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3 Zvládanie stresu 

 Zvládanie stresu je ďalším základným pojmom našej práce, v nasledujúcich kapitolách 

sa preto budeme venovať práve tomuto konštruktu. Vzhľadom na dlhoročnú rozšírenosť tejto 

témy v literatúre sa v nasledujúcich kapitolách zameriame na vymedzenie pojmu a popis 

teórie, z ktorej vychádzame a následne prejdeme na tému zvládania u nadaných, ktorá doteraz 

nebola takto ucelene spracovaná, a informácie tohto druhu nie sú natoľko známe. 

 

3.1 Vymedzenie pojmu 

 Významnú úlohu v skúmaní stresu zastáva Selye, ktorý charakterizoval stres ako 

charakteristickú fyziologickú odpoveď, ktorá sa prejavuje prostredníctvom adaptačného 

syndrómu, ako nešpecifickú reakciu na fyzické, mentálne a chemické reakcie tela (Seley, 

1966). Termín stres sa primárne používal vo vzťahu k mimoriadnym situáciám. Postupne sa 

tento termín začal používať aj pre bežné ľudské činnosti. Podnet, ktorý stres vyvoláva 

označujeme ako stresor. Seley (1966) charakterizoval štyri základné druhy stresorov a to: 

fyzikálno-chemické, úlohové, myšlienkové a sociálne. Podľa Seleyho (1966) však ide 

predovšetkým o subjektívnu interpretáciu stresora, čo následne vyvoláva stres resp. 

nešpecifickú reakciu tela. Teda ako uvádzajú Hanžlová a Macek (2008) rovnaký stres vedie 

u rôznych ľudí alebo u rovnakého človeka v rôznych situáciách k rôznym dôsledkom. Môže 

pri tom podľa autorov záležať na vnímaní aktuálnych zdrojov, významu situácie, na nálade 

jednotlivca alebo na jeho minulých skúsenostiach a mnohých ďalších faktoroch.  

 Stres so sebou prináša rôzne negatívne účinky a dôsledky, ktoré sa človek snaží 

odstrániť a tým aj nájsť stratenú rovnováhu. Hovoríme o zvládaní stresu, v poslednej dobe 

často nahradzované anglickým výrazom coping. Zvládanie zahŕňa buď reakciu na 

bezprostredný stresor (zvládacia reakcia) alebo konzistentný spôsob, ktorým sa jedinec 

vyrovnáva so stresormi pôsobiacimi v rôznej dobe v rôznych situáciách (zvládací štýl) (Kohn, 

1996 podľa Mareš, 1999a). V oblasti zvládania alebo copingu si najväčšiu pozornosť získali 

autori Lazarus a Folkman, ktorí vypracovali transakčnú teóriu zvládania, o ktorú sa opierame 

v našej práci aj my. Uvedení autori vymedzujú zvládanie ako stále sa meniace kognitívne 

a behaviorálne úsilie jedinca tolerovať alebo redukovať požiadavky, ktoré zaťažujú alebo 

dokonca prevyšujú jeho psychické zdroje (Lazarus, Folkman, 1984). Podľa Lazarusa 

a Folkmanovej musia požiadavky silno namáhať alebo prekračovať adaptívne zdroje jedinca, 

aby sa mohlo hovoriť o zvládaní. Ako však uvádza Mareš (1999b), v posledných rokoch sa 

spektrum záťažových situácií obohacuje nie len o závažné, veľké traumatizujúce okolnosti, 
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ale tiež o drobné, bežné každodenné nepríjemnosti, ktoré sú síce malé, ale pôsobia dlhodobo 

a ich účinok sa môže kumulovať. Literatúra dokonca uvádza, že denné ťažkosti majú väčší 

vplyv na zvládanie, než hlavné životné udalosti (napr. Compas, 1987). Preto sa aj v našej 

práci zameriavame na problémové situácie, s ktorými sa deti musia vysporiadavať takmer 

každodenne.  

 V štúdiách týkajúcich sa zvládania sa tento pojem často spája s adjustáciou, či 

adaptáciou. Podľa Křivohlavého (1994) sa coping alebo zvládanie od adaptácie líši tým, že to 

nie je len vysporiadanie sa s problémom, ale aj boj o zvládnutie problému. Uvedený autor 

popisoval adjustáciu ako vyrovnávanie sa so záťažou, ktorú človek dokáže bežne dobre 

zvládnuť. Pojmy adjustácia a zvládanie často prelínajú, niektorí autori dokonca chápu 

adjustáciu a zvládanie ako synonymá, najmä v zahraničných výskumoch týkajúcich sa 

zvládania bežného každodenného stresu. V našej štúdii sa venujeme najmä prekonávaniu 

bežných každodenných stresorov nadanými deťmi, čomu sa venovali najmä zahraničné 

štúdie, preto sa prikláňame k vzájomnej nadväznosti a blízkosti týchto konštruktov.   

 Teória Lazarusa a Folkmanovej je zameraná primárne na zvládania stresu u dospelých, 

no keďže doteraz nebola vytvorená špecifická teória zvládania stresu deťmi, vychádza 

z teórií, ktoré sa týkajú dospelých, najčastejšie práve z teórie Lazarusa a Folkmanovej. Aj 

napriek rovnakému teoretickému základu, na rozdiel od dospelých majú výskumy u detí svoje 

špecifiká, čo zdôrazňujú aj Medveďová (2004) a Karaffová (2007). Deti majú podľa autoriek 

väčšiu potrebu sociálnej opory vo vývine a odlišnú emočnú reguláciu v porovnaní 

s dospelými. Nemajú toľko skúsenosti so stresormi, pričom stresory sú iné ako u dospelých. 

Zvládanie detí závisí nielen od mentálnej výbavy, ale aj od dostupnosti zdrojov, pričom deti 

sú viac závislé na dospelých. Okrem dospelých majú na správanie a zvládanie u detí veľký 

vplyv aj rovesníci, na čo upozorňujú Hartup a Van Lieshout (1995), podľa ktorých sa 

copingové stratégie utvárajúce sa už v ranom veku konsolidujú interakciami s rovesníkmi, 

ktorí myslia a správajú sa rovnako. 

 Prystav (1981 podľa Sarmány Schullera, 1995) definoval 4 najdôležitejšie pojmy 

štruktúry zvládania: 1. zvládacie procesy; 2. Zvládacie schopnosti; 3. Zvládacie vzorce 

(stratégie); 4. Zvládacie zdroje. Podľa uvedeného autora sú stratégie zvládania prirodzene 

výsledkom tak zvládacích procesov, ako i zvládacích schopností a zdrojov, pričom nemožno 

obísť ani rolu, ktorú tu zohrávajú situačné premenné.  

 V početných prácach venovaných copingu sú popisované rozličné postupy a stratégie 

zvládania. Autori sa v nich väčšinou usilujú odhaliť základné dimenzie zvládania (copingu).  
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Lazarus a Folkman (1987) rozlíšili coping zameraný na problém a coping zameraný na 

emócie. Stratégie zamerané na problém sa cielene vzťahujú k riešeniu danej situácie, naproti 

tomu stratégie orientované na emócie smerujú k redukovaniu emocionálnej nepohody 

vyplývajúcej z prežívanej situácie. Sú však aj stratégie, ktoré v sebe spájajú obe funkcie. 

Medzi ne patrí hlavne hľadanie sociálnej podpory.  Zvládanie zamerané na problém a na 

emócie často pôsobia simultánne, kedy pri problémovej situácii musíme zvládnuť jednak 

svoje emócie a utíšiť sa, aby sme mohli hľadať alternatívne riešenia danej situácie (Compas et 

al., 2001). Popri dimenziách zamerania na problém a emócie ďalší autori rozlišujú stratégie 

úniku. Napr. Endler a Parker (1990) identifikovali a popísali tri typy copingových štýlov, a to 

úlohovo orientovaný, emocionálne orientovaný a únikovo orientovaný coping. Blízke tomuto 

pohľadu je aj členenie Amirkhana (1990), ktorý dospel k trom základným stratégiám: riešenie 

problému, hľadanie sociálnej podpory a vyhýbanie. Carver, Scheier a Weintraub (1989) 

naopak popisujú až 13 copingových stratégií. Tie však podľa Fickovej (2002) však z väčšej 

časti predstavujú detailnejšie rozpracovanie línie ”problém - emócie - únik”. 

 Copingové stratégie sa popisujú taktiež na dimenzii efektívne- neefektívne. Stratégie 

zamerané na problém, ktoré preferujú aktívny prístup k riešeniu stresovej situácie, sa často 

považujú za efektívnejšie, než stratégie zamerané na emócie. Na druhej strane však aj 

stratégie zamerané na emócie môžu byť efektívne, a to hlavne v situáciách, ktoré človek 

nedokáže ovplyvniť a musí ich prijať také aké sú. V týchto prípadoch je použitie stratégií 

zameraných na problém kontraproduktívne (Lazarus, 1993). Efektívne môže byť aj únikové 

správanie. Podľa niekoľkých autorov (napr. Wolff et al. 1964 podľa Suls, David, 1996) sú 

vyhýbavé copingové stratégie účinné v počiatočných fázach copingu, pretože umožňujú 

jedincovi pomalšie asimilovať skúsenosť. Po čase sa však stáva vyhýbanie maladaptívne, 

pretože „odvádza“ jedinca od aktívnejších spôsobov zvládania stresu. Efektívnosť 

jednotlivých stratégií je často obtiažne určiť, preto hodnotenie stratégií v dimenzii 

efektívnosti nie je celkom adekvátne najmä  z toho dôvodu, že efektívnosť tej, ktorej stratégie 

závisí od konkrétnej situácie a na miere kontroly, ktorú človek nad situáciou má (Folkman, 

Moskowitz, 2004 ; Austin, Saklofske , 2007). 

 

3.2 Kognitívne zvládanie emócií (kognitívna regulácia emócií) 

Nové výskumy v oblasti stresu poukazujú na vyšší a pozitívnejší význam emócií 

a stratégií ich zvládania pri záťaži, ako sa doteraz predpokladalo. Tieto stratégie sa objavujú 

nielen medzi tzv. negatívnymi, resp. neefektívnymi stratégiami, ale aj medzi efektívnymi, 
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ktoré sú podľa zistení Changa et al. (2007), Garnefskej a Kraaija (2006) a Grossa a Johna 

(2003) spájajú s väčšou životnou spokojnosťou a menším počtom emočných a psychických 

problémov. Stanton et al. (2000) faktorovou analýzou zistila dve rozdielne formy emočného 

copingu: vyjadrenie emócií a spracovanie emócií. Napriek tomu, že v starších výskumoch boli 

stratégie copingu zamerané na emócie spájané s distresom, ani jedna z foriem copingu, teda 

vyjadrenie a spracovanie emócií nepreukázali vzťah k depresii, no vyjadrenie emócií bolo 

spojené s vyššou životnou spokojnosťou u mužov i žien. Obe stratégie boli spojené s nádejou 

u žien, nie však u mužov. Dlhodobejšie využívanie spracovávania emócií bolo spojené so 

zvýšením distresu. Jedným z vysvetlení je, že prílišne zaoberanie sa emóciami môže byť 

prejavom neurotizmu. Niektoré z výsledkov môžu súvisieť aj s rodový stereotypmi. Zvládanie 

zamerané na emócie má teda tak pozitívnu či adaptívnu stránku ako aj neadaptívnu v práci 

s emóciami. Na túto skutočnosť nadviazali aj Garnefski a Kraaj pri svojej teórii kognitívnej 

regulácie emócií, o ktorú sa aj v našej práci opierame.  

Ako sme už spomínali, stratégie zvládania sa najčastejšie delia do dvoch skupín a to 

na stratégie zamerané na problém a stratégie zamerané na emócie (Lazarus, Folkman, 1984). 

Obe však následne majú svoju behaviorálnu ako aj kognitívnu stránku. Pri stratégiách 

zameraných na problém je kognitívnou stránkou plánovanie akcie a behaviorálnou stránkou 

zasa vykonanie naplánovanej akcie. Príkladmi kognitívnej a behaviorálnej zložky stratégií 

zameraných na emócie sú popretie a hľadanie sociálnej opory (Garefski et al., 2001). Práve 

z oddelenia procesov myslenia a konania vychádzajú Garnefski a Kraaij pri svojej teórií 

kognitívnej emocionálnej regulácie, ktorú považujú za čisto kognitívnu stratégiu oddelenú od 

behaviorálnych (Garnefski et al., 2001; Garnefski et al., 2007). Kognitívnu emocionálnu 

reguláciu môžeme definovať ako kognitívny spôsob zvládnuť emocionálne nabitú informáciu 

alebo situáciu (Garnefski et al., 2001; Thompson, 1991). Keďže nie je častým javom, aby sa 

kognitívna a behaviorálna stránka vo výskumoch zvládania skúmala oddelene, nie je veľa 

informácií o tom ako kognitívne procesy regulujú emócie a ako to môže ovplyvniť 

emocionálny vývin u detí. Navyše ak ide o deti nadané, kde kognitívna stránka zohráva veľkú 

úlohu, môžeme len predpokladať, že tieto kognitívne schopnosti využívajú aj na prácu 

s emóciami, čo by následne malo viesť k požívaniu adaptívnejších stratégií zvládania 

stresových situácií.   

 V roku 1999 bol vyvinutý dotazník CERQ (the Cognitive Emotion Regulation 

Questionnaire). Bol to prvý dotazník, ktorý explicitne meral špecifické stratégie kognitívnej 

regulácie emócií, ktoré jedinci používajú na zvládanie stresujúcich životných udalostí 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9F-4K4WMJ3-4&_user=3838532&_coverDate=10%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5897&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1166026915&_rerunOrigin=google&_acct=C000061503&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3838532&md5=fe3e0c85e2cd9315b26fdee54bb88629#bib16
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(Garnefski et al., 2001). Bol zahrnutý do viacerých štúdií, ktoré sa zameriavali na vzťahy 

medzi kognitívnymi procesmi a mentálnym zdravím  (Garnefski, Kraaij, 2006). Najsilnejšie 

vzťahy boli nájdené medzi stratégiami kognitívnej regulácie emócií, a to ruminácie, 

katastrofizácie a sebaobviňovaním a symptómami depresie. To môže implikovať, že pri 

používaní týchto stratégií, ľudia môžu byť náchylnejší na vývin psychopatológie počas 

negatívnych životných udalostí než iní (Garnefski et al., 2007). Iné výsledky výskumov 

naznačujú, že ľudia môžu viac tolerovať alebo zvládnuť negatívne životné skúsenosti 

používaním kognitívnych štýlov ako pozitívne prehodnotenie (positive reappraisal), čo sa radí 

medzi adaptívne stratégie (Garnefski et al., 2007). Kognitívne stratégie regulácie emócií ako 

sebaobviňovanie, ruminácia, katastrofizácia a s opačným vplyvom aj pozitívne prehodnotenie 

sú konzistentne asociované aj s negatívnymi emocionálnymi stavmi ako anxieta, stres a hnev 

(Garnefski, Kraaij, 2006). Podľa autorov Garnefski et al. (2007) regulácia emócií cez 

špecifické kognície u detí je dôležitý problém vzhľadom na ich mentálne zdravie. Štúdia 

týchto autorov dáva vodítka pre intervenciu u detí, kde neadaptívne stratégie (napr. 

sebaobviňovanie, katastrofizácia a ruminácia) by mali byť potlačené, pokiaľ v tom istom čase 

budú aplikované adaptívne stratégie (Garnefski et al., 2007).  

 

3.3 Situačný verzus dispozičný prístup v zvládaní  

Na poli výskumu o zvládaní sa stretávajú dva hlavné prístupy a to situačný 

a dispozičný. Výskumníci zastávajúci dispozičný prístup, považujú zvládanie za dispozičnú  

črtu alebo typickú preferenciu prístupu k problémom (napr. Bolger, 1990). V situačnom 

prístupe nepovažujú coping za stabilnú osobnostnú črtu, ale za proces meniaci sa u toho 

istého jedinca v čase podľa požiadaviek situácie. Skúmajú konkrétne úsilie, špecifické 

aktivity aplikované v rôznorodých situáciách (napr. Spirito et al. 1988, Ficková, 1995).   

 V Lazarusovej koncepcii, sa podľa Ruiselovej (2006) zdôrazňoval vplyv situácií oproti 

dispozíciám a hlavne to, že vplyv má nie situácia objektívna, ale situácia percipovaná, teda jej 

subjektívna reprezentácia. Zdôraznilo sa tiež, že zvládanie sa týka takých situácií, ktoré sú pre 

subjekt a jeho pohodu významné. Podstatné je teda subjektívne ohodnotenie situácie, a to sa 

podľa Ruiselovej (2006) chápe ako transakčný proces medzi osobnostnými a situačnými 

premennými, ktoré vzájomne pôsobia a ovplyvňujú sa. 

 Súčasné výskumy sú charakteristické obnovením záujmu o osobnostné súvislosti 

zvládania (Blatný a kol., 2002). Prezentujú zvládanie ako prejav osobnosti v podmienkach 

záťaže a stresu. Kladú dôraz predovšetkým na ich stabilitu a prepojenosť s inými stálymi 
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črtami než situačné vplyvy, hoci sa snažia brať do úvahy oboje (Hanžlová, Macek, 2008). Je 

to hlavne v osobnostnej problematike Big Five, kde ide o širšie komponované osobnostné 

dimenzie (resp. dimenzie vyššieho rádu). Pripúšťa sa viac predpoklad vplyvu minulých 

stresorov na rôzne zložky osobnosti aj na budúce zvládacie procesy a uvažuje sa aj o účinkoch 

„nepriazne“ (adversity) na jednotlivcove očakávania a procesy zvládania – aj v celoživotnom 

kontexte (Suls et al., 1996).  

 Mnohí autori však zdôrazňujú, že je rozhodne potrebné venovať pozornosť ako 

situačným, tak aj dispozičným vplyvom (a ich interakcii) na zvládanie. Je teda nevyhnutné 

hľadať akýsi kompromis v preferovanej línii výskumov zvládania, ktorý by zahŕňal 

(samozrejme s vedomím istého stupňa redukcie) postihnutie osobnostných aspektov zvládania 

(dimenzionálneho prístupu) aj postihnutie situačne špecifických aspektov a v ideálnom 

prípade (longitudinálneho výskumu) i aspekty biodromálne (Ruiselová, 2006). 

 V našom výskume sa prikláňame skôr k situačnému prístupu, vzhľadom na zistenia 

predošlých výskumných zistení a odporúčania ich autorov, avšak pozornosť budeme 

zameriavať skôr na mentálnu reprezentáciu a prežívanie bežných situácií všeobecne, než na 

určitú konkrétnu situáciu. 

 Lazarus (2000) sa domnieva, že téma zvládanie konečne dozrieva. Tiež problematika 

adolescentného alebo detského zvládania záťažových situácií je v súčasnej literatúre dobre 

spracovaná a to tak v zahraničí ako aj u nás. Výskumné zámery v tématike zvládania detí sa 

zameriavajú v súčasnej dobe skôr na špeciálne skupiny detí ako sú napr. deti s postihnutím, či 

deti nadané, ktorým sa venujeme aj v našej práci. V nasledujúcich kapitolách sa  sústredíme 

na sumarizáciu výskumných zistení týkajúcich sa spôsobov  prekonávania problémov 

(zvládania, stratégií zvládania), ktoré tieto deti uprednostňujú pri jednotlivých problémoch, 

prípadne vo všeobecnej rovine. Upriamime pozornosť tiež na rozdiely medzi nadanými 

a ostatnými deťmi v množstve a druhoch stresových situácií, ktoré deti zažívajú takmer 

každodenne. 

 

3.4 Problémy intelektovo nadaných detí a ich zvládanie  

 Dočkal et al. (1987) vo svojej publikácii tvrdia, že nadaná osobnosť môže mať tak 

mimoriadne kvality, ako aj mimoriadne problémy. Ako uvádzajú Laznibatová a Mačišáková 

(2000), ťažkosti nadaných detí sa týkajú najmä oblasti prežívania a komunikácie s okolitým 

svetom. Tieto a aj mnohé iné problémy nadaných vo všeobecnej podobe sú v literatúre dobre 

popísané a rozpracované viacerými autormi; možno uviesť napríklad prácu Mesárošovej 
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(1998), napriek tomu vedecké informácie o zvládaní záťažových situácií nadanými deťmi sú 

zriedkavejšie. V ostatných dekádach sa pozornosť zväčša sústreďuje na osobnostný, sociálny 

a emocionálny vývin, na zmapovanie a popis špecifických problémov intelektovo nadaných 

detí a na nachádzanie spôsobov, ako im pomôcť v ich interpersonálnych a intrapersonálnych 

ťažkostiach. Málo sa však vie o konkrétnych spôsoboch a stratégiách zvládania, ktoré nadané 

deti používajú a ktoré si vyberajú v jednotlivých problémových situáciách, prípadne aký 

vplyv má ich nadanie na samotné vnímanie stresujúcej situácie. S témou vyrovnania sa so 

stresom a problémami konkrétne u nadaných detí sa stretneme vo väčšej miere v zahraničnej 

literatúre, najmä v zmysle sociálnej a emocionálnej adjustácie, ktorá so zvládaním úzko 

súvisí. Výskumy u nás sa tejto téme venujú zväčša len čiastočne v rámci výskumov zvládania 

u detí s postihnutím, alebo u bežných detí. 

 Naše doterajšie bádanie nás priviedlo k zisteniu dvoch kontrastných pohľadov na 

zvládanie a adjustáciu nadaných detí (pozri Bobáková, Mesárošová, 2010).  

Jeden pohľad pre ktorý je typické spájanie nadania s existenciou problémov a vyšším 

výskytom stresu, reprezentuje napríklad Hollingworth, ktorá už v roku 1942 zistila, že vysoká 

inteligencia je sprevádzaná sociálnymi a emocionálnymi adjustačnými problémami, taktiež že 

v rámci výšky IQ existuje rozmedzie optimálnej adjustácie medzi IQ 125-155, v ktorom majú 

jednotlivci primerané schopnosti zvládnuť náročné situácie najefektívnejšie (podľa Garland, 

Zigler, 1999). S podobnými závermi výskumov sa môžeme stretnúť aj v súčasnej dobe. 

Napríklad výsledky výskumu uskutočneného Loveckou (1994) ukazujú, že deti identifikované 

ako vysoko nadané (IQ>160) čelia vyššiemu počtu stresorov a sociálnych ťažkostí než deti 

nadané (1Q>132). Aj Laznibatová (2007) zastáva názor, že  nadaní vzhľadom na svoj 

atypický vývin  a odlišnosť prežívajú omnoho viac stresových situácií než ostatní, pričom 

upozorňuje najmä na deti s vysoko nadpriemerným intelektom, ktoré sa podľa autorky často 

vo svojom okolí cítia nepochopené, ako „cudzinci v našom svete“.   

Druhý prístup k vzťahu množstva ťažkostí a nadania hovorí, že nadané deti oproti deťom 

ostatnej populácie nemajú viac problémov a nezvládajú ich horšie, či dokonca zvládajú 

záťažové situácie lepšie než ich rovesníci (Bobáková, Mesárošová, 2010). Už Termanove 

longitudinálne štúdie (Terman, 1954) predstavujúce najkomplexnejší súhrn poznatkov 

o emocionálnom a sociálnom vývine nadaných detí, viedli k záveru, že nadané deti sú 

sociálne a emocionálne prinajmenšom rovnako dobre adjustované ako ostatné deti. Viacero 

súčasných výskumných zistení uskutočnených v tejto oblasti zväčša potvrdzujú Termanove 

nálezy. Napríklad Greenspon (1998) na základe svojej dlhoročnej psychoterapeutickej praxe 
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tvrdí, že u nadaných zaznamenávame menej problémov oproti ostatným, no napriek tomu 

zastáva názor, že nadaní sú špecificky odlišní, čo vytvára pôdu aj na vznik problémov 

v správaní a prežívaní, v utváraní identity (self). Rovnako aj výskumy realizované 

zahraničnými asociáciami, ako sú National Association for Gifted Children (NAGC) a The 

National Research Center on Gifted and Talented (NRC/GT), ktoré sa venujú výskumu 

a podpore nadaných detí, potvrdzujú, že vysoko nadaní žiaci a študenti sú rovnako dobre 

adjustovaní ako iní ich rovesníci (Reis, Renzulli 2004). 

Výskyt emocionálnych a sociálnych problémov u nadaných detí je podľa Pendarvis et al. 

(1990) menší v porovnaní s ostatnými deťmi a nie je vo vzťahu s výškou inteligencie, ale skôr 

so socioekonomickým statusom detí. Aj napriek optimistickým zisteniam v oblasti adjustácie 

a zvládania nadaných detí, Reis a Renzulli (2004) dodávajú, že nadaní sa môžu stretnúť 

s problémami, ktoré môžu ohroziť ich sociálny a emocionálny vývin, ako napríklad odlišné 

kognitívne a akademické schopnosti v porovnaní s rovesníkmi, podvýkon, perfekcionizmus a 

poruchy učenia, ako to dokumentuje pedagogická, poradenská a psychoterapeutická prax. 

 Podľa Bobákovej a Mesárošovej (2010) sa jednotlivé pohľady na množstvo 

problémov, ich frekvenciu či dopady na nadané a ostatné deti sa medzi sebou líšia. I napriek 

všeobecne prevládajúcemu názoru širokej verejnosti, že nadaní sú na tom so zvládaním 

a adjustáciou horšie, sa väčšina výskumov zhoduje v závere, ktorý vyslovili  aj Neihart et al. 

(2002), považujúci populárnu mienku o slabej adjustácii a zvládaní nadaných za mylnú a 

neadekvátnu. 

 Pokiaľ sa zameriame na druhy problémov, s ktorými sa nadaní najčastejšie stretávajú,  

Pendarvis et al. (1990) vo svojej práci uvádzajú, že v našej spoločnosti sa často skloňujú dve 

základné charakteristiky nadaných, a to precitlivenosť (overexcitability) a slabé 

interpersonálne vzťahy z hľadiska kvantity a intenzity. Výskumy uskutočnené v oblasti 

zvládania sú rovnako zamerané najčastejšie na zvládanie sociálnych a emocionálnych 

problémov nadaných detí (Bobáková, Mesárošová, 2010). 

 Ťažiskovým problémom nadaných detí je podľa Laznibatovej a Mačišákovej (2000) 

predovšetkým skutočnosť, že intelektový vývin predbieha telesnú a sociálnu zrelosť. Takéto 

deti sa potom vyznačujú nadpriemernou inteligenciou a zároveň zvýšenou emocionálnou 

precitlivenosťou. Emocionálna precitlivenosť a vysoká senzitivita je viacerými autormi 

uvádzaná ako črta vyskytujúca sa pomerne často u vysoko nadaných detí (Daniels a 

Piechowski, 2009; Jackson et al., 2009; Tillier, 1999). Vysoko nadaní adolescenti môžu mať 

silnejšie, hlbšie a trvácnejšie reakcie na určité podnety, akými sú napríklad nezhody s 
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rovesníkmi. Tieto reakcie, pokiaľ sú prejavené navonok, môžu byť odlišné od očakávaní, 

ktoré na nich kladie okolie. Intenzita emócií môže byť u nadaných vyššia, avšak schopnosti 

na ich zvládanie nemusia byť natoľko vysoké.  Upozorňovali na to už v roli 1962 autori 

Feldhusen a Klausmeier, ktorí boli toho názoru, že nadané deti sú vysoko odolné voči 

pracovnej záťaži, ale nie proti emocionálnej záťaži. Keiley (2002) však konštatuje, že 

emocionálna regulácia je u nadaných detí často zrelšia ako u ostatných detí, rovnako aj 

v porozumení svojím vlastným emóciám sú nadané deti vyspelejšie, no na druhej strane 

uvedená autorka dodáva, že nadané deti majú často obavy podobné tým, ktoré mávajú staršie 

deti, avšak ešte nevedia, ako tieto obavy zvládnuť tak ako staršie deti, čo potvrdzuje závery 

predošlých autorov.  

Nadštandardné  očakávania zo sociálneho okolia týkajúce sa nadaných detí môžu ústiť do 

depresívnych symptómov, ktoré podľa Jackson a Peterson (2003) následne blokujú ich 

zvládacie mechanizmy. Autorky ďalej uvádzajú, že podľa klinických záznamov, niektoré 

vysoko nadané deti, špeciálne tie v nediferencujúcich školských programoch s nerovnako 

zmýšľajúcimi rovesníkmi a zodpovedajúcimi učebnými skúsenosťami, môžu vykazovať 

znaky depresívnej poruchy už vo veku 7 rokov. Tieto znaky môžu predstavovať vypracované 

obranné mechanizmy, ktoré chránia nadaného od vnímaného pohŕdania, neporozumenia 

a výsmechu. Vysoko nadaní adolescenti môžu mať vytvorený komplex emocionálnych 

a intelektuálnych obranných mechanizmov, ktoré môžu spočívať aj v sociálnej izolácií 

a vytvorení si vlastného vnútorného sveta, ktorému rozumejú a do ktorého sa utiekajú 

(Jackson, Peterson, 2003). Autorky uskutočnili cielené rozhovory s nadanými adolescentami, 

kde zistili, že vysoko nadaní študenti majú schopnosť a potrebu skrývať svoje depresívne 

stavy. Vedie ich k tomu potreba ochraňovať iných od potenciálnej nákazy sa ich negatívnym 

stavom a obava z nepochopenia a že to nebude ľahké vysvetliť, čo ich viac odcudzuje od 

okolitej sociálnej sféry (Jackson, Peterson, 2003). Odráža sa tu prenikavá senzitivita nadaných 

na vlastné emócie a pochopenie prenosu emocionálnych stavov. Skrývanie depresívnych 

symptómov nadanými deťmi na druhej strane spôsobuje, že depresia u nadaných detí sa ťažšie 

zisťuje, a v dôsledku toho je sťažená aj pomoc týmto deťom (Bobáková, Mesárošová, 2010).  

 Literatúra o mentálnych a emočných poruchách u nadaných detí je veľmi chudobná, 

zriedkavé sú najmä výskumy porovnávajúce nadané a bežné deti v tejto oblasti (Bobáková, 

Mesárošová, 2010). Orendorff (2009) na základe výskumu ADHD u nadaných a normálnej 

populácie detí dospieva k podobným záverom, aké sa zistili u depresie, a to fakt, že vysoká 

inteligencia u nadaných detí im poskytuje silu a schopnosť skrývať príznaky syndrómu 
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ADHD. Často sa však stáva, že osobnostné vlastnosti a charakteristiky nadaných môžu viesť 

k mylnej diagnóze v posudzovaní mentálneho zdravia.  

V prospech efektívneho zvládania emocionálnych ťažkostí sa vyslovuje Yewchuk (1995), 

ktorá predpokladá, že emočná nestabilita je nezlučiteľná s úsilím zameraným na cieľ a 

dosahovaním vysokých výkonov, charakteristických pre nadaných. Gross (1994) tvrdí, že 

sociálna a emocionálna vyspelosť intelektuálne nadaných adolescentov je viac spätá s ich 

mentálnym, než s ich chronologickým vekom.  

Vyvinutejšie kognitívne schopnosti nadaných detí vyvolávajú u okolia často skreslené 

predstavy o ich schopnostiach v sociálnej a emocionálnej oblasti. Nezrelé správanie nadaného 

dieťaťa môže preto vyvolať dojem problémového správania (Bobáková, Mesárošová, 2010). 

Pendarvis et al. (1990) sumarizuje možné príčiny pripisovania emocionálnych problémov 

nadaným deťom (hoci reálne ich nemusia mať). Prvým z nich je, že dospelí z blízkeho okolia 

nadaných detí pripisujú týmto deťom vlastné strachy a úzkosti (Cornell, 1984 podľa 

Pendarvis et al., 1990). Ako ďalší dôvod uvádza vieru, že nadaní jedinci zapadajú do 

stereotypu precitlivených a nevyrovnaných géniov. Tieto stereotypy pretrvávajú kvôli 

príbehom a prípadovým štúdiám slávnych osobností, ktoré prežívali viaceré emocionálne 

problémy. Autorka však ďalej pripúšťa existenciu niekoľkých vážnych problémov, ktoré 

môžeme pripísať zopár nadaným jedincom, ale upozorňuje na rozlišovanie medzi reálnymi 

a vymyslenými problémami. 

 Tak ako v emocionálnej sfére, aj v tejto oblasti sa závery jednotlivých výskumných 

zistení líšia. Viaceré štúdie sa zameriavajú na stresory týkajúce sa školy a rovesníckych 

konfliktov ako na bežné stresujúce situácie, s ktorými sa deti stretávajú (Bobáková, 

Mesárošová, 2010). 

Viacerí autori sa zhodujú v závere, že  nadaní adolescenti vykazujú široký rozsah 

copingových spôsobilostí, pričom pripúšťajú, že niektorí potrebujú odbornú pomoc pri 

zvládaní problémov spojených s ich rýchlejším vývinom v niektorých oblastiach (Kwan, 

1992; Taylor, 2004). V rámci výskumov dotýkajúcich sa prosociálneho správania 

vynikajúcich študentov sa ukázalo, že títo jedinci nemajú ťažkosti v komunite svojich 

spolužiakov, avšak len do času, kým nie sú identifikovaní ako mimoriadne nadaní (Guskin et 

al., 1986) rovnaké výsledky uvádza aj dlhodobá štúdia Freemanovej (2001), podľa ktorej 

identifikovaní nadaní mali viac emocionálnych problémov než tí, ktorí takto oficiálne 

identifikovaní neboli. Identifikácia nadania môže byť spojená s viacerými tak sociálnymi ako 

aj emocionálnymi problémami. Coleman a Cross (2000) hovoria o sociálnej stigme z nadania, 
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čo znamená negatívne sociálne dopady z nálepky „nadaný“ u nadaných študentov. Táto 

stigma môže podľa autorov zmeniť sociálne správanie nadaného jedinca s evidentnou alebo 

bez evidentnej prítomnosti uvedených negatívnych dopadov. Výskumy uvádzajú, že nadaní 

adolescenti reagujú na vnímané negatívne sociálne dôsledky ich nadania používaním 

množstva stratégií sociálneho copingu, ktoré ovplyvňujú viditeľnosť ich nadania v týchto 

sociálnych kontextoch (Swiatek, 2002). Tieto stratégie siahajú od konformity a používania 

humoru na skrytie nadania k úplnému popretiu nadania. Vo výbere jednotlivých stratégií 

zvládania sú vekové aj rodové rozdiely (Foust, Rudasill, Callahan, 2006). Sociálny coping je 

jedným z najviac rozpracovaných pojmov v zahraničnej literatúre vo sfére zvládania 

sociálnych ťažkostí spojených s nálepkou „nadaný“ u intelektovo nadaných detí a študentov. 

Avšak aj napriek častému venovaniu sa sociálnemu copingu v zahraničnej literatúre, je 

množstvo informácií o tejto téme limitované, rovnako ako literatúra zaoberajúca sa zvládaniu 

alebo copingu u nadaných všeobecne (Bobáková, Mesárošová, 2010). Téme sociálneho 

copingu sa najviac venovala Swiatek (2001) a jej spolupracovníci. Vo svojom výskume 

identifikovala nasledujúce stratégie sociálneho copingu: popretie nadania, používanie 

humoru, zaujatie aktivitami, snaha o rovesnícku akceptáciu, konformita, pomáhanie iným, 

zníženie popularity.  

 

3.5 Zhrnutie  

 Väčšina autorov sa zhoduje v názore, že nadaní sú prinajmenšom rovnako dobre 

adjustovaní ako deti ostatnej populácie. Problémy riešia zväčša aktívne sebe vlastnou 

vytrvalosťou a húževnatosťou. Podľa viacerých štúdií je predpoklad, že v sociálnych 

ťažkostiach nadaní využívajú efektívnejšie stratégie zvládania, než ich rovesníci. Avšak 

v situáciách emocionálnej záťaže nadaní preferujú skôr skrývanie ich negatívneho 

emocionálneho stavu, čo sťažuje identifikáciu problémov pre okolie a s tým súvisiacu pomoc. 

Hoci väčšina výsledkov výskumov poukazuje na frekventovanejšie využívanie stratégie 

riešenia problému u nadaných detí, individualita nadaného dieťaťa sa prejavuje tak v sociálnej 

kompetencii, ako aj v stratégiách zvládania. Jeden z faktorov, ktorý sprevádza jednotlivé 

problémy, tak sociálne ako aj emocionálne je situácia nadania, resp. „byť nadaný“. Táto 

vedomosť so sebou nesie najmä sociálne ťažkosti, ktoré sa dovtedy u dieťaťa nevyskytovali, 

či už sú tieto ťažkosti objektívneho alebo subjektívneho charakteru. Túto situáciu deti riešia 

rôznymi stratégiami sociálneho copingu zameraného na viditeľnosť nadania pre okolie. 

K zvládaniu záťažových situácií nadaným deťom pomáhajú rodičia a priatelia, na ktorých sa 
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môžu obrátiť, avšak efektívnu pomoc im poskytnú aj ich osobnostné vlastnosti či samotný 

intelekt, alebo aj využívanie humoru. (Bobáková, Mesárošová, 2010) 

 Viacerí autori uvádzajú odlišnosť spôsobov zvládania u nadaných detí a ostatnej 

populácie detí. Avšak v doterajších výsledkoch výskumov nachádzame veľkú variabilitu 

zistených stratégií zvládania, ktoré nadaní používajú v problémových situáciách, rovnako aj 

nesúrodosť názorov na zvládanie jednotlivých stresových situácií. Predpokladáme, že tu môžu 

zohrávať úlohu faktory situačné, ako napríklad kontrolovateľnosť situácie a taktiež 

rozsiahlosť a závažnosť jednotlivých problémov, s ktorými sa tieto deti stretávajú. Dôležitú 

úlohu tu zohráva aj intrapsychická variabilita nadaných, kde má nezanedbateľný vplyv výška 

intelektových schopností. (Bobáková, Mesárošová, 2010) 

 

  


