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ÚVOD

Vážení	účastníci	mezinárodní	konference	v	Šumperku,

kapacita	paměti	všech	jedinců	má	své	hranice,	a	proto	otevíráte	tento	sborník,	
v	 němž	 jsou	 obsaženy	 referáty,	 které	 zazněly	 na	mezinárodní	 konferenci	 dne	
23.06.2011	v	Šumperku.

Sborník	 je	 pomyslnou	 tečkou	 za	 dvouletým	 projektem	 v	 rámci	 partnerství	
Comenius	Regio		„Cestička	k	úspěchu“,	který	se	uskutečnil	v	době	od	01.08.2009	
do	31.07.2011.

Projekt	 se	 věnoval	 systematické	 podpoře	 a	 vzdělávání	 mimořádně	 rozumově	
nadaných	dětí	v	mateřských	školách	tím,	že	byly	realizovány	semináře,	workshopy,	
interaktivní	dílny	a	pracovní	setkávání	pedagogů,	kteří	se	zabývají	vzděláváním	
mimořádně	rozumově	nadaných	dětí	a	žáků.

PaedDr.	Hana	Kolaříková
koordinátorka projektu   



IDENTIFIKACE A PRAKTICKÁ REALIZACE MIMOŘÁDNĚ 
ROZUMOVĚ NADANÝCH DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
Centrum nadání Praha, snecek@centrum.cz

Mimořádně	 rozumově	nadané	dítě	 se	může	vyskytnout	a	projevit	 své	 zvýšené	
schopnosti	 již	 v	 předškolním	 období,	 tedy	 v	 období,	 kdy	 např.	 navštěvuje	
mateřskou	 školu.	 Pro	 pedagoga	 MŠ	může	 být	 setkání	 s	mimořádně	 nadaným	
dítětem	 překvapující,	 může	 ale	 i	 jeho	 nadání	 přehlédnout.	 Jedním	 z	 důvodů,	
proč	 učitelé	 mateřských	 škol	 špatně	 identifikují	 či	 nerozpoznají	 nadané	 dítě,		
je	i	fakt,	že	informace	ke	vzdělávání	nadaných	předškoláků	v	našem	státě	je	stále	
málo,	problematika	práce	s	mimořádně	rozumově	nadaným	dítětem	není	součástí	
pregraduální	 přípravy	 předškolních	 pedagogů,	 není	 zařazena	 ani	 mezi	 oblasti	
studia	na	střední	škole	pedagogické.	Učitel	MŠ	se	tak	s	nadaným	dítětem	setkává	
většinou	 až	 v	 praxi,	 často	 bez	 hlubšího	 vhledu	 do	 problematiky,	 jak	 s	 daným	
dítětem	pracovat,	jak	jej	vhodně	rozvíjet	a	stimulovat	a	jak	řešit	problematické	
rysy	osobnosti	nebo	nerovnoměrnosti	v	jeho	vývoji.
	
Pro	tyto	a	další	důvody	upřímně	vítám,	že	jsem	dostala	možnost	spolupracovat		
na	 partnerském	 projektu	 Comenius	 Regio	 měst	 Šumperk	 a	 Prievidza,	 které		
si	vzaly	za	cíl	tuto	mezeru	v	našem	školství	alespoň	na	úrovni	regionální	vyplnit	
a	pokusily	se	vytvořit	inovativní	systém	péče	o	nadané	předškoláky	v	mateřských	
školách.	Efekt	a	návratnost	vloženého	úsilí	teprve	uvidíme	ve	výsledcích	projektu,		
ale	 již	 nyní	 je	možné	 konstatovat,	 že	 výstupy	 z	 projektu	 jsou	 velmi	 přínosné		
pro	práci	učitelek	mateřských	škol.

Legislativou vymezené možnosti péče - akcelerace, obohacení, indivi-
duální vzdělávací plán

V	úvodu	příspěvku	 se	budeme	věnovat	 legislativnímu	ukotvení	 péče	o	nadané	
děti,	žáky	a	studenty	v	našem	státě.	První	krok	byl	učiněn.	Mimořádně	nadaný	
žák	má	 své	místo	 v	 naší	 legislativě	 po	 boku	 žáků	 se	 speciálními	 vzdělávacími	
potřebami.	Legislativní	opatření	platná	pro	vzdělávání	skupiny	nadaných	dětí,	žáků		
a	studentů	v	našem	státě	znamenají	obecný	rámec	pro	fungování	všech	forem	
péče,	které	jsou	v	českém	školském	systému	realizovatelné.	

Neznamená	 to	 však,	 že	 formy	 péče,	 o	 kterých	 zákon	 nemluví,	 nejsou	 školám	
povolené,	stejně	tak	jako	to	neznamená,	že	všechny	zmiňované	možnosti	péče	
jsou	 pro	 školy	 závazné	 a	 povinné.	 Jde	 o	 vymezení	 pole,	 na	 kterém	 se	může	
daná	 péče	 realizovat.	 Tak	 jako	 ve	 všech	 školských	 oblastech,	 i	 na	 poli	 péče		
o	mimořádně	nadané	 žáky	 vycházíme	 z	 faktu,	 že	 podstatné	a	nejvýznamnější	
jsou	 místa,	 o	 kterých	 hovoří	 přímo	 školský	 zákon,	 jej	 doplňují	 navazující	
vyhlášky.	 Další	 doplňující	 dokumenty	 mají	 spíše	 povahu	 informativní		
či	 doplňující,	 není	 však	 možné	 jejich	 naplňování	 vymáhat	 ani	 po	 školských	
zařízeních	ani	je	předkládat	jako	závazná	doporučení	rodičům.	

Souhrnně	se	tedy	jedná	o	školský	zákon	č.	561/2004	Sb.,	vyhlášku	č.	73/2005	Sb.		
a	informaci	ke	vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	mimořádně	nadaných	zabezpečující	
realizaci	ustanovení	§	17	zákona	č.	561/2004	Sb.	a	části	třetí	vyhlášky	č.	73/2005	Sb.	
Školský	zákon	byl	v	roce	2009	novelizován.	Jednu	změnu	ve	vzdělávání	nadaných	
žáků	přináší	i	tato	novela	č.	49/2009	Sb.	Školský	zákon	č.	561/2004	Sb.	hovoří		
o	nadaných	žácích	a	studentech	ve	dvou	ohledech	v	§17	a	§18:

3



1.	Ředitel	školy	má	právo	umožnit	žákovi	s	mimořádným	nadáním	urychlení	jeho	
vzdělávání,	 a	 to	 jak	 průřezově	 ve	 všech	 předmětech,	 tak	 i	 jen	 v	 jednotlivém	
předmětu,	 kde	 žák	 prokazuje	 výrazně	 nadstandardní	 vědomosti	 či	 schopnosti.	
Velkou	pomocí	je	fakt,	že	k	tomu	je	třeba	absolvovat	jen	tzv.	průřezovou	zkoušku,	
kterou	si	definuje	sama	škola.	Odpadá	tak	např.	nepříjemná	situace,	kdy	např.	
žák	1.	ročníku	musí	plnit	dílčí	přestupové	zkoušky	ze	všech	předmětů,	aby	mohl	
přeskočit	do	druhého	ročníku.	Nejčastěji	se	s	akcelerací	setkáváme	na	1.	stupni	
základní	školy.

Příklad z praxe
Mnoho škol volí přeskočení ročníku jako vhodný způsob opatření pro nadaného 
žáka, který v předškolním věku již dosahuje základních školních vědomostí  
a dovedností. Typickým příkladem je nadaný žák, který při vstupu do školy umí 
číst, psát a počítat. V takovém případě je přeskočení ročníku možné, obzvláště 
v případě, dosahuje-li žák dostatečných sociálních kompetencí a zvládne dobře 
adaptaci na školu a na starší školní kolektiv. Víme i o případech, kdy na počátku 
vzdělávání žák přeskočil i dva ročníky najednou. Takový žák mívá problémy  
se začleněním v kolektivu starších žáků. Třída je již kompaktní sociální skupina 
– kolektiv - a výrazně mladší a menší žák působí nesourodě. V takových 
případech je na třídním učiteli, aby velmi ostražitě vnímal třídní atmosféru  
a nedopustil projevy šikany. U žáka, který přeskočí dva ročníky najednou je také 
velmi důležité, aby se mapovaly průřezové znalosti a dovednosti daného žáka; 
s největší pravděpodobností v průběhu školního roku narazí na dílčí nedostatky 
v učivu, které bude zapotřebí individuálně doplňovat. Z těchto a dalších důvodů  
se důrazně doporučuje při akceleraci žáka ve více než v jednom předmětu sestavit 
zároveň individuální vzdělávací plán.

Obohacování	učiva	–	tedy	prohloubení	či	rozšíření	základního	učiva	je	základním	
nástrojem	vzdělávání	nadaného	žáka.	Na	neproškoleného	učitele	v	problematice	
vzdělávání	 nadaných	 žáků	 však	 může	 být	 tento	 úkol	 na	 řadového	 pedagoga	
náročný.	Stěžejním	přístupem	v	pedagogické	práci	je	schopnost	 individualizace	
a	 diferenciace	 učiva,	 úrovňové	 vyučování.	 Pedagog,	 který	 tyto	 schopnosti		
má,	dokáže	většinou	přizpůsobit	učivo	 i	žákovi	nadanému.	Pedagog	nezkušený	
v	těchto	metodách	potřebuje	min.	zaškolení	v	diferenciace	a	v	druhé	 fázi	 také	
v	problematice	práce	s	nadaným	žákem1.
	
2.	Ředitel	může	na	žádost	rodičů	umožnit	žákovi	s	mimořádným	nadáním	vzdělávání	
dle	individuálního	vzdělávacího	plánu	(IVP),	kde	je	přesně	stanoven	obsah	učiva,	
který	 žák	 absolvuje	 odlišnou	 formou.	 V	 obou	 případech,	 tedy	 jak	 v	 případě	
akcelerace,	tak	v	případě	sestavování	IVP	je	nedílnou	součástí	individuální	vyšetření	
v	PPP,	které	má	rozhodnutí	předcházet2.	Ke	specifikaci	IVP	hovoří	obšírněji	vyhláška	
č.	73/2005sb	…o	vzdělávání	dětí,	 žáků	a	 studentů	se	 speciálními	vzdělávacími	
potřebami	a	dětí,	žáků	a	studentů	nadaných.	Podstatné	momenty	ze	zmiňované	
vyhlášky,	 se	 kterými	 je	 dobré	 se	 na	 tomto	 místě	 seznámit,	 jsou	 následující:	

1Kurzy	 pregraduální	 přípravy	 pedagogů	 v	 pedagogice	 nadaných	 jsou	 však	 velmi	 vzácné,	
existují	také	kurzy	v	rámci	dalšího	vzdělávání	pedagogických	pracovníků.Ty	někdy	vznikají	
jako	produkty	evropských	fondů	–	projektů	některých	škol,	které	aktivně	s	nadanými	žáky	
pracují,	nebo	jako	nabídka	občanských	sdružení	věnujících	se	problematice	–	např.	Centrum	
nadání.
2K	diagnostice	nadání	hovoří	více	také	vyhláška	č.	72/2005	Sb.,	která	vymezuje	standardy	
diagnostiky	 a	 také	 zahrnuje	 nově	 od	 platnosti	 této	 vyhlášky	 diagnostiku	 nadání	 mezi	
standardní	 poradenské	 služby.	 Rodič	 dítěte	 tak	může	 zdarma	požádat	 o	 vyšetření	 nadání	
svého	dítěte	v	jakékoliv	pedagogicko-psychologické	poradně	bez	dalších	např.	problémových	
ukazatelů,	které	by	mohly	ovlivňovat	jeho	vzdělávání.	Cíl	zjistit	nadání	tedy	sám	o	sobě	stačí	
k	návštěvě	poradenského	zařízení.
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1.	Individuální	vzdělávací	plán	má	vycházet	ze	školního	vzdělávacího	programu	
příslušné	školy,	závěrů	psychologického	vyšetření	a	souhlasu	zákonného	zástupce.

2.	Individuální	vzdělávací	plán	má	obsahovat	(vybíráme	a	parafrázujeme	to	nej-
podstatnější):
a)	 závěry	 psychologických	 vyšetření,	 která	 blíže	 popisují	 oblast,	 typ	 a	 rozsah	
nadání	a	vzdělávací	potřeby	mimořádně	nadaného	žáka,

b)	údaje	o	evidenci	žáka	v	některém	ze	školských	poradenských	zařízení	(PPP,	
SPC	apod.),

c)	 	 vzdělávací	 model	 pro	 nadaného	 žáka	 (zda	 bude	 vzděláván	 přístupem	
akceleračním,	obohacujícím,	či	zda	půjde	o	kombinaci	obou	variant),

d)	 časové	 a	 obsahové	 rozvržení	 učiva,	 preferenci	 konkrétních	 metod	 práce		
(např.	 projektové	 úkoly),	 způsob	 zadávání	 a	 plnění	 úkolů,	 způsob	 hodnocení		
a	klasifikace,	úpravu	zkoušek,

e)	 seznam	 učebních	 pomůcek,	 učebnic	 a	 materiálů	 nezbytných,	 které	 jsou		
nad	rámec	materiálů	pro	ostatní	žáky	v	dané	třídě	a	předmětu,

f)	určení	osoby	ve	škole,	která	bude	dohlížet	na	plnění	IVP	a	popř.	seznam	osob,	
které	budou	na	vzdělávání	nadaného	žáka	participovat;
	
g)	 předpokládanou	 potřebu	 navýšení	 finančních	 prostředků,	 které	 s	 sebou	
speciální	péče	o	 tohoto	žáka	pro	školu	přinese	(např.	nadstandardní	pomůcky,	
materiály,	učebnice,	nároky	na	DVPP	apod.

IVP	 je	vypracován	po	nástupu	mimořádně	nadaného	žáka	do	školy,	nejpozději	
však	do	3	měsíců	po	zjištění	 jeho	mimořádného	nadání.	U	IVP	se	předpokládá	
průběžné	 doplňování	 a	 úpravy	 v	 průběhu	 školního	 roku.	 Poměrně	 prakticky	
orientovaným	 ale	 z	 hlediska	 závaznosti	 nejméně	 deklaratorním	 předpisem		
je	Informace	ke	vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	mimořádně	nadaných	zabez-
pečující	realizaci	ustanovení	§	17	zákona	č.	561/2004	Sb.	a	části	třetí	vyhlášky		
č.	73/2005	Sb.	(dále	jen	Informace).	Ta	blíže	pojednává	o	vhodných	vzdělávacích	
přístupech	 a	 opatřeních,	 která	 se	 pojí	 s	 využíváním	 metod	 obohacování		
a	akcelerace	a	hovoří	také	o	pravidlech,	které	je	dobré	ctít	při	práci	s	IVP.

Úpravy	obsahů	vzdělávání	pro	nadaného	žáky	vycházejí	z	principů	diferenciace		
a	 současné	 individualizace	 s	 ohledem	 k	 vzdělávacím	 potřebám	 žáků.	 Pokud	
vzdělávání	žáka	nevyžaduje	úpravy	obsahů	vzdělávání	a	změny	organizace	jeho	
výuky,	není	nutné	IVP	vytvářet.	V	procesu	úpravy	vzdělávání	žáků	se	využívají	
zejména	tyto	postupy:

a)	obohacování	učiva	(v	rovině	rozšiřování,	prohlubování);

b)	akcelerace	učiva	(rychlejší	zvládnutí	učební	látky	žákem).

Cílem	obohacování je	 učivo	 prohloubit,	 rozšířit	 a	 obohatit	 o	 další	 informace,		
ale	také	stimulovat	procesy	objevování	a	vyhledávání	dalších	souvislostí	a	vazeb,	
které	dané	 téma	nabízí.	Vzdělávací	programy	mají	být	obohacovány	v	souladu	
s	 přiměřeností	 věku	 žáka,	mají	 vytvářet	 podmínky	 pro	 tvořivost	 a	 zabraňovat		
tak	stereotypu	ve	vyučovacích	hodinách.	Pedagogové	při	obohacování	učiva	by	měli	
vybírat	komplexní	a	abstraktní	témata,	která	respektují	divergentní	povahu	myšlení		
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žáků.	V	rámci	jednotlivých	předmětů	je	vhodné	vypracování	vzdělávacích	obsahů		
ve	více	stupních	obtížnosti	podle	předpokladů	žáka.	Obohacování	učiva	má	být	
zaměřeno	zejména	na	rozvoj	vyšších	mentálních	procesů	a	rozvoj	tvořivosti.	Důraz	
je	kladen	především	na	řešení	problémových	úloh	žákem,	na	strategii	plánování	
řešení	 úloh	 a	 na	 rozvoj	 strategií	 myšlení.	 Obohacování	 vzdělávání	 respektuje		
tři základní roviny:

a)	rozšiřování	učiva	tak,	aby	učivo	postihovalo	mezioborové	vztahy;

b)	prohlubování	učiva	tak,	aby	obsahovalo	další	podrobnosti	a	detaily	o	probíraném	
učivu/tématu;

c)	obohacování	učiva,	které	je	již	nad	rámec	vzdělávacího	programu,	a	pracuje	
také	 se	 specifiky	 zájmů	 vzdělávaných.	 Při	 obohacování	 učiva	 je	 důležité	 dbát		
na	 pestrost	 jeho	 didaktického	 zpracování	 a	 volbu	 vhodných	 aktivizujících	
výukových	metod	a	především	na	využívání	komplexních	metod,	dále	využívání	
práce	s	různými	druhy	textů,	s	různými	médii.

Obohacovaná	 výuka	 žáka	 může	 probíhat	 i	 mimo	 jeho	 kmenovou	 třídu.	 Mezi	
takové	formy	obohacování	řadíme	využívání	interdisciplinárních	vazeb,	zařazení	
žáka	 v	 daném	předmětu	 do	 speciální	 studijní	 třídy	 (skupiny),	 která	 je	 zřízená		
pro	obohacenou	výuku	s	využitím	knihovny	školy,	informačních	technologií	(např.	
samostudium	 on-line).	 Je	 vhodné	 také	 využívání	 různých	 exkurzí,	 přehlídek,	
soutěží	nebo	zapojování	do	různých	zájmových	sdružení	a	asociací	apod.
	
Akcelerační programy	vzdělávání	jsou	založeny	na	úpravách	učiva	pro	žáky	tak,	
aby	umožňovaly	rychlý	postup	v	 jednom	nebo	ve	více	předmětech.	Akcelerace	
zahrnuje	základní	varianty:	a)	předčasný	vstup	do	vzdělávacího	procesu	daného	
stupně	 vzdělávání;	 b)	 urychlení	 procesu	 vzdělávání	 nadaného	 žáka.	 Princip	
akcelerace	 je	 často	 doprovázen	 metodami	 obohacování,	 oba	 přístupy	 se	 při	
vzdělávání	 nadaného	 žáka	 doplňují.	 Princip	 akcelerace	 umožňuje	 seskupování	
žáků	 podle	 úrovně	 dosažených	 kompetencí,	 vytváření	 věkově	 heterogenních	
skupin.	Tyto	vzdělávací	programy	vyhovují	zejména	žákům	s	 rychlým	učebním	
tempem.	Pro	žáky	může	ředitel	školy	vytvářet	skupiny,	ve	kterých	se	vzdělávají	
žáci	stejných	nebo	různých	ročníků	v	některých	předmětech3.

Při	akcelerovaném	vzdělávání	žáka	dbá	škola	na	návaznost	dalších	vzdělávacích	
možností	 pro	 žáka,	 který	 je	 akcelerován	 (přechod	 žáka	 na	 SŠ,	 VOŠ,	 VŠ).	
Pokud	 nebude	 tato	 návaznost	 zajištěna,	 postrádá	 akcelerační	 přístup	 smysl.	
Škola	 umožňuje	 prostupnost	 vzdělávání	 pro	 žáky,	 především	možnost	 návratu		
do	 původní	 třídy,	 pokud	 se	 akcelerační	 přístup	 ukáže	 jako	 nevhodný.	 Při	
akcelerační	variantě	vzdělávání	žáka	je	nutné	vypracování	IVP,	ve	kterém	bude	
podrobně	monitorován	průběh	jeho	vzdělávání.

Informace	 dále	 hovoří	 o	 zvláštních	 podmínkách,	 které	 je	 vhodné	 v	 rámci	
akcelerace	 i	 obohacování	učiva	 respektovat.	Např.	může	učitel	 zvolit	 pro	práci	
s	nadaným	žákem	i	metodu	tzv.	vrstevnického	učení,	kdy	žák	funguje	ve	třídě	
jako	tutor.	Při	tomto	přístupu	však	je	nutné	předcházet	nebezpečí,	že	žák	přestane	
rozvíjet	své	schopnosti,	proto	tato	forma	v	žádném	případě	nesmí	být	nadužívána	
nebo	dokonce	využívána	jako	opatření	jediné.	Musí	být	dobrovolná	a	doporučuje		
se	využívat	v	rozsahu	maximálně	2	vyučovacích	hodin	týdně.	Při	akceleraci	žáka,	

3Vyhláška	č.	73/2005	Sb.,	o	vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	
a	dětí,	žáků	
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kdy	 je	 žák	 přeřazen	 do	 vyššího	 ročníku	 studia	 bez	 absolvování	 předchozího,		
se	doporučuje	vynechání	maximálně	2	studijních	ročníků	v	průběhu	základního	
nebo	středoškolského	studia.	

Školský	zákon	byl	v	roce	2009	novelizován.	Jednu	podstatnou	změnu	ve	vzdělávání	
nadaných	žáků	přináší	i	tato	novela	s	číslem	49/2009	Sb.	Jde	o	možnost	předčas-	
ného	 zaškolení	 pětiletých	 dětí.	 Myšleno	 je	 v	 tomto	 případě	 v	 zásadě	 na	 děti	
mimořádně	nadané,	u	kterých	se	jeví	jako	vhodnější	urychlení	nástupu	do	školy	oproti		
již	zmiňované	akceleraci,	která	s	sebou	nese	i	určité	nevýhody.	Oproti	minulým	
letům,	kdy	bylo	možné	zaškolit	dítě	pětileté,	pokud	v	daném	kalendářním	roce,		
kdy	 do	 školy	 vstupuje,	 dosáhlo	 šestého	 roku	 věku.	 Šlo	 tedy	 v	 zásadě	 o	 děti	
narozené	 mezi	 zářím	 a	 prosincem.	 Novela	 č.	 49	 umožňuje	 nově	 zaškolení		
i	dětem	dosahujícím	šestého	roku	věku	v	daném	školním	roce	 i	v	období	mezi	
lednem	 a	 červem	 –	 tedy	 v	 době	 trvání	 celého	 školního	 roku.	 Výjimku	 tvoří	
pouze	 děti	 narozené	 o	 letních	 prázdninách	 –	 ty	 již	 musí	 být	 zaškoleny	 o	 rok	
později.	K	předčasnému	zaškolení	dítěte	dosahujícího	šesti	let	věku	mezi	lednem		
a	 červnem	 je	 však	 zapotřebí	 získat	 doporučení	 od	 školského	 poradenského	
zařízení	a	dětského	praktického	lékaře.

Jak poznáme nadané dítě v předškolním věku

Rozumově	 nadané	 dítě	 v	 předškolním	 věku	 se	 dá	 většinou	 charakterizovat	
následujícími	několika	obecnými	specifiky:
1.	Má urychlený vývoj, a to v oblasti související s organizovanou soustavou 
poznatků – tedy v některém z oborů lidské činnosti.	V	předškolním	věku		
je	nejčastěji	 pozorovaný	předčasný	vývoj	 v	oblasti	 osvojování	písmen,	později	
ve	čtení,	někdy	může	být	i	předčasný	nástup	psaní,	dále	je	typická	znalost	čísel	
s	následným	osvojením	základních	matematických	operací,	nebo	výrazný	zájem		
o	 některou	 oblast	 lidské	 činnosti	 jako	 je	 např.	 astronomie,	 zvířata,	 rostliny,	
zeměpis,	 dinosauři,	 vznik	 světa,	 politika,	 globalizace,	 přírodní	 zákony	 apod.	
Dozajista	 děti	 v	 předškolním	 věku	mohou	 o	 některou	 ze	 jmenovaných	 oblastí	
projevit	svůj	zájem.	Mimořádně	nadané	dítě	však	v	této	oblasti	projevuje	zájem	
trvalejšího	charakteru,	v	tomto	smyslu	chce	získávat	značné	množství	informací	
a	podřizuje	aktivitám	s	těmito	tématy	spojenými	svůj	čas.

2. Má vlastní způsob učení.	Předškolní	dítě	nadané	se	často	může	naprosto	
samo	seznámit	s	některými	dovednostmi,	které	jsou	běžné	až	pro	děti	školního	
věku.	 Někdy	 je	 schopno	 i	 přes	 nevůli	 okolí	 (ať	 již	 rodičů	 či	 učitelů	 ve	 školce)	
dovést	 své	úsilí	 do	 zdárného	konce.	 Jsou	 známé	případy	nadaných	dětí,	 které		
se	prostým	vyvozováním	písmen	naučily	samy	číst.	Nešlo	tedy	o	cílený	trénink		
ze	strany	rodičů,	ale	o	vlastní	systém,	který	si	dítě	samo	vytvořilo	k	úspěšnému	
zvládnutí	dané	oblasti.	Nadané	dítě	se	může	učit	kvalitativně,	ale	i	kvantitativně	
jinak.	Může	mít	jiné	tempo	učení	(často	nepotřebuje	druhé	opakování	a	pamatuje	
si	 předložené	 učivo	 velmi	 dlouho),	 učí	 se	 více	 v	 souvislostech,	 potřebuje	 pro	
pochopení	učiva	logické	vazby.	Málo	mu	jde	prosté	memorování	nebo	předkládání	
faktů	typu	„tak	to	je	a	hotovo“.

3. Má dlouhodobou motivaci v oblasti svého zájmu.	Dítě	s	urychleným	rozu-
movým	 vývojem	 v	 předškolním	 věku	 může	 projevit	 výrazný	 zájem	 o	 něk-
terou	oblast	lidské	činnosti.	Tento	zájem	bývá	trvalejšího	charakteru	než	u	dětí	
z	běžné	populace.	Takovýto	zájem	se	někdy	ve	výuce	projeví	i	tím,	že	dítě	hůře	
zvládá	přechod	k	jiné	činnosti	od	té,	kterou	má	dle	jeho	úsudku	„rozpracovanou		
a	nedokončenou“.	Setrvává	na	původní	aktivitě,	nechce	se	přidružit	k	novému	
úkolu.
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4. Jeho vývoj bývá nerovnoměrný, někdy oslabený v neintelektových 
oblastech vývoje.	Náskok	v	učební	či	rozumové	oblasti	někdy	bývá	zaměňován	
se	sociálními	dovednostmi.	Jde	o	všeobecně	vžitý	názor,	že	děti	inteligentní	jsou	
zároveň	 společenské	 a	 mají	 dobře	 vštípené	 sociální	 návyky.	 Na	 tomto	 místě		
je	nutné	podotknout,	že	to	tak	rozhodně	nemusí	být.	Dítě	s	rozumovým	nadáním	
může	mít	oslabenou	grafomotoriku,	horší	sociální	chování	v	kolektivu	vrstevníků		
(ať	 již	 samotářského	 nebo	 panovačného	 charakteru),	 horší	 úroveň	 sociálních	
návyků	 (třeba	 ani	 ve	 školním	 věku	 dobře	 nezvládá	 zavazování	 tkaniček,	
pravidelnost	hygieny	apod.)

Kdy je možné změřit rozumové schopnosti

Základní	otázka	zní:	kdy	je	možné	začít	rozumové	nadání	měřit.	Neméně	podstatná	
je	však	i	otázka,	kdy	je	vhodné	jej	měřit.	Nemusí	totiž	být	obojí	totéž	a	hlavně,	
odborníci	se	v	těchto	otázkách	v	zásadě	rozcházejí.	Ještě	stále	rezonuje	názor,		
že	nadání	je	možné	kvalitně	změřit	až	v	době,	kdy	jsou	více	vyhraněné	schopnosti	
a	zájmy	dítěte	–	tedy	někdy	ve	věku	kolem	přechodu	na	2.	stupeň	základní	školy	
(přibližně	kolem	10.	–	12.	roku	věku).	

Na	 druhé	 straně	 je	 pravdou,	 že	 některé	 kognitivní	 schopnosti	 se	 dají	 pomocí	
speciálních	přístrojů	detekovat	již	v	prenatálním	stádiu	vývoje	–	tedy	ještě	v	době,	
kdy	 je	 děťátko	 v	 děloze	 své	matky.	 Oba	 tyto	 přístupy	 jsou	 dozajista	 hraniční		
a	my	budeme	vycházet	ze	středové	pozice.	Názor	získaný	na	základě	nejnovějších	
odborných	studií	a	neurologických	výzkumů	mne	přivádí	k	úvaze,	že	je	skutečně	
vhodné	zjišťovat	nadání	dětí	již	v	předškolním	věku.

Pravdou	je	fakt,	že	schopnosti	bývají	v	tomto	věku	ještě	značně	kolísavé,	snadno	
ovlivnitelné	 momentálním	 naladění	 dítěte	 pro	 testovou	 situaci	 a	 koncentrací	
pozornosti.	Výsledek	testu	se	tak	může	jevit	jako	neobjektivní	a	nereprezentativní.	
Na	druhé	straně,	již	ve	věku	3	let	dítěte	se	setkáváme	s	případy,	kdy	intelektová	
zkouška	prokáže	výrazný	výkon	v	oblasti	rozumových	funkcí,	který	je	o	dva,	tři		
či	 dokonce	 pět	 let	 napřed	 ve	 srovnání	 se	 skupinou	 vrstevníků.	 Základním	
nástrojem	 pro	 diagnostiku	 rozumových	 schopností	 dítěte	 jsou	 v	 předškolním	
věku	především	individuální	testy	inteligence.	V	pozdějším	věku	je	možné	přidat	
diagnostiku	tvořivosti,	motivace	k	učení	a	výkonu.

Pro	identifikaci	raných	schopností	existují	adaptace	většiny	známých	inteligenčních	
testů.	Od	Standford-Binetova	testu	(SB:FE),	přes	Wechslerův	(WISC	III,	WPPSI-R	
pro	děti	od	3	do	7	 let)	až	po	barevnou	verzi	Ravenových	progresivních	matic.	
Existují	 i	 více	 zaměřené	 testy	 specifických	 schopností	 jako	 je	 např.	 Baileyho	
škály	(BSID-II)	pro	velmi	ranný	věk	či	Kaufmanova	baterie	(K-ABC)	použitelná	
ve	věkovém	rozmezí	2,5	až	12,5	roku	věku	dítěte.	V	roce	2007	byla	dokončena	
standardizace	 české	 verze	 neverbálního	 nizozemského	 testu	 SON-R	 pro	 děti		
ve	věku	2,5	-7	let.

Výsledky	testů	ve	velmi	raném	věku	však	bývají	často	zpochybňovány	pro	nedo-
statečnou	výpovědní	hodnotu	vzhledem	k	pozdějším	schopnostem,	neboť	mnoho	
schopností	především	v	kognitivní	oblasti	se	pod	vlivem	vývojových	a	sociálních	
faktorů	často	mění	a	stabilitu	nachází	někdy	až	v	průběhu	staršího	školního	věku.		
Na	 druhou	 stranu	 však	 odborníci	 poukazují	 na	 fakt,	 že	 pokud	 je	 nadání	
diagnostikováno	ještě	před	vstupem	do	školy,	může	docházet	k	jeho	úspěšnější	
podpoře	během	školní	docházky	a	snadnější	stabilizaci	(Perleth,	Schatz,	Mönks,	
2000).	Raná	 identifikace	 také	působí	 jako	 včasná	prevence	 jevů	 jako	 je	 např.	
„underachievement“	 –	 tedy	 syndrom	 školní	 neúspěšnosti;	 v	 současné	 době	
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se	pro	tento	termín	nově	zavedl	pojem	„podvýkonnost“.	Panuje	všeobecný	mýtus,	
že	předčasné	čtení	a	počítání	je	dětem	na	obtíž,	že	se	budou	pak	ve	škole	první	
dva	 roky	nudit	a	budou	z	 toho	 jen	problémy.	Někdy	 je	považováno	předčasné	
čtení	či	psaní	za	jeden	z	ukazatelů	dětského	autismu	či	Aspergerova	syndromu	
(Masopustová,	2003).	Odborníci	však	poukazují	na	skutečnost,	že	důvodem,	proč	
se	během	školních	let	ztrácí	tolik	předškolních	talentů,	je	i	fakt,	že	těmto	dětem	
je	sociálním	okolím	(tedy	v	tomto	vývojovém	období	především	rodiči)	bráněno	
v	 raném	 dětství	 rozvíjet	 schopnosti,	 ke	 kterým	 přirozeně	 inklinují	 a	 později		
se	to	projevuje	ztrátou	motivace	a	omezením	vlastní	autonomie,	která	je	pro	dítě	
v	raném	věku	obzvláště	důležitá	(Perleth,	Schatz,	Mönks,	2000;	Riksen-Walraven,	
2000).

V	našem	Centru	nadání	máme	zkušenosti	s	testováním	více	než	800	předškolních	
dětí	v	průběhu	posledních	5	let	a	naše	databáze	nadaných	dětí	čítá	na	více	než		
150	předškolních	dětí	z	celé	republiky.	Tato	čísla	hovoří	o	tom,	že	je	reálně	možné	
již	 v	 raném	 věku	 dítěte	 změřit	 jeho	 rozumové	 nadání.	 IQ	 testy	 však	 nejsou	
jedinými	nástroji	pro	posouzení	nadání	dítěte.	Nedílnou	součástí	prvotní	nominace	
(navržení	okolím)	je	názor	zkušeného	předškolního	pedagoga	i	rodiče.	Mohlo	by	
se	zdát,	že	rodiče	nedokážou	objektivně	posoudit	nadání	svých	potomků.	Vždyť	
přece	každý	rodič	vnímá	své	dítě	pod	nánosem	subjektivního	úsudku	založeného	
na	 úsilí	 vlastní	 péče	 do	 dítěte	 investované	 a	 především	 nekritickým	 okem	
milujícího	rodiče.	Výzkumy,	které	se	však	v	USA	snažily	tento	fenomén	změřit,	
přišly	 s	 objevným	 zjištěním.	 Rodičovské	 nominace	 souhlasily	 z	 neuvěřitelných	
75%	s	objektivním	psychologickým	měřením	nadání,	zatímco	učitelské	nominace	
korelovaly	 pouze	 z	 25%.	 Je	 tedy	 více	 než	 vhodné	 brát	 názor	 rodičů	 na	 zřetel	
(Gallagher,	Gallagherová,	1994).

Pedagogická	zkušenost	 je	ale	neméně	podstatná.	Zkušená	učitelka	v	mateřské	
škole,	která	se	setkává	s	desítkami	a	stovkami	předškolních	dětí	a	aktivně	zapojuje	
aktivity	pro	rozvoj	rozumových	schopností	dětí	do	předškolní	výuky,	má	dozajista	
široké	srovnání	schopností	dětí.	Schválně	jsem	použila	spojení,	že	učitelka	zapojuje	
intelektové	aktivity	do	výuky.	To	znamená,	že	pracuje	se	znalostmi	a	rozumovými	
dovednostmi	dětí,	využívá	hry,	hádanky	a	kvízy	ve	své	řízené	činnosti	s	dětmi.		
Jen	tak	je	totiž	schopná	vidět	to	adekvátní	srovnání.	Při	výtvarné	činnosti,	pohy-
bových	 aktivitách	 či	 nácviku	 sociálních	 dovedností	 totiž	 nadané	 dítě	 nemusí	
nutně	patřit	mezi	ty	nejlepší	ve	skupině.	Ba	naopak.	Někdy	se	dítě	 intelektově	
nadané	může	jevit	jako	průměrné,	zaostalé	nebo	dokonce	nedostačivé	z	hlediska	
vrstevníků.

U	nezasvěceného	pedagoga	 tak	můžou	 lehce	 přicházet	myšlenky,	 které	 někdy	
slýchám	 i	 od	 učitelů	 na	 základní	 a	 střední	 škole:“Tohle	 že	 je	 rozumné	 dítě?	
Vždyť	 ani	 neumí	 pozdravit,	 slušně	 požádat	 nebo	 si	 upravit	 oblečení.	 Obléká		
se	jako	strašák,	nezaváže	si	pořádně	boty	a	neumí	se	bavit	s	ostatními.“	Takovéto	
nerovnoměrnosti	ve	vývoji	rozumově	nadaných	dětí	bývají	časté.	Proto	nemusí	
nadané	dítě	být	automaticky	vnímáno	jako	oblíbené	spolužáky	či	učiteli.	Jak	je	tedy	
možné	učitelům	při	plánované	detekci	nadání	pomoci?	Existují	pro	to	tzv.	nomi-	
nační	 škály	 a	 stupnice,	 které	 charakterizují	 časté	 projevy	 nadaných	 dětí		
a	dávají	učiteli	prostor	se	k	nim	ve	formě	dotazníku	vyjádřit.	Projevy	jmenované	
v	 nominačním	 dotazníku	 bývají	 kontroverzní,	 aby	 vedly	 učitele	 k	 zamyšlení,		
že	i	dítě,	které	nepůsobí	jako	nadané	ale	jen	zlobivé	a	nepřizpůsobivé,	může	mít	
základ	projevů	právě	v	nenaplňovaném	mimořádném	nadání.	Dotazník	pomáhá	
učiteli	 upravit	 svůj	 názor	 v	 tomto	 smyslu	 a	 odklání	 jej	 od	 původní	 představy,		
že	nadaný	žák	je	zaměňován	se	žákem	ideálním.
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Co je třeba zajistit pro dobré fungování nadaného dítěte v MŠ

V	rámci	integrace	mimořádně	nadaného	dítěte	je	třeba	organizací	výuky,	vhodně	
volenými	strategiemi	z	hlediska	obsahu	výuky	i	formami	a	metodami	práce	vytvořit	
takové	edukační	prostředí,	které	zohlední	 jeho	specifické individuální vzdě- 
lávací potřeby	s	cílem	rozvíjení	silných	i	slabých	stránek	dítěte	a	prevencí	nebo	
podporou	 jeho	 osobnostních	 nebo	 sociálních	 problémů.	 Při	 vytváření	 takového	
prostředí	je	nutné	zvážit	aktuální	potřeby	samotné	dítě,	ale	také	reálné	možnosti	
školy	v	 souladu	 s	vytvořeným	vzdělávacím	programem.	Základní	dva	principy,		
o	které	se	může	výuka	v	běžné	třídě	s	nadaným	dítětem	opírat,	jsou	stejně	jako	
při	 integraci	 žáků	 s	 odlišnými	 typy	 speciálních	 vzdělávacích	 potřeb	 -	 princip 
individualizace	a	současné	diferenciace	vyučovacího	procesu.	Jednou	z	mož-
ností	 je	 tzv.	 diferenciace	 úkolů,	 která	 předpokládá	 vytvoření	 různých	 úrovní	
obtížnosti	úkolů	k	zadanému	tématu	od	nejjednodušších	po	nejsložitější,	jejímž	
výsledkem	 je	víceúrovňové vyučování.	 Diferenciací	 se	 rozumí	 také	 členění 
dětí podle vstupních znalostí, schopností a dispozic	s	cílem	vytvořit	pro	ně	
optimální	vzdělávací	podmínky,	přiměřené	jejich	předpokladům.
Nadaným	 dětem	 velmi	 prospívá	 možnost	 poměřit	 své	 schopnosti	 s	 výkonově	
srovnatelnými	 vrstevníky.	 Proto	 je	 dobré,	 aby	 pro	 nadané	 dítě	mohl	 fungovat	
alespoň	v	občasné	míře	systém	skupinové	výuky,	kde	je	možné	využít	úrovňově	
vyrovnaných	 (podobných)	 skupin.	 Využitím	 vhodných	 metod	 v	 edukačním	
procesu	 se	 informace	 a	 poznatky	 nestávají	 cílem	 vyučování,	 ale	 působí	 jako	
prostředek	 k	 rozvoji	 myšlení,	 kreativity	 i	 osobnosti	 dítěte.	 Proto	 je	 nutné	 při	
přípravě	 výuky	mít	 na	 paměti	 specifické	 individuální	 potřeby	 jednotlivých	 dětí	
a	 vytvořit	 tak	 pro	 třídu	 motivující	 a	 efektivní	 program.	 Kognitivní,	 sociální		
i	emocionální	faktory	obsažené	ve	specifických	vzdělávacích	potřebách	nadaných	
dětí	se	odrážejí	i	v	základních	principech	pro	vzdělávání	nadaných	–	dostatečné	
množství	 uspokojujících	 a	 pestrých	 podnětů	 a	 aktivit	 na	 hranici	 nebo	 nad	
hranicí	 zkušeností	 dítěte,	 smysluplnost,	 učení	 v	 souvislostech	 orientované		
na	 rozvoj	 vyšších	 úrovní	 myšlení,	 tvořivost,	 individuální	 přístup	 akceptující	
netypické	kognitivní,	osobnostní	i	emocionální	zvláštnosti	nadaných.	(Fořtíková, 
Šedá, Vedralová, Vlková, 2010)

Vhodné aktivity pro nadané předškoláky

Mimořádně	 nadaným	 dětem,	 ostatně	 jako	 všem	 dětem	 bez	 rozdílu	 je	 vhodné	
vytvářet	kvalitně	strávený	čas.	Pro	alespoň	částečnou	ilustraci	vhodných	aktivit,	
uvádíme	na	 závěr	 našeho	 příspěvku	 několik	 nápadů	 na	 činnosti,	 které	mohou	
bavit	i	velmi	malé	nadané	děti,	např.	již	od	3	let	věku.	Tvořivá	učitelka	však	jistě	
vymyslí	mnoho	dalších	poznávacích	a	vzdělávacích	aktivit,	které	ukojí	zvídavost	
nadaných	dětí	a	povedou	k	udržení	motivace	pro	jejich	další	vzdělávání.

Srovnej a dej do kontrastu –	ptejte	se	dětí	na	shodné	znaky	a	rozdíly	dvou	
předmětů	nebo	zvířat,	např.	dva	psy,	dvě	postavy	v	knížce,	dva	lidé…,	které	dítě	
zná,	dva	televizní	programy,	dvě	jídla	apod.

Různé způsoby seskupování	 –	 požádejte	 dítě,	 aby	 našlo	 různé	 způsoby,		
jak	seřadit	či	seskupit	dané	věci	jako	např.	dva	televizní	programy,	dvě	známé	
osoby,	 hračky,	 nápoje,	 hodiny	 během	 dne,	 pocity,	 oděvy,	 různé	 geometrické	
tvary…

Srovnej a dej do kontrastu –	ptejte	se	dětí	na	shodné	znaky	a	rozdíly	dvou	
předmětů	nebo	zvířat,	např.	dva	psy,	dvě	postavy	v	knížce,	dva	lidé…,	které	dítě	
zná,	dva	televizní	programy,	dvě	jídla	apod.	
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Různé způsoby seskupování	 –	 požádejte	 dítě,	 aby	 našlo	 různé	 způsoby,		
jak	seřadit	či	seskupit	dané	věci	jako	např.	dva	televizní	programy,	dvě	známé	
osoby,	 hračky,	 nápoje,	 hodiny	 během	 dne,	 pocity,	 oděvy,	 různé	 geometrické	
tvary…

Výukové hádanky	 –	 nechte	 dítě	 hádat,	 jako	 např.	 co	 se	 asi	 stane	 ve	 filmu,	
v	knize,	nebo	čím	se	asi	tento	pán	živí	či	proč	si	myslí,	že	je	ta	paní	rozčilená…

Co když...	–	ptejte	se	dítěte,	co	se	stane,	když	nechá	ležet	kus	chleba	na	trávě,	
nebo	co	se	stane,	když	pošleme	dopis	babičce,	co	by	se	stalo,	kdyby	lidé	uměli	
létat,	nebo	či	se	stane,	když	se	bude	hádat	s	kamarády…

Pomíchaná zvířátka	 –	 požádejte	 dítě,	 ať	 si	 vybere	 pár	 zvířátek,	 a	 namíchá	
jejich	části	dohromady,	pak	zkuste,	jestli	nebude	chtít	namalovat	výsledek,	nebo	
jej	vyrobit	s	plastelíny	či	povykládat	příběh	o	tom,	co	z	toho	vzešlo.	Můžete	také	
navrhnout	povídání	o	tom,	co	by	se	takovému	zvířátku	dělalo	lépe	či	hůře.

Nahrávání příběhu	–	naučte	dítě,	jak	pracuje	přenosný	kazetový	magnetofon		
a	mikrofon	a	povzbuďte	jej,	ať	řekne	příběh	či	zazpívá	píseň	nebo	ať	obejde	celý	
dům	a	popíše,	co	vidí,	abyste	mohli	později	hádat,	co	je	popisováno…

Vytvořte	vlastního	hrdinu	–	zeptejte	se	dítěte,	nechce-li	vytvořit	ve	své	představě	
vlastního	hrdinu	tak,	jak	někdo	jiný	vytvořil	např.	Supermana,	(nebo	jakéhokoliv	
jiného	 hrdinu,	 kterého	 má	 dítě	 v	 oblibě),	 pak	 jej	 požádejte,	 aby	 zavřelo	 oči		
a	popustilo	uzdu	fantazii	a	představovalo	si	tohoto	hrdinu	na	chvíli,	pak	mu	dalo	
jméno,	nakreslilo	jej,	či	vytvořilo	o	něm	příběh…

Vytváření obrázků	–	dejte	dítěti	kus	papíru,	kde	 jsou	nakreslené	čáry,	které	
nic	konkrétního	netvoří,	nebo	vytvořte	něco	 jako	kolo,	které	může	být	využito	
různými	způsoby	a	požádejte	 jej,	ať	daný	obrázek	dokreslí,	 jakkoliv	se	mu	 líbí		
či	jakkoliv	chce	a	poté	ať	vám	daný	obrázek	popíše…

Tvořivé vaření –	vyzvěte	dítě,	ať	uvaří	něco	netradičního,	na	začátek	asi	něco	
snazšího	jako	např.	oříškový	salát	nebo	lesní	pudink…

Peníze, peníze, peníze	–	povykládejte	dítěti,	jak	se	používají	mince	a	bankovky.	
Pokud	má	dítě	zájem,	nechte	jej	si	vytvořit	svůj	vlastní	obchod	s	věcmi	z	komory	
a	s	opravdovými	mincemi	mu	dovolte	udělat	několik	vlastních	obchodů,	rozměnit	
peníze	či	určit	cenu	potravin,	které	doma	jíte…

Rozeznávání tvarů	–	zeptejte	se	dítěte,	které	 tvary	 jsou	ve	většině	reálných	
objektů	jako	např.	kniha,	krabice	od	mléka	či	dům	a	naučte	je	názvy	dvou	nebo	
tří	prostorových	tvarů	a	také	je	rozlišovat…

Krok k početní řadě	–	najděte	schodiště	a	přivažte	barevnou	stuhu	na	jeden	pros-	
třední	schod,	řekněte	dítěti,	ať	si	představí,	že	když	stojí	na	tomto	označeném	
schodu,	nejsou	tam	žádná	jablka	(či	cokoliv	jiného),	a	že	o	schůdek	výš	je	jedno	
jablíčko,	 na	 druhém	 schůdku	 dvě	 atd.	 a	 každým	 schůdkem	 nahoru	 jablíčko	
přibývá,	 a	 krokem	 dolů	 ubývá.	 Pak	 naučte	 dítě	 základní	 sčítání	 a	 odčítání	
využíváním	 těchto	 symbolů	 na	 schodišti,	 jako	 např.	 odečti	 tolik	 jablíček,	 kolik	
jsi	 snědl	 k	 snídani,	 nebo	 postav	 se	 na	 takový	 schůdek,	 kolik	 ti	 je	 let	 apod.	
(Farmer,	 1996)	 …	 a	 nebojte	 se	 používat	 vlastní	 představivost!	 Určitě	 přijdete		
na	spousty	dalších	podnětných	úkolů,	které	nadané	dítě	ve	školce	adekvátně	zabaví.	
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Odborníci,	ktorí	pracujú	s	nadanými,	definujú	nadanie	obvykle	ako	charakteristiku	
typickú	 iba	 pre	 túto	 skupinu	 osôb.	 Napríklad	 slovenská	 pionierka	 pedagogiky	
intelektovo	nadaných	detí	Jana	Jurášková	(2003,	s.	17)	vníma	nadanie	ako	„výrazne	
vysoký,	 nadpriemerný	 potenciál“,	 vychádzajúc	 z	 toho,	 že	 za	 nadané	 deti	 pok-	
ladáme	 tie,	 ktoré	 takýmto	 potenciálom	 disponujú.	 Podobne	 uvažujú	 aj	 mnohí	
psychológovia	 (napr.	 Laznibatová,	 2007;	 Hříbková,	 2009).	 Korešponduje		
to	 s	 laickou	 predstavou	 o	 nadaní	 ako	 výnimočnej	 vlastnosti,	 ktorú	 niektorí	
jednotlivci	 majú,	 kým	 iní	 nie.	 Takéto	 chápanie	 prebrali	 aj	 slovenské	 právne	
predpisy.	Školský	zákon	č.	245/2008	Z.	z.	nehovorí	o	nadaných	deťoch	a	žiakoch,	
ale	o	deťoch	a	žiakoch	„s	nadaním“,	z	čoho	 logicky	vyplýva,	že	tých	ostatných	
pokladá	za	žiakov	bez	nadania.

Existuje	 však	 aj	 iný	 prístup.	 Keď	 sa	 v	 pedagogike	 hovorí	 o	 rozvoji	 nadania	
žiakov,	 myslí	 sa	 na	 rozvíjanie	 predpokladov	 všetkých	 detí,	 nielen	 niektorých	
z	 nich.	 Nadanie	 sa	 chápe	 ako	 vlastnosť,	 ktorá	 je	 vo	 väčšej	 či	 menšej	 miere	
charakteristická	pre	každého	človeka.	Ľudí	nemožno	deliť	na	tých,	ktorí	nadanie	
„majú“,	a	tých,	ktorí	ho	„nemajú“,	možno	uvažovať	iba	o	ľuďoch	viac	alebo	menej	
nadaných,	resp.	nadaných	rozličným	spôsobom.	Na	súbežnú	existenciu	uvedených	
dvoch	prístupov	k	chápaniu	nadania,	resp.	talentu	upozorňoval	už	dávno	český	
prívrženec	 psychoanalýzy	 Bohuslav	 Brouk	 (1937);	 on	 sám	 elitársku	 koncepciu	
talentu	 odmietal.	 V	 tomto	 príspevku	 by	 som	 chcel	 vysvetliť,	 prečo	 pokladám		
za	správnejšie	vnímať	nadanie	ako	charakteristiku	(výkonový	potenciál)	každého	
človeka,	najmä,	ak	máme	o	nadaní	hovoriť	ako	odborníci,	ktorí	sa	ho	pokúšajú	
identifikovať	a	rozvíjať.	(Termíny	nadanie	a	talent	budem	používať	ako	synonymá.)

Trocha histórie

S	odbornou	dišputou	o	nadaní	sa	azda	po	prvýkrát	stretávame	v	diele	španielskeho	
lekára	a	filozofa	Juana	Huarteho	Examen	de	ingenios	para	la	ciencias	(Skúmanie	
nadaní	na	vedy)	z	roku	1575.	Tento	renesančný	učenec	dával	nadanie	do	súvislosti	
s	anatómiou	a	fyziológiou	mozgu	(Hříbková,	2009).	Rozoznával:	1.	nadanie,	ktoré	
dovolí	zvládnuť	iba	základné	veci,	2.	nadanie,	ktoré	umožňuje	naučiť	sa	všetko		
od	učiteľa	alebo	z	kníh	a	3.	nadanie,	ktoré	je	schopné	tvoriť	(filozofovať)	samo,		
bez	 učiteľa	 (podľa	 poznámkového	 aparátu	 k	 dielu	 J.	 A.	 Komenského,	 1992).	
Priznával	teda	nadanie	každému	človeku.

Latinský	 preklad	 jeho	 diela,	 ktorý	 vyšiel	 pod	 názvom	 Scrutinium ingeniorum,		
mal	k	dispozícii	aj	Jan	Amos	Komenský,	keď	v	rokoch	1645-70	koncipoval	svoju	
veľkorysú	 (a	 žiaľ	 nedokončenú)	 encyklopédiu	 súčasného	 poznania	 De rerum 
humanarum emendatione consultacio catholica	(Všeobecná	porada	o	náprave	vecí	
ľudských,	1992).	V	nej	venoval	obsiahlu	kapitolu	aj	ľudskému	nadaniu.	Pokladal	ho	
za	dar	Boží;	Boh	ale	obdarúva	každého	človeka.	Preto	o	nadaní	uvažoval	vždy	iba	ako	
o	prirodzenej	vlastnosti	všetkých	ľudí.	Písal	o	nadaní	tupom,	pomalom,	strednom		
i	veľkom.	Veľkých	nadaní	je	málo.	Každé	nadanie	však	možno	a	treba	zušľachťovať	
výchovou,	čo	osobitne	rozviedol	vo	svojej	Veľkej	didaktike	(Didactica magna,	1991).	

V	 ďalšom	 období	 sa	 nestretávame	 s	 úvahami	 o	 nadaní,	 ľudskému	 rozumu		
sa	však	myslitelia	venujú	často.	Anglický	filozof,	lingvista	a	lekár	John	Locke	v	diele	
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An essay concerning human uderstanding	(Esej	o	ľudskom	rozume)	sformuloval	ešte	
koncom	17.	storočia	myšlienku	o	detskej	duši	ako	čistej	doske	(tabula	rasa),	ktorú	
v	priebehu	života	popíšu	skúsenosti.	Na	túto	ídeu	nadviazal	v	nasledujúcom	storočí	
napríklad	francúzsky	filozof	a	básnik	Claude	Adrien	Helvétius	v	eseji	De l’homme, 
de ses facultés intellectuelles et de son éducation	(O	človeku,	jeho	rozumových	
schopnostiach	 a	 o	 výchove).	 Intelektové	 dispozície	 všetkých	 ľudí	 pokladal		
za	rovnaké,	kľúčovú	zodpovednosť	za	interindividuálne	rozdiely	pripisoval	výchove	
(podľa	Brouka,	1937).	 Pravdepodobne	ako	prvý	upozornil	 na	vplyv	náhodných	
udalostí	na	rozvoj	schopností	jednotlivca	(podľa	Hříbkovej,	2009).

V	myšlienkach	 týchto	učencov	pojem	nadania	ako	elitnej	vlastnosti	niekoľkých	
výnimočných	 ľudí	 nemal	 miesto.	 Záujem	 o	 takýchto	 jednotlivcov	 sa	 prebudil		
až	 v	 19.	 storočí,	 spolu	 s	 pokusom	 vysvetliť	 ich	 výnimočnosť.	 Dovtedy	 ľuďom	
prideľoval	nadanie	dobrotivý	Boh;	vyžadoval	však,	aby	svoje	talenty	zveľaďovali,	
a	 podľa	 toho	 im	 mohol	 pridať	 alebo	 odobrať	 (pozri	 podobenstvo	 o	 talentoch		
v	Matúšovom	evanjeliu,	25,	14-29).	Moderná	doba	chcela	Boha	nahradiť	prírodnými	
zákonmi.	Najvhodnejší	sa	zdal	byť	zákon	dedičnosti.	Britský	prírodovedec	Francis	
Galton	sa	zameral	na	úspešných	ľudí	z	oblasti	vedy,	politiky	a	umenia,	ktorých	
nazval	„géniami“.	Skúmal	životopisy	temer	tisícky	takýchto	„géniov“	a	zistil	veľký	
výskyt	 podobne	 úspešných	 jednotlivcov	 v	 ich	 príbuzenstve.	 Bol	 presvedčený,		
že	 svojim	 výskumom	 potvrdil	 dedičnosť	 „geniality“	 (Plháková,	 2006).	 Až	 jeho	
neskorší	oponenti	upozornili,	že	v	skutočnosti	sledoval	skôr	„dedičnosť“	sociálneho	
postavenia	 než	 nadania	 (veď	 vo	 Viktoriánskom	Anglicku	 bolo	 temer	 vylúčené,	
aby	sa	ľudia	z	nižších	vrstiev	uplatnili	vo	vede,	politike,	alebo	umení,	kde	Galton	
svojich	„géniov“	hľadal).

Presvedčenie	o	dedičnosti	geniality	súviselo	so	snahou	udržať	 jestvujúci	spolo-	
čenský	systém	(Gould,	1998).	Teórie	(od	Komenského	po	Helvétia)	o	zásadnom	
vplyve	výchovy	na	nadanie	či	intelekt	človeka	umožňovali	spoločenský	status	quo	
meniť.	Ak		je	však	všetko	dané	od	prírody,	nehrozí,	že	by	mocní	prišli	o	svoju	moc	a	chu-	
dobní	sa	dostali	na	vyššie	spoločenské	pozície.	V	dvadsiatom	storočí	mal	Galton	
priameho	pokračovateľa	v	americkom	psychológovi	H.	H.	Goddardovi,	ktorý	už	nemen-	
nosť	spoločenskej	hierarchie	dokazoval	pomocou	Binetovho	inteligenčného	testu.	
Americký	 prírodovedec	 Stephen	 Jay	 Gould	 (1998)	 neskôr	 ukázal,	 že	 Goddard		
v	 snahe	 názorne	 predviesť	 ich	 biologickú	 menejcennosť	 neváhal	 retušovať	
fotografie	 chudobných	 obyvateľov	 chikagských	 slumov,	 podobne	 ako	 vážený	
britský	 psychológ	 Cyril	 Burt	 falšoval	 výsledky	 výskumov,	 ktorými	 dokazoval	
dedičnosť	inteligencie.

Tvrdenie	súdobých	vedcov	o	vrodenosti	a	nemennosti	geniality	či	výnimočného	
nadania	pomáhalo	ukotviť	aj	vo	vedomí	obyčajných	 ľudí,	že	 rozdiel	medzi	viac	
a	menej	úspešnými	treba	chápať	ako	rozdiel	medzi	„obdarovanými“,	teda	tými,	
čo	nadanie	majú,	a	 tými	ostatnými,	ktorí	nadanie	nemajú.	Laickému	mysleniu		
je	 takéto	 „škatuľkovanie“	 blízke.	 Podľa	 J.	 Švancaru	 (1975)	 je	 používanie	
klasifikačných	pojmov	charakteristické	pre	predvedecké	štádium	poznania.	Väčšina	
vedeckých	 pojmov	 však	 nadobúda	 komparatívny	 alebo	 kvantitatívny	 charakter	
(tamže).	Znamená	to,	že	ak	daný	atribút	možno	kvantifikovať	(a	to	v	prípade	nadania	
zjavne	možné	je),	nemali	by	sme	ostať	pri	jednoduchej	dichotómii	(má	nadanie	–	
nemá	nadanie),	ale	akceptovať	jeho	kontinuum	od	najnižších	po	najvyššie	hodnoty.	

Je	 samozrejme	 možné	 vnímať	 nadanie	 ako	 diagnózu.	 Nespochybňuje		
sa	 teda	 kontinuitný	 charakter	 výkonnostného	 potenciálu	 (napríklad	 schopností		
či	inteligencie,	ktorá	sa	meria	najčastejšie),	avšak	za	nadanie	sa	považuje	iba	jeho	
vysoká	úroveň,	ako	sa	s	tým	stretávame	u	Juráškovej,	Laznibatovej,	Hříbkovej	
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i	 ďalších	 autorov.	 Tu	 však	 narážame	 na	 problém,	 ako	 stanoviť	 hranicu	 takto	
vnímaného	 nadania.	 Je	 to	 hodnota	 IQ=140,	 ktorú	 vo	 svojom	 longitudinálnom	
výskume	použil	Lewis	Madison	Terman	(1954),	hodnota	IQ=130,	ktorú	považuje	
za	nespochybniteľnú	a	medzinárodne	uznávanú	slovenská	psychologička	Jolana	
Laznibatová	(2007)	a	ktorú	uvádza	aj	Psychologický	slovník	Americkej	psycho-	
logickej	asociácie	(Vandenbos,	2007),	či	dokonca	IQ=120,	s	ktorou	sa	niekedy	
uspokojujú	 autori	 výskumov	 nadaných	 detí	 (napr.	 Portešová	 et	 al.,	 2008)?		
Za	problematické	v	prístupe	autorov	vymedzujúcich	nadanie	ako	nadpriemerný	
úpotenciál	pokladám	predovšetkým	to,	že	pojem	nadania	odvodzujú	od	charak-
teristík	nadaných	detí.	Jana	Jurášková	(2003,	s.	20)	napríklad	píše:	„Pravdepodobne	
prvou	definíciou,	 ktorá	vyjadruje	nadanie	 z	 pedagogického	hľadiska...,	 je	Mar-
landova	definícia:	Nadané	a	talentované	deti	sú	tie	deti,	ktoré...“	Vôbec	si	nevšimla,		
že	Sidney	P.	Marland	(1972)	nedefinoval	nadanie	ale	nadané	deti	–	a	to	je	rozdiel.	
Nadané	dieťa	určite	má	nadanie,	neznamená	to	ale,	že	dieťa,	o	ktorom	povieme,	
že	nadané	nie	je,	nadanie	nemá.	Urobme	si	exkurziu	do	prírodných	vied,	ktorých	
exaktnosti	 by	 sa	 psychológia	 rada	 priblížila.	 Žiadneho	 fyzika	 by	 asi	 nenapadlo	
definovať	rýchlosť	na	základe	charakteristiky	dajme	tomu	rýchleho	auta.	Rýchle	
auto	nie	je	to,	ktoré	„má	rýchlosť“,	ale	to,	ktorého	rýchlosť	je	vyššia,	než	rýchlosť	
väčšiny	ostatných	áut.	Aj	pomalé	auto	má	nejakú	rýchlosť.	Dokonca	aj	to,	ktoré	
stojí	zaparkované	v	garáži:	jeho	rýchlosť	je	vtedy	nulová.

Rýchlosť	ako	fyzikálna	veličina	má	kontinuitný	kvantitatívny	charakter	a	podobne	
je	 možné	 konštruovať	 aj	 pojem	 nadania.	 Ak	 nadanie	 chápeme	 ako	 potenciál		
k	podávaniu	výkonov,	je	namieste	vzťahovať	ho	k	celej	škále	výkonov,	nie	len	k	tomu	
nadpriemernému.	O	to	viac,	že	výkonnostný	potenciál	netvorí	nejaká	jednoduchá	
vlastnosť.	V	čase	boomu	testovania	inteligencie	bolo	možné	hovoriť	o	inteligencii	
ako	o	kontinuitnej	premennej,	pričom	na	jednom	konci	jej	kontinua	bola	mentálna	
retardácia	(IQ	pod	70)	a	na	druhom	konci	nadanie	(IQ	nad	130).	Takto	to	ešte	dnes	
vidí	J.	Laznibatová	(2007).	Výkon	(aj	ten	v	intelektovej	oblasti)	je	však	podmienený	
mnohými	premennými;	 inteligencia	merateľná	IQ-testami	 je	 iba	 jednou	z	nich.		
Ak	by	sme	nadanie	definovali	ako	potenciál	k	nadpriemerným	výkonom,	museli		
by	sme	požadovanú	mieru	nadpriemernosti	vymedziť	pre	každú	túto	premennú.

V	 sedemdesiatych	 rokoch	 minulého	 storočia	 to	 urobil	 americký	 pedagogický	
psychológ	Joseph	Renzulli	(1978),	keď	rozumové	nadanie	definoval	ako	vysokú	
úroveň	inteligencie,	tvorivosti	a	zamerania	na	úlohu	(motivácie).	Ďalší	odborníci	však	
zoznam	vlastností,	ktoré	treba	vnímať	ako	súčasť	nadania,	rozširovali,	takže	dnes	
väčšina	z	nich	chápe	nadanie	ako	mnohorozmernú	osobnostnú	štruktúru	zahrnujúcu	
intelektové	aj	mimointelektové	charakteristiky	(pozri	napr.	Ziegler,	Heller,	2000).	
Najvýstižnejším	vymedzením	nadania	je	podľa	mňa	konštatovanie,	že	sa	jedná		
o	celú	osobnosť	človeka,	ak	ju	hodnotíme	z	aspektu	činnosti	a	možnej	úspešnosti	
v	nej	(Dočkal,	2005).	Osobnosť	v	psychologickom	slova	zmysle	je	charakteristikou	
každého	človeka;	všetky	jej	zložky,	aj	keď	ich	posudzujeme	z	hľadiska	činnosti,	
môžeme	 hodnotiť	 u	 každého	 a	 nie	 je	 prakticky	 možné	 vymedziť	 požadovanú	
mieru	nadpriemernosti	každej	z	nich.	Ak	uvažujeme	o	nadaní	vo	vzťahu	k	rôznym	
druhom	činnosti,	potom	môže	byť	požadovaná	úroveň	rozličných	vlastností	rôzna	
(niekedy	aj	podpriemerná)	a	opis	nadania	bude	skôr	kvalitatívny.

Vývin nadania

Ďalší	podstatný	dôvod,	prečo	je	vhodnejšie	ponechať	vyjadrenia	typu	„mať	–	nemať	
nadanie“	hovorovému	jazyku	a	v	psychológii	i	pedagogike	vymedziť	nadanie	ako	
výkonnostný	potenciál	v	celom	jeho	rozsahu,	vyplýva	z	charakteristík	mentálneho	
vývinu.	Ak	by	sme	slovom	nadanie	označovali	nejakú	vrodenú	kombináciu	génov,	
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museli	by	sme	jeho	skúmanie	prenechať	genetike.	To,	čomu	sa	venuje	psychológia	
i	pedagogika,	sú	však	vždy	fenotypické	prejavy,	a	tie	sú	závislé	od	mnohorakých	
externých	vplyvov.	Opierajúc	sa	o	názory	viacerých	odborníkov	(Klindová,	1971;	
Mönks,	1987;	Czeizel,	2005;	ai.)	vymenoval	som	štyri	 faktory,	ktoré	psychický	
vývin,	a	teda	aj	vývin	nadania,	ovplyvňujú	(Dočkal,	2005):	Okrem	biologických	
(genetika),	 sú	 to	 vplyvy	 prostredia	 (vrátane	 výchovného	 pôsobenia),	 vlastná	
aktivita	 jednotlivca	 (ktorá	 súčinnosť	 vrodeného	 a	 získaného	 sprostredkúva),		
a	tiež	vplyvy	náhody	(pozitívne	vplyvy	náhody	môžeme	nazvať	šťastím).

Vďaka	 uvedenému	 nemožno	 vývin	 talentu	 dostatočne	 presne	 predpovedať	 –		
ani	kvalitná	genetická	výbava	sa	nemusí	smerom	k	nadpriemernému	potenciálu	
rozvinúť	a	naopak,	aj	priemerný	genotyp	môže	vydať	nadpriemerné	plody,	ak	bude	
správne	rozvíjaný.	Keď	sa	pokúšame	akýmkoľvek	spôsobom	odhadnúť	nadanie	
človeka,	môžeme	len	na	základe	jeho	súčasných	výkonov	(je	jedno,	či	v	reálnom	
živote	alebo	v	testoch)	hodnotiť	jeho	súčasnú	úroveň.	Tá	sa	však	ustáli	až	v	dospelosti,		
v	 detskom	 veku	 môže	 vývin	 vyzerať	 rôzne.	 Ak	 sa	 dohovoríme,	 že	 kritériom	
nadania	ako	kvantitatívnej	premennej	 je	výkonnosť	človeka,	môžeme	jej	vývin	
znázorniť	 tak,	ako	 je	 to	urobené	na	obrázku	1.	Keď	sa	dieťa	narodí,	nepodáva	
žiadne	výkony,	preto	krivka	začína	v	bode	nula.	Potom	prudko	stúpa	do	desiatich-
jedenástich	rokov,	v	nasledujúcom	období	sa	zaobľuje	a	v	dospelosti	už	možno	
výkony	 jednotlivca	 pokladať	 za	 vyrovnané.	 Čo	 získava	 ďalšími	 skúsenosťami,		
to	 stráca	 spomaľovaním	 psychického	 tempa.	 Pokles	 výkonnosti	 v	 starobe		
už	graf	nezachytáva.	Podobné	grafy	by	sme	mohli	urobiť	pre	rôzne	druhy	talentov;	
obrázok	znázorňuje	vývin	talentu	intelektového.

Hrubá	čiara	reprezentuje	vývin	nadania	„priemerného	človeka“.	Keď	hodnotíme	
výkony	 dieťaťa,	 konfrontujeme	 ich	 s	 priemernými	 hodnotami,	 ktoré	 ležia		
na	tejto	krivke.	Ak	sú	jeho	výkony	výrazne	vyššie	než	priemer	typický	pre	jeho	
vek,	 pokladáme	ho	 za	 nadané	 (tenká	 čiara),	 ak	 sú	 výrazne	 nižšie,	 hodnotíme	
ho	 ako	 podpriemerné	 až	 retardované	 (tenká	 prerušovaná	 čiara).	 Spoľahnúť		
sa	na	jedno	meranie	je	však	značne	rizikové	–	krivky	vývinu	jednotlivých	detí	totiž	
nemusia	 prebiehať	 tak	 ako	 ukazuje	 obrázok	 1,	 teda	 priemerne,	 nadpriemerne	
alebo	podpriemerne	po	celý	život.
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Obr. 1.  Vývin nadania (výkonnosti) nadaných, priemerných 
a podpriemerných jednotlivcov 
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Obr. 2.  Ďalšie typy vývinu nadania

V	 literatúre	 (napr.	 Dacey,	 Lennon,	 2000)	 sa	 opisujú	 prípady	 tzv.	 „zázračných	
detí“,	 ktorých	 vývin	 bol	 akcelerovaný	 iba	 v	 detstve,	 v	 dospelosti	 však	 žiadne	
mimoriadne	 úspechy	 nezaznamenali.	 Takisto	 jestvujú	 prípady,	 keď	 bol	 vývin		
v	detstve	spomalený,	napríklad	v	dôsledku	nedostatočne	stimulujúceho	prostredia,	
no	v	dospelosti	dosiahol	normálnu	úroveň.	Krivky	akcelerovaného	a	spomaleného	
detského	 vývinu	 sú	 znázornené	 na	 obrázku	 2.	 Obrázok	 znázorňuje	 aj	 ďalšie	
dva	možné	typy	vývinu:	takého,	ktorý	v	detstve	prebieha	štandardne	a	vysoké	
alebo	podpriemerné	nadanie	sa	prejaví	až	v	dospelosti	(tzv.	neskorá	akcelerácia	
a	neskoré	spomalenie).	Priemerná	krivka	leží	presne	uprostred	všetkých	týchto	
vývinových	 možností	 –	 je	 štatistickým	 ukazovateľom,	 o	 vývine	 konkrétneho	
dieťaťa	nám	však	nehovorí	nič.

Z	prezentovaných	obrázkov	je	zrejmé,	že	dieťa,	ktoré	sa	dnes	javí	ako	nadané,	
nemusí	svoj	 talent	neskôr	 rozvinúť.	Na	 to	 je	dôležité	upozorniť	najmä	rodičov,	
aby	 nemali	 nereálne	 očakávania	 a	 neboli	 príliš	 sklamaní,	 ak	 z	 ich	 nádejného	
potomka	bude	iba	„obyčajný“	človek.	Na	druhej	strane	dieťa,	ktoré	sa	nám	javí	
ako	podpriemerné,	môže	pri	adekvátnej	starostlivosti	napokon	dosiahnuť	slušné	
výkony.	To	treba	zdôrazniť	najmä	učiteľom,	aby	ani	pri	slabších	žiakoch	nestrácali	
pedagogický	 optimizmus	 a	 „neodpísali	 ich“	 predčasne.	 V	 histórii	 vieme	 nájsť	
príklady	na	rôzne	typy	vývinu	nadania.	K.	F.	Gauss	či	W.	A.	Mozart	sa	ako	nadaní	
prejavovali	 od	 detstva.	 Talenty	 A.	 Einsteina	 či	 P.	 I.	 Čajkovského	 sa	 rozvinuli		
až	v	ranej	dospelosti,	Einstein	ako	dieťa	dokonca	vo	vývine	zaostával.

Súčasťou	elitárskej	koncepcie	nadania	je	presvedčenie,	že	nadanie	ostáva	po	celý	
život	stabilné	(Gould,	1998).	Uvedené	príklady	tomu	však	odporujú.	Je	možné,	
že	Eistein	 či	Čajkovský	ako	deti	 „nemali	nadanie“?	Oni	ho	predsa	museli	mať.	
Kompromisne	povieme,	že	sa	ešte	neprejavilo.	Čo	však	so	„zázračnými	deťmi“,	
ktorých	 vývin	 prebieha	 podľa	 krivky	 skorej	 akcelerácie?	 V	 detstve	 sme	 boli	
presvedčení,	že	nadanie	majú,	môžeme	teraz	povedať,	že	sú	odrazu	„bez	talentu“?	
Alebo	sa	uchýlime	k	tvrdeniu,	že	sa	nadanie,	ktoré	majú,	prestalo	prejavovať?		
Či	 dokonca	 pripustíme,	 že	 sa	 „stratilo“,	 ako	 je	 to	 možné	 obrazne	 povedať		
v	hovorovej	reči?
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Ak	akceptujeme	skutočnosť,	že	sa	nadanie	v	priebehu	vývinu	mení	a	jeho	podoba	
nie	je	stabilná,	nemali	by	sme	trvať	na	elitárskom	vymedzení	tohto	pojmu	ako	
nadpriemerného	 potenciálu.	 Mení	 sa	 totiž	 nielen	 ten	 nadpriemerný	 potenciál,		
ale	aj	potenciál	priemerný	a	podpriemerný.	A	v	priebehu	vývinu	sa	z	podpriemer-
ného	môže	stať	nadpriemerný	(Einstein)	i	naopak	(„zázračné	deti“).	Adekvátnejšie	
než	 hľadať,	 kto	 nadanie	 má	 a	 kto	 nie,	 je	 zisťovať,	 aké	 a	 nakoľko	 rozvinuté		
je	nadanie	každého	jednotlivca.

Nadané deti

Nie	 sú	 súčasné	 snahy	 o	 osobitný	 prístup	 k	 nadaným	 deťom	 v	 rozpore		
s	 predpokladom,	 že	 nadanie	má	 každý?	 Neznamená	 to,	 že	 nadaný	 je	 každý?	
Iste,	 pri	 každom	 dieťati	 si	 môžeme	 položiť	 otázku	 akým	 spôsobom	 a	 v	 akej	
miere	 je	 nadané.	 Slovami	 „nadané	 dieťa“	 však	 označíme	 iba	 také	 dieťa,	
ktorého	 nadanie	 je	 výrazne	 vyššie,	 než	 nadanie	 ostatných	 detí,	 podobne	
ako	 za	 rýchle	 auto	 pokladáme	 to,	 ktoré	 je	 schopné	 vyvinúť	 vyššiu	 rýchlosť	
než	 iné	 vozy.	 Takémuto	 použitiu	 prídavného	 mena	 nadaný	 každý	 rozu-	
mie	a	nie	je	v	rozpore	s	konštatovaním,	že	nejaké	nadanie	má	každý.	Nadaný	jedinec	
má	nadanie	nadpriemerné.	Otázna	je	samozrejme	miera	tej	nadpriemernosti.

Z	 matematického	 hľadiska	 je	 nadpriemerné	 všetko,	 čo	 leží	 nad	 aritmetickým	
priemerom.	Vo	vzťahu	k	akémukoľvek	výkonu	by	sme	tak	za	nadaných	museli	
pokladať	 vždy	 50	 %	 ľudí.	 Preto	 sa	 namiesto	 o	 nadpriemernom	 hovorí	 často		
o	vysokom,	mimoriadnom,	alebo	výnimočnom	výkone.	Nemčina	dokonca	rozlišuje	
nadanie	 (Begabung)	 vlastné	 každému	 a	 vysoké	 nadanie	 (Hochbegabung)		
ako	vlastnosť	niekoľkých	špičkových	jedincov.	Tam,	kde	my	hovoríme	o	nadaných	
deťoch	(pretože	použitie	prídavného	mena	znamená	v	slovenčine	aj	bez	ďalšieho	
spresnenia	 vyššiu	 mieru	 danej	 vlastnosti),	 hovoria	 Nemci	 o	 „hochbegabte	
Kinder“.	Nijako	im	to	však	neuľahčí	úlohu	hľadať	hranicu	medzi	tým	priemerným,	
obyčajným	nadaním	a	tou	jeho	úrovňou,	ktorú	už	označujú	ako	„hoch“.

Ako	som	už	písal,	L.	M.	Terman	(1954)	pokladal	za	hranicu	výnimočného	nadania	
IQ=140;	neskôr	sa	stalo	pravidlom	považovať	za	nadaných	tých	jedincov,	ktorých	
IQ	 leží	 vyššie	 než	 dve	 smerodajné	 odchýlky	 nad	 priemernom	 (IQ≥130;	 jedná		
sa	asi	o	2	percentá	populácie).	Stanovenie	takejto	striktnej	hranice	nerobí	problém,	
ak	máme	vybrať	 vzorku	nadaných	pre	účely	výskumu.	Pri	 práci	 s	 konkrétnym	
človekom	 je	 to	 však	 veľmi	 nebezpečné.	 Čo	 s	 dieťaťom,	 ktorému	 nameriame	
IQ=129?	A	ako	posudzovať	mimointelektové	zložky	talentu	(aktivitu,	vôľu,	záujmy,	
sebahodnotenie...)?	A	ako	iné	druhy	talentov	(umelecké,	pohybové,	praktické)?	
Treba	 otvorene	 priznať,	 že	 jednoduché	 a	 exaktné	 kritérium,	 podľa	 ktorého		
by	sa	dalo	stanoviť,	ktoré	dieťa	je	a	ktoré	nie	je	nadané,	neexistuje	a	ani	nie	je	možné		
ho	stanoviť.	Aj	v	športoch,	kde	môžeme	výkon	merať	v	stotinách	sekúnd,	musíme	
počítať	s	tým,	že	športovcovi	sa	raz	darí	a	inokedy	nie.

Za	 nadaného	 pokladáme	 toho,	 komu	 sa	 darí	 opakovane.	 Kritériom	 teda	
nie	 je	 jedno-razový	 výkon	 (na	 šprintérskej	 dráhe,	 v	 psychologickom	 teste,	
v	 písomke	 z	 matematiky),	 ale	 dlhodobejšia	 výkonnosť.	 Tú	 samozrejme	
už	 skôr	 posudzujeme,	 než	 že	 by	 sa	 dala	 presne	 merať.	 V	 každom	 prípade		
sa	 snažíme	 stanoviť	 kritériá	 tak,	 aby	 sa	 do	 skupiny	 nadaných	 pre	 tú	 ktorú	
oblasť	 zaradilo	 približne	 2–5	 percent	 populácie	 (Metodické	 pokyny...,	 2008).	
To	 percento	 je	 vecou	 dohovoru;	 súvisí	 aj	 s	 faktom,	 že	 spoločnosť	 je	 približne	
toľkým	 svojim	 členom	 reálne	 schopná	 ponúknuť	 nadštandardné	 podmienky		
na	prípravu.
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Dôležité	 je	 tiež	 uvedomiť	 si,	 že	 miera	 nadania	 je	 vždy	 relatívna	 a	 stanovuje		
sa	 vo	 vzťahu	 k	 vrstovníkom.	 Nadané	 päťročné	 dieťa	 je	 šikovnejšie	 než	 iné	
päťročné	deti,	nebude	ale	šikovnejšie	než	hoci	 len	priemerné	desaťročné	dieťa.	
Ale	ani	výnimočný	desaťročný	talent	ešte	v	mnohých	oblastiach	nedosiahne	výkon	
priemerného	 dospelého.	 Keby	 sme	 nadanie	 zjednodušene	 vyjadrili	 pomocou	
inteligenčného	kvocientu,	ako	sa	to	robilo	v	minulosti:	desaťročné	dieťa	s	IQ=140	
dosahuje	rozumovú	úroveň	približne	štrnásťročného	adolescenta,	čo	je	ale	stále	
menej,	než	kapacita	myslenia	priemerného	dospelého	človeka,	ktorú	vyjadruje	
IQ=100.	 Inteligenčný	 kvocient	 je	 totiž	 počítaný	 ako	 relatívna	 miera	 osobitne		
v	každej	vekovej	skupine	a	sto	je	priemerná	hodnota	rovnako	v	skupine	päťročných	
ako	v	skupine	päťdesiatročných.

Porovnanie	 s	 vrstovníkmi	 sa	 pritom	 musí	 robiť	 vždy	 v	 tej	 istej	 generácii	 –	
nemožno	porovnávať	výkony	dnešného	päťročného	dieťaťa	s	výkonmi	päťročných	
detí	spred	štyridsiatich	(ale	ani	desiatich)	rokov.	Vzhľadom	na	vývin	spoločnosti		
sa	aj	výkony	jej	členov	menia.	V	inteligenčnom	teste	WISC-III	(Wechsler,	2006)		
má	dieťa	napríklad	ukázať	na	chybnom	obrázku	telefónneho	aparátu,	že	na	ňom	
chýba	 telefónna	 šnúra.	 Ešte	 nedávno	 tú	 úlohu	 zvládlo	 každé	 priemerné	 dieťa.		
V	 dnešnej	 dobe	 mobilných	 telefónov	 nenájdu	 chybu	 často	 ani	 nadané	 deti.		
Pri	použití	noriem	spred	piatich	rokov	získajú	teda	v	subteste	Dopĺňanie	obrázkov	
nižšie	skóre,	než	si	zaslúžia.	Vo	väčšine	iných	úloh	je	to	však	naopak:	výkony,		
aj	tie	testové,	sa	rok	od	roka	zvyšujú.

Prichádzajú	za	mnou	rodičia	detí,	ktoré	nemenovaná	kolegyňa	označila	za	mimo-	
riadne	rozumovo	nadané,	s	otázkou,	či	 je	to	naozaj	tak.	V	mnohých	prípadoch		
sa	výnimočná	intelektová	úroveň	dieťaťa	nepotvrdí.	Hodnota	IQ,	ku	ktorej	dospela	
kolegyňa,	 bola	 výsledkom	 testovania	 pomocou	 Pražského	 detského	Wechslera	
(Kubička	 et	 al.,	 1973).	Keď	postupovala	 podľa	noriem	v	príručke,	 porovnávala	
síce	výkony	 testovaného	dieťaťa	 s	priemernými	výkonmi	 rovnako	starých	detí,	
ale	z	generácie	 jeho	starých	rodičov!	To	už	nie	 je	 len	 iná	generácia,	vzhľadom		
na	technologický	pokrok	môžeme	pokojne	hovoriť	o	inej	kultúre.	Moje	skúsenosti	
hovoria,	že	test	PDW	dnes	nadhodnocuje	o	15-20	bodov	IQ.

Pre	ilustráciu	relatívnosti	výkonov,	na	základe	ktorých	hodnotíme	úroveň	nadania,	
uvediem	aj	iné	príklady:	za	nadaného	šprintéra	sa	kedysi	pokladal	ten,	kto	bežal	
stovku	pod	12	sekúnd,	dnes	taký	čas	dosahujú	mnohí.	Neznamená	to,	že	máme	
viac	šprintérskych	talentov,	len	hranica	toho,	čo	pokladáme	za	výrazný	nadpriemer,	
sa	posunula	kdesi	k	desiatim	sekundám.	Talent	Leonarda	da	Vinci	považujeme		
za	výnimočný	preto,	že	vyčnieval	nad	ostatných	ľudí	15.	storočia.	To,	čo	vedel,	
pozná	dnes	väčšina	deviatakov;	neznamená	to	samozrejme,	že	všetci	naši	deviataci	
sú	 nadaní.	 A	 ešte	 k	 tej	 kultúre:	 To,	 čo	môžeme	 ako	 prejav	 nadania	 hodnotiť		
na	 Slovensku,	 nemusí	 mať	 rovnaký	 význam	 v	 rovníkovej	 Afrike,	 ale	 ani		
v	Španielsku	či	v	Nemecku.	A	výkony	väčšinového	obyvateľstva	tej-ktorej	krajiny	
nemusia	byť	porovnateľné	s	výkonmi	menšín,	ktoré	na	jej	území	žijú.	Preto	sa	
korektné	porovnania	musia	robiť	vždy	v	rámci	jednej	kultúry	(Berry	et	al.,	2002).

Ktoré	deti	teda	dnes	môžeme	považovať	za	nadané?	Psychológovia	zdôrazňujú,	
že	ide	o	deti,	ktoré	podávajú	nadpriemerné	výkony,	alebo	o	deti	s	nadpriemerným	
výkonnostným	 potenciálom.	 Lenka	 Hříbková	 (2009)	 hovorí	 v	 prvom	 prípade		
o	manifestovanom,	 v	 druhom	 prípade	 o	 latentnom	 nadaní,	 ktoré	 ešte	 nemalo	
možnosť	prejaviť	sa	v	konkrétnych	oblastiach	činnosti.	V	predškolskom	veku	pôjde	
teda	u	väčšiny	detí	o	latentné	nadanie.	Ak	sa	mám	pokúsiť	definovať	nadané	dieťa,	
sformulujem	to	takto:	Nadané dieťa je to, ktoré v rámci kultúry, v ktorej vyrastá, 
dosahuje v porovnaní so svojimi vrstovníkmi výrazne nadpriemerné výkony  
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v jednej alebo viacerých oblastiach činnosti, respektíve má predpoklady (potenciál) 
takéto výkony dosahovať. Treba	 samozrejme	 konštatovať,	 že	 tie	 predpoklady	
identifikujeme	 pomocou	 testov	 a	 na	 ich	 úroveň	 usudzujeme	 predovšetkým		
z	 výkonov,	 ktoré	 dieťa	 v	 týchto	 testoch	 podá.	 Relevantným	 kritériom	 úrovne	
nadania	sú	teda	v	každom	prípade	(aj	keď	hovoríme	o	latentnom	nadaní)	výkony,	
nie	iné	vlastnosti,	ktoré	s	nadaním	niekedy	súvisia.

Zdôrazňujem	to	preto,	aby	sme	nepodľahli	pokušeniu	hodnotiť	ako	nadané	každé	
dieťa,	ktoré	preukáže	niektorý	z	prejavov,	čo	sa	s	nadaním	zvyknú	spájať.	Každý	
autor	 práce	 o	 nadaných	 deťoch	 (u	 nás	 Mesárošová,	 1998;	 Jurášková,	 2003;	
Laznibatová,	 2007;	 Hříbková,	 2009)	 vrátane	 mňa	 (Dočkal	 2005	 a	 i.)	 uvádza	
relatívne	obsiahle	zoznamy	vlastností	nadaných	detí;	nejde	však	o	vlastnosti,	ktoré	
možno	použiť	ako	identifikačné	kritériá.	Nadané	deti	môžu	mať	poruchy	správania,	
no	iba	málo	detí	s	poruchami	správania	je	nadaných.	Niektoré	nadané	deti	majú	
emocionálne	problémy,	no	nie	všetky	deti	s	takýmito	problémami	sú	aj	nadané.	
Britská	psychologička	Joan	Freemanová	(2001)	opisuje	prípady,	keď	matky	pokladali	
svoje	vcelku	priemerné	deti	za	nadané	práve	preto,	že	mali	problémy	v	oblasti	
emocionality.	Uvažujem,	že	to	mohlo	byť	aj	takto:	rodičia	chceli	mať	doma	malých	
„géniov“	a	tlačili	deti	do	výkonov,	na	ktoré	ony	nestačili,	nuž	reagovali	poruchami	
emocionality.	Poruchy	teda	neboli	prejavom	nadania,	ako	sa	domnievali	rodičia,		
ale	dôsledkom	neadekvátneho	spôsobu	rodičovskej	výchovy.

Ak	 chceme	 identifikovať	 nadané	 deti,	 aby	 sme	 im	mohli	 poskytnúť	 adekvátnu	
výchovnú	starostlivosť,	mali	by	sme	si	určiť	približné	kritériá,	ktoré	pri	identifikácii	
použijeme.	 Približné	 hovorím	 preto,	 že	 konečné	 vyjadrenie	 o	 úrovni	 nadania	
dieťaťa	 robí	 psychológ	na	 základe	 tzv.	 klinického	úsudku.	Ten	 sa	opiera	nielen		
o	výsledky	testovania,	ale	aj	o	údaje	z	anamnézy,	o	pozorovanie	prejavov	dieťaťa,	
rozhovor	 s	 jeho	 rodičmi,	 učiteľmi,	 posudzovanie	 výtvorov	 dieťaťa	 a	 podobne.	
Žiadne	„exaktné“	čísla	z	psychologických	testov	a	žiadne	výpočty,	ktoré	by	tieto	
čísla	kombinovali,	nemôžu	úsudok	profesionála	nahradiť.	Preto	je	niekedy	ťažko	
vysvetliť,	 že	 niektoré	 	 z	 detí	 s	 rovnakým	 IQ	 za	 nadané	 pokladáme	 a	 iné	 nie.		
Ale	 aj	 to	 sa	 môže	 stať.	 Na	 Slovensku	 sa	 identifikácia	 všeobecne	 intelektovo	
nadaných	 detí,	 ktorým	 pravdepodobne	 nebude	 vyhovovať	 bežné	 vyučovanie		
a	pre	rozvoj	ich	talentu	sa	odporúča	zaradiť	ich	do	špecializovaného	programu	pre	
nadaných,	riadi	Metodickými	pokynmi	ministerstva	školstva	(2008).	Zatiaľ	však	
neexistujú	 podobné	 pokyny	 pre	 identifikáciu	 žiakov	 nadaných	 iným	 spôsobom		
(v	iných	oblastiach),	hoci	všetky	nadané	deti	majú	právo	byť	pokladané	za	žiakov	
so	špeciálnymi	výchovno-vzdelávacími	potrebami	(zákon	č.	245/2008	Z.	z.).

Starostlivosť o talenty v predškolskom veku

Identifikovať	 nadané	 deti	 čo	 najskôr,	 teda	 už	 v	 predškolskom	 veku,	 sa	 stalo		
do	istej	miery	módou.	Azda	každého	rodiča	poteší,	ak	mu	povieme,	že	jeho	dieťa	
je	nadané.	Medzi	učiteľmi	je	to	trocha	inak:	mnohí	s	nadanými	žiakmi	pracovať	
odmietajú,	pretože	to	pokladajú	za	nezdravé	elitárstvo.	Ústretovejší	k	nadaným	
sú	tí,	ktorí	majú	vlastné	skúsenosti	s	nadaným	členom	svojej	rodiny,	či	sami	seba	
pokladajú	za	nadaných	(Portešová	et	al.,	2007).	No	stretol	som	sa	aj	s	učiteľmi,	
ktorí	mali	záujem	o	prácu	s	nadanými	deťmi	najmä	preto,	že	im	to	dávalo	akýsi	
pocit	 výnimočnosti,	 uspokojovalo	 to	 ich	 potrebu	 sebapotvrdenia.	 Uspokojenie	
podobných	potrieb	rodičov	a	učiteľov	(či	dokonca	psychológov,	ani	to	nemožno	
vylúčiť)	by	rozhodne	nemalo	byť	motívom,	pre	ktorý	majú	odborníci	s	nadanými	
deťmi	 pracovať.Osobitná	 edukačná	 pozornosť	 venovaná	 nadaným	 deťom	 nie		
je	prejavom	elitárstva,	ale	napĺňaním	práva	každého	dieťaťa	na	primerané	vzdelávanie	
dosahované	 primeranými	 výchovno-vzdelávacími	 postupmi.	 Podobne	 ako	 iné	
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deti	 so	 špeciálnymi	 potrebami,	 aj	 nadaní	 žiaci	 potrebujú	podporu,	 ak	 sa	majú	
nielen	ich	talenty,	ale	celá	ich	osobnosť	harmonicky	rozvíjať	(Jurášková,	2003).	
A	 ak	 sa	 výnimočné	 nadanie	 prejaví	 už	 v	 predškolskom	 veku	 dieťaťa,	 treba		
mu	tú	podporu	poskytnúť	už	vtedy.

Aj	v	predškolskom	období	platí,	že	za	nadané	dieťa	budeme	považovať	to,	ktoré		
je	v	porovnaní	so	svojimi	rovesníkmi	úspešnejšie	pri	vykonávaní	rozličných	činností.	
Spočiatku	sa	úspechy	prejavujú	iba	v	rýchlejšom	vývinovom	napredovaní.	Dieťa,	
ktoré	 sa	 rýchlejšie	naučí	 chodiť	 po	 schodoch,	podáva	bezosporu	 „vyšší	 výkon“		
v	chodení	po	schodoch,	než	jeho	rovesníci,	ktorí	to	ešte	nevedia.	Motorický	vývin	
síce	úzko	súvisí	s	rozvojom	inteligencie	(Piaget,	Inhelderová,	1997),	no	pokladať	
rýchlejší	motorický	vývin	v	prvých	troch	rokoch	života	za	prejav	nadpriemerného	
intelektového	nadania	by	bolo	opovážlivé.

Keď	 dieťa	 navštevuje	 materskú	 školu,	 máme	 viac	 príležitostí	 porovnávať		
ho	 s	 rovesníkmi.	 Detské	 schopnosti	 sú	 vtedy	 ešte	 synkretické,	 to	 znamená	
nerozčlenené,	nediferencované.	Šikovné	dieťa	sa	prejavuje	ako	šikovné	vo	väčšine	
činností,	 to	menej	 šikovné	 bude	 nešikovnejšie	 tiež	 akosi	 všeobecne.	 Už	 teraz		
sa	ale	môžu	vyskytnúť	zárodky	niektorých	špeciálnych	schopností	–	niektoré	deti	
budú	 šikovnejšie	 v	 hrách	 vyžadujúcich	 psychomotorickú	 koordináciu,	 niektoré	
budú	 lepšie	 kresliť,	 iné	 prejavia	 dobrý	 hudobný	 sluch	 či	 pokročilé	 počtárske	
spôsobilosti.	Podľa	T.	Kováča	(1972)	možno	už	u	štvorročných	detí	identifikovať	aj	
zárodky	tvorivosti.	V	žiadnom	prípade	však	ešte	nebudeme	hovoriť	o	špeciálnych	
talentoch.	Všetky	rozvíjajúce	sa	psychické	funkcie	môžu	byť	ukazovateľmi	rozvoja	
všeobecného	 intelektového	nadania	 rovnako	 dobre,	 ako	 sa	 intelektové	 funkcie	
(počítanie	alebo	čítanie,	ktoré	niektoré	nadané	deti	zvládnu	aj	pred	štvrtým	rokom	
života)		môžu	neskôr	stať	základom	pre	rozvoj	talentu	umeleckého	či	športového.

Ak	plánujeme	identifikovať	nadané	deti	v	predškolskom	veku,	zameriame	sa	na	ich	
všeobecné	nadanie.	Aj	keby	sa	niektoré	z	nich	už	začali	prejavovať	diferencovane,	
výchova	a	vzdelávanie	sa	v	každom	prípade	musí	orientovať	na	 ich	všeobecný		
a	mnohostranný	rozvoj.	Špecializácia	v	tomto	veku	by	bola	predčasná	a	mohla		
by	 vyvíjajúcemu	 sa	 talentu	 skôr	 ublížiť	 než	 pomôcť	 (Dočkal,	 2005;		
na	nebezpečenstvo	predčasnej	špecializácie	upozorňuje	aj	M.	Mesárošová,	1998).

Prejavmi	 3-6	 ročných	 detí,	 ktoré	 môžu	 svedčať	 o	 nadpriemernom	 rozvoji		
ich	nadania,	sa	na	tomto	mieste	nebudem	zaoberať,	nájdete	ich	v	iných	príspevkoch.	
Zaznamenanie	 týchto	 prejavov	 rodičmi	 a	 učiteľkami	 materskej	 školy	 môže		
byť	východiskom	procesu	identifikácie	nadaných	predškolákov.	Učiteľky	materských	
škôl	môžu	prejavy	detí	súvisiace	s	intelektovým	nadaním	vyhodnocovať	pomocou	
posudzovacích	 škál,	 ktoré	 pre	 ne	 vytvorili	 psychológovia.	 Takéto	 metodiky		
sa	používajú	v	ČR	i	na	Slovensku	(Hříbková,	bez	vročenia;	Dočkal,	2010).	Nejde		
o	 	 diagnostické	 nástroje	 v	 pravom	 zmysle	 slova,	 účelom	 použitia	 podobných	
metodík	je	vytipovať	deti,	ktoré	stojí	za	to	poslať	na	psychologické	vyšetrenie.

Možnostiam	psychológov	pri	identifikácii	nadaných	predškolákov	alebo	pri	iden-
tifikácii	nadania	predškolákov	chcem	venovať	niekoľko	poznámok.	(Identifikácia	
nadaných	a	identifikácia	nadania	vyjdú	narovnako:	ak	chcem	identifikovať,	t.	j.	nájsť	
nadpriemerne	nadaných,	musím	identifikovať,	t.	j.	diagnostikovať	nadanie	každého	
z	detí,	medzi	ktorými	hľadám.)	Pre	možnosť	posudzovať	nadanie	dieťaťa	analogicky	
platí	jeden	z	princípov,	ktoré	som	kedysi	(vychádzajúc	z	úvahy	M.	Kodýma,	1978)	
sformuloval	pre	výber	talentov:	čím	je	dieťa	mladšie,	tým	menej	indikátorov	nadania	
máme	k	dispozícii	a	tým	menej	je	výber	spoľahlivý	(Dočkal,	1999).	Psychológovia	
vyvinuli	 rôzne	 nástroje	 (testy)	 na	 odhad	 úrovne	 mnohých	 osobnostných	
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vlastností,	ktoré	sa	pokladajú	za	súčasť	talentu.	Väčšina	z	nich	sa	však	nedá	použiť		
v	predškolskom	veku.	Takže,	napriek	oprávnenej	kritike	 testovania	 inteligencie	
(pozri	napr.	Gould,	1998;	Dočkal,	2005),	budeme	sa	musieť	oprieť	predovšetkým	
o	 výsledky	 inteligenčného	 testu.	 Pre	 tak	 malé	 deti	 však	 ani	 inteligenčných	
testov	nie	je	v	našich	krajinách	veľa	na	výber.	České	a	slovenské	normy	pre	deti		
od	2	a	pol	roka	má	dokonca	iba	jediný	–	SON-R	2½-7	(Tellegen	et	al.,	2009).	Tvorivé	
predpoklady	 detí	 umožní	 odhadnúť	 Kresebný	 test	 tvorivého	 myslenia	 (Urban		
et	al.,	2002).

Okrem	menšieho	počtu	indikátorov	sú	za	nespoľahlivosť	odhadu	úrovne	nadania	
zodpovedné	 ešte	 dva	 faktory:	 objektívne	 nižší	 testový	 výkon	 najmenších	 detí		
a	individuálne	charakteristiky	vývinu,	ktorým	som	sa	na	predchádzajúcich	stranách	
pomerne	podrobne	venoval.	Ako	vplýva	na	presnosť	odhadu	úrovne	nadania	nízky	
výkon?	Predstavme	si	test,	ktorý	má	hoci	100	úloh.	Priemerné	desaťročné	dieťa	
vyrieši	päťdesiat	z	nich	a	získa	tak	IQ=100.	Ak	vyrieši	60	úloh,	jeho	IQ	už	bude	
120.	Vyriešenie	jednej	úlohy	teda	predstavuje	posun	o	2	body	IQ.	Dieťa,	ktoré	
bude	mať	49	alebo	51	správnych	riešení,	budeme	stále	bez	problémov	pokladať	
za	priemerné.	Pre	priemerné	štvorročné	dieťa	je	však	normálne,	ak	bezchybne	
vyrieši	 10	 úloh	 testu.	 Tento	 výkon	 reprezentuje	 IQ=100.	 Na	 získanie	 IQ=120	
je	treba	správne	vyriešiť	12	úloh.	Jedna	úloha	tu	predstavuje	posun	až	o	desať	
IQ-bodov.	 Jedna	 úloha	 hore-dole	 je	 ale	 aj	 v	 štyroch	 rokoch	 vecou	 náhody	 –		
a	takáto	náhoda	môže	rozhodnúť	o	tom,	či	dieťa	zaradíme	alebo	nezaradíme	medzi	
tie	„nadané“.	Preto	by	sme	pri	testovaní	malých	detí	mali	používať	testy,	ktoré	
obsahujú	dostatočný	počet	úloh	 relevantných	pre	sledovanú	vekovú	kategóriu,	
aby	test	bol	dostatočne	citlivý.	Je	ale	 jasné,	že	pokým	pre	adolescenta	možno	
vymyslieť	relevantných	úloh	veľa,	tvorba	úloh	pre	predškolské	deti	je	obmedzená	
obmedzenými	 skúsenosťami	 predškolákov	 a	 tiež	 ich	 obmedzenou	 výdržou		
pri	riešení	testu.

Rozdiely	 v	 individuálnych	 priebehoch	 vývinu	 nie	 sú	 zodpovedné	 za	 presnosť	
testovania,	 ale	 za	 presnosť	 predikcie.	 Ak	 predškolskému	 dieťaťu	 testovaním	
stanovíme	 IQ=130,	 zaradíme	 ho	medzi	 nadané	 deti.	 Nevieme	 však,	 či	 v	 jeho	
prípade	nejde	o	vývin	akcelerovaný	iba	v	tomto	období;	možno	už	o	pár	rokov	
tých	130	bodov	nedosiahne.	Naopak,	ak	dieťaťu	nameriame	priemerné	IQ,	medzi	
nadané	ho	nezaradíme.	Vôbec	si	však	nemôžeme	byť	istí,	či	sa	nejedná	o	dieťa,	
ktorého	vývin	bude	akcelerovať	neskôr.	V	predškolskom	veku	 je	preto	dôležité	
venovať	 mnohostrannú	 pozornosť	 všetkým	 deťom,	 stimulovať	 ich	 rozvoj	 bez	
ohľadu	na	 aktuálnu	úroveň	 ich	 nadania.	 Podoba	 tej	 stimulácie	má	 zodpovedať	
nerovnakým	 edukačným	 potrebám	 rôznych	 detí,	 čo	 vyžaduje	 individuálny	
prístup.	 V	 tomto	 kontexte	 má	 význam	 aj	 osobitná	 podpora	 nadaných	 detí.	
Pozornosť,	ktorú	im	venujeme,	nemôže	síce	zaručiť,	že	sa	ich	nadanie	postupne	
nespriemerní,	zvyšuje	však	pravdepodobnosť,	že	sa	tak	nestane.	Pri	starostlivosti	
o	detské	talenty	by	sme	nikdy	nemali	zabudnúť	ani	na	deti,	ktoré	sme	ako	nadané	
neidentifikovali	 Aj	 ony	majú	 nejaké	 nadanie.	Možno	 sa	 rozvinie	 o	 rok,	možno		
v	školských	laviciach,	možno	až	v	dospelosti.	No	v	každom	prípade	bude	stavať		
na	tom,	čo	mu	dala	predškolská	výchova.
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Populácia	nadaných	detí	predškolského	veku	nie	je	dosiaľ	u	nás,	ale	ani	v	európ-
skom	 kontexte	 dostatočne	 podchytená,	 pritom	 ide	 o	 obdobie,	 počas	 ktorého	
deti	 navštevujú	 výchovno-vzdelávacie	 inštitúcie	 (materské	 školy),	 v	 rámci	
ktorých	môže	nastať	riziková	situácia	z	dôvodu	neadekvátnej	stimulácie	dieťaťa	
s	 vysokým	 kognitívnym	 potenciálom.	 Aj	 to	 bol	 jeden	 z	 dôvodov,	 prečo	 sme	
sa	 v	 rámci	 neziskovej	 organizácie	 Centrum	 nadania,	 n.o.	 rozhodli	 zamerať	 na	
potenciálne	 intelektovo	 nadané	 deti	 predškolského	 veku.	 V	 roku	 2008	 sme	
rozbehli	 podvečerné	 aktivity	 pre	 potenciálne	 nadané	 deti	 predškolského	 veku.	
Aktivity	boli	zamerané	na	prácu	so	zaujímavými	informáciami	(vesmír,	dinosaury,	
doprava,	počasie,	plazy	a	pod.).	

Pri	 komunikácii	 s	 rodičmi	 detí	 sme	 zistili,	 že	 ich	potomkovia	nie	 vždy	pociťujú	
dostatočnú	satisfakciu	pri	návšteve	bežnej	materskej	školy.	Rôznym	spôsobom	
prejavujú	svoju	nevôľu,	od	odmietania	chodiť	do	materskej	školy,	negativizmu,	
nezapájania	 sa	 do	 škôlkárskych	 aktivít	 až	 po	 pasívne	 prispôsobenie	 spojené	
s	nespokojnosťou.	Aj	na	základe	tohto	podnetu	sme	v	rámci	základnej	školy	pre	
intelektovo	nadaných	žiakov,	ktorú	sme	ako	Centrum	nadania	zriadili,	pripravili	
experimentálny	 projekt	 s	 názvom	 Program	 výchovno-vzdelávacej	 starostlivosti	
o	intelektovo	nadané	deti	v	úvodnom	ročníku	základnej	školy.	Projekt	je	schválený	
ministerstvom	školstva	a	je	rozložený	na	obdobie	rokov	2008-2014.

Východiská projektu

Pri	tvorbe	plánu	projektu	sme	sa	odrazili	od	týchto	východísk:

1.	intelektovo	nadané	deti	potrebujú	iné	podnety	(po	stránke	kvantitatívnej		
				aj	kvalitatívnej)	ako	ich	bežní	vrstovníci	v	materských	školách
2.	vo	vývine	nadaných	detí	existujú	isté	riziká,	na	ktoré	je	potrebné	zamerať		
				sa	už	v	predškolskom	veku
3.	vzdelávanie	nadaných	predškolákov	nie	je	vhodné	orientovať	výkonovo
4.	nadané	deti	predškolského	veku,	podobne	ako	ich	bežní	vrstovníci	potrebujú	
				čas	na	hru,	pobyt	vonku	a	ich	schopnosť	koncentrovať	sa	na	spoločné	aktivity	
				je	vzhľadom	na	vek	limitovaná

1. Intelektovo nadané deti potrebujú iné podnety (po stránke kvantita-
tívnej aj kvalitatívnej) ako ich bežní vrstovníci v materských školách

Na	rozdiel	od	materskej	školy	úvodné	ročníky	sú	triedami	základnej	školy,	žiaci	
úvodných	 ročníkov	 sú	 žiakmi	 školy.	 Ťažisko	 stimulácie	 vo	 vzdelávacej	 oblasti		
je	 v	 kognitívnych	 podnetoch,	 vychádzajúc	 pritom	 z	 potreby	 nadaných	 detí	
zaoberať	sa	práve	intelektovými	podnetmi.
Túto	charakteristiku	vyčlenil	Dabrovski	 (2004)	ako	 jeden	z	 typických	prejavov,	
súvisiacich	 s	 intelektovým	 nadaním	 a	 nazval	 ju	 intelektová	 hypersenzitivita	
(„overexcitability“).	U	 typicky	nadaného	dieťaťa	 sa	 prejavuje	 kladením	otázok,	
ktorými	pátra	po	podstate	javov	a	zákonitostí,	na	svoj	vek	netypickými	záujmami	
(dinosaury,	plazy,	planéty,	ľudské	telo,	doprava,	stroje).
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V	 tejto	 oblasti	 nasáva	 informácie,	 vsúva	 ju	 do	 každého	 rozhovoru	 a	 činnosti,	
často	má	v	danej	oblasti	viac	informácií	ako	bežný	dospelý	(napr.	názvy	mnohých	
dinosaurov	 či	 netypických,	 málo	 známych	 zvierat).	 V	 nízkom	 veku	 (často		
je	to	ešte	pred	tretím	rokom)	prejavujú	záujem	o	písmená	a	čísla,	časť	z	nadaných	
predškolákov	 ešte	 pred	 vstupom	 do	 školy	 číta	 alebo	 začína	 čítať.	 Intuitívne		
si	vytvárajú	číselné	predstavy,	vytvárajú	si	vlastné	algoritmy	sčítania	a	odčítania,	
často	poznajú	číselný	obor	do	tisíc	či	viac.	

Denný	rozvrh	tiež	vychádza	z	režimu	školy.	Úvodné	ročníky	sú	dva	–	prvý	úvodný	
ročník	 pre	 štvor	 až	 päťročné	deti	 a	 druhý	úvodný	 ročník	 pre	päť	 až	 šesťročné	
deti.	 Deti	 každý	 deň	 absolvujú	 štyri	 vyučovacie	 hodiny:	 hry	 s	 číslami,	 hry	
s	písmenkami,	práca	s	informáciami	(a	tiež	výchovné	predmety).	Obsah	a	aktivity	
týchto	predmetov	vychádzajú	z	kognitívneho	zamerania	detí.	Vzdelávacie	aktivity	
sú	hravé,	úlohy,	ktoré	deti	riešia	sú	striedavé,	sofistikované,	s	obmedzením	rutiny	
a	mechanických	činností.

2.  Vo vývine nadaných detí existujú isté riziká, na ktoré je potrebné 
zamerať sa už v predškolskom veku

V	starostlivosti	o	nadaných	 jedincov	existujú	bipolárne	názory	nielen	v	zmysle	
integrácia	–	segregácia,	obohatenie	–	akcelerácia,	ale	aj	v	celkovom	ponímaní	
tohto	 fenoménu,	 kde	 na	 jednej	 strane	 je	 dôraz	 kladený	 na	 výkon	 nadaného	
jedinca	 a	 na	 strane	druhej	 sa	 osobnosť	 nadaného	 jedinca	 vníma	ako	 komplex	
rôznych	súčastí	osobnosti	–	okrem	intelektovej	stránky	aj	stránka	emocionálna,	
sociálna,	morálna.

Takýto	 prístup	 zdôrazňujú	 aj	 Daniels	 a	 Piechowski	 (2009),	 ktoré	 uvádzajú,		
že	väčšina	pedagógov	a	rodičov	verí,	že	pri	vzdelávaní	a	výchove	nadaných	detí		
sa	má	klásť	najväčší	dôraz	na	 ich	 intelektuálny	 rozvoj.	Ale	 intelektuálny	vývin	
vychádza	z	vývinu	osobnosti	dieťaťa,	jeho	Ja.	V	skutočnosti	nie	je	možné	oddeliť	jedno		
od	druhého.	Práve	 takáto	separácia	 je	príčinou	zažívania	stresu	a	negatívnych	
tlakov	u	nadaných	detí,	uzatvárajú	Daniels	a	Piechowski	(tamtiež).	Vývin	jedno-
tlivých	 zložiek	 osobnosti	 nadaného	 dieťaťa	 býva	 často	 asynchrónny	 (napr.	
emocionálny	či	sociálny	vývin	oproti	intelektovému).	

Aj	z	tejto	skutočnosti	vyplývajú	riziká	vo	vývine	osobnosti	nadaného	dieťaťa,	ako	
ich	zhŕňa	Webb	a	kol.	(2004):

•	 hyperaktivita,	impulzivita
•	 prílišná	angažovanosť	pre	morálne,	etické	a	filozofické	otázky	s	rizikom	

depresií
•	 perfekcionizmus,	kladenie	si	príliš	vysokých	cieľov	bez	ohľadu	na	reálne	

schopnosti,	často	sprevádzaný	afektívnymi	reakciami
•	 poruchy	spánku,	nočné	mory
•	 prílišná	senzitivita	na	niektoré	podnety
•	 problémy	so	sociálnym	začlenením,	dominantné	vodcovstvo
•	 negativizmus,	opozícia	v	názoroch	aj	konaní
•	 denné	snenie
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Web	a	kol.	(2004)	ďalej	uvádza,	že	mnohí	jedinci,	diagnostikovaní	diagnózami	ako	
poruchy	pozornosti	a	hyperaktivita,	obsesívno-	kompulzívna	porucha,	Aspergerov	
syndróm,	porucha	opozičného	vzdoru,	bipolárna	porucha,	boli		nesprávne	diagno-
stikovaní.	Išlo	v	skutočnosti	o	nadaných	jedincov,	ktorých	ich	okolie	nedostatočne	
chápalo	 a	 neakceptovalo	 ich	 prejavy	 správania	 typické	 pre	 nadanú	 osobnosť.	
Riziká	 vo	 vývine	 osobnosti	 nadaných	 detí	 ešte	 viac	 zdôrazňujú	 potrebu	 klásť		
vo	výchove	a	vzdelávaní	nadaných	dôraz	nielen	na	ich	nadanie,	ale	v	rovnakej	
miere	aj	na	ich	vyvíjajúcu	sa	osobnosť.	Vo	vzdelávaní	nadaných	detí	v	úvodných	
ročníkoch	 považujeme	 za	 rovnako	 dôležitú	 intelektovú	 ale	 aj	 ostatné	 stránky	
osobnosti	 nadaných.	 Každý	 školský	 deň	 začína	 rannou	 komunitou,	 na	 ktorej	
sa	 okrem	 určených	 okruhov	 (napr.	 poznávanie	 detí	 navzájom,	 kamarátstvo,	
emócie	a	ich	vyjadrovanie)	analyzujú	a	riešia	aj	bežné	detské	konflikty	a	situácie.	
Každý	 konflikt	 sa	 rieši,	 zisťujú	 sa	 pohnútky	 detí,	 učíme	 ich,	 ako	 neagresívne	
riešiť	konflikty	a	ako	požiadať	o	pomoc.	Predškoláci	v	prvom	úvodnom	ročníku	
majú	celý	jeden	deň	vyhradený	na	riadené	hry,	pri	ktorých	učiteľka	organizuje	
spoločné	 alebo	 skupinové	 hry,	 učí	 deti	 vzájomne	 sa	 akceptovať,	 viesť	 hru,		
ale	 sa	 aj	 podriadiť.	 Nadané	 deti	 sa	 často	 prejavujú	 ako	 dominantné	 a	 takéto	
zloženie	kolektívu	nabáda	k	riešeniu	aj	situácií,	kde	chce	viacero	detí	dominovať.	
Deti	sú	vedené	k	tomu,	aby	si	nenechali	rozkazovať,	na	druhej	strane	k	tomu,		
že	nemajú	právo	rozkazovať	druhým,	že	schodnou	cestou	je	vzájomná	dohoda.

Pozornosť	 venujeme	 aj	 prejavom	 perfekcionizmu,	 ktorý	 sa	 medzi	 nadanými	
vyskytuje	 často	 v	 dysfunkčnej	 podobe.	 Takéto	 dieťa	 veľmi	 expresívne	 reaguje	
na	pocit	vlastného	neúspechu	(pričom	objektívne	nemusí	ísť	o	neúspech),	kladú	
si	ciele,	ktoré	prevyšujú	ich	momentálne	zručnosti.	Pri	pocite	zlyhania	prejavujú	
nespokojnosť	–	verbálnu,	ale	i	fyzickú,	vrátane	sebaubližovania.	Perfekcionistické	
deti	nie	sú	ochotné	riskovať,	ťažko	sa	rozhodujú.	Už	v	predškolských	ročníkoch	
aplikujeme	aktivity,	v	ktorých	deti	vedieme	k	risk-takingu	v	bezpečnom	prostredí	
(napríklad	 rôzne	odhady).	Tiež	 ich	učíme	 rôzne	spoločenské	alebo	 logické	hry,	
v	ktorých	získavajú	skúsenosť	s	výhrou	a	prehrou.

3.  Vzdelávanie nadaných predškolákov nie je vhodné orientovať výkonovo

Typicky	nadané	deti	majú	vysokú	vnútornú	motiváciu	ku	kognitívnym	činnostiam	–	
či	už	je	to	záujem	o	písmená,	čísla,	zvieratá,	dopravu	a	pod.	Prirodzene	poznávajú	
svet,	získavajú	zručnosti	a	rozvíjajú	si	vyššie	úrovne	myslenia.	Cieľom	úvodných	
ročníkov	nie	je	každé	dieťa	naučiť	určené	fakty	a zručnosti, ale stimulovať deti 
tak,	aby	pocítili	satisfakciu	z	vykonávaných	aktivít.	Konečný	výsledok	(aké	zruč-
nosti	dieťa	nadobudne)	závisí	od	úrovne	vývinu	dieťaťa.	Niektoré	deti	na	konci	
druhého	úvodného	ročníka	poznajú	veľké	tlačené	písmenká	a	sú	foneticky	pripra-	
vené	na	osvojenie	čítania,	iné	začínajú	čítať,	niektoré	už	čítajú	plynulo.	Podobne		
je	to	aj	s	matematickými	predstavami.

Pracovné	zošity	z	matematiky	a	slovenského	 jazyka,	ktoré	sme	pre	 tento	účel	
vytvorili,	sú	zostavené	tak,	aby	boli	riešiteľné	pre	deti	rôznej	vývinovej	úrovne,	
motivácie	 a	 záujmu.	 Napríklad	 tú	 istú	 úlohu	 môže	 dieťa	 riešiť	 dokreslením,	
priradením,	pripísaním,	súčasťou	sú	tiež	tzv.	bonusové	úlohy	pre	deti,	vyžadujúce	
náročnejšie	úlohy.

4.  Nadané deti predškolského veku, podobne ako ich bežní vrstovníci 
potrebujú čas na hru, pobyt vonku a ich schopnosť koncentrovať  
sa na spoločné aktivity je vzhľadom na vek limitovaná

Nadané	deti	majú	svoje	kognitívne	záujmy	a	potreby,	dokážu	sa	dlho	koncentrovať	 
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na	svoju	obľúbenú	činnosť,	na	druhej	 strane	sú	 to	aj	deti	 s	bežnými	prejavmi	
a	 potrebami,	 ku	 ktorým	 patrí	 aj	 dostatočný	 čas	 vyhradený	 pobytu	 vonku,		
čas	na	oddych,	relax	a	hru.

Prvé	 tri	 vyučovacie	 hodiny	 (každá	 z	 týchto	 hodín	 v	 skutočnosti	 trvá	 približne		
30	minút)	 deti	 absolvujú	 v	 triedach,	 štvrtú	 (predĺženú)	 hodinu	 deti	 absolvujú	
vonku,	 kde	 sa	 venujú	 pozorovaniu	 okolia	 alebo	 pohybovým	 aktivitám.	 Deti	
v	prvom	úvodnom	ročníku	majú	každý	piatok	vyhradené	doobedie	pre	riadené	
hry,	ktoré	majú	okrem	relaxačnej	aj	sociálnu	funkciu	–	učiteľka	organizuje	hracie	
aktivity,	pričom	učí	deti	 vzájomnej	komunikácii	 a	usmerňuje	sociálne	kontakty	
tak,	 aby	 deti	 získavali	 skúsenosti	 vo	 vedení	 hry	 i	 prispôsobení,	 vo	 vyhrávaní	
a	 prehrávaní	 a	 pod.	 Po	 obede	 nasleduje	 oddych,	 ktorý	 je	 v	 prvom	 a	 druhom	
úvodnom	 ročníku	 rozdielny.	 Deti	 prvého	 ročníka	 oddychujú	 na	 ležadlách,		
ale	nemusia	spať.	Počúvajú	rozprávku,	môžu	si	listovať	v	knihe	alebo	sa	ticho	hrať.	
Deti	druhého	úvodného	ročníka	už	neodpočívajú	na	ležadlách,	ale	je	vytvorený	
priestor	 pre	 relaxáciu,	 kedy	 je	 navodená	 pokojnú	 atmosféra.	 Deti	 počúvajú	
rozprávky	a	príbehy,	majú	možnosť	voliť	si	vlastnú	pokojnú	činnosť.	Po	odpočinku	
sú	v	programe	poobedné	krúžky:	tvorivé	dielne,	pokusy	a	hlavolamy,		športové	
hry,	spoločenské	hry,	anglická	konverzácia.	Po	olovrante	idú	deti	opäť	na	približne	
hodinu	von,	kde	sa	venujú	pohybovým	hrám.

Žiaci v úvodných ročníkoch

Ide	o	deti	s	výraznou	akceleráciou	v	kognitívnej	oblasti,	ktorých	rodičia	majú	záujem	
podporiť	 nadanie	 dieťaťa,	 alebo	 predpokladajú	možné	 riziká	 vo	 vývine	 dieťaťa	
a	preto	volia	školu	so	skúsenosťou	v	tejto	oblasti.	V	našej	štúdii	(XXX)	sme	zistili,		
že	 len	približne	polovica	rodičov	vyhľadala	psychológa	s	podozrením	na	možné	
intelektové	 nadanie	 dieťaťa	 –	 všimli	 si	 akceleráciu	 svojho	 dieťaťa,	 nezvyčajné	
záujmy,	 alebo	 ich	 na	 to	 upozornili	 učiteľky	 v	 škôlke.	 Druhá	 polovica	 rodičov	
navštívila	 klinického	psychológa	 z	 iných	dôvodov	–	potrebovali	 riešiť	 výchovné	
problémy,	 ktoré	 sa	 vyskytovali	 v	 domácom	 prostredí	 alebo	 v	materskej	 škole	
(napr.	 negativizmus,	 prílišná	 tvrdohlavosť,	 nezvládanie	 dieťaťa,	 hyperaktivita,	
problémy	 v	 sociálnych	 vzťahoch	 s	 deťmi,	 ťažká	 adaptácia	 dieťaťa	 v	materskej	
škole	 a	 pod.).	 Pri	 komplexnom	 vyšetrení	 psychológ	 diagnostikoval	 intelektové	
nadanie	dieťaťa.

Časť	týchto	problémových	prejavov	sa	hneď	alebo	po	uplynutí	adaptačnej	doby	
eliminovala	 alebo	 úplne	 vymizla	 (najčastejšie	 negativizmus,	 hyperaktivita,	
adaptačné	 problémy),	 ostatné	 problémy	 sú	 riešené	 individuálne,	 pričom	 dieťa		
je	neustále	pozorované	a	jeho	pokroky	sú	vyhodnocované.

Po	 absolvovaní	 druhého	 úvodného	 ročníka	 väčšina	 detí	 postupuje	 do	 prvého	
ročníka	 pre	 nadané	 deti,	 výrazná	 menšina	 rodičov	 z	 rôznych	 dôvodov	 volí	
individuálnu	integráciu	dieťaťa	v	bežnej	škole.

Diagnostická funkcia úvodných ročníkov

Rôzne	netypické	prejavy	nadaných	detí	môžeme	rozdeliť	na:

- prejavy, ktoré nie sú celkom v súlade s očakávaním okolia, ktoré sa však 
vhodným prístupom a stimuláciou dieťaťa výrazne eliminujú alebo nie sú vnímané 
ako problémové	 (napr.	 vyššia	 aktivita,	 potreba	 argumentácie	 požiadaviek,	
negativizmus)
Ide	napríklad	o	deti,	ktoré	prejavovali	negativizmus	-	v	bežnej	materskej	škole	

28



odmietali	 niektoré	 aktivity,	 pretože	 ich	 dostatočne	 nestimulovali,	 aplikáciou	
sofistikovaných	úloh	tieto	prejavy	vymizli.

- problémové prejavy, ktoré vyžadujú individuálny prístup pri ich riešení		
(napr.	silná	dominancia,	impulzívne	prejavy,	šaškovanie,	rušivá	hyperaktivita)
Napríklad	 dieťaťu,	 ktoré	 má	 vysokú	 potrebu	 pohybu	 je	 umožnené	 v	 prípade	
potreby	vyjsť	na	chodbu	a	realizovať	bezpečnú	pohybovú	činnosť	až	do	odznenia	
napätia.

- výrazné problémové prejavy, ktoré vyžadujú špeciálne postupy, pričom je po-
trebná odborná diagnostika príčin týchto prejavov
Ide	napríklad	o	deti	s	veľmi	výraznými	prejavmi	denného	snenia	(pričom	môže	
ísť	 o	 poruchu	 pozornosti,	 denné	 snenie	 súvisiace	 s	 nadaním	 dieťaťa	 alebo		
aj	o	prejavy	autizmu).

Počas	troch	rokov	existencie	sa	najvýraznejšie	prejavovali	problémy	v	sociálnej	
oblasti.	Tieto	deti	boli	dlhodobo	pozorované	a	napokon	odporučené	na	odbornú	
diagnostiku,	 ktorá	 potvrdila	 poruchu	 Aspergerov	 syndróm.	 Po	 odhalení	 príčiny	
problémov	je	dieťa	špeciálne	individuálne	vedené.	Takýmto	deťom	poskytujeme	
sociálne	vzdelávanie.

Čím	 skôr	 sa	 odhalia	 možné	 príčiny	 problémových	 prejavov,	 alebo	 čím	 skôr		
sa	 aplikujú	 prístupy,	 ktoré	majú	 za	 následok	 elimináciu	 netypických	 prejavov,		
tým	väčšiu	šancu	má	dieťa	primerane	prosperovať	v	ďalšom	období.

Starostlivosť o deti s problémovými prejavmi

Medzi	problémové	prejavy	v	úvodných	ročníkoch	(ktoré	môžu,	ale	nemusia	byť	
súčasťou	rôznych	porúch)	patria:	ťažšia	adaptácia,	dysfunkčný	perfekcionizmus,	
silná	dominancia,	znížená	schopnosť	sociálnej	komunikácie,	impulzivita	až	agre-
sivita,	 rozptýlená	 pozornosť,	 denné	 snenie,	 prejavy	 úzkosti,	 prekračovanie	
pravidiel	 (napr.	bezpečnosť).	Podľa	závažnosti	prejavov	sa	k	dieťaťu	pristupuje	
individuálne,	v	prípade	potreby	v	spolupráci	s	rodičmi	a	so	školskou	psychologičkou	
(napr.	 nálepkový	 odmeňovací	 systém,	 analýza,	 dramatizácia	 sporných	 situácií		
a	ich	riešenia,	relaxácia	dieťaťa	na	istý	čas	mimo	kolektívu).	Pre	budúci	školský		
rok	pripravujeme	 individuálne	a	skupinové	sociálne	vzdelávanie	pre	deti,	ktoré	
majú	problémy	v	sociálnych	kontaktoch	s	rovesníkmi.

Prvé skúsenosti s projektom

Po	 troch	 rokoch	 overovania	 úvodných	 ročníkov	 môžeme	 konštatovať,	 že	 deti	
preukazujú	satisfakciu	z	činností,	ktoré	v	škole	realizujú.	Do	školy	chodia	rady,		
sú	aktívne	a	mnohí	rodičia	komunikujú,	že	vzhľadom	na	vyťaženie	detí	v	škole		
už	nie	 sú	zo	 svojich	potomkov,	 ich	otázok	a	vyžadovania	 činností	 takí	 zničení.	
U	 mnohých	 detí	 vymizli	 alebo	 sa	 výrazne	 redukovali	 prejavy,	 súvisiace	
s	 nedostatočnou	 stimuláciou	 v	 bežnej	 materskej	 škole	 (adaptačná	 úzkosť,	
negativizmus,	odmietanie	materskej	školy	a	pod.).	Zároveň	v	rámci	diagnostickej	
činnosti	 sme	mali	možnosť	odhaliť	niektoré	poruchy	alebo	problémové	prejavy	
detí,	tieto	individuálne	riešiť	a	tak	deti	lepšie	pripraviť	na	vstup	do	prvého	ročníka.

Literatúra

DANIELS,	S.,	PIECHOWSKI,	M.	(2009):
Living	with	intensity.	Scottsdale:	Great	Potential	Press.	ISBN	978-0-910707-89-3.

29



JURÁŠKOVÁ,	J.,	MÁTYCHOVÁ,	M.	(2010):
Vzdelávanie	 intelektovo	 nadaných	 –	 súčasť	 špeciálnej	 pedagogiky.	 Zborník	
príspevkov	 z	 III.	 medzinárodnej	 špeciálnopedagogickej	 konferencie.	 Trendy	
a	nové	výzvy	v	špeciálnej	pedagogike.	Bratislava:	IRIS.	ISBN978-80-89238-36-1.

WEBB,	T.J.	-	A,EMEND,	E.R.	–	WEBB,	N.E.	–	GOERSS,	J.	–	BELJAN,	P.	–	OLENCHAK,	
F.R.	(2004):
Misdiagnosis	and	Dual	Diagnoses	of	Gifted	Children	and	Adults.	Scottsdale:	Great	
Potential	Press.	ISBN	0-910707-64-2.

30



MENSA A ROZVOJ NADÁNÍ

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními 
dvěma procenty populace, má přes 100.000 členů ve sto zemích 
světa. Mensa ČR nabízí svým 2.200 členům i veřejnosti intelektuální 
stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních set- 
kání, přednášek, exkurzí a především přátelského prostředí. Mensa ČR  
vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, 
podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická 
olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje Kluby nadaných dětí, 
provádí testování IQ veřejnosti.

Co je Mensa?

Mensa	 je	mezinárodní	 společenská	 organizace	 založená	 roku	 1946	 v	Oxfordu.		
Je	to	nevýdělečné	apolitické	sdružení	nadprůměrně	inteligentních	lidí	bez	rozdílu	
rasy	a	vyznání.

Jejím	 cílem	 je	 využití	 inteligence	 ve	 prospěch	 lidstva,	 ale	 také	 vytvoření	
stimulujícího	prostředí	pro	své	členy.	Členem	se	může	stát	každý,	kdo	dosáhne	
věku	14	let	a	v	testu	inteligence,	schváleném	mezinárodním	dozorčím	psychologem	
Mensy	 International,	 výsledku	mezi	 horními	 dvěma	procenty	 celkové	populace	
(na	stupnici	používané	v	Čechách	odpovídá	IQ	130).	Pro	členství	v	Mense	nejsou	
nutné	žádné	jiné	předpoklady	(kromě	povinnosti	platit	členské	příspěvky).

Mensa International
Mensa	 International	 zastřešuje	 59	 národních	Mens.	 Celkem	má	 přes	 110	 tisíc	
členů	 ve	 více	 než	 100	 zemích	 světa.	 Zajímavým	 mezinárodním	 programem	
pro	členy	je	SIGHT,	který	nabízí	cestovatelům	po	celém	světě	drobnou	pomoc,	
provedení	po	městě,	ale	i	možnost	ubytování	u	členů.
Více	informací	o	MI	naleznete	na	www.mensa.org

Testy IQ
Mensa	 provádí	 základní	 testování	 IQ	 prostřednictvím	 mezinárodně	 uzná-
vaného	 standardizovaného	 testu	 schváleného	mezinárodním	 dozorčím	 psycho-	
logem	společnosti.	Nad	správností	prováděných	 testování	dohlíží	 i	psycholožka	
Mensy	ČR	-	PhDr.	Dagmar	Jílková.	

Test	trvá	40	minut	a	lze	jej	opakovat	maximálně	třikrát	za	život	s	minimálně	roční	
přestávkou	mezi	jednotlivými	pokusy.	Každý,	kdo	se	zúčastní	mensovního	testu,	
dostane	potvrzení	o	absolvování	 s	udaným	IQ.	Toto	potvrzení	má	mezinárodní	
platnost.	

Test	není	závislý	na	nabytých	vědomostech,	kulturním,	jazykovém	a	společenském	
zázemí.	 Jedná	 se	 o	 vyhledávání	 logických	 vazeb	 mezi	 grafickými	 symboly.	
Testování	 se	 provádí	 pod	 dohledem,	 aby	 byly	 zaručeny	 shodné	 podmínky		
pro	 všechny	 účastníky.	 Test	 nelze	 absolvovat	 korespondenčně.	 Testování	 IQ	
provádí	Mensa	i	u	dětí,	a	to	od	věku	5	let.	Absolvování	IQ	testu	je	jediný	způsob,	
jak	se	stát	členem	organizace.
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O organizaci
U	nás	se	se	zakládáním	Mensy	počalo	v	roce	1989	pod	vedením	Dr.	Hany	Drábkově.	
Registrace	Mensy	Československo	proběhla	v	1991.	Od	roku	1993	působí	Mensa	
České	republiky.	V	současnosti	má	Mensa	2	200	členů,	z	toho	600	dětí.

Aktivity Mensy

Celostátní setkání
Jednou	 z	 největších	 akcí	 jsou	 celostátní	 setkání	 Jarní	 (v	 květnu)	 a	 podzimní		
(v	září).	Účast	se	pohybuje	mezi	80	–	120	členy.	

Náplní	 jsou	 exkurze,	 teamové	 hry,	 přednášky,	 šifry,	 soutěže,	 deskové	 hry,	
poznávání	 okolí,	 ale	 především	 setkání	 se	 zajímavými	 lidmi	 z	 celé	 republiky		
i	zahraničí.

Exkurze
Významným	 způsobem	 rozšiřování	 obzorů	 členů	 i	 veřejnosti	 jsou	 pořádané	
exkurze.	Cílem	jsou	různé	instituce	(např.	Vláda	ČR,	Česká	televize,	Poslanecká	
sněmovna,	 výzkumné	 ústavy,	 Tokamak,	 Policie	 ČR),	 elektrárny	 (Temelín,	
Dukovany,	 Dlouhé	 Stráně,	 Dalešice,	 Jaslovské	 Bohunice,	 i	 celá	 řada	 menších	
vodních)	a	továrny	(např.	Hyundai,	Mars,	Czech	Blades,	Škoda	Auto	a	celá	řada	
dalších).

Zahraniční exkurze
Mezi	 oblíbené	 akce	 patří	 zahraniční	 exkurze.	 Proběhly	 např.	 Brusel	 (Evrop-
ský	 parlament,	 Evropská	 komise)	 a	 Belgie,	 Londýn	 (BBC)	 a	 Oxford	 (kolébka		
Mensy),	 Štrasburk	 (Evropský	 parlament	 a	 Evropský	 soud	 pro	 lidská	 práva)		
a	Paříž,	Itálie	(Florencie,	Pisa,	Řím),	několikrát	do	CERNu	v	Ženevě,	kde	pracovně	
působí	místopředseda	Mensy	ČR,	Berlín	a	nyní	se	připravuje	Petrohrad	a	Pobaltí.

Přednášky
Pro	členy	i	pro	veřejnost	po-řádá	Mensa	každý	rok	řadu	přednášek.	Přínosem	bývá	
nejen	přednesené	téma	a	setkání	s	přednášejícím,	ale	také	následující	diskuze.	
Z	desítek	přednášejícíh	hostů	uveďme	například	 (bez	 titulů	a	křestních	 jmen):	
viceguvernér	ČNB	Singr,	poslanec	Tluchoř,	rektor	UK	Hampl,	ombudsman	Motejl,	
astronom	 Grygar,	 ekonom	 Sedláček,	 politolog	 Robejšek,	 ministryně	 Kovářová,		
a	další.

Místní skupiny
Členové	 v	 regionech	 a	 městech	 se	 sdružují	 v	 místních	 skupinách.	 Pravidelné	
schůzky	místních	skupin	probíhají	zpravidla	1x	měsíčně	a	jejich	častou	náplní	jsou	
tematické	 i	obecné	diskuze,	řešení	 logických	her	 i	plánování	a	příprava	dalších	
akcí.	Působí	ve	všech	krajích	(vyjma	Libereckého	a	Vysočiny).	

K	 dalším	 aktivitám	 patří	 různé	 výlety,	 sportovní	 akce,	 extrémní	 sporty	 nebo	
společné	návštěvy	kulturních	akcí.

Zájmové skupiny (SIGy)
Název	vychází	z	anglického	Special	Interest	Group	–	jedná	se	tedy	o	sdružování	
členů	na	základě	jejich	zájmů.	V	rámci	Mensy	ČR	působí	desítky	různých	typy	SIGů	
–	globální	oteplování,	jazyky,	ekonomie,	jídlo,	sport,	business,	sci-fi,	deskové	hry,	
výtvarné	umění,	psychologie	a	další.
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Časopis Mensa
Mensa	vydává	vlastní	časopis,	který	vychází	šestkrát	ročně	(každý	sudý	měsíc)	
ve	 formě	 tištěné	 i	 PDF.	 Obsahuje	 informace	 o	 Mense,	 pozvánky	 a	 reakce	
na	 akce,	 rozhovory,	 hry	 a	 adresář,	 ale	 má	 také	 publicistickou	 a	 odbornou	
funkci.	 Výroční	 číslo	 vychází	 s	 dvojnásobným	 nákladem	 (cca	 5000	 ks)		
a	je	shrnutím	uplynulého	roku.

Internet
Internetové	 stránky	 www.mensa.cz	 slouží	 ke	 komplexnímu	 informování	
veřejnosti	 i	 členů	 o	 Mense	 a	 jejích	 projektech	 a	 aktivitách.	 Nabízí	 ovšem	
také	 hádanky,	 šifry,	 hlavolamy,	 kontakty	 i	 zajímavé	 čtení.	 Intranet	
pro	 členy	 je	 pak	 zabezpečeným	 přístupem	 k	 dokumentům	 a	 vnitřním	
informacím,	 ke	 vzájemné	 komunikaci	 mezi	 členy,	 editaci	 kalendáře	 akcí		
i	administrativě.	Významnější	projekty	mají	své	vlastní	internetové	systémy	–	např.	
www.logickaolympiada.cz	nebo	www.mensantc.eu.

Mensa pro Nadané děti

Mensa gymnázium
Založené	v	roce	1993	Kateřinou	Havlíčkovou.	Do	roku	2010	neslo	název	Osmileté	
gymnázium	Buďánka.	Jedná	se	o	jedinou	střední	školu	v	ČR	zaměřenou	výhradně	
na	 vzdělávání	 nadaných	 studentů.	 A	 současně	 jediné	 gymnázium	 na	 světě	
zřizované	 Mensou.	 V	 této	 škole	 najdou	 nadaní	 studenti	 optimální	 podmínky	
pro	 svůj	 rozvoj	 –	 rodinné	 prostředí,	 přátelské	 učitele	 zapálené	 pro	 svůj	 obor,	
kolektiv	 podobných	 vrstevníků,	 prostor	 pro	 tvořivost	 a	 uspokojování	 svých	
individuálních	specifických	potřeb.	Cílem	školy	není	jen	rozvoj	vědomostí,	ale	celé	
osobnosti	 studenta.	Studenti	 jsou	velmi	úspěšní	 v	přijímacím	 řízení	na	vysoké	
školy.

Škola	 poskytuje	 svým	 studentům	 nadstandardní	 péči	 s	 vysoce	 individuálním	
přístupem	pedagogickým	i	psychologickým.	Podporuje	jejich	radost	z	poznávání,	
tvořivost,	 pracuje	 na	 jejich	 sociálních	 dovednostech	 a	 sebepoznávání,	 učí		
je	 týmové	práci.	Studentům	 je	od	prvního	 ročníku	umožněna	vysoká	profilace	
pomocí	 volitelných	 předmětů	 a	 seminárních	 prací.	 Výuka	 některých	 předmětů	
(matematiky,	 cizích	 jazyků)	 probíhá	 ve	 smíšených	 skupinách	 podle	 vyspělosti	
studentů	tak,	aby	student	vždy	pracoval	ve	skupině,	jejíž	tempo	a	úroveň	nejlépe	
odpovídá	jeho	schopnostem.	Některé	obory	jsou	vyučovány	přímo	na	katedrách	
vysokých	škol	vysokoškolskými	profesory	(např.	fyzika	na	MFF	UK).	Studenti	mají	
možnost	sami	nebo	prostřednictvím	svých	zástupců	ve	studentské	radě	ovlivnit	
rozhodnutí	týkající	se	školy.	Ze	svých	studentů	vychovává	MG	vzdělané,	tvořivé		
a	samostatně	uvažující	osobnosti.

Základní	 podmínkou	 přijetí	 na	 MG	 je	 úspěšné	 absolvování	 vstupního	 testu		
do	Mensy	ČR	(IQ	nad	130)	-	členství	podmínkou	studia	není.
MG	 poskytuje	 úplné	 všeobecné	 středoškolské	 vzdělání	 gymnaziálního	 typu	
intelektově	 nadprůměrným	 dětem	 i	 s	 přihlédnutím	 k	 jejich	 zvláštnostem		
a	handicapům.	Jednou	z	hlavních	zásad	gymnázia	je	respektování	individuálních	
potřeb	a	předpokladů	každého	studenta.	Studenti	mají	od	prvního	ročníku	možnost	
vysoké	profilace	a	ovlivňují	tempo	výuky	v	předmětech,	které	je	zajímají	nejvíce.
Mensa	Gymnázium	má	průměrně	18	studentů	ve	třídě	a	sídlí	na	Španielově	1111,	
Praha-Řepy.

Více	informací	na	www.mensagymnazium.cz
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Dětská Mensa
Dětská	Mensa	je	platforma	pro	členství	dětí	ve	věku	5-14	let,	které	takto	mají	
přístup	na	mensovní	akce,	na	intranet,	časopis	a	další	výhody	dospělých	členů.
Slouží	k	podpoře	rozvoje	a	vyhledávání	nadaných	dětí,	k	podpoře	takto	zaměřených	
škol	a	zastřešuje	mensovní	aktivity	pro	děti	a	mládež.

Logická olympiáda 2011
Logická	olympiáda	je	soutěž	v	logických	úlohách	určená	dětem	a	mládeži	z	celé	České	
republiky.	Doplňuje	spektrum	aktivit	určených	dětem	a	mládeži	o	soutěž,	ve	které	
nerozhodují	školní	znalosti,	ale	samostatné	uvažování	a	schopnost	lo-gického	myšlení,	
a	klade	si	za	cíl	podnítit	v	dětech	zájem	o	tuto	oblast.	Sou-těžní	úlohy	jsou	založeny		
na	obecných	principech	a	pro	jejich	řešení	nejsou	potřeba	žádné	speciální	znalosti,	
ale	jen	zdravý	rozum,	logika,	rychlý	a	správný	úsudek.	Soutěž	není	vědomostní,		
a	proto	v	ní	mohou	dosáhnout	vyni-kajících	výsledků	i	žáci,	kteří	nejsou	úspěšní		
v	tradičních	školních	předmětech	nebo	pocházejí	z	různého	sociálního	a	kulturního	
zázemí.	Úspěch	v	soutěži	pak	může	mít	příznivý	vliv	na	jejich	integraci	a	motivaci.	
Mezi	velké	přínosy	Logické	olympiády	tedy	patří	vyhledávání	skrytých	talentů.

Hlavním	 cílem	 je	 obrátit	 pozornost	 dětí	 i	 odborné	 veřejnosti	 ke	 specifickému	
nadání,	kterým	je	schopnost	logického	myšlení	a	samostatného	uvažování.	Chce-
me	doplnit	spektrum	akcí	určených	školákům	o	aktivitu	zaměřenou	na	oblast,	která	
si	v	našem	vzdělávacím	sys-tému	stále	hledá	své	místo.	Mnoho	škol		se	dnes	snaží	
přistupovat	k	výuce	aktivně	a	rozvíjet	u	dětí	schopnost	samostatného	myšlení.	
Naším	cílem	je	pomoci	rozpoznat	toto	 individuální	nadání	a	být	krokem	k	jeho	
rozvoji.
	
Soutěže	 se	 v	 roce	 2010	 zúčastnilo	 téměř	 15	 000	 žáků	 a	 studentů	 z	 900	 škol		
z	celé	republiky.	Do	krajských	kol	konaných	ve	všech	14	krajích	postoupilo	1	365	
soutěžících.	Nejlepších	200	soutěžících	postoupilo	z	krajů	do	finále.	
Novinkou	 pro	 ročník	 2011	 je	 rozšíření	 kategorií	 o	 kategorii	 B:	 žáci	 druhého	
stupně	základních	škol	(6.	–	9.	třída	a	odpovídající	ročníky	víceletých	gymnázií,	
tj.	první	dva	ročníky	u	šestiletých	gymnázií	nebo	první	čtyři	ročníky	u	osmiletých	
gymnázií)	a	stejně	jako	loni	se	soutěže	mohou	zúčastnit	žáci	1.	stupně	základních	
škol	(1.	–	5.	třída)	a	studenti	všech	druhů	středních	škol,	v	případě	víceletých	
gymnázií	 poslední	 4	 ročníky	 studia	 a	 to	 z	 celé	České	 republiky.	Díky	 rozšíření	
kategorií	 očekáváme	 výrazně	 vyšší	 počty	 přihlášených	 dětí.	 Do	 krajských	 kol	
bude	postupovat	150	soutěžících	nejlepší	v	kraji.

Každý	soutěžící	se	musí	registrovat	na	www.logickaolympiada.cz.	Pouze	pod	svým	
unikátním	 přihlašovacím	 jménem	 totiž	 může	 vyplnit	 online	 test	 nominačního	
kola.	Registrovat	se	mohou	i	školy.	Uživatelský	profil	školám	umožňuje	přehled		
o	přihlášených	studentech,	jejich	výsledcích	a	slouží	i	pro	komunikaci	s	organizátory	
soutěže.	 Registrace	 škol	 i	 soutěžících	 bude	 probíhat	 od	 1.	 srpna	 do	 30.	 září	
2011	a	 poté	 požádáme	kontaktní	 osoby	 z	 jednotlivých	 škol	 o	 ověření	 pravosti	
žáků	přihlášených	z	jejich	školy.	Je	to	jedno	z	mnoha	opatření,	jak	snížit	riziko	
případných	podvodů	v	nominačním	kole.	Jakékoliv	nepravosti	budou	postihovány	
vyloučením	žáka	ze	soutěže.	

Soutěž	probíhá	ve	třech	kolech.	Naším	cílem	je	zpřístupnit	soutěž	co	největšímu	
počtu	 dětí	 a	 studentů,	 a	 proto	 nominační	 kolo	 proběhne	 online	 –	 soutěžící		
se	mohou	připojit	ve	škole,	doma,	v	knihovnách,	zkrátka	kdekoliv.	Nominační	kolo	pro	
		kategorii	A:	žáci	prvního	stupně	ZŠ		proběhne	ve	dnech	1.	–	4.	října	2011,
		kategorii	B:	žáci	druhého	stupně	ZŠ	proběhne	ve	dnech	5.	–	8.	října	2011	a	
		kategorii	C:	studenti	SŠ	proběhne		ve	dnech	9.	–	12.		října	2011
Krajská	kola	se	uskuteční	v	pátek	4.	listopadu	2011	ve	všech	krajích.	Nejúspěšnější	
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řešitelé	 postoupí	 do	 celorepublikového	 finále,	 které	 se	 bude	 konat	 na	 konci	
listopadu	2011	v	Poslanecké	sněmovně	Parlamentu	ČR.
Více	informací	o	soutěži	naleznete	na	www.logickaolympiada.cz

Letní campy
Každé	léto	jsou	připravovány	letní	campy	a	tábory	pro	nadané	děti	a	mládež.	Jsou	
organizovány	především	pobytové	na	jeden	až	dva	týdny,	ale	také	příměstské.	
Program	a	témata	bývají	velmi	pestrá	-	společné	setkání	nadaných	dětí,	zábavné	
testy,	šifry,	kvízy,	hlavolamy,	kryptografie,	funkční	gramotnost,	rozbor	autorských	
textů,	zlepšení	slohu,	tvůrčí	psaní,	autorské	soutěže	(povídka,	námět),	rétorika,	
aktivity	na	rozvoj	debatních	dovedností,	přednášky,	diskuze,	dramatizace,	role-
playing,	informatika	(programování	a	počítačové	hry),	kreslení	comicsů;	promítání	
ANIME	a	ukázek	z	 tematických	filmů,	dračí	doupě	a	další	hry	na	hrdiny,	které	
rozvíjejí	strategii,	 taktiku	a	rétorické	schopnosti,	stolní	deskové	hry	-	scrabble,	
šachy,	abalone,	a	jiné	známé	či	méně	známé	logické	hry	pro	rozvoj	různých	typů	
inteligence,	hry	v	přírodě;	průběžné	soutěže	týmů	i	jednotlivců	o	zajímavé	ceny.

Školy spolupracující s Mensou
Mensa	propojuje	školy,	které	se	systematicky	věnují	podpoře	nadání	a	 talentu		
a	jeho	identifikaci.
Tyto	 školy	 aktivně	 pracují	 s	 nadanými	 dětmi,	 ať	 už	 v	 rámci	 výuky	 nebo	 při	
mimoškolních	aktivitách	se	zaměřují	na	rozvoj	logického	myšlení	(klub	deskových	
her,	 speciální	 matematika/logika,	 investigativní	 žurnalistika,	 debatní	 kroužek	
apod.).	Nabízejí	IVP,	skupinové	vyučování	nebo	úrovňové	vyučování.
Princip	zkvalitňování	pedagogické	práce	–	škola	se	snaží	v	rámci	svých	možností	
informovat	učitele	o	nových	možnostech	práce	s	talentovanými	dětmi,	využívá	IT	
ve	výuce,	pracuje	na	učebních	listech,	knihách,	software.
V	neposlední	řadě	se	školy	podílejí	se	na	mensovních	aktivitách	(dny	plné	her,	
Logická	olympiáda	a	další)	a	 informovat	žáky/učitele/rodiče	o	aktivitách	Mensy	
ČR.	Mensa	zajišťuje	školám	metodickou	pomoc,	vzájemnou	výměnu	zkušeností,	
informační	podporu	a	každý	rok	pořádá	Konferenci	Mensa	pro	školy.

Kluby nadaných dětí 
Mensa	ČR	zřizuje	po	celé	republice	kluby	nadaných	dětí.	Věkové	zacílení	je	první	
a	druhý	stupeň	základní	školy.	Cílem	je	podchytit	skupinu	velmi	nadaných	dětí	již	
v	raném	věku	a	poskytnout	jim	nadstandardní	rozvoj	a	rozšiřování	obzorů.	Kluby	
spolupracují	s	městy	a	se	základními	školami,	které	poskytují	pro	jejich	aktivity	
vhodné	prostory.	Důležitým	prvkem	klubu	je	i	spolupráce	s	rodiči,	jejichž	zapojení	
významným	 způsobem	 rozšiřuje	 spektrum	 činnosti	 klubu.	 Četnost	 schůzek		
je	zpravidla	1x	za	dva	týdny	a	náplní	jsou	především	exkurze,	přednášky,	aktivity	
rozvíjející	intelektové	schopnosti,	odborné	projekty	či	logické	a	deskové	hry.
Kluby	 působí	 v	 těchto	 městech:	 Brno,	 Frenštát	 p.R.,	 Frýdek-Místek,	 Karviná,	
Kyjov,	Liberec,	Lubina,	Opava,	Prostějov,	Uherský	Brod,	Ústí	nad	Labem,	Velká	
Bíteš,	Vsetín,	Znojmo,	Domažlice.

Mensa pro školky – NTC Learning System
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Od	 roku	2009	 implementujeme	v	ČR	projekt	Mensy	 International	vypracovaný	
týmem	 odborníků	 především	 z	 Mensy	 Srbsko	 vedeným	 lékařem	 Dr.	 Rankem	
Rajovićem	 –	 projekt	 rozvoje	 rozumových	 schopností	 dětí	 v	 předškolním	 věku	

35



Mensa	NTC	Learning	System.
Jde	o	systém	učení	dětského	mozku	za	pomoci	cvičení,	které	mají	vědecký	základ	
v	 průkaznosti	 zvýšení	 efektivity	 využívání	mozkové	 kapacity	 v	 dětském	 věku.	
Tyto	výzkumy	mimo	jiné	poukazují	na	fakt,	že	dětský	mozek	zakládá	75%	všech	
neuronových	synapsí	(propojů)	do	věku	7	let	-	a	celých	50%	vznikne	dokonce	do	
věku	5	let.	Tento	argument	se	nám	zdá	dostatečně	významný	k	tomu,	abychom	
věnovali	 velmi	 významnou	 pozornost	 předškolnímu	 věku,	 efektivitě	 učení		
a	využívání	dětské	paměti.	Pokud	naše	formální	základní	a	středoškolské	vzdělání	
pracuje	 již	 pouze	 se	 zbývajícími	 25%	možností	 využívání	 potenciálu	mozkové	
kapacity,	pak	je	pro	nás	zajisté	důležité,	jak	je	rozvíjeno	dítě	ve	věku	do	6	let.		
Proto	 se	 Mensa	 České	 republiky	 ve	 spolupráci	 s	 odbornou	 platformou	 Centra	
nadání	 zapojila	 do	 tohoto	 projektu	 a	 snaží	 se	 vlastními	možnostmi	 s	 využitím	
svých	odborníků	v	oblasti	neurologie,	psychologie	a	pedagogiky	podpořit	kvalitu	
předškolní	péče	v	nabídce	spolupráce	na	tomto	unikátním	projektu.
		
Metoda	Mensa	NTC	Learning	System	využívá	soubor	technik	a	speciálně	sestavených	
cvičení,	které	vedou	ke	zvýšení	intelektových	schopností	u	dětí	v	předškolním	věku.	
Trénink	je	založený	na	poznatcích	neurologického	výzkumu	mozku	a	kombinuje		
různé	 techniky	 -	 motorická	 cvičení,	 učení	 symbolů,	 pro-cvičování	 pozornosti,	
využití	hudby	a	další	-	tak,	aby	stimuloval	zvyšování	počtu	neuronových	spojení	
(synapsí)	 v	 mozku.	 Nejedná	 se	 tedy	 o	 nějaké	 umělé	 zvyšování	 inteligence,		
ale	o	využívání	přirozené	kapacity	mozku	dětí,	která	byla	doposud	nevyužita.

Trénink	 přispívá	 k	 rozvoji	 pohybové	 koordinace	 a	 motorických	 schopností		
a	pozitivně	působí	také	v	prevenci	dyslexie	a	při	zmírňování	poruch	učení.	Ačkoliv	
trénink	vede	primárně	ke	zvyšování	mentálních	schopností	všech	dětí	bez	rozdílu,	
nezanedbatelnou	úlohu	hraje	také	při	identifikaci	a	rozvoji	schopností	u	nadaných	
dětí.	Nadané	děti	se	přirozeně	v	projektu	zapojí	a	poukáží	na	svoje	někdy	utajené	
schopnosti,	které	pedagog	ve	školce	za	normálních	okolností	jen	těžko	odhaluje.	
Nedílnou	součástí	projektu	je	spolupráce	s	rodiči,	jejichž	zapojení	výrazně	zvyšuje	
výsledky	tréninku.	Rodiče	jsou	v	projektu	vyzváni	k	tomu,	aby	metodu	aktivně	
využívaly	s	dětmi	 formou	velmi	 jednoduchého	a	časově	nenáročného	tréninku.		
Dr.	Rajović	tvrdí:	„Aktivní	spolupráce	s	rodiči	vede	k	většímu	efektu	metody	v	práci	
s	dětmi,	ale	pomáhá	také	rodičům	pochopit,	co	se	ve	školce	s	dětmi	odehrává.	
Procvičování	nezabírá	rodičům	žádný	operativní	čas.	Mohou	s	dětmi	cvičit	značky	
aut	 při	 cestě	 ze	 školky	 na	 parkoviště,	 při	 sledování	 olympijských	 her	 procvičí	
zase	vlajky	států	nebo	upozorní	děti,	že	hraje	národní	hymna	USA.	I	ve	školce	
je	metoda	založena	na	malých	 časových	úsecích,	nikoliv	na	 systémové	změně	
vzdělávacího	programu	mateřské	školy.	Zlaté	pravidlo	metody	zní:	málo	a	často,	
tak	docílíme	nejvýraznějšího	efektu“.

Na	 vývoji	 tréninku	 se	 podílel	 expertní	 tým	 lékařů,	 psychologů	 a	 pedagogů	
z	několika	zemí	a	v	současnosti	je	využíván	ve	stále	více	států	Evropy	–	v	Itálii,	
Srbsku,	Maďarsku,	Slovinsku,	Bosně,	Švýcarsku,	České	 republice	 a	 ve	 Francii.		
Na	 jaře	 roku	2009	 jsme	v	České	 republice	do	projektu	pilotně	 zapojili	 několik	
školek	v	Brně,	v	Prostějově	a	v	Praze.	Tři	měsíce	jsme	ověřovali,	zda	bude	metoda	
vhodná	i	pro	české	prostředí.	Testování	v	mateřských	školách	ukázalo,	že	metoda	
bude	mít	své	uplatnění	 i	v	českém	prostředí.	Učitelky,	které	začaly	s	metodou	
pracovat	 aktivně,	 zjistily,	 že	 skutečně	 metoda	 pomáhá	 systematicky	 rozvíjet	
rozumové	 funkce	 předškoláků,	 děti	 aktivity	 projektu	 velmi	 baví	 a	 nevnímají		
je	jako	něco,	co	by	se	ve	školce	dělat	nemělo.
		
Na	podzim	roku	2009	jsme	proto	nechali	akreditovat	tři	základní	etapy	projektu,	
aby	 se	 mohlo	 začít	 s	 veřejnou	 distribucí	 projektu.	 Zájem	 o	 kurzy	 je	 značný,		
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od	listopadu	2009	jsme	v	první	fázi	proškolili	více	než	120	učitelek,	v	dubnu	startuje	
školení	 pro	 druhou	 fázi	 projektu.	 V	 období	 letních	 prázdnin	máme	 připravenu	
třetí	 –	 závěrečnou	 etapu	–	 školení	 v	 pobytové	 čtyřdenní	 verzi,	 kdy	 si	 učitelky	
nejen	samy	připraví	pod	dohledem	odborníků	vlastní	studnici	nápadů	a	materiálů,		
ale	také	si	své	vlastní	ukázky	pracovních	materiálů	vyzkouší	v	přímé	práci	s	dětmi.	
Vzdělávací	aktivity	jsou	uspořádány	v	celek,	nejdříve	je	třeba	absolvovat	vstupní	
6hodinové	školení,	druhá	fáze	vyžaduje	14	výukových	hodin.	Třetí	fáze	projektu		
je	několikadenní	soustředění	–	24	výukových	hodin.	K	úspěšné	realizaci	projektu		
ve	 školce	 je	 zapotřebí	 všechny	 pedagogy,	 které	 budou	 s	 metodou	 pracovat,	
proškolit	min.	v	1.	a	2.	 fázi	metody	NTC	systém	učení.	Přenos	mezi	pedagogy	
je	možný	až	po	absolvování	 těchto	základních	pilířů.	Finančně	 je	metoda	málo	
náročná,	kurzy	se	pohybují	v	intencích	běžných	nákladů	na	kurzy	DVPP	a	vzhledem	
k	akreditaci	MŠMT	je	možné	čerpat	krajské	zdroje	MŠ	na	další	vzdělávání.
		
Pokud	 by	 mateřská	 škola	 měla	 zájem	 o	 institucionální	 zapojení	 do	 projektu,	
může	využít	možnosti	zakoupení	licence,	která	umožňuje	provozování	Mensa	NTC	
Learning	metodu	 s	 plnou	 podporou,	 poskytuje	 10%	 slevu	 na	 školení	 a	 kurzy,	
možnost	veřejně	prezentovat	zapojení	MŠ	do	projektu,	telefonickou	a	e-mailovou	
podporu,	zdarma	dostupné	původní	pracovní	listy	a	materiály	v	digitální	podobě,	
a	další	výhody.

Aktuální	informace	na	www.mensantc.eu.
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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUČASNÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLY

Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
PdF UP v Olomouci, katedra primární pedagogiky, e-mail: eva.smelova@upol.cz

Úvodem

V roce 2001	byl	vydán	strategický	dokument	Národní	program	rozvoje	vzdělávání	
v	České	republice	(dále	Bílá	kniha).	Dokument	je	pojatý	jako	projekt,	který	nasta-	
vuje	východiska,	obecné	záměry	a	rozvojové	programy,	od	kterých	se	má	odvíjet	
směr	vývoje	vzdělávací	soustavy.	

Za	hlavní	strategickou	linii	rozvoje	vzdělávání	v	České	republice	jsou	považovány	
následující	oblasti:

•	 Uspokojovat	 a	 vyvolávat	 vzdělávací	 potřeby	 dětí,	 mládeže	 a	 dospělých.	
Vytvářet	 podmínky	 k	 maximálnímu	 rozvoji	 různorodých	 schopností	 všech	
jedinců	v	rámci	celoživotního	vzdělávání	v	souladu	s	principem	spravedlivosti		
a	využívání	talentů.

•	 Dosáhnout	vyšší	kvality	a	funkčnosti	vzdělávání	prostřednictvím	nových	vzdě-	
lávacích	 a	 studijních	 programů,	 které	 odpovídají	 požadavkům	 současné	
společnosti	(život	demokratické	společnosti	v	integrované	Evropě,	s	respek-
továním	individuální	odlišnosti	a	životních	podmínek	účastníků	vzdělávání.

V	oblasti	vzdělávání	bylo	doporučeno	provést	změny	v	cílech	a	obsahu	vzdělávání.	
Z	uvedeného	vyplynula	zejména	následující	doporučení:

•	 realizovat	navržený	systém	vzdělávacích	programů	na	všech	úrovních,
•	 vytvořit	Státní	program	vzdělávání	jako	nový	kurikulární	dokument,
•	 vytvořit	soustavu	navazujících	rámcových	vzdělávacích	programů	a	zpracovat	

metodické	pokyny	pro	tvorbu	školních	vzdělávacích	programů,
•	 využít	 existující	 infrastruktury	 –	 rezortních	 ústavů,	 pedagogických	 center,	

vysokých	škol	–	pro	zajištění	metodické	přípravy	učitelů	a	metodické	pomoci	
školám.

Realizovat	nové	pojetí	kurikula

•	 podporovat	rozvoj	klíčových	kompetencí,
•	 uplatňovat	nové	formy	aktivní	výuky,	různé	formy	mezi	předmětové	integrace,	

i	další	mimotřídní	činnosti,
•	 vytvořit	fond	učebnic	a	dalších	podpůrných	materiálů.	(Bílá	kniha	,	2001)

Nastavená	východiska	přímo	souvisí	s	požadavkem	vnitřní	proměny	školy,	která	
je	chápána	zejména	ve	změně	její	funkce,	prostředí	a	klimatu,	a	to	v	kontextu	
s	narůstajícím	významem	výchovné	a	socializační	role	školy.	Škola	se	tak	stává	
místem	pro	rovnoprávné	společenství	vzájemně	se	učících	partnerů,	učitelů,	žáků	
a	jejich	rodičů.

Předškolní vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky ČR

Z	 Bílé	 knihy	 (2001)	 vyplynula	 pro	 oblast	 předškolního	 vzdělávání	 následující	
doporučení:
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•	 zajistit	každému	dítěti	předškolního	věku	zákonný	nárok	na	předškolní	vzdě-
lávání	a	na	reálnou	možnost	je	naplnit.

Z	uvedeného	doporučení	vyplynuly	dílčí	cíle:

•	 zakotvit	předškolní	vzdělávání	jako	integrální	součást	vzdělávacího	systému,
•	 obcím	stanovit	zákonem	povinnost	zajistit	předškolní	vzdělávání	pro	všechny	

děti	daného	věku,
•	 při	základních	školách	zřizovat	přípravné	třídy,
•	 umožnit,	aby	se	na	rozhodování	o	zahájení	či	odkladu	povinného	vzdělávání	

dítěte	podíleli	i	předškolní	pedagogové.

Vypracovat	 Rámcový	 vzdělávací	 program	 pro	 předškolní	 vzdělávání	 (dále	 RVP	
PV),	a	to	s	nově	pojatými	cíli,	obsahem	a	klíčovými	kompetencemi	formulovanými	
jako	výstupy	předškolního	vzdělávání.	

V	 souladu	 se	 zaváděním	nového	kurikula	vyvstala	potřeba	 zajistit	 pro	budoucí	
předškolní	 pedagogy	 vzdělávání	 na	 peda-gogických	 fakultách	 univerzit	 nebo		
na	vyšších	odborných	školách.

Plnění cílů vzdělávací politiky v ČR

V	 návaznosti	 na	 Bílou	 knihu	 (2001)	 vypracovalo	MŠMT	ČR	Dlouhodobý	 záměr	
vzdělávání	 a	 vzdělávací	 soustavy.	 Ve	 strategickém	 dokumentu	 byly	 nastaveny	
základní	 záměry	 rozvoje	 vzdělávací	 soustavy.	 Školský	 zákon	 (561/2004	 Sb.)	
ukládá	MŠMT	zpracovávat	dlouhodobé	záměry	(dále	DZ).	

Regiony	si	vytvářejí	s	ohledem	na	konkrétní	podmínky	vlastní	DZ,	které	předkládají	
MŠMT	ke	schválení.	DZ	bývají	každé	dva	roky	vyhodnocovány.	Z	analýzy	naplnění	
cílů	Bíle	knihy	(2001),	která	byla	zpracována	v	roce	2009,	vyplývá,	že	se	doposud	
nepodařilo	vytvořit	institucionální	zázemí	a	nastavit	systematický	proces	dlouho-
dobého	plánování,	do	něhož	by	byla	Bílá	kniha	začleněna.	Vztah	DZ	k	Bíle	knize	
(2001)	nebyl	specifikovaný.	Při	naplňování	cílů,	jak	dále	z	Analýzy	(2009)	vyplývá,		
je	za	hlavní	nedostatek	považován	chybějící	kontextuální	rámec,	který	by	stano-	
vené	 cíle	 	 a	 návrhy	 na	 opatření	 nastavil	 do	 vzájemných	 souvislostí.	 Chybí	
taktéž	 hierarchie	 cílů	 a	 opatření	 z	 hlediska	 významu	 a	 příčin	 souvislostí.	 Cíle	
jsou	nastaveny	značně	obecně,	bez	potřebné	operacionalizace.	Chybí	indikátory	
naplnění	cílů.	Nejsou	vytvořeny	podmínky	pro	průběžné	monitorování	vymezených	
cílů	 a	 nelze	 tedy	 provést	 kvalitní	 hodnocení,	 které	 by	 tvořilo	 základ	 pro	 další	
rozvoj.	Uvedená	skutečnost	se	negativně	odráží	v	naplňování	stanovených	priorit		
ve	vzdělávání,	což	má	nepříznivý	dopad	na	práci	škol,	jejich	klima	atd.

Realizace celoživotního učení pro všechny
Vývoj dostupnosti vzdělávání

V	roce	2009	ukazuje	analýza	na	celkovou	účast	v	předškolním	vzdělávání,	která	
se	v	dané	době	nezvýšila.	V	současné	době,	ale	nejsou	mateřské	školy	schopné	
pokrýt	 zájem	 rodičů	 o	 umístění	 dětí.	 Odrazilo	 se	 nesystematické	 uzavírání	
mateřských	škol	v	době,	kdy	klesala	demografická	křivka.	

Naskýtá	 se	 zde	otázka,	 zda	 tento	 stav	neodráží	 absenci	 hlubší	 analýzy	demo-
grafického	vývoje	a	jeho	prognózy?	Proklamovaný	záměr	umožnit	všem	dětem	
předškolní	 docházku,	 a	 to	 do	 mateřské	 školy,	 kterou	 si	 rodiče	 sami	 zvolí,		
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je	v	současné	době	nerealizovatelný.	V	mateřských	školách	chybí	místa,	před-
nostně	jsou	opět	přijímány	děti	5-6leté,	městské	mateřské	školy	nesmějí	přijímat	
děti	z	okolních	vesnic	apod.

Vývoj spravedlivosti ve vzdělávání

RVP	PV	ukládá	pedagogům	integrovat	děti	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami.	
Hlavním	nedostatkem	v	 této	oblasti	 je	nedostatečná	připravenost	předškolních	
pedagogů	na	práci	s	těmito	dětmi.	Tato	práce	vyžaduje	vyšší	míru	individualizace	
ve	vzdělávání,	což	ukazuje	na	další	problém,	který	souvisí	s	vysokými	počty	dětí	
ve	 třídě	 (28	dětí).	 Pedagogům	chybí	pro	nezbytnou	 individualizaci	 odpovídající	
podmínky.

Zvýšení kvality a funkčnosti vzdělávání

Zvyšování	kvality	a	funkčnosti	ve	vzdělávání	má	být	realizováno	prostřednictvím	
nových	vzdělávacích	programů.	Chybí	zastřešující	dokument.	Ukazuje	se	nedo-
statečná	 provázanost	 mezi	 jednotlivými	 rámcovými	 vzdělávacími	 programy.	
Postrádáme	společnou	vizi.	Kurikulární	reforma	má	být	nástrojem	k	modernizaci	
vzdělávání	s	důrazem	na	rozvoj	klíčových	kompetencí	jedince.	

Mateřské	školy	začaly	první	pokusy	práce	podle		RVP	PV	již	v	roce	2001.	V	roce	
2005	bylo	kurikulum	částečně	upraveno,	tato	verze	se	stala	platným	kurikulárním	
dokumentem.	Od	 září	 2007	ukládá	 školský	 zákon	mateřským	školám	vytvářet	
školní	vzdělávací	program	v	souladu	s	RVP	PV.	

Za	uvedené	období	měly	mateřské	školy	zvládnout	práci	podle	nového	kurikula.	
Pokud	vycházíme	z	 vlastních	 šetření,	 která	 realizujeme	na	PdF	UP	v	Olomouci		
od	roku	2001(Šmelová,	Prášilová,	Tomanová),	příprava	na	práci	s	novým	kurikulem	
se	ukazuje	od	samého	začátku	značně	nesystematická,	jak	dále	popisujeme.

Implementace RVP PV do pedagogické práce škol

Předškolní	pedagogové	byli	první,	kteří	začali	s	RVP	PV	pracovat.	Do	implementace	
nového	kurikula	se	negativně	odrazila	nekoncepčnost	v	přípravě	na	tak	zásadní	
změnu.	 Vzdělávání	 pedagogů	 probíhalo	 od	 samého	 začátku	 nesystematicky,		
do	vzdělávání	vstupovaly	velmi	často	vzdělávací	firmy,	které	problematiku	před-
školního	 vzdělávání	 neznaly.	 Chyběla	 komunikace	mezi	 vzdělavateli	 budoucích	
předškolních	pedagogů,	tvůrci	kurikula	a	pedagogickým	terénem.

Učitelé	mateřských	škol	hledali	často	řešení	na	principu	pokus	-	omyl.	Učitelům	
chyběla	zpětná	vazba.	Do	popředí	vystupovaly	pochybnosti,	zda	pracují	správně.	
Východiskem	 tvorby	 ŠVP	 PV	 by	měla	 být	 analýza podmínek,	 která	mnohdy	
chyběla	nebo	byla	zpracována,	ale	při	projektování	na	ní	nebyl	brán	ohled.

K	 dalším	 problémům,	 na	 které	 stále	 ještě	 narážíme,	 je	 práce	 s	 cíli.	 Učitelé	
nesprávně	chápou	cílové	kategorie	(vztah	klíčových	kompetencí	–	očekávaných	
výstupů	 a	 dílčích	 vzdělávacích	 cílů,	 nedokáží	 cíle	 operacionalizovat.	 Neuvě-	
domují	 si	 potřebu	 respektovat	 vlastnosti	 cílů,	 a	 to	 konzistentnost,	 kontrolo-
vatelnost,	přiměřenost,	komplexnost.	

Neustále	se	ukazuje	nedostatečné	pochopení	vztahu	:	cíl	–	vzdělávací	prostředek	
–	výstup.	Tvorbu	vlastního	kurikula	znesnadňuje	učitelům	nepřesná	terminologie	
RVP	PV	a	Manuálu	pro	tvorbu	ŠVP	PV,	jak	dokladuje	následující	příklad.	Diplomantka	
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Kretková	se	ve	své	diplomové	práci	(2010)	zabývala	analýzou	vybraných	pojmů,	
s	nimiž	RVP	PV	(2004)	pracuje.	

Příklad:
Analýza	pojmu:	vzdělávací	cíle
RVP	PV	(2004):	člení	vzdělávací	cíle	do	čtyř	kategorií,	jedná	se	o:

•	 rámcové	cíle,
•	 klíčové	kompetence,
•	 dílčí	cíle,
•	 dílčí	(očekávané)	výstupy.

Manuál	pro	tvorbu	ŠVP	PV	(2005):

•	 směr	pro	pedagoga,
•	 součást	integrovaných	celků,
•	 účel,	záměr,	výstup,	výsledek,
•	 formulace	cílů	tvoří	směr	vzdělávací	nabídky.

Pedagogický	slovník	(2004)

•	 základní	kategorie	pedagogiky	a	didaktiky,
•	 výroky	vyjadřující	záměry	vzdělávání	a	účely,	k	nimž	má	směřovat,
•	 synonymem	 je	 cíl	 výuky	 vysvětlován	 jako	 účel,	 záměr,	 výstup	 a	 výsledek.	

(Kretková,	2010)

K	povinnostem	učitele	patří	sebevzdělávání.	Vyvstává	otázka,	z	čeho	má	vycházet,	
jak	 se	 zorientovat.	 Proč	 tvůrci	 RVP	 PV	 z	 odborné	 terminologie	 Pedagogického	
slovníku	nebo	obecné	didaktiky	nevycházeli	a	tvořili	 terminologii	novou,	kterou	
i	 v	 základních	 materiálech	 (RVP	 PV	 a	 Manuálu)	 mnohdy	 použili	 nejednotně		
a	nepřesně?

Informovanost v souvislosti s kurikulární reformou

Má-li	být	změna	realizována,	je	třeba	pochopit	její	podstatu.	Očekávali	bychom,	
že	 toto	 vysvětlení	 nám	 nabídne	 Bílá	 kniha	 (2001),	 to	 zde	 ale	 nenalezneme.		
Jak	vyplývá	z	Analýzy	(2009)	„z Bílé knihy můžeme nabýt dojmu, že důvodem 
celé kurikulární reformy, je pouze to, že se tak rozhodli v EU. Popřípadě, že jde  
o svévoli ministerských úředníků.“	Rychlé	šetření	3/2007	ukazuje,	že	tento	názor	se	
objevuje	i	mezi	pedagogy.	Nedostatečné	pochopení	změny,	které	chybělo	zejména		
na	samém	počátku	reformy,	se	jako	bumerang	obrátilo.	Reforma	začala	být	mno-
hými	pedagogy	vnímána	jako	nutné	zlo,	které	komplikuje	zažitý	systém.	V	současné	
době	 přístup	 k	 RVP	 PV	 předškolními	 pedagogy	 již	 můžeme	 hodnotit	 v	 celku	
uspokojivě.	Výzkumné	šetření	Kretkové	(2010)	ukazuje,	že	70	%	respondentů	
vnímá	 RVP	 PV	 pozitivně,	 21	%	 respondentů	 vnímá	 RVP	 PV	 jako	 něco	 nového		
či	větší	volnost,	pouze	4	%	se	k	předškolnímu	kurikulu	staví	negativně,	a	to	zej-	
ména	v	kontextu	s	náročným	plánováním.

Monitorování a hodnocení kvality

Mezi	priority	Bílé	knihy	(2001)	patří	podpora	vzniku	bohatého	a	diferencovaného	
evaluačního	 prostředí,	 ve	 kterém	 by	 byly	 uplatňovány	 různé	 formy	 interní		
a	 externí	 evaluace,	 které	 povedou	 k	 zefektivnění	 vzdělávacího	 procesu.	
V	předškolním	vzdělávání	vidíme	dvě	stěžejní	oblasti:
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a)oblast	 manažerskou,	 která	 souvisí	 s	 již	 zmiňovanými	 podmínkami	
vzdělávání,	hospitacemi,	výměnou	zkušeností	apod.
b)oblast	pedagogicko	–	diagnostikou.

Tvorba	 vlastního	 evaluačního	 systému	 se	 ukazuje	 pro	 management	 školy		
i	 pedagogy	 značně	 náročná.	 V	 současné	 době	 byly	 vydány	 různé	 příručky		
(např.	 VÚP	 Praha),	 které	 sice	 pomáhají	 školám	 „jakýsi	 systém	 vytvořit“,	
ale	 v	 praxi	 škol	 se	 ukazuje,	 že	 chybí	 dovednost	 správně	 formulovat	 kriteria	
a	 indikátory	 hodnocení,	 uvědomit	 si	 možnosti	 evaluačních	 nástrojů	 apod.		
Vyhláška	č.	15/2005	školám	ukládá	povinnost	provádět	vlastní	hodnocení	školy,		
za	 slabý	 článek	 této	 oblasti	 považujeme	 absenci	 odpovídající	 podpory	 jeho	
zavádění.

Závěrem

Reforma	 představuje	 dlouhodobý	 proces,	 který	 vyžaduje	 strategické	 řízení		
ze	 strany	MŠMT.	 Na	 základě	 analýzy	 vybraných	 oblastí,	můžeme	 konstatovat,		
že	 některé	 strategické	 linie	 nebyly	 naplněny,	 některé	 spíše	 formálně,		
bez	 potřebné	 metodické	 podpory	 apod.	 Nekoncepčnost	 v	 rámci	 probíhající		
reformy	má	za	následek	její	nedostatečný	dopad.
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