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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá nadanými či mimořádně nadanými žáky, na základě 
analýzy odborných publikací se snaží o jejich charakteristiku a zjišťování problémů, 
které doprovázejí jejich vzdělávání. Kvalitativním výzkumem, do něhož byly zapojeny 
jak učitelky, tak matky těchto žáků, jsme zjišťovali respondentkami vnímaná úskalí, 
s nimiž se v průběhu vzdělávání nadaných žáků setkávají ve své praxi. Šetření proběhlo 
ve čtyřech základních školách v okrese Mladá Boleslav a v jedné základní škole 
v Mělníce, kazuistiky dětí jsou předloženy od tří matek. Z výsledků rozhovorů byl 
pomocí otevřeného kódování vyvozen závěr, který byl předložen Pedagogicko-
psychologické poradně v Mladé Boleslavi. 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

nadání, talent, nadaný žák, mimořádně nadaný žák, individuální vzdělávací plán, 
možnosti a formy vzdělávání nadaných žáků, úskalí vzdělávání nadaných žáků 

 

  



 
 

ANNOTATION 

 
The thesis deals with gifted or exceptionally gifted students. Based on an analysis of 
specialized publications we are trying to point out their characteristics and identify 
problems that accompany their education. Qualitative research, in which were involved 
teachers and mothers of these students, we investigated difficulties which the 
responders encountered by the course of education of gifted students in their practice. 
Survey was carried out in four elementary schools in the district Mladá Boleslav and 
one elementary school in Mělník, children case studies are presented from three 
mothers. The results of the interviews using open coding was concluded. The results 
were submitted to the Educational and Psychological Counseling Center in Mladá 
Boleslav. 
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Úvod 

 

Nadaní jedinci jsou pokladem společnosti. Upínáme k nim zrak a doufáme, že 

pomohou lidstvu nalézt léky na smrtelné choroby, že nám zjednoduší život novými 

vynálezy, že objeví neobjevené. 

Proč však v jejich schopnosti věříme, až když jsou dospělí? Proč se mnozí nadaní 

musí rvát o své místo na slunci v době svého dětství? Proč musí přesvědčovat své 

nejbližší okolí, rodiče, učitelé, že jejich přirozenou vlastností je touha po vědění?  

Problematika mimořádně nadaných dětí mě zajímá, neboť jsem maminkou dnes 

již dvanáctiletého syna, u kterého bylo identifikováno mimořádné nadání v kognitivní 

oblasti, když mu bylo devět let. Od narození byl jiný, to jsme viděli, ale on nám neuměl 

říct, proč. Neuměl, i když vlastně volal. Řval. Ale my jsme ho „neslyšeli“. Cítím vůči 

němu dluh, který částečně splácím touto diplomovou prací. 

Vrhla jsem se na studium mimořádného nadání, abych lépe porozuměla nejen 

svému synovi, ale i dalším dětem, které jsou obdarované stejně jako on a které, věřím, 

na své učitelské dráze teprve potkám. 

Protože největším trápením mého syna bylo prvostupňové vzdělávání, rozhodla 

jsem se „pohlédnout do zákulisí“, tedy na vzdělávání mimořádně nadaných žáků, a to 

očima nejen učitelů, ale i rodičů. Ve své diplomové práci se konkrétně věnuji těmto 

dvěma otázkám:  

� Jakým problémům čelí učitelé při vzdělávání mimořádně nadaných žáků? 

� Jakými úskalími musí procházet mimořádně nadaní žáci během školní docházky 

pohledem jejich rodičů? 

Tyto dvě otázky jsem si nezvolila náhodou. Navštívila jsem Pedagogicko-

psychologickou poradnu v Mladé Boleslavi a s paní Mgr. Karolínou Presovou, vedoucí 

PPP MB a zároveň psycholožkou, která má v Mladé Boleslavi na starost mimořádně 

nadané žáky, jsem konzultovala svůj zájem o danou problematiku. Z našeho rozhovoru 

vyšlo najevo, že ačkoliv se PPP zabývá otázkou pomoci mimořádně nadaným žákům, 

snaží se poskytovat rady rodičům i školám, dohlíží na IVP v konkrétních školách, 

nedostává se jí zpětná vazba od učitelů: co konkrétně činí pedagogům problémy při 

vzdělávání MNŽ? Je informace z PPP pro školy dostačující? Jak vnímají sami učitelé 
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problematiku vzdělávání MNŽ v běžné třídě? Co je pro ně obtížné, v čem tápou při 

zapojování MNŽ do výuky?  

Hlavní cíl mé diplomové práce je tedy zřejmý: 

zaměřit se na konkrétní problémy, se kterými se učitelé setkávají při výuce 

nadaných žáků. Cíle chci dosáhnout pomocí kvalitativního šetření, a to na základě 

rozhovoru s osmi učitelkami z různých škol.       

Výsledky svého pátrání pak zkonzultuji v PPP.  Věřím, že tím přispěji 

k možnému vylepšení spolupráce PPP s dotyčnými školami, čímž se vlastně otevírá i 

šance pro zkvalitnění vzdělávání samotných mimořádně nadaných žáků v okrese Mladá 

Boleslav. 

Tomuto cíli je přizpůsobena i teoretická část diplomové práce. Věnuji se v ní 

legislativnímu uchopení této problematiky a jednotlivým krokům v procesu vzdělávání 

nadaných žáků: jejich identifikaci, individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP), 

možnostem jejich vzdělávání (akcelerace, obohacení učiva), ale i přípravě učitelů na 

práci s nadanými žáky. 

Neméně zásadní je však i otázka vzdělávání MNŽ pohledem jejich rodičů. Sama 

vím, že to není jednoduché. Perete se s nálepkou „ambiciózní rodič“, doma máte 

„malého dospělého“, kterému nerozumíte a přitom mu chcete pomoci. Navíc se může 

stát, že se setkáte s nepochopením ze strany učitelů, kteří mnohdy poprvé drží ve své 

ruce doporučení z poradny na IVP pro mimořádně nadaného žáka. 

Doplňujícím cílem mé diplomové práce je na kazuistikách tří dětí poukázat na 

problémy, se kterými se potýkají nadaní žáci i jejich rodiče v průběhu vzdělávání a 

tím na těchto stránkách poskytnout informace rodičům nadaných žáků, s čím se mohou 

v průběhu vzdělávání svých dětí setkat, kde mohou hledat oporu pro sebe a jak mohou 

svým dětem sami pomoci.  

Kvůli malému počtu mimořádně nadaných žáků evidovaných v PPP MB (12 dětí 

pro školní rok 2015/2016, bohužel ne všechny školy se však chtěly zapojit do tohoto 

zkoumání) proběhlo výzkumné šetření (rozhovory s učitelkami, rozhovory s rodiči) 

formou kvalitativního výzkumu za použití polostrukturovaného rozhovoru, na nějž 

navazovalo volné vyprávění respondentek.  
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V úvodu každého rozhovoru byly nejprve položeny otázky přibližující jednotlivé 

respondentky (např. délka praxe ve školství, s kolika nadanými žáky se během své 

praxe setkaly aj.), což bylo podle mého názoru nutné k výslednému pochopení 

některých jejich postojů. Rozhovory pak pokračovaly vyprávěním respondentek o svých 

zkušenostech s výukou nadaných či mimořádně nadaných žáků, o trablích, které kvůli 

nim zažívají, o potížích, které musejí překonávat. V průběhu jejich vyprávění jim byly 

kladeny doplňující, prohlubující otázky, a to kvůli získání přesnějších informací  

o dané problematice. Tyto otázky byly spontánní, vycházely z naslouchání 

respondentkám. 

Úskalí vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných dětí pohledem rodičů je 

popsáno prostřednictvím tří kazuistik dětí. První kazuistika se týká našeho syna, druhá 

kazuistika vznikla na základě rozhovoru s maminkou chlapce, u něhož bylo 

identifikováno mimořádné nadání, třetí kazuistika pak vznikla po rozhovoru 

s maminkou dívky, u které se nadání projevuje, ale zatím nebylo potvrzené poradnou. 

Diplomová práce je zakončena shrnutím závěrů vyplývajících z jednotlivých 

rozhovorů, hledáním doporučení k možné nápravě či zlepšení situace. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Mimořádně nadaný žák 

 

1.1.  Platná legislativa 
 

Jestliže se chceme věnovat problematice vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

je třeba upřesnit samotný pojem „mimořádně nadaný žák“.   

Mimořádně nadaní žáci patří mezi žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Jejich definici i vzdělávání upravuje následující legislativa: 

 

• Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha): Část. 

II: Předškolní, základní a střední vzdělávání, kap. 9: Vzdělávání nadaných jedinců) 

 

• Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon, 2011), a to 

v oddílu Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů nadaných, 

 

• Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 27/2016 Sb., účinná od 1. září 2016 (čímž byly zrušeny vyhlášky č. 

73/2005 Sb. a č. 147/2011 Sb. a mění se vyhláška č. 103/2014), 

 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – kapitola 9, Vzdělávání 

žáků mimořádně nadaných, 

 

• příp. Školní vzdělávací program – platný pro konkrétní školu. 
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1.2.   Definice žáka nadaného a žáka mimořádně nadaného 
 

Vyhláška 27/2016 Sb. v § 27, odst. 1. definuje nejprve žáka nadaného: „Za 

nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech.“  

Druhý odstavec téhož paragrafu pak definuje žáka mimořádně nadaného: „Za 

mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.“ 

Zatímco v některé literatuře týkající se mimořádně nadaných dětí dochází 

k rozlišení pojmů nadání a talent, z výše uvedených definic je zřejmé, že pro účely 

vzdělávání jsou tyto pojmy chápány jako synonyma. Jaký je tedy rozdíl mezi nadáním a 

talentem? 

 

1.3.    Nadání 

 

Podle Psychologického slovníku (Geist, 2000) je nadání „pojem, používaný ve značně 

širokém spektru významů, lze jej považovat za výrazné spojení specifických 

nadprůměrných vloh k určité třídě výkonů (činností)“ a uvádí mnoho definic nadání od 

různých autorů, např.: 

• „nadání je vlohami předem daná způsobilost k výkonu“ (L. Schenk-

Danzingerová, 1972 in Geist, 2000), 

•  nadání se považuje „za výraz výkonu celkové struktury osobnosti“ (K. 

Gottschaldt, 1953 in Geist, 2000), 

•  nadání vidí jako „složenou nebo globální schopnost individua jednat 

rozumně a vypořádat se účinným způsobem s okolím“ (D. Wechsler, 1958 in Geist, 

2000) aj. 
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V Bílé knize jsou nadaní definováni takto: „Nadaní jsou ti, kteří vykazují 

mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru nebo v omezené oblasti, 

ale i ti, jejichž potenciál nebyl ještě pomocí testů, ani experty rozpoznán. (Tedy ti, kteří 

svůj potenciál ještě nerealizovali, zejména děti a neúspěšní nadaní, tzv. 

underachievers). Nadání dětí je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj ve srovnání s 

vrstevníky, nadání dospělých je spatřováno ve vysoké úrovni činnosti, založené na 

mnohaleté usilovné práci. Potenciál se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně 

činnosti pouze v podmínkách, poskytujících přiměřené vybavení a psychologické 

příležitosti k učení.“ (tzv. Bílá kniha, 2001, str. 56) 

K rozlišování pojmů nadání a talent se přiklání také Jolana Laznibatová (2012,  

s. 61), přičemž o nadání spojeném s vysokou inteligencí tvrdí, že „abstraktní pojem 

nadprůměrná, či vysoká inteligence je v reálné podobě u nadaných dětí transformovaný 

do projevů výjimečných intelektových schopností, které obsahují tyto základní znaky: 

1. vysoká úroveň logického a abstraktního myšlení, 

2. vysoká úroveň kritického a nezávislého myšlení, 

3. vysoká úroveň kombinačních schopností a systémového myšlení, 

4. vynikající paměť, 

5. vysoká koncentrace a rozsah pozornosti, 

6. vysoká úroveň originálního a kreativního myšlení.“ 

Pro účely vzdělávání pak Laznibatová dále doporučuje „pokládat za nadané (tj. 

nadprůměrně nadané) také dítě, které v porovnání se svými vrstevníky dosahuje 

výraznějších výkonů v jedné nebo ve více oblastech činností, rychleji se učí anebo 

projevuje zájmy typické až pro děti staršího věku.“ (Laznibatová, 2012, s. 62) 

 

1.3.1.    Testování nadání 
 

V pedagogicko-psychologických poradnách se o přítomnosti nadání u dítěte 

rozhoduje pomocí standardizovaných psychometrických testů, rozhovoru s dítětem a 

jeho kresby, i pomocí rozhovoru s rodiči. Podle starších koncepcí stačilo pro potvrzení 

nadání otestovat dítě testy inteligence (IQ). Jakmile výsledek přesáhl hodnotu 130, bylo 

dítě označeno jako dítě nadané.  
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Hranici IQ 130 jako rozlišující znak výrazného nadání přijala i mezinárodní 

organizace Mensa, která sdružuje jedince s vysokým intelektem. Odborná literatura 

většinou považuje hranici intelektu 130 bodů IQ za projev (vysokého) nadání, které si 

zasluhuje speciální pozornost. (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 14) 

V novějších přístupech při identifikaci nadání zkoumají nejen intelekt, ale i 

tvořivost, zvláštní rysy chování (vytrvalost, píle) i motivace ke vzdělání.  

Toto úzce souvisí i s rozdělením inteligence dle amerického psychologa Roberta 

J. Sternberga (triarchická teorie inteligence).  

Ten rozlišuje inteligenci: 

- analytickou: uplatňuje se při řešení problémů, se kterými se dotyčný již setkal,  

- kreativní: uplatňuje se především při originálním řešení nových problémů, 

- praktickou: problémy sociálního charakteru a každodenního běžného života. 

Tyto jednotlivé složky inteligence jsou na sobě nezávislé. 

 

1.3.2.    Model nadání podle Renzulliho 
 

J. S. Renzulli vytvořil „model nadání“, kdy za rovnocenné determinanty nadání 

považuje nadprůměrné schopnosti, motivaci (zaangažování v úkolu) a kreativitu. 

Renzulli tvrdí, že ani jedno z nich samo o sobě nadání nevytváří, důležité je jejich 

vzájemné propojení. (Renzulli, 1978 in Hříbková, 2009, s. 78) 

 

      

    Obr. 1 Model nadání J. S. Renzulliho (Renzulli, 1978, s. 3 in Hříbková, 2009, s. 78) 
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1.3.3. Model nadání podle Mönkse 
 

Z tohoto modelu nadání vychází holandský vývojový psycholog F. J. Mönks, 

který ho však obohatil o vnější faktory a tvrdí, že nadání se nevyvíjí „v sociálním 

vakuu“ a pojímá nadání jako výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších 

faktorů. (Hříbková, 2009, s. 81) 

 

 

         Obr. 2 Model nadání F. J. Mönkse a vazba na primární socializační činitele (Mönks,1987, s. 216  in  

        Hříbková, 2009, s. 80) 

 

Právě toto tvrzení se stává teoretickým základem pro současné chápání pojmu 

„nadání“. Jak ještě dodává A. E. Czeisel (1986 in Laznibatová, 2012, s. 66), nezbytným 

determinantem je též štěstí jako „nevyhnutelný předpoklad na to, aby se nadání 

objevilo, identifikovalo a rozvíjelo.“  
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1.4.    Talent 
 

Jestliže nadání chápe Laznibatová jako výjimečnou všeobecnou inteligenční 

způsobilost, pak talentovaného jedince definuje takto: „Za talentované se dají označit 

všichni jedinci, jejichž nadání není akademické a většinou v těchto případech jejich 

talent nekoreluje s vysokým IQ, tedy s vysokou úrovní intelektových schopností. (…) 

Talentovaný jedinec vykazuje své nadprůměrné a vysoko specifické schopnosti např. 

v oblasti hudebního, výtvarného a tanečního umění či sportu.“ (Laznibatová, 2012,  

s. 58). Dále se přiklání k názoru, že nadání je dědičné, zatímco talent je výsledkem 

vývojového procesu, rozvíjí se vlivem prostředí. 

V Psychologickém slovníku se pak dočteme, že „talent je forma 

nadprůměrného nadání normálního člověka pro určitou konkrétní činnost (výkon), která 

může být cvikem rozvinuta k dokonalosti. Jedná se o soubor příznivě spojených, výrazně 

vysoce nadprůměrných specifických vloh, které jsou předpokladem pro nadprůměrné 

výkony v konkrétní, charakterem dispozic vymezené oblasti.“ (Geist, 2000, s. 296) 

 

1.5.    Nadání = talent (synonyma) 
 

Definic nadání i talentu je samozřejmě mnoho. Tak jako se od sebe tyto definice 

mírně liší, liší se i názor na oddělování nadání a talentu. Někteří autoři s tímto 

rozlišováním nesouhlasí, a chápou je stejně jako Vyhláška 27/2016 Sb., tedy jako 

synonyma. Mezi takové autory patří např. Lenka Hříbková: „Vzhledem k tomu, že při 

jejich vymezování často dochází k vzájemnému zaměňování a stírání hranic mezi nimi, 

je nutné podle našeho názoru přistupovat k odlišení obou pojmů opatrně.“ (Hříbková, 

2009, s. 42) 

Také Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 131) uvádí 

nadání a talent jako synonyma: „Nadání, synon. talent, je dosud málo prozkoumaný, a 

proto obtížně definovaný jev. Znamená schopnosti člověka pro takové výkony určitých 

činností intelektuálního nebo fyzického charakteru, které se mohou jevit jako výjimečné 

ve srovnání s běžnou populací. Podle některých teorií je nadání přirozenou vlastností 

každého jedince (každý má dispozice k něčemu). V pedagogickém pojetí převládá 

tradiční představa o nadání jako o výjimečné složce osobnosti některých jedinců, zejm. 
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nadání intelektuálního typu (např. pro osvojování cizích jazyků, umělecký talent aj.) 

K tomu jsou uzpůsobeny i speciální vzdělávací programy, např. školy s rozšířeným 

vyučováním některých předmětů apod.“ 

 

1.6.    Identifikace mimořádně nadaných žáků 

 

Identifikace nadaných či mimořádně nadaných žáků je jedním z nejdůležitějších 

kroků v rámci celého procesu jejich vzdělávání. 

Dle RVP ZV se jedná o dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody 

pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o 

pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, 

hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci. Především u 

žáků do 9 let je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo o 

nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou 

normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru. Při vyhledávání 

mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou 

učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního a 

znevýhodňujícího sociálního prostředí. (RVP ZV, 2013, s. 126) 

Identifikovat dítě jako nadané může rodič, učitel, vrstevníci, ale i samotný žák. 

Podle Bílé knihy má nejlepší možnost identifikovat, včas zachytit a řešit osobnostní a 

vzdělávací problémy nadaných žáků (zejména mimořádně intelektově nadaných 

introvertních jedinců) při své diagnostice školní psycholog. (Bílá kniha, 2001, s. 56) 

Vzhledem k tomu, že na malých školách se však většinou školní psycholog 

nenachází, mají nejblíže k odhalení mimořádného nadaní učitelé, neboť mohou 

porovnávat chování jedinců ve třídě. Někteří rodiče mohou mít pocit, že jejich dítě je 

mimořádně nadané, ačkoliv PPP nadání neprokáže, jindy rodiče, sami nadaní, ani 

nepostřehnou výjimečnost svého dítěte, neboť jeho vlastnosti, znalosti i chování 

pokládají „za normu“. Je tedy převážně na učitelích, aby k identifikaci nadaných 

přispěli, přičemž i zde platí, že čím dříve k odhalení nadání dojde, tím je to pro samotné 

dítě lepší. Např. Laznibatová uvádí, že „na základě vlastních zkušeností z práce 

s nadanými dětmi můžeme konstatovat, že věková hranice pro určení mimořádných 
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schopností nadání se posunula do nižších věkových kategorií, a to nejen před vstupem 

do školy, tj. okolo 5. - 6. roku, ale ještě dříve.“ (Laznibatová, 2012, s. 156)  

Ranou fázi identifikování nadání přibližuje Bílá kniha takto: „Základní strategie 

státu by měla být založena na tom, že těm nejmladším, předškolním dětem a žákům 

základních škol, nabídne co nejširší paletu činností (intelektových, hudebních, 

výtvarných, jazykových, technických, motorických atd.), aby se mohli v nějaké činnosti 

projevit a aby bylo možné předpoklady k dané činnosti objevit. Tedy co nejširší nabídka 

činností na různé úrovni jako předpoklad pro projev nadání a jeho objevení v 

nejvhodnějším čase.“ (tzv. Bílá kniha, 2001, s. 56) 

Ke včasné identifikaci je však nutné znát obecné charakteristiky nadaných dětí. 

 

1.6.1.  Charakteristické projevy nadaných dětí 
 

V úvodu této kapitoly je nutné říct, že projevy nadání se mohou u různých 

jedinců velmi výrazně lišit. Uvedené charakteristiky jsou tak chápány jako obecně 

platné. 

V předškolním věku se nadání projevuje např. těmito vlastnostmi dítěte: 

• dítě brzy čte, zvládá jazyk na vysoké úrovni, rádo diskutuje,  

• dokáže se déle soustředit,  

• rozumí abstraktním pojmům a správně je používá,  

• zajímá se o různé druhy knih, má široké a hluboké zájmy,  

• méně spí,  

• efektivněji jedná s dospělými než s dětmi. (Fořtík, Fořtíková, 2015,  

s. 22-23) 

V průběhu školní docházky se pak u nadaných žáků mohou projevit některé 

z dále uvedených vlastností. 
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Specifika mimořádně nadaných žáků (RVP ZV, 2013, s. 126): 

• žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky, 

• problematický přístup k pravidlům školní práce, 

• tendence k vytváření vlastních pravidel, 

• sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může 

být i kontroverzní, 

• vlastní pracovní tempo, 

• vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu, 

• malá ochota ke spolupráci v kolektivu, 

• rychlá orientace v učebních postupech, 

• záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi 

oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním, 

• kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů, 

• vhled do vlastního učení, 

• zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve 

vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, 

• potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí. 

Z výčtu charakteristických vlastností nadaných žáků je zřejmé, že některé 

vlastnosti mohou být pro výuku pozitivní, jiné se naopak jeví z pohledu učitele 

negativně. 

 

Pozitivní aspekty: 

�  velká vyspělost rozumových schopností, 

�  dobrá paměť a schopnost učení, 

�  vysoká záměrná pozornost, přirozená zvídavost, 

�  vyspělý verbální projev, velká slovní zásoba, časní čtenáři, 

�  vysoká míra kreativity, flexibility i originality, 

�  mnoho zájmů a hluboký zájem o věc, 

�  sofistikovaný smysl pro humor, 

�  silná vnitřní motivace, samostatnost při řešení úkolů, 

�  silné estetické vnímání, vysoký morální cit. 
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Negativní aspekty: 

�  odmítání autorit, zadaných úkolů, příkazů a nařízení, vzdor, diskutování, 

�  nervozita, frustrace nebo protesty v situacích, kdy s něčím nesouhlasí, 

�  časté choulostivé, nepříjemné či nevhodné otázky, 

�  denní snění, 

�  netolerující, panovační, neschopní podřídit se,  

�  často nespolupracující.  

(www.talentovani.cz) 

 

Obzvláště negativní aspekty mohou vést k tomu, že nadaný či mimořádně nadaný žák je 

neoblíbený nejen u svých spolužáků, ale i u učitelů, kteří za špatným chováním nevidí 

žákovo nadání, ale drzost, nevychovanost. 

K dalším charakteristickým rysům nadaných dětí je častá disproporce v jejich 

vývinu. Laznibatová tyto disproporce zpracovala do přehledné tabulky: 

 

Možné disproporce ve vývinu nadaných dětí 

Vysoká úroveň Nižší úroveň 

psychický vývin tělesný vývin 

intelektová úroveň emocionálně-sociální úroveň 

verbální složka intelektu neverbální složka intelektu 

zrychlené myšlení, řeč pomalé psaní, slabé grafomotorické projevy 

logické myšlení, brilantnost úvah mechanické myšlení, získávání poznatků 

logické, problémové učení klasické, pamětní učení 

tvořivost, nové originální prvky 

řešení problémů 

klasické chápání a použití ověřených vzorů, 

modelů 

potřeba nových informací, poznatků držení se osnovami určeného učiva 

zájem o řešení komplikovaných, 

neznámých úloh 

upřednostňování mechanických, jednotvárných, 

lehkých úloh 

 Tabulka 1: Možné disproporce ve vývinu nadaných dětí (Laznibatová, 2012, s. 244) 
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K charakteristikám mimořádně nadaných žáků dále Lenka Hříbková uvádí, že 

„celkový obraz osobnostních charakteristik navíc komplikuje skutečnost, že u řady 

nadaných dětí se setkáváme s tzv. nevyrovnanostmi vývoje. Znamená to, že jedna složka 

vývoje je akcelerována, kdežto vývoj ostatních složek osobnosti postupuje obvyklým 

tempem.  

Nejčastěji se jedná o nerovnoměrnosti vývoje mezi těmito složkami osobnosti: 

� kognitivní vývoj versus verbální vývoj, 

� kognitivní vývoj versus emocionální vývoj, 

� kognitivní vývoj versus sociální vývoj.“ (Hříbková, 2009, s. 97) 

 

Tento nerovnoměrný vývoj činí např. problémy při rozhodování rodičů 

předškolních dětí – vidí, že jejich potomek umí číst i počítat, ale nezvládne se 

samostatně obléci, vyčleňuje se z kolektivu, nespolupracuje s ostatními. Rodiče pak 

váhají, zda vůbec takové dítě poslat do školy, když ještě není „sociálně zralé“. Přitom 

další rok v mateřské škole je pro takové dítě, které touží po informacích, utrpením. 

Identifikace nadání tak může dítěti, ale i rodičům, velmi pomoci! V případě jakýchkoliv 

pochybností se doporučuje navštívit PPP, která posoudí komplexní vývoj dítěte (tedy 

kognitivní, verbální, emocionální i sociální), a v případě potvrzení nadání může 

doporučit dítě ke školnímu vzdělávání, a to i přes „nezralost“ v sociálním či jiném 

vývoji. 

Kromě nerovnoměrného vývoje poukazují Fořtík a Fořtíková (2015, s. 36-37) na 

další problémy, které si nadaný žák sám během určitého období vytvoří či které se u něj 

později projeví. Jedná se o: 

• vrstevnické vztahy: nadaní předškoláci a děti v prvních ročnících se snaží 

organizovat své okolí, což často vyvolá odpor vrstevníků, 

• rozsáhlou sebekritiku, 

• perfekcionismus, 

• vyhýbání se riskování, 

• multipotencialitu: nadané děti často vynikají ve více oblastech a mohou se 

angažovat v různorodých aktivitách až do neúnosné míry, 

• nadané děti s handicapy (dvakrát výjimeční). 
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1.6.2. Nadaný žák x chytrý žák 
 

Výše uvedené charakteristiky by měly pomoci při rozlišování často 

zaměňovaných pojmů, a to nadaný žák x chytrý, šikovný žák. V tabulce jsou uvedeny 

základní rozdíly mezi těmito dvěma skupinkami dětí, jak byly prezentovány na semináři 

Vyhledávání a identifikace nadání: 

 

Charakteristické projevy žáka chytrého x žáka nadaného 

CHYTRÝ ŽÁK NADANÝ ŽÁK 

 

Snaživý, jedničkář, k výsledkům musí 

vyvinout určité úsilí, naučí se snadno 

probíranou látku, umí učivo aplikovat. 

 

Učiteli může být vnímán spíš jako 

narušitel výuky, klade často otázky, 

nepřesně položená otázka učitele = jiná 

odpověď žáka, může to být i trojkař, 

snadno pochopí probíranou látku, ale 

zajímá se, PROČ to tak je a zda to 

nejde udělat JINAK, snaží se přijít 

věcem tzv. na kloub, zajímá je vztah 

příčiny a následku. 

 

Tabulka 2: Charakteristické projevy žáka chytrého x nadaného (seminář Vyhledávání a identifikace 

nadání, 2016) 

 

1.6.3. Metody identifikace nadání 
 

Metody měření schopností můžeme rozdělit na metody objektivní (k jejich 

využívání jsou většinou zapotřebí odborníci a testové metody) a metody subjektivní, 

zde posuzují učitelé, rodiče, spolužáci, sourozenci, nebo dokonce přátelé (Fořtík, 

Fořtíková, 2015, s. 28). 
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Fořtíkovi dále ve své publikaci přibližují jednotlivé metody takto: 

Objektivní metody identifikace 

� IQ testy: stále jsou považovány za jeden z nejschopnějších nástrojů  identifikace 

nadání, 

� standardizované testy výkonu: např. metody měření různých schopností a znalostí, 

používají se testy, dotazníky, posuzovací škály, sleduje se též koncentrace 

pozornosti, motivace k učení, diagnostika stylů učení, sociální zralost dítěte aj., 

� didaktické testy: např. výstupní test znalostí a dovedností, na jehož základě by se 

mohly porovnávat výsledky dětí z jednotlivých škol (např. státní maturity), 

� testy kreativity: standardizované testy, používají je psychologové, v upravené 

podobě i učitelé, např. testy hudební umělecké tvořivosti. 

 

Subjektivní metody identifikace 

� nominace skupinou učitelů: zatímco nominace jedním učitelem může být zaujatá, 

jako objektivnější způsob se jeví zapojení více učitelů do komplexnějšího pohledu 

na daného žáka, 

� nominace spolužáky: spolužáci mohou být velmi dobrými indikátory nadání, 

protože školní život studenta dokážou posoudit z jiné perspektivy než např. učitelé 

nebo vedení školy, 

� rodičovská nominace: důležitá součást identifikace nadaných dětí, rodiče si všímají 

nejen učebních, ale také osobnostních charakteristik dětí, 

� vlastní navržení (autonominace) 

� hodnocení výsledků činnosti (produktů): ve škole např. analýza samostatných prací, 

individuálních nebo skupinových projektů, 

� zapojení do soutěží 

(Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 28-30) 

 

Žádná metoda není přitom univerzální, každá má své opodstatnění. 
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1.6.4. Obtíže při identifikaci nadání 
 

O tom, že identifikace nadaných selhává, svědčí výsledek výzkumu, který 

provedla Mgr. Dagmar Malinová, Ph.D. ve své dizertační práci na téma Mimořádně 

nadaný žák v primárním matematickém vzdělávání v roce 2014. Jeho výsledek je zde 

s laskavým svolením autorky předložen ve zkráceném znění: 

„Z Národního ústavu pro vzdělávání jsme získali údaje o počtech nadaných, 

které evidovaly pedagogicko-psychologické poradny v jednotlivých krajích ČR na konci 

školních roků 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013. V roce 2011 proběhlo v ČR sčítání 

lidu, domů a bytů (Český statistický úřad, 2013). Údaje o počtech nadaných 

evidovaných v PPP v jednotlivých krajích ČR jsme porovnali s údaji o počtech obyvatel 

ve věku 0-14 let.  

V populaci se předpokládá relativní četnost intelektově nadaných  

2-3 %, příp. 1-2 % (Bílá kniha, 2001), podíl mimořádně nadaných žáků 3-10 % (RVP 

ZV, 2013, s. 130). Z údajů získaných z Národního ústavu pro vzdělávání (2013) a 

Českého statistického úřadu (2013) lze zjistit, že ve sledovaném období (r. 2011) bylo v 

poradnách ČR evidováno v primárním vzdělávání (ISCED 1) 638 mimořádně nadaných 

žáků, a odhadnut počet žáků na 1. stupni ZŠ jako poměrnou část počtu obyvatel ve věku 

do 14 let (údaj ČSÚ) přibližně na 500 000. Na základě těchto údajů odhadujeme 

relativní četnost nadaných žáků evidovaných PPP v žákovské populaci (ISCED 1) ČR 

pouze 0,1 %.“ (Malinová, 2014, s. 89) 

Autorka dále uvádí, že situace se mírně lepší, ale stále se pohybujeme kolem  

0,2 % identifikovaných nadaných žáků, namísto předpokládaných 2 % žáků z populace. 

Také procentuální rozložení IQ v populaci dle Gaussovy křivky poukazuje na 

fakt, že by se mezi námi měla pohybovat dvě procenta mimořádně nadaných žáků: 
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* Graf 1: utvořen dle Laznibatové (2012, s. 68), doplněn o barevné označení 

 

Z grafu mimo jiné vyplývá, že v populaci se pohybuje přes 68 % lidí 

s průměrnou hodnotou IQ (85 – 115) a přes 95 % populace se nachází v intervalu IQ 70 

– 130. Pouze u 2,5 % populace hovoříme buď o postižených dětech, nebo o dětech 

nadaných. 

Převedeme-li tato procenta do reálu, zjistíme, že např. ve škole, kterou 

navštěvuje 200 žáků, by dle této křivky měli být přibližně čtyři žáci mimořádně nadaní. 

Otázkou zůstává, jak je tedy možné, že některé školy hlásí, že u nich nadaní či 

mimořádně nadaní žáci nejsou. Je možné, že nejsou pouze „objevení“? 

Samostatnou kapitolou je pak odhalení nadání u dětí s tzv. dvojí výjimečností. 

Jedná se o děti, které kromě kognitivního nadání trpí např. poruchami chování, mají 

specifické poruchy učení či Aspergrův syndrom. Pro rodiče i pro učitele zůstává nadání 

takových žáků skryté, těžko objevitelné. Přitom, jak uvádí Hříbková (2009, str. 111),  

„z historie je známo, že řada významných tvůrců se potýkala s některou specifickou 

vývojovou poruchou učení. Její výskyt (SPU) se tedy nevyhýbá ani osobám s vysokým 

IQ nebo lidem s vysoce rozvinutými speciálními schopnostmi. Nebezpečím však je, že se 

0,13% 0,13% 2,14% 2,14% 13,59% 13,59% 34,13% 34,13% 
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nadané děti v mladším školním věku, kdy jsou tyto poruchy u běžné populace 

nejzřejmější, naučí díky svému vysokému IQ tyto poruchy skrývat a kompenzovat je.“ 

Samotná identifikace dětí s SPU či poruchami chování učitelům většinou 

problém nedělá. Tuto skutečnost připisuje Laznibatová naší historii, kdy v minulosti se 

věnovala pozornost především pomalejším žákům, aby se vyrovnali průměrnému 

prospěchu ve třídě. „Základním úkolem učitele bylo zabezpečit dobrý prospěch žáků ve 

třídě, což znamenalo věnovat se především slabším a neprospívajícím žákům.“ 

(Laznibatová, 2012, s. 153) 

Pod úhlem tohoto pohledu by se dalo říci, že učitelé mají praxi s identifikací 

slabších žáků, zatímco identifikace nadání zůstává v plenkách. Mnozí učitelé se 

s mimořádně nadaným žákem setkávají poprvé, proto se není čemu divit, že je pro ně 

obtížná nejen jejich identifikace, ale i jejich další vzdělávání. 

 

1.6.5. Pozdní identifikace nadání 

 

Neobjevení nadání nebo jeho pozdní identifikace vede postupně u žáka ke 

zklamání ze školy, ztrácí touhu po vědění, a jak dále Laznibatová cituje J. McLeoda a 

A. Cropleyho, „podceňování dispozic a potenciálu nadaného žáka může vést ke snížení: 

• zájmu o školní povinnosti,  

• radosti z učení,  

• kvality školní práce, zhoršení koncentrace,  

• kvantity práce v souvislosti se školou, zanedbávání školy,  

• sebekontroly.“ (McLeod, Cropley, 1986 in Laznibatová, 2012, s. 260) 

  



31 
 

2. Individuální vzdělávací plán (IVP) 
 

Pokud má nadaný žák štěstí a jeho nadání nezůstalo nepovšimnuté, je odeslán do 

PPP. Po jeho vyšetření škola z PPP obdrží zprávu z kontrolního psychologického a 

speciálně pedagogického vyšetření (př. Příloha č. 1) i podklady pro IVP mimořádně 

nadaného žáka (př. Příloha č. 2).  Součástí zprávy z PPP je i seznam literatury o 

nadaných dětech, internetové odkazy na weby organizací zabývajících se nadanými 

dětmi či přímo literatura pro nadané děti. 

Na základě těchto dokumentů a na základě svého školního vzdělávacího 

programu pak škola pro žáka vytváří individuální vzdělávací plán. 

Dle vyjádření dotazovaných učitelek z provedeného výzkumu však není v jejich 

silách procházet veškeré nabízené weby a publikace, a tak jednají při sestavování IVP 

mnohdy intuitivně, s minimem informací o mimořádně nadaných žácích. 

 

2.1.    Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu 
 

IVP je dynamický, strukturovaný plán, který vychází z aktuálního vývoje žáka a 

průběžně zaznamenává jeho výsledky v procesu vzdělávání. Umožní nejen škole a 

učitelům, ale také rodičům průběžně monitorovat průběh práce s nadaným dítětem v 

oblastech, kde žák úpravy vyžaduje (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 47).  

IVP je nezastupitelnou součástí práce s nadaným žákem. Ze zákona by ho měl 

mít žák k dispozici do tří měsíců po identifikaci nadání; konečnou podobu a rozhodnutí 

vzdělávat dítě podle IVP schvaluje jeho rodič. Učitelé by měli vědět, jak plán sestavit, 

jak jim může pomoci poradna a které kroky jsou v tomto ohledu nezbytné. Pedagogové 

často vědí, jak sestavit individuální plán např. pro dyslektické dítě, s plánem pro 

nadaného žáka si však nevědí rady, dříve se s tím nesetkali. (Fořtík, Fořtíková, 2015,  

s. 41-42). 

Právní rámec IVP je daný Školským zákonem a dále je upraven Vyhláškou  

č. 27/2016 Sb. Ta stanoví povinný obsah IVP, časové údaje týkající se IVP (např. kdy 

se mohou provádět změny), kompetence i povinnosti všech zúčastněných osob.  
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Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází z ŠVP a je součástí dokumentace žáka ve 

školní matrice (Vyhláška č. 27/2016 Sb., § 3, odst. 2). 

 

Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

a) závěry doporučení školského poradenského zařízení, 

b) závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a pedagogické 

diagnostiky, které blíže popisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací potřeby 

MNŽ, případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

c) údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické 

nebo psychologické péče mimořádně nadanému žákovi, 

d) vzdělávací model pro MNŽ, údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání žáka, 

časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání 

a plnění úkolů, způsob hodnocení a úpravu zkoušek, 

e) seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

f) určení pedagogického pracovníka školského pedagogického zařízení, se kterým 

bude škola spolupracovat při zajišťování péče o MNŽ, 

g) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání MNŽ, 

h) určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání MNŽ a 

pro zajištění spolupráce se školským poradenským zařízením. 

(Vyhláška č. 27/2016 Sb., § 28) 

 

2.2.    Plán pedagogické podpory žáka x IVP 
 

Jak již bylo uvedeno, od 1. září 2016 je účinná Vyhláška o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (27/2016 Sb.). Ta nově zavádí 

tzv. podpůrná opatření v pěti stupních pro rozvoj nadání.  

Pro zařazení žáka do prvního stupně podpůrných opatření není třeba jeho 

vyšetření z PPP. Až když tato podpůrná opatření nestačí a nedochází k naplnění 

vzdělávacích potřeb žáka, je tento žák doporučen k vyšetření v PPP (tedy vyšetření 

z PPP je nutné od druhého stupně podpůrných opatření). 
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Jestliže až doposud bylo třeba vždy vyšetření žáka v PPP, aby se potvrdilo či 

vyvrátilo učitelovo podezření na žákovo mimořádné nadání a aby bylo škole vydáno 

doporučení pro jeho další vzdělávání (resp. doporučení na IVP), je zavedení prvního 

stupně podpůrných opatření velkou novinkou. Škola totiž připraví pro žáka obdobný 

plán vzdělávání jako je IVP, ale pouze na základě učitelových postřehů: „Před 

zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán 

pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů 

podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Plán pedagogické podpory škola 

průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.“ 

(Vyhláška 27/2016 Sb., hlava III, §10, odst. 1-3) 

Od druhého stupně podpůrných opatření je již vyžadováno žákovo vyšetření 

v PPP a je mu na základě toho sestaven individuální vzdělávací plán. 
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3. Možnosti vzdělávání nadaných 
 

RVP ZV pamatuje na možnosti vzdělávání nadaných v kapitole „Možné úpravy 

způsobů výuky mimořádně nadaných žáků“ (RVP ZV, 2013, s. 127): 

„Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet 

důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 

Příklady pedagogicko-organizačních úprav: 

 individuální vzdělávací plány, 

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu, 

 zadávání specifických úkolů, 

 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, 

 vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech, 

 občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou  

    možností volby na straně žáka, 

 účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky.“ 

 

Vzhledem k tomu, že v České republice převažuje model, kdy se mimořádně 

nadaní žáci vzdělávají v běžné třídě na základě IVP, využívají se nejčastěji pro jejich 

vzdělávání tyto dva základní přístupy: 

a) akcelerace, 

b) obohacení učiva. 

 

3.1.   Akcelerace (z angl. acceleration) 
 

 „Cílem akcelerace je vytvořit takové změny ve vzdělávacím obsahu pro nadané, 

které ovlivní především délku vzdělávání a většinou povedou ke zkrácení obvyklé délky 

školní docházky. Mluvíme proto o tzv. urychlující variantě.“ (Hříbková, 2009, s. 184) 
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„Akcelerací se rozumí urychlování školního procesu, pokud se prokáže, že dítěti 

tempo dané disciplíny nevyhovuje, že učivo zvládá mnohem rychleji. Mezi její formy 

patří: 

• předčasný vstup do školy u dítěte mladšího šesti let, 

• dřívější vstup na vyšší úroveň vzdělávání (žák vstoupí na střední školu dříve, než to 

odpovídá jeho věku), 

• přeskakování ročníků (buď v jednom, nebo ve více předmětech), 

• seskupování studentů s lepšími výsledky v určitých předmětech, 

• vertikální seskupování (napříč věkovými skupinami), 

• paralelní studium, kdy žák ZŠ může současně studovat některé předměty na střední 

škole, 

• zhuštění studia, kdy se dítě učí podle běžných osnov, které ovšem zvládne např. za 

třetinu času.“ (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 46) 

 

Při akceleraci musíme brát v úvahu celkový vývoj dítěte. Již bylo uvedeno, že 

nadaní žáci se mohou vyvíjet nerovnoměrně. Mohou např. před nástupem do školy 

zvládat učivo prvního ročníku, ale emocionální vývoj nemusí dosahovat ani úrovně 

předškoláků. Pokud by takový žák byl rovnou akcelerován do druhé třídy (tedy že by 

první třídu přeskočil), je třeba zaměřit se na jeho pokud možno bezproblémové 

začlenění do staršího kolektivu a soustředit se na podporu jeho slabin, v tomto případě 

na jeho emocionální vývoj. 

Problémy se začleněním mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku mohou 

nastat i v případě žákovy akcelerace v jednom předmětu, tedy když žák druhé třídy 

navštěvuje např. matematiku ve třetí třídě. Tuto situaci je nutno vysvětlit nejen žákově 

kmenové třídě, ale i třídě vyšší. Je třeba, aby obě třídy pochopily, že nadaný žák má svá 

specifika, že akcelerací se mu poskytuje pomoc v jeho rozvoji. Pokud se tento krok 

přeskočí a třídy nebudou seznámeny s okolnostmi žákovy akcelerace, může být nadaný 

žák ostatními žáky odmítán či v horším případě šikanován. 
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3.2.   Obohacení učiva (z angl. enrichment) 
 

„V obohacování jde především o rozšíření znalostí, podchycení zájmů a 

dovedností za hranici běžného učiva. Patří k němu také exkurze, zapojení do soutěží, 

odpolední vzdělávací kluby, využívání informačních technologií nebo zapojení externích 

odborníků do výuky. 

Obohacování napomáhá studentům zlepšit dovednosti tvořivého myšlení, 

schopnosti řešení problémů, kladení otázek, iniciaci samostatného výzkumu aj.“ (Fořtík, 

Fořtíková, 2015, s. 45-46) 

Obohacení učiva neznamená dávat nadanému žákovi úlohy navíc, aby se 

nenudil, nýbrž dát mu prostor k poznání problematiky z více úhlů pohledu. Hříbková 

k tomuto přístupu vzdělávání uvádí následující: „V praxi to vede k tomu, že nadaný žák-

student nepostupuje v učivu rychleji než ostatní spolužáci, ale obsah učiva je 

koncipován tak, aby probírané téma bylo za stejnou dobu ve srovnání s ostatními žáky 

zvládnuto ve větší šíři a hloubce. Tato varianta vzdělávání nadaných se většinou 

realizuje v běžných třídách, nadaní zůstávají kmenovými členy, a proto se 

z organizačního hlediska jedná o integrační variantu.“ (Hříbková, 2009, s. 185) 

Tato možnost je z hlediska organizace výuky pro školu zdánlivě méně náročná. 

Také pro samotného nadaného žáka se jeví tato alternativa jako méně psychicky 

zatěžující, neboť žák zůstává stále ve své kmenové třídě. O to více nároků se však klade 

na vyučujícího, na jeho přípravu na vyučování a na shánění potřebných materiálů.  

Dle Laznibatové má učitel v podstatě tyto tři možnosti, jak docílit obohacení 

učiva: 

1. rozšířit učivo - učivo se probírá do větší šířky, je obsáhlejší, má větší záběr a širší 

kontext, 

2. prohlubovat učivo – učivo se probírá do větší hloubky a podrobněji, ke 

specifickým poznatkům se přistupuje detailněji, jde se k podstatě problému, 

3. obohacovat učivo – probírá se učivo, které je mimo záběr učebních osnov, vychází 

z přirozených, specifických zájmů nadaných dětí a potřeb získávání vědomostí 

z nových oblastí, než předepisuje škola. (Laznibatová, 2012, s. 298) 
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Stěžejní, ale také kritickou roli při obohacování mají extra materiály. Ty mohou 

být např. umístěny v knihovně školy, aby si je dítě mohlo kdykoliv prohlédnout. Musí 

mít souvislost s obsahem vyučovacích hodin a lze je využít v době, kdy žák předčasně 

dokončí úkol, nebo jednoduše k motivaci. (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 46) 

Pokud se tato varianta správně uchopí, je pro žáka velmi přínosná, neboť se plně 

uspokojí jeho touha po informacích, obzvlášť pokud si nadaný žák libuje v bádání. 
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4. Formy vzdělávání nadaných 
 

Přístupy k MNŽ mohou mít různou formu – žák se může vzdělávat: 

• v běžné třídě (žák je plně integrován), 

• ve skupině vytvořené např. pro matematiku ze stejně nadaných dětí v rámci  

jedné ZŠ, 

• ve speciální třídě či speciální škole pro nadané. 

Dle Fořtíka jsou velmi oblíbenou metodou na školách také různé formy 

skupinového a kooperativního vyučování. Skupinové vyučování se doporučuje ve výuce 

všech předmětů, s žáky všech možných úrovní. Tato metoda není problematická ani 

v práci s nadanými žáky, obzvlášť pokud pracují v homogenních skupinách. (Fořtík, 

2015, s. 45) 

Ke speciálním třídám či školám pro nadané Hříbková uvádí, že „separace 

intelektově nadaných od ostatní populace žáků pak maximálně umožňuje urychlování 

výuky díky rychlému učebnímu tempu a vysokému intelektovému potenciálu nadaných.“ 

(Hříbková, 2000, s. 184–185). Samotná separace nevylučuje ani akceleraci. 

Jak však dále Hříbková podotýká, speciální školy bývají internátního typu, což 

pro nadané děti znamená jejich vytržení z rodinného prostředí. Nejen kvůli tomu je tato 

forma vystavována kritice. Z textu dále vyplývá, že autorka sama není separaci 

nadaných nakloněna. 

Jiný názor na tuto skutečnost má Laznibatová. Ta pro změnu ke vzdělávání 

v běžné (klasické) třídě uvádí, že „podle poznatků a zkušeností zahraničních odborníků 

při práci s nadanými žáky praktické závěry jednoznačně hovoří o tom, že když je běžná 

třída organizovaná tradičním, klasickým způsobem, není pro mimořádně nadané žáky 

dostatečně vhodná. Takto organizované třídy se spoléhají na stejnou práci s celou 

skupinou dětí, při stejné skupinové instrukci a uplatňování daných učebních osnov. 

Většinou bez jakékoliv diferenciace podpory či individuálního přístupu k nadaným 

žákům.“ (Laznibatová, 2012, s. 127-128) Autorka podporuje výuku ve speciálních 

třídách či školách, stála u vzniku prvních samostatných tříd i škol pro nadané děti na 

Slovensku. 

V Bílé knize je na toto téma uvedeno následující: „První stupeň základního 

vzdělávání má zásadní význam pro včasnou korekci případných znevýhodnění, ale i pro 
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rozpoznání a podchycení specifických zájmů, schopností či nadání žáků. Soustavnou 

podporou každého jedince je třeba postupně minimalizovat vyčleňování talentovaných 

žáků do výběrových tříd pro celou dobu výuky. Podobně je třeba minimalizovat trvalé 

vyčleňování žáků se sociálními, zdravotními a učebními problémy.“ (tzv. Bílá kniha, 

2001, s. 47). Z textu je zřejmé, že Bílá kniha doporučuje pedagogům udělat vše 

potřebné k tomu, aby talentovaní neměli potřebu odcházet do separátních tříd či škol a 

upřednostnili sami výuku v rámci běžné třídy. 
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5. Základní principy práce s nadanými dětmi 
 

Aby byla práce s nadanými dětmi úspěšná, je třeba s nimi správně komunikovat 

a dodržovat určitá obecná pravidla. Podle Hříbkové (1999a in Fořtík, Fořtíková, 2015,  

s. 26-27) se jedná zejména o tato pravidla: 

• neautoritativní komunikace, 

• pozorné naslouchání, 

• nenutit nadané dítě do činnosti, 

• prostor pro prezentaci dítěte, 

• provádět společné hodnocení činností. 
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6. Příprava učitelů na práci s MNŽ 

 

„Absence tématu v přípravě budoucích učitelů se považuje za jednu z příčin 

nedostatečně fungující podpory nadaných ve vzdělávacím systému nejen u nás.“ 

(Hříbková, 2009, s. 197) 

 „Oblast péče o nadané, resp. vzdělávání nadaných dosud není povinnou 

součástí pregraduální přípravy učitelů. Ti získávají potřebné znalosti a dovednosti 

převážně až v průběhu své učitelské praxe, resp. na základě vlastní iniciativy a zájmu o 

tuto oblast. Tento stav je potřebné změnit, neboť všichni učitelé by měli mít základní 

kompetence v oblasti identifikace a podpory rozvoje nadání svých žáků již tehdy, když 

začnou tuto profesi vykonávat.“ (Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na 

období let 2014 – 2020, s. 7) 

„Je zapotřebí připravit učitele pro práci s nadanými žáky. Tato problematika by 

se měla stát součástí povinného vzdělávání učitelů a psychologů, pracujících ve školství. 

Je třeba naučit učitele znát a běžně používat moderní výukové metody, které se ve světě 

k práci s nadanými používají, a jsou vhodné pro rozvoj potenciálu všech žáků. Jde 

zejména o kooperativní a projektové vyučování, programy zaměřené na rozvoj 

osobnosti dítěte, jeho sebedůvěry a na ni navazující tvořivosti a také důraz na rozvoj 

rozumových schopností, např. kritického myšlení.“ (tzv. Bílá kniha, 2001, s. 56) 

Základem pro úspěšné zvládnutí potenciálních problémů se vzděláváním 

nadaných žáků je kvalitní příprava budoucích učitelů.  

V současné době je zákonem dané, že každý učitel musí vystudovat vysokou 

školu s patřičným pedagogickým zaměřením (výjimkou jsou učitelé s dlouholetou 

praxí), v našem případě se jedná o Učitelství pro 1. stupeň. 

Ze studijních oddělení pedagogických fakult vybraných vysokých škol byly 

získány následující údaje o vzdělávání budoucích učitelů: 
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Předměty zaměřené na výuku o nadaných žácích ve vybraných VŠ 
v oboru Učitelství pro 1. stupeň ve školním roce 2015/2016 

 
VŠ Předmět pozn. 
JU České Budějovice Výchovně vzdělávací péče o nadané děti povinně volitelný 
OU Ostrava Vzdělávání nadaných žáků volitelný 
UP Olomouc Techniky práce s talentovanými žáky povinný 
TU Liberec  ---  --- 

pozn.: Údaje z TU Liberec pocházejí ze studijních plánů, ne ze studijního oddělení 

Tabulka 3: Předměty z VŠ oboru Učitelství pro 1. stupeň zaměřené na výuku o nadaných žácích 

 

Z tabulky vyplývá, že vzdělávání učitelů pro výuku nadaných žáků se dostává do 

osnov vysokoškolských studií, i když pravidlem to stále není. Pro úplnost je třeba dodat, 

že poptáno bylo osm vysokých škol, některé ani neodpověděly, proto je výběr škol takto 

omezený. 

Pro srovnání uvádíme ještě jednu tabulku, tentokráte se týká vzdělávání učitelů 

v oblasti specifických poruch učení (SPU): 

 

Předměty zaměřené na výuku SPU ve vybraných VŠ v oboru 
Učitelství pro 1. stupeň ve školním roce 2015/2016 

 
VŠ Předmět pozn. 

JU České Budějovice 

Specifické poruchy učení povinně volitelný 

Poruchy chování a jejich prevence povinně volitelný 

Vybrané speciálně pedagogické postupy 
pro práci s dítětem s poruchou učení 

povinně volitelný 

OU Ostrava Specifické poruchy učení povinný 

UP Olomouc 

Základy SPU povinný 

Specifické poruchy učení a chování povinný 

Diagnostika SPU povinný 

TU Liberec 
  
  

Specifické poruchy učení povinný 

Poruchy chování žáků povinně volitelný 

 + možnost specializace Specifické poruchy           
učení a chování   

 Tabulka 4: Předměty z VŠ oboru Učitelství pro 1. stupeň zaměřené na výuku dětí s SPU 
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Jak je z dostupných údajů zřejmé, problematice specifických poruch učení a 

chování se věnuje i na vysokých školách více prostoru než problematice vzdělávání 

nadaných žáků. Možná i toto je důvodem, proč učitelé snáze dokáží rozpoznat žáka 

s SPU než žáka nadaného, jak jsme o tom hovořili v kapitole Identifikace mimořádně 

nadaných žáků. 

Nutno podotknout, že vysoké školy nabízejí více předmětů týkajících se 

nadaných žáků, ale v jiných oborech, např. pro studenty oboru Speciální pedagogika. 

Vzhledem k aktuální inkluzi, kdy speciální pedagogy budou mnohdy suplovat právě 

učitelé základních škol, je nutné, aby i oni byli odborně vzděláváni v tomto směru. 

Laznibatová zachází ještě dále – tvrdí, že nejen vzdělávání učitelů je důležité. 

Začít by se mělo podle ní už samotným výběrem uchazečů o studium učitelství: „Při 

výběru studentů pro učitelské povolání je třeba ustoupit od zažitého vzorce, kde se 

primárně zohledňují fyzické zručnosti (např. šplhání na laně, přeskoky přes kozu, 

cvičení na kruzích apod., anebo hra na hudební nástroj či zpěv) a přitom se 

nezohledňují psychické vlastnosti a osobnostní dispozice uchazečů.“ (Laznibatová, 

2012, s. 149) 

O potřebě změny při výběru uchazečů se zmiňují odborníci i v tzv. Bílé knize: 

„Je nezbytné závazně stanovit obecné i specifické předpoklady pro vstup do 

pedagogických profesí. Bude nutné zavést nový způsob výběru uchazečů o učitelské 

studium, který bude založen na posouzení jejich motivace a osobnostních 

předpokladů.“(tzv. Bílá kniha, 2001, s. 43)  

Na osobnostní vlastnosti učitelů klade Laznibatová velký důraz. Ztotožňuje se 

s C. J. Makerem (in Laznibatová, 2012, s. 148), který vyžaduje dvě základní vlastnosti 

učitelů nadaných dětí: 

• schopnost pozitivně přistupovat k mimořádně nadaným žákům, tj. akceptovat a 

respektovat jejich potřeby a zájmy, 

• být pružný a otevřený pro změny ve škole, ve třídě, v učebních metodách a 

postupech, v osobních vztazích učitel – žák. 

Vzdělávání učitelů v oblasti práce s nadanými dětmi se zaměřuje převážně na 

výchovně vzdělávací přístupy, na umění identifikace nadaného jedince a na nadání 

v matematice, jazyce či v přírodních vědách.  
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Jestliže je u dítěte identifikováno nadání výtvarné či hudební, může navštěvovat 

základní uměleckou školu (dříve lidová škola umění), kde se o jeho nadání postará 

odborník (výtvarník, hudebník). Ani zde by nestačilo, kdyby talentované dítě pro hru na 

klavír vyučoval někdo, kdo hudbě rozumí, a přitom umí hrát výborně na kytaru. Je 

potřeba, aby takové dítě učil hudebník, který sám výborně ovládá hru na klavír. Jedině 

tak může nadaného žáka posouvat dopředu. Totéž platí pro sportovní talenty – postarají 

se o ně zkušení trenéři.  

Dětem nadaným právě např. na matematiku či přírodní vědy musí pomoci učitel 

přímo ve škole. Neboť zatímco základní umělecké školy najdete v každém větším městě 

(takže v tomto směru talentované děti mají možnost rozvíjet se v rámci mimoškolních 

aktivit), kroužky či kluby pro nadané na matematiku často hledáte marně (výjimkou 

jsou oddíly šachu). 

A proto by měl být učitel odborník na problematiku práce s nadanými dětmi, 

nebo by alespoň měl vědět, kam se obrátit pro radu, kde hledat pomoc.  

 

6.1.   Možnosti vzdělávání učitelů pro práci s nadanými dětmi 

 

Jak již bylo řečeno, ideálně se učitel na práci s nadanými dětmi připraví již 

v průběhu studia na vysoké škole.  

Pokud ovšem toto nepovažuje za dostatečné, má možnost vzdělávat se 

v dodatečných kurzech, které pořádá např. Národní institut pro další vzdělávání či 

EDUin,o.p.s., event. může absolvovat e-learningové kurzy z portálu RVP aj. 

 

Semináře, které byly či jsou v nabídce zmíněných společností (2016): 

1. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV): 

• Vyhledávání a identifikace nadání, 

• Systematická péče a rozvoj nadání ve škole, 

• Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka, 

• Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1. st. ZŠ. 
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2. EDUin, o.p.s. (DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

• Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu, 

• Matematika „trochu jinak“. 

 

Na webových stránkách RVP lze projít např. tyto e-learningové kurzy: 

• Vyhledáváme rozumově nadané žáky, 

• Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka. 

 

Odbornou pomoc samozřejmě poskytují i pedagogicko-psychologické poradny 

či organizace zabývající se nadanými dětmi. 

 

6.2.    Nejznámější organizace zabývající se nadanými dětmi 

 

• Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), 

• Mensa ČR + Dětská Mensa, 

• Centrum nadání, 

• ECHA ČR + Společnost pro talent a nadání (STaN). 

 

Národní institut pro další vzdělávání, organizace pod záštitou MŠMT, 

realizuje projekt PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání), v rámci kterého vznikl portál 

talentovani.cz. Na tomto portále najdou užitečné odkazy nadaní žáci, jejich rodiče i 

učitelé. Navíc zde 2x do roka vychází internetový časopis Svět nadání, jehož hlavním 

cílem je zveřejňovat původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se 

vztahují k široké problematice nadání (talentovani.cz). 

Přínos pro učitele:  poradenská služba, dostupnost metodických materiálů,  

     volně ke stažení karty pro práci s nadanými dětmi (např.  

     pro český jazyk, pro matematiku), 

přínos pro rodiče: odkazy „nabídka portálu pro rodiče“, „jsem rodič  

     nadaného dítěte…a jak mám postupovat“, poradenská 

     služba 
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Mensa je mezinárodní organizace, jejímž členem se může stát každý, kdo 

dosáhne v testu inteligence schváleném Mensou výsledku mezi horními dvěma procenty 

celkové populace (IQ 130 a vyšší). Je to nezisková organizace, která byla založena 

v roce 1946 v Oxfordu, dnes existuje ve více než 100 zemích světa a má asi 100 tisíc 

členů. Dnes je okolo 1500 členů Mensy ČR na území celé republiky (Fořtík, Fořtíková, 

2015, s. 58).  

Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy tzv. Dětské Mensy, pro starší  

14 let pak platí nabídka členství Mensy.  

Mensa pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit každý žák (např. Logickou 

olympiádu), dále nabízí 2x ročně celostátní setkání nadaných dětí a jejich rodičů, 

přednášky, vycházky či hraní různých her. 

Přínos pro učitele: Logická olympiáda – možnost zapojení všech žáků,  

     výsledky mohou pomoci při identifikaci nadání, 

Přínos pro rodiče: nabídka aktivit pro děti, setkávání dětí i rodičů. 

 

Centrum nadání vzniklo původně v prostředí Mensy jako skupina odborníků, 

která nabízí služby pro nadané děti a jejich rodiče a věnuje se také vzdělávání učitelů. 

Dnes funguje coby samostatná organizace s náplní odborné podpory. 

Na rozdíl od Mensy pro členství nevyužívá princip vysokého intelektu, ale 

zaměřuje se především na odbornou veřejnost v oblasti pedagogiky a psychologie 

nadání. Nejvýraznější aktivitou Centra je pořádání celostátních setkání rodin 

s nadanými dětmi. (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 58) 

Přínos pro učitele:  odborná konzultace, interaktivní semináře, karty  

     s úlohami volně ke stažení (www.fortig.cz), možnost  

     pravidelného odběru nových úloh, 

přínos pro rodiče:  setkání rodin s dětmi, poradna, možnost pravidelného 

     odběru úloh pro své děti 
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ECHA ČR je nevládní organizace. ECHA vznikla v roce 1986 jako mezinárodní 

společnost European Council for High Ability, jednou za dva roky pořádá odborné 

konference. Hlavním cílem ECHA je fungovat jako komunikační síť, podporující 

výměnu informací mezi lidmi, kteří se zajímají o vysoké schopnosti – učiteli, vědci, 

psychology, rodiči i samotnými nadanými. ECHA byla spuštěna na našem území ještě 

v tehdejším Československu v roce 1989. 

Jako pobočka mezinárodní společnosti ECHA vznikla v ČR Společnost pro 

talent a nadání (STaN). Mezi hlavní činnosti patří vzdělávání učitelů a psychologů 

v práci s nadanými, ale i vzájemná komunikace rodičů a škol. (talent-nadani.cz). 
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7. Instituce nabízející pomoc rodičům nadaných dětí 
 

Všechny výše jmenované organizace nabízejí svou pomoc nejen učitelům, ale 

také rodičům. Jak již bylo uvedeno, nadané děti mají svá specifika, se kterými jsou 

jejich rodiči každodenně konfrontováni. Proto je třeba, aby rodiče věděli, kam se obrátit 

pro pomoc i pro radu. 

 

Instituce, kam je možné se obrátit s nadaným dítětem: 

• školy (základní, střední, vysoké), 

• střediska volného času, 

• základní umělecké školy, 

• nestátní organizace, 

• zahraniční stáže a stipendia, 

• soutěže a olympiády, 

• psychologické poradny, 

• internetové kurzy a internet, 

• vzdělávací tisk a média. (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 56) 

 

Fořtík dále upozorňuje na zajímavý projekt Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, která ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže 

před několika lety začala realizovat online vzdělávání dětí ve věku od 13 let 

v přírodovědných předmětech s názvem Talnet. Studenti mají zdarma přístup do 

výukové databáze, kde mohou pracovat na zajímavých úkolech z přírodovědných 

oblastí. Kurz je navíc doplněn i prezenčními setkáními účastníků, na nichž představují 

své pololetní projektové práce (Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 60). 
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8. Překážky v péči o nadané 
 

Dle Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let  

2014-2020 brání dalšímu zlepšování stávajícího systému péče o nadané aktuálně (2014) 

zejména:  

o nedostatečná propojenost jednotlivých aktivit v oblasti péče o nadané,  

o malá informovanost veřejnosti i pedagogů o specifických problémech 

(vzdělávání) mimořádně nadaných dětí a žáků,  

o nejistota ohledně možností podpůrných opatření pro nadané a způsobu jejich 

financování na úrovni školy,  

o nedostatečná příprava na vzdělávání (mimořádně) nadaných žáků v rámci 

pregraduálního studia učitelství,  

o malý zájem pedagogů o tuto obsahovou oblast DVPP a mnohdy též 

nedostatečná provázanost a obsahová obecnost jednotlivých programů DVPP z 

oblasti nadání a péče o nadané,  

o rozdílný přístup jednotlivých krajů k oblasti podpory nadaných a často také 

značná proměnlivost dlouhodobých záměrů, což brání zajištění potřebné 

stability nastavených podmínek financování péče o nadané. 
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9. Mýty o nadaných 
 

O nadaných dětech existuje řada mýtů. K těm nejrozšířenějším (dle vlastní 

zkušenosti s tím, jak vnímá nadané dítě okolí) patří: 

� nadané dítě se má, nemusí se vůbec učit, 

� dobré známky dostává zadarmo, 

� rodiče musí být v pohodě, o nadané dítě se přece nemusí vůbec starat, 

� učitelé mu nemusí pomáhat, 

� když je tak chytrý, postará se o všechno, je zodpovědný. 

 

Pokud by společnost znala charakteristické projevy nadaných dětí (viz kapitola 

1.6.1. Charakteristické projevy nadaných dětí), některé mýty by ani nemohly vzniknout. 

Např. mýtus, se nadané dítě se nemusí vůbec učit. Jak již bylo řečeno, dítě může 

být nadané pouze v jedné specifické oblasti, takže vše ostatní se musí učit úplně stejně 

jako jeho spolužáci. Navíc může stát ale pod mnohem větším tlakem okolí, neboť „když 

je přece tak dobrý, tak jak může dostávat i špatné známky“. 

S tím souvisí i další nepravdivé tvrzení, že nadané dítě dostává známky 

zadarmo. Nadaný žák se může dopodrobna zabývat např. kosmem. Bude znát vše o jeho 

vzniku, planetách, kometách apod. Ale to neznamená, že ho budou zajímat obojživelníci 

či savci, a tak z přírodopisu klidně může dostat trojku na vysvědčení. Být nadaný 

rozhodně neznamená být jedničkář! 

Při pohledu na charakteristické projevy nadaného dítěte je pak zřejmé, že ani 

rodiče, ani učitelé to nemají s nadaným žákem snadné. Nadaný žák často vyrušuje při 

hodině, je s prací hotov dříve než ostatní, nudí se, někdy má tendenci opravovat učitelku 

při výkladu, odmítá spolupracovat… A doma je to obdobné – někdy je těžké přijmout 

nadané dítě právě takové, jaké je. 

Laznibatová k mýtům o nadaných uvádí: „Další problém, který se ve výzkumu 

vícekrát potvrdil, je, že učitelé polovinu dětí, které jsou podle inteligenčních testů 

nadané, jako nadané neidentifikovali. Většinou mají představu dítěte jako vzorného 

žáka s perfektními výkony, perfektním chováním ve škole a plněním povinností – 

jednoduše ideálního žáka. Bohužel, ve většině případů to tak není. Nadané děti většinou 

nesplňují ideální obraz učitelky o vynikajícím žákovi – jedničkáři.  
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Důležité je, aby rodiče, učitelé a vychovatelé k nim přistupovali s maximální 

tolerancí. Tyto děti totiž potřebují pomoc, podporu a přitom chápavé, dostatečně 

stimulující prostředí ze strany školy, rodiny, nejbližšího, ale i širšího okolí.“ 

(Laznibatová, 2012, s. 71) 

V souvislosti s mýty o nadaných Laznibatová dále uvádí, že mnoho rodičů se i 

bojí přiznat, že jejich dítě je jiné. „Často se stává, že v předškolním věku své dítě 

nepodporují, spíš naopak, tlumí jeho touhu po poznání, po vědomostech a omlouvají to 

obavou, co potom bude dělat ve škole – bude se tam nudit! Dalším silným argumentem 

je, že se dětem bere dětství.“ (Laznibatová, 2012, s. 70) 

O tom, že nadaným dětem je třeba pomáhat stejně jako dětem s SPU (navzdory 

mylným představám, že tomu tak není), není třeba polemizovat. Děti s SPU mají 

nemalou výhodu v tom, že učitelé pro ně snáze seženou učebnice, i materiálů pro práci 

s nimi je na trhu dostatek. Oproti tomu pro nadané děti se shání materiály hůře a 

speciální učebnice snad ani vydané nejsou. 

Pokud učitelé nadaných dětí shání materiály pro nadaného žáka, musí se obracet 

na organizace zabývající se nadanými dětmi (Mensa, Centrum nadání aj.) či právě na 

krajské koordinátory nadaných dětí, které jsou uvedeny v seznamu na portále nuv.cz. 

Z dostupné literatury je v tomto ohledu přínosná kniha manželů Fořtíkových 

„Nadané dítě a rozvoj jeho schopností,“ neboť polovinu publikace zabírá výčet 

konkrétních aktivit s nadanými dětmi, ať už v rodinách nebo ve škole. 

Karty s konkrétními úkoly pro nadané jsou dále volně ke stažení např. na 

stránkách www.nadanijetrebarozvijet.cz. 

Toto je zde uvedeno z důvodu, že většina učitelů si v následujícím průzkumu 

stěžuje právě na nedostupnost materiálů pro nadané, viz praktická část této práce. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

10.    Úskalí vzdělávání nadaných dětí pohledem učitelů 

 

10.1. Cíle a metody výzkumného šetření 

 

Cílem výzkumného šetření uskutečněného pro diplomovou práci bylo zjistit, 

jaké konkrétní problémy jsou spojeny s výukou nadaných žáků, a to pohledem učitelů a 

rodičů těchto žáků.  

Jako první se budeme zabývat rozhovory s učiteli nadaných či mimořádně 

nadaných žáků. Z důvodu malého vzorku respondentů proběhlo šetření formou 

kvalitativního výzkumu. Výzkum proběhl v průběhu května až října roku 2016, a to 

formou polostrukturovaného rozhovoru. 

 

10.2. Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Výzkumný vzorek tvořily učitelky ze státních základních škol v okresech Mladá 

Boleslav a Mělník. 

V okrese Mladá Boleslav není žádná speciální třída či škola přímo pro nadané. 

Dle Hany Adáškové, vedoucí oddělení školství v MB, mohou nadaní žáci navštěvovat 

školy s alternativní výukou, školu s rozšířenou jazykovou výukou, či školy, ve kterých 

se vyskytují sportovní či matematické třídy. Nejedná se přímo o třídy pro nadané, spíše 

o třídy, ve kterých je větší časová dotace daných předmětů.  

Od šesté třídy je možné studovat na jednom ze tří osmiletých gymnázií. Dvě z 

nich se nacházejí přímo v Mladé Boleslavi, třetí je k dispozici v nedalekém Mnichově 

Hradišti. 

Nadané děti se v okrese Mladá Boleslav tedy vzdělávají převážně v rámci 

běžných škol. Nabízené specifické třídy mohou nadaným žákům dobře posloužit, neboť 

jak dodává Fořtík, „i víceletá gymnázia a specializované jazykové a matematické školy 

nejsou ve své podstatě ničím jiným, než obohaceným, tedy rozšířeným programem, který 
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má sloužit nadaným dětem buď ve specifických oblastech (jazykové, sportovní, hudební 

či matematické), nebo ve všeobecných akademických odvětvích (víceletá gymnázia).“ 

(Fořtík, Fořtíková, 2015, s. 45) 

K Mladé Boleslavi nejbližší speciální škola pro nadané je Open Gate – 

gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice (od MB vzdálena přes 60 km). Jedná se o 

prestižní školu internátního typu s výběrovým víceletým gymnáziem pro mimořádně 

nadané žáky. 

Na této škole zároveň sídlí krajský metodik pro práci s nadanými dětmi (nyní 

Mgr. Petra Kobrová). Coby koordinátor pro střední Čechy je připravena pomoci 

ředitelům či učitelům, kteří se na ni obrátí s prosbou o radu, předá potřebné materiály 

pro práci s nadanými dětmi, doporučí vhodné odkazy na webové stránky apod. V 

současné době takto spolupracuje (kromě své kmenové školy Open Gate) se čtyřmi 

základními školami z celého Středočeského kraje (ZŠ Bezručova Říčany, ZŠ U Lesa 

Říčany, ZŠ Chyňava, ZŠ Brázdim). 

Pro výzkumné šetření k této práci bylo nejprve osloveno elektronickou cestou 

(prostřednictvím e-mailu) dvanáct základních škol v okrese Mladá Boleslav, ve kterých 

se dle PPP MB měli ve školním roce 2015/2016 vyskytovat mimořádně nadaní žáci. Na 

výzkumu byly ochotné spolupracovat pouze čtyři školy z oslovených ZŠ, z jedné školy 

přišla zamítavá odpověď s tím, že mimořádně nadaní žáci neexistují, že jsou pouze 

mimořádně ambiciózní rodiče, ostatních sedm škol nereagovalo vůbec, a to ani přes 

opakované zaslání prosby o spolupráci. Ve snaze zvýšit počet respondentů bylo proto  

e-mailem osloveno také město Mělník, z jehož sítě základních škol přišla jedna kladná 

odpověď a škola byla přístupná tomuto výzkumu. 

Celkem se tedy na výzkumu podílelo pět základních škol (4 x z Mladé 

Boleslavi, 1 x z Mělníka). K samostatnému rozhovoru se podařilo získat všechny 

učitelky z daných škol, které se podílely na výuce nadaných či mimořádně nadaných 

žáků.  Osobní setkání proběhlo se sedmi učitelkami, další jedna učitelka byla ochotna 

sdělit „základní informace“ prostřednictvím mailové komunikace. 
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10.3. Polostrukturovaný rozhovor 
 

Výzkumné šetření proběhlo metodou polostrukturovaného rozhovoru, kdy první 

otázky směřovaly k bližší charakteristice respondentek (např. počet let praxe ve 

školství, s kolika mimořádně nadanými žáky se již během své praxe respondentka 

setkala aj.), nebo k charakteristice třídy, ve které se nachází mimořádně nadaný žák 

(např. počet dětí ve třídě, složení třídy, ročník aj.). Tyto otázky byly pro všechny 

respondentky stejné a jsou pro přehlednost zpracovány kvantitativním hodnocením 

prostřednictvím tabulek a grafů. 

Druhá část rozhovoru již směřovala k výuce třídy s nadaným žákem, k přípravě 

respondentek na vyučování apod. Cílem tohoto dotazování bylo pomocí hloubkových 

doplňujících otázek a volného rozhovoru zjistit, v čem respondentky spatřují úskalí 

vzdělávání nadaných dětí, co je pro ně jako pro učitelky obtížné, v čem by potřebovaly 

poradit anebo i naopak – co se jim zdá snadné či přehnaně „společensky nafouknuté“. 

Za přínosnou pro toto šetření považuji s velkým vděkem skutečnost, že všechny 

respondentky si udělaly dostatek času pro avizovaný rozhovor (každá respondentka 

věnovala rozhovoru minimálně hodinu času, výjimkou nebyl ani dvouhodinový 

rozhovor, kdy jedna respondentka předkládala k nahlédnutí své přípravy, práce 

nadaného žáka i práce ostatních dětí pro srovnání atd.), vždy jsem byla pozvána do 

jejich kabinetu a k rozhovoru se nastolila příjemná atmosféra. 
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10.4.    Výzkumné šetření 

10.4.1. Charakteristika zúčastněných respondentek 
 

První část rozhovoru byla věnována bližšímu poznání respondentek. Tyto otázky 

byly položeny záměrně, a to kvůli závěrečnému zamyšlení, zda a případně jak spolu 

souvisí charakteristiky jednotlivých respondentek s jejich následnými výpověďmi. 

Vzhledem k citlivým údajům i upřímným odpovědím si některé učitelky nepřály 

uvádět v diplomové práci ani jejich jméno, ani školu, ze které jsou.  

Z tohoto důvodu budou dále v případě citací jednotlivé učitelky označeny čísly, 

a to následujícím způsobem: 

• učitelka č. 1: praxe 35 let, z velké ZŠ, 

• učitelka č. 2: praxe 10 let, z velké ZŠ, 

• učitelka č. 3: praxe 7 let, ZŠ s malotřídkami, 

• učitelka č. 4: praxe „11 a více let“, z velké ZŠ, 

• učitelka č. 5: praxe „11 a více let, z velké ZŠ, 

• učitelka č. 6: praxe 5 let, třídy s malým počtem žáků ve třídě (12), 

• učitelka č. 7: praxe 2 roky, třídy s malým počtem žáků ve třídě (12), 

• učitelka č. 8: praxe „11 a více let“, z velké ZŠ. 

  



56 
 

Otázka č. 1.: Počet let praxe ve školství 

Tuto otázku jsem považovala za nezbytnou, aby bylo patrné, s jak zkušenými 

učitelkami bylo šetření provedeno. Předpokládala jsem, že s délkou praxe porostou i 

zkušenosti s nadanými dětmi. Na druhou stranu mne později zajímalo i srovnání, zda se 

s delší praxí zároveň nesnižuje ochota učit se novým věcem, novým přístupům ve 

vzdělávání, neboť problematika vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků se 

v ČR řeší relativně krátkou dobu. 

 

 

T

Tabulka 5: Počet let praxe ve školství 

 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 1 – Počet let praxe ve školství: 

 

          Graf 2: Počet let praxe ve školství 

 

Z tabulky i z následného grafu vyplývá, že rozhovor byl veden s jednou 

začínající učitelkou, oproti tomu dlouhodobou praxi ve školství mají čtyři respondentky, 

což v tomto šetření činí 50 % dotázaných. 

 

 

 

Počet let praxe ve školství  0-2  3-5  6-10 11 a více
Σ 8 respondentek 1 1 2 4
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Otázka č. 2: S kolika nadanými žáky jste se během své praxe setkala? 

Jestliže chceme zjistit, jaké problémy učitelé v souvislosti s nadanými žáky řeší, 

pak je tato otázka také důležitá. Jinak se daná problematika jeví někomu, kdo se 

s nadaným žákem setkává poprvé, jinak situaci vidí učitelky, které mohou čerpat 

z předchozích zkušeností s výukou nadaných.  

 

 
Tabulka 6: Počet nadaných žáků, se kterými se respondentky setkaly během své praxe 

 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 2 – S kolika nadanými žáky jste se 

během své praxe setkala?: 

 

Graf 3: Výskyt nadaných žáků ve třídách jednotlivých respondentek  

 

Ze získaných odpovědí lze vyčíst, že pouze dvě respondentky se s nadanými 

žáky setkaly opakovaně, čtyři učitelky (50 % dotázaných) se s takovým žákem setkaly 

poprvé. Není překvapením, že možnost „opakovaně“ uvedly respondentky, které 

v předchozí otázce zaškrtly variantu, že pracují ve školství 11 a více let. 

Komentář učitelky č. 1 k této otázce (zaškrtnuta varianta, že se s nadaným 

žákem setkává podruhé): „Ve třídách byli vždy chytří žáci, jen na to neměli žádný papír. 

Teď v tom vidím chtíč ambiciózních rodičů, aby své dítě zviditelnili. Přímo s papírem  

(s IVP, pozn.) učím druhé dítě.“ 

Nadaného žáka vyučuji poprvé podruhé opakovaně
Σ 8 respondentek 4 2 2
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Komentář učitelky č. 8 (zaškrtnuta varianta „poprvé“): „U zmiňovaného 

žáka  PPP v Mladé Boleslavi nakonec vlastně mimořádné nadání ani neprokázala. Bylo 

doporučeno rozšiřující učivo a jiné metody práce. V tomto konkrétním případě se jedná 

o velmi ambiciózní rodiče, kteří se chtějí odlišovat a v tomto směru vychovávají i své 

děti. Matka trvá na jiné práci a upřednostňování svého dítěte. Je spousta šikovných dětí, 

jejich vzdělávání se stává úskalím…“ 

 

Otázka č. 3: Kdo dal první impulz k vyšetření žáka v PPP z důvodu 

podezření na jeho mimořádné nadání v některé oblasti? 

 

Ze seminářů vyplynulo, že identifikace nadaných žáků pedagogy pokulhává. 

Odpovědi na tuto otázku měly ukázat, jak to bylo s identifikací nadání žáků z tohoto 

šetření. 

 
Tabulka 7: Kdo dal první impulz k vyšetření žáka v PPP? 

 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 3 – Kdo dal první impulz k vyšetření 

žáka v PPP: 

 
              Graf 4: Kdo dal první impulz k vyšetření žáka v PPP? 

 

Do výzkumu byli zahrnuti všichni žáci s identifikovaným nadáním, které kdy 

respondentky vyučovaly. V některých případech jeden žák s IVP prošel výukou dvou 

První implulz k vyšetření v PPP dala škola rodina někdo jiný nevím
počet žáků 4 7 0 0
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respondentek – takový žák je v šetření uveden jednou, neboť obě respondentky hovořily 

o tom samém žákovi. 

Výsledek šetření potvrzuje, že ke včasné identifikaci nadání přispívají spíš 

rodiče (v našem výzkumu u sedmi žáků, což představuje 64 % případů), než učitelé  

(4 žáci; 36 % případů). Tato skutečnost se pak odráží v přesvědčení učitelek, že 

současní rodiče jsou příliš ambiciózní. Jejich názor přetrvává i přesto, že PPP pak 

skutečně nadání u žáků potvrdí. 

Není bez zajímavosti, že žáci identifikovaní školou z tohoto šetření docházejí 

všichni do jedné ZŠ. Jedná se o školu v okrese Mělník, o které jsem se později 

dozvěděla, že je v okolí známá svým vstřícným přístupem k nadaným žákům, několik 

učitelek se v této oblasti dlouhodobě vzdělává. Rozhovory s těmito učitelkami byly 

velmi přínosné, inspirativní. Zároveň to potvrzuje domněnku z teoretické části této 

diplomové práce, že při dostatečných znalostech o nadaných žácích by učitelé byli 

schopni odhalit nadání žáků mnohem častěji. 

 

Otázka č. 4: Odkud jste převážně čerpala informace o nadaných žácích? 

Tato otázka vycházela z logického sledu rozhovoru: jestliže se učitelka dozví, že 

má ve třídě nadaného žáka (žák byl identifikován, PPP potvrdila jeho nadání), dá se 

předpokládat, že bude hledat informace, které jí pomohou zorientovat se v dané 

problematice. 

Nabízeny byly tyto varianty: 

� vycházela jsem se ze svých znalostí z VŠ, 

� zúčastnila jsem se semináře/seminářů o nadaných dětech, 

� hledala jsem informace na internetu, 

� přečetla jsem si dostupnou literaturu o nadaných dětech, 

� spojila jsem se s PPP, 

� informace jsem čerpala odjinud. 

Je samozřejmé, že respondentky reagovaly dotazem, zda mohou možnosti 

kombinovat (semináře + internet, internet + knihy apod.), nicméně byly požádány, aby 

zvolily pouze tu variantu, která pro ně byla základním zdrojem informací a která jim 

nejvíce pomohla při práci s nadanými dětmi. 



60 
 

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Tabulka 8: Odkud respondentky převážně čerpaly informace o nadaných žácích 

 

Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4 – Odkud jste převážně čerpala 

informace o nadaných žácích: 

 

 
 

Graf 5: Prameny informací o nadaných žácích 
 
pozn.: V grafu nejsou zobrazeny varianty „VŠ“ a „odjinud“, neboť je nikdo neuvedl jako základní zdroj 
pro získání informací. 
 

Jak vyplývá z grafu, 50 % dotázaných použilo internet jako základní zdroj svých 

informací. Souvisí to pravděpodobně s jeho dostupností a také s množstvím nabízených 

odkazů.  

Komentář učitelky č. 2: „Nejvíc jsem projížděla odkazy na internetu, ale které, 

to už vám neřeknu. Ráda bych si přečetla i nějakou knížku, ale na to nemám čas. Ve 

třídě mám 27 dětí. Musím se připravovat na všechny, ne jenom na tohohle jednoho.“ 

Šetření zároveň potvrzuje nedostatečnou přípravu budoucích učitelů na 

vysokých školách v oblasti vzdělávání nadaných žáků. O výhradní informace z VŠ se 

neopírá žádná z respondentek. Vzhledem k tomu, že vzdělávání nadaných žáků je v ČR 

poměrně mladou záležitostí, dala by se absence informací z VŠ v této oblasti pochopit u 

Informace o nadaných žácích
jsem čerpala převážně z:

VŠ semináře internetu knihy PPP odjinud

Σ 8 respondentek  -- 2 4 1 1  -- 
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respondentek s dlouholetou praxí. Pozitivní vlaštovkou by mohlo být vyjádření čerstvé 

absolventky, i když ani ona neoznačila VŠ jako základ svých informací: 

 Komentář učitelky č. 7: „Na vysoké škole jsem se dozvěděla, že nadaní žáci 

existují, jak se projevují, že můžou přeskočit ročník nebo mít obohacené učivo a že mají 

mít IVP. Základní teorie. Jenže co s ním mám pak dělat konkrétně nebo jak ho začlenit 

do kolektivu, to jsem nevěděla. Takže nejvíc jsem hledala rady na internetu. Na Mense a 

tak.“ 

Byla to právě tato otázka, která mne nasměrovala ke zjišťování, jaké předměty 

související s nadanými žáky nabízejí vysoké školy v rámci studia Učitelství pro 1. 

stupeň (viz. Kapitola č. 6). 

 

Charakteristika zúčastněných respondentek – shrnutí: 

Na základě výše položených otázek lze o respondentkách tohoto výzkumu říci: 

� 50 % z nich má praxi 11 let a více, 

� 50 % vyučuje nadaného žáka poprvé, 

� 50 % čerpá nejvíce informací z internetu, 

� 36 % dokázalo identifikovat nadaného žáka. 

 

10.4.2.   Charakteristika tříd 

 

Respondentky odpovídaly na otázky, ve které třídě učí, kolik mají ve třídě žáků, 

jaké je složení třídy a zda využívají při výuce asistenta pedagoga. 

Odpovědi na tyto otázky nejsou zpracovány v tabulkách a grafech, neboť nebylo 

potřeba podle mého názoru jejich výsledky nijak komentovat. Samotné otázky však 

považuji za důležité pro samotné šetření, neboť je beze sporu rozdíl, jestli učitelka 

vyučuje třídu s dvanácti nebo se sedmadvaceti dětmi. 

Celkově lze říci, že v šetření se hovoří o pěti třídách s více než 25 žáky, dvě 

třídy se dvanácti dětmi a jedna malotřídka, do které docházelo celkem devatenáct dětí. 
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Téměř ve všech třídách se kromě nadaného žáka vyskytovali žáci s SPU, dvě 

učitelky využívaly služeb asistenta pedagoga. Jeden nadaný žák měl zároveň 

diagnostikován Aspergerův syndrom. 

Sedm tříd z tohoto šetření bylo z 1. stupně ZŠ, jedna třída ze 2. stupně ZŠ. 

Třídy budou ještě více přiblíženy v následujících výpovědích jednotlivých 

respondentek. 

 

10.4.3.    Úskalí vzdělávání nadaných žáků pohledem učitelů 
 

V této kapitole budou uvedeny výsledky rozhovorů s jednotlivými 

respondentkami. Ke každému rozhovoru bude přidán můj komentář s pocity, které jsem 

si z rozhovoru odnesla. 

 

UČITELKA Č. 1 

a) Obecná charakteristika: praxe 35 let, momentálně učí na jedné velké škole v Mladé 

Boleslavi, v každé třídě je více než 25 dětí, nadaného žáka má ve třídě podruhé 

(pokaždé to byl hoch), složení třídy, ve které je nyní nadaný žák: 26 dětí, 1x IVP 

pro nadaného žáka (matematika, přírodní vědy), 1x ADHD, 3x SPU, jedná se o 4. 

třídu 

 

b) Výsledek rozhovoru: „Nadaného žáka učím podruhé, resp. podruhé mám ve třídě 

žáka, který si přinesl papíry z poradny a byl mu vypracován IVP pro nadaného 

žáka. Ale ten první nebyl nadaný, tam byli ambiciózní rodiče. Žák rozšiřující učivo 

nezvládal. Tak jsme zvolili postup, že mi asistoval, když byl hotov se svou prací. 

Nebo pomáhal spolužákům. Rodiče s tím byli nespokojeni, a tak na kluka navalili 

hodně tzv. rozšiřujících kroužků. Jenže syn byl pak strašně unavený, takže postupně 

od těch kroužků ustupovali a nakonec souhlasili s postupem školy.  

Ten druhý žák, kterého mám nyní, nadaný opravdu je, a to hlavně na matematiku, a 

pak také na přírodní vědy. Na matematiku dochází do vyššího ročníku. Tam 

učitelka ale zjistila, že v počtech je skutečně na úrovni vyšší třídy, látku zvládá bez 

problémů, leč na geometrii zůstává v naší třídě, ta mu tolik nejde.  
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Matematika se mu prolíná do všech předmětů. On je šikovný, ale například na 

tělocvik moc ne, má v hlavě jenom čísla. Když řeknu, že všichni mají pokrčit ruce, 

on má hned upřesňující dotaz, chtěl by to nejraději ve stupních. Postupně se nám 

ho daří usměrňovat, už není takový podivín. 

Naše třída i třída, do níž je akcelerován, ho berou normálně, v pohodě. Tu vyšší 

třídu jsme požádali, aby mu pomáhali, že ho matematika baví. Žáci to vzali. 

S přípravami na hodiny mi pomohla PPP. Byla jsem tam i na konzultaci, protože 

jsem vůbec nevěděla, jak s ním pracovat. Dostala jsem spoustu rozšiřujících 

materiálů, tak je používáme. No a hledám hodně na internetu, ale tam těch úloh 

moc není. Spíš se musí člověk zaregistrovat na nějaký web, třeba na Mensu, a pak 

vám pošlou nějaké materiály. Ale bylo by potřeba něco pružnějšího. 

Ale to se všechno dá zvládnout. Podle mého názoru, největším problémem v celém 

vzdělávání nadaných žáků jsou jejich ambiciózní rodiče. Ti se zvládají špatně. 

Přes své dítě si něco dokazují, mají pocit, že všechno vědí lépe než my. Chtějí své 

dítě zviditelnit. Na druhou stranu veškerý rozvoj svého dítěte by nejraději hodili 

právě na nás, na školu, a pak se dozvíte, že sami pro své dítě nedělají nic, 

maximálně mu koupí encyklopedie.“ 

 

c) Komentář k rozhovoru: Při rozhovoru se nepodařilo podle mého názoru navázat 

důvěryhodnou atmosféru. Učitelka jako by měla pocit, že je prověřována, zda 

všechno dělá správně. Při snaze dostat na konkretizující otázky konkrétní odpovědi 

jsme vždy narazily na obecné fráze typu „postupujeme podle toho, jak nám řekla 

poradna, všechno je v pohodě“. Učitelka byla dotazována na charakteristiku 

„svého“ nadaného žáka, a to v několika různých otázkách, bohužel většina 

odpovědí se nesla v duchu „byl to podivín, ale zvládli jsme to, už je normální“. Na 

otázku „Jak jste to zvládli?“ přišla reakce: „Ani nevím, jak jsme to dokázali. Ale 

dokázali jsme to.“ Za to o tzv. ambiciózních rodičích hovořila i konkrétně, bylo 

vidět, že s nimi nemá dobré zkušenosti. Zmiňovala je velmi často.  

Na základě teoretických znalostí o nadaných žácích vyvstává otázka, zda je 

správné, že za velkou výhru považovala právě fakt, když z kluka-podivína udělali 

normálního kluka. Je toto skutečně výhra? Je cílem vzdělávání nadaných žáků tyto 

žáky zařazovat do stáda běžné populace? Bohužel tyto otázky mne napadly až 

později, když jsem měla za sebou více rozhovorů, a tak od této učitelky zůstanou 

nezodpovězeny. 
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UČITELKA Č. 2 

a) Obecná charakteristika: praxe 10 let, učí na jedné větší škole v Mladé Boleslavi, 

nadaného žáka má ve třídě podruhé (pokaždé to byl hoch), složení třídy, ve které je 

nyní nadaný žák: 27 dětí, 1x IVP pro nadaného žáka (matematika, přírodní vědy), 

2x SPU, 1x žák s podprůměrným IQ, jedná se o 4. třídu 

 

b) Výsledek rozhovoru: „Tuto třídu mám od začátku, od první třídy, takže je dobře 

znám.  Je docela barvitě složená. To znamená, mám tam ty špičky, děti tahouny, pak 

tam je takový ten střed dětí – pracovitější, línější, komunikativnější, méně 

komunikativní, a teď tady mám jeden rok chlapečka, který se sem přistěhoval, a ten 

má IQ podprůměrné, máme to už i potvrzené z poradny, takže uvidíme, co se bude 

dál bohužel dít. 

Skladba třídy vyžaduje, abych si dělala pravidelně přípravy. Snažím se zapojovat 

děti víc do skupin, aby ten chlapeček, co potřebuje pomoc, měl vždycky k ruce 

někoho šikovného, kdo mu ukáže, poradí, pomůže. Je to daleko náročnější a ta 

výuka není tak efektivní. V tomhle počtu se prostě nemůžu rozkrájet. Bohužel tento 

slabší hoch se musí někdy nechat vést, neboť od první třídy tu mám D., který je 

inteligenčně nadprůměrný, a ta třída je nastavená po celou dobu na něj. Tu třídu 

jsem přizpůsobila jemu. Třída ho přijala se vším všudy – jak sociálně, tak jako 

takového spravedlivého, chytrého spolužáka. Tím, jak jsou ostatní nastaveni na něj, 

tak ta třída je chytrá. Takže ten chlapeček, který k nám přišel z toho opačného 

spektra, je vlastně tak trochu ztracený. Snažíme se mu pomoct, ale není to úplně to, 

co bych si představovala. 

Na nadání D. nás upozornila jeho maminka. Požádali jsme ji tedy, ať s ním dojde 

do poradny, abychom věděli, jak s ním mám vůbec pracovat, na co je nadaný. Pak 

byly dvě možnosti: buď rozvíjet D. do šířky, jako že nabízet další spektrum různých 

rozvíjejících úloh v rámci ročníku, ve kterém D. je, anebo ho posunout v rámci 

matematiky o rok výš, aby prahnul neustále po dalších a dalších znalostech 

z matematiky a aby se dostal k dětem na svou úroveň matematiky. A to se nám 

vlastně osvědčilo. On si takovou tu logickou či zábavnou matematiku dělá sám ve 

svém volném čase, takže nemá potřebu, aby mu byla nabízena ještě ve škole. My mu 

umožníme soutěžit se sobě rovnými, než aby byl ve třídě, kde učivo již ovládá, a měl 
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úkoly jiné. Od prvního momentu, tím jak měl uzavřenou povahu, introvertní, na 

začátku málo komunikoval, se ukázalo toto řešení jako to pravé ořechové pro něj. 

V rámci svých předmětů (čeština, vlastivěda, přírodověda) mu nabízím různé 

zajímavosti – hledat informace, pracovat s internetem, s encyklopedií. Ale 

důležitější bylo, aby se D. zapojil bez problémů do kolektivu. A to se podařilo. 

Snažila jsem se ho pořád dávat do skupin. Nenechávat ho jako individualitu, ale 

jako součást skupiny. Pořád jsem zdůrazňovala, ano, D. je výborný v matematice, 

ale každý z nás je v něčem dobrý. Nevyzdvihovala jsem jenom jeho. Protože mám ty 

zkušenosti, že i tohle se může stát předmětem šikany. 

Mám radost, že se neuzavřel do matematické bubliny, ale je z něj úplně normální 

dítě, které svůj talent jednou určitě prodá. To je u něj obrovský posun. Už kolikrát 

ani nestojí o prohlubující učivo. My to v  IVP máme nastavené tak, že pokud bude 

mít zájem, tak mu je máme nabídnout, ale on kolikrát už nechce. Já vím, že má 

spoustu aktivit po vyučování, myslím dokonce, že se přihlásili do Mensy, že jsou 

členy, takže on už toho má tolik, že prostě chce být normálním dítětem, což ze 

začátku nebyl. Absolutně neprojevoval emoce. A teď blbne s ostatními kluky, hraje 

si o přestávkách. D. má docela vysoký kredit u spolužáků. Když jsme volili v rámci 

projektu demokracie, tak ho zvolili za prezidenta jednohlasně. Má smysl pro 

spravedlnost. Je třeba stanovit pravidla a ta pak musím dodržovat i já. Vyžaduje 

důslednost.  

V čem vidím problém? Problém je, že mám spoustu nápadů, jak ho rozvíjet, ale 

v tomhle obrovském počtu dětí s různorodou škálou to nelze. Když třeba zaměřím 

češtinu na ty šikovnější děti a vymýšlíme pohádky s vyjmenovanými slovy, třeba na 

bytí a bití, což je pro ně zábavnější, tak ta druhá půlka je totálně ztracená. Ti 

potřebují memorovat, opakovat, aby to tam prostě došlo. Je třeba diferencovat, ale 

v tomhle počtu je to hrozně náročné. Někdy si něco připravím a výsledek vůbec není 

tak efektivní, jak jsem si představovala. Vždycky někdo trpí. Individuální práce tady 

pro mě je hrozně náročná. Kdybych měla polovinu dětí a tento prostor, bylo by to o 

něčem jiném. Každý by mohl postupovat individuálně. Když pracují ve skupinách, 

je to někdy masakr. Je moc dětí ve třídách.“ 

 

c) Komentář k rozhovoru: Rozhovor s touto paní učitelkou byl příjemný. Nad 

odpověďmi přemýšlela, zdálo se, že hledá výstižná slova. O své třídě hovořila 

velmi hezky. V jejím podání jako by nebyl žádný problém se vzděláváním 
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nadaných. Problém je ve velkém počtu dětí ve třídě – ale to je obecný problém, 

shodnou se na něm snad všechny učitelky, bez ohledu na to, jestli mají ve třídě 

nadaného žáka nebo ho nemají.  

I tato učitelka hodnotí pozitivně, že se z D. stal postupně normální kluk. 

Z rozhovoru však vyplynulo, že k tomu došlo přirozenou cestou, a to zřejmě tím, 

jak jako třídní pracuje se všemi žáky. I náročné úlohy předkládá všem, nejen D. 

Dává tím šanci na úspěch i ostatním a ti nemají potřebu ho pak vyčleňovat. 

Učitelka se dále přiznala, že nemá moc času na to, aby zkoumala nadané děti přes 

literaturu či web, na druhou stranu její velkou devízou je fakt, že sama má doma 

syna, o kterém neví, zda je chytrý nebo nadaný, neboť s ním nikdy nezašla do 

poradny, ale vlastní zkušenosti s jeho obdobím školní docházky na 1. stupeň ZŠ jí 

umožňují v mnohém jednat intuitivně i vůči D. 

 

 

UČITELKA Č. 3 

a) Obecná charakteristika: praxe 7 let, učí na malotřídce ve vesnické ZŠ, nadaného 

žáka má ve třídě poprvé (hoch), složení třídy: 19 dětí ze tří tříd (2.-4. třída),  

1x IVP pro nadaného žáka, tento hoch má zároveň Aspergerův syndrom, 2x SPU 

(jeden z toho ještě ADHD), hoch s nadáním je ve 2. třídě 

 

b) Výsledek rozhovoru: „Učím na malotřídce, což je velice náročné. Mám tři třídy 

najednou. Když to rozpočítáte, mám na každou třídu patnáct minut, to je málo. A 

ještě k tomu mám přistupovat k dětem individuálně. To nejde! Resp. jde to velmi 

ztuha. A k tomu tři IVP - jeden ADHD, druhý s mimořádným nadáním spolu 

s Aspergerovým syndromem, třetí dyslexie a dysortografie. Ten nadaný, no, ono to 

snad ani není mimořádné nadání. Rozumí vesmíru a času. Čas přepočítává velmi 

rychle. A vesmír prolíná všemi předměty. Když mu budu třeba v matematice dávat 

úlohy týkající se hvězd a vesmíru, spočítá to. Přepočítá světelné roky a takové věci, 

ale když má klasickou matematiku, tak jsou tam děti, které mi to vypočítají daleko 

rychleji než on. Počítá bez chyb, nedělá chyby, ale nedá to … 

Z poradny má doporučení, že mu mám dát něco navíc, když bude dělat rychleji. 

Něco, co souvisí s planetami nebo s časem. On je hrozně dobrý v hodinách. Třeba 

ví, kdo sestrojil Pražský orloj, hodně čte encyklopedie. Hodiny a planety. 

Modelujeme, modeluje planety. Kreslíme, kreslí planety. Protože nemá vyvinutou 
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jemnou motoriku, tak ho mám ještě na nápravu jemné motoriky. Ale my pořád 

děláme planety, skoro všechno mu připomíná planety. 

Kromě toho, že má AS, je ještě hodně nemocný, brzy bude chodit na dialýzu. A tak 

ho rodiče rozmazlují, je nevychovaný. Vykřikuje, tyká i učitelkám. Rodiče ho 

pravidelně u školy vystrkují levými dveřmi, jednou ho vystrčili pravými a hotovo. 

Byl tak rozhozený, že musel jít domů. Má své zažité, a to se musí dodržovat. Musí se 

mu vymezit přesný čas, protože on tomu času rozumí, hlídá si to. Musím u něj 

fázovat práci. 

Byla jsem kvůli AS v Praze na školení. Ale podle charakteristik, která nám tam 

říkali, nemá tento žák AS. On je prostě rozmazlený. A podle mě není ani nadaný. 

Nevím, podle čeho ho v poradně posuzovali. Má specifický okruh zájmů, v tom je 

dobrý, ale to není nadání. 

A problémy? Přinesl si papír z poradny, tak to pro mě znamená práci navíc. I když 

nesouhlasím s diagnózou, musím vykazovat, že se aspoň snažím mu pomoct. Ale on 

to nezvládá. Mě to stojí práci navíc, čas navíc, a přijde to vniveč. Obzvlášť takhle 

na malotřídkách je každý IVP problém, je na to málo prostoru.“ 

 

c) Komentář k rozhovoru: Celý rozhovor byl ovlivněn tím, že paní učitelka od začátku 

tvrdila, že hoch není ve skutečnosti nadaný a že mi tudíž moc nemůže pomoci. 

Podle ní je hoch v poradně evidován neprávem. Žáka jsem neviděla, nemohu 

posoudit její slova. Nicméně už jen podle jejího vyprávění o události před školou, 

kdy hoch byl jednou nucen vystoupit jinou stranou, než byl zvyklý, a podle jeho 

následné reakce usuzuji, že toto není jen rozmazlenost. Z nějakého důvodu ten žák 

potřebuje řád, jistoty, špatně snáší změny. Ať už je na vině AS nebo jeho poradnou 

identifikované nadání, myslím si, že je v poradně evidován oprávněně. Nasvědčuje 

tomu i specifický okruh zájmů, což jak u dětí s AS, tak u nadaných dětí bývá. 

Problém se vzděláváním nadaných v tomto případě nevidím jen v tom, co paní 

učitelka uvedla (práce a čas navíc), ale i v tom, co zůstalo nevyřčené – totiž 

v neznalostech paní učitelky o problematice nadaných dětí. 

 

UČITELKA Č. 4 

a) Obecná charakteristika: praxe „11 a více let“ (odhadem přes 20 let), učí na 2. 

stupni ZŠ Mělník, učila již více nadaných dětí, nyní má dva nadané žáky v 7. třídě 
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(vyučuje chemii a fyziku), složení třídy: 26 dětí, žáky dle doporučení z poradny 

nerozděluje, neví, zda je kromě nadaných ve třídě i někdo s SPU, s žáky pracuje na 

základě intuice a jejich výsledků; problematice nadání se dlouhodobě věnuje, 

spolupracovala s Talnetem, pomáhá na škole s identifikací nadaných. Jmenuje se 

Miroslava Bělochová (jméno je uvedeno s laskavým souhlasem paní učitelky). 

 

b) Výsledek rozhovoru: „Nadanými žáky se zabývám dlouhodobě. Pořád čekám na 

nějakou legislativu. Jde o to, že do teďka nás nic nemotivovalo k tomu, abychom 

žáky dávali vyšetřit, protože z toho pro školu nic nebylo. Je nadaný, dobře, ale 

možná, že je lepší, když to to dítě neví, než když to ví. Pro mě není směrodatné, 

jestli má na to papír. Naopak. Myslím si, že teď to teprve přijde. Že ambiciózní 

rodiče začnou tlačit na to, aby si dávali vyšetřit chytré děti, aby se s nimi nějakým 

jiným způsobem pracovalo. Takže já spíš ze svého pohledu mám určité děti 

vytipované. Vytipuji si je sama, podle svých zkušeností. Třeba si všímám toho, 

pokud ten žák má hodně otázek. Jsou děti, které jsou všeobecně chytré na všechno, 

mají samé jedničky, ale nikdy se na nic nezeptají. Kdežto tohle dítě má většinou 

otázky neobvyklé. Je vidět, že mu to přemýšlí trošku jiným způsobem. A ne vždycky 

dělá věci tak, jak je učím. Jdou na to opačně. Tyhle děti přemýšlejí jinak. A taky 

vypadají jinak. Jsou to samotáři, takoví mimoňové. Jsou jiní i v chování k jiným 

dětem. Většinou jsou neoblíbení, protože samotářům ti ostatní nerozumějí. 

Nesnažím se je měnit. Proč bych to měla dělat? Pracuju s tím, jaké to dítě je. Třeba 

se ptám, když dělají problémové úlohy, kdo chce dělat sám a kdo chce dělat ve 

skupině. A vždycky mám připravenou jednu dvě problémové úlohy zvlášť, protože 

počítám s tím, že někdo bude chtít pracovat sám. A nechám ho. Buď chce dělat sám, 

nebo se chce zapojit. Někdy se zapojí. Nechci je rvát za každou cenu. Nemám 

ambice je „znormálňovat“. Taky proč. To bych je táhla možná tak trochu zpátky. 

Myslím si, že tohle nemá smysl.  Aspoň podle mě. Z takových dětí většinou budou 

takoví ti výzkumníci. Vědečtí pracovníci jsou většinou sami. Takže se to nepovede 

ani za X let nějaké spolupráce. Většinou jsou sami, maximálně rozdají úkoly, které 

potom plní tým. Ale na špičce jsou sami. 

U nás na škole se snažíme nadaným pomoci. Ne vždycky to šlo hladce. Měli jsme 

třeba žáka na 1. stupni – teď už je u mě. Když nastoupil, byl to problém. Velký 

problém. Ta učitelka… Moc to s ním neuměla. Ono vůbec jde o to, že učitelé o 

nadaných dětech moc nevědí. Chtějí tu štábní kulturu a nepochopí, že to prostě 
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nejde. Tlačí nadané děti do průměru. A ten průměr se snižuje, což je současná 

politika. Abychom všichni byli průměrní. Ale my jsme vlastně podprůměrní. Ti, co 

vycházejí ze škol, mají podprůměrné vzdělání. A proti tomu jsem bojovník. 

Ten chlapeček byl na první pohled „nenormální“. Když byl na 1. stupni, měla jsem 

ho jenom na kroužku. Zaujal mě třeba tím, že uměl slovo od slova odcitovat 

Harryho Pottera, dvě stránky. Protože on si to pouštěl před spaním a tak si to 

zapamatoval. Byl zajímavý odmalinka. A teď přišli rodiče, co s ním mají dělat. V té 

době jsem nevěděla, jestli se tady na Mělníku v PPP nadanými zabývali, ale měla 

jsem kontakt na jednu psycholožku z Prahy, jedna z nejlepších na nadání 

v republice, tak jsem jim dala kontakt. A oni tam jeli a přinesli papír – potvrzené 

nadání. A teď co s ním tady? Paní učitelka, která ho měla, nevěděla, co s ním. Tam 

vznikly velké třecí plochy. To je přesně to, co s nadanými vzniká. Ona mi třeba 

dávala příklady, že mají volné psaní, že mají psát, jak jim myšlenky běží. A když jim 

doběhnou, tak mají dělat různé vlnky. Ale to jsem nevěděla, že můžou dělat vlnky. 

Přišla jsem za ní a ona mi říká: „Měli jsme volné psaní a podívej, co on mi udělal.“ 

A on měl sešit plný vlnek a ničeho jiného. A ona: „To mi dělá schválně. Má za to 

pětku, protože nic nedělá.“ Takže ten přístup byl takový.  

Pro mě je tohle těžká pozice. Nemůžu jít u rodičů proti své kolegyni, to je zásada, 

které se držím. Takže jsem byla mezi mlýnskými kameny, co se týká tohoto dítěte. 

Bylo vidět, že rodiče jsou z toho evidentně nešťastní, protože kluk doma řešil 

problémy dítěte, které je třeba v sedmé třídě, ale on se přitom třeba neuměl 

obléknout. To je přesně ono. On vypráví o astronomii, zeptá se, jakým způsobem 

funguje jaderné palivo, ale neumí se obléknout. Ta máma byla úplně vyřízená. 

Ale já to těm učitelkám ani nemám za zlé. To, že jsem tam, kde jsem, mě stálo 

spoustu času. Připravovat a dělat věci jinak. Nechtěla bych je odsoudit za to, že 

nerozeznají nadání nebo že s ním neumějí pracovat. Myslím, že ta chyba je někde 

jinde. Ti učitelé mají být na to vyškolení už na vysokých školách. Protože učitelé, 

kteří k nám přijdou, vůbec o nadání nemají ani páru. Někde se to bere, dobře. 

Nadání poznám. Ale co s ním mám pak dělat v matematice, když vypočítá za zlomek 

času to, co ostatním trvá celou hodinu, to už tam není. A to je to, co je potřeba 

učitele naučit. Ne to, že si napapouškují, jak ho poznají. To mi napíšou i z poradny, 

ale tohle. A vůbec – aspoň si je vytipovat. 

Co se týká mého přístupu k nadaným, vymýšlím si problémové situace. Nabízím 

učivo spíš do šířky než prohlubování. Aby se toho dozvěděli víc. Nemám zájem učit 
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je středoškolskou látku. Dávám jim podněty, aby třeba mohli propojovat učivo 

z různých předmětů. Tohle je cesta, ale je to těžké. Protože to musím vymyslet, ty 

práce nejsou. Musím vymyslet práci, aby to mělo nějaký výsledek a aby oni na to 

přišli. To není jednoduché. Zkoušela jsem hledat na webových stránkách různých 

společností – Talnet, Centrum nadání, Mensa, Talentovaní - tam nic neseženete, 

tam je teorie. Takhle by se to mělo… Ale aby přišel praktik a řekl, takhle 

konkrétně to dělám já, takových lidí je málo. Jednou jsem jednu paní, která 

přednáší o nadaných dětech, přivedla sem k nám na školu. Zajímavé vyprávění o 

nadaných dětech. Z třiceti učitelů mělo zájem jenom osm. Co ti ostatní? Ti nebudou 

dělat jinak, ale hromadně. Ono je to jedno s druhým. Jsou lidi, kteří zkušenosti 

mají, a dokážou ukázat, jak se to dělá. Ona to ukáže třeba v matematice a tvůrčí 

učitel si to už přetáhne. Ale musí ten učitel o to mít zájem. A já si myslím, že těch 

učitelů, kteří o tohle mají zájem, dělat ještě něco navíc, je prostě dneska málo. 

Největší problém je, že na to nejsou žádné metodiky. Nikdo vás nenaučí, jak to 

dělat. To si myslím, že je důležité. Pro mě je to všechno těžké, protože musím 

všechno vymyslet. A přesně na každou hodinu musím mít dvě přípravy. A na 

druhou stranu jsme u peněz. Protože proč by to ten učitel měl dělat, proč by se tím 

měl zabývat, když za to nedostane ani korunu navíc a je ohodnocený úplně stejně 

jako učitel, který to nedělá.  Je naprosto demotivující pro učitele se těmi dětmi 

zabývat. To je největší úskalí. Jednodušší je dát všechny do stáda a říct, že jsem 

spravedlivá, protože všechny beru stejně. Takže je to složité. A potom je složité to 

zdůvodnit ve  třídě. Proč to dítě jde do laboratoře a proč tam nejdu já? A i 

rodičům. Vy tohle dítě protěžujete, protože ono může dělat v laboratoři a naše ne. 

Je to těžké vysvětlovat i vedení školy, protože pokud vedení nemá aspoň minimální 

znalost o nadání, což většinou ředitelé nemají, tak potom můžou naslouchat těm 

rodičům, že protěžujete jedno dítě, musí se to obhajovat. A proč já to mám 

obhajovat? Vždyť by měli být rádi za to, že to dělám! A já jsem neustále tady 

v roli, že se musím obhajovat. Nejsme zvyklí takhle pracovat. A nejsou tu odborníci, 

kteří by nás to naučili. A ta motivace. Kdyby mi tu někdo řekl, že za svou práci 

s nadanými dostanu o pět tisíc víc, protože dělám víc než ostatní, tak by si leckdo 

řekl, tak vždyť já to zvládnu taky. Ale když ředitel nemá z čeho dát, i když se snaží, 

tak je to těžké. Učitele nic netlačí, aby do toho šli.“ 
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c) Komentář k rozhovoru: Ač se to třeba nezdá, i tento rozhovor je uveden ve 

zkrácené verzi. Rozhovor s paní učitelkou Bělochovou byl nesmírně inspirující a 

otevřený. Uváděla spoustu příkladů, dávala k nahlédnutí své materiály. Nelituje se, 

že jí práce s nadanými přivádí o čas, naopak, ta práce ji velmi baví, je pro ni 

výzvou. Zmíněné problémy uvedla podle svých zkušeností, i podle toho, jak se o 

nich baví jednak se svými kolegyněmi, jednak s lidmi ze seminářů a stáží, kterých 

se účastní.  

 

UČITELKA Č. 5 

a) Obecná charakteristika: praxe „11 a více let“, učí na 1. stupni ZŠ (velká škola), 

nadaného žáka již učila vícekrát, složení třídy: 29 dětí, 1x IVP pro nadaného žáka 

(hoch), 4x SPU, asistentka pedagoga ve třídě, 2. třída. 

 

b) Výsledek rozhovoru: „Mám ve třídě chlapečka, který nastoupil rovnou do druhé 

třídy. Když byl předškolák, dohodly jsme se s maminkou, že první pololetí bude 

dožívat ve školce a druhé pololetí bude jednou týdně chodit k nám do první třídy, a 

to kvůli psaní. Je pravda, že on umí všechno, ale to psaní – no, píše. Matematika, 

logika, to opravdu umí. A je i takový typ. Když vidím, že do zvonění mám dvě 

minuty, tak vím, že to musím dodržet, protože on má všechno takové nalajnované. 

Žije trošku jinak.  

Co se týká výuky, osvědčilo se mi, že mám pro celou třídu připravený tzv. 

individuál. Je to složka plná zajímavých příkladů z různých předmětů – logika, hry, 

čeština, prvouka, všechno. A pro všechny je stejný. Ale víc do hloubky, než je běžné 

učivo. Každý žák má svůj individuál u sebe v lavici, a když je hotov se společnou 

prací v hodině, automaticky si vytáhne tuto složku a může v ní pracovat. Děti to 

motivuje, baví je to. Nejdříve tam píšou přes folii, a když to mají dobře, můžou to 

napsat perem přímo do těch listů, to je jejich. A já mám připravený kontrolní list a 

oni si to sami kontrolují. Každý to má také v jiném stádiu rozpracovanosti. Někdo 

se k tomu nedostane vůbec. Ale je to šance pro ty děti, které opravdu jsou rychlé, 

nadanější. A někdy řeknu – dneska jedeme jenom individuál, jenom procvičujeme. 

Ve třídě mám asistentku, kterou si platí rodiče. Má vystudovanou asistenci, v tom 

jsem měla kliku. Rodiče pochopili, že je pro jejich děti dobrá. Takže si třeba 

rozpůlím třídu, s jednou půlkou dělám třeba matematiku a ona si vezme druhou 
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půlku a čte si s nimi nebo dělá ten individuál, a pak si to prohodíme. Mám ve třídě 

29 dětí. Při takovém počtu se jim člověk nemůže všem pořádně věnovat. A rodiče 

to pochopili. Skládají se na ni, měsíčně na ni platí 200 Kč. A pak má na starosti 

chlapečka, na deset hodin v týdnu, a za to platí sociálka. 

Také máme pro děti připravené speciální sešity. Vymýšlí je naše kolegyně a 

prodává je i na jiné školy. Plno věcí si děti podle toho jedou sami. Součástí toho je i 

sebekontrola, práce s chybou. Napiš si to, v čem jsi udělal chybu. Může to být i 

skupinová práce, práce ve dvojicích. Tímhle přístupem mažeme rozdíly mezi 

nadanými dětmi a těmi ostatními. Respektive ti nadaní se nenudí a zároveň je 

nemusíme vyzdvihovat, separovat od zbytku třídy. Mám vyzkoušené, že tento přístup 

je lepší, než pracovat čistě podle IVP, to ostatní děti i někdy žárlí a toho nadaného 

jakoby odstrčí. Tohle vyhovuje snad všem. 

V čem vidím obtíže při vzdělávání nadaných? Asi v přestupu na druhý stupeň. 

Protože takto u nás pracují jen na prvním stupni. Tady mají svým způsobem volnost 

a na druhém stupni si musí zvyknout na jiný styl výuky.  

Mně obecně pak činí problémy slovní hodnocení, které u nás preferujeme. Při tom 

počtu žáků píšu slovní hodnocení opravdu dlouho. Ale to by bylo i tehdy, kdybych 

ve třídě neměla nadaného žáka. Takže mně osobně vlastně vzdělávání nadaného 

žáka žádný problém nedělá, s tím systémem, jak to máme nastavené.“ 

 

c) Komentář k rozhovoru: Rozhovor s touto paní učitelkou byl velmi podnětný. 

Zapáleně předkládala své pomůcky, se kterými s dětmi pracuje běžně v hodinách. 

Nebyl to jen „individuál“, ale mnoho dalších kartiček, pytlíčků s úkoly barevně 

rozdělených podle obtížnosti. Nevytváří si je sama – něco má od své kreativní 

kolegyně, něco nakupuje. Děti u ní v hodině hodně pracují s chybou, sami si své 

úlohy kontrolují. V jejím podání se zdálo, že vzdělávání nadaných skutečně není 

žádný problém. 

 

UČITELKA Č. 6 

a) Obecná charakteristika: praxe 5 let, učí na 1. stupni ZŠ venkovské školy, nadaného 

žáka měla ve třídě jednou, složení třídy: 12 dětí, z toho 1x IVP pro nadaného žáka, 

žádný žák s SPU, téhož žáka učila ve 3. a ve 4. třídě.  
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b) Výsledek rozhovoru: „Třídní této třídy jsem se stala, když byli ve třetím ročníku. 

Ještě na začátku tam nebyl nikdo s IVP. Když pak O. přinesl papír z poradny, tak 

jsem se nejprve snažila hledat informace v rámci školy (ředitelka, výchovná 

poradkyně), jak s takovým dítětem pracovat. Protože jsem o tom nic nevěděla. Ale 

ony mi řekly, že si to musím najít sama, že to vidí také poprvé. Tak jsem začala 

pátrat po internetu a narazila jsem na Mensu. Tam jsem něco málo našla, ale spíš 

tam byly pracovní listy pro ty starší, musela jsem si to přizpůsobovat, předělávat, 

upravovat. Ale abych se pak někde dopátrala, jestli to dělám dobře, jestli je to 

takhle v pořádku, to ne. Takže v podstatě naslepo. Pokus, omyl. Hledala jsem 

hodně na internetu, jak s nimi pracovat, ale bylo toho málo. Spíš samá teorie, jaké 

ty děti jsou, ale jak s nimi pracovat, to tam nikde nebylo. Myslím konkrétní 

příklady, pracovní listy. A když už jsem něco našla, tak jsem pak zjistila, že dělám 

všechno špatně, protože to není o množství práce, ale abych je nějak zaměstnala. 

Myšlenkově. Ale bylo strašně těžké se dopátrat k nějakým informacím. Na webu 

Mensy jsem se musela zaregistrovat a pak se člověk dostane k nějakým úkolům, ale 

převážně bohužel pro ty starší. Konzultovala jsem to i s poradnou. I tam mi řekli 

jenom to, co jsem si přečetla na internetu. A opět žádné konkrétní listy. Ani třeba 

že by mi ukázali, jak sestavit pracovní list pro ně, abych to dítě zaujala. Nic, jen 

teorie. 

O. se nepovyšoval nad ostatní. A třeba díky němu se pak dostali do třídy zajímavé 

logické úlohy, které bavily i ostatní. Někdy jsme si vyměňovali role a on dával 

dětem logické úlohy, které si našel. A to děti bavilo a jeho taky. 

Problém z mého pohledu je získat konkrétní praktické informace. Stálo mě to 

hodně času. Nakonec mi pomohla hodně stará knížka, ve které byly logické úlohy. 

A to ho bavilo. Na začátku jsem dělala spoustu chyb a nikdo mi nepomohl. To 

byly hodiny hledání. Mohla jsem se na to vykašlat, stejně by to nikdo nepoznal, ale 

to dítě by bylo v hodině neposedné, rušilo by mě i ostatní. Chtěla jsem něco najít. 

Ale dalo to moc práce. Jak říkám, pokus-omyl.“ 

 

c) Komentář k rozhovoru: Z této paní učitelky čišela velká snaha nadanému dítěti 

opravdu pomoci. Během rozhovoru vykládala, kde všude hledala a co tam našla, 

kolik úsilí vynaložila k tomu, aby objevila něco, co nadaného žáka zabavilo třeba 

jen na jednu vyučovací hodinu. Přesto to nevzdávala. Kvůli němu i kvůli té třídě. 



74 
 

Obětovaného času nelituje, spíš si stále klade otázku, jestli to dělala správně. Nabízí 

se tedy otázka – KDE vlastně hledat KONKRÉTNÍ pomoc? 

 

UČITELKA Č. 7 

a) Obecná charakteristika: Praxe 2 roky, učí v 5. třídě + matematiku na 2. stupni ZŠ 

venkovské školy, nadaného žáka měla ve třídě jednou, složení třídy: 12 dětí, z toho 

1x IVP pro nadaného žáka, 1x IVP pro žáka s SPU, nadaného žáka učila v 5. třídě. 

 

b) Výsledek rozhovoru: „V té třídě jsem začínala svou pracovní dráhu. Před 

nástupem jsem vůbec neřešila, jak se tam bude učit. Měla jsem je na matematiku, 

přírodovědu a na výtvarku.  Přírodověda a matematika patřily mezi předměty, které 

se týkaly IVP nadaného žáka (O.). Speciální přípravy jsem si dělala jenom pro žáka 

s SPU, měl slabší vědomosti. Pracovat s O. jsem neuměla. Teď už bych se k tomu 

taky postavila jinak. Učitelka na češtinu mu dávala úkoly domů. Já jsem mu dala 

udělat herbář – taky ho dělal doma, do dneška ho tu mám.  

Na matematiku jsem pak pro něj hledala nějaké materiály, protože se nudil. Padla 

mi do oka Hravá matematika, kterou pak rodiče zakoupili. Ale přišlo mi, že to O. 

moc nenadchlo. Pak přinesl z domova jinou knížku – Příprava na přijímací zkoušky 

na osmileté gymnázium, a to se mu líbilo. Tam pracoval sám, protože v té knížce 

bylo spousta řešených příkladů, a to já jsem pak už ani nekontrolovala. No, fakt 

jsem práci s ním neuměla uchopit. A to jsem akorát přišla z VŠ. Brali jsme tam 

třeba psychologii dítěte a spoustu věcí k tomu, konkrétní operace na prvním stupni, 

ale ti nadaní přece už potřebují jít dál, trochu do toho abstraktna. To jsme vůbec 

neslyšeli. A co s nimi konkrétně dělat, to jsme nebrali. Dozvěděla jsem se, co jsou 

nadaní žáci, jak je poznám, jejich projevy, jak se zachovat, když něco takového 

zpozoruji – kontaktovat rodiče, doporučit jim poradnu, že to dítě dostane IVP. Ale 

metodicky? Vždyť jsme se ani pořádně nedozvěděli, co se těm dětem honí hlavou.  

Sama jsem pak informace nevyhledávala. Tedy něco na internetu ano. A taky jsem 

se ptala kolegyň, ale ty toho moc nevěděly. 

Pro O. bylo dobré, že jeho třída byla převážně holčičí, ty holky mu nedaly prostor 

na rošťačení. Držel se. Je pravda, že když začal mluvit, nešel zastavit, což ostatní 

někdy obtěžovalo, takže už jsme dělali takové ty věci jako „červená = stop, už víme 

podstatu věci, kterou nám chceš říct“, ale já myslím, že ty děti ho braly jako toho 
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chytrého ve třídě, jako toho, který ví. Akorát s ním nechtěly soutěžit. Některé 

kolegyně dokázaly udělat takové týmy, skupinky, aby O. měl konkurenci. Jedna 

spolužačka mu v jednu dobu hodně konkurovala. O. se příliš soustředil na to, co 

dělá mimo předmět, na ty úkoly okolo, a myslel si, že to základní úplně hravě 

zvládne, a pak dělal zbytečné chyby z nepozornosti, i když to věděl. A tak chvílemi 

ta spolužačka měla lepší známky než on. Ale je to jenom o těch známkách, ne o 

vědomostech. Ona tomu dávala víc, víc se soustředila, kdežto on to měl za minutu 

hotové a odevzdával práci. 

V té třídě do něj do dneška rádi vzpomínají, mluví o něm. (O. odešel na osmileté 

gymnázium). Když dostanou nějaký těžký úkol, hned reagují: „Škoda, že tu není O., 

ten by nám poradil.“  Myslím, že ho respektovali takového, jaký byl. I s tím, že 

někdy třeba vykřikoval úplné nesmysly, když všude bylo ticho, protože ho to 

najednou napadlo. Jindy dělal na ostatní obličeje, když chtěl něco říct a nebyl 

vyvolaný. Nesouhlas s omezováním dával hodně najevo. Jsem ráda, že měl IVP. 

Kdyby ho neměl, vypadal by s prominutím jako blbeček, který se neumí chovat. A 

kolegyně si takové věci mezi sebou říkají. Rodiče by vypadali, jako že jsou 

ambiciózní a on by měl nálepku drzouna. 

V současné době si myslím, že problematika nadaných je celkově špatně 

podchycená. My učitelé nevíme, co s nimi. Většinou jim dáváme třeba příklady 

z vyšších ročníků, ale rozvoj matematické gramotnosti přece neznamená, že dáte 

někomu chytrému příklad z vyššího ročníku. Jde spíš o to, rozvíjet u nich logické 

myšlení.  

Teď třeba podle ministerstva se mění RVP, a to kvůli společnému vzdělávání. Myslí 

se tam i na podporu nadaných – je tam krásně uvedeno, že se to musí dělat, ale 

nikdo neřekne JAK. Všichni řeknou: „Udělejte to.“ Ale nikde vám už neřekne, 

jakým způsobem. 

A druhá věc: kdo z nás se bude chtít doma prodírat internetem a něco hledat, když 

za to nejsme ani nijak ohodnocení? Člověk by tomu musel věnovat spoustu času – 

a nadaný žák to pak má za chvíli hotové. A tak bych musela hledat další den znovu. 

Ve školství jsme placeni za to, že vzděláváme a vychováváme. A když máme ve třídě 

děti se specifickými potřebami, tak to v tom ohodnocení není vzato v úvahu. 

Nedělám tu práci kvůli penězům, ale kdyby byl člověk ohodnocen i třeba podle 

toho, kolik dětí s IVP má ve třídě, protože je jasné, že se musí věnovat větší 

přípravě pro ně, tak by to bylo třeba také o něčem jiném. Motivační peníze. To 
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chybí v legislativě. Podpora učitelů při vzdělávání nadaných dětí a vůbec dětí 

s IVP. Ano, oni nás nutí, že my musíme podporovat ty žáky, ale nikdo už nepodpoří 

nás jako učitele.“ 

 
c) Komentář k rozhovoru: Od čerstvé absolventky jsem čekala větší zapálení pro 

učitelskou profesi. Popsaný přístup by neudivil např. u učitelky důchodového věku, 

která už se nechce zabývat ničím novým. Možná určitou skepsi způsobovala jen 

bezradnost učitelky. Ona sama připouští, že dnes už by zvolila jiný přístup, 

aktivnější. Nicméně opakovaně se naráží na to samé – nejsou dostupné materiály, 

ze kterých by bylo jasné, jak konkrétně s nadanými dětmi pracovat. Vysoká škola 

v tomto směru nepomohla. 

 

UČITELKA Č. 8 

a) Obecná charakteristika: praxe „11 a více let“, učí na 1. stupni ZŠ (velká škola), 

nadaného žáka učí poprvé, složení třídy: 24 dětí, z toho 4x IVP pro poruchy učení, 

1x žák s ADHD (pracuje s asistentkou), u dalších 5 dětí se vyskytují projevy poruch 

učení. Nadaný žák nemá doporučen IVP, pouze rozšiřující učivo, 3. třída.  

 

b) Výsledek korespondence (mail): „Inkriminovaný žák nastoupil do 1. třídy se 

znalostí čtení a částečně psaní. Nyní je ve 3. třídě a tento náskok se začíná 

srovnávat, projevy nadání jsou pouze v ČJ a AJ. Předností žáka je rychlé pracovní 

tempo, takže zvládne více práce než ostatní spolužáci. Bohužel při rozšiřujícím 

učivu už nepracuje samostatně, většinou nechápe zadání a potřebuje dopomoc 

učitele. Při počtu žáků v mé třídě a ještě při jejím složení nezbývá moc času na 

individuální práci (žák nemá z poradny IVP). Pokud je hotov, připravuje se na 

předměty, ve kterých není tolik úspěšný, příp. pomáhá slabším spolužákům. Mám 

předem připravené úkoly, práci navíc opravím, ale nestačím mu to extra 

vysvětlovat. V tomto konkrétním případě se jedná o velmi ambiciózní rodiče, kteří 

se chtějí odlišovat, a v tomto směru vychovávají i své děti. Matka trvá na jiné práci 

a upřednostňování svého dítěte. Za problém v tomto případě považuji podle mého 

názoru chybnou diagnostiku z PPP. Musíme dělat něco navíc, a přitom ten kluk to 

nedává. Dle mého názoru mimořádně nadaní žáci snad již neexistují.“ 
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c) Komentář k mailu: Paní učitelka nestála o rozhovor, vyjádřila se pouze písemně. 

Z obsahu jejího vyjádření lze usuzovat, že je poměrně skeptická k problematice 

nadaných dětí. Na dodatečné otázky ohledně popisovaného žáka již nereagovala, 

není proto možné posoudit objektivitu jejího vyjádření. 

 

 

10.5. Závěr vyplývající z výzkumného šetření 
 

Tématem všech rozhovorů byla osobní zkušenost učitelek s prací nadaných či 

mimořádně nadaných dětí v hodinách, s jejich zapojením do kolektivu i do běžného 

života třídy.  

Všechny učitelky byly vysokoškolsky vzdělané, rozdíly mezi nimi spočívaly 

jednak v délce jejich praxe, ve velikosti školy a počtu dětí ve třídách i v počtu nadaných 

dětí, se kterými se během své praxe setkaly. 

 

Ve svých výpovědích uvedly následující obtíže při práci s nadanými dětmi  

(v závorce vždy uvedeno, které učitelky označily danou skutečnost jako problém): 

� ambiciózní rodiče (učitelky č. 1, 8), 

� vysoký počet dětí ve třídách (učitelky č. 2, 5, 8), 

� časově náročná příprava na vyučování (učitelky č. 3, 4, 6), 

� nedostatečná znalost problematiky nadaných dětí (učitelky č. 3, 4), 

� nedostatečné informace z VŠ (učitelky č. 4, 6), 

� nedostatek konkrétních materiálů, pracovních listů (1, 4, 6), 

� malý zájem učitelů o tuto problematiku (učitelka č. 4), 

� chybějící metodika, jak s nadanými dětmi pracovat (učitelky č. 4, 6), 

� nulové finanční ohodnocení za práci s nadanými = demotivující stav (učitelky 

č. 4, 6), 

� práce s celou třídou - vysvětlit postavení nadaného žáka (učitelka č. 4), 

� nutnost obhajovat své kroky vůči nadanému žákovi před rodiči spolužáků i 

před vedením školy (učitelka č. 4), 

� přestup žáků na 2. stupeň (učitelka č. 5), 

� nesnáze při hledání pomoci s výukou nadaných žáků (učitelka č. 6), 

� chybná diagnostika z PPP: nadané dítě x chytré dítě + ambiciózní rodič 

(učitelky č. 3, 8). 
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Naopak ani jedna učitelka neuvedla např. problémy s identifikací nadaných 

žáků, ačkoliv ve většině případů (64 %) na nadání dětí upozornili rodiče, nikoliv právě 

učitelé.  

Z výzkumného šetření dále vyplynulo, že učitelky, které mají početnou třídu, si 

stěžují na minimální šanci individuálního přístupu k dětem, takže nestíhají použít 

materiály pro nadané žáky (např. učitelka č. 2: „Problém je, že mám spoustu nápadů, 

jak ho rozvíjet, ale v tomhle obrovském počtu dětí s různorodou škálou to nelze.“) 

Oproti tomu učitelky méně početných tříd (a tedy s možností individuálního přístupu) si 

stěžují na nedostatek materiálů pro výuku nadaných dětí. Kde je tedy problém? V počtu 

dětí ve třídách nebo v nemožnosti sehnat patřičný materiál? 

Objevily se však i učitelky, které si i přes velký počet dětí ve třídě na výuku 

nadaných žáků nestěžují, hledají a nacházejí cesty ke zdolávání případných překážek 

(učitelky č. 4 a 5). Není bez zajímavosti, že tyto učitelky pravidelně vídám na 

seminářích o mimořádně nadaných dětech. 

Jak již bylo uvedeno, respondentky uváděly různá úskalí při vzdělávání 

nadaných dětí. Co však zůstalo nevyřčeno, byla patrná nechuť mnohých učitelek se 

v tomto směru dodatečně vzdělávat, ačkoliv mnohá jmenovaná úskalí pramení právě 

z neznalosti problematiky. 
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11.   Úskalí vzdělávání nadaných dětí pohledem jejich rodičů 
 

 

11.1.   Cíle a metody výzkumného šetření 

 

Doplňujícím cílem diplomové práce je pohlédnout na vzdělávání nadaných 

dětí prostřednictvím jejich rodičů. Účelem toho cíle bylo mimo jiné zprostředkovat 

zkušenosti i pocity rodičů, kteří mají doma nadané dítě a snaží se mu pomoci.  

Také toto šetření proběhlo formou kvalitativního výzkumu pomocí 

polostrukturovaného rozhovoru, výsledkem čehož jsou níže uvedené tři kazuistiky 

nadaných dětí. 

 

11.2. Charakteristika výzkumného vzorku 
 
První kazuistika se týká našeho syna. Údaje zde uvedené jsou výsledkem našich 

zkušeností, diskusí s ním, ale i mnohahodinového niterního přemýšlení, tápání i hledání. 

Syn (M.) je dvanáctiletý hoch, nadání u něj bylo identifikováno ve třetí třídě na náš 

popud. Do páté třídy (včetně) byl vyučován na základě IVP, pak přestoupil na osmileté 

gymnázium, kde studuje již druhým rokem bez IVP. 

Druhá kazuistika vznikla na základě rozhovoru s maminkou také dvanáctiletého 

syna (L.). Hoch byl akcelerován (po ukončení druhé třídy přešel do čtvrtého ročníku), 

nyní navštěvuje stále tutéž základní školu, vyučován je na základě IVP. 

Třetí kazuistika pojednává o jediné dívce (A.) tohoto celého výzkumu. 

Rozhovoru se účastnila maminka i s dívkou. A. je desetileté děvče, navštěvuje čtvrtou 

třídu, nemá IVP, neboť rodiče zatím nechali dívce pouze změřit IQ, čímž se prokázala 

nadprůměrná inteligence dcery. PPP s ní dosud nenavštívili. 
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11.3. Výzkumné šetření – úskalí vzdělávání nadaných žáků pohledem  
     rodičů 

 

11.3.1. Kazuistika č. 1 

 

Syn M. se narodil před dvanácti lety jako prvorozený. Kromě toho, že se nerad 

choval v náručí a nejspokojenější byl sám ve své postýlce, nejevil známky odlišností od 

ostatních miminek. Ve dvou letech však již poznal všechna písmena abecedy, rozlišoval 

barvy, znal mnoho básniček a písniček, srozumitelně mluvil, skládal puzzle (15 dílků). 

Místo Večerníčka sledoval A-Z kvíz, neboť mu více uchvátila rozsvícená písmena  

v soutěži než pohádky. Do mateřské školy nastoupil před dovršením tří let – M. se 

narodil v listopadu, do MŠ nastoupil jako „netříletý“ od září. Ve třech letech přečetl 

čísla do 100, vyjmenoval dny v týdnu, skládal puzzle se 77 dílky, kromě pexesa hrál i 

karty, konkrétně hry „Prší“ a „Zelená louka“. Na čtyřech letech se podepsal tiskacím 

písmem, vyplňoval tzv. úkolové knížky pro předškoláky, zajímal se o dinosaury, poznal 

je podle obrázků v celé encyklopedii, o každém věděl, kde žil a čím se živil. Krátce po 

čtvrtých narozeninách se začala projevovat jeho „vášeň pro čísla“ – brzy se naučil sčítat 

i s přechodem přes desítku, později odčítal. V pěti letech se sám naučil číst, tiskacími 

písmeny napsal cokoliv, luštil osmisměrky. Vyžadoval další rozvoj – chtěl se učit psát 

psacím písmem, chtěl vysvětlit násobení a dělení. V matematice se rozvíjel dál, rozvoj 

psaní mu umožněn nebyl, a to v obavách, aby se nenudil v první třídě. K celkové 

charakteristice je třeba uvést, že ho nebavil sport, nebyl na něj ani šikovný – bál se 

vody, tudíž neplaval, na bruslích padal, proto je nevyhledával, na kole se naučil 

s obtížemi v pěti letech, kolektivním hrám se vyhýbal po celou docházku do MŠ. Další 

obtíže mu činilo oblékání, resp. výběr oblečení (nebyl pro něj problém obléci si v zimě 

kraťasy a v létě teplou mikinu, protože se mu prostě chtělo – a hlavně mu to bylo 

jedno).  

Na základě doporučení ředitelky z MŠ šel k zápisu jako pětiletý. Zápisem prošel 

bez problémů, následným vyšetřením v PPP byl doporučen k nástupu do základní školy 

jako „nešestiletý“. Zároveň jsme byli upozorněni na jeho nadprůměrnou inteligenci a 

zkříženou lateralitu. 
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Nástupem M. do základní školy se pomaloučku začal měnit náš život. M. se ve 

škole nudil, což se projevovalo v jeho chování. První třída neuspokojila jeho očekávání. 

Ve střehu ho udržovala pouze výuka psaní, neboť to se musel opravdu učit – jeho písmo 

bylo neúhledné. Nadšení zavládlo vždy, když dostal novou učebnici (Živou abecedu, 

Slabikář, nové pracovní sešity na matematiku apod.). Jakmile si je však přečetl či 

vyplnil, opět začal vyrušovat v hodinách. 

Do první třídy se těšil, do druhé již ne. Zhoršovalo se jeho chování, opravoval či 

doplňoval paní učitelku. Ještě stále se u něj projevoval „hlad po informacích“, 

v matematice chápal a počítal odmocniny do 100, přečetl mnoho knížek. Nosil samé 

jedničky, i když ty z tělocviku a z výtvarné výchovy byly „vydřené“. Informace však 

dostával od nás, rodičů. Ne proto, že bychom mu je nabízeli, ale proto, že za námi sám 

chodil a ptal se, co znamenají jaké symboly na kalkulačce, chtěl vysvětlit různé 

symboly v encyklopediích, byl velmi zvídavý. Ve škole se bohužel ptát přestal – 

nebavilo ho se hlásit, neboť věděl, že nebude vyvolán, nezapojoval se do společné 

práce, neboť za ni nebyl ohodnocen. Na konci druhé třídy začal jeho zájem o vzdělávání 

upadat.  

V tuto chvíli jsme selhali i my. Všimli jsme si, že se M. mění, a situaci jsme 

konzultovali s třídní učitelkou. Ta nás ujistila, že M. se ve škole zlepšil v chování, 

neruší. Usoudili jsme proto mylně, že vlastně nevadí, když se přestal ptát. Aspoň ho děti 

ve škole doženou. Navíc jsme ho srovnávali se mnou – také jsem byla „chytré dítě“, 

takže bylo „přece jasné“, že se M. časem zklidní a situaci pochopí, přizpůsobí se. Jenže 

M. byl najednou více tichý, jako by apatický.  

Do třetí třídy vyloženě nechtěl jít, před nástupem do školy plakal. Motivaci jsme 

hledali marně. Znovu jsme situaci konzultovali s třídní učitelkou. Ubezpečila nás, že ve 

škole M. nepláče, že ani nemá důvod – není šikanován, dostává dobré známky, je 

chytrý, více méně bezproblémový kluk. Jen si občas lehá na lavici, aby na sebe 

upozornil, že se nudí, ale na to už si všichni zvykli. Závěr naší debaty? Doma zřejmě 

pláče kvůli tomu, že já (matka) nechodím do práce (byla jsem na MD s mladším 

synem), a tak zkouší, jestli povolím a on bude moci zůstat doma.  

V tuto dobu jsem začala studovat na VŠ, Učitelství pro 1. stupeň. A střípek po 

střípku se ke mně dostávaly informace o nadaných či mimořádně nadaných dětech. 

Vzpomněla jsem si na vyšetření M. v poradně před nástupem do školy a na závěr, že je 
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nadprůměrně inteligentní. Požádala jsem o jeho opětovné vyšetření. Minutu po 

dvanácté. M. v té době plakal již téměř každé ráno, prosil mne, aby nemusel do školy, 

že se tam nudí, že se to všechno naučí doma sám a dřív, vyvolával si zvracení, jen aby 

nemusel do školy, ptal se, co by se mu stalo, kdyby podpálil školu nebo kdyby do ní 

jednoduše přestal chodit. M. cítil, že by mohl být doma, kdybych mu to umožnila, a 

bylo mu líto, že ho neustále do školy posílám. Někdy mi to vyloženě vyčítal a bylo 

velmi těžké mu vysvětlit, že druhého syna nemám radši než jeho, když s ním doma jsem 

a on musí jít do školy. Byla jsem nešťastná, M. zoufalý. Hledala jsem, kde jsem udělala 

ve výchově chybu. 

Vyšetření v PPP přišlo jako vysvobození. Syn znovu prokázal nadprůměrnou 

inteligenci a paní psycholožka potvrdila, že M. je mimořádně nadaný a že se proto ve 

škole skutečně nudí. Vysvětlila mi, že chyba není na straně výchovy, že se takový 

narodil a naším úkolem je pomoci mu tento jeho svým způsobem „handicap“ zvládnout. 

Rozplakala jsem se. V té chvíli úlevou. Rýsovalo se nějaké řešení, synovi byl 

doporučen IVP.  

I syna tento nový impuls znovu „nakopnul“. Nezačal sice hltat a hledat 

informace jako dříve, ale aspoň už ráno neplakal a těšil se, že „teď mu přece paní 

učitelka musí říct něco nového, když to má napsané od té paní“. To již chodil do čtvrté 

třídy. 

Byl to ovšem jenom začátek nového boje. Paní učitelka viděla doporučení pro 

IVP pro nadaného žáka poprvé, lépe na tom nebyla ani výchovná poradkyně, ani paní 

ředitelka. Při jednání s nimi jako bych měla na čele napsáno „jsem ambiciózní rodič,“ 

místo toho, aby mi věřily, že chci pouze pomoc svému synovi. Vysvětlily mi, že ze 

strany školy samozřejmě M. pomohou – dají mu úlohy navíc, aby se nenudil, ale 

potřebný materiál musíme zakoupit my, škola na to nemá peníze. Souhlasila jsem.  

Třídní učitelka se snažila, jak dovedla. Sháněla informace na internetu, 

omlouvala se za to, že se jí nedaří nic najít. Ale nevzdala se a předkládala synovi 

alespoň zajímavé úkoly, a to jak z matematiky, tak z českého jazyka i přírodovědy. Syn 

se „stabilizoval“. Nebyl nadšený, ale ani neplakal. Trpělivě čekal, že se to zlepší. 

S pátou třídou nastala změna ve třídní učitelce. Přístup ředitelky i výchovné 

poradkyně byl stále stejný – vše přehodily na novou třídní učitelku. A ta už s M. tolik 

času neztrácela. Syn začal dostávat mnoho úkolů navíc, z čehož byl opět rozčarovaný. 
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Nechápal, proč on musí tolik procvičovat novou látku a proč ti, kteří ji nechápou, úkoly 

nedostávají. Následovala konzultace s ředitelkou, výchovnou poradkyní a třídní 

učitelkou. Bezvýsledná – „jinak to prostě u nás neumíme“.  

A tak v nás začala uzrávat myšlenka na přestup na osmileté gymnázium. Syn se 

té myšlenky chytil jako svého záchranného lana. Přijímací zkoušky udělal a z prvního 

místa se dostal na tuto novou školu. 

Při nástupu na gymnázium mne prosil, ať tam nikde neříkám, že má mít IVP, že 

už o žádné úkoly navíc nestojí. Ve škole je nadšený. Nenosí samé jedničky, ale je tam 

šťastný. Látku tam probírají rychleji a řeší zajímavé úlohy, aplikují své znalosti. Chodí 

tam druhým rokem. Na listopadové rodičovské schůzce se mě třídní učitelka ptala, jestli 

by nám nevadilo, kdyby M. dostával občas nějaké zajímavé úlohy navíc, neboť učitelka 

matematiky si ho velmi chválí a ráda by podpořila v jeho zálibě v čísla. Nevadilo. Mně 

ne. Jen s tím musí souhlasit M… 

Jeho příběh se tak píše dál. Napáchané škody se jen pozvolna napravují – M. se 

zúčastňuje různých olympiád a matematických soutěží, jezdí na matematické tábory, ale 

zdaleka tak netouží po informacích jako dříve, jeho lačnost po vzdělávání uhasla.  

Úskalí vzdělávání nadaného žáka tak vidím v pozdní identifikaci jeho nadání, 

v nedostatečném vzdělání učitelů v oblasti nadání, ale i ve všeobecném mylném chápání 

problematiky nadaných dětí širokou veřejností, která pak rodiče nadaného žáka vnímá 

jako ambiciózní pár, protlačující své dítě vpřed na úkor ostatních dětí. Rodiče se tak 

často cítí sami proti všem, bezradní, nešťastní. Stejně jako jejich nadané dítě. 

 

11.3.2. Kazuistika č. 2 

 

L. je dvanáctiletý hoch, nyní chodí do sedmé třídy, má mladšího bratra T., rodiče 

jsou rozvedení, žije s maminkou, s tatínkem se pravidelně vídá. O jeho trápení 

s nadáním vyprávěla jeho maminka: 

„Že je jiný, jsem zjistila poměrně brzy. On tak do roka a půl téměř nemluvil. Na 

všechno měl „e“. Ale uměl nádherně napodobit zvuky zvířat. A pak jsme jednoho dne 

spolu seděli na písku a on najednou zřetelně vyslovil své jméno. Byla jsem z toho paf. 

Druhý den říkal slova máma, táta, do týdne mluvil ve větách. Ve školce pak děti 
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poučoval. Měl bohatou slovní zásobu, hodně jsem mu četla. Když byl ve své třídě se 

stejně starými dětmi, tak zlobil. Ale odpoledne se jeho třída spojovala se třídou starších 

dětí a tam si našel kamarády. 

Když šel do první třídy, bylo to … Hrozné. Dostal třídní učitelku, která neměla 

ještě vystudovanou pedagogiku, v životě neučila první třídu, a on ji začal poučovat. A 

ona ho za to shazovala. Chtěli jsme kvůli ní odejít ze školy. Kdyby nebylo paní učitelky 

Bělochové, že se to pak řešilo přestupem do vyššího ročníku, opravdu bychom odešli. 

Ona nám říkala, že bychom s tím měli problémy i jinde. Syna kvůli tomu, že je jiný, děti 

neměly rády. Přitom se strašně těšil do školy, do první třídy. Že se něco dozví. A ta 

učitelka mu to zprotivila během chvíle. Druhá třída, to byla úplná muka. To už začal 

zlobit a nosil poznámky, protože se nevhodně choval, začal ze sebe dělat třídního šaška. 

Nudil se a tím pádem ho ve třídě brali jako blbečka. Vyvrcholilo to tím, že měli čtení, on 

vyrušoval a ona mu dala pětku. Ne poznámku, ale pětku. A pak četl a ona mu dala 

jedničku. Na konci řekla, že to má dnes tedy v průměru za tři. A on vstal a řekl: „Tak 

paní učitelko, jestliže vy jste mě dnes ohodnotila za tři, tak já vás dnes hodnotím za 

pět.“ Ve druhé třídě. Museli jsme k řediteli. Pak díky tomu, že nás paní Bělochová 

poslala do Prahy, jsme měli v ruce posudek. Vlastně jsme měli v ruce papíry už před 

nástupem do školy, ale jenom od psycholožky, která napsala, že je nadaný, naměřila mu 

IQ asi 130, ale nespecifikovala, na co je nadaný. Ale s tím ta učitelka vůbec 

nepracovala, tuto informaci vůbec nebrala na vědomí. Až když jsme měli papír z Prahy, 

začal se s námi bavit ředitel. Jinak by nás snad vyhodil, protože syna všichni brali za 

nevychovaného. Třídní učitelka ho neuznávala. Protože…on ji stíral. Když jsem to pak 

konzultovala v  Praze, řekla mi paní psycholožka, že jestli chci zachránit svého syna, 

musím ho okamžitě dát na jinou školu. Tenkrát jsem si vyběhala přestup do jiné školy, 

už jsme tam měli jít, a zjistila to paní Bělochová a rozhodla se nám pomoct. Domluvila 

nám přestup do vyššího ročníku. Já jsem jí za to nesmírně vděčná. Ono to pro ni bylo 

hrozně těžké – cítila, že máme pravdu, ale zároveň nechtěla jít proti své kolegyni. A 

vybalancovat to tak, aby z toho všichni vyšli vítězně, to pro ni muselo být moc těžké. A 

ředitel na to přistoupil. Dlouho jsem zvažovala, jestli do toho máme jít, protože jsem 

věděla, že syn je sociálně jinde, pozadu, a teď měl jít do třídy, kde byli o dost starší děti 

– třetí třídu přeskočil a měl jít rovnou do čtvrté. No, dlouho to bylo vidět, ale teď 

v sedmé třídě se to už začíná srovnávat. Co se týká učení, museli jsme se doma učit, na 

některé věci musel ještě dozrávat, oni učitelé mu nic neodpustili, ale je pravda, že už 
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aspoň věděli, jak s ním pracovat. Už se na něj připravili, měli na něj i nějaké školení. A 

ta jeho nová učitelka si s ním dokázala poradit.  

Ve třetí třídě máte vyjmenovaná slova, násobilku, on musel udělat rozdílové 

zkoušky a za tři měsíce se naučit látku třetí třídy. Bylo to nefér – měl prázdniny a on se 

pořád učil, jako kdyby dělal reparát. Matiku měl v pohodě, ale jinak jsme se dohodli, že 

nejprve nastoupí už od května do té třetí třídy, abychom zjistili, jestli je této změny 

vůbec schopen, protože on nemá rád změny, bylo to pro něj hodně náročné. Ale jemu to 

tam sedlo, to byla paráda. A teď má starší kamarády. Ale v tu dobu jsem se bála, aby si 

něco neudělal. Aby neskočil pod auto. Bála jsem se, že on je vlastně dost malý na to, 

aby tuhle tíhu problému unesl. 

Když přeskakoval ročník, cítila jsem ze svého okolí, že na mě koukají, že ho chci 

někam cpát. Ale to není pravda. Já jsem mu jenom pomáhala hledat a najít tu správnou 

cestu. Když mi v poradně řekli, že je nadaný, tak jsem vůbec nevěděla, co si pod tím 

mám představit. Na jednu stranu se mi svým způsobem ulevilo, ale zároveň jsem věděla, 

že to bude asi těžké. Ta úleva tam byla, mohla jsem si říct, že nemám doma exota, že 

jsem ho špatně nevychovávala, že jsme neudělali chybu my. Za to jsem paní Bělochové 

vděčná, protože ono to fakt není jednoduché. Když má rodič slabší dítě, tak mu to 

učitelé řeknou, to poznají a hned hází informace. Ale když máte chytré nebo nadané 

dítě, tak vám tak maximálně dají najevo, že jste ambiciózní rodič.  

A ještě jedna věc - když má někdo slabší dítě, tak je šťastný, že se naučí 

násobilku. A já jsem byla stejně šťastná, když si dokázal obléct věci, které jsem mu 

připravila. A to nikdo nechápal. On do dneška, kdybych mu na hromádku dala každou 

ponožku jiné barvy, tak si to v klidu oblékne a je mu to jedno. Řekne mi, v čem je rozdíl, 

mám dvě ponožky. Logicky je to pravda, ale společnost to nedá. 

Než šel do školy, tak ho zajímalo všechno, pořád se chtěl něco dozvídat. A 

najednou absolutní nezájem. Paní Bělochová říkala, ať ho nenutím. Já ho nenutím, ale 

je mi to líto. To zavinila ta učitelka, že mu nedala možnost se rozvíjet. Žádná otázka 

přece není blbá. Přece když se někdo na něco zeptá, tak se to asi snaží pochopit. 

My maminky tím strašně trpíme. Třeba na rodičovských schůzkách. Ta učitelka 

vždycky na mě tak štěkala, jako bych měla nejhoršího výrostka. Teď si představte, že ta 

učitelka je ze stejného města, ze stejné ulice, na které jsme spolu vyrůstaly jako děti. To 
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byl i důvod, proč jsem ho k ní dala. A najednou jsme spolu ale absolutně nemohly najít 

společnou řeč. 

Jsem opravdu vděčná paní učitelce Bělochové. Ona je velmi dobrá v tom, co 

dělá. Vyzrálá učitelka. Nepotřebuje vypichovat ty nadané děti. Ani oni sami o to nestojí, 

oni chtějí informace, zkušenosti, a ona jim je dává. 

Škola není o jedničkách. Škola je o tom, že nám něco dává. A člověk by tam měl 

chodit rád. Klidně ať mi nosí L. trojky, ale když tam bude chodit rád, budu spokojená. 

Vzdělávání nadaných dětí je z pohledu rodičů náročné. Když se řekne „nadání“, 

člověk si představí někoho hrát na hudební nástroj, protože má vyvinutý hudební sluch, 

nebo nějakého sportovce, ale aby byl nadaný třeba na matematiku… Když jsem to  

o někom slyšela, tak jsem si říkala, že je třeba víc chytrý. Ale ono to tak není. Ono to je 

úplně něco jiného. A když ten rodič to neví… Když jsem si poprvé přečetla zprávu 

z poradny a šla jsem hledat něco o nadaných dětech, byla v knihovně jedna jediná 

knížka. Učitelé mi nepomohli. Jedině na internetu jsme našli složky o rodině a nadaných 

dětech. Nakonec jsme to dávali i do školy, ale tím, že ta učitelka byla taková, jaká byla, 

tak to ani nedala dál. Člověk prostě nevěděl, co má dělat. Nikdo to neuměl přesně 

pojmenovat, protože s tím neměli žádnou zkušenost, a v té škole také chodili jako kolem 

horké kaše. Hledat informace bylo dost těžké. A když rodič nemá pedagogické vzdělání, 

tak se s tím učí pomalinku žít a hledá pomoc. Spolupráce se školou je důležitá. A když 

tohle nefunguje, tak ta rodina to nezvládne. Pro to dítě je to těžké. Rodič má strach, aby 

dítě nezačalo chodit za školu nebo aby nezačalo hledat partu, ve které mu bude dobře. 

Protože synovi nebylo dobře v kolektivu, ve kterém denně trávil hodně času. A ta 

učitelka to ještě prohlubovala. Někdo se nás třeba ptal, proč přeskakoval třídu, proč 

nešel na gymnázium. Ale já si myslím, že gymnázium není řešení tohoto problému. A 

speciální škola pro nadané? Není tu v místě, stěhovat jsme se nechtěli. A abych ho 

dávala někam od malička na internát? Aby třeba jednou vystudoval Harvard a pak mi 

řekl: „Mami, ale ty jsi mi chyběla“? Ne, to nechci, to jsem nemohla dopustit.“ 
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11.3.3.  Kazuistika č. 3 

 

A. je devítiletá dívka, chodí do čtvrté třídy malé vesnické ZŠ, má mladšího 

bratra. Ještě nenavštívila PPP, zná pouze výsledky vyšetření od klinické psycholožky 

(„intelektové schopnosti jsou aktuálně v pásmu nadprůměru – IQ = 123“). O své dceři 

vypráví maminka: 

„To, že bude jiná, jsme věděli od začátku. Byla velmi napřed ve vývoji. Je to 

zvláštní, ale po narození jsme ji třeba nikdy nemuseli podpírat hlavičku. Ona měla 

takřka hned samodržení hlavičky. To i doktoři se na ni chodili koukat. Ve 14 dnech 

„pásla hříbátka“, udržela se na ručičkách. Divili jsme se všichni. A v šesti měsících se 

sama postavila a začala dělat krůčky. Museli jsme s ní na vyšetření kloubů, jestli má 

všechno dobře vyvinuté, aby vůbec mohla chodit, a tam ten doktor říkal, že tohle ještě 

neviděl, aby šestiměsíční mimino mělo klouby vyvinuté jaké roční dítě. A tím, že od půl 

roku chodila, tak vlastně získala náskok před stejně starými dětmi, protože mnohem 

dříve mohla začít pozorovat svět jinak, měla volné ruce na poznávání. A ona toho 

využívala! Hrozně brzy se naučila třeba skládat puzzle. 

Ve školce byla v pohodě, hrála si. I když spíš tak, že pomáhala ostatním, hlavně 

učitelkám: připravovala stoly na svačinku, pak je uklízela, pomáhala s přípravou 

postýlek, s oblékáním jiných dětí a tak podobně. Ještě ve školce uměla všechna tiskací 

písmena, počítala do 100, spočítala jednoduché příklady na sčítání, moc hezky 

malovala. Váhali jsme, jestli ji nemáme dát do školy o rok dříve. Je narozená v únoru, 

takže by šla k zápisu jako sotva pětiletá. Pak jsme to zavrhli. Báli jsme se, jak by ustála 

ty starší spolužáky. Ono jí to nevadilo, ve školce byla ráda. Ale do školy už se potom 

hrozně těšila. 

V první třídě to šlo. Zabavili ji psaním, protože psát neuměla. Chtěla to umět už 

dřív, a taky chtěla umět číst, ale my jsme jí to neukazovali, neučili. Báli jsme se, aby se 

nenudila ve škole. Vlastně jsme ji neučili ani ta tiskací písmena, ale nějak si sama našla 

cestu k tomu, že se je naučila. Takže v první třídě byla spokojená. Ale dál už to bylo 

horší. Učitelka ji hodně chválila, až to ostatním ve třídě začalo lézt na nervy, a tak 

začali A. odstrkovat. Vlastně je tomu tak doteď. A. hrozně trpí tím, že nemá kamarádku. 

Touží po ní. Ale spolužačky jí řekly, že jestli s nimi chce kamarádit, musí se zhoršit. 

Nedávno A. přinesla ze školy trojku a byla šťastná. Ona! Která je velmi soutěživá, 
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ctižádostivá, vždy chtěla být ve všem nejlepší! Tak jsme spolu měli rozhovor, že přece 

kvůli holkám nebude nosit špatné známky. Ráda by se dostala na osmileté gymnázium. 

Chodí tam její bratranec. Je to její velké přání už od třetí třídy. I proto chtěla, abychom 

ji nechali změřit IQ – chtěla vědět, jestli na to má. Tak jsme jí řekli, že se špatnými 

známkami má menší šanci na to gymnázium. Plakala. Zase nosí jedničky, ale začíná mít 

problémy – často ji bolí hlava nebo břicho. Byli jsme na různých vyšetřeních a všechno 

je v pořádku. Takže asi psychika. Ona prostě touží po kamarádce, a protože je chytrá, 

tak ji odstrkují a ona se cítí sama. My jí to nemůžeme vynahradit, ani bratr, to je jasné. 

Ona je hrozně citlivá. Chtěla by pomáhat světu a přitom se cítí sama. Třeba na její 

popud jsme se přihlásili do Dobrého anděla. Byla nadšená, že jsme pomohli nějaké cizí 

holčičce s nádorem na mozku. Teď přišla s nápadem, že bychom doma něco upekli a 

ona by to ve škole prodávala a ty peníze by zase chtěla poslat Andělům. Třídní ji 

odkázala na paní ředitelku, že si to musí vyřídit s ní, aby jí to povolila. Tak jsme 

zvědavi, jak to dopadne. 

Vidíme, že A. ve škole není šťastná. Nudí se tam. Jenže my se nechceme stěhovat 

do města, aby měla možnost výběru jiné školy. Bydlíme na vesnici, a tak chodí do naší 

malé školy. Popravdě s tou školou nejsme vůbec spokojeni. Strašně málo komunikují 

s námi, s rodiči. Dvakrát za rok máme rodičovské schůzky, tak se dozvíme akorát to, že 

nám vlastně nemají co říct, protože s A. nejsou žádné problémy, a zase můžeme jít 

domů. Neumějí jednat ani s dětmi, ani s námi. Proč té holce nedají něco navíc, když 

vidí, že pořád na někoho čeká? To, že k tomu potřebují papír z poradny, se dozvídáme 

dnes od vás. Proč nám to neřekli oni? Kdo nám to měl jako říct? Říkali jsme třídní, že 

A. má problémy ve třídě, že ji děti odstrkují, a ona nám řekla, že to si musí děti vyřídit 

mezi sebou. Ale jak? Je to hrozně složité, je nám jí líto a neumíme jí pomoct. 

Problém vidím v tom, že nikoho v této naší škole nezajímá, že ta holka je chytrá. 

Nemají zájem ji rozvíjet. Učitelka si odbyde svých pár hodin a jde domů a nezajímá ji, 

že někdo je jiný a že by se mu mohla více věnovat. Učitelům by přece tohle nemělo být 

jedno. Vždyť je to i jejich vizitka, měli by chtít, aby rozvíjeli děti, každé je v něčem 

dobré, měli by je podpořit, aby byly ještě lepší. Jenže učitelé jsou nespokojeni, že berou 

málo peněz, a tak si odbydou to své a jdou domů s čistou hlavou, jedou podle osnov. Asi 

učitelům chybí i větší pravomoc. A nedostatečný je proud informací učitel-rodič.“ 
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11.4. Komentář ke kazuistikám 

 

Všechny tři kazuistiky si jsou v něčem podobné – je tu dítě, které má problém, 

rodiče, kteří pomáhají hledat řešení, a učitelé – více či méně ochotni pomoci.  

Z rozhovorů vyplynuly následující oblasti, v nichž rodiče vidí úskalí 

vzdělávání svých nadaných dětí (v závorce uvedeno, které maminky o daném 

problému hovořily): 

� neschopnost učitelů identifikovat nadání u dětí (maminky č. 1, 2, 3), 

� nevzdělanost učitelů i výchovných poradců v problematice vzdělávání 

nadaných dětí (maminky č. 1, 2, 3), 

� nedostatek informací o nadaných dětech (maminky č. 1, 2), 

� minimální tok informací učitel-rodič (maminka č. 3), 

� špatná spolupráce se školou (maminky č. 1, 2, 3), 

� špatný psychický stav dětí způsobený nepochopením jejich problémů 

(maminky č. 1, 2, 3), 

� nálepkování „ambiciózní rodič“ (maminky č. 1, 2). 

 

Maminka dívky je na začátku cesty. Ke klinické psychiatričce je poslala dětská 

pediatrička (!). Ve škole mají zprávu od ní půl roku a nikdo mamince neřekl, že tato 

zpráva nestačí, že škola může jednat až na základě doporučení z PPP. Smutné na tom je, 

že v této škole již vzdělávali nadaného žáka podle IVP, byl jím náš syn. Takže vědí, že 

tato možnost tu je. Proč tedy nikdo nejedná? Nabízí se spekulativní odpověď – protože 

nechtějí mít práci navíc. A přitom ten, o koho tu jde především, je ta dívka. 

S A. jsem mluvila jen krátce se souhlasem její maminky. I ta chvilka stačila 

k tomu, aby se děvče rozplakalo. Chce být chytrá, ale mnohem více touží po přátelství, 

po opravdové kamarádce. Cítí se být sama. Doma se neučí, stačí jí jen pozorně 

poslouchat ve škole. Nosí domů samé jedničky a nechápe, proč zrovna toto má být její 

handicap. Proč jí spolužáci nazývají šprtem, když ona se přece vůbec neučí. 

Je zřejmé, že v tomto případě ani IVP nepomůže. Možná posune děvče dále, ale 

rozhodně ji nepřiblíží ke kolektivu, ani k vytoužené kamarádce. Podle mého názoru 

selhává třídní učitelka, měla by více pracovat s klimatem ve třídě. Maminka se 
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rozhodla, že bude ihned kontaktovat PPP. Věřím, že tam jim poradí i s pochroumanou 

psychikou dívky. 

První i druhá kazuistika potvrzuje, jak moc záleží na učitelích, kteří vzdělávají 

nadané dítě. Jsou tací, kteří dokáží takové dítě potopit, a pak se objeví pomocná ruka 

jiných učitelů, kteří se snaží věci napravit. Vždy hraje velkou roli štěstí. 

Z obou případů je zřejmá i další skutečnost: jak snadno lze pošlapat přirozenou 

touhu po vědění, a jak těžko ji v nadaných dětech obnovujeme zpět (zdali se to vůbec 

kdy podaří). 

Proto je potřeba, aby rodiče věděli o možnosti vyšetření svého dítěte v PPP, i 

když nemají žádné doporučení ze školy. Pokud má rodič jakékoliv pochybnosti, 

které se týkají jeho dítěte ve vztahu ke vzdělávání, může se na PPP obrátit. Nic se 

tím nezkazí, naopak se mohou v rané fázi zachytit důležité informace. Bohužel rodiče  

o této možnosti téměř nevědí, převládá u nich přesvědčení, že PPP vyhledávají buď 

rodiče, kteří mají podezření na specifické poruchy učení u svého dítěte, nebo rodiče 

žádající odklad povinné školní docházky. Zároveň jsou mylně přesvědčeni, že jim 

k vyšetření musí dát doporučení základní škola. 
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Závěry a návrhy řešení 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou nadaných dětí, všímá si především 

problematiky jejich vzdělávání na základní škole, a to pohledem učitelů i jejich rodičů. 

Přestože se o nadaných dětech mluví v posledních letech více, než tomu bylo 

v minulosti, a pamatuje se na ně v platné legislativě i ve výhledových strategiích 

vzdělávání, jak se uvádí i v teoretické části této práce, stále je velice nízké povědomí  

o této problematice jak mezi učiteli, tak mezi běžnou populací. Proto je nutné šířit 

informace o těchto dětech, o jejich konkrétních problémech, a proto vznikl i tento text. 

K vyvození závěru uskutečněného šetření byla použita metodika otevřeného 

kódování na základě literatury Švaříček – Šeďová: Kvalitativní výzkum 

v pedagogických vědách. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit úskalí vzdělávání nadaných dětí 

pohledem učitelů. Cíl byl stanoven s představou, že učitelé mezi nejčastější problémy 

zařadí obtíže s identifikací nadaných, nedostatek výukových materiálů pro nadané, 

vytvoření funkčního IVP, event. zvládnutí nevhodného chování nadaných žáků ve třídě 

či jeho začlenění do kolektivu. Této představě byla převážně přizpůsobena teoretická 

část DP. 

Šetření nakonec ukázalo, že učitelky nejvíce trápí z jejich pohledu ambiciózní 

rodiče, vysoký počet dětí ve třídách, a tedy nemožnost aplikovat individuální přístup ke 

každému žákovi, chybějící metodika, jak s nadanými dětmi pracovat, i finanční 

ohodnocení za práci s dětmi s IVP. Shoda s původní představou pak spočívala 

v nedostatku výukových materiálů. 

Rozdíl mezi původní představou a závěry šetření může být způsoben tím, že do 

problematiky vhlížím více jako rodič nadaného dítěte, který si prošel určitými strastmi, 

než jako pedagog, neboť v učitelství mám pouze minimální praxi. 

Ze šetření nicméně vyplývá, že většina učitelů skutečně nedokáže nadané žáky 

identifikovat, jen to neřadí mezi úskalí, nevidí pozdní identifikaci nebo identifikaci 

rodiči jako problém. Což ovšem poukazuje na nedostatečné vědomosti o nadaných 

dětech.  
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Dílčím cílem této diplomové práce pak bylo pohlédnout na tu samou 

problematiku pohledem rodičů. K tomu posloužily tři kazuistiky nadaných žáků. 

Z nich vyplývá nespokojenost rodičů se vzděláním pedagogů, s nedostatečnou 

informovaností i s přístupem škol ke vzdělávání nadaných jedinců. 

 

Návrhy řešení: 

o zařazení předmětu týkajícího se vzdělávání nadaných dětí do povinných 

předmětů na VŠ u učitelských oborů (nejen pro speciální pedagogy), 

o více využívat služeb asistenta pedagoga (větší možnost individuálního přístupu 

k žákům), 

o více spolupracovat s krajskými koordinátory nadaných dětí, kteří jsou uvedeni 

v seznamu na portále nuv.cz (možnost od nich získat konkrétní materiály i rady 

pro práci s nadanými žáky), 

o v případě rodičů trvat na kvalitním IVP, případně konzultovat nejasnosti s PPP, 

hledat v poradně podporu.  

 

Domnívám se, že tyto návrhy by mohly vést ke zkvalitnění výuky a ke zmírnění 

uváděných úskalí.  

Závěry i svá doporučení jsem konzultovala s Mgr. Karolínou Presovou, vedoucí 

PPP MB, u které jsem tuto práci také začínala. Paní magistra shledala přínosným návrh 

„více spolupracovat s krajskými koordinátory nadaných dětí“ a přislíbila, že budou 

kontakt na krajskou koordinátorku uvádět velkým tučným písmem na prvním místě ve 

vystavovaných podkladech pro IVP (dosavadní praxí bylo uvádět kontakt na ni 

drobným písmem ke konci seznamu doporučujících odkazů). Zároveň dodala, že 

výukové materiály pro nadané žáky učitelům Poradna dodávat nebude, i kdyby je měla, 

neboť by to podle ní vedlo k potlačení individuálního přístupu učitelů k nadanému 

dítěti. 
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 Diskuse 

 

Cíl diplomové práce byl podle mého názoru splněn – upozornila jsem na některá 

úskalí vzdělávání z pohledu učitelů a rodičů nadaných žáků. Mé úsilí bude korunováno 

potenciálním úspěchem, pokud mladoboleslavská pedagogicko-psychologická poradna 

dodrží svůj příslib a bude učitele i rodiče upozorňovat na krajskou koordinátorku 

nadaných dětí. Věřím, že mnohým učitelkám komunikace s člověkem zasvěceným do 

celé problematiky může velmi pomoci, navíc je jistě příjemnější být ve spojení 

s odborníkem, než hodiny pročítat různé webové stránky týkající se nadaných dětí a 

hledat, čím nadaného žáka zabavit. Zároveň se mi podařilo nasměrovat maminku dívky 

do PPP. Neměla ani tušení, že pokud chce po učitelce jiný přístup ke své dceři, musí mít 

doporučení právě z poradny. 

Otázkou, která mne od začátku práce trápí, je, proč se do výzkumného šetření 

bylo ochotno zapojit tak málo základních škol, ačkoliv z PPP bylo avizováno, že se 

v nich (alespoň podle zjištění PPP) mimořádně nadaní žáci nacházejí. Stojí za tím 

neochota spolupracovat na jakémkoliv výzkumu nebo se nechtějí někteří o 

mimořádném nadání vůbec bavit? Co když vedení daných škol nestojí o to, aby někdo 

třetí viděl, jak se (ne)starají o žáky s IVP pro mimořádné nadání? Není v tomto případě 

mlčení také odpověď? Jistě by bylo zajímavé, kdyby se šetření zúčastnilo více 

respondentů, výsledky by byly reprezentativnější.  

Provedené šetření jsem se snažila vést objektivně, nepodsouvala jsem 

respondentkám odpovědi, i když to místy nebylo snadné vzhledem k negativním 

zkušenostem s učitelkami v procesu vzdělávání mého syna. Svůj subjektivní pohled 

jsem se snažila vyvážit nastudováním problematiky z různých publikací, navštěvovala 

jsem různé kurzy určené pro učitele nadaných žáků.  

Jak již bylo uvedeno v závěrečné kapitole, předpokládala jsem, že učitelky 

vyjmenují jiná úskalí vzdělávání nadaných žáků, než jaká pak ve skutečnosti zazněla. 

Domnívala jsem se, že je bude trápit specifické chování nadaných žáků, identifikace 

nadání či vytvoření funkčního IVP, které by mělo dětem pomoci na cestě za vzděláním. 

Všechny tyto tři překážky byly velmi často skloňovány na seminářích. V odpovědích 

však vůbec nezazněly. Naopak učitelky nejčastěji uváděly jako problém vysoký počet 

dětí ve třídách, časově náročnou přípravu na vyučování a nedostatek konkrétních 
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materiálů. Tyto odpovědi bych očekávala, pokud bych např. pátrala po úskalí současné 

výuky na základních školách. Rozkol ve výpovědích tedy mohl být způsoben špatnou 

formulací otázek, ale i tím, že nemusela být navozena přátelská atmosféra během 

rozhovoru, jak jsem se domnívala já. Respondentky mohly mít ze mě pocit, že je 

zkouším či soudím, a proto nechtěly být konkrétnější. Možná si nechtěly přiznat, že 

chyba je i na jejich straně. Jistě by bylo zajímavé učinit další krok pro lepší orientaci 

v celé situaci, a to návštěva třídy, ve které se nadaný žák nachází.  

Pomyslné dveře dalšímu výzkumu se podle mého názoru otevírají 

s problematikou zkoumání dostupnosti či nedostupnosti materiálů pro výuku 

mimořádně nadaných žáků. Zajímalo by mne, jak velké musí učitelka vynaložit úsilí, 

aby byla schopna uspokojit potřeby nadaných žáků. Na seminářích toto nevyznívá jako 

hlavní problém. Ve všech čtyřech seminářích, kterých jsem se zúčastnila (Vyhledávání 

a identifikace nadání, IVP pro nadaného žáka, Využití her při výuce s integrovanými 

nadanými žáky a Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1. st. ZŠ), se zdůrazňoval především 

problém neobjevení nadaného žáka, případně jeho pozdní identifikace.  

Vzhledem k tomu, že stesk respondentek se točil i kolem chybějící metodiky, 

nebylo by od věci zapátrat i v této oblasti. Pomoci mohou opět semináře. Na příklad ze 

semináře o využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky vyplynulo, že mnohdy 

ani nemusejí být nadaným žákům předkládány speciální úlohy, stačí se „jen“ jinak 

zeptat, posunout běžné úlohy žáků do jiné roviny. Ale i to chce praxi. Výborným 

pomocníkem v matematice je hra Abaku, zabaví všechny žáky, napříč inteligenčním 

spektrem běžné třídy. Ono se vůbec zdůrazňovalo, že nejlepším řešením je nadané žáky 

příliš nevyčleňovat. Více se osvědčuje, když všichni řeší společnou úlohu a pak zazní 

např. otázka (také pro všechny): „Nechalo by se to spočítat jinak? Existuje jen jedno 

řešení? Co by se stalo, kdyby…“ Nadaný žák se chytí, a ostatní nebudou mít pocit, že 

jsou vyčleněni ze hry.  

Asi by bylo bláhové domnívat se, že na všechny otázky najdeme odpovědi právě 

na seminářích, ale určitě jsou podle mého názoru dobrým odrazovým můstkem pro 

prvotní orientaci v této problematice. 

Při zpracování výpovědí maminek nadaných žáků jsem si uvědomila další 

zajímavost, kterou můžeme vyčíst z výsledků celého šetření, a to je porovnání jejich 

výpovědí a výpovědí učitelek. Zatímco učitelky uvádějí jako problém ambiciózní 
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rodiče, maminky si stěžují na nekompetentní učitelky. Oběma stranám přitom jde (nebo 

by mělo jít) o to samé – o výchovu a vzdělávání nadaného dítěte. Neměly by se snažit 

hledat společnou řeč? Nebylo by to snazší než se vzájemně obviňovat? Bohužel se zde 

naráží na oboustrannou nedůvěru, což je trendem dnešní doby. Přitom by mohlo stačit 

málo - pravidelné společné setkávání učitelky a rodičů, bez přítomnosti výchovné 

poradkyně či ředitelky školy. Navození vzájemné důvěry je velice důležité a při těchto 

schůzkách k němu dojde spíš, než když pouze dvakrát do roka zasedá celé plénum 

zainteresovaných osob kvůli IVP a každá strana pouze obhajuje svůj postoj k danému 

problému. 

Ačkoliv jsem sama maminkou nadaného dítěte, cítím, že je potřeba se učitelů 

také zastat. Velmi mne mrzí jejich neochota se dále vzdělávat v oblasti mimořádného 

nadání. Položila jsem si otázku, proč tomu tak asi je, a odpověď se vynořila sama. 

Hledala jsem v Učitelských novinách články o mimořádném nadání, a ačkoliv jsem toto 

periodikum prošla celé za první pololetí roku 2016, mnou hledaných článků jsem 

objevila jen poskromnu. Za to téměř v každém čísle se skloňovala inkluze. Mnohem 

větší strašák základních škol. Na učitele se toho hrne opravdu mnoho. Možná i to je 

důvod, proč opadá jejich zaujetí – zdá se být velmi těžké vyhovět požadavkům současné 

doby. 

Na druhou stranu se ptám, zda učitelka č. 7 je na správném místě, když coby 

čerstvá absolventka VŠ tvrdí: „Kdo z nás se bude chtít doma prodírat internetem a něco 

hledat, když za to nejsme ani nijak ohodnocené?“ Je vzdělávání našich dětí o penězích 

nebo není? O finanční motivaci hovořila i učitelka č. 4, ta však nemluvila za sebe (sama 

se nadaným žákům velmi věnuje), ale zprostředkovala mi postřehy svých kolegyň. 

Tento přístup mi přijde smutný. Učitelství vnímám stejně jako lékařství – to není 

povolání, to je poslání. 

 

 „Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost 

tvořit a poznávat.“ (Albert Einstein – zaznělo na semináři Rozvíjíme jazykové 

nadání žáků) 
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Příloha 1: 

Návodné otázky k polostrukturovanému rozhovoru s učitelkami nadaných dětí 

úvodní otázky: 

1. Jak dlouho pracujete ve školství? 

2. Ve které třídě pracujete nyní? 

3. Učíte svou třídu na všechny předměty? 

4. Máte je od první třídy? 

5. Kolik je ve třídě žáků? 

6. Jaké je složení této třídy? 

7. Co to pro vás znamená? 

8. Ve školství se pohybujete již několik let – mění se struktura tříd? 

 

otázky ohledně nadaných žáků: 

9. S kolika nadanými žáky jste se během své praxe setkala? 

10. Váš současný nadaný žák – od kdy má diagnózu? 

11. Kdo dal první impulz k vyšetření žáka v PPP z důvodu podezření na jeho 
mimořádné nadání v některé oblasti? 

12. Proč jste ho doporučili / neposlali na vyšetření v PPP? 

13. Má IVP? Jak jste postupovali při jeho sestavování? Z čeho jste vycházeli? 

14. Co mu PPP doporučila? 

15. Vnímala jste, že se nadaný žák chová rozdílně od ostatních? Jak? 

16. Čím jste si to vysvětlovala? (proč se tak podle vás choval?) 

17. Když jste zjistila, že máte ve třídě nadaného žáka, co vás napadlo? 

18. Jak jste to vnímala? 

19. Hledala jste informace o nadaných dětech? Kde? (VŠ, semináře, internet, 
literatura, PPP, jinde) 

20. Měla jste už předtím nějaké zkušenosti s nadaným žákem? 

21. Kdo vám pomohl? Jak? 
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22. Nyní bych se ráda zastavila přímo u vaší práce s Vaším současným nadaným 
žákem. Mohla byste mi prosím popsat, jak vypadá konkrétní práce s ním? 
(Mohla byste mi to více přiblížit?) 

23. Co to znamená – úkoly prohlubující učivo? Mohla byste mi to prosím víc 
přiblížit? 

24. Kdo vám poskytl tyto úkoly? Jak jste věděla, kde je máte hledat? 

25. Může Váš nadaný žák např. používat tablet o hodině? 

26. Jak se vám daří časově rozvrhnout hodinu tak, abyste dodržela onen 
„individuální přístup“ ke všem žákům, když jsou ve třídě rozdíly? 

27. Jak vypadají Vaše přípravy na hodinu? 

28. Jak ohledně nadaného žáka působí Váš výchovný poradce? 

29. Jak vnímá nadaný žák vás? 

30. Jak nadaný žák spolupracuje? 

31. Jaké jsou jeho projevy ve třídě?  

32. Jak zapadá mezi vrstevníky? 

 

závěrečné otázky: 

33. Co je pro vás nejtěžší při práci s ním? PROČ? 

34. Jak byste dokončila větu: „Úskalí vzdělávání nadaných žáků spočívá podle 
mého názoru v tom, že…“ 

35. A opačně - jaký přínos má nadaný žák pro třídu? 

36. A na závěr obecně – co vy sama si myslíte o nutnosti, potřebě vymezit pojem 
nadaný či mimořádně nadaný žák? 
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Příloha 2a: Ukázka – zpráva z vyšetření z PPP, 1. strana 
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Příloha 2b: Ukázka – zpráva z vyšetření z PPP, 2. strana 
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Příloha 3a: Ukázka – doporučení z PPP, 1. strana 
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Příloha 3b: Ukázka – doporučení z PPP, 2. strana 
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Příloha 4: Osvědčení – Vyhledávání a identifikace nadání (NIDV) 
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Příloha 5: Osvědčení – IVP pro nadaného žáka (NIDV) 
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Příloha 6: Osvědčení – Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky (NIDV) 
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Příloha 7: Osvědčení – Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1. st. ZŠ (NIDV) 

 


