětí povzbudila k podání optimálního výkonu 
slova upřímné chvály. Na čem  však opravdu záleží většině lidí, není samotný 
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úspěch nebo pochvala, ale uznání milované osoby. Je rovněž pravda, že pokud 
dítě nedokáže naplnit očekávání svých rodičů, může ztratit důvěru v sebe samé.

Jak řekla Dorothy Barclayová [2], „vztah mezi rodičem a dítětem je 
samozřejmě nejdůležitějším faktorem pro utváření dobrých pocitů vůči ostat-
nímu světu“.

Rodičovské postoje jsou často ovlivňovány jinými osobami, které vešly 
do rodinného kruhu. To může zvýšit emoční komplexnost situace mezi rodiči 
a dětmi. Je jistě pravda, že příbuzní jsou často užiteční. Mohou přinést lásku 
navíc, což některé děti, zvláště ty méně nadané, potřebují. Mohou zvětšit ob-
zory nadaného dítěte a rozšířit jeho svět; mohou pomoci v případě nouze.

Jestliže vás tchyně, švagrové a prarodiče někdy rozčilují, můžete se ptát 
proč. Je to proto, že jejich zasahování škodí vašemu dítěti? Nebo ve vás vz-
buzuje pocity nedostatečnosti? Nebo vztek spojený s vašimi vlastními zážitky z 
raného dětství? Při pokusu o zvládnutí jakékoliv složité situace musíme odhalit 
její příčiny dříve, než se pokusíme o nápravu.

Zdůrazňuje se, že zásadní význam pro dobrý vývoj dítěte má rodičovská 
láska; lásku však nelze vyvolat vůlí. Někteří jedinci se nikdy nenaučili milo-
vat. Nedokážou mít vřelý vztah ke svým dětem. Takovým matkám nepomůže, 
budou-li se kvůli tomuto nedostatku citu cítit provinile. Co mohou udělat?  
Uvědomit si, co dítě  potřebuje. V mnoha případech mohou změnit své chování 
k dítěti – být méně kritické, hledat, za co by mohly dítě pochválit, a vytvářet 
podmínky, ve kterých se dítě může cítit milováno a přijímáno.

Nic z toho, co děláte nebo říkáte, nemůže nahradit to, jak věci cítíte. 
Vaše pocity vyzařují z vašich činů a jsou dítěti předávány skrze váš úsměv, tón 
hlasu a vaše gesta. Nadané děti neomylně vycítí vaše úmysly. Často rozumí 
„jazyku chování“ lépe než vy. Rychle rozpoznají nesrovnalosti a rozpory mezi 
vašimi slovy a vašimi opravdovými pocity.

Kultura a tradice

Tradice uplatňované v rodině nadaného dítěte, jeho škole a společnosti, 
ve které vyrůstá, ovlivňují jeho vývoj různým způsobem. V mnoha rodinách 
je syn zapsán do exkluzivní přípravné školy nebo do jedné z vysokých škol Ivy 
League1 prakticky v den, kdy se narodí. To, že bude studovat, se považuje za 
samozřejmé. Na druhé straně některé rodiny z nižších socioekonomických 
vrstev nikdy nepomýšlí na to, že by své dítě poslaly na vysokou školu, nebo 
takovou myšlenku zavrhnou jako něco, co je mimo jejich možnosti. V některých 
etnických skupinách jsou děti ze strany rodičů vystaveny daleko většímu tlaku, 
aby měly dobré výsledky, než je tomu v jiných skupinách. Tito rodiče očividně 
ovlivňují dítě tím, že řídí jeho rozhodování, ponechávajíc mu přitom jistou míru 
spoluúčasti.
1 Skupina osmi prestižních soukromých univerzit na severovýchodě USA; pojmenování je odvozeno 
z názvu sdružení jejich sportovních klubů (pozn. překl.).
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Dnes už nepomýšlíme na to, abychom dítě modelovali podle nějakého 
vzoru. Místo toho se snažíme vytvořit podmínky, ve kterých může rozvíjet 
svou individualitu v rámci toho, co společnost považuje za žádoucí a zdravé. 
Na restrikce a omezení, které ukládá kultura, se stále více pohlíží z hlediska 
potřeb dítěte. Děti potřebují pevné hranice, stejně jako potřebují pocit bezpečí  
a lásky. Proto se snažíme spíš kultivovat a povzbuzovat než vyvíjet tlak  
a naléhat. Měníme své metody podle toho, jak se mění potřeby dítěte a jak se 
zvyšují a zintenzivňují požadavky, které na ně klade kultura. Někdy například 
příliš prodlužujeme období bezbřehé shovívavosti, která je namístě jen u ne-
jmenších dětí. Někdy zase očekáváme, že děti budou činit rozhodnutí, na která 
ještě nejsou dost zralé. Děti by měly mít přesně tolik svobody, kolik přísluší 
etapě jejich vývoje. Dítě, které může svobodně činit rozhodnutí, by rovněž 
mělo svobodně nést jejich následky.

Na rozvoji talentu se velmi podílí duch doby. V některých historických 
obdobích vzkvétalo umění. Naše doba upřednostňuje vědu a techniku. Vy-
hledáváním talentů objevujeme potenciální vědce různých oborů. Jak tvrdí 
Terman [3], pro blaho světa je stejně důležité „objevovat a podporovat po-
tenciální básníky, spisovatele, umělce, státníky a společenské vůdce“.

Domácí podmínky a postupy při výchově dítěte

V Termanově [4] studii byla velká většina domácností nadaných dětí – 
85 % – hodnocena příznivě. Pouze 9 % domácností bylo hodnoceno nepříznivě. 
Když se děti narodily, byli rodiče v nejlepších letech svého života a zdravotní 
stav matek byl dobrý. Podmínky porodu byly normální, nadprůměrná část dětí  
byla kojena a zdraví dětí v prvním roce života bylo vynikající. Tyto nadané děti 
měly očividně dobrý start do života. Jeden z důvodů, proč tak velký podíl na-
daných jedinců nacházíme žít ve vynikajících domácích podmínkách, je ten, že 
nadprůměrní lidé obvykle vytvářejí mimořádně příznivé prostředí a vyhledáva-
jí pro své děti navzdory možným obtížím to nejlepší vzdělání.

Abychom to upřesnili, uveďme podmínky rodinného prostředí, které 
jsou podle zjištění Alexandra Reida Martina [5] příznivé pro rozvoj dítěte, ať už 
pochází z bohaté, nebo chudé rodiny, je chytré, nebo hloupé, fyzicky atraktivní, 
nebo hendikepované:

−	 Rodiče očekávají od dítěte to nejlepší;
−	 Poskytují mu nejenom materiální zázemí, ale i svůj čas a sdílí s ním svoje 

myšlenky;
−	 Nevnucují dítěti svoje představy a ambice;
−	 Neříkají: „Měl(a) bys dělat, co chci já; jen se podívej, co všechno jsem pro 

tebe udělal(a).“;
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−	 Dělají všechno jako rodina – s dítětem, stejně tak jako pro dítě;
−	 Ukládají dítěti skutečné úkoly, které v něm vzbudí pocit, že je vyspělé  

a důležité;
−	 Ke starším dětem se chovají s náležitým respektem;
−	 Děti se v rodině občas poškorpí, což jim pomáhá připravit se na pozdější 

konflikty mimo domov;
−	 Rodina se nerozpadla a rodiče rádi dělají různé věci společně.

Nezdolnost některých nadaných dětí je úžasná. Překonávají i ty ne-
jnepříznivější okolnosti. Například Marion: její otec zemřel, když byla kojenec. 
Protože její matka byla nemocná, péči o její dvě  děti převzala sociální služba. 
Střídavě se o ně starala matka a náhradní rodina. O druhé náhradní rodině 
Marion píše:

„Bylo to úžasné místo. Moje ,máma‘, jak jsem jí říkala, měla velké po-
chopení. Naučila mě mnoho z toho mála, co dnes vím. Během té doby mě má 
vlastní matka chodila navštěvovat každý druhý víkend. Maminka byla a pořád 
je úžasný člověk. Má otevřenou a přátelskou povahu. Myslím, že ze všech lidí, 
které znám, nejmíň myslí sama na sebe. Je shovívavá k chybám. Vždy mě in-
spirovala k tomu, abych byla dobrá. Myslím, že ji mám tak ráda kvůli její velké 
odvaze a laskavosti.“

Toto dítě z rodiny, která se rozpadla, protože otec zemřel a matka byla 
nemocná, dokázalo velkoryse ocenit dobrou pěstounskou rodinu a současně si 
udržet láskyplný vztah s vlastní matkou.

Osobní vztahy

V kterékoliv etapě vývoje nadaného dítěte může vztah rodič–dítě buď 
potvrdit, nebo vychýlit jeho vývojový trend. Vliv rodičů na vývoj nadaného 
dítěte je nesmírný. Je to prvotní vliv, který se uplatňuje ve věku, kdy je dítě 
nejvnímavější. Je to vliv, který působí den za dnem, rok za rokem. Zasahuje 
všechny aspekty života dítěte. Rodičovský vliv je kromě toho posílený emočním 
nábojem; cokoliv milovaná osoba řekne nebo udělá, má mimořádnou účinnost. 
Nesmíme však zapomenout, že to, co má dopad na vývoj dítěte, je především 
způsob, jakým vnímá nebo pohlíží na podmínky, ve kterých doma žije, a na 
postoje a chování svých rodičů. To je jeden z důvodů, proč některé antago-
nismy, žárlivost a strachy z raného dětství tak dlouho přetrvávají.

Rolí rodičů, tak jak ji popisuje Dale B. Harris [6], je podporovat dospívání 
dítěte, ne ho táhnout nebo tlačit cestou, kterou mu předurčili. Rodiče posky-
tují aktivnímu dítěti příležitosti zkoumat, objevovat, rozvíjet se. Povzbuzují ho. 
Staví na jeho schopnostech, ale ponechávají mu volnost, aby mohlo být samo 
sebou.
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Vztah matka–dítě

Prvními a nejdůležitějšími vztahy dítěte jsou vztahy s jeho matkou.  
V průběhu raného dětství nadané dítě potřebuje získat pocit důvěry, který mu 
dovolí vydat se na cestu k lidem a věcem v jeho okolí. V prvních měsících živo-
ta může nedostatek vřelého fyzického kontaktu s matkou, bolestivá nemoc, 
od níž nemůže nikdo přinést úlevu, nebo matčino přehlížení přirozeného těle-
sného rytmu a potřeb dítěte zablokovat jeho optimální vývoj.

Jsou k dispozici důkazy, že děti, kterým v raném věku skutečně chybí 
mateřská láska a normální stimulace pomocí věcí, na které se dívají, které 
poslouchají a s nimiž manipulují, se mohou stát apatickými. Dokonce i dítě, 
které se narodí s nadprůměrnými schopnostmi, může v podmínkách extrémní 
deprivace ustrnout ve vývoji svého potenciálu. Nemusí získat základní pocit 
důvěry ve svůj svět a v sebe sama, který mu později v životě umožní úspěšně 
se potýkat s problémy.

Vztah otec–syn

Na dobrý vztah mezi otcem a synem je rovněž kladen velký důraz. Něco 
rozhodně chybí, když v rodině není muž, který by sloužil jako dobrý příklad  
a provedl chlapce léty dospívání.

Jestliže otec nežije nebo s chlapcem kvůli rozvodu nebo z jiného důvodu 
nebydlí, nejčastější radou je najít mužského příbuzného, učitele, duchovního, 
lékaře nebo mladého vedoucího, který by posloužil jako „náhradní otec“. Takový 
muž, který by měl být skutečnou osobností se zdravými zásadami a životními 
hodnotami  a také  se smyslem pro  humor,  může  chlapci poskytnout podporu 
a přátelství, diskutovat s ním o tématech, která jsou pro něj důležitá, a být 
mu dobrým příkladem. Navázat  takový vztah však není snadné. Samozřejmě 
by ho neměla manipulativně ovlivňovat matka. Ani náhradní otec by si neměl 
přibírat tuto zodpovědnost, je-li příliš zaneprázdněn vlastním programem. Za 
takových okolností by pravděpodobně jak na straně chlapce, tak na straně 
dospělého vznikalo napětí.

Je pravděpodobně lepší, aby se matka příliš netrápila kvůli tomu, že 
syn je ochuzen o přítomnost otce, a spíše se pokusila vytvořit co nejlepší vz-
tah matka–syn. Vztah, ve kterém není chlapec ani neúměrně ochraňován, ani  
předčasně tlačen do role „muže v rodině“.

Komplexní rodinné vztahy

Prožívání tvoří v rodinách komplikovanou síť. Mezi rodiči mohou být 
konflikty, mezi sourozenci žárlivost a dítě se může bát, že ztratí lásku.

Konflikty mezi rodiči způsobují dítěti úzkost; mohou narušit jeho poc-
it bezpečí. Jestliže vyvrcholí rozvodem, dítě se někdy stává obětí vzájemného 
nepřátelství obou rodičů. Cítí se odvrženo. Jedna nadaná dívenka řekla svým 
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rodičům poté, co se rozhodli pro rozvod: „Je mi líto, že se to muselo stát právě 
teď, když jsem ve věku, kdy to tak těžce snáším.“

Čím jsou rodiče psychicky vyspělejší, tím méně závažné budou  jejich  
konflikty a tím méně se budou hádat. Nic nepřináší úzkostnému dítěti větší 
klid než rodiče, kteří se milují a respektují navzájem a milují a respektují také 
své děti.

Mary Poppins, okouzlující hrdinka Pamely Traversové [7], je dobrým 
příkladem dospělé osobnosti, která má na děti konstruktivní vliv. Je sebev-
ědomá, přímá, někdy dokonce navenek nevrlá a nabručená. Přesto vytváří 
vztahy založené na důvěře a jistotě. A také dělá život vzrušujícím. Stanovuje 
hranice. Když má Michael špatný den, řekne nakonec: „Tak a dost,“ a odvleče 
ho kopajícího a křičícího do postele. Ale když ho zlobení přejde, zase se mezi 
nimi obnoví úzký vztah, naplněný důvěrou a pocitem bezpečí.

Vztahy mezi sourozenci

Je-li rodičovská láska bezmezná, obvykle nenastávají žádné vážnější  
problémy s rivalitou mezi sourozenci. Starší dítě nemá důvod žárlit na pozor-
nost, kterou matka nutně musí věnovat nově narozenému dítěti – lásky je dost 
pro všechny.

Je-li dítě hubováno za to, že žárlí na bratra nebo sestru, obvykle to ještě 
posílí jeho pocit, že není milováno. Utvrzuje ho to v jeho strachu. Matka by mu 
měla věnovat trochu víc času a pozornosti, aby tento strach zahnala.

Nadané děti často uvádějí, že jim bráchové a sestry lezou na nervy. Ste-
jně jako ostatní děti i nadaní mají určitou dávku přirozené agresivity, kterou vy-
bíjejí na svých sourozencích. Je běžné, že děti z téže rodiny mezi sebou soutěží 
a jedno na druhé trochu žárlí. Nadané dítě má častěji problém, jak dosáhnout, 
aby ostatní nežárlili na něj.

Vztahy s přáteli

Když dítě opouští úzký rodinný kruh, stávají se pro něj čím dál důležitě-
jšími přátelé. Dobrý kamarád dokáže u sedmi či osmiletého dítěte podnítit to 
nejlepší. Jiní kamarádi mu otevřou nové obzory a zájmy. Spolužáci a přátelé 
na střední škole mohou bystrému dítěti pomoci dostat ze sebe to nejlepší  
i navzdory nedobrému rodinnému zázemí nebo finančním omezením. Na 
druhou stranu ovšem v kolektivu, kde jsou intelektuální zájmy na druhé koleji, 
neodpovídají často výsledky šikovných mladých lidí jejich schopnostem. Výraz-
nější je tento problém u děvčat. Jedna dívka k tomu uvedla:
„Jste-li vyšší než kluci, je to už samo o sobě dost špatné, ale jste-li chytřejší, je 
to katastrofa.“
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Sebepojetí dítěte

Od velmi útlého věku si dítě vytváří obraz sebe samého – jak ho druzí 
mají rádi, co dovede, jaké má speciální schopnosti. Některé nadané děti bo-
hužel samy sebe vidí jako „jenom průměrného chlapce“ nebo jako „chlapce,  
o kterého nikdo moc nestojí“ nebo jako „dítě, které nikdy nedosáhne cíle, který 
mu určili rodiče“. Způsob, jakým  dítě  vnímá samo sebe a svůj svět, do značné 
míry rozhoduje o tom, co říká a co dělá.

Správné sebehodnocení je proces objevování vlastního potenciálu 
– poznávání svých silných stránek, na nichž je možné stavět, a přijetí svých 
omezení. Bernard Shaw řekl, že se začal cítit šťastný, když soustředil svou po-
zornost na věci, které dokáže vykonat, a přestal si všímat těch, v nichž by pra-
vděpodobně selhal. Je důležité, aby dítě postupně získávalo jasný obraz o tom, 
jakým člověkem se může stát. Tato ideální a zároveň realistická představa se 
stává jasným majákem na jeho cestě.

Vzpomínky na dětství jsou zabudovány do vlastního sebepojetí; pře-
mosťují  mezeru mezi dětstvím a dospělostí. Jak napsal Dostojevskij [8], často 
platí, že „… pro život není nic vyššího, silnějšího, prospěšnějšího a lepšího než 
nějaká pěkná vzpomínka, zejména vzpomínka z dětství, z rodného domu. Lidé 
vám říkají mnoho věcí o vaší výchově, ale taková nějaká krásná, posvátná vz-
pomínka uchovaná z dětství je možná právě ta nejlepší výchova. Odnese-li si 
člověk s sebou do života mnoho takových vzpomínek, je už na celý život zach-
ráněn. A když nám zůstane v srdci jen jedna pěkná vzpomínka, i ta nám někdy 
může pomoci ke spáse“.

Jestliže druzí rozpoznají a přijmou skutečné schopnosti dítěte, pomo-
hou mu tím, aby přijalo samo sebe – své silné stránky i svá omezení. Tak rozvíjí 
svoji jedinečnost. Když se nadaný jedinec přizpůsobí průměru, představuje to 
značnou ztrátu lidských zdrojů. Jestliže se přizpůsobí, aby byl oblíben svými 
vrstevníky, sám se tím odsuzuje k průměrnosti.
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Abstrakt
Algebra patří k neoblíbeným částem školské matematiky. Žákům dělá 

problém přechod od aritmetického způsobu uvažování, který používají většinu 
školní docházky. Jednou z možností, jak u žáků nastartovat algebraické způsoby 
myšlení, je zadávání úloh rovnicového charakteru. Jedná se o slovní úlohy, které 
mohou řešit již žáci prvního stupně. Je přitom nutné sledovat strategie, které 
žáci při řešení používají – ty mohou napovědět, zda se žák nachází více na arit-
metické nebo algebraické úrovni uvažování. Studie se pokusila nahlédnout do 
uvažování nadaných žáků 1. stupně ZŠ. O nadaných žácích se často soudí, že jim 
jde ve škole všechno snáz. Pozorujeme, zda to platí i v případě úloh rovnicového 
charakteru, nebo zda i nadaní žáci potřebují v této oblasti uvědomělé vedení.

Klíčová slova

nadaní žáci; algebraické myšlení; úlohy rovnicového charakteru; strategie 
řešení

Abstract

One of the unpopular parts of school mathematics is algebra. Students 
struggle to change the way of their arithmetical thinking, which they are used 
to using at school. One of the possibilities how to help students to start using 
algebraic thinking is to introduce word problems that lead to equations. These 
word problems can be introduced even at the primary level of education. It is 
very important to pay attention to the strategies that the students are using to 
solve the word problems as it may indicate whether they are using arithmetical 
or algebraic way of thinking. The following study aims to look into the way of 
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thinking of talented students at the primary level of education. It is generally 
believed that talented students don´t have problems at school. We observe if 
this is the truth for word problems that lead to equations, or if talented stu-
dents need conscious guidance.

Key words

gifted pupils; algebraic thinking; word tasks that lead to equations; strategies 
of solving

Úvod
Žáci základních škol se dlouhodobě potýkají s přechodem od aritmetiky 

k algebře, ke kterému u nás dochází většinou v 8. ročníku, kdy se žáci začínají 
zabývat algebraickými výrazy. V 6. a 7. ročníku předcházejí některá algebraická  
témata, jako je např. přímá a nepřímá úměrnost, jsou ale probírána čistě arit-
meticky.

Jedním z algebraických témat základní školy jsou rovnice. Je známo, že 
žáci jsou schopni řešit rovnice na nejjednodušší úrovni, avšak jak se zvyšuje 
náročnost, klesá schopnost žáků efektivně rovnice řešit. Problematické je také 
použití rovnic ve slovních úlohách.

V článku sledujeme různé přístupy nadaných žáků 1. stupně ZŠ  
k úlohám, které se  v budoucnu řeší pomocí rovnic. Pozorujeme, zda žáci použí-
vají aritmetické postupy, či jednodušší strategie řešení.

Rovnost, rovnice, úlohy rovnicového typu

Rovnost je „binární relace a určujeme, zda daná dvojice do relace patří, 
nebo nepatří, tedy zjišťujeme pravdivost výroku 𝑎 = 𝑏 pro daná čísla“ (Malinová, 
1983: s. 96). Je to relace, která je reflexivní, symetrická a tranzitivní. Jedná se 
tedy o relaci ekvivalence. Příklady rovností jsou např. 12 − 8 = 4, 7 ∙ 5 + 5 = 4 ∙ 
10, 143 = 122 − 1.

Rovnicí rozumíme „úlohu najít všechna taková 𝑥 z dané množiny 𝐷, 
pro která z dané výrokové formy 𝐴(𝑥) dostaneme pravdivý výrok. Řešit rovni-
ci, která je dána výrokovou formou 𝐴(𝑥), znamená úlohu zapsat množinu 
všech hledaných 𝑥 ∈ 𝐷 výčtem prvků nebo jinou jednodušší charakteristickou 
vlastností“ (Malinová, 1983: s. 96). Při řešení rovnice využíváme kroky, které 
nemění množinu řešení. V případě lineární rovnice 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐𝑥 + 𝑑 se jedná  
o ekvivalentní úpravy, kterými jsou přičtení téhož čísla k oběma stranám rovnice  
a vynásobení či vydělení obou stran rovnice týmž nenulovým číslem (Mali-
nová, 1983: s. 97). Např. rovnici 2𝑥 + 3 = 25 řešíme ve dvou krocích. Nejdříve 
od obou stran rovnice odečteme 3, tj. dostaneme 2𝑥 = 22, v druhém kroku obě 
strany rovnice vydělíme dvěma, tj. 𝑥 = 11. Dosazením nalezené hodnoty do 
zadání získáme rovnost: 2 ∙ 11 + 3 = 25.
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Úlohami rovnicového typu (či charakteru) rozumíme různé úlohy, které 
je možno řešit pomocí rovnice. Hejný (1990: s. 192) rozlišuje úlohy rovnicového 
charakteru podle formy zadání na slovní a schematické či obrázkové.

Úlohu rovnicového charakteru je možno řešit přetransformováním do ja-
zyka rovnic, ale také jinými metodami – grafickým znázorněním, aritmeticky či 
experimentálně. Proto je mohou řešit i žáci, kteří neznají aparát rovnic. U úloh 
typu 9 ∙ □ + 10 = 100 mohou žáci postupovat dosazováním různých čísel místo 
čtverečku, mohou ale také uvažovat implikačně: jestliže na levou stranu 
umístím určité číslo, pak na pravé straně musím dostat 100. První způsob 
je experimentální a čistě aritmetický, druhý způsob již zahrnuje určité vztahy, 
avšak ještě nekoresponduje s řešením rovnic, na které je zapotřebí ekvivalent-
ní pojetí.

Úlohy typu „myslím si číslo“ může žák rozdělit do jednotlivých kroků, 
které zřetězuje. Žáci se ve výuce matematiky postupně setkávají s úlohami 
charakterizovanými vztahem „o 𝑛 méně“, „o 𝑛 více“, později „𝑛-krát více“, 
„𝑛-krát méně“, apod. (viz Blažková a kol., 2002: s. 18–33). Žák postupně získává 
tyto jednotlivé poznatky a jejich spojením může u komplexnějších úloh postu-
povat od konce.

Metoda zřetězení souvisí s implikačním pojetím – žák postupuje v řešení 
jedním směrem, snaží se dostat z jedné strany na druhou. Rovnice je však ek-
vivalence, při jejím řešení se nelze ubírat z jedné strany na druhou.

Žáci různého věku jsou schopni k řešení úloh rovnicového charakteru 
používat různé metody. Nejdříve žáci přistupují k řešení čistě aritmeticky, např. 
metodou pokusu a omylu. Později jsou schopni zahrnovat implikační úvahy.  
K tomuto posunu u mnoha žáků dochází již v průběhu 1. stupně. Pro skutečné 
řešení rovnic je nezbytné, aby se žák dostal na úroveň ekvivalentního pojetí.

Teoretický rámec

Na prvním stupni jsou předkládány úlohy typu doplnění či příkaz  
k výpočtu, např.  4 + 5 = □ nebo □ + 5 = 9. Tímto způsobem žák získává poznatek, 
že symbol „rovná se“ znamená „spočítej“ spíše než „je ekvivalentní“ (Book-
er, 1987; Booth, 1988). Zatímco v aritmetice můžeme znak rovnosti skutečně 
považovat za propojení problému s jeho výsledkem, v algebře má rovnost  
a ekvivalence velmi specifický význam, což nemusí být zjevné, když se pro obojí 
používá stejný znak (Booker, 1987). Žáci prvního i druhého stupně ZŠ často 
věří, že znak „rovná se“ pouze reprezentuje jednosměrný operátor, který vyt-
váří výstup na pravé straně ze vstupů na levé straně (např. Vergnaud,  1985).

Zápis 2 + 3 = 5 čte žák prvního stupně zleva doprava, a vnímá ho tak 
implikačně: Jestliže ke dvěma přičtu tři, musím dostat pět. Pokud by žák pos-
tupoval zprava doleva, uvažoval by jinak: Číslo 5 mohu napsat jako 2 + 3 (jsou 
další tři možnosti, jak číslo 5 zapsat jako součet přirozených čísel). Nahlížení 
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na příklad zleva doprava a zprava doleva tedy není symetrické. Podobně je to  
u úloh dočítacích. Úlohu typu c  + 3 = 5 žák 1. stupně zleva doprava čte např. 
takto: Kolik musím přičíst ke třem, abych dostal pět? Zprava doleva si žák před-
staví všechny rozklady, které může mít číslo 5.

Uvedené představy se u žáka fixují především v prvních dvou letech 
prvního stupně. Nejčastěji si žáci zafixují postup zleva doprava a tuto představu 
si přenášejí do dalších let, což jim komplikuje pochopení ekvivalentního charak-
teru rovnic. Dále může u některých žáků vzniknout přesvědčení, že prázdná 
pozice či písmeno zastupují vždy jednociferné číslo.

Jedním z nejpatrnějších rozdílů mezi aritmetikou a algebrou je používání 
písmen zastupujících určitou hodnotu. Žáci jsou často výskytem písmen zmat-
eni, nechápou, co přesně znamenají, zda a jak s nimi mají počítat. Mnoho výz-
kumů nedávné minulosti indikovalo, že pro žáky je přijatelnější než zadávání 
rovnice obvyklým způsobem 𝑥 + 3 = 5 spíše navození slovního problému, nebo 
alespoň nahrazení neznámé jinými způsoby, např.      + 3 = 5.

Kalchman a Koedinger (2005) popsali jednu úlohu zadanou třemi různými 
způsoby: příběhem, pomocí matematického modelu a rovnicí.
•	 Úloha zadaná příběhem: Když se Tod vrátil ze svého zaměstnání číšníka, 

vynásobil si svoji hodinovou mzdu počtem 6 hodin, které ten den odpraco-
val. Když k tomu přidal 66 dolarů, které si vydělal na spropitném, zjistil, že 
celkem to dělá 81,90 dolarů. Kolik Tod dostává za hodinu?

•	 Slovně zadaný matematický model situace: Myslím si číslo. Když ho 
vynásobím šesti a pak přičtu 66, dostanu 81,9. Jaké číslo jsem si myslel?

•	 Rovnice: Najdi x, jestliže 𝑥 ∙ 6 + 66 = 81,90.

Z výzkumu vyplynulo, že žáci byli nejúspěšnější při úloze zadané 
příběhem. Žáci k řešení slovních úloh nevyužívali rovnic, ale zcela jiných 
strategií – pokusu a omylu, strategií řešení „od konce“ (začali konečnou hod-
notou 81,9, odečetli 66 a výsledek vydělili 6) apod. Žáci dosáhli v průměru 
66 % úspěšnosti v úloze zadané příběhem, 62 % ve slovně zadané úloze a43 
% u rovnice. Vnesení časové dimenze do problému v případě příběhu patrně 
mění nadčasovost rovnice na sled specifických dějů v konkrétní situaci, což 
navádí žáka na strategie opírající se o vyplývání (implikační vnímání), které 
jsou vzdáleny rovnicovému řešení. Nesmí se však jednat o příběh s různými 
časovými hladinami, jak uvidíme později.

Při řešení úloh se však setkáváme s dalším fenoménem – neschop-
ností žáků číst matematický text s porozuměním. Přestože jednoduchá slovní 
úloha může mnoha žákům pomoci najít v matematických operacích smysl, ne-
schopnost analyzovat matematický text jim brání v úspěšném řešení. Hejný  
a Stehlíková (1999) uvádějí: „Schopnost číst s porozuměním matematický text 
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je bytostně závislá na schopnosti žáka číst s porozuměním běžný text – třeba 
pohádku. Bez této schopnosti není snaha naučit žáka číst matematický text 
s porozuměním nadějná“ (Hejný, Stehlíková, 1999: s. 39). Dále Hejný a Ste-
hlíková upozorňují, že pro některé žáky je čtení matematického textu s po-
rozuměním úkol mnohem náročnější než pro jiné, avšak i tito žáci se mohou  
v dané záležitosti vytrénovat.

Učitel by měl od 1. ročníku dbát na to, aby žáci správně rozuměli 
matematickému zadání. Je potřeba s žáky rozebírat to, jak zadání interpretují  
a zda mu správně rozumí. Velmi problematické jsou pro žáky formulace typu 
„o 𝑛 větší než“, „o 𝑛 menší než“, „𝑛-krát větší než“, „𝑛-krát menší než“ (viz 
Blažková, 2009). Rozvoj verbálně symbolické komunikace je pro řešení slovních 
úloh stěžejní.

Hejný a Stehlíková (1999) se zabývají procesem uchopování slovní úlo-
hy. Zjednodušeně lze říci, že řešitel si nejdříve vytváří představu toho, čeho se 
úloha týká, zapíše či zakreslí, co je dáno a co se má najít, hledá vztahy mezi 
objekty a volí strategii řešení (více viz Hejný, Stehlíková, 1999: s. 40).

Převedení slovní úlohy do úlohy matematické nazýváme matematizace. 
U slovních úloh na 1. stupni ZŠ nejčastěji číslo udává počet prvků, číslo je  
v pozici kardinálního čísla konečných množin. Matematizace pak spočívá v tom, 
uvědomit si, které počty jsou známy a které je nutno určit (viz Malinová, 1983: 
s. 102).

Číslo může již na 1. stupni vystupovat v úloze i v jiném kontextu než 
jako počet prvků. Hejný a Stehlíková (1999) udávají následující třídění číselných 
představ (Hejný, Stehlíková, 1999: s. 100): identifikátor (např. doběhl na 5. 
místě), mnohost (počet nebo veličina), operátor (aditivní nebo multiplikativní). 
Operátor lze dále rozdělit na porovnání (David je o dva roky starší než Jakub, Eva 
je dvakrát starší než Soňa) a změnu (přibral 2 kg,  je dvakrát vyšší než před pěti 
lety). Hejný (2014) upozorňuje, že práce s operátorem je náročnější než práce 
s mnohostí. Operátor změny totiž poukazuje na dvě další čísla: na stav před 
změnou a stav po změně. Tyto údaje nejsou pro řešení nezbytně potřebné, žák 
je však může postrádat. Obdobně operátor porovnání v sobě obsahuje další dvě 
čísla, např. věk obou dětí, který ale nemusí být udán (Hejný, 2014: s. 159).

Vergnaud (2009) uvádí schematické znázornění aritmetické úlohy, 
které může žákům pomoci uchopovat nejdříve aritmetické úlohy, později úlohy  
s neznámou. Jedná se o následující úlohu: „John vyhrál 7 kuliček při hře  
s Meredith, nyní má 11 kuliček. Kolik kuliček měl před hrou?“ (Vergnaud, 2009:  
s. 86). Úloha je pro žáky 1. stupně náročná ze dvou důvodů: obsahuje aditivní 
operátor změny (vyhrál 7 kuliček). Dále se jedná o úlohu s antisignálem, což 
je slovo „vyhrál“. Toto slovo mnoho žáků navede na přičítání, tj. výpočet 11 
+ 7. Schematické znázornění situace může žákům pomoci se uvedené chybě 
vyhnout.
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Obrázek 1. Šipkový diagram

V diagramu lze sledovat počáteční stav P (neznámý), koncový stav  
K (11), přímou transformaci T (+7), nepřímou transformaci T-1  (-7). Symbolicky 
lze zapsat takto: Jestliže 𝑇(𝑃) = 𝐾, potom 𝑇−1(𝐾) =  𝑃. Zde již vnímáme algebra-
ickou reprezentaci.

Obě reprezentace (diagram a algebraická) ukazují, že existuje kontrast 
mezi způsoby symbolizace objektů a vztahů. Pro děti na 1. stupni není vhodná 
algebraická reprezentace, nicméně šipkový diagram jim může znázornit výz-
nam postupu tam a zpět. Žáci se dle Vergnauda (2009) mají setkávat s různými 
příklady, na nichž vidí inverzní charakter operací sčítání a odčítání.

Aritmetika, nebo algebra?

Během prvních let primárního vzdělávání získávají žáci aritmetické dov-
ednosti. Učí se čísla sčítat, odčítat, násobit a dělit. Žáci by měli pochopit vztah 
mezi operací danou a k ní inverzní (sčítání–odčítání, násobení–dělení). Později 
pracují s více operacemi současně, pro pamětné násobení a dělení využíva-
jí zákonů, jako je distributivní či asociativní, musí pochopit, že zatímco sčítání 
a odčítání jsou operace komutativní, inverzní operace nejsou. Tím, že je např. 
násobení komutativní, a dělení nikoli, je pro žáka jednodušší pochopit vztah 
mezi danými operacemi ve směru od násobení k dělení nežli naopak. Dále se 
žáci učí dělit se zbytkem.

Také se učí ze slovního problému vytvořit matematickou úlohu a tu 
vyřešit – např.: Na stole bylo deset zákusků, tři děti několik zákusků snědly, na 
stole zůstal jeden zákusek. Kolik snědlo každé dítě, pokud snědlo každé stejný 
počet zákusků? Dítě má sestavit a vyřešit matematický problém (10 − 1): 3 = 3.

Důležitá je souběžná příprava na pozdější nástup algebry. Kilpatrick et 
al. (2001) uvádí, že žáci mohou využít řešení problémů k rozvoji dovedností, 
které budou později potřebovat v algebraických úvahách. „Při řešení problému 
jako ‚Přičteme tři k součinu pěti s určitým číslem, součet je 38. Které je neznámé 
číslo?‘ žáci mohou vycházet ze svých aritmetických poznatků a postupovat tak, 
že od 38 odečtou 3 a rozdíl vydělí pěti. Postupují tedy v opačném pořadí, než je 
uvedeno v zadání a používají inverzní operace“ (Kilpatrick et al., 2001: s. 262).
Při zadávání uvedené úlohy je třeba mít na paměti, že žáci budou mít sklo-
ny k implikačnímu pojetí. Žák se snaží úlohu vyřešit ve stejném směru, jako ji 
čte. Tento směr je „prošlapaný“ a učitel může předpokládat, že opačný pos-
tup je žákovi zřejmý. Nemusí však tomu tak být. Implikační pojetí je do jisté 
míry složitější, není-li chybějící číslo na jedné straně samostatně. Když se nyní 

38
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vrátíme k úloze s vyhranými kuličkami, můžeme si uvědomit, že „zpětná cesta“ 
by žákům opět mohla být přiblížena šipkovým diagramem. Tentokrát je ale tře-
ba postupovat ve dvou krocích.

Jestliže je v algebře zadána rovnice 5𝑥 + 3 = 38, žáci potřebují k vyřešení 
stejnou dovednost jako při řešení uvedeného problému – od 38 odečíst 3  
a rozdíl vydělit pěti. Uvedený šipkový diagram je mezikrokem mezi implikačním 
pojetím a ekvivalentním pojetím, které je potřeba k řešení rovnic.

Žáci řešící úlohy v rámci aritmetiky se soustředí na počítání (hledání 
výsledku) spíše než na vztahový aspekt operace. Kieran (2004) uvádí, že při 
rozvoji algebraického způsobu myšlení je účelné: zaměřit se na vztahy, a ne na 
pouhé výpočty a hledání výsledku; zaměřit se na operace stejně tak jako na 
jejich inverze; zaměřit se na vytváření i řešení problémů, ne pouze na řešení 
zadaných problémů; zaměřit se na písmena i čísla, a ne jen na čísla; nahlížet 
jinak na znak rovnosti.

Nedávné výzkumy (např. Carraher et al., 2006) ukázaly, že dokonce děti 
v prvních dvou letech základní školy jsou schopny používat proměnné k tomu, 
aby vyřešily slovně zadaný matematický model situace nebo rovnici. Děti však 
musí být s pojmem neznámé seznamovány takovým způsobem, aby mu poro-
zuměly (Carraher et al., 2006). Zdá se být logické, že komplexnější a abstrak-
tnější algebra navazuje na poznatky aritmetiky, tak jako tomu bylo i v historii. 
Existují přesvědčivé důvody pro to, aby příprava na algebru byla součástí ele-
mentární matematiky (Carraher et al., 2006).

V historii se řešily slovní úlohy jinými metodami než rovnicemi. Např.  
v Rhindově papyru, pocházejícího ze starověkého Egypta přibližně z doby 1650 
př. n. l., se můžeme setkat s následující úlohou (Bečvář et al., 2003): Hromada 
a její čtvrtina dávají dohromady 15. V papyru je úloha řešena metodou chyb-
ného předpokladu. Řešitel nejprve předpokládá, že hledané množství  je  rov-
no čtyřem, protože ze čtyř určí jednoduše čtvrtinu. Dostává 4 + ¼

 
∙ 4 = 5, tedy 

třetinový výsledek. Hledané číslo musí být proto třikrát větší, tj. 12.
Stejnou metodu chybného předpokladu použil také indický matematik 

Bháskara, žijící ve 12. století, pro řešení následující úlohy: Ze svazku čistých lo-
tosů byly jedna třetina, pětina, resp. šestina postupně obětovány bohům Šivovi, 
Višnovi či Šúrjovi a čtvrtina byla obětována Bhavanimu. Zbývajících šest bylo 
darováno vysoce váženému hodnostáři. Rychle mi řekni, kolik bylo lotosů? 
Bháskara za počet lotosů volí číslo 60, což je nejmenší společný násobek čísel 
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3, 4, 5, 6. Při dosazení tohoto čísla do zadání zbývají tři lotosy, a ne 6, proto je 
řešením úlohy číslo 120.

Uvedená metoda využívá aritmetického postupu. Historicky se algebra 
objevila až po aritmetice, a to jako její zobecnění. Historický pohled je často 
předlohou pro vytváření školního kurikula. V případě algebry je však vhodný 
jiný přístup, protože není jasné, kde končí aritmetika a začíná algebra (Carraher 
et al., 2006).

Strategie používané při řešení úloh vedoucích na rovnice

Linsell (2008) uvádí vzrůstající komplexnost rovnic:

•	 rovnice typu 𝑥 − 3 = 12, k jejímuž vyřešení je potřeba jeden krok a obsahuje 
malá čísla;

•	 rovnice typu 𝑥 + 46 = 113, k jejímuž vyřešení je potřeba jeden krok;
•	 rovnice typu 3𝑥 − 8 = 19, k jejímuž vyřešení je potřeba dvou kroků;
•	 rovnice typu 5𝑥 − 2 = 3𝑥 + 6, která obsahuje neznámou na obou stranách;
•	 komplexní rovnice, např. 2𝑥 − 3 = 2x + 17; 
•	 čistě symbolická rovnice, např. vyjádřit 𝑎 z rovnice 𝑣  = 𝑢 + 𝑎𝑡.

Linsell (2008) vytvořil klasifikaci řešení rovnic, ve které uvádí přístupy  
žáků k řešení rovnic, založenou na původní práci Carolyn Kieran (1992). Klas-
ifikace není hierarchická a rovněž není vyčerpávající. Např. chybí strategie vy-
cházející z pochopení vlastností čísel nebo vlastností operací.

0. Neschopen zodpovědět otázku 1a. Známá základní fakta
1b. Počítací techniky
1c. Inverzní operace (v případě rovnic s jedním krokem)
2. Metoda pokusu a omylu
3a. Řešení od konce (v případě rovnic s více kroky) 3b. Řešení od konce, 
poté známá fakta
3c. Řešení od konce, poté metoda pokusu a omylu
4. Formální operace

Většina těchto strategií vychází z chápání rovnice jako procesu místo 
objektu (ekvivalence). Žáci zpočátku chápou rovnici jako popis aritmetického 
procesu. Dokonce více sofistikovaná metoda řešení od konce může být výsled-
kem chápání rovnice jako procesu (Linsell, 2008).

Podle míry sofistikovanosti Linsell (2009) seřadil strategie následujícím 
způsobem: metoda pokusu a omylu, počítací strategie / známá základní fak-
ta, inverzní operace, řešení od konce a poté metoda pokusu a omylu, řešení od 
konce a poté známá fakta, řešení od konce, formální operace.

Schopní studenti obvykle používali více sofistikované strategie pro jed-
nodušší úlohy a přešli k metodě pokusu a omylu u složitějších úloh. Méně 

5
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schopní studenti používali metodu pokusu a omylu u jednodušších úloh, za-
tímco složitější úlohy nebyli schopni řešit žádnou strategií (Linsell, 2009). 
Jednodušší byly rovnice s jedním krokem.

Výzkumné šetření s nadanými žáky

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (PdF MU) jsme ve  
spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) ved-
li matematický kroužek na základních školách, který byl primárně určen pro 
nadané žáky 4. a 5. ročníku. Žáci navštěvovali kroužek ve své škole jedenkrát 
týdně po dobu 8 týdnů. Náplní bylo samostatné řešení úloh v pracovním lis-
tu. Úloh bylo vždy 8 a týkaly se všech částí školské matematiky. Po skončení 
hodiny žáci společně debatovali s učitelem a rozebírali svá řešení. Učitelé byli 
požádáni, aby zapisovali, jak žáci úlohy řešili, zda pokládali doplňující dotazy, 
zapisovali délku řešení. Někteří, ne všichni, učitelé tomuto požadavku vyhově-
li. Poté byla řešení podrobně analyzována na katedře matematiky PdF MU.

Kroužku se mohli účastnit žáci nadaní, a to jak všeobecně, tak matem-
aticky, ale rovněž žáci nenadaní – z nich někteří byli bystří, někteří se projevo-
vali jako nadaní, avšak nebyli diagnostikováni, někteří byli průměrní až pod-
průměrní, ale na kroužek se vždy těšili a rádi řešili úlohy. Nadaní žáci byli 
identifikováni v různých pedagogicko-psychologických poradnách na základě 
standardizovaných testů.

Nadání je obtížně definovatelný pojem. V průběhu historie se definice 
nadání měnila podle toho, jak docházelo k proměnám v chápání pojmu. Něk-
teré přístupy chápou nadání jako projev vynikajícího, nadprůměrného výkonu, 
jiné jako potenciál podávat nadprůměrný výkon v jakékoli hodnotné oblasti, 
případně jako potenciál rozvíjet svou kreativitu (Havigerová, 2011). Velmi častá 
je IQ definice, která jako nadaného označuje každého, kdo má nadprůměrnou 
hodnotu inteligenčního kvocientu, obvykle IQ ≥ 130 (Havigerová, 2011). Tento 
přístup je výhodný z pohledu měřitelnosti a také srovnání výkonů nadaných 
jedinců. Inteligence je důležitým předpokladem pro výkon v určitých oborech. 
Inteligence je vrozená kvalita každého jedince. Experti se dnes shodují na tom, 
že vedle genů je stejně důležité prostředí, ve kterém se jedinec nachází. Aby 
geny mohly být úspěšně využity, je potřeba podnětného prostředí, umožňu-
jícího správný vývoj (Dweck, 2006: s. 5).

Pro učitele matematiky nemusí být IQ pojetí příliš vypovídající, neboť 
nerozlišuje obor, ve kterém jedinec vyniká. Také nezohledňuje motivaci jedince   
a zájem o matematiku.

Nadále budeme nadání chápat jako „dispozici k projevení nad-
průměrných výkonů v jakékoli hodnotné oblasti lidského snažení“ (Haviger-
ová, Křováčová, a kol., 2011: s. 5). Cílem výuky matematiky přitom je tento 
potenciál objevit a rozvíjet jej tak, aby z něj dítě vytěžilo maximum.
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Podle výše inteligenčního kvocientu lze odvozovat různé stupně nadání. 
Inteligenční kvocient vyjadřuje hodnotu  výkonu určitého jedince na  stupnici, 
v níž číslo 100 znamená právě průměrný výkon. Čísla menší než 100 značí různé 
stupně podprůměrných výkonů a čísla větší než 100 značí různé stupně nad-
průměrných výkonů (Havigerová, 2011). Výkon lze rozdělit do určitých inter-
valů. Ve výzkumech (např. Nordby, cit. dle Havigerová, 2011; Fořtík, Fořtíková, 
2007) jsou standardně užívány tyto intervaly a označení:

IQ Označení úrovně kognitivních 
schopností jedince

Výskyt 
v populaci

115–129 Bystrý jedinec 14,0 %

130–144 Nadprůměrně nadaný 2,0 %

145–159 Vysoce nadaný 0,1 %

Tabulka 1. Jeden ze způsobů rozdělení výkonu do intervalů

Laznibatová (2001) uvádí, že rozdíly v pásmech intelektu nad 140 jsou 
velké a výrazné. „Nad hranicí 130 – a to každých 15 bodů, jde o jiný typ inteli-
gence. … Výkony dětí s IQ 145 oproti dětem s IQ 130 jsou asi takové, jako když  
porovnáme výkon dětí s IQ 130 a 115“ (Laznibatová, 2001: s. 32). Je-li IQ vyšší 
než 180, mluvíme obvykle o genialitě.

Při práci se skutečnými dětmi je třeba upozornit na fakt, že samotné 
IQ nemusí být pro projevy žáka příliš vypovídající. Hranice IQ 130 je jen velmi 
orientační, neboť na jednu stranu někteří žáci s certifikátem mohou mít výkony 
bystrého žáka, a na druhou stranu jsou žáci vysoce nadaní, kteří necítí potřebu 
získat certifikát, avšak přesto se ve výuce projevují velice specificky.

Pro výkony v matematice je dále určující typ inteligence. Všeobecná in-
teligence, která je často identifikována IQ testem, nemusí zcela korespondovat 
s matematickými schopnostmi žáka. Gardner (2006) rozděluje inteligenci na 
sedm druhů. Matematické schopnosti mohou být ovlivňovány verbální inteli-
gencí (řečové schopnosti, díky nimž žáci mohou dobře analyzovat slovní úlohy), 
logicko-matematickou inteligencí (schopnost rozpoznat, v čem spočívá prob-
lém a vyřešit jej) a prostorovou inteligencí (uplatňující se nejvíce v geometrii).

Pro pochopení matematického nadání je důležité uvědomit si, čím se 
vlastně liší matematicky nadané děti od ostatních skupin dětí. Psychologové 
se v této souvislosti zabývali fenoménem zobecňování a pokoušeli se propojit 
schopnost zobecňovat s hladinou inteligence (Sternberg, 1979) a s komplexní 
schopností řešit problémy (Frensch, Sternberg, 1992). Greenes (1981) tvrdil, že 
matematicky nadané děti se lišily od ostatních skupin dětí schopností spontán-
ně formulovat problémy, pružně organizovat data a schopností abstrakce a zo-
becňování (viz Sriraman, 2008).
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O matematicky nadaných žácích se často soudí, že mají organizované 
zápisy. Je však třeba upozornit, že pro žáka s vysokou matematickou inteli-
gencí může být vyřešení problému tak triviální, že vůbec neví, jak by sdělil či 
zapsal svůj postup. Proto mnohdy zápis matematicky nadaného žáka spočívá 
v zapsání výsledku. Jindy zase matematicky nadaný žák postup uvede, avšak 
symbolice a způsobu uvažování nerozumí nikdo jiný než on sám. S oběma pro-
jevy je ve výuce nutné bojovat a kultivovat žákovu dovednost vyjadřovat své 
myšlenky.

Hranice mezi nadaným a bystrým žákem je v reálné výuce těžko vy-
mezitelná. Na nadání nelze usuzovat z výsledku testu, ale dlouhodobým po-
zorováním žáka. Pod pojmem matematicky nadaný žák proto budeme nadále 
rozumět žáka, který dlouhodobě vykazuje znaky logicko-matematické inteli-
gence, která podle mého názoru úzce souvisí se schopností zobecňovat a řešit 
problémy s lehkostí a vhledem.

Žáci, kteří se účastnili našeho výzkumného šetření, vyplňovali v osmi 
vyučovacích hodinách pracovní listy, které jsme chystali na PdF MU (Blažková, 
Budínová, 2014). Žáci pracovali samostatně. Po  odevzdání  pracovních listů 
proběhla  společná  diskuse  žáků  a vyučujícího.

Kroužek probíhal ve dvou bězích, v každém běhu se účastnily jiné ško-
ly a jiní žáci. Prvního běhu  se  účastnilo celkem  55  žáků  a  druhého běhu  
80  žáků.  Počty  žáků jsou uvedeny v tabulce 2. Počty žáků řešících dané úlohy 
se mohou lišit, neboť někteří žáci byli nemocní nebo se neúčastnili kroužku  
v daném týdnu z jiného důvodu.

1. běh 2. běh

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Nadaní 17 15 22 16

Ostatní 14 9 21 21

Tabulka 2. Počty žáků účastnících se matematického kroužku

Nadání žáků bylo diagnostikováno pedagogicko-psychologickou po-
radnou. V případě všeobecného nadání mohly být matematické projevy žáků 
až průměrné. V případě matematického nadání byly velmi pokročilé některé  
schopnosti související s matematikou, např. kvantitativní usuzování.

Způsoby řešení úloh žáky

V následujícím textu se zaměřím na některé z úloh rovnicového typu, 
které byly obsaženy v pracovních listech. Úlohy, které řešili žáci, byly buď slovní 
úlohy, nebo matematický model. To znamená, že nesleduji jen řešení rovnice 
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(pokud byla vůbec sestavena), ale také schopnost vyřešit komplexnější matem-
atický problém. Tento přístup jsem zvolila proto, že právě matematické modely 
a jednoduché slovní úlohy jsou chápány jako most mezi aritmetikou a algebrou.

Žáci dostali pokyn, aby zapisovali postup řešení, nikoli jen výsledek. Dále 
byli žáci požádáni, aby ohodnotili, jak se jim úloha líbila jedním ze symbolů  
.

Úloha 1: Doplň do čtverečku číslo tak, aby platila naznačená rovnost1:

9 ∙ □ + 10 = 100

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v tabulce 3:

Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 32 17 15 97 100 93

Ostatní 20 13 7 100 100 100

Tabulka 3. Úspěšnost, Úloha 1

Uvedená úloha byla pro žáky velmi snadná, a to jak pro nadané, tak pro 
ostatní. Pouze jeden nadaný žák pátého ročníku napsal do prázdného okénka 
křížek, tj. že  úlohu nelze řešit. Vysoká míra úspěšnosti řešení ukazuje, že úlo-
ha svojí náročností neodpovídala nadprůměrnosti žáků. Úloha byla zařazena 
úmyslně, aby byl zaznamenán případný rozdíl mezi úlohami, které vyřeší všich-
ni žáci, úlohami, které vyřeší více nadaných žáků, a úlohami, které nevyřeší ani 
nadaní žáci.

Její obliba byla vysoká – drtivá většina žáků ji uvedla jako úlohu, která 
se jim líbila. Některé děti uvedly, že úlohu hodnotí jako velmi jednoduchou.  
Z tohoto důvodu se některým nadaným dětem nelíbila. Naopak slabší žáci, kteří 
měli problémy s náročnějšími úlohami, měli radost, že úlohu zvládli.

1 Žák prvního stupně se nesetká s pojmem rovnost. Avšak uvedený zápis je žákům velmi dobře 
známý, tudíž chápali, co se od nich očekává.
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Nadaní
4. ročník 15 1 0

Nadaní
5. ročník 12 2 1

Ostatní
4. ročník 8 3 1

Ostatní
5. ročník 6 1 1

Tabulka 4. Obliba Úlohy 1

Při řešení úlohy stačí, aby žáci využívali svých aritmetických znalostí. 
Přestože zápis již může připomínat zápis rovnicový, je mu velice vzdálen, neboť 
nevyžaduje znalost algebry. Žáci počítali v podstatě dvojím způsobem:

1. Dosazovali do okénka z hlavy metodou pokus-omyl čísla, až jim vyšlo
9 ∙ 10 + 10 = 100.

2. Od 100 pamětně odečetli 10 a pak hledali číslo, díky kterému po vynásobení 
devíti dostaneme 90.

V obou případech se jedná o uplatnění aritmetických dovedností. Kvali-
tativně se řešení nadaných žáků neodlišovalo od ostatních žáků.

Úloha 2: Myslím si číslo. Když je vynásobím 5 a odečtu 25, dostanu 100. Které 
číslo si myslím?

Pokud  bychom  zadání  převedli  do  rovnice,  dostaneme  5𝑥 − 25 = 100.  Jedná 
se o rovnici, která by byla řešena ve dvou krocích:

5𝑥  = 100 + 25       /: 5

𝑥  = 25

Nejčastěji  žáci  řešili  úlohu  zpaměti  (zapsali  pouze  výsledek),  nebo  
úsudkem      ∙ 5 − 25 = 100, tedy 25 ∙ 5 − 25 = 100. U tohoto řešení není zcela 
jasné, jak žák postupoval. Buď mohl volit metodu pokusu a omylu, nebo také 
řešení od konce, které však nezapsal. Občas se objevilo také řešení od konce, tj. 
úvaha 100 + 25 = 125, 125: 5 = 25.

Úspěšnost žáků v úloze 2 je uvedena v tabulce 5:
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Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 28 13 15 79 69 87

Ostatní 20 13 7 85 85 86

Tabulka 5. Úspěšnost, Úloha 2

Různé strategie řešení, které žáci používali, jsou uvedeny v tabulce 6:

Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Úsudkem  ∙ 5 − 25 =100 7 3 5 5

Správně, od konce 0 4 1 1

Správně, přes 𝑥 0 1 0 0

Správně, bez uvedení postupu 2 5 5 0

Neřešeno 2 1 2 1

Chybná úvaha 2 1 0 0

Tabulka 6. Různé strategie řešení, Úloha 2

Nejčastěji použité řešení úsudkem v sobě může skrývat další metody – 
pokus-omyl, ale také řešení od konce. V těchto případech není tedy zcela jasné, 
jak přesně žák postupoval.

Z tabulky vidíme, že jeden nadaný žák 5. ročníku řešil úlohu přes 𝑥, tedy 
jako rovnici 5𝑥 − 25 = 100. To znamená, že se někde (např. při rozhovoru s 
rodiči nebo při čtení matematické knihy) setkal s algebraickým řešením a to 
použil. Rogers a Novotná (2003) uvádí čtyři stupně přechodu od aritmetického 
k algebraickému způsobu využívání písmen v písemném záznamu zadaných 
informací:
1) Řešitel používá jedno písmeno k označení více neznámých, písmeno je pro 

něj označení jakékoli obecné neznámé.
2) Řešitel používá jedno nebo více písmen ve fázi kódování textu, ale nepracuje 

s nimi ve fázi transformace, neznámá je použita pouze jako označení něče-
ho, co se má hledat. Řešení je aritmetické.

3) Řešitel vědomě používá písmena pro označování hledaných hodnot  
a pro popis zadaných vztahů, avšak stále jsou pro něj důležité aritmetické 
modely, proto je použito aritmetické řešení.
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4) Řešitel používá písmena k označení hodnot, uplatňuje algebraické  operace. 
V tomto případě jsou splněny podmínky pro správné používání algebra-
ických metod.

Jestliže žák prvního stupně používá písmena k řešení problému, není 
zcela jisté, na kterém stupni se nachází. Pokud se jedná o umělé urychlení 
poznávacího procesu (např. žák zápisu nerozumí, ale líbí se mu, že ho používá 
mezi vrstevníky pouze on), vzniká riziko upevnění nesprávných představ o alge-
braických metodách.

Opět není patrný markantní rozdíl v přístupu k řešení mezi nadanými 
a ostatními žáky. Jako nejvíce sofistikovaná metoda je zde postup od konce.  
U tohoto postupu můžeme sledovat, že mírně převažují počty nadaných páťáků 
nad ostatními skupinami.

Bylo by zajímavé analyzovat, s jakými typy úloh se žáci setkávají ve 
škole. Pokud nadaný žák nedostává podnětné úlohy, nerozvíjí se jeho potenciál 
a v tom případě může předvádět podobné výkony jako žák bez nadání. Taková 
analýza bohužel neproběhla.

Úloha byla mezi žáky velmi oblíbená, jak vidíme v tabulce 7.

  

Nadaní
4. ročník 10 2 1

Nadaní
5. ročník 11 3 1

Ostatní
4. ročník 9 2 1

Ostatní
5. ročník 5 1 2

Tabulka 7. Obliba, Úloha 2

V tabulce 7 vidíme, že úloha měla poměrně vysokou oblibu, a to jak  
u žáků nadaných, tak u žáků ostatních. V druhém běhu jsem proto na úlohu za-
reagovala úlohou analogickou, která je jen o málo náročnější (úloha 3).

Úloha 3: Myslím si číslo. Jestliže k němu přičtu 7, tento součet vydělím třemi,  
a nakonec vynásobím pěti, dostanu 45. Které číslo si myslím?

Uvedená úloha by vedla na rovnici [(𝑥 + 7): 3] ∙ 5 = 45. Pomocí formál-
ních operací by se rovnice řešila ve třech krocích:



221

[(𝑥 + 7): 3] = 45: 5
(𝑥 + 7) = 9 ∙ 3

𝑥  = 27 − 7

Žáci však mohli k vyřešení využít také zcela jednoduchou úvahu. Hledám 
neznámé číslo, pro které platí [(     + 7): 3] ∙ 5 = 45.  Zaměřím se na číslo 45, 
které mohu napsat v součinovém tvaru jako 9 ∙ 5 = 45. V hranaté závorce je 
tedy číslo 9, které získám, když 27 vydělím třemi. Neznámé číslo tedy musí 
být 20. Tuto počítací metodu Linsell (2009) označil jako méně sofistikovanou 
strategii než řešení od konce. Zřejmě proto, že metoda řešení od konce nejvíce 
koresponduje s transformacemi potřebnými pro algebraický postup. Pro žáky 
však je dovednost vnímat čísla v součinovém či součtovém tvaru podstatná  
a při řešení rovnic může usnadňovat výpočty.

Souhrnné výsledky úspěšnosti jsou uvedeny v tabulce 8:

Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 36 21 15 89 81 100

Ostatní 37 18 19 76 78 74

Tabulka 8. Úspěšnost, Úloha 3

Jelikož se v případě této úlohy mírně liší výsledky nadaných a ostatních 
žáků, sledovala jsem ještě to, jak byli úspěšní matematicky nadaní žáci. Těch 
bylo 8 a všichni úlohu řešili správně. Nejčastěji postupovali od konce či úvahou, 
v jednom případě se objevilo také řešení pomocí neznámé 𝑥.

Používané strategie jsou uvedeny v tabulce 9:

Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Úvahou  [(  + 7): 3] ∙ 5 = 45 4 1 5 3

Od  konce  45: 5, 9 ∙ 3, 27 − 7 7 12 6 8

Správně, přes x 0 1 0 0

Správně, bez popisu 6 1 3 3

Chybně 4 0 4 5

Tabulka 9. Různé strategie řešení, Úloha 3
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Nejčastějším postupem byl postup od konce, který lze zde vnímat jako 
nejvíce sofistikovaný. Nejvíce ho používali nadaní žáci 5. ročníku.

Obrázek 2. Žák postupuje od konce.

Často se také objevovalo uvedení výsledku bez postupu a řešení pomocí 
úvahy. V tomto případě však není průkazné, jak žák vlastně postupoval. Mohlo 
to být metodou pokusu a omylu, kdy za neznámé číslo postupně dosazoval, 
úvahou uvedenou výše, ale také postupem od konce, který však nebyl zapsán. 
Jednotlivé možnosti se podstatně liší svojí sofistikovaností.

Na obrázku 3 vidíme řešení úvahou a lze si všimnout, že zápis neobsa-
huje závorky, ale žákyně postupuje tak, jako by tam byly. Nezvládnutá gramati-
ka zápisu je však zcela pochopitelná, neboť 1. stupeň ZŠ se nevěnuje přednosti 
násobení před sčítáním a zápisům se závorkami.

Obrázek 3. Žákyně využívá úvahu – doplňuje prázdnou pozici.

Jeden nadaný žák 5. ročníku řešil úlohu algebraicky, pomocí 𝑥. Na obráz-
ku 4 vidíme, že žák provedl všechny operace v jednom kroku. Je otázkou, zda 
neměl pouze štěstí, když se dopracoval ke správnému výsledku. Například 
není ze zápisu průkazné, zda zvažoval přednost jednotlivých operací, protože 
zápis opět neobsahuje závorky. Nicméně schopnost žáka 5. ročníku označit 
písmenem neznámou hodnotu, vytvořit a vyřešit rovnici naznačuje na 4. bod 
charakteristiky Rogerse a Novotné (2003) – řešitel používá písmena k označení 
hodnot, uplatňuje algebraické operace.

Obrázek 4. Algebraické řešení úlohy 3 nadaným žákem

V úloze 3  byli  výrazně  úspěšní  matematicky  nadaní  žáci.  Avšak  
velmi  dobře  si v úloze vedli také nenadaní žáci, kteří chodí do třídy s rozšíře-



223

nou výukou matematiky ve škole s daltonským plánem. Tito žáci jsou zvyklí na 
samostatné řešení slovních úloh, což podle mého názoru vede k úspěšnosti  
u typů úloh, které jsou žáci zvyklí řešit.

Úloha patřila k velmi oblíbeným, jak je patrné z následující tabulky:

  

Nadaní
4. ročník 15 3 0

Nadaní
5. ročník 12 2 1

Ostatní
4. ročník 14 2 2

Ostatní
5. ročník 14 2 1

Tabulka 10. Obliba, Úloha 3

Úloha 4: Roman říká: „Aby mi bylo sto let, musel bych žít ještě devětkrát tak 
dlouho, než jsem doposud žil, a ještě 10 roků.“ Kolik je mu roků?

Úloha 4 je modifikací úlohy 1. Matematický model je zde formulován 
do příběhu. Hejný (2003: s. 3) nazývá „slovní úlohu dynamickou nebo příběhem, 
právě když se odehrává ve dvou nebo více časových hladinách, popřípadě když 
pracuje s tekoucím časem. Úlohu, ve které čas nehraje důležitou úlohu, nazývá 
statickou nebo situací“. Podle Hejného (2003) bývají dynamické úlohy náročně-
jší než statické. Častou příčinou neúspěchu žáků při řešení dynamických úloh je 
zapomenutí na časové hladiny, čehož důsledkem je neuchopení vztahů.

Současní žáci mají dále problémy s porozuměním textu, a ačkoli je úloha 
formulována krátce a srozumitelně, snížilo pravděpodobně také slovní zadání 
úspěšnost úlohy.

Dalším ztěžujícím faktem pro tuto úlohu je použití kondicionálu (nereál-
né podmínky), která je pro žáky daného věku náročná. Kaslová et al. (2007) 
uvádí možnost vědomého používání podmínky od 5. ročníku ZŠ a rozlišuje pod-
mínky reálné (když ano, když ne) a nereálné (kdyby ano, kdyby ne). V úloze je 
použita podmínka nereálná – sta let se dožije velmi málo lidí.
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Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 32 17 15 53 47 60

Ostatní 20 14 6 55 71 17

Tabulka 11. Úspěšnost, Úloha 4

Jako zajímavost může v případě této úlohy působit, že nejúspěšnější byli 
v řešení nenadaní žáci 4. ročníku. U slovních úloh se setkáváme s fenoménem, 
že mladší žáci (od 1. do 4. ročníku) mají velkou ochotu a schopnost řešit úlo-
hy zadané příběhem, ale pokud tato schopnost není rozvíjena, postupně se 
snižuje.

Mezi nadanými žáky bylo 7 dětí matematicky nadaných, z nichž 5 dětí 
řešilo úlohu správně. Nejčastěji jsme se setkávali s chybným řešením, vycháze-
jícím z nesprávné úvahy.

V případě řešení od konce vidíme, že je nepoužil žádný nenadaný žák.

Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Úsudkem 9 ∙ 10 + 10 = 100 3 3 6 0

Správně, od konce 2 3 0 0

Správně, bez postupu 3 3 4 1

Numerická chyba 0 0 0 1

Neřešeno 1 2 0 0

Chybně 8 4 4 4

Tabulka 12. Různé strategie řešení, Úloha 4

V případě správných řešení byla nejčastější, podobně jako u úlohy 1, 
úvaha 9 ∙ 10 = 90, 90 + 10 = 100 , ke které může vést metoda pokus-omyl, 
ale také vhled či počítací techniky, dále zapsání výsledku bez postupu řešení,  
a   řešení od konce (100 − 10 = 90, 90 : 9 = 10).



225

Obrázek 5. Žák zapisuje postupný výpočet. Můžeme sledovat, že pro žáka je 
symbol „=“ jen pokynem k počítání, nechápe jej jako ekvivalenci (𝟏𝟎 ∙ 𝟗 na 
levé straně není rovno 100 na pravé straně).

Obrázek 6. Matematicky nadaný žák popisuje slovně strategii řešení od 
konce.
Všimněme si hrubky ve slově „vydělíme“.

Na následujícím obrázku je ukázán postup vysoce nadaného žáka, který 
říkal, že z matematiky má nejraději příklady na „krát a děleno“. I v tomto případě 
vidíme, že uplatňuje nejdříve dělení a poté sčítání, avšak ne správně. Výsledek 
nezkontroloval zkouškou. V zápise opět můžeme sledovat chápání symbolu „=“ 
jakožto pokynu k počítání, nikoli ekvivalence (100 : 9 není rovno 21). Ačkoli je 
aritmetické řešení nejlogičtější, pro některé žáky nemusí být snadné a snaží se 
jej nahrazovat jinými postupy.

Obrázek 7. Vysoce nadaný žák bere čísla ze zadání a provádí s nimi arit-
metické operace.
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Úloha byla u žáků oblíbená, jak ukazuje následující tabulka. Podobně  
jako v předchozí úloze se jedná o „počítací“ úlohu, ve které lze uplatnit 
aritmetické operace, a tyto úlohy mají žáci rádi.

  

Nadaní
4. ročník

11 5 1

Nadaní
5. ročník

10 3 1

Ostatní
4. ročník

9 4 0

Ostatní
5. ročník

2 4 1

Tabulka 13. Obliba, Úloha 4

Úloha 5: Mamince a tatínkovi je dohromady 80 roků. Tatínek je o 4 roky starší 
než maminka. Kolik roků je mamince a kolik tatínkovi?

Úloha vede na rovnici2 𝑥 + (𝑥 + 4) = 80, kde neznámá 𝑥 je věk maminky. 
V zadání je obsažen operátor porovnání, přičemž neznáme věk ani jednoho  
z rodičů. Tím je úloha pro žáky 1. stupně netypická a náročná.

Řešení úlohy aparátem rovnic by proběhlo ve dvou krocích. Úspěšnost 
úlohy je uvedena v tabulce 14.

Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 37 21 16 89 81 100

Ostatní 42 21 21 43 43 43

Tabulka 14. Úspěšnost, Úloha 5

Mezi nadanými žáky 4. i 5. ročníku bylo 8 žáků matematicky nadaných. 
Zkontrolovala jsem i jejich výsledky a všichni úlohu řešili správně. U těchto žáků 
převažovalo více sofistikované řešení úsudkem. V této úloze mnoho žáků neu-
vedlo postup řešení, a to zejména žáků 4. ročníku.
2 Lze také sestavit soustavu rovnic x + y = 80, y = x + 4, kde x značí věk maminky a y věk tatínka. 
Soustavy rovnic jsou probírány na 2. stupni ZŠ.
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Neuvedený postup může mít v podstatě tři vysvětlení:

a) žák řešil aritmeticky metodou pokus-omyl,
b) žák si výpočet zapisoval bokem a do pracovního listu napsal jen výsledek,
c) žák vyřešil úlohu zpaměti.

Mnoho nenadaných žáků (platí to zejména pro žáky 5. ročníku) uvedlo 
nesprávný postup, kdy 80 vydělili dvěma a pak od 40 jednou odečetli 4 a pod-
ruhé přičetli 4. Dostali pak výsledek 36 a 44, jak ukazuje  následující obrázek.  
Uvedený postup  může  souviset s nezvládnutím aritmetického průměru, kdy 
žák nechápe, že pokud vytvoří aritmetický průměr obou věků (80 : 2 = 40), je 
potřeba také rozdíl věků vydělit dvěma.

Žáci neprovedli zkoušku slovní úlohy, nebo provedli jen zkoušku jedné z 
podmínek, 36 + 44 = 80, nepoznali tedy, že výsledek není správný.

Obrázek 8. Žák 5. ročníku udělal chybu v úvaze.

V případě správného řešení se objevily dvě úvahy:  
1)   80: 2 = 40, 40 − 2 = 38, 40 + 2 = 42,
2)   80 − 4 = 76, 76: 2 = 38, 38 + 4 = 42.

Řešení jsou ukázána na následujících obrázcích:

Obrázek 9. Dva způsoby správného řešení úlohy 5
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Někdy žáci zvolili zcela nesprávnou úvahu. Jeden z případů je demon-
strován na následujícím obrázku:

Obrázek 10. Nesprávně vyřešená úloha 5

Různé strategie řešení jsou uvedeny v následující tabulce:

Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Úvahou 80: 2 = 40,
40 − 2, 40 + 2 4 7 2 3

Úvahou (80 − 4): 2 = 38 2 4 1 4

Správně, bez postupu 11 5 6 2

Chybně: 36 a 44 1 0 5 10

Chybně 1 0 7 2

Neřešeno 2 0 0 0

Tabulka 15. Různé strategie řešení, Úloha 5

Zdá se, že úloha poměrně dobře odlišuje nadané děti od ostatních. 
Zatímco někteří nadaní uvedli, že úloha pro ně byla velmi jednoduchá, mnoho 
nenadaných dětí se v zadání ztrácelo. V tabulce  můžeme  zejména  vidět,  že  
mnoho nenadaných dětí  udělalo chybu v úvaze, kdy jim nedošlo, že když dělí 
dvěma součet let (80: 2), musí také vydělit dvěma rozdíl let (4: 2).

Je škoda, že mnoho žáků řešilo úlohu zpaměti. Lze však zřejmě usuzo-
vat, že pokud je žák schopen úlohu řešit mentálně, řeší ji vhledem.

Úloha se žákům líbila, jak ukazuje následující tabulka:
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Nadaní
4. ročník 16 1 4

Nadaní
5. ročník 11 4 0

Ostatní
4. ročník 20 1 0

Ostatní
5. ročník 19 2 0

Tabulka 16. Obliba, Úloha 5

Úloha 6: Kapr váží 2 kilogramy a ještě půl kapra. Kolik kilogramů váží celý kapr?

Uvedená úloha se řadí do problémových úloh. Na základních školách je 
zpravidla zvykem zadávat žákům standardní úlohy, pro něž se žáci učí postupy 
řešení. Většina žáků totiž vyžaduje od učitele uvést postup řešení a ten potom 
uplatňuje. Žáci jsou proto nastaveni tak, že se snaží v úloze aplikovat známý al-
goritmus, a pokud ho nenajdou, úlohu opustí bez řešení nebo ji „nějak“ vyřeší, 
bez ohledu na logiku. S tímto fenoménem jsme se setkali u výsledků úlohy 6. 
Několik žáků (a to i nadaných) napsalo, že je úloha nejasně zadaná. V zadání 
jim mohla vadit formulace „kapr a půl kapra“, kdy nemáme jistotu, zda se jedná  
o polovinu téhož kapra. V tom případě však měli možnost se učitele zeptat, jak 
je zadání myšleno, což se nestalo. Proto spíše předpokládám, že zadání neporo-
zuměli.

Celkové výsledky úspěšnosti jsou uvedeny v tabulce 17:

Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 27 12 15 26 25 27

Ostatní 20 11 9 10 9 11

Tabulka 17. Úspěšnost, Úloha 6

Nejčastěji se objevovala nesprávná úvaha: celý kapr váží 2 kg, polovina 
kapra tedy váží 1 kg a dohromady jsou to 3 kg. Postup je demonstrován na 
následujícím obrázku.
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Obrázek 11. Žákyně řeší úlohu nesprávnou úvahou.

Často se objevovaly i jiné chybné výsledky, ale u nich těžko odhadovat, 
jak k nim žáci dospěli. Když byl uveden např. výsledek 68 kg, vypadalo to spíše 
na recesi.

Několik žáků bylo schopno ke správnému výsledku dospět úvahou, jak 
je znázorněno na obrázku 12.

Obrázek 12. Žákyně popisuje úvahu, kterou dospěla ke správnému výsledku.

Dva žáci se k výsledku dopracovali tak, že si znázornili rovnoramennou váhu.  
Z nízkého počtu žáků využívajících obrázek vyplývá, že žáci nejsou zvyklí použí-
vat ve svých řešeních grafická znázornění, která by řadě z nich mohla pomoci 
se v úloze orientovat.
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Obrázek 13. Žákyně si pomohla znázorněním vah.

Použité metody řešení jsou uvedeny v tabulce 18.

Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Správně, úvahou 2 2 0 1

Správně, váhy 0 1 1 0

Správně, bez postupu 0 1 0 0

Chybně: 3 kg 5 7 6 2

Chybně 3 4 3 5

Neřešeno 1 0 1 1

Tabulka 18. Různé strategie řešení, Úloha 6

Úloha patřila k méně oblíbeným. Nepatří do kategorie „počítacích“ 
úloh, jedná se o úlohu logickou, opírající se mimo jiné o schopnost tvořit 
představy. Tyto úlohy jsou ve výuce zastoupeny zřídka. Některým žákům však 
přišla zábavná, přestože ji neuměli řešit.

  

Nadaní 4. ročník 9 1 1

Nadaní 5. ročník 8 4 3

Ostatní 4. ročník 8 1 0

Ostatní 5. ročník 3 1 4

Tabulka 19. Obliba, Úloha 6
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Úspěšnost řešení byla nízká jak pro žáky nenadané, tak pro žáky nadané 
a ani matematicky nadaní žáci, kterých bylo 5, nebyli příliš úspěšní – pouze 2  
z nich dokázali úlohu správně řešit. Je zřejmé, že s podobným typem prob-
lémové úlohy se žáci ve školách nesetkávají. Úloha je velmi náročná na úvahu, 
navíc se v ní vyskytuje číslo v roli veličiny a operátoru, což je nezvyklé pro úlohy 
na 1. stupni ZŠ.

Ve druhém běhu byla zadána analogie úlohy 6:

Úloha 7: Cihla váží 1 kilogram a půl cihly. Kolik kilogramů váží cihla?

Z úlohy 6 se zdálo, že obrázek žákům pomohl se v situaci zorientovat  
a snáze najít správné řešení. Proto byl nyní u zadání doplněn dodatek, který 
žáky pobízel, aby si situaci zkusili znázornit.

Úloha je opět problémová a pro žáky není snadné se v zadání 
zorientovat. Mnoho žáků se nechalo zmást dvojím zadáním hmotnosti cihly  –  
jednou pomocí kilogramů a podruhé pomocí části cihly. Úloha se jim pak jevila 
nesmyslně zadaná. Po převedení na rovnici dostáváme 𝑥 = 1 + ½

 
𝑥 a jedná se o 

rovnici s neznámou na obou stranách.

1𝑥 − − = 12

𝑥  = 2

Souhrnné výsledky jsou v tabulce 20:

Počet žáků Procentuální úspěšnost

Celkem 4. ročník 5. ročník Celkem 4. ročník 5. ročník

Nadaní 37 22 15 21 18 27

Ostatní 38 19 19 21 11 32

Tabulka 20. Úspěšnost, Úloha 7

Matematicky nadaných žáků bylo 8, z nich 3 řešili úlohu správně. Různé 
strategie řešení, které žáci používali, vidíme v tabulce 21. Výsledky jsou velmi 
podobné výsledkům předchozí úlohy. Mírně se zvýšil počet žáků, kteří si situaci 
graficky znázornili a úlohu správně řešili.
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Nadaní Ostatní

4. ročník 5. ročník 4. ročník 5. ročník

Správně, úvahou 0 1 0 1

Správně, obrázek 4 3 1 3

Správně, bez postupu 0 1 1 2

Chybně: 1,5 kg 12 4 7 8

Chybně 3 3 5 3

Neřešeno 3 3 4 2

Tabulka 21. Různé strategie řešení, Úloha 7

Nejvíce žáků se nechalo zmást zadáním a uvedlo výsledek 1,5 kg. U úloh 
6 a 7 je evidentní, že některým žákům dělá problém role čísla v kombinaci 
operátor-veličina. To je také jedním z důvodů, proč žáci nedokážou správně 
zakreslit obrázek. Číslo 1 je ve významu veličiny (zakreslím 1 kg), číslo ½ je ve 
významu operátoru (zakreslím polovinu cihly). To může být pro žáky zcela nep-
ochopitelné.

Obrázek 14. Někteří žáci sice obrázek zakreslili, ale v řešení jim nepomohl.

Zakreslení obrázku, který znázorňuje zadání, je dovednost, která se 
musí rozvíjet. To platí dvojnásobně u problémových úloh. Pokud žáci nejsou  
v hodinách matematiky vedeni k tomu, aby si znázorňovali matematické situ-
ace, mají s tím potom problémy.
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Přesto se domnívám, že instrukce o nakreslení obrázku zvýšila počet 
žáků, kteří obrázek zakreslili, a některým s řešením skutečně pomohla.

Obrázek 15. Žákyně si znázornila situaci a správně vyřešila úlohu.

Zatímco u úlohy 6 byly lepší výsledky nadaných žáků oproti nenadaným, 
v úloze 7 byly lepší výsledky žáků 5. ročníku oproti 4. ročníku. U matematicky 
nadaných žáků byly výsledky opět slabé. Úloha patřila k nejméně oblíbeným.

  

Nadaní
4. ročník 11 8 3

Nadaní
5. ročník 5 3 6

Ostatní
4. ročník 4 5 5

Ostatní
5. ročník 6 8 4

Tabulka 22. Obliba, Úloha 7

Diskuse a závěry

Z testování vyplynulo několik závěrů, které dle mého názoru přes malý 
počet testovaných žáků do značné míry odpovídají realitě.

Nadání je potenciál pro projevení nadprůměrných výkonů

Z literatury je zřejmé, že pohledy na nadání se různí (např. Havigerová, 
2011). Osobně vnímám matematické nadání a nadání obecně jako potenciál 
pro podávání výborných výkonů. Pokud tento potenciál není rozvíjen, může se 
nadaný žák pohybovat hluboce pod vlastním potenciálem. Může mít z matem-
atiky jedničku, přesto nemusí být jeho matematický rozvoj dostatečný.
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Všeobecné nadání nemusí být předpokladem nadprůměrných výsledků  
v matematice

Při vyhodnocování jsem se zaměřovala na výsledky matematicky na-
daných žáků. Ve většině případů jsou jejich výsledky lepší než u všeobecně 
nadaných žáků. To odpovídá teoretickému pohledu, který matematické nadání 
vnímá jako zcela specifický druh nadání (např. Greens, 1981, Gardner, 2006).  
V reálné výuce se však od všeobecně nadaného žáka očekávají výborné výsledky 
ve všech předmětech. Pokud má takový žák v matematice problémy, může se 
cítit frustrován, protože nedosahuje takových výkonů, jak se od něj očekává. 

Některé typy úloh neodliší nadané v matematice a nenadané žáky

Viděli jsme, že u některých úloh byly výsledky nadaných a nenadaných 
žáků srovnatelné, v některých dokonce nenadaní žáci dopadli lépe.

Úloha 1 je jednokroková rovnice s malými čísly a byla triviální pro žáky 
nadané i nenadané. Naproti tomu velmi náročné byly i pro nadané žáky úlohy 
4, 6 a 7. U úlohy 4 se jedná o příběh s plynoucím časem, úlohy 6 a 7 jsou prob-
lémové úlohy s kombinací čísla  v roli veličiny a operátoru.

Nejvíce odlišovaly nadané a nenadané žáky úloha 3 a úloha 5. V obou 
případech se jedná o matematický model situace, který v sobě obsahuje 
vícekrokovou rovnici.

O postoji k řešení úloh rozhodovala více motivace nežli nadání. Žáci, 
kteří se dobrovolně účastnili matematického kroužku, měli nejspíše k matem-
atice kladný vztah. Někteří z nich se na kroužek přihlásili proto, že se chtěli 
zlepšit v matematice. Na řešeních bylo patrné, že i nenadaní žáci, kteří měli 
radost z řešení úloh, mohli dopadnout daleko lépe než demotivovaní nadaní 
žáci. Motivace je tedy dalším důležitým předpokladem rozvoje nadání.

Úlohy s plynutím času jsou pro žáky náročné

Jak upozorňuje Hejný (2003), úlohy s několika časovými hladinami jsou 
pro žáky problematické. To se projevilo u zadání úloh 1 a 4, ve kterých se měla 
řešit táž rovnice, avšak příběh s plynoucím časem měl slabší výsledky.

U úloh zadaných příběhem se domnívám, že dále hraje roli celková 
nízká čtenářská gramotnost žáků a jejich malá schopnost převést slovní úlohu 
do matematického zápisu. Dovednost orientovat se v matematickém textu by 
měla být rozvíjena po celou dobu školní docházky.

Je však třeba zmínit, že v tomto případě se jednalo o velmi jednoduchou 
rovnici. Jiná situace by zřejmě nastala, pokud by rovnice byla složitá a nebylo 
by možno ji řešit metodou pokusu a omylu.
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Používané strategie

U úloh vedoucích na jednokrokové rovnice s malými čísly jsme se ve 
shodě s literaturou (Linsell, 2009) setkali nejčastěji s metodou pokusu a omylu, 
u náročnějších úloh s více sofistikovanou metodou řešení od konce. V řešeních 
pomocí úvahy se mohou skrývat ještě další přístupy (např. řešení pomocí roz-
kladů na součin, aj.), které osobně pokládám za jedno ze sofistikovanějších 
řešení, avšak žák mohl používat i některé méně sofistikované metody. Drtivá 
většina řešení byla aritmetická, pokud se v ojedinělých případech objevilo al-
gebraické řešení přes 𝑥, nemohli jsme si být jisti, zda žák skutečně ovládá kroky 
postupných úprav rovnice.

Žáci nezapisovali jen výsledky

Velmi potěšujícím faktem je to, že nadaní i nenadaní žáci byli ve 
většině případů schopni zapsat postup řešení. Někdy byl postup velmi chaotický 
nebo nepřehledný, někdy byl příliš stručný, ale často byl postup dostatečný 
k pochopení toho, jak žák uvažoval. To zcela nekoresponduje s všeobecně 
uznávaným faktem, podle něhož nadaní žáci neuvádějí postupy. Nadaní žáci 
mají tendence k velké úspornosti vyjadřování a ve výuce skutečně mnohdy 
zapisují pouze výsledek. Z našich výsledků se však jeví, že jestliže jsou žáci do-
statečně důrazně požádáni, aby postup zapisovali, jsou toho schopni. To je vel-
mi důležité v matematických soutěžích, jako je Matematická olympiáda, kde 
pouhé zapsání výsledku není akceptováno jako správná odpověď.

Žáci však neprováděli zkoušku správnosti svých výpočtů. Z toho důvodu 
mnohdy neodhalili chybu, které se dopustili. Z výsledků je patrné, že žáci ne-
jsou vedeni ke kontrolování svých postupů a využívání metakognitivních pro-
cesů.

Výzkumná sonda ukázala řadu zajímavých fenoménů, avšak je třeba 
poznamenat, že způsob provedení výzkumu měl za následek některá omezení. 
Pro příště proto z této zkušenosti vyplývají doporučení, jako např. že po 
odevzdání testu by měl učitel/výzkumník provést rozhovor s žáky, aby se 
zjistilo, proč některé úlohy nevyřešili, jak uvažovali u úloh, ke kterým napsali 
pouze výsledek, nebo u úloh, u kterých není zřejmý postup. Dále by bylo vhodné 
zaznamenávat rychlost řešení, která může být vysoká, když se jedná o řešení 
vhledem.
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zda s nimi učitelé dokážou efektivně pracovat a podporovat jejich potenciál, zda 
je pravda, že nadaným žákům jde matematika lépe než ostatním a nepotřebují 
v ní žádnou pomoc.

Kontaktní údaje:
Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 
31, 603 00 Brno,
email: irena.budinova@seznam.cz
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v segregovanej edukácii 
nadaných žikov
Dušan Fábik

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave

Abstrakt
Predložený príspevok mapuje tri najznámejšie mýty vo vzdelávaní na-

daných žiakov v špeciálnych školách, resp. špeciálnych triedach. Každá téza je 
podrobená kritickej analýze a vyhodnotená vo svetle relevantných empirických 
dôkazov. Prvý mýtus sa týka neadekvátneho sociálneho vývinu nadaných žia-
kov v špeciálnych školách, druhý prináša úvahu o rozvoji emočných a sociálnych 
kompetencií nadaných žiakov v špeciálnych školách a tretí diskutuje o význame 
nadaných žiakov v bežnej triede. Práca syntetizuje poznatky z výskumných 
štúdií, názorov odborníkov a autorových praktických skúseností.

Kľúčové slová: nadaní žiaci, edukácia, mýty

Abstract
The contribution rendered maps the three most famous myths in the 

education of gifted pupils in special schools, respectively in special classes. Each 
argument is subjected to the critical analysis and evaluated in the light of the 
relevant empirical evidences. The first myth refers to the inadequate social de-
velopment of gifted pupils in special schools, the other brings the reflection 
on the development of emotional and social skills of gifted pupils in special 
schools and the third discusses the importance of gifted students in the regular 
classroom. The work synthesizes findings from research studies, expert opin-
ions and author’s practical experiences.

Key words: gifted students, education, myths

Úvod
V rámci edukácie nadaných žiakov rozlišujeme dve základné formy 

vzdelávania: integrovanú a segregovanú formu. Pre integrovanú formu je  
príznačné začlenenie nadaného žiaka do bežnej triedy, pričom sa vzdeláva 
podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu. Segregovaná forma 
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vzdelávania zase znamená výber nadaných žiakov do špeciálnej triedy alebo 
školy, kde sa vzdelávajú spolu. Pre segregovanú formu vzdelávania sa pomerne 
často využíva aj pojem špeciálne vzdelávanie, ktoré využívame aj v tomto 
príspevku. Cieľom publikácie je vyhodnotiť vybrané kritické názory na špeciál-
nu edukáciu, ktoré sa v kontexte najnovších štúdií a názorov odborníkov zdajú 
ako diskutabilné, alebo neplatné.

Mýtus č. 1: Pri segregovanej forme vzdelávania trpí sociálny vývin nadaných 
žiakov.

Tento mýtus patrí medzi najstaršie a najbežnejšie. Existujú totiž názo-
ry, že pokiaľ sa nadané deti majú naučiť fungovať v normálnej spoločnosti  
a zároveň jej v dospelosti prinášať úžitok, musia sa s touto spoločnosťou zžiť,   
dokázať s ňou komunikovať a spolupracovať už v útlom veku (Dočkal, 2005). Aj 
autorka J. Duchovičová (2007, s. 205) tvrdí, že existuje „riziko neadekvátneho 
sociálneho vývinu a obmedzených komunikačných spôsobilostí v širokej socie-
te, spôsobené obmedzeným kontaktom so žiakmi bežnej populácie.“

Je prekvapením, že tento argument sa opakovane objavuje ako nedo-
statok špeciálneho vzdelávania, pretože prakticky neexistujú nijaké dôkazy 
(štúdie, výskumy), ktoré by túto tézu potvrdzovali. Naopak, v odbornej liter-
atúre môžeme nájsť dôkazy, ktoré vyvracajú túto tézu. Pre obmedzený priestor 
tohto príspevku sa opierame len o tie najnovšie.

Aktuálny výskum od J. Laznibatovej (2016) je unikátny v tom, že sleduje 
prežívanie nadaných jedincov v období mladej dospelosti (18 – 27 rokov). Na-
daní jedinci boli absolventi špeciálnej školy s názvom Škola pre mimoriadne 
nadané deti a gymnázium v Bratislave. Výskum sa zaoberal zvládacími straté-
giami, pričom zistil frekventované využívanie konštruktívnych (adaptívnych) 
zvládacích stratégií. Najviac využívané boli stratégie riešenie problému, kog-
nitívna reštrukturalizácia a vyhľadanie sociálnej podpory. Najmenej využívané 
boli únik od problému, sebakritika a sociálna izolácia. Možno teda povedať, že 
výskum preukázal, že segregované podmienky vzdelávania nadaných žiakov sú 
schopné plnohodnotne rozvíjať nielen kognitívne, ale aj emočné, resp. sociálne 
kompetencie. Zároveň zdôrazňujeme, že stratégia sociálnej podpory patrí k na-
jfrekventovanejším a sociálna izolácia k najmenej využívaným stratégiám, čo 
podporuje predpoklad o adekvátnom sociálnom vývine. Pritom neplatí, že by 
integrované podmienky edukácie viedli automaticky k bezproblémovému so-
ciálnemu vývinu nadaných žiakov. Napr. P. Holešovská na vzorke 75 intelektovo 
nadaných jednotlivcov z triedy prímy (49) a kvinty (26) zistila, že sa „intelektovo 
nadaní prikláňajú k stratégii sociálnej opory menej než priemerní adolescenti“ 
(Holešovská, 2013, s. 101). Ako metóda bol použitý copingový dotazník SVF 78.

Nestotožňujeme sa preto s názorom, že „spoločná výchova a   vzdelávanie 
s ostatnými žiakmi vytvára predpoklady na priaznivejší sociálny vývin intelek-
tovo nadaných“ (Duchovičová, 2007, s. 211). Naopak, sme toho názoru, že 
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problémy v sociálnom vývine môžu nastať v skupine rozdielnych, kognitívne 
odlišných jedincov. Rovnaký názor majú aj M. Neihartová a kol. (2002, s. 27), 
ktorí sa domnievajú, že „je to nesúlad s prostredím, ktorý izoluje“1nadaných 
žiakov. Tento predpoklad vyslovila už pomerne dávno aj významná austrálska 
autorka M. Grossová (1993), ktorá vo svojom prelomovom diele Exceptionally 
Gifted Children uviedla, že sociálna izolácia a iné problémy sociálnej povahy 
sú skôr dôsledok absencie vhodnej skupiny rovesníkov. Domnieva sa preto, 
že v segregovaných podmienkach vzdelávania sa podobné problémy vyskytu-
jú v minimálnej miere. M. Grossová (1993) to vysvetľuje postupnosťou, ktorá 
začína už v materskej škole. Tam si  nadané dieťa  môže porovnávať svoje 
schopnosti s inými deťmi a dostávať spätnú väzbu o svojich výkonoch. Nadané 
deti už v tomto veku používajú komplikovanejšie a náročnejšie pravidlá hier, 
ktoré ostatné deti odmietajú. Toto odmietnutie sa následne interpretuje ako 
nezáujem o jeho osobu, resp. dieťa sa domnieva, že ho iné deti „nemajú rady“, 
čo obyčajne vedie k sociálnej izolácii. Rovnako L. Silvermanová (2016, online) 
tvrdí, že „sociálne sebaponímanie sa zlepšuje, ak sú deti umiestnené v špeciál-
nej triede s rovnakými rovesníkmi.“2 Aj preto N. Caresweell et al. (2011, s. 9) 
považujú za hlavnú výhodu špeciálneho vzdelávania fakt, že „nadaní môžu 
študovať po boku ďalších detí s obdobnými záujmami, spôsobom myslenia  
a úrovňou schopností.“

Celý mechanizmus vzniku sociálnej izolácie u nadaného žiaka v bežnej 
triede si môžeme uviesť aj na jednoduchom príklade. Ak má nadaný žiak IQ 
napr. medzi 130 a 140 bodov, tak rozdiel oproti bežnej populácii tvorí 30 až 40 
bodov, keďže štatistický priemer je 100 bodov. Ak teda takto nadaného žia-
ka zaradíme do bežnej populácie, je to podobný prípad, ako keby sme zaradili 
bežného žiaka (IQ 100) do skupiny žiakov, ktorí majú IQ 70 až 60 bodov (čo značí 
ľahké mentálne postihnutie). V takomto prípade je každému zjavné, že nie je 
vhodné a dostatočné stimulovať a motivovať žiaka v takejto triede a zároveň 
od neho žiadať, aby sa socializoval a hral. Dieťa zrejme bude tráviť čas osamote 
a svoje vedomosti nebude zvyšovať v tempe, aký mu dovoľuje jeho potenciál. So 
žiakmi síce môže spolupracovať, príp. pedagóg mu môže nachystať pracovné 
listy navyše, ale je vysoko pravdepodobné, že daný žiak si v triede nevytvorí 
pevné väzby. Zostáva preto otázka, prečo tak často žiadame od nadaných žia-
kov, aby sa prispôsobili bežným podmienkam vzdelávania, keď nie sú pre nich 
dostatočne stimulujúce a rozvíjajúce?

Samozrejme je nutné vyhnúť sa „skratkovitému“ mysleniu a považovať 
špeciálne podmienky vzdelávania za bezchybne rozvíjajúce sociálny vývin, no 
na druhej strane treba omnoho opatrnejšie hovoriť o neadekvátnom sociál-
nom vývine v špeciálnych podmienkach, najmä ak autori neponúkajú konk-
rétne dôkazy vo forme štúdií či výskumov.
1 V orig. „it is the mismatch with the environments we afford them that isolates“
2 V orig. „Social self-concept improves when children are placed with true peers in special classes.“
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Mýtus č. 2: Segregované podmienky vzdelávania nerozvíjajú iné kompeten-
cie a spôsobilosti okrem kognitívnych.

Ďalší názor hovorí o tom, že „segregácia týchto detí je nebezpečná 
v tom, že si neuvedomujú, že v bežnom živote nie sú len geniálni ľudia.  
V špeciálnej škole sa nenaučí to, čo potrebuje v bežnom živote“ (Dočkal, 2007, 
online).

Pri názoroch tohto charakteru sa zabúda, že nadané deti sa pohybujú aj 
v úplne bežnom sociálnom prostredí. Chodia na športové či výtvarné krúžky, 
majú kamarátov a súrodencov s bežným intelektom, stretávajú sa so starými 
rodičmi, bratrancami, sesternicami – jednoducho sú každodenne v kontak-
te s bežnou populáciou. Keď uvážime, že nadané deti majú vysokú flexibilitu  
a adaptabilitu myslenia, nie je nijaký dôvod, pre ktorý by nezvládli alebo nep-
ochopili bežnú populáciu. Okrem toho vyvstáva otázka, čo znamená „to“, čo sa 
nadaní nenaučia a potrebujú v bežnom živote.

Pri preskúmaní odbornej literatúry môžeme vidieť, že existuje celý rad 
spôsobilostí a kompetencií, ktoré sa u nadaných žiakov adekvátne rozvíjajú  
v špeciálnych podmienkach vzdelávania. Pre stručnosť uvádzame len vý-
skumy z posledných piatich rokoch. Tie nám ukazujú hlavné oblasti emočných  
a sociálnych kompetencií, v ktorých nadaní žiaci špeciálnych škôl dosiahli 
vysokú úroveň najrôznejších spôsobilostí:

•	 emočná inteligencia (Kaya et al. 2016; Zadbar & Taghvayi, 2015; Karimi  
& Besharat, 2010),

•	 stabilita osobnosti (Fábik, 2015; Limont a kol., 2014; Laznibatová, 2012; 
Zeidner & Shani-Zinovich, 2011),

•	 coping (Fábik & Laznibatová, 2015; Laznibatová, 2012).

Zoznam potenciálnych štúdií, ktoré preukazujú primeraný rozvoj so-
ciálnych a emočných kompetencií, by mohol byť zrejme širší, avšak problémom 
môže byť, že nie vo všetkých štúdiách je uvedené, z akého edukačného pros-
tredia pochádzajú nadané deti. Vyššie uvedené výskumy však exaktne uvádza-
jú, že ide o deti z edukačného prostredia špeciálnych škôl. Tvrdíme preto, že 
nejestvuje jednoznačná informácia, ktorá by preukazovala závažné nedostatky 
vo vývine nadaných alebo „v tom, čo potrebujú v živote“. Opäť preto nabá-
dame na uvážlivosť pri hodnotení rozvoja emočných a sociálnych kompetencií 
nadaných detí zo špeciálneho edukačného prostredia, pretože ako vidíme je 
viacero prác, ktoré preukazujú adekvátny rozvoj.

Mýtus č. 3: Nadaní majú byť v bežnej triede, aby „ťahali“ ostatných.

Nadaní žiaci môžu byť v bežnej škole motivačným činiteľom pre ostatné 
deti, pretože ich stimulujú k vyšším výkonom. Táto myšlienka je mimoriadne 
rozšírená, ale treba povedať, že v praxi býva situácia značne odlišná. V kolek-
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tíve zvyknú byť títo žiaci kvôli svojim nadštandardným výkonom či bizarným 
záujmom vyčleňovaní a označovaní za „bifľošov“ či „kockáčov“. Táto skúsenosť 
môže byť pre nadaných študentov veľmi nepríjemná a podľa niektorých au-
torov môže dokonca viesť až k zakrývaniu a schovávaniu nadania (Colangelo  
& Davis, 2003; Laznibatová, 2012). Môžeme potvrdiť, že väčšina nadaných 
žiakov prestupuje z bežných škôl na školu pre nadané deti práve pre tieto 
dôvody. Takmer vždy je jeden z hlavných atribútov šikana zo strany spolužiakov 
či nevyhovujúci kolektív (Laznibatová, 2007). Príbuzný je aj názor, že nadaní 
jedinci môžu pomáhať tým menej výkonným.

Takéto tvrdenia treba rezolútne zamietnuť, pretože úloha nadaného 
žiaka nemá byť v podobe akéhosi „asistenta učiteľa“. Sme toho názoru, že aj 
nadaný žiak má právo, aby mu bolo umožnené naplniť svoj úplný potenciál  
a rozvinúť svoje schopnosti v maximálnej miere. To znamená, že bez ohľadu na 
jeho výkony v skupine bežných žiakov má mať možnosť neustále sa vzdelávať  
a učiť sa, nie stagnovať. Ak túto možnosť nedostane, potom spoločnosť 
prichádza o to najcennejšie, čo má, a to o ľudský kapitál.

Záver
Práca predložila čitateľovi poznatky a úvahy, ktoré sú založené na via-

cerých výskumných prácach a našej bezprostrednej skúsenosti. Budeme radi, 
ak touto prácou otvoríme prínosnú diskusiu, ktorá sa bude opierať o ďalšie 
pribúdajúce štúdie. Chceli by sme podnecovať rôznorodosť názorov, ktoré budú 
vedecké a odborné zároveň a nebudú založené len na unáhlených záveroch 
a myšlienkach. Sme presvedčení, že z takýchto odborných debát budú mať 
úžitok najmä samotní nadaní jedinci, ktorým sa bude dostávať adekvátna peda-
gogicko-psychologická starostlivosť.
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