
7 

 

1 Nadanie 

 Táto kapitola je venovaná vymedzeniu pojmu nadanie, popisu základných modelov, 

o ktoré sa opierame, pozornosť zameriame tiež na popis jednotlivých druhov nadania, či na 

charakteristiky nadaných detí.  

  

1.1 Vymedzenie pojmu 

Ako uvádza Jurášková (2006), odborníci sa otázkami okolo nadania intenzívne 

zaoberajú už vyše 100 rokov. Vznikli desiatky rôznych definícií nadania. Jednou z 

najznámejších je podľa autorky tzv. Marlandova definícia prednesená v Americkom kongrese 

v roku 1971: „Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými 

profesionálmi, a ktoré sú vzhľadom na svoj výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. 

Tieto deti potrebujú k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis, 

ktorý nie je bežne poskytovaný regulárnymi školami.“  

Ďalšou z používaných definícií nadania pochádza zo zasadania Columbus Group 

z roku 1991, ktorá podľa Morelockovej (1992) hovorí, že „nadanie je asynchrónny vývin, 

v ktorom sa kombinujú rozvinuté rozumové schopnosti a zvýšená intenzita kognitívnej 

aktivity k vytvoreniu vnútorných skúseností a povedomia, ktoré sú svojou kvalitou odlišné od 

normy. Táto nerovnomernosť sa zvyšuje spolu s vyššou intelektovou kapacitou. Táto 

jedinečnosť robí nadaných obzvlášť zraniteľnými a vyžaduje tak zmenu v rodičovskej 

výchove, školskom vzdelaní i poradenskej činnosti, aby sa mohli optimálne rozvíjať.“  

Freeman (1998 podľa Vondráková, 2002) vymedzuje vysoko nadaných ako: „..tí, ktorí 

vykazujú mimoriadne vysokú úroveň svojej činnosti, a to buď v celom spektre alebo v iba 

v jej určitých oblastiach; alebo tí, ktorých potenciál nebol ešte pomocou testov ani 

experimentov rozpoznaný.“ 

 Uvedené definície sa navzájom nevylučujú, práve naopak, dopĺňajú sa, či prelínajú 

a to hlavne v požiadavke dosahovania vysokého výkonu nadaného v istej oblasti a v potrebe 

podpory a starostlivosti o vývin týchto jedincov.  Laznibatová (2007) uvádza, že nadané dieťa 

možno identifikovať a diagnostikovať ako dieťa s vysokým intelektovým potenciálom, 

pričom musí prekračovať hranicu IQ 130 meranú štandardnými psychologickými testami. 

V minulom období bola podľa autorky za oficiálnu hranicu nadania používaná hodnota IQ 

120. Hranicu IQ 130 prijala aj medzinárodná organizácia Mensa, ktorá združuje jedincov 

s vysokým intelektom. Túto hranicu dosahuje približne 2-3% ľudí z celkovej populácie. 

Dočkal a kol. (1987) v tejto oblasti upozorňujú na dôležitosť zisťovania viacerých druhov 
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intelektových schopností, keďže výskumne sa im preukázala súvislosť medzi úspešnosťou 

jednotlivca v určitej oblasti, vyrovnanou výškou jednotlivých intelektových schopností 

(verbálnych, neverbálnych, tvorivých a reprodukčných) a inteligencie ako celku. Intelektové 

schopnost 

i samozrejme musia byť dostatočne vysoké,  vo výskumoch Dočkala a kol. (1987) nadané deti 

dosahovali intelektovú úroveň vo výške jednej štandardnej odchýlky nad priemerom. 

Všeobecné intelektové schopnosti sú zvyčajne merané obvyklými testami inteligencie, 

ktorých výkon môže do istej miery ovplyvniť rada faktorov tak enviromentálnych, ako aj 

osobnostných. Taktiež výkony v rôznych testoch intelektových schopností sa často líšia, čo je 

spôsobené konštrukciou toho ktorého nástroja. Na druhej strane viacero autorov sa zhoduje na 

tom, že vysoká hodnota IQ nie je zárukou vysokého výkonu v určitej oblasti (Neisser et al., 

1996; Sternberg, 1997). Podľa Neissera et al. (1996) výkon v inteligenčnom teste vysvetľuje 

len 29% variancie výkonu v práci. Domnievame sa preto, že je zavadzajúce držať sa presnej 

hranice IQ, či privilegovať výsledok inteligenčného testu nad ďalšie údaje.  

 Vysoký inteligenčný kvocient sa dlhú dobu považoval za hlavné až jediné kritérium 

nadania. S touto tradíciou sa môžeme stretnúť v niektorých zahraničných štúdiách aj dnes. 

V súčasnosti je však tendencia chápať nadanie ako komplexný jav, ktorý zahŕňa celú 

osobnosť a s ňou aj ďalšie emocionálne, motivačné, sociálne a kultúrne faktory, ktoré 

rozvíjajú nadanie (Laznibatová, Mačišáková 2000; Szobiová, Šuplátová, 2006; Laznibatová, 

2007; Fořtík, Fořtíková, 2007, Renzulli, 2005). Intelektové schopnosti majú nenahraditeľný 

význam, najmä pri intelektovom nadaní, kde sa očakáva relatívne vysoká hodnota intelektu. 

Avšak, ako podotýka aj Feldhusen (1984 podľa Hříbková, 2005), neexistuje žiadne kritérium 

úrovne intelektových schopností, ktoré by bolo použiteľné pre všetky oblasti nadania. V 

prípade intelektového nadania sa všeobecne používa hodnota IQ 130 ako diferencujúca 

hodnota. Samotný Feldhusen túto prax skôr odmieta a hodnotu IQ berie skôr ako jeden údaj 

z mnohých, ktoré sa zisťujú pri identifikácií nadania. Vníma tento údaj ako dôležitý, avšak nie 

privilegovaný.  

 Na základe týchto tendencií chápania nadania vznikli viaceré multidimenzionálne 

modely popisujúce nadanie nie len z hľadiska intelektových schopností, ale aj ďalších 

charakteristík. Spomenieme napríklad model Gagného (1993), Sternberga (1995), 

Tannenbauma (2003) alebo Csikszentmihalyiho (1997). Inšpiratívne modely nadania vytvorili 

aj slovenskí autori napríklad Dočkal et al. (1987), či Mesárošová (1998). 

 



9 

 

1.1.1 Triadický model J. Renzuliho 

 Podkladom pre náš výskum sa stal model, ktorý je jedným z najpoužívanejších, 

v oblasti výskumu nadania, a to model Renzulliho (1986, 1978), podľa ktorého nadanie tvorí 

vzájomná interakcia troch faktorov pozostávajúcich z: a) nadpriemerných, nie nutne 

superiórnych všeobecných alebo špecifických schopností, b) tvorivosti a c) „task 

commitment“ (angažovanie sa v úlohe, čo Renzulli vzťahoval k motivácií), pričom je dôležité 

pripomenúť, že každá z troch oblastí hrá dôležitú úlohu vo vývine nadania (podľa Renzulli, 

2005). 

 

Obrázok 1 Triadický model J. Renzulliho  

 

Zdroj: Hříbková, 2009, s. 78 

 

 V zhode s tendenciou súčasných autorov nespájať nadanie iba s vysokými 

intelektovými schopnosťami aj Renzulli (2005) zastáva názor, že na to, aby človek vynikal 

v určitej oblasti nepotrebuje nutne dosahovať superiórne schopnosti, a to sa týka tak 

všeobecných intelektových schopností, ako aj špecifických schopností. Najmä v špecifických 

oblastiach je niekedy veľmi ťažké určiť numerickú hodnotu schopnosti, preto pojem 

„nadpriemerné schopnosti“ reprezentuje podľa uvedeného autora horných 15-20 % populácie 

v akejkoľvek oblasti výkonu.  

 Trojkruhová koncepcia nadania Renzulliho je teória, ktorá sa pokúša načrtnúť ľudský 

potenciál na kreatívnu produktivitu (creative productivity). Konceptuálnym rámcom teórie sú 

tri interagujúce zhluky čŕt (nadpriemerné schopnosti, „task commitment“ a tvorivosť) a ich 

vzťah k všeobecným a špecifickým oblastiam ľudského výkonu. Tri kruhy sú zasadené do 
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pozadia, ktoré reprezentuje interakciu medzi osobnostnými a enviromentálnymi faktormi, 

ktoré tvoria základ pre oblasti reprezentované tromi kruhmi (Renzulli, 2005). 

 Renzulli (2005) upozorňoval na skutočnosť, že autori definícií by si mali byť vedomí 

nutnosti logického prepojenia definícií s praktickou identifikáciou a programami. Preto aj on 

prihliadal pri tvorbe svojej teórie na jej praktický význam a hodnotu. Trojkruhový model 

nadania sa snaží riešiť problém subjektivity pri vyberaní nadaných podľa určitých kritérií. 

„Keď nebudeme tolerovať subjektivitu, potom táto definícia nadania bude logicky limitovaná 

na schopnosti, ktoré môžu byť merané iba objektívnymi testami.“(Renzulli, 2005, s.13). 

Renzulli (2005) v svojej teórii rozlišuje medzi potenciálom a výkonom. Osoba môže mať 

mimoriadny potenciál pre matematiku, alebo plávanie, alebo pre  hranie na klavíri, avšak 

pokiaľ tento potenciál nie je manifestovaný, je problematické označiť týchto ľudí za 

nadaných. Preto je podľa autora hlavnou úlohou pedagógov je vytvoriť podmienky, ktoré by  

premenili potenciál vo výkon. 

 Neskôr tento model doplnil Mönks (1992) o faktory rodina, škola, a rovesnícka 

skupina, teda oblasť, v ktorej dieťa vyrastá. Podľa autora nadanie závisí do veľkej miery, 

okrem troch faktorov, ktoré popísal Renzulli, aj na podporujúcom prostredí (podľa 

Laznibatová, 2007).  

 

1.1.2 Doplňujúce modely nadania 

The Creative Intersection Model 

 Na teóriu Renzulliho nadviazala Teresa Amabile, ktorá sa v súčasnosti venuje 

antecedentom tvorivého výkonu, pričom vytvorila Trojkomponentový model tvorivého 

výkonu, ktorý zahŕňa a) schopnosti a vedomosti, b) tvorivé zručnosti (vôľa riskovať, 

experimentovať a pod.) a c) úlohovú motiváciu („task motivation“) (Amabile, 1997). Do 

popredia dáva uvedená autorka úlohovú, resp. vnútornú motiváciu. Nadväzuje tak na 

preferenciu intelektových schopností v diagnostike nadaných detí, pričom tvrdí, že schopnosti 

alebo kreativita nemôžu kompenzovať nedostatok vnútornej motivácie v dosahovaní výkonu, 

ale práve naopak, rozdiel medzi tým čo jedinec môže urobiť a urobí determinuje práve 

vnútorná motivácia (tamtiež). Vzhľadom na dôležitosť vnútornej motivácie v tvorivom 

výkone sme v našom výskume využili tento konštrukt ako indikátor nadania u detí.  
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Model 4+4+1 E. Czeisela 

 O niečo komplexnejšie postaveným grafickým modelom nadania je tzv. 4+4+1 model 

E. Czeisela (1986, podľa Laznibatovej, 2007), ktorý rozšíril interné aj externé podmienky 

a faktory nadania.  

 

Obrázok 2 Model 4+4+1(veľa šťastia) Czeisela 

 

Zdroj: Laznibatová, 2007, s. 66 

 

 Oproti Renzuliho modelu zdôraznil model Czeisela význam tak všeobecných, ako 

i špecifických intelektových schopností pre nadanie a zároveň rozšíril faktory prostredia. Model 

doplnil o faktor šťastia, ktoré je podľa autora nevyhnutný predpokladom pre objavenie, 

identifikáciu a rozvíjanie nadania. Pre nás boli zaujímavé práve špecifické intelektové 

schopnosti, ktoré sú dôležité pri rôznych druhoch nadania a na ktoré upozorňovali aj Dočkal 

a kol. (1987).  
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1.2 Druhy nadania 

 Nadanie sa obyčajne demonštruje v jednej alebo viacerých oblastiach vedy, či ľudského 

pôsobenia, čo predstavuje vodiaci element v určení typu nadania. Jednotlivé klasifikácie rôznych 

autorov sú si veľmi podobné, často totožné, čo pravdepodobne vychádza zo spoločenskej potreby 

zameriavať sa a rozvíjať oblasti vedy, ktoré sú pre spoločnosť užitočné a tvorivý prínos nadanej 

osobnosti je v týchto oblastiach o to zaujímavejší.  

 Marland (1972, podľa Jurášková, 2006) uvádza šesť oblastí výkonu, v ktorých sa nadanie 

môže realizovať, a to: všeobecná intelektová schopnosť, špecifická akademická schopnosť, 

kreatívne alebo produktívne myslenie, vodcovské schopnosti, vizuálne alebo herecké umenie a 

psychomotorické schopnosti. Podobnú klasifikáciu uvádzajú aj Jurášková (2006), Renzulli 

(2005), Freeman, 1998 (podľa Vondráková, 2002), ktorá k nim pridáva ešte sociálne zručnosti, 

alebo Dočkal a kol. (1987), ktorí k uvedeným druhom pridávajú ešte nadanie praktické.  Každé 

z týchto druhov nadania sa ešte ďalej môže deliť na rôzne podtypy. Napríklad intelektové nadanie 

sa obyčajne delí na nadanie matematické, jazykové, či vedecké (Dočkal a kol. 1987, Mesárošová, 

1998). Sternberg (1991, podľa Hříbková, 2009) rozlišuje tri druhy intelektového nadania, a to 

analytické, syntetické a praktické. Americkí experti DeHaan a Havighurst (1957, podľa Fořtík, 

Fořtíková, 2007) definovali druhy nadania, ktoré sa uplatňujú v súčasnom rozlišovaní akademicky 

nadaných. Ide o nasledujúce kategórie: intelektové schopnosti, kreatívne myslenie, vedecké 

schopnosti, vodcovstvo v spoločnosti, mechanické (zručné) schopnosti, talent v krásnom umení. 

V niektorých prípadoch sa uvedené kategórie prelínajú so všeobecnou kategorizáciou nadania 

uvádzanou vyššie.  

 Odborníci v oblasti nadania zameriavajú svoje výskumy najčastejšie na intelektové 

nadanie. Ostané druhy nadania týkajúce sa skôr záujmových oblastí sú skúmané len zriedka. Len 

ťažko by sme však hľadali všeobecne nadaného jedinca. Hoci zvedavosť nadaného jedinca mu 

zabezpečuje relatívne široký rozhľad vo viacerých oblastiach, zvyčajne sa jeho nadanie prejaví 

v určitej najčastejšie jednej konkrétnej oblasti, alebo viacerých oblastiach jeho záujmov. Ako 

uvádzajú Dočkal a kol. (1987) v detstve sú všeobecné schopnosti dôležitým ukazovateľom 

nadania, v priebehu vývinu nadobúdajú stále väčší význam špeciálne schopnosti, bez ktorých by 

bol ťažko možný špičkový výkon v niektorých konkrétnych oblastiach činnosti. Oba typy 

schopností sa vzájomne podmieňujú a dopĺňajú. V detstve môžu všeobecné schopnosti nahrádzať 

zatiaľ nedostatočné rozvinuté špeciálne schopnosti. V dospelosti môžu vysoké špeciálne 

schopnosti kompenzovať slabšiu úroveň všeobecných schopností, avšak len do určitej miery. 

Nevyhnutná je teda relatívna rovnováha všeobecných a špeciálnych schopností (Dočkal, 1987). 
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 Okrem klasifikácie nadania podľa oblasti záujmu dieťaťa, rozpoznávame aj nadanie podľa 

stupňa aktualizácie, ktoré sa člení na latentné a manifestované. Latentné alebo potenciálne 

nadanie sa môže stať manifestovaným pri optimálnych sociálnych či osobnostných podmienkach 

(pozri napr. Hříbková, 2009; Renzulli, 2005; Amabile, 1997; Dočkal a kol., 1987; Bloom, 1985).  

 Okrem uvedených druhov nadania spomenieme ešte členenie podľa Tannenbauma (1983, 

podľa Hříbková, 2005), ktorý rozlišoval nadanie podľa toho, akým spôsobom spoločnosť prijíma 

a hodnotí rôzne druhy superiority: vzácne nadanie (scarcity), obohacujúce nadanie (surplus), 

vymedzené nadanie (quota), neobvyklé nadanie (anomalous). 

 V našom výskume sme sa venovali najmä intelektovému nadaniu, ktoré sme porovnávali 

so športovým nadaním. Preto v nasledujúcich kapitolách budeme popisovať práve tieto druhy 

nadania.  

 

1.2.1 Intelektové nadanie a charakteristiky intelektovo nadaného jedinca 

Charakteristikami nadaných jedincov sa zaoberalo v histórii psychológie nadania 

mnoho autorov. Nadaní sa od bežných ľudí líšia hlavne svojimi výnimočnými schopnosťami 

v určitej oblasti, ako aj špecifickými záujmami. Táto odlišnosť sa neprejavuje len v bežnej 

populácií ale aj medzi nadanými navzájom, podľa čoho môžeme rozlíšiť druh nadania. Od 

schopností a záujmov nadaných jedincov sa často odvíjajú aj niektoré ich charakteristiky, a to 

tak v oblasti fyzickej, psychickej, ako aj sociálnej. Výskumy zaoberajúce sa touto oblasťou 

bádania sa zameriavali hlavne na intelektovo nadané deti, ktoré sú výnimočné hlavne svojimi 

intelektovými schopnosťami. V nasledujúcich kapitolách sa zameriame na sumarizáciu 

charakteristík zistených rôznymi autormi, ktoré popisujú kognitívnu,  osobnostnú a sociálnu 

stránku intelektovo nadaného dieťaťa.  

1.2.1.1 Kognitívne charakteristiky 

Kognitívne charakteristiky sú v jednotlivých výskumných a prehľadových štúdiách 

popísané hlavne v súvislosti s intelektovo nadanými deťmi, u ktorých sú vysoké všeobecné 

schopnosti predpokladom vyššej úrovne jednotlivých kognitívnych schopností. Medzi tieto 

rozvinuté kognitívne schopnosti nadaných patrí napríklad podľa Lovecky (1994) abstraktné 

myslenie, vynikajúca pamäť, rýchle porozumenie komplexných vzorcov či potrebu 

precíznosti. Pomocou komplexného myslenia vytvárajú nové myšlienky s hlbokým 

významom. Sú schopní prenosu vedomostí a vzorcov cez rôzne oblasti a aj do neobvyklých 

situácií, vytvárajú spojenia medzi nie príbuznými témami, dokážu ísť za to, čo bolo 

predstavené (Gross, 1994 podľa Robinson, Clinkenbeard, 1998; Johnson, 2000).  Tvorivosť je 
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u týchto detí značná, verbálna i neverbálna, nápady a časté otázky, sa vyznačujú 

nezvyčajnosťou, originalitou a odvážnosťou (Dočkal a kol., 1987), čím neraz vytáčajú 

učiteľov a rodičov.  

Nadaní študenti majú tendenciu získavať a spracovávať informácie a riešiť problémy lepšie, 

rýchlejšie a v skoršom veku, než bežné deti (Rogers, 1986 podľa Robinson, Clinkenbeard, 

1998). Ľahko narábajú s metaforami a symbolmi (Hollingwoth, 1942, podľa Jackson 

a Peterson, 2003). Podľa Sternberga, Davidsona (1985, podľa Robinson, Clinkenbeard, 1998) 

majú nadané deti vysokú tak všeobecnú inteligenciu, ako aj špecifické schopnosti v ich oblasti 

záujmu, pretvárajú prostredie, demonštrujú schopnosť identifikovať problém. Silverman 

(1995, podľa Lovecky, 1994) na základe výskumu radí medzi základné kognitívne 

charakteristiky nadaných intelektuálnu zvedavosť, zaujatie myšlienkami a slovami, presnosť, 

schopnosť vizualizácie modelov a systémov. Niektorí autori identifikovali u nadaných aj 

vysokú schopnosť metakognície, ako napríklad Cheng (1993), ktorý ju popisuje ako 

esenciálny komponent nadania. Táto schopnosť však nie je u nadaných taká jednoznačná. 

Napríklad Alexander et al. (1995) alebo Carr et al. (1996) spochybnili niektoré závery 

týkajúce sa metakognitívnych schopností intelektovo nadaných detí. Uvádzajú, že v používaní 

lepších stratégií myslenia, sebamonitorovaní použitia týchto stratégií, alebo v ich transfere, 

nie je natoľko evidentné, že nadané deti sú na tom lepšie než deti bežné.  

Dočkal a kol. (1987) radia medzi najdôležitejšie kognitívne vlastnosti nadaných detí aj súhru 

konvergentného a divergentného myslenia. Intelektovo nadaný má podľa uvedených autorov 

veľmi dobré pozorovateľské schopnosti a vie sa koncentrovať na to, čo ho zaujalo. 

Nadaní sa vyznačujú taktiež vysokou úrovňou kritického a nezávislého myslenia, sú 

originálni a kreatívni (Laznibatová, 2007). 

 Väčšina kognitívnych procesov a schopností je u nadaných na značne vysokej úrovni, 

avšak aj v tejto oblasti sú určité nejasnosti vo výsledkoch výskumov. V súčasnosti sa 

v kognitívnej oblasti stávajú stredobodom záujmu najmä exekutívne funkcie a procesy, ktoré 

zastrešujú jednotlivé nižšie a vyššie kognitívne procesy a funkcie. Štúdií v oblasti 

exekutívnych funkcií nadaných nie je veľa, pravdepodobne z dôvodu predpokladu vyššej 

kognitívnej úrovne u tejto skupiny populácie. Avšak niektoré výskumy naznačujú, že niektoré 

aspekty kognitívnych procesov u nadaných nemusia byť na tak vysokej úrovni, ako sa 

predpokladá (pozri napr. Geary, Brown, 1991; Johnson, et al., 2003). Určitý vplyv na uvedené 

procesy môže mať aj emocionálne prežívanie nadaných, na ktoré sa zameriavame aj v tejto 

práci. 
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1.2.1.2 Osobnostné charakteristiky  

Vyššie uvedené schopnosti úzko súvisia aj s ďalšími charakteristikami intelektovo 

nadaného jedinca v oblasti osobnostnej, emočnej a sociálnej. Niektoré charakteristiky intelektovo 

nadaného sú vrodené, avšak iné sú často vyvolávané postojom spoločnosti a okolia k nadanému, 

ako aj odlišným pohľadom nadaného na svet. 

Roedel, Jackson, Robinson (1980, podľa Hříbková, 2009) sumarizovali výsledky 

výskumov osobnostných vlastností nadaných detí a konštatujú, že znakom nadaných je značná 

rozmanitosť a diverzita osobnostných charakteristík, no v porovnaní s bežnou populáciou sa 

autori (Dočkal a kol., 1987; Olszewski-Kubilius et al., 1988; Laznibatová, 1991) zhodujú v 

záveroch, že intelektovo nadaný jedinec sa štruktúrou osobnosti nijako nevymyká z hraníc normy 

platnej pre celú populáciu, v niektorých výskumných prípadoch skórovali aj vo vyšších hodnotách 

v najpoužívanejších osobnostných dotazníkoch, zároveň sa u týchto detí  stretávame s rýchlejším 

dozrievaním osobnosti a s osobnostnou štruktúrou podobnou starším deťom. Nadané deti sú 

osobnostne vyrovnané, stabilné, charakteristická je pre nich tiež vysoká samostatnosť, 

rozhodnosť, sebestačnosť a sebaistota (Laznibatová, 1991). Majú špecifický a verbálne 

sofistikovaný zmysel pre humor, ktorý niekedy prechádza až do čierneho humoru, dobrú intuíciu 

(Gross, 1994 podľa Robinson et al., 1998; Vondráková, 2002) a skoré morálne cítenie (Silverman, 

1995 podľa Lovecky, 1994). V otázke self-conceptu a sebaúcty u nadaných sa závery líšia. 

Rozličné výsledky boli zistené tak vo výskume samotného self-conceptu u nadaných detí, ako aj 

v skúmaní moderátorov tejto premennej, ako napríklad rod či výška nadania. Zistilo sa však, že 

v homogénnych triedach má nadaný žiak menšiu sebaúctu a má to negatívny dopad na jeho self-

concept (Marsh, 1990; Coleman, Fults, 1982). Hoci sú závery jednotlivých výskumov v tejto 

oblasti často rozdielne, zhodujú v skutočnosti, že nadaný nemajú horší self-concept a sebaúctu, 

než bežné deti. Intelektovo nadaní sa vyznačujú vnútornou lokalizáciou kontroly, vnútornou 

motiváciou a autonómiou (Olszewski-Kubilius et al., 1988; Tidwell, 1980). Sú schopní 

vysokovýkonne, vytrvalo a dlho pracovať, pokiaľ ide o činnosť, ktorá pre nich zaujímavá 

(Vondráková, 2002). Starší výskum L. J. Lucita (1964) uvádza, že „bystrejšie“ deti boli menej 

ovplyvniteľné názormi ostatných detí. Podľa Vondrákovej (2002) sú nadaní slabí v obratnosti 

a motorických zručnostiach, aj preto sa radšej zameriavajú na duševnú činnosť. Už od 

predškolského veku môžeme badať u nadaného dieťaťa netypické záujmy, zaoberá sa svetovými 

problémami, otázkami morálky či etiky (Jurášková, 2006). K podobným výsledkom dospeli aj 

Fox a Denham (1974, podľa Pendarvis et al., 1990) vo svojom výskume hodnôt u matematicky 

nadaných detí, pričom zistili až pozoruhodne nízke skóre religióznych hodnôt. 



16 

 

 Dočkal (2005) cituje Freemanovú, ktorá výskumne nezistila rozdiel medzi nadanými 

a bežnými deťmi v emocionálnej stabilite, ale na druhej strane uvádza u týchto detí výskyt 

bipolárnych charakteristík súčasne ako napríklad introverzia a extroverzia. Ako uvádzajú Dočkal 

a kol. (1987) nadané dieťa je na jednej strane dospelé, racionálne, vyrovnané, avšak na strane 

druhej má bohatý vnútorný život, ktorý sa prejavuje detinskosťou, náladovosťou, negativizmom. 

Kladné emočné ladenie, životný optimizmus a vyrovnanosť u nadaného môžu striedať 

s intenzívnymi emočnými vzplanutiami a zvratmi, avšak podľa uvedených autorov osobnosť 

nadaného dokáže podľa uvedených autorov tieto extrémy zvládnuť.  

Niektoré výskumy zistili u detí prežívanie intenzívnejších emócií v súvislosti s určitými 

situáciami. Napríklad Roberts, Lovett (1994) experimentálne navodili u detí školský neúspech 

a zistili, že nadané deti demonštrovali negatívnejšie emocionálne reakcie, než ich rovesníci. Po 

zlyhaní v riešení extrémne ťažkého anagramu, nadané deti preukazovali viac iracionálnych 

presvedčení a na seba orientovaný perfekcionizmus, väčší negatívny afekt a fyziologický stres, 

než ostatné deti. Benson (2009) zistil vyššiu prežívanú anxietu intelektovo nadaných pri prechode 

zo základnej na strednú školu. Okrem sociálnej a fyzickej úzkosti, ktorú pociťovali aj ich 

rovesníci, nadané deti navyše pociťovali strach, že potencionálne nedosiahnu rovnaký úspech aký 

dosahovali na základnej škole, na ktorý boli zvyknutí.  

Akademické zlyhania predstavujú pre intelektovo nadaných situácie, ktoré nezažívajú 

bežne, čo u nich vyvoláva intenzívnejšie emócie preverujúce ich vnútorné a sociálne zdroje 

zvládania a schopnosti sa s týmito situáciami vyrovnať. Niektoré problémové situácie môžu 

u intelektovo nadaných detí vyvolávať menej intenzívne emocionálne reakcie, avšak v iných to 

môže byť presne naopak, kde intelektovo nadané deti budú prežívať tieto situácie intenzívnejšie 

než bežné deti. 

 Otázka výskytu psychopatológie a emočných porúch u nadaných detí je pomerne slabo 

zodpovedaná, výskumných zistení v tejto oblasti je veľmi málo a ešte menej je takých, ktoré by sa 

zaoberali porovnaním nadaných a bežných detí v tejto oblasti. Najviac výskumov sa uskutočnilo 

v oblasti depresie, kde však podľa Neiharta (1999) existujú rozdielne názory týkajúce sa jej 

výskytu u nadanej populácie. Ako uvádzajú Jackson a Peterson (2003) príčinou je definovanie 

nadania, otázky ohľadom metodológie výskumu, a intrapsychická zložitosť vysoko nadaných 

jedincov, čo zamedzuje jednoznačným výskumným záverom. 

Vzhľadom na zistenia normality osobnostných štruktúr u nadaných detí, môžeme predpokladať, 

že ich emocionalita sa taktiež bude pohybovať v medziach normy, čo predpokladajú aj Dočkal 

a kol. (1987).   
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1.2.1.3 Sociálna interakcia a sociálna opora u nadaných detí 

 Osobnostná a emočná štruktúra nadaných, tak ako aj ich vývinová nerovnováha 

ovplyvňuje aj kvalitu a množstvo interpersonálny kontaktov a vzťahov. Nadaní ako introverti 

majú  podľa niektorých autorov menej bezprostredný komunikačný štýl, ktorý môže spôsobovať 

sociálnu neobratnosť, či izoláciu (Daubner, Benbow, 1990). Vytvárajú si bohatý vnútorný svet, 

ktorému rozumejú a do ktorého sa často utiekajú (Jackson, Peterson, 2003), čím sa chránia pred 

nepochopením okolia, či odmietaním rovesníkmi, z dôvodu ich odlišných záujmov, či názorov, či 

prejavov. Na druhej strane aj napriek týmto skutočnostiam, psychosociálna adjustácia nadaných je 

podľa väčšiny výskumov na lepšej úrovni, než u bežných detí (viď napr. Janos, Robinson, 1985). 

Viacerí autori (Kline, Short, 1991; Dočkal a kol., 1987) sa zhodujú v tvrdení, že nadané deti môžu 

byť rovnako populárne než deti bežné, hoci v sebavýpoveďových dotazníkoch niekedy uvádzali 

nižšiu popularitu, prípadne nižšiu úroveň intimity v priateľstvách, než uvádzali bežné deti. Pokiaľ 

ide o sociálne zručnosti a schopnosti nadaných, prejavuje sa tu veľká variabilita spôsobov 

správania (Hříbková, 2009). Boli zistené pozitívne korelácie medzi inteligenciou a sociálnymi 

znalosťami nadaných detí,  avšak korelácie sa nepotvrdili medzi inteligenciou a skutočným 

sociálnym správaním nadaných detí (Laznibatová, Mačišáková, 2000). Aj napriek tomu závery 

viacerých výskumov potvrdzujú, že nadaní študenti sú interpersonálne zdatní a sociálne zrelí 

(napr. Haier, Denham, 1976 podľa Pendarvis et al., 1990; Kon, 1980 podľa Dočkal a kol. 1987). 

 Dôvod niektorých paradoxných zistení v tejto môže prameniť vo vyšších štandardoch 

ideálneho priateľstva, ktoré nadané deti kladú, alebo v odlišných záujmoch nadaných detí, ktoré 

sú vo vzťahoch orientované viac inštrumentálne a úlohovo, než na osobu (Mayseless, 1993). 

Nadané deti často preferujú venovanie sa svojim záujmom skôr osamote z dôvodu špecifickosti 

záujmov, ktoré sú skôr intelektuálneho charakteru, a dočasný odstup od kolektívu môže otvoriť 

cestu tvorivosti a novým nápadom prospešným pre spoločnosť. Avšak tak ako deťom všeobecne 

záleží na tom, aby neboli odmietaní rovesníkmi rovnako aj nadaní potrebujú priateľov a podporu 

okolia, preto využívajú svoju inteligenciu a podľa Swiatek (1995) často skrývajú svoje nadanie 

pred ostatnými, aby splnili očakávania okolia. Autorka ďalej zistila, že verbálne nadané deti 

preukazovali nižšiu úroveň rovesníckej akceptácie, než deti matematicky nadané. Verbálne 

nadanie je viditeľnejšie pre rovesníkov než nadanie matematické, preto sa verbálne nadané deti 

môžu cítiť odlišnejšie, než matematicky nadané.  

Nadané deti hľadajú kamarátov hlavne medzi staršími a intelektovo rovnocennými, pri vekovo 

mladších má sklon skôr dominovať a riadiť ostatných, nepotrebujú pritom veľa kamarátov, ale 

vystačia si aj s malým počtom rovnocenných priateľov (Dočkal a kol., 1987; Jurášková, 2006; 
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Laznibatová, 2007). Vo vzťahu k autoritám sa prejavuje ich kritickosť a neochota podriadiť sa 

príkazom, a taktiež potreba vysvetľovania požiadaviek dospelých (Jurášková, 2006). 

 V sociálnych a emocionálnych charakteristikách zohráva veľkú úlohu aj výška nadania, 

kde vyššie nadaní preukazujú viac problémov v týchto oblastiach, než ostatní nadaní (Robinson, 

Clinkenbeard, 1998). Tieto deti svoje nadanie pred ostatnými aj viac skrývajú (Swiatek, 1995) 

 Optimálna sociálna opora je pre nadaných dôležitá, jej nedostatok  zo strany rodiny, 

priateľov ako aj učiteľov môže podľa Lovecky (1993) prispieť k zhoršeniu sebaobrazu (self-

concept) nadaného. Potvrdilo sa tiež, že aj faktory ako sebadôvera a sebahodnota sú tvorené 

tranzakciou osoba-prostredie (Yun Dai et al., 1998). Chýbanie zmysluplnej pozitívnej sociálnej 

interakcie je najdôležitejšia premenná v etiológii depresívnych porúch u vysoko nadaných 

adolescentov (Jackson, 1995 podľa Jackson a Peterson, 2003), čo hovorí o vysokej potrebe 

sociálnej opory u nadaných detí prinajmenšom rovnako ako aj u bežných detí. Vzhľadom na 

skutočnosť, že opora zo strany rovesníkov môže byť niekedy slabšia z dôvodu inakosti nadaného, 

potrebuje preto nadané dieťa, možno viac než deti bežné, cítiť oporu rodičov, ktorí sú pre neho 

hlavne prípadoch rovesníckych nezhôd často jedinou oporou. Malo by mať v rodine medzi 

najbližšími vytvorené stabilné, podporné prostredie a bezpečie, kde sa môže uchýliť v prípade 

problémov.  

 Colangelo a Dettman (1983) na základe analýzy literatúry zistili, že vzťahy nadaných detí 

s ich rodičmi môžu byť na jednej strane harmonické a podporujúce, no u niektorých detí boli 

vzťahy s rodičmi alebo súrodencami komplikované. Ako uvádza Búgelová (2010) ide často 

o problém hyperašpiratívnych rodičov vzhľadom k svojim deťom, čo neraz spôsobuje paradoxne 

ubíjanie motivácie detí dosahovať očakávanú úspešnosť.  Niektorí odborníci podľa Laznibatovej 

(2007) uvádzajú pocit emocionálnej istoty v rodine ako najdôležitejší faktor ovplyvňujúci celkovú 

osobnosť nadaného dieťaťa a jeho vývin. V rozsiahlom výskume rodinného prostredia nadaných 

v porovnaní s bežnými deťmi autorov Landau a Weissler (1993) boli zistené dôležité premenné 

podporujúce rozvoj nadania dieťaťa a to vzdelanie rodičov, kognitívna interakcia medzi rodičmi 

a deťmi a postoje rodičov k inteligencii svojho dieťaťa, avšak v afektívnej interakcii neboli zistené 

rozdiely.  

 Nadané deti majú často rodiny, ktoré povzbudzujú ich akademické výkony a úspechy, 

spoločenské aktivity, model úspešného správania sa a poskytujú dostatok času a podpory pre 

pozitívne interakcie a prejavujú bezpodmienečnú lásku. Rodina taktiež často ponúka nadanému 

dieťaťu slobodu pre vyjadrovanie emócií. Hoci niektorí nadaní zažívajú určité sociálne 

a emocionálne ťažkosti, nadané deti a adolescenti majú aj zdroje, ktoré im môžu pomôcť vyvinúť 
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psychosociálne kompetencie. Majú schopnosť diskutovať svoje problémy s dospelými vzhľadom 

na ich vysoké verbálne schopnosti. Majú schopnosť používať kognitívne hodnotenie (hodnotenie 

prostredia, zmena interpretácie prostredia vedúca k zmene správania). Majú však komplikované 

vzťahy s rovesníkmi, kde často volia únik, či stiahnutie sa (Cohen, Frydenberg, 1996). 

1.2.1.4 Rodové rozdiely v intelektovom nadaní 

 Pokiaľ ide o sebaobraz (selfkoncept) vo všeobecnej akademickej oblasti, neboli 

zistené rodové rozdiely medzi nadanými (Kelly, Jordan, 1990). Iné to však je ak sa 

porovnania týkajú konkrétnych oblastí, či úloh. Chlapci majú väčšiu sebaistotu a tiež vyššiu 

self-efficacy v matematike a fyzike, no na druhej strane dievčatá sú si istejšie v jazykoch 

(Terwilliger, Titus, 1995; Li, Adamson, 1995; Junge, Dretzke, 1995). Podobné rozdiely boli 

nájdené aj u bežnej populácie, avšak u nadaných boli tieto rozdiely výraznejšie (Pajares, 

1996). Výskumy uvádzajú, že nadaní chlapci nemajú len vyššiu sebaistotu v matematike, ale 

aj skórujú vyššie v matematických testoch, pričom teória nižšej inteligencie dievčat sa 

nepotvrdila (Weiner, Robinson, 1986; Benbow, Stanley, 1980). Wiener a Robinson (1986) 

uvádzajú, že nadaní chlapci a dievčatá používajú odlišné kognitívne stratégie na učenie sa 

matematike, keďže matematicky výkon bol u chlapcov lepšie predpovedaný matematickými 

subtestami a u dievčat verbálnymi subtestami inteligencie.  

 Hoci biologicky založené rodové rozdiely medzi nadanými v matematike nemôžeme 

vylúčiť, podľa Yun Dai et al. (1998) v tom značnú rolu zohrávajú aj socializačná proces a 

stereotypy popisujúce matematiku ako doménu chlapcov, čo prispieva k nižšiemu 

sebavedomiu v matematike u dievčat. Istý podiel na rodových rozdieloch v oblasti výkonu 

v rôznych subtestoch však majú aj rozličné záujmy dievčat a chlapcov (Wilson, Stocking, 

Goldstein, 1994), keďže chlapci sa vo väčšej miere než dievčatá venujú matematickým 

aktivitám aj mimo školy a dievčatá preferujú skôr sociálnu a humanitnú oblasť, čo sa odráža 

aj na ich výkone v jednotlivých oblastiach a neskôr aj pri voľbe povolania. Výskum hodnôt 

autorky Fox (1973) preukázal, že podľa záujmov a sociálnych stereotypov, matematicky 

nadané dievčatá si v povolaní vyberali skôr cestu učiteľky matematiky a chlapci skôr vedecký 

smer. Výskumy taktiež potvrdili u matematicky nadaných dievčat charakteristiky ako obavy 

z realizácie svojho potenciálu, či strach z úspechu (Freeman, 1983 podľa Hříbková, 2009), 

dôsledkom čoho majú nadané dievčatá nižšie ašpirácie než chlapci (Hříbková, 2009).  

 Hoci niektorí autori uvádzajú, že rodové rozdiely v matematickej a jazykovej oblasti 

sú veľmi malé (Lubinski, Benbow, Morelock, 2000; Yun Dai et al., 1998), Stanley at al. 

(1992 podľa Feingold, 1993) nepovažuje tieto rozdiely za zanedbateľné, pretože aj malé 
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rozdiely môžu mať veľký vplyv na ich život. Ako uvádza aj Yun Dai et al. (1998) najväčšie 

individuálne rozdiely môžu existovať práve u nadaných dievčat, ktoré majú často nižšiu 

sebadôveru než chlapci, čiastočne kvôli matematike a vedeckej oblasti. Hoci nadané dievčatá 

uvádzajú vyššiu sebadôveru v jazyku (Li, Adamson, 1995), spoločenská hodnota tohto 

smerovania je nižšia, než v iných vedeckých odboroch, čo môže mať dopad na celkové 

sebavedomie dievčat. 

 V iných oblastiach než v schopnostiach a výkone bolo zistených len málo rodových 

rozdielov medzi nadanými. Dočkal a kol. (1987) potvrdzujú u nadaných výskyt tak femínnych 

ako aj maskulínnych čŕt súčasne bez ohľadu na rod. Nezistili taktiež ani žiadne výrazné 

demografické a sociálno-ekonomické vplyvy alebo vplyvy mesta a dediny u nadaných detí 

v porovnaní s vplyvom týchto premenných u detí v bežnej populácií. Rodové rozdiely neboli 

zistené ani v interpersonálnej zdatnosti a sociálnej zručnosti (Haier, Denham, 1976 podľa 

Pendarvis et al. 1990), zistili sa však v inej sociálnej oblasti, konkrétne, že nadané dievčatá 

prikladali vzťahom väčšiu dôležitosť než chlapci (Kline, Short, 1991). Rozdiely boli taktiež 

zistené v religióznej hodnote, kde dievčatá skórovali vyššie než chlapci (Fox, 1973).  

U dievčat bola tiež zistená vyššia motivácia (Tallent-Runnels et al., 1994), avšak nadaní 

chlapci majú podľa viacerých výskumov tendenciu k pozitívnejším emočným 

charakteristikám, než dievčatá (Robinson, Clinkenbeard, 1998). 

 

1.2.2 Neintelektové druhy nadania 

 Zatiaľ čo pri intelektových druhoch nadania je predpokladom aspoň nadpriemerná 

úroveň rozumových schopností, pri neintelektových druhoch môžeme hovoriť o nadaní už pri 

priemerných intelektových schopnostiach, ktoré predstavujú jeden z predpokladov k úspechu 

v danej oblasti. Medzi neinteletové druhy nadania patria pohybové, či umelecké nadanie. 

Predpokladom nadania v týchto oblastiach sú nadpriemerné až výnimočné schopnosti, či už 

pohybové alebo umelecké v danej oblasti, a taktiež primerané osobnostné charakteristiky. 

Rovnako je dôležitá aj úroveň intelektových schopností, ktoré pomáhajú rozvíjať jedincov 

talent, preto by aj podľa Dočkala a kol. (1987) úroveň týchto schopností nemala klesnúť pod 

priemerné skóre v štandardných intelektových testoch.  

 V našej práci sa venujeme športovo nadaným deťom, preto sa aj v nasledujúcej 

kapitole zameriame práve na tento druh nadania.  
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1.2.2.1 Športové nadanie a charakteristiky športovo nadaného jedinca  

 Športové výkony si získavali pozornosť ľudí už nepamäti, pričom ich dôležitosť 

neustále rástla až do dnešných čias, kedy profesionálni športovci často praktizujú svoje 

športové výkony na hranici ľudských možností. Športový výkon sa snažili popísať vedci 

rôznych odborov, pričom nachádzali premenné, ktoré vplývajú na jeho výšku, akými sú 

napríklad faktory biomechanické, fyziologické, fyzické ako aj psychologické. Tieto faktory 

však nepôsobia oddelene ale v interakcii, pričom podľa Simontona (1999) sú aj funkciou 

času, počas ktorého sa menia. Jednota psychického a fyzického vystupuje najvýraznejšie 

podľa Dočkala a kol. (1987) v útlom detstve, keď sa pohybový vývin dieťaťa pokladá za 

relatívne najspoľahlivejší ukazovateľ jeho inteligencie. Inteligencia ako všeobecná schopnosť 

sa podľa uvedených autorov zúčastňuje na realizácii výkonov vo všetkých druhoch činností 

a reguluje svojím spôsobom aj pohybové činnosti, „spoluzodpovedá za to, ako jednotlivec 

dokáže zúžitkovať tréningový proces pre rozvoj svojich špeciálnych pohybových schopností, 

zručností, návykov, aby prípadne prepracoval nevyhovujúce návyky a všetky tieto 

predpoklady uplatnil v konkrétnej pretekárskej činnosti“. (Tamtiež, s. 131). 

 V 50. až 70. rokoch minulého storočia sa pozornosť výskumníkov v rámci psychológie 

obracala hlavne na osobnostné premenné ovplyvňujúce športový výkon. Bádanie však bolo 

bezúspešné, pretože sa nenašiel žiaden typický osobnostný profil, ktorý by sme mohli spájať 

s úspešnými športovými výkonmi. Prihliadnuc taktiež na vrodený a relatívne stály charakter 

týchto premenných (napr. introverzia, extroverzia), sa neskôr zameriavala pozornosť na 

premenné, ktoré sú menlivé a ovplyvniteľné učením, či tréningom. V súvislosti s tým sa 

podarilo určiť psychologické charakteristiky determinujúce športový výkon. Základné 

charakteristiky ako zameranie na cieľ, reálne zhodnotenie výkonu, tvorivosť a predstavivosť, 

zodpovednosť („commitment“) boli identifikované ako faktory diskriminujúce medzi 

medailovými a nemedailovými športovcami (napr. Orlick et al., 1979; Gould et al, 1992; 

podľa Abbott, Collins, 2004). Smith a Christensen (1995, podľa Abbott, Collins, 2004) zistili 

sedem psychologických zručností, ktorými športovci riadia svoje športové výkony. Boli nimi 

zvládanie stresových situácií, sebadisciplína („coachability“), koncentrácia, odvaha, výkonová 

motivácia, zameranie na cieľ, schopnosť podať hraničný výkon aj pod tlakom a pozitívne 

myslenie. Thomas et al. (1999 podľa Abbott, Collins, 2004) zistili u úspešných atlétov okrem 

vyššie spomenutých aj ďalšie psychologické zručnosti, ako emočná kontrola, 

schopnosť relaxácie, či využívanie vnútornej reči. Dočkal a kol. (1987) radí medzi významné 

charakteristiky tiež vôľu, húževnatosť a vytrvalosť. Výskumy realizované na vzorke športovo 
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nadaných detí zistili, že tieto deti sú realistickejšie, dominantnejšie, citovo zrelšie, menej 

ustráchané, zamerané viac na styky s okolím, energickejšie so stálejšími záujmami než ich 

rovesníci úspešní v iných oblastiach (Dočkal a kol., 1987; Laznibatová, 1991). Dočkal a kol. 

(1987) zistili u športovo nadaných pubescentov nižšiu úroveň anxiozity. Naproti tomu vo 

výskume Laznibatovej (1991) športovo nadaní dosahovali vyššie hodnoty anxiozity 

v porovnaní s matematickým nadaním ako aj s bežnými deťmi, a to vo faktoroch týkajúcich 

sa klasických strachov, sociálno-situačných strachov, avšak nie vo faktore trémy, kde neboli 

zistené signifikantné rozdiely medzi deťmi.    

 Medzi základné podmienky dosahovania výkonu v akomkoľvek druhu športu je 

schopnosť regulácie stresu (Hardy, Jones, Gould, 1996 podľa Newman, 2010). Stres a anxieta 

vznikajú ak športovec vníma situáciu ako nekontrolovateľnú, čo môže športovec ovplyvniť 

svojou sebaistotou. Každý športovec zažíva zvýšenú úroveň anxiety pred podaním výkonu, 

avšak elitní športovci narábajú s touto vzniknutou anxietou efektívnejšie, interpretujú ju 

pozitívnejšie vedia primerane riadiť svoje emócie a čo im umožňuje počas záťažovej situácie 

ostať pokojný (Newman, 2010). Loehr (1994, podľa Newman, 2010) nazýva stav zvládania 

stresu u športovcov ako „mentálna pevnosť“ (mental toughness), čo popisuje ako dosahovanie 

a udržanie stavu pre ideálny výkon športovca, ktorý je dosahovaný prostredníctvom 

emocionálnej kontroly, sebaistoty, optimizmu, kontrolovanej anxiety, kontroly pozornosti, 

osobnej zodpovednosti a zameranosti na cieľ.    

 Ako môžeme vidieť, primerané zvládanie stresu a rovnako aj zvládanie a riadenie, či 

využívanie svojich emócií je pre športovca dôležitou súčasťou jeho výkonu. Často až 

nadlimitná záťaž pri jednotlivých súťažiach si vyžaduje efektívne využívanie copingových 

stratégií, čo predpokladáme, že sa bude odzrkadľovať aj v osobnom živote športovca pri 

zvládaní každodenných nepríjemností vyskytujúce sa aj u bežných ľudí.  

 Výskumy týkajúce sa rodín športovcov (tenistov a plavcov) zistili dve základné 

charakteristiky, a to rodinná blízkosť a intenzita s akou pracujú, pričom týchto rodinách je 

často nedostatočné robiť niečo iba dobre (Pendarvis et al., 1990). Rovnako aj prax ukazuje 

vysokú angažovanosť rodičov na výkone dieťaťa, čím mu dávajú intenzívnu pozitívnu 

podporu, pokiaľ však motivácia rodiča neprekročí do veľkej miery motiváciu dieťaťa.  

 Charakteristiky športovo nadaného jedinca sú odvodené od jeho záujmov ako aj od 

celkového zamerania osobnosti. Na dosiahnutie istého športového výkonu musí dieťa 

zosynchronizovať svoje naučené ako aj získané schopnosti a zručnosti tak fyziologické ako aj 

psychologické, ktoré každým tréningom a každou súťažou vylepšuje. Športové zameranie u 
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dieťaťa si často vyžaduje aj plnú podporu a angažovanosť rodiny, nie len po stránke 

psychologickej, ale aj materiálnej. Všetky uvedené faktory ovplyvňujú aj celkový vývin 

dieťaťa, čo robí športovo nadaného v istých charakteristikách odlišného od bežnej populácie.  

 

1.3 Zhrnutie  

Nadanie má viacero definícií, pričom ich spoločným priesečníkom je chápanie nadania 

ako súhrnu intelektových schopností s určitými osobnostnými, emočnými a sociálnymi 

charakteristikami. Pozornosť odborníkov sa sústreďuje najmä na intelektové druhy nadania, kvôli 

ich špecifickosti v rôznych oblastiach, no najmä v oblasti vysokých intelektových schopností 

v súčinnosti s osobnostnými premennými. Táto špecifickosť však prispieva do obrazu odlišnosti 

nadaného od ostatnej populácie a môže mať vplyv na jeho interpersonálne vzťahy, ako aj na 

celkovú sociálnu oblasť. Svojou odlišnosťou trpia nadané deti najmä medzi rovesníkmi, ktorí sa 

často nevedia vyrovnať s inakosťou. Nadaní preto získavajú sociálnu oporu najmä u dospelých, 

s ktorými si rozumejú pre ich blízkosť v mentálnom veku. Jej kvantita je však ochudobnená 

o vzťahy s rovesníkmi a niekedy aj o vzťahy s rodičmi, ktorí môžu nadanie u dieťaťa prijímať 

rôzne. Intelektovo nadaní sa vyznačujú charakteristikami, ktoré im na jednej strane môžu 

spôsobovať problémy najmä v sociálnej a emocionálnej oblasti, avšak na strane druhej disponujú 

kognitívnymi a osobnostnými charakteristikami, ktoré im môžu pomôcť tieto problémy zvládnuť.  

Intelektovo nadaní zdieľajú viaceré charakteristiky so športovo nadanými. 

Jednak dôležitosť všeobecných intelektových schopností pre výkon v danej oblasti pôsobenia, ako 

aj osobnostné charakteristiky akými sú vytrvalosť a húževnatosť, zameranie na cieľ, vysoká 

motivácia, či predstavivosť. Obe skupiny detí by dosahovali len obmedzené možnosti výkonu bez 

schopnosti zvládať záťažové situácie a s nimi súvisiace emócie. U športovo nadaných by sme 

však mohli nájsť intenzívnejšiu prácu s emóciami a stresom, k čomu ich vedie a učí aj ich sociálne 

okolie, ktorým sú tieto deti dostatočne podporované, na rozdiel od detí intelektovo nadaných, 

u ktorých podpora okolia nie je natoľko rozvinutá. Športové nadanie ako aj iné druhy nadania vo 

výskumoch zatiaľ nezaujímajú takú mieru pozornosti ako nadanie intelektové. Avšak aj jedinci 

s tzv. neintelektových druhom nadania majú svoje špecifické problémy spojené so svojimi 

výnimočnými schopnosťami v určitej oblasti, preto je potrebné zamerať výskumný záujem aj na 

túto oblasť.  

  


