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� Lidský mozek má více než

100 miliard neuronů, a z 

každého z nich může 

vzniknout až 10 000 

synapsí (vazeb s ostatními synapsí (vazeb s ostatními 

neurony). Na jednom 

čtverečním milimetru 

mozkové tkáně je kolem 

jedné miliardy vazeb

(synapsí).

� Alonso-Nanclares L, Gonzalez-Soriano J, Rodriguez JR, DeFelipe J. 

(2008). Gender differences in human cortical synaptic density. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 105(38):14615-9.PubMed
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Oblasti vrozeného nadáníOblasti vrozeného nadání

�� PoPo zkušenostechzkušenostech zz testovánítestování vícevíce nežnež 10001000 dětídětí
vv našemnašem CentruCentru nacházímenacházíme zajímavézajímavé
informaceinformace oo povazepovaze projevůprojevů dětídětí vv
předškolnímpředškolním věkuvěku..předškolnímpředškolním věkuvěku..

�� NěkteréNěkteré projevyprojevy jsoujsou důsledkemdůsledkem kvalitníkvalitní péčepéče
rodičů,rodičů, edukativnímuedukativnímu výchovnémuvýchovnému stylustylu aa
snazesnaze oo kvalitníkvalitní výkonvýkon dětídětí..

�� JinéJiné oblastioblasti jsoujsou všakvšak výsledkemvýsledkem schopností,schopností,
sese kterýmikterými sisi dítědítě narodilonarodilo nebonebo sisi samosamo
osvojiloosvojilo –– tedytedy důsledkemdůsledkem nadánínadání..



Dítě z podnětného prostředíDítě z podnětného prostředí

�� má širokou slovní zásobu, používá mnoho cizích slov, ne vždy má širokou slovní zásobu, používá mnoho cizích slov, ne vždy 
jim rozumíjim rozumí

�� rodiče jej vodí na mnoho zajímavých míst (muzea, hrady a rodiče jej vodí na mnoho zajímavých míst (muzea, hrady a 
zámky, výstavy, science centra, výlety a exkurze)zámky, výstavy, science centra, výlety a exkurze)

je aktivní a sebevědomé, dobře se pohybuje mezi dospělýmije aktivní a sebevědomé, dobře se pohybuje mezi dospělými�� je aktivní a sebevědomé, dobře se pohybuje mezi dospělýmije aktivní a sebevědomé, dobře se pohybuje mezi dospělými

�� má široké spektrum koníčků a odpoledních aktivitmá široké spektrum koníčků a odpoledních aktivit

�� rodiče velmi pečlivě vybírají školu a vhodné sociální kontakty rodiče velmi pečlivě vybírají školu a vhodné sociální kontakty 
pro dítě, rodiče kladou na učitele vysoké nárokypro dítě, rodiče kladou na učitele vysoké nároky

�� bývá aktivně zapojeno ve sportovních a výtvarných aktivitáchbývá aktivně zapojeno ve sportovních a výtvarných aktivitách

�� takové dítě má pracovní výdrž, umí se soustředit, má zájem o takové dítě má pracovní výdrž, umí se soustředit, má zájem o 
předkládané činnosti, dobře spolupracujepředkládané činnosti, dobře spolupracuje



Dítě mimořádně nadanéDítě mimořádně nadané
�� samosamo objevujeobjevuje principy,principy, aktivněaktivně sese zajímázajímá oo vzdělávacívzdělávací činnostičinnosti

�� mámá výbornévýborné logickélogické myšlení,myšlení, zajímázajímá sese oo hlavolamyhlavolamy aa logickélogické
hryhry

�� mámá výbornouvýbornou plošnouplošnou aa prostorovouprostorovou orientaci,orientaci, orientujeorientuje sese vv
mapě,mapě, umíumí stavitstavit složitésložité modelymodely dledle návodunávodu

�� samosamo sese naučínaučí číst,číst, počítat,počítat, vyvozujevyvozuje sisi složitějšísložitější matematickématematické�� samosamo sese naučínaučí číst,číst, počítat,počítat, vyvozujevyvozuje sisi složitějšísložitější matematickématematické
operaceoperace logickylogicky bezbez znalostiznalosti početníchpočetních operacíoperací

�� rozumírozumí významuvýznamu složitýchsložitých slovslov aa slovníchslovních spojení,spojení, správněsprávně jeje
používápoužívá

�� mámá výbornouvýbornou paměť,paměť, dávádává sisi věcivěci dodo souvislostísouvislostí (minulé(minulé
zkušenostizkušenosti aa informaceinformace aplikujeaplikuje nana současné)současné)

�� vv chováníchování projevujeprojevuje vývojovévývojové disproporce,disproporce, mámá problémyproblémy ss
navazovánímnavazováním sociálníchsociálních vztahů,vztahů, komunikace,komunikace, patřípatří mezimezi dětiděti sese
speciálnímispeciálními vzdělávacímivzdělávacími potřebamipotřebami
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Popis jednotlivých oblastí, Popis jednotlivých oblastí, 
představení vhodných her představení vhodných her 

a  činnostía  činností



1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ

�� SchopnostSchopnost abstrakceabstrakce jeje analytickáanalytická schopnostschopnost myšlení,myšlení, kterákterá zpracovávázpracovává

konkrétníkonkrétní smyslovýsmyslový materiálmateriál aa zároveňzároveň připři němněm odhlížíodhlíží odod určitýchurčitých znaků,,

vlastností aa vztahůvztahů danéhodaného předmětupředmětu.. NěkteréNěkteré znaky,znaky, vlastnostivlastnosti aa vztahyvztahy

jsoujsou vyčleňoványvyčleňovány jakojako podstatnépodstatné aa současněsoučasně nabývajínabývají variabilnívariabilní charaktercharakter

prostřednictvímprostřednictvím znakůznaků nepodstatnýchnepodstatných.. VýsledkemVýsledkem procesuprocesu abstrakce,abstrakce, kterýkterýprostřednictvímprostřednictvím znakůznaků nepodstatnýchnepodstatných.. VýsledkemVýsledkem procesuprocesu abstrakce,abstrakce, kterýkterý

jeje těsnětěsně spjatspjat sese zobecněním,zobecněním, jsoujsou pojmy,pojmy, kterékteré odrážejíodrážejí podstatupodstatu

předmětůpředmětů..

�� VV prakticképraktické oblastioblasti jdejde oo prácipráci sese symboly,symboly, geometrickýmigeometrickými tvary,tvary, atpatp..

�� RozvíjetRozvíjet abstraktníabstraktní myšlenímyšlení lzelze:: skládánímskládáním aa výukouvýukou geometrickýchgeometrických tvarů,tvarů,

vytvářenívytváření novýchnových obrazcůobrazců zz tvarů,tvarů, předkládánípředkládání soustavsoustav abstraktníchabstraktních

symbolůsymbolů (značky(značky aut,aut, vlajkyvlajky státůstátů (možnost(možnost dvojitédvojité abstrakce),abstrakce), dopravnídopravní

značky,značky, zákazovézákazové značky,značky, piktogramy)piktogramy)



2. VŠEOBECNÉ ZNALOSTI2. VŠEOBECNÉ ZNALOSTI

�� VšeobecnýmiVšeobecnými znalostmiznalostmi sese mínímíní soustavasoustava poznatkůpoznatků zz různýchrůzných oborůoborů

lidskéholidského vědění,vědění, studiastudia..

�� NadanéNadané dětiděti mívajímívají častočasto hlubokéhluboké znalostiznalosti některéněkteré oblastioblasti lidskélidské

činnosti,činnosti, jeje možnémožné uu nichnich aleale takétaké zaznamenatzaznamenat tzvtzv.. všeobecnývšeobecný

přehledpřehled jižjiž vv předškolnímpředškolním věkuvěku (tj(tj.. orientujíorientují sese vv mnohamnoha oblastechoblastechpřehledpřehled jižjiž vv předškolnímpředškolním věkuvěku (tj(tj.. orientujíorientují sese vv mnohamnoha oblastechoblastech

věděnívědění odod hudby,hudby, přespřes matematiku,matematiku, architekturu,architekturu, dějiny,dějiny, zeměpiszeměpis ažaž

popo fyziku)fyziku)..

�� TypickáTypická tématatémata propro poznávánípoznávání předškolníchpředškolních dětídětí jsoujsou:: biologie,biologie,

anatomieanatomie člověka,člověka, některéněkteré oblastioblasti fyzikyfyziky (optika,(optika, mechanika,mechanika,

elektrika,elektrika, astronomie),astronomie), některáněkterá evolučníevoluční čiči historickáhistorická obdobíobdobí (doba(doba

dinosaurů,dinosaurů, prehistorie,prehistorie, středověk,středověk, vynálezyvynálezy aa technika,technika, vulkány,vulkány,

tornádatornáda aa dalšídalší přírodnípřírodní jevyjevy aa zákonitostizákonitosti atpatp..

�� RozvíjetRozvíjet tytotyto znalostiznalosti lzelze různýmirůznými hramihrami aa pracovnímipracovními listy,listy, kterékteré

pracujípracují ss těmitotěmito vědomostmi,vědomostmi, lzelze využítvyužít téměřtéměř vv jakékolivjakékoliv činnostičinnosti..



3. FANTAZIE / TVOŘIVOST3. FANTAZIE / TVOŘIVOST

�� TvořivostTvořivost nebolineboli kreativitakreativita jeje souborsoubor schopností,schopností, kterékteré sese projevujíprojevují jakojako
vynalézavost,vynalézavost, vznikvznik něčehoněčeho nového,nového, originálního,originálního, popřpopř.. tvůrčímtvůrčím řešenímřešením
problémůproblémů.. PodmínkouPodmínkou objektivníobjektivní tvořivostitvořivosti jeje navícnavíc využitelnostvyužitelnost aa
užitečnostužitečnost nověnově vznikléhovzniklého produktuproduktu.. UU dětídětí sese můžememůžeme častočasto setkatsetkat ss tzvtzv..
subjektivnísubjektivní tvořivostí,tvořivostí, kdykdy samysamy přijdoupřijdou nana nějakénějaké řešení,řešení, nápad,nápad, kterýkterý jižjižsubjektivnísubjektivní tvořivostí,tvořivostí, kdykdy samysamy přijdoupřijdou nana nějakénějaké řešení,řešení, nápad,nápad, kterýkterý jižjiž
předpřed niminimi někdoněkdo vymyslelvymyslel.. ProPro něně všakvšak zůstávázůstává originálním,originálním, protožeprotože onioni sese
ss nímním setkalysetkaly poprvépoprvé.. KK tvořivémutvořivému myšlenímyšlení přispívápřispívá fantaziefantazie..

�� KreativníKreativní myšlenímyšlení jeje označovánooznačováno jakojako divergentnídivergentní (rozbíhavé),(rozbíhavé), tedytedy
myšlenkovýmyšlenkový procesproces vedoucívedoucí kk velikémuvelikému počtupočtu nápadůnápadů aa myšlenekmyšlenek..
OpakemOpakem myšlenímyšlení divergentníhodivergentního jeje myšlenímyšlení konvergentní,konvergentní, tedytedy myšlenkovýmyšlenkový
postuppostup směřujícísměřující kk jednomujednomu správnémusprávnému řešenířešení.. PříklademPříkladem jeje výběrvýběr jednéjedné
správnésprávné položkypoložky vv testutestu ss vícevíce možnostmimožnostmi výběruvýběru..

�� Způsob,Způsob, jakjak rozvíjetrozvíjet kreativitukreativitu jeje napřnapř.. dokreslovánídokreslování nedokončenýchnedokončených tvarů,tvarů,
úlohyúlohy typutypu:: nana coco vševše byby sese daldal využítvyužít……,, dokončenídokončení příběhu,příběhu, hraníhraní rolírolí atpatp..



4. PAMĚŤ4. PAMĚŤ

�� PaměťPaměť jeje schopnostschopnost uchovávatuchovávat aa používatpoužívat informaceinformace.. JdeJde oo procesproces
vštěpovánívštěpování (kódování),(kódování), uchováváníuchovávání (retence)(retence) aa vybavovánívybavování
(reprodukce)(reprodukce) zkušenostizkušenosti.. PaměťPaměť sese dělídělí jednakjednak podlepodle délkydélky dobydoby
uchováníuchování zapamatovanéhozapamatovaného nana senzorickousenzorickou,, krátkodoboukrátkodobou aauchováníuchování zapamatovanéhozapamatovaného nana senzorickousenzorickou,, krátkodoboukrátkodobou aa
dlouhodoboudlouhodobou;; dáledále podlepodle formyformy ukládáníukládání informacíinformací nana vizuálnívizuální,,
akustickouakustickou,, sémantickousémantickou (ukládání(ukládání významuvýznamu informace)informace) atdatd.. DalšíDalší
variantouvariantou jeje rozdělenírozdělení pamětipaměti nana mechanickoumechanickou aa logickoulogickou..

�� RozvíjeníRozvíjení pamětipaměti lzelze trénovattrénovat mnohamnoha známýmiznámými způsobyzpůsoby jakojako jeje
memorovánímemorování říkanek,říkanek, textů,textů, hryhry typutypu pexeso,pexeso, KimmovaKimmova hra,hra, aleale takétaké
pracovnímipracovními listylisty sese zakrývánímzakrýváním symbolůsymbolů aa vyžadovánímvyžadováním popo
překreslení,překreslení, dopsání,dopsání, doplněnídoplnění atpatp..



5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY

�� ČteníČtení jeje způsobzpůsob získávánízískávání informacíinformací zz psanéhopsaného textutextu.. ČteníČtení zahrnujezahrnuje
schopnostschopnost poznávánípoznávání symbolůsymbolů (písmen),(písmen), kterékteré tvořítvoří jazykjazyk.. ČteníČtení aa poslechposlech
jsoujsou uu lidílidí dvadva nejčastějšínejčastější způsobyzpůsoby získávánízískávání informacíinformací..

�� Dětem,Dětem, kterékteré sese naučilynaučily samysamy bezbez cizícizí pomocipomoci číst,číst, sese říkáříká hyperlektickéhyperlektické..
PokudPokud sese tatotato schopnostschopnost rozvíjírozvíjí ss jinýmijinými nápadněnápadně brzybrzy sese rozvíjejícímirozvíjejícímiPokudPokud sese tatotato schopnostschopnost rozvíjírozvíjí ss jinýmijinými nápadněnápadně brzybrzy sese rozvíjejícímirozvíjejícími
funkcemi,funkcemi, tehdytehdy jdejde oo projevprojev mimořádněmimořádně nadanéhonadaného dítěte,dítěte, čiči lépelépe řečenořečeno
mimořádněmimořádně rychléhorychlého intelektovéhointelektového vývojevývoje.. „„TytoTyto dětiděti mohoumohou zároveňzároveň

rychlerychle aa dobředobře počítat,počítat, majímají zájmyzájmy staršíchstarších dětídětí aa vv době,době, kdykdy začínajízačínají číst,číst,

jsoujsou vlastněvlastně nana úrovniúrovni školníchškolních začátečníkůzačátečníků.. JejichJejich čteníčtení jeje potompotom zz hlediskahlediska

strukturystruktury jejichjejich schopnostíschopností vlastněvlastně něčímněčím celkemcelkem přirozenýmpřirozeným.. JeJe jenjen

potřebapotřeba sledovat,sledovat, jestlijestli tentotento rychlýrychlý vývojvývoj budebude postupovat,postupovat, nebonebo sese

pozdějipozději zpomalízpomalí aa dítědítě sese vyrovnávyrovná svýmsvým vrstevníkůmvrstevníkům““ (Baluchová,(Baluchová, 20072007))..

�� MožnostiMožnosti rozvojerozvoje čtenářstvíčtenářství:: prácepráce ss písmeny,písmeny, slovy,slovy, větami,větami, přesmyčky,přesmyčky,
doplněnídoplnění slova,slova, vyvozovánívyvozování prvníhoprvního písmenepísmene atpatp..



6. PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ 6. PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ 
PŘEDSTAVIVOSTPŘEDSTAVIVOST

�� VnímáníVnímání plochyplochy ((22D)D) aa prostoruprostoru ((33D)D) patřípatří mezimezi schopnosti,schopnosti, bezbez kterýchkterých sese vv
životěživotě jenjen stěžístěží obejdemeobejdeme.. AnalytickoAnalyticko--syntetickásyntetická inteligenceinteligence námnám pomáhápomáhá
orientovatorientovat sese vv neznámémneznámém prostředí,prostředí, vv mapě,mapě, najítnajít správnýsprávný směrsměr.. BezBez tétotéto
schopnostischopnosti nelzenelze konstruovatkonstruovat vv geometriigeometrii aniani vv technickýchtechnických oborechoborech.. VV zásadězásadě
jdejde oo kvalitníkvalitní vnímánívnímání celkucelku aa jehojeho částí,částí, schopnostschopnost rozdělitrozdělit objektobjekt nana částičásti aajdejde oo kvalitníkvalitní vnímánívnímání celkucelku aa jehojeho částí,částí, schopnostschopnost rozdělitrozdělit objektobjekt nana částičásti aa
naopaknaopak zz částíčástí usouditusoudit nana celekcelek.. SchopnostSchopnost přetočitpřetočit vv myslimysli prostorovýprostorový objektobjekt
sese nazývánazývá mentálnímentální rotacerotace..

�� MeziMezi klasickéklasické aa tradičnítradiční hlavolamy,hlavolamy, kterékteré tutotuto schopnostschopnost trénují,trénují, patřípatří čínskýčínský
TANGRAM,TANGRAM, dáledále veškeréveškeré puzzle,puzzle, rozstříhanérozstříhané obrázky,obrázky, vystřiženévystřižené obrázkyobrázky
(doplň(doplň chybějícíchybějící část),část), RubikovaRubikova kostka,kostka, CubeCube 2121 aa veškeréveškeré stavebnicestavebnice..
TangramTangram jeje dílkovýdílkový puzzle,puzzle, kterýkterý sese skládáskládá zeze sedmisedmi plochýchplochých geometrickýchgeometrických
tvarů,tvarů, kterékteré společněspolečně dokážídokáží vytvářetvytvářet tvarytvary.. CílemCílem tohototohoto hlavolamuhlavolamu jeje
vytvořitvytvořit specifickýspecifický tvar,tvar, kdykdy vv zadánízadání dostanemedostaneme pouzepouze obrysobrys.. MusímeMusíme vždyvždy
využítvyužít všechvšech 77 tvarů,tvarů, kterékteré sese nesmínesmí vzájemněvzájemně překrývatpřekrývat..



7. POZORNOST, POSTŘEH, 7. POZORNOST, POSTŘEH, 
VNÍMÁNÍ SHODY VNÍMÁNÍ SHODY 
A ODLIŠNOSTÍA ODLIŠNOSTÍ
�� VnímáníVnímání nepatřínepatří mezimezi základnízákladní intelektovéintelektové schopnosti,schopnosti, nicméněnicméně sese

nana kognitivníchkognitivních procesechprocesech významněvýznamně podílípodílí.. Lidé,Lidé, kteříkteří majímají rychlourychlou
reakci,reakci, rychlerychle umíumí správněsprávně vyhodnotitvyhodnotit situaci,situaci, častočasto takétaké dobředobře řešířeší
předkládanépředkládané úkolyúkoly.. DleDle současnýchsoučasných výzkumůvýzkumů sese pozornost,pozornost, paměťpaměť aapředkládanépředkládané úkolyúkoly.. DleDle současnýchsoučasných výzkumůvýzkumů sese pozornost,pozornost, paměťpaměť aa
motivacemotivace podílejípodílejí nana kvalitěkvalitě kognitivníhokognitivního produktuproduktu mnohemmnohem vícevíce
nežnež samotnásamotná analytickáanalytická inteligenceinteligence.. JdeJde oo schopnost,schopnost, kteroukterou lzelze
systematickysystematicky trénovattrénovat aa měnitměnit..

�� RozvíjetRozvíjet sese dádá porovnávánímporovnáváním obrázkůobrázků (najdi(najdi 1010 rozdílů),rozdílů), velikostívelikostí aa
tvarů,tvarů, hramihrami nana postřeh,postřeh, sledovánímsledováním detailůdetailů jednotlivýchjednotlivých předmětůpředmětů
atpatp.. VýbornáVýborná hrahra jeje SETSET.. SETSET jeje trojicetrojice karet,karet, propro kteroukterou platí,platí, žeže
každákaždá zz jejíchjejích vlastnostívlastností jeje buďbuď uu všechvšech karetkaret stejnástejná nebonebo naopaknaopak uu
každékaždé jinájiná..



8. LOGICKÉ MYŠLENÍ8. LOGICKÉ MYŠLENÍ

� Logiku můžeme nejobecněji definovat jako soubor zákonitostí
myšlení a procesu poznání. V našem užším významu jde ve své
podstatě o hledání správné myšlenkové cesty, která vede k
pravdivému závěru, k řešení předložené situace. Logicképravdivému závěru, k řešení předložené situace. Logické
myšlení je potom takové, které umí vyvodit závěr
z předloženého předpokladu nebo dokázat správnost určitého
řešení. V úlohách na rozvoj logického myšlení se nejčastěji
setkáte s následujícími typy úloh: co nejvíce nepatří mezi
ostatní, logické dvojice, vztahy mezi geometrickými symboly a
hádanky např. typu zebra.

� Pro předškolní děti se často využívají individuální hlavolamy:
Smart Games, Think Fun.



9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, 9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, 
NUMERICKÉ MYŠLENÍNUMERICKÉ MYŠLENÍ

�� MatematickéMatematické myšlenímyšlení (numerika)(numerika) sese dádá vv našemnašem zjednodušenémzjednodušeném
pojetípojetí chápatchápat jakojako schopnostschopnost prácepráce ss číslyčísly aa sese základnímizákladními početnímipočetními
operacemioperacemi.. ÚzceÚzce souvisísouvisí ss logikou,logikou, pakpak sese nazývánazývá schopnostíschopností
matematickomatematicko--logickoulogickou.. Podstatou numerických úloh nemusí být
nutně nalezení složitého matematického principu, případně jehonutně nalezení složitého matematického principu, případně jeho
odvození. Základním úkolem je hledání klíče řešení. V oblasti
numeriky se proto využívají také různé druhy šifer. Symboly místo
čísel, matematické slovní úlohy, za sebou jdoucí čísla, co nejvíce
nepatří, sirkové úlohy atp.

� Sirkové úlohy - jde o sestavený tvar buď v podobě obrazce nebo i
čísel, kdy je potřeba většinou jen jedním tahem (přesunutím sirky)
docílit změny, která je žádaná.



10. VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI, 10. VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI, 
SLOVNÍ ZÁSOBASLOVNÍ ZÁSOBA

� Schopnost komunikace je jednou z našich výrazných odlišností
od zvířat a verbální projev patří k dominantním způsobům
komunikace. Na verbálních schopnostech často závisí výše
platu, postavení ve společnosti a jsou podstatné i proplatu, postavení ve společnosti a jsou podstatné i pro
sebehodnocení každého jedince. Schopnost pracovat se slovy,
písmeny, větami - ať již v mluvené nebo psané formě - se dá
cvičit a zlepšovat.

� Trénink: vysvětlování slov, popis situace, přednášení před
skupinou osob, trénink argumentace, hraní rolí, dokončování
příběhu, vyprávění vlastních povídek, atp.


