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1 Nadanie a nadaný žiak v kontexte matematickej edukácie 

Kapitola je venovaná teoretickým východiskám skúmanej problematiky a prehľadu 

o ich súčasnom stave. Pozornosť je upriamená na oblasť vzdelávania nadaných žiakov 

na primárnom stupni škôl s akcentom na žiakov, ktorí sú nadaní v oblasti matematiky a na 

možnosti rozvíjania ich vyšších kognitívnych funkcií. Neoddeliteľnú súčasť danej kapitoly 

tvorí charakteristika matematických úloh divergentného charakteru a rôznych stratégií ich 

riešenia, ako dôležitého prostriedku rozvoja tvorivého, divergentného myslenia. 

1. 1 História skúmania nadania 

Už v dávnych dobách patrili nadaní ľudia  ku skupine jedincov, ktorí sa odlišovali od 

ostatných. Uvedomovali si rozdiely vo výkonnosti jednotlivcov a pokúšali sa ich nejakým 

spôsobom vysvetliť. V starovekom Grécku, v období rozkvetu filozofického myslenia, sa 

otázkou rozdielov medzi ľuďmi v typoch myslenia a formách poznávania zaoberali Sokrates, 

Platón a Aristoteles. Zásadný rozvoj tejto problematiky nastal v 19. storočí a od tohto 

obdobia sa vedci snažia vyriešiť predovšetkým okruhy otázok – čo je nadanie, vplyv 

dedičnosti a prostredia na nadanie, rozpoznávanie a meranie nadania. 

Počiatky tohto bádania sa pripisujú Galtonovi, ktorý skúmal životopisy takmer tisícky 

geniálnych ľudí a zistil veľký výskyt podobne geniálnych jednotlivcov v ich príbuzenstve. 

Tvrdil, že genialita je dedičná a géniom označoval človeka s mimoriadnym talentom. To, že 

v skutočnosti vo svojej dobe sledoval skôr dedičnosť sociálneho postavenia, tak na to 

upozornili až Galtonovi neskorší oponenti (Hříbková 2009).  

Významnou osobnosťou v histórii skúmania nadaných jedincov bol aj francúzsky 

psychológ  Binet, ktorého vláda požiadala, aby vytvoril test, umožňujúci zistiť, ktoré deti sú 

tak intelektovo obmedzené, že nemôžu absolvovať povinné školské vzdelanie. Testy 

obsahovali praktické úlohy a neboli závislé od vzdelania, ale merali prirodzenú inteligenciu. 

V roku 1905 v spolupráci s ďalším francúzskym psychológom Simonom uverejnil prvú sériu 

týchto testov ako Binet-Simonovu inteligenčnú škálu. Binet zaviedol pojem mentálneho veku 

a jeho stupne merania sa stali základom moderných IQ testov (Jurášková 2003). 

Jednou z najdôležitejších zmien v procese skúmania nadania bol presun výskumného 

záujmu z dospelých jedincov na dieťa. Táto zmena bola odpoveďou na rozvoj vývojovej 

a diferenciálnej psychológie či rozmach behaviorizmu (Gowan 1977, In: Hříbková 2009). Za 

najväčšieho priekopníka výskumu nadania v detskej populácii sa považuje kalifornský 

profesor Terman. Roku 1921 začal skúmať 1528 geniálnych detí s IQ vyšším ako 140 
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a sledoval ich až do staroby. Stanovil si dva ciele – odhaliť typické charakteristiky nadaných 

detí s extrémne vysokým IQ a zistiť, aké budú ich osudy v dospelosti. Podobne ako americký 

psychológ Goddard nepochyboval, že IQ je dedične dané. Až neskôr nahradil termín genialita 

termínom výnimočný talent a priznal, že k výnimočným výkonom sú okrem IQ potrebné aj 

ďalšie vlastnosti: múdrosť, sebadôvera, vytrvalosť, snaha vyniknúť, integrácia cieľov 

a charakter (Dočkal 2005).  

V rovnakom období ako Terman sa nadaným deťom venovala Hollingworthová. 

„Zatiaľ čo Termana hlavne zaujímal popis nadania, Hollingworthová hľadala akým 

spôsobom vzdelávať deti so superiornými schopnosťami. Ako jedna z prvých bola príkladom 

vedca – praktika, ktorý starostlivo dokumentoval účinky výchovno-vzdelávacej intervencie“ 

(Silvermanová 1992, s. 24). Zároveň bola prvá, ktorá zrealizovala experimentálny program 

pre nadaných žiakov, vrátane kurzov pre ich učiteľov. Pri vyhľadávaní nadaných 

zdôrazňovala nutnosť používať viac kritérií a nie iba individuálny test inteligencie. 

Ďalší prínos Termanovej práce spočíval vo vytvorení revízie Binetovej-Simonovej 

stupnice, známej pod názvom Stanford-Binetov test. Z tohto testu nemecký psychológ Stern 

odvodil doposiaľ používaný pojem inteligenčný kvocient IQ ako podiel mentálneho 

a skutočného veku krát sto (Jurášková 2003). Tento test bol niekoľkokrát revidovaný a ako 

jeden zo štandardizovaných IQ testov sa používa dodnes. 

V ďalšom období vznikali rôzne koncepcie a teórie nadania. Prvé špeciálne triedy pre 

nadaných vznikli v roku 1922 v New Yorku. Významným medzníkom vo vzdelávaní 

nadaných v USA bolo vypustenie sovietskej rakety Sputnik do vesmíru v roku 1958. Túto 

udalosť Spojené štáty vnímali ako zlyhanie ich vzdelávacieho systému, najmä v oblasti 

vyhľadávania a starostlivosti o vedecké, inžinierske a matematické talenty. Začínali vznikať 

rôzne programy pre rozvíjanie nadaných. Míľnikom v starostlivosti o nadaných bola však 

Marlandova správa o ich nedostatočnej podpore v školách. Dôležitosť tejto správy spočívala 

aj vo vytvorení novej, širokokoncipovanej definície nadania. Vplyv správy bol okamžitý a dal 

do pohybu udalosti v oblasti starostlivosti a nadané deti, ktoré pokračujú dodnes 

(Laznibatová 2007). 

V 70. a 80. rokoch minulého storočia začali vznikať profesionálne organizácie na 

podporu nadaných, okrem iných National Association for Gifted Children (NAGC – Národná 

asociácia pre nadané deti), World Council for Gifted and Talented (WCGT – Svetová rada 

pre nadaných a talentovaných) a European Council for High Ability (ECHA – Európska rada 

pre vysoké schopnosti), ktorej pobočka sa v súčasnosti nachádza aj v Českej republike. 
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V Európe mali vplyv na rozvoj tejto problematiky myšlienky reformnej pedagogiky 

a rozmach pedocentrizmu na začiatku 20. storočia, ktorý považoval za stred výchovno-

vzdelávacieho procesu dieťa a jeho osobité prejavy. Autorka Hříbková (2009) spomína prínos 

myšlienok Montessori pre pedagogiku nadaných. Patria k nim úvahy o senzitívnom 

a kritickom období vývoja dieťaťa, o úlohe rodičov a učiteľov pri výchove a vzdelávaní, 

o nutnosti špecifického prostredia pre učenie, o možnosti výberu činnosti pre dieťa, 

o kooperatívnom a skupinovom učení v heterogénnych skupinách a nutnosť diferencovať 

kurikulum pre žiakov. Z reformných škôl mali vplyv na skúmanie v danej oblasti aj daltonské 

školy Parkhurstovej, ktoré presadzovali slobodu a zodpovednosť žiaka, spoluprácu medzi 

žiakmi, individualizované programy pre žiakov, striedanie individuálnej a skupinovej práce 

a variabilitu zloženia skupín. Samotná téma edukácie nadaných žiakov sa v Európe dostala do 

popredia až v druhej polovici 20. storočia. Vo väčšej miere sa rozvíjalo vyhľadávanie 

a podpora skôr „neintelektových“ talentov (v oblasti umenia a športu). Dôvodom bola iná 

myšlienková tradícia ako v USA a rezervovanejší postoj k testovaniu. 

Na Slovensku sa až začiatkom 60. rokov 20. storočia, v reakcii na celosvetový trend, 

začalo uvažovať o potrebe podpory rozvoja talentovaných  a nadaných žiakov v školách 

a triedach, ktoré mali venovať osobitú starostlivosť výnimočne nadaným deťom. V tomto 

období sa začali otvárať špeciálne výberové triedy: matematické, jazykové a športové. 

Jedinou metódou tejto starostlivosti bolo tzv. rozšírené vyučovanie. Okrem toho existovalo 

množstvo súťaží, ktoré podnecovali detské talenty (najznámejšie boli predmetové 

olympiády). 

V roku 1979 vznikol v Bratislave Ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý 

svoju činnosť zameral na analýzu faktorov špecifických pre matematické, jazykové, športové 

a umelecké formy nadania a talentov. Zmena nastala v roku 1991, kedy bola založená 

Spoločnosť pre nadané deti, ktorá vypracovala Projekt experimentálneho overovania 

alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach ZŠ (autorka Laznibatová) na základe 

podnetov rodičov nadaných detí, ktoré dokazovali nadpriemernú úroveň schopností 

v porovnaní s vrstovníkmi a pre ktoré bežná škola nemala pripravené rozvíjajúce programy. 

Po siedmich rokoch experimentálneho overovania alternatívnej starostlivosti o nadané 

deti bola v roku 1998 v Bratislave otvorená Škola pre mimoriadne nadané deti. Na týchto 

princípoch práce s nadanými boli otvorené v roku 1997 rovnaké triedy v Nitre, Košiciach, 

Rimavskej Sobote, od roku 1998 v Ružomberku a Prešove, od roku 1999 v Topoľčanoch, od 

roku 2000 v Šali, a od roku 2001 v Poprade a Trenčíne,  postupne vznikali triedy aj v iných 
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mestách. V roku 1999 sa na Škole pre mimoriadne nadané deti otvorila aj prvá trieda 8-

ročného gymnázia (Laznibatová 2007). 

V roku 2007 vznikla v Bratislave nezisková organizácia Centrum nadania, ktorej 

cieľom je poskytovať odborné poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania 

v spojení napríklad s poruchami učenia, poruchami správania, autizmom a realizovať 

starostlivosť o rozvoj nadania a osobnosti týchto detí (Jurášková 2007).  

1. 2 Nadanie a talent 

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmovou neujasnenosťou a nízkym konsenzom 

v používaní pojmov „nadanie“ a „talent“. Rôzni autori definujú a používajú tieto pojmy 

odlišne. 

Dočkal (2005) považuje spomínané dva termíny za ekvivalenty. Označuje nimi pojem 

fenotypické (aktuálne rozvinuté, diagnostikovateľné a ďalej rozvíjateľné) nadanie a prikláňa 

sa k odlišovaniu vlôh ako vrodených potenciálnych dispozícii od schopností, ktoré 

predstavujú vždy aktuálne, na základe vlôh rozvinuté predpoklady činnosti.  

Aj autori Pedagogického slovníka Průcha – Walterová – Mareš (1995) definujú pojem 

nadanie synonymne pojmu talent a považujú ho za doposiaľ málo preskúmaný jav. 

K odborníkom, ktorí ich tiež nepokladajú za rozdielne patrí aj Tannenbaum (1993), Mönks – 

Ypenburgová (2002), Jurášková (2003), Hříbková (2009). 

Z dôvodu súhlasného názoru s Koncepciou rozvoja nadaných detí a mládeže v SR 

(2007), ktorá akceptuje fakt, že v laickej ale i odbornej verejnosti, a to aj na poli 

medzinárodnom, sa pojmy nadanie a talent používajú bez rozlíšenia, budeme v našej práci 

tieto obidva pojmy používať ako synonymá. 

Niektorí autori, ktorých nie je mnoho, naopak odlišujú nadaných od talentovaných. 

Kingová (1985) a Montgomeryová (1996) (In: Jurášková 2003) považujú nadanie skôr za 

všeobecné intelektové predpoklady a talent charakterizujú ako predpoklady pre jednu alebo 

viac oblastí. Iný názor zastáva Taylor (1968, In: Jurášková 2003), ktorý chápe nadanie ako 

veľmi vysoký talent a talent ako oblasť medzi nadaním a priemerom. Charakterizovanie 

nadania ako predpokladovej (potenciálnej) zložky, kapacity, vysokých schopností na nejaký 

výkon a považovanie talentu za výkonovú charakteristiku je pohľadom Porterovej (1999) na 

danú problematiku. Gagné tvrdí, že nadanie označuje to, že disponujeme a využívame 

netrénované a spontánne vyjadrené prirodzené schopnosti v najmenej jednej oblasti  do takej 

miery, že sa môžeme umiestniť medzi 10% špičky vo svojej vekovej skupine. Na druhej 
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strane talent vyrastá z transformácie schopností do systematicky dobre rozvinutého súboru 

spôsobilostí v určitej oblasti ľudskej aktivity alebo výkonu. 

(www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au, dostupné 15.2.2012) 

 V prístupe Gagného sa stretávame s chápaním nadania ako dedičnej vrodenej zložky, 

ktoré sa učením, tréningom stáva talentom, čo je blízke napríklad ponímaniu Ďuriča (1997), 

ktorý chápe nadanie ako potenciálnu úroveň možností jednotlivca v istom smere a talent je už 

realizačná úroveň istých druhov činností jedinca.  

 Zo slovenských autorov sa okrem Ďuriča (1997) k diferencovaniu týchto dvoch 

pojmov prikláňa aj Laznibatová (2007) a Duchovičová (2007). Prvá z menovaných autoriek 

sa odkazuje na Musilovu analýzu z roku 1982, v ktorej sa autor zaoberal spoločnými 

a rozdielnymi znakmi v definíciách obidvoch pojmov. Za spoločné považuje to, že oba pojmy 

sú definované ako predpoklady na strane osobnosti, ktoré podmieňujú mimoriadne úspešnú 

činnosť, výkon a produktivitu v istej oblasti. Sú aj používané na označenie krajných prípadov 

v normálnom rozložení predpokladov a väčšinou sú vzťahované k schopnostiam a ďalším 

vlastnostiam osobnosti.  

„Musil na základe analýzy prác rôznych autorov uviedol nasledujúce rozdiely v ich 

vymedzení: 

a) kvantitatívne rozdiely: talent sa definuje ako vysoký stupeň nadania alebo opačne, 

b) kvalitatívne rozdiely: 

- geneticko-vývinové – nadanie predstavuje potenciálne vlohy, talent je už výsledkom 

vývinového procesu, 

- obsahové – nadanie sa považuje za relevantné pre prírodné vedy, talent sa vzťahuje na 

humanitné odbory, 

- podľa stupňa všeobecnosti – nadanie sa chápe širšie ako všeobecnejšie predpoklady na 

činnosť, výkon, talent sa chápe ako určité špecifické alebo úzko vymedzené predpoklady na 

činnosť“ (Laznibatová 2007, s. 62). 

Duchovičová (2007) tiež považuje talent za vysokú úroveň rozvoja najmä špeciálnych 

schopností, ale dodáva, že k jeho realizácii sa pripája aj originalita a tvorivosť. Za 

talentovaných označuje tých jedincov, ktorých nadanie nie je akademické a väčšinou nemusí 

súvisieť s vysokou úrovňou intelektových schopností. 

  

http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/
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1. 3 Definície nadania 

  S pojmovou nejednotnosťou súvisí aj existencia veľkého množstva užšie i širšie 

koncipovaných definícií a rôzne chápanie samotného pojmu nadanie. 

 V 60. rokoch 20. storočia sa Lucito (1964, In: Hříbková, 2009) venoval analýze 

rozmanitých definícií nadania a ich klasifikačnú schému vymedzil  nasledovne: 

 

 ex-post-facto definície: nájdené v starších publikáciách autorov, ktorí sa zaoberali 

geniálnymi ľuďmi. V nich sa za nadaného označuje ten, kto dokáže podávať 

vynikajúce, nadpriemerné výkony v intelektovej oblasti, 

 IQ definície: začali sa objavovať so vznikom inteligenčných testov. Tento typ  

definícií použil Terman. Nadanie sa vymedzovalo ako hodnota IQ presahujúca 

hranicu 130, 

 sociálne definície: vychádzajú z koncepcií nadania, ku ktorým patrí napr. definícia 

Wittyho. Tvrdí, že nadané dieťa je také, ktorého výkon je vysoko nadpriemerný 

v každej potenciálne cennej oblasti, 

 percentuálne definície: vyjadrujú koľko percent jedincov daného ročníka populácie 

patrí k nadaným, 

 kreatívne definície: v ktorých stojí v popredí tvorivosť ako komponent nadania 

významnejší ako inteligencia, 

 definície nadania, ktoré sa opierali o Guilfordov model inteligencie: v týchto 

definíciách boli za jadro nadania považované myšlienkové operácie. 

 Rozdeleniu definícií sa venovala aj Porterová (1999), ktorá stanovila nasledujúce 

kritériá: 
 

 jedna schopnosť – jednodimenzionálne definície: napr. nadanie na cudzie jazyky, 

 viac schopností – viacdimenzionálne definície: napr. intelektové nadanie, 

 informačný proces: nadaní riešia úlohy kratší čas, dlhšiu dobu venujú analýze 

a štrukturalizácii problému, 

 kvalitatívne rozdiely: ide o rozdiely v emocionálnej, neurologickej oblasti, 

 post-faktum definície: označujú za nadaného jedinca toho, ktorý už vytvoril niečo 

výnimočné, 

 kreativita: prejavujúca sa v rôznych oblastiach, 

 kultúra: nadanie je potrebné posudzovať podľa kultúrnej a demografickej príslušnosti. 
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Problematikou nadania sa zaoberal už Komenský v Obecnej porade o náprave vecí 

ľudských. Nadanie pokladal za charakteristiku každého človeka. Dával ho do súvislosti 

s ľudskou povahou a ako jeho súčasti uvádzal predstavivosť, pamäť, usudzovanie, vôľu 

a vzrušivosť (Duchovičová 2007). 

Prvou komplexnou definíciou nadania, zvlášť z hľadiska pedagogiky, je Marlandova 

definícia: „Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými 

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

deti potrebujú na realizáciu svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis, 

ktoré bežne neposkytujú regulárne školy“ (Mönks – Ypenburgová 2002, s. 16). Naznačil aj 

spôsoby realizácie diagnostiky a oblasti, v ktorých dieťa môže podať vysoký výkon 

(všeobecné intelektové schopnosti, špecifické akademické schopnosti, tvorivé alebo 

produktívne myslenie, vodcovské schopnosti, umelecké schopnosti, psychomotorické 

schopnosti). Nadané deti zaradil do skupiny detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími 

potrebami, ktorým je potrebné pripraviť vhodné podmienky pre ich rozvoj. 

Definícia z Občianského zákonníka USA z roku 1981 je menej liberálna a kladie 

dôraz na výkon: „Ako nadané a talentované označujeme tie deti, ktoré podávajú dôkaz 

vysokého výkonu schopností v oblastiach ako intelektuálna, kreatívna, umelecká, vodcovská 

alebo v špecifickej akademickej oblasti a ktoré vyžadujú na plný rozvoj svojich schopností 

servis alebo aktivity nie bežne poskytované školami“ (Clarková 1992, s. 6, In: Jurášková 

2003). 

Uvedená definícia je v súlade s výkonovou definíciou Wittyho, Porterovej i Musila, 

ktorí podobne ako Porterová (1999) rozlišujú predpokladovú a výkonovú zložku nadania.  

Výrazné zdôraznenie biologickej podstaty nadania je typické pre prácu Clarkovej, 

ktorá v niektorých charakteristikách vychádza z Marlandovej definície, ale je v nej posun 

v intelektovej oblasti, ktorá tvorí základ, od ktorého sa odvíjajú schopnosti pre ďalšie oblasti. 

Vo svojej definícii hovorí o akcelerácii vývinu funkcií mozgu, vysokom výkone a špeciálnej 

edukácii. Clarkovej spôsob definovania sa v istých rovinách považuje za prekonaný, pretože 

nedostatočne rozlišuje pojmy nadanie a inteligencia (Duchovičová 2007). 

K autorkám, ktorých definície vychádzajú zo všeobecnej intelektovej úrovne patria 

Kingová a Winnerová. Naopak, odlišný prístup zvolila Morelocková a zdôrazňuje vnútorný 

svet, ktorý si nadané dieťa vytvára v dôsledku nadpriemerného výkonu i potrebu 

diferencovaných postupov nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v rodičovskej a poradenskej 

starostlivosti: „Nadanie je asynchrónny vývin, v ktorom sa predčasne rozvinuté kognitívne 

schopnosti veľkej intenzity kombinujú a vytvárajú vnútorné skúsenosti a vedomie. ktoré sú 
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kvalitatívne odlišné od normy. Táto asynchrónnosť vyrastá s vyššou intelektuálnou kapacitou. 

Jedinečnosť nadaných ich činí zvlášť zraniteľnými a vyžaduje modifikácie v rodičovskom 

prístupe, vzdelávaní a poradenstve s cieľom optimálne ich rozvíjať“ (Morelocková 1992, In: 

Jurášková 2003, s. 22). 

Mesárošová (1998) tvrdí, že definovanie pojmu nadanie je náročné, čo odráža realitu. 

Zriedkavo totiž objavíme globálne nadané dieťa, ktoré vyniká vo všetkých oblastiach. Vo 

výskumoch sa však odborníci snažia odhaliť charakteristiky, ktorými disponujú nadané deti 

bez ohľadu na druh nadania.  

Dočkal (2005, s. 60) si myslí, že „nadanie je najvýstižnejšie definovať ako celú 

osobnosť človeka, pokiaľ ju hodnotíme z hľadiska činnosti a možnej úspešnosti v nej“. 

V starších prácach sa pritom pokúšal nadanie vymedziť ako súčasť osobnosti a hľadal, ktorá 

z osobnostných vlastností by to mohla byť. Zistil, že to nemôže byť iba inteligencia, ani len 

schopnosti, ale že úspešnú činnosť podmieňujú aj ďalšie vlastnosti. Na súčasnom tvrdení, že 

nadanie je súbor vlastností človeka resp. mnohorozmerný fenomén sa dnes zhoduje s ďalšími 

autormi ako Mesárošová (1998), Heller (2004), Laznibatová (2007), Hříbková (2009). 

1. 4 Modely nadania 

V súčasnosti je nadanie vnímané ako mnohorozmerná charakteristika, a preto je 

potrebné upriamiť pozornosť na skúmanie jeho podstatných zložiek, ktorými sú osobnostné 

faktory a črty. V ucelenej podobe sa ich snažia popisovať a vysvetľovať rôzne modely 

a koncepcie, ktoré podávajú obraz nielen o vnútornej podstate nadania, ale aj o činiteľoch, 

ktoré vedú k vyústeniu predpokladovej zložky nadania do nadpriemerného výkonu. 

Autori Mönks a Ypenburgová (2002) vymedzujú štyri typy modelov nadania: 

 

 modely založené na schopnostiach – zdôrazňujú kognitívny, osobnostný alebo iný 

potenciál, 

 modely kognitívnych zložiek – hľadajú kvalitatívne rozdiely v informačných 

procesoch, pričom navrhujú zamerať sa namiesto IQ na QI, teda na kvalitu 

spracovania informácií, 

 modely orientované na výkon – sústredia sa na výkonový ukazovateľ, 

 sociokultúrne orientované modely – vychádzajú z toho, že nadanie sa môže realizovať 

len za vhodného spolupôsobenia dvoch faktorov: individuality a prostredia. 

 

Podľa Hříbkovej (2009) sa uplatňujú dva prístupy ku skúmaniu nadaných jedincov: 
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 jednodimenzionálny prístup – predstavuje užšie chápanie nadania, ktoré vychádza zo 

starších biologicko orientovaných teórií mentálnej superiority (napr. Lombroso, 

Eysenck), 

 multidimenzionálny prístup – ide o širšie poňatie nadania zvýrazňujúce celú osobnosť 

vrátane prostredia, v ktorom sa dieťa vyvíja a žije. Schopnosti predstavujú len jednu 

z možností, ktoré sa podieľajú na dosahovaní nadpriemerných výkonov. Tento prístup 

uplatňuje napríklad Renzulli, Mönks, Tannenbaum, Dočkal, Heller, Perleth. 

 

V tejto časti popíšeme a charakterizujeme niektoré z existujúcich modelov týkajúcich 

sa nadania. 

 

 Trojkruhová koncepcia nadania Renzulliho 

Renzulli vytvoril model pozostávajúci z troch znakov osobnosti: nadpriemernej 

intelektovej schopnosti, tvorivosti a motivácie, ktorých prienik predstavuje nadanie. Dané 

znaky musia dosahovať určitý stupeň rozvoja a vzájomnej interakcie, aby sa stali 

predpokladom pre mimoriadny výkon. Autor tiež zdôrazňuje potrebu špecifického 

vzdelávania nadaných detí, vyplývajúceho z ich odlišných vzdelávacích potrieb. Tento model 

sa často používa pri identifikácií intelektovo nadaných detí a študentov (Mesárošová 1998). 

 

 Triadický model nadania Renzulliho a Mönksa 

Renzulliho koncepciu o niekoľko rokov neskôr dopracoval holandský odborník 

v oblasti nadania Mönks. Doplnil ju o sociálnu zložku ovplyvňujúcu nadanie, konkrétne ide 

o rodinu, školu a vrstovníkov. Tvrdil, že človek je sociálna bytosť a pre jej zdravý vývoj sú 

nevyhnutné dobré sociálne interakcie, ktoré tiež prispievajú k realizácii vlôh. Adekvátne 

interakcie môžu nastať, iba ak si jedinec dostatočne osvojí sociálnu kompetenciu (Mönks – 

Ypenburgová 2002). 

 

 Model 4+4+1 Czeisela 

Tento model prináša komplexný pohľad na determináciu nadania. Oproti Renzzuliho 

modelu sú v ňom rozšírené interné a externé podmienky a faktory nadania. Zdôrazňuje 

všeobecné i špecifické intelektové schopnosti, motiváciu, tvorivosť a zároveň rozšíril faktory 

prostredia. Czeisel tiež zaradil faktor šťastia ako nevyhnutný predpoklad pre objavenie, 

identifikáciu a rozvoj nadania (Laznibatová 2007). 
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 Model vývinového potenciálu Piechowského 

Pozornosť je venovaná vývinovému potenciálu a piatim oblastiam, ktoré determinujú 

prejavenie sa nadania: psychomotorická oblasť, senzorická oblasť, intelektová oblasť, 

imaginácia a emocionalita. Model nerozlišuje medzi intelektovou a motivačnou zložkou, 

pretože potreba poznania splýva s intelektom a tvorivosť je redukovaná na imagináciu. 

Orientácia je zameraná aj na emocionálnu stránku osobnosti nadaného tvorcu, ktorá je málo 

zdôrazňovaná vo väčšine prístupov ku vymedzeniu nadania. Spomínanú orientáciu autor 

vysvetľuje ako rozhodujúcu, pretože bez emocionálnej sféry nemôže vzniknúť žiadny nový 

tvorivý produkt (Duchovičová 2007).  

 

 Psychosociálny model Tannenbauma 

V nadaní zdôrazňuje performačnú zložku – rozlišuje jedincov, ktorí svoje nadanie 

prejavujú vo výkone a tých, ktorí netvoria nové hodnoty a tak ich nadanie zostáva 

nerealizovaným potenciálom. Tannenbaum vymedzil päť faktorov, ktoré podľa neho tvoria 

oblasť realizácie nadania: všeobecné intelektové schopnosti, špeciálne schopnosti, 

neintelektové faktory, prostredie a šanca. Oproti Czeiselovi, Tannenbaum rozdelil každý 

faktor na statickú a dynamickú zložku. Statická dimenzia obsahuje sily, ktoré sú nemenné 

a sú súčasťou vybavenia jedinca. Dynamická zložka sa vzhľadom na prostredie, správanie 

jednotlivca a celkovú situáciu môže meniť (Jurášková 2003). 

 

 Model rozvíjajúcej odbornosti Sternberga 

Autor pozerá na podstatu nadania z odlišného pohľadu. Tvrdí, že testy inteligencie 

nemerajú skutočné schopnosti, ale výkon, ktorý je odrazom získanej odbornosti v danej 

oblasti. Danú odbornosť nazýva rozvíjajúcou odbornosťou. V strede modelu stojí: motivácia, 

metakognitívne zručnosti, učenie, myslenie, vedomosti. Táto odbornosť sa prejavuje buď v 

analytickej – intelektuálnej, tvorivej, alebo v praktickej oblasti, ktoré sú od seba nezávislé 

a rozvíjajú sa v závislosti od genetických dispozícií a najmä prostredia jedinca. Nadanie teda 

vníma ako výkonovú zložku osobnosti, ktorá sa meria a zisťuje na základe výkonov 

(Jurášková 2003). 

 

 Štruktúrny model Dočkala 

Nad osobnosťou sa zamýšľa ako nad regulátorom činnosti. Ak chceme porozumieť 

ľudským vlastnostiam, ktoré sa vzájomne prelínajú, je potrebné ich zjednodušiť a usporiadať 

do vhodného rámca. Dočkal zároveň tvrdí, že celá štruktúra nadania je hierarchická a tvorí ju: 
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- inštrumentálna zložka (vlastnosti uplatňujúce sa ako nástroje činnosti): telesné vlastnosti, 

schopnosti, zručnosti, spôsobilosti a vedomosti, 

- aktivačná zložka (zodpovedá za využitie komponentov inštrumentálnej zložky): aktívnosť 

a motivácia k výkonu, vôľové charakteristiky, zameranie osobnosti, 

- ľudské ja (zabezpečuje najvyššiu úroveň regulácie): integrácia osobnosti a identita v čase, 

sebauvedomenie, sebahodnotenie, sebavedomie, snaha po realizácii (Dočkal 2005).  

 

 Model štruktúry osobnosti nadaného jedinca Mesárošovej 

Z našich autorov navrhla model nadania aj Mesárošová, ktorá ho takto zhrnula do 

sumárnej definície: „Nadanie je dobre integrovaný súbor vnútorných determinantov, t.j. 

kognitívnych, psychomotorických, emocionálnych, motivačných zložiek a sebapoňatia, 

a determinantov osobnosti vzťahujúcich sa k vonkajšiemu prostrediu, t. j. psychosociálnej 

adjustácie, interpersonálneho správania a konatívnej zložky, ktoré sa ako potenciál môžu 

rozvinúť v interakcii s vplyvmi prostredia“ (Mesárošová 1998, s. 23). 

 

1. 5 Druhy nadania 

Druh nadania je bližšou špecifikáciou oblasti, v ktorej sa nadanie prejavuje a súvisí so 

štruktúrou nadania. Jednotlivé druhy nadania sa pritom vzájomne viac alebo menej prelínajú. 

Podľa Koncepcie rozvoja nadaných detí a mládeže v SR (2007) vyčleňujeme tieto základné 

druhy nadania: 

- intelektové nadanie – nadanie s vysoko nadpriemerne rozvinutými poznávacími 

schopnosťami, s potenciálom pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých 

intelektových oblastiach, 

- umelecké nadanie – prejavuje sa v niektorej z umeleckých oblastí napr. výtvarnej, 

hudobnej, literárno – dramatickej, tanečnej, 

- športové nadanie – prejavuje sa v niektorej z mnohých oblastí individuálneho alebo 

kolektívneho športu, 

- praktické nadanie – súvisí alebo s manuálnymi zručnosťami pre konkrétne praktické 

činnosti (napr. kuchárske, automechanické, elektrotechnické), alebo so sociálnymi 

spôsobilosťami (napríklad pri práci v oblasti tzv. pomáhajúcich profesií). 
 

Okrem toho sa v odbornej literatúre vyskytujú zmienky o rôznych iných druhoch 

nadania, napr. vodcovské, emocionálne, tvorivé. Ich mechanizmus, diagnostika a nástroje na 

rozvíjanie však dosiaľ nie sú dostatočne rozpracované. 
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Aj Mönks (1992) vymedzuje druhy nadania a uvažuje o týchto štyroch oblastiach: 

duševné schopnosti – intelektuálne výkony, tvorivosť a produktívnosť, nadanie vo výtvarnom 

a muzických umeniach, v sociálnej oblasti – vodcovské umenie. 

Môžeme sa stretnúť i s horizontálnou a vertikálnou klasifikáciou nadania (Hříbková 

2009). Horizontálna klasifikácia je zameraná na členenie nadania podľa druhov činnosti. Ide 

o najznámejšiu klasifikáciu, v rámci ktorej sa stretávame s nejednotnými názormi na to, čo 

patrí do daného členenia. Vertikálna klasifikácia nadania sa týka stupňa aktualizácie nadania. 

Ide o nadanie rozdelené na latentné (potenciálne) a manifestované (aktuálne). 

 Latentné nadanie sa vyskytuje skôr u mladších detí, u ktorých sa ešte nestretávame 

s dominantným záujmom. Tieto deti nepodávajú mimoriadne výkony v konkrétnych 

oblastiach, ale bol u nich psychologickým vyšetrením zistený osobnostný potenciál, ktorý pri 

vhodných podmienkach umožní podávať takéto výkony v budúcnosti. Aktuálnym nadaním sa 

rozumejú výkony a prejavy podávané v súčasnej dobe. 

 K autorom odmietajúcim monolitické konštruovanie nadania patrí i Sternberg (1985, 

In: Duchovičová 2007) a podľa svojej triarchickej teórie humánnej inteligencie vyčleňuje 

tieto tri druhy nadania: analytické, syntetické a praktické. Obvyklé testy inteligencie dobre 

zachytávajú analytické zručnosti, ale syntetické a praktické zručnosti adekvátne 

nezachytávajú. 

1. 5. 1 Matematické nadanie 

 Podľa Dočkala (2005) môžeme matematické nadanie, ktoré je v centre našej 

pozornosti, spolu s jazykovým nadaním, nadaním pre vedeckú prácu a nadaním pre technické 

vedy zaradiť ku konkrétnym druhom intelektového nadania. 

 Nejednoznačné definovanie sa vzťahuje nielen na pojem nadanie, ale platí to aj 

v prípade pojmu matematické nadanie. Laznibatová (2007) tvrdí, že matematické nadanie 

súvisí s vysokou úrovňou rozumových schopností. Duchovičová (2007) uvádza, že 

špeciálnymi charakteristikami nadania na matematiku sú matematické schopnosti 

a matematické záujmy.  

Pod matematickou schopnosťou rozumie Verdelin (1958, In: Košč 1972) schopnosť 

chápať povahu matematických a podobných úloh, symbolov, metód a dôkazov, naučiť sa ich, 

podržať v pamäti a reprodukovať ich, kombinovať ich s inými úlohami, symbolmi a dôkazmi, 

používať ich pri riešení matematických a podobných príkladov úloh. 

Výskumom matematických schopností nadaných sa venoval aj ruský psychológ 

Kruteckij (1968), ktorý dospel k záveru, že matematické nadanie je založené na 
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generalizovanom, skratkovitom a flexibilnom myslení v oblasti matematických vzťahov 

a číselných i lexikálnych symbolov. Tento opis rozvinul Osborn (1983, In: Mesárošová 1998) 

o symbolickú manipuláciu s abstraktnými kvantitami, považujúc ju za kľúčový element 

v rozlišovaní matematicky nadaných detí. 

Matematické schopnosti predstavujú komplexnú štruktúru, v ktorej rozlišujeme 

niekoľko faktorov. Charakterizoval ich Košč (1972) a ide o nasledovné faktory: 
 

a) všeobecný matematický faktor – podieľa sa na riešení rôznych matematických úloh, 

b) numerické faktory – uplatňujú sa pri manipulácii s číselnými dátami, 

c) priestorové, vizuálno-percepčné faktory – sú základom schopnosti orientovať sa 

v zrakovo vnímateľnom priestore, pričom sú dôležité nielen v geometrii, ale aj 

v aritmetike, 

d) verbálne faktory – majú uplatnenie pri riešení slovne formulovaných úloh, 

e) faktory usudzovania – podieľajú sa na odhaľovaní vzťahov medzi údajmi 

v matematickej úlohe, 

f) školské faktory – slúžia na vysvetlenie závislosti výkonu v matematike od úrovne 

vedomostí dieťaťa získaných  v škole. 
 

Blažková – Sytařová – Vaňurová (2008) definujú nadanie na matematiku ako súbor 

schopností, ktoré umožňujú v matematike dosahovať výkony nad rámec bežného priemeru 

populácie. 

Podľa názoru Mesárošovej (1998, s. 29) „matematickým nadaním môžeme označiť 

súbor priaznivo zosúladených nadpriemerných všeobecných intelektových schopností, vysoko 

rozvinutých matematických a tvorivých schopností, ako aj optimálnu motiváciu 

k matematickým úlohám, a to v ich vzájomnej interakcii“. 

1. 6 Charakteristika nadaného žiaka mladšieho školského veku 

Nadaní jedinci ako skupina sú oproti priemernej populácii typickí istými 

charakteristikami, ktorými sa od nej odlišujú, a to najmä v kognitívnej a emocionálnej oblasti. 

Každý nadaný jedinec nie je nositeľom všetkých, ani väčšiny typických charakteristík, ale je 

možné na ňom rozoznať určitú kombináciu vlastností, ktoré súvisia s nadaním. Populácia 

nadaných sa javí smerom von ako relatívne homogénna, ale smerom dovnútra ako 

heterogénna skupina s interindividuálnymi rozdielmi. 

„Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vymedzuje v § 2 písm. j) a q) dieťa, 

resp. žiaka s nadaním ako dieťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby musia byť diagnostikované zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie“ (Vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy pre žiakov so 

všeobecným intelektovým nadaním. ISCED 1 – Primárne vzdelávanie, 2009, s. 3). Špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaných žiakov nevyplývajú len z ich 

nadpriemerne rozvinutých schopností, ale aj z ich asynchrónneho vývinu a výskytu 

sprievodných porúch rôzneho stupňa, súvisiacich najmä s oblasťou správania, socializácie, 

komunikácie. 

Podľa Koncepcie rozvoja nadaných detí a mládeže v SR (2007, s. 4) „sa za nadaného 

žiaka/dieťa pokladajú tí žiaci/deti, ktorí v porovnaní s rovesníkmi podávajú alebo majú 

potenciál podávať vysoko nadpriemerné výkony v niektorej oblasti alebo oblastiach činnosti 

(vzhľadom na to, že ide o žiaka/dieťa, tieto činnosti sú orientované na oblasti, súvisiace s 

výchovou a vzdelávaním).“ 

Nadaní jedinci sú často charakterizovaní aj ako osoby s disproporcionálnym, 

asynchrónnym vývinom. Silvermanová (1990) tvrdí, že táto vývinová nevyrovnanosť sa 

prejavuje v štyroch oblastiach: 

- v intelektovo-motorickej: skorá verbalizácia, skoré čítanie, slabšia úroveň 

grafomotorického prejavu, 

- v intelektovo-verbálnej: diferencie medzi kapacitou myslenia a verbalizačnými 

schopnosťami, 

- v intelektovo-emocionálnej: pri vysokej úrovni intelektových schopností sa u nadaných 

detí prejavuje emocionálna nezrelosť, 

- v intelektovo-sociálnej: vyspelá úroveň rozumových schopností súčasne so zníženou 

sociálnou vyspelosťou. 

Asynchrónnosť podľa Juráškovej (2003) znamená, že nadaní môžu byť aktuálne 

v rôznom vývinovom štádiu v oblasti kognitívnej, fyzickej a emocionálno-sociálnej. Typické 

charakteristiky nadaných sa preto zväčša začleňujú do týchto troch kategórií. Vzhľadom na 

potreby našej práce sa v ďalšej časti zameriame na aspekty v kognitívnej sfére, t. j. 

schopnosti, zručnosti a procesy, ktoré primárne ovplyvňujú nadpriemerné výkony. Aj v rámci 

tejto skupiny je možné sa stretnúť s výraznými rozdielmi. 

Na základe zosumarizovania poznatkov viacerých autorov Laznibatová (2007) hovorí 

o šiestich oblastiach, kde sa prejavujú mimoriadne intelektové schopnosti: 
 

a) Vynikajúca pamäť a jej rozsiahla kapacita 
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Nadaní jedinci sú schopní prijať obrovské množstvo informácií, dokážu si ich 

vynikajúco vštepiť a bez problémov podľa potreby vybavovať. Preto je potrebné im neustále 

poskytovať nové, náročné a podnetné informácie. Učiteľ s nimi nepracuje len na báze 

predpísaného učiva z učebných osnov, ale pripravuje aj rozširujúce a obohacujúce učivo 

a náročnejšie učebné materiály. 

b) Akcelerované tempo myšlienkových procesov 

Nadaní žiaci dokážu pracovať rýchlo v intelektovej kognitívnej oblasti. Sú schopní 

bystro chápať, myslieť, analyzovať a syntetizovať, rýchlo dekódovať, objaviť podstatu 

a riešiť problém, ako aj vyhodnotiť získané informácie. V základných školách je preto 

potrebné im zabezpečiť zodpovedajúce pracovné tempo a akceptovať ho, keďže pomalé 

tempo výučby im môže spôsobovať výrazné problémy.  

c) Flexibilita a originalita myslenia 

Resp. tvorivé myslenie sa prejavuje rýchlosťou vnímania, asociovania rozličných 

podnetov. Je to zároveň schopnosť prekonávať ustálené spôsoby reagovania a myslenia pri 

riešení úloh. Flexibilitu myšlienkových procesov je možné podnecovať aj tým, že nadaným 

umožníme riešiť problémy, úlohy rôznymi spôsobmi, vlastnými postupmi, ako aj s vlastnou 

interpretáciou. Originalita myslenia je špecifická schopnosť vidieť neobvyklé veci, vzťahy, 

schopnosť zlučovať rôzne myšlienky netypickými spôsobmi, to znamená, že nadaní jedinci 

formulujú originálne a nové myšlienky, nachádzajú nápadité riešenia. Túto vlastnosť 

v školských podmienkach rozvíjame takým spôsobom, že vytvárame príležitosti, aby nadaní 

žiaci mali dostatok situácii, kde by problémy riešili novými netradičnými prístupmi. 

d) Efektívny proces spracovania informácií 

Nadaní majú lepšie schopnosti analyzovať, syntetizovať a následne zhodnotiť 

novozískané informácie. Preferujú ich, venujú im viac pozornosti a majú rozvinutejšie 

schopnosti zvládať nové podnety a situácie. Kódujú, kombinujú a porovnávajú informácie 

výberovejšie, dokážu si vybrať významné, nevýznamné informácie, sú presnejší a robia 

menej chýb. Pre svoju špecifickosť a na prvý pohľad neidentifikovateľnosť bývajú tieto 

schopnosti v školskom prostredí často opomínané. Ak sa dané vlastnosti v škole nerozvíjajú, 

spôsobuje to nadaným škody pri realizácii ich potenciálu. 

e) Kvalitný postup pri riešení problémov 

Pre nadaných jedincov sú charakteristické vyspelejšie strategické prístupy k riešeniu 

problémov. Nadaní sú schopní rýchlo rozpoznať podstatu problémov a určiť si postupnosť 

krokov na vyriešenie rôznych úloh a situácií. Špecifická je aj rýchlosť rozumových operácií – 

typická len pre nadané deti – pričom mnohé úlohy riešia „z hlavy“, bez použitia pomocných 
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prostriedkov. Majú veľkú kapacitu na spracovanie informácií, a preto musia mať v škole 

zabezpečenú možnosť rozmanitých myšlienkových operácií na rôznej úrovni. Potrebujú čas 

na zvnútornenie problému a na jeho doriešenie. Ak sa im neposkytne, môže to pre nich byť 

frustrujúce. 

f) Komplexnosť myslenia a schopnosť hodnotenia 

Nadaní žiaci dokážu integrovať myšlienky do systémov, vedia diferencovať základné 

prvky, analyzovať nevyhnutné a odlíšiť nepotrebné články. Majú schopnosť narábať 

s abstraktnými úrovňami, viacerými alternatívami a dokážu predpovedať konečný výsledok 

svojej činnosti. Schopnosť hodnotenia, pri získavaní nových poznatkov, ako i hodnotenie 

vlastných činností a ich výsledkov je základná vlastnosť nadaných. Od nej sa odvíja 

vytváranie názorov na veci, ľudí a čo je dôležité, upevňuje sa schopnosť robiť samostatné 

rozhodnutia, vytyčovať si ciele a rozmanitými spôsobmi nazerať na riešenia problémov 

a situácií. Nadaní disponujú takýmto myslením skôr a na inej úrovni ako ostatné deti, a preto 

sa často stáva, že sú práve preto negatívne hodnotení najmä v podmienkach primárnej školy. 

Ak sa zvýšená kritickosť nadaných (prejavujúca sa predovšetkým v hodnotení správania 

a konania iných) posudzuje ako nevhodná, mnohokrát ich považujú za nevychovaných 

a arogantných.  
 

Kognitívne prejavy a schopnosti nadaných žiakov mladšieho školského veku môžeme 

podľa zistení Hříbkovej (2009) členiť na: 
 

 Intelektové charakteristiky 

- Pri získavaní informácií samostatne používajú encyklopedické zdroje a moderné 

technológie. 

- Zaujímajú sa o vzťahy, príčiny a následky, sú schopní rozpoznať vzťahy medzi nimi. 

- Sú citliví na existenciu problémov. 

- Štruktúrujú informácie a vytvárajú rôzne systémy. 

- Sú schopní správne a rýchlo zovšeobecňovať. 

- Majú rozvinuté kritické myslenie, ktoré sa okrem iného prejavuje tendenciou 

k pochybovaniu, polemike a zvýšenej sebakritike. 

- Majú bohatý slovník a priťahujú ich abstraktné pojmy. 

- Dokážu dlhšie koncentrovať pozornosť ako deti rovnakého veku. 
 

 Tvorivé charakteristiky 

- Ľahko rozoznávajú fantáziu a imagináciu. 

- Pri školských a mimoškolských činnostiach prejavujú intelektuálnu hravosť a zvedavosť. 
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- Sú schopní prijímať nové informácie a vyžadujú ich. 

- Sú veľmi flexibilní v myslení a dospievajú k originálnym spôsobom riešenia rôznych úloh. 

- Dokážu byť nekonvenční v uvažovaní. 
 

Pokiaľ spomínané charakteristiky podnecujeme a rozvíjame, bývame svedkami 

zaujímavého, neobyčajne rýchleho vývoja poznávacích schopností. Pokiaľ prirodzený vývoj 

tlmíme a k jeho rozvoju nedochádza, môže sa stať, že nadpriemerné schopnosti paradoxne 

vytvoria negatívnu silu, ktorá začne pôsobiť proti akémukoľvek učeniu a vzdelávaniu 

(Portešová  2011). 

1. 6. 1 Problémové prejavy nadaných žiakov 

Napriek tomu, že nadanie je vo všeobecnosti prijímané a posudzované skôr v 

pozitívnom zmysle, osobnosť nadaného nemusí byť vždy práve v medziach sociálnych 

noriem. Medzi problémové sprievodné symptómy nadaných žiakov zaraďuje Jurášková 

(2006) nasledovné prejavy:  
 

- neschopnosť prehrávať, priznať si chybu, prijať kritiku, 

- nerešpektovanie autority, neochota poslúchnuť príkazy, výhrady voči požiadavkám 

kladeným autoritou, prejavujúce sa navonok ako drzosť alebo negativizmus, 

- zlá sociálna adaptácia, problémy v interpersonálnych kontaktoch, najmä extrémy 

(prílišná introverzia, neochota kooperovať v tíme, alebo naopak, snaha viesť, 

organizovať a riadiť ostatných), 

- netrpezlivosť pri pomalšom tempe ostatných, 

- príliš kritickí alebo netolerantní k ostatným, pocity znechutenia, perfekcionizmus, 

- neznášanie prerušenia činnosti, 

- frustrácia z nedostatočnej aktivity, rušenie poriadku a rozvrhu v triede, potreba 

neustálej stimulácie, okolím vnímaný ako hyperaktívny, 

- odmietanie rád dospelých alebo vrstovníkov, nekonformnosť, nekonvenčnosť, 

- znížená potreba spánku, v krajnom prípade až jeho poruchy, 

- nesprávne rozvinutá grafomotorika. 
 

Všetky tieto osobnostné špecifiká nadaných jedincov môžu do určitej miery 

pretrvávať až do dospelosti. Postupne minimalizovať, až úplne eliminovať ich môže 

adekvátny edukačný prístup a prirodzený proces zrenia. Ako sme už uviedli, vzhľadom na 

akcelerovaný kognitívny vývin vzniká diskrepancia medzi jednotlivými zložkami osobnosti 

človeka a negatívne dôsledky sa prejavujú predovšetkým v emocionálnej a sociálnej sfére. 
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Spomínané problémové prejavy môžu byť dokonca i príčinou nesprávnej diagnózy. 

Ide najmä o tieto možné diagnostické pochybenia: 
 

o ADHD (porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou) – mnohí nadaní žiaci sú 

hyperaktívni, ale nie všetci majú zároveň túto poruchu. 

o Vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia atď.) – niektorí žiaci 

majú neúhľadné písmo, to ale neznamená, že sú všetci dysgrafici (takéto písmo býva 

skôr dôsledkom toho, že rýchlo plynúce myšlienky nadaný žiak nedokáže rovnako 

rýchlo a zároveň úhľadne zapísať). 

o Porucha opozičného vzdoru – intenzita, senzitivita, idealizmus nadaných navonok 

môže navodzovať dojem o ich tvrdohlavosti, prejavujúcej sa zápasom s rodičmi, 

učiteľmi, najmä v prípadoch, keď sa im dostáva kritiky. 

o Obsesívno-kompulzívna porucha – ich perfekcionizmus, netolerancia chýb a potreba 

organizovať ľudí a veci môžu byť mylne interpretované ako znaky tejto poruchy. 

o Dodávame, že podobné dôvody (posilnené silnou introverziou niektorých nadaných) 

môžu viesť k (nie vždy oprávneným) podozreniam na Aspergerov syndróm 

(Jurášková 2007). 
 

Nadaní žiaci však môžu zároveň trpieť niektorou z uvedených porúch a mať tak 

„dvojnásobnú diagnózu“. To znamená, že intelektové nadanie sa môže spájať aj s niektorými 

postihnutiami alebo narušeniami, okrem telesných a senzorických to bývajú aj vývinové 

poruchy učenia, ADD, ADHD, prípadne poruchy správania. V jednotlivých prípadoch sa s 

nadaním môžu súčasne vyskytovať aj také poruchy ako zajakavosť, ojedinele aj Aspergerov 

syndróm, psychiatrické a neurotické poruchy (napr. depresie) a pod. (Duchovičová 2007). 

1. 6. 2 Matematicky nadaný žiak mladšieho školského veku 

 S mimoriadnymi počtárskymi zručnosťami sa môžeme stretnúť už u detí 

predškolského veku. V mladšom školskom veku sa už matematické schopnosti diferencujú, 

pričom je spravidla náročné stanoviť, či žiak je alebo nie je matematicky nadaný. Preto je 

potrebné sa venovať všetkým, ktorí dosahujú dobré výsledky a prejavujú záujem 

o matematiku, predkladať im problémové situácie a pozorovať, do akej miery sú schopní sa 

s nimi vyrovnať a riešiť ich. V prípade, že ide o nadanie, môžeme u takých jedincov sledovať 

nielen relatívne mechanické počtárske schopnosti a zručnosti, ale aj zárodky matematického 

myslenia. 



A. Prídavková - D. Štefková: Riešiteľské stratégie matematických úloh v edukácii nadaných žiakov (Prešov, 2013) 

 

25 
 

Košč (1972) tvrdí, že jedinci s nadaním na matematiku disponujú týmito rozvinutými 

schopnosťami:  
 

- schopnosť vyvodzovať vzťahy v oblasti matematických pojmov a úloh,  

- schopnosť analyzovať situácie (odlíšiť podstatné od menej podstatného), 

- schopnosť narábať s abstraktnými kvalitami a konkretizovať ich, 

- schopnosť osvojiť si používané formy manipulácie (manipulácia so vzorcami), 

- schopnosť chápať povahu matematických problémov a metód ich riešenia. 
 

Medzi základné prejavy spomínanej skupiny žiakov zaraďuje Novotná a Zhouf 

(2005):  
 

- vnímavosť a zvedavosť v matematike,  

- rýchle pochopenie matematických myšlienok,  

- tvorivé riešenie matematických úloh,  

- schopnosť využívať získané vedomosti v iných matematických situáciách,  

- vnútorná motivácia, záujem o matematiku,  

- vyšší stupeň samostatnosti pri riešení úloh,  

- vyššia schopnosť sústrediť sa na problém a chuť vyriešiť ho,  

- rýchlosť pochopenia, vyriešenia úlohy a navrhovanie rôznych stratégií riešenia úloh. 
 

Analýze matematických schopností u žiakov mladšieho školského veku sa intenzívne 

venoval Kruteckij (1977). Z jeho výskumu vyplynulo, „že u žiakov v mladšom školskom 

veku, ktorých matematické schopnosti sú na nadpriemernej úrovni, sa dosť jasne prejavuje 

schopnosť zovšeobecňovať matematický materiál, redukovať úsudky a systémy 

zodpovedajúcich úkonov v procese riešenia úloh, pričom skracovanie sa pozoruje pri riešení 

jednoduchých úloh. Tieto deti sa vyznačujú pružnosťou myšlienkových procesov, ktorá sa 

prejavuje v rôznorodosti prístupov pri riešení úloh a sú schopné samostatne zostaviť 

podmienky úlohy. Žiaci s nadaním na matematiku si ľahko zapamätajú matematický materiál 

– nielen konkrétne údaje a vzťahy, ale prejavujú sa u nich aj znaky zovšeobecňujúcej pamäte, 

t. j. sú schopní pamätať si aj princíp riešenia úlohy a vzťahy medzi danými údajmi“ 

(Kruteckij 1977, In: Prídavková 2006, s. 3). 

Blažková – Sytařová – Vaňurová (2008) členia spoločné rysy matematicky nadaných 

žiakov do nasledujúcich štyroch oblastí: 

 Oblasť numerického faktoru aritmetických operácií: žiaci majú presnú predstavu 

prirodzeného čísla a ďalších číselných oborov. Vnímajú podstatu pozičnej desiatkovej 

číselnej sústavy. Nemajú problém s prechodom k záporným číslam, ani s účelným 
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využívaním kalkulačky. Je však potrebné si uvedomiť, že žiaci, ktorí sa orientujú 

v číselných oboroch a bez chyby vykonávajú počtové operácie ešte nemusia byť nadaní 

na matematiku. 

 Oblasť geometrických predstáv: majú veľmi dobrú úroveň priestorovej predstavivosti, 

správne identifikujú geometrické útvary. Skladajú rôzne komplikované skladačky, 

hlavolamy, zložité modely a stavby zo stavebníc s uplatnením aj vlastnej fantázie. Chápu 

podstatu geometrických zobrazení (napr. osovej a stredovej súmernosti, podobnosti) 

a dokážu vymodelovať alebo zakresliť útvary v tomto zobrazení. S porozumením čítajú 

plán stavby a dokážu ho aj vytvoriť. 

 Algebraická oblasť: dokážu veľmi skoro zovšeobecňovať. Chápu závislosti, objavia ich 

princíp a dokážu ich matematicky zapísať. Nemajú problém s riešením kombinatorických 

úloh, prejavuje sa u nich aj pravdepodobnostné myslenie. So záujmom riešia logické 

a slovné úlohy. 

 Všeobecná rovina: u žiakov sa prejavuje výrazná vnútorná motivácia pre objavovanie 

matematických situácií. Zaujímajú sa o riešenie problémov, ktoré doposiaľ neriešili. 

Úplne sa koncentrujú na oblasť svojho záujmu a prejavujú v nej vynikajúce znalosti 

(avšak iné poznatky a zručnosti im môžu chýbať). Dokážu kreatívne myslieť, sú zvedaví, 

kladú otázky, ktoré dospelým jedincom vôbec nenapadnú. Sú schopní vymyslieť vlastnú 

stratégiu riešenia úlohy. V škole si vyžadujú úlohy navyše (musia byť kvalitatívne 

náročnejšie) a nevnímajú to ako prácu navyše. Vedomosti účelne využívajú v ďalšom 

učive, vytvárajú si systém a chápu vzťahy medzi jednotlivými pojmami. 

Pri riešení úloh žiaci opúšťajú stereotypné postupy a vymyslia netradičné riešenie, 

pričom rutinné výpočty, ich formálne zápisy považujú za stratu času. Znamená to, že rýchle 

a presné prevádzanie numerických výpočtov nemusí byť prejavom matematického nadania. 

A chýbajúce formálne zápisy a postupy nie sú signálom toho, že by žiak nebol nadaný na 

matematiku. Dôležitá je preto stimulácia a vytváranie vhodných podmienok na to, aby sa žiak 

do vyučovacieho procesu zapájal a považoval ho za účelný. Len tak môže svoje nadanie 

prejaviť a ďalej ho rozvíjať. 

1. 7 Edukácia nadaných žiakov na Slovensku 

Edukácia nadaných žiakov je aktuálnou témou, nakoľko je potrebné vo výchovno-

vzdelávacom procese zabezpečiť taký prístup, ktorý umožní realizovať a rozvinúť ich 

potenciál a tým obohatiť ich osobnosť. V Slovenskej republike sú legislatívne podmienky pre 
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vzdelávanie nadaných žiakov špecifikované v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1, Primárne vzdelávanie, 2008 – ŠVP ISCED 

1 (článok 12.3 – Výchova a vzdelávanie detí a žiakov s nadaním). Cieľom výchovy a 

vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na 

tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových 

charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných detí a 

žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním sa na úrovni primárneho 

vzdelávania uskutočňuje (ŠVP ISCED 1, 2008): 
 

- v základných školách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania, 

- v ostatných školách v triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového 

nadania (žiaci môžu časť vyučovania absolvovať mimo týchto tried spolu s ostatnými 

žiakmi školy), 

- v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna 

a skupinová integrácia, žiaci postupujú podľa individuálneho alebo skupinového 

výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci 

s príslušným odborným pedagógom, resp. s centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie). 
 

Edukačný proces v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je 

individualizovaný a jeho základnými prístupmi sú akcelerácia a obohatenie. Akceleráciou 

rozumieme skoršie zaškolenie, preradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania 

predchádzajúceho ročníka, absolvovanie viacerých ročníkov počas jedného školského roka, 

alebo absolvovanie niektorých učebných predmetov vo vyššom ročníku. Obohatenie 

znamená rozšírenie, prehĺbenie učiva nad rámec bežných učebných osnov. Kým akcelerácia 

predstavuje kvantitatívny prístup vo vyučovaní nadaných, obohatenie je skôr kvalitatívnou 

kategóriou, založenou na prísune nových a pre nadaných žiakov zaujímavých informácií 

a aktivít (Fořtík - Fořtíková 2007). 

Taktiež je možné postupovať podľa „individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu, podľa ktorého postupujú všetci nadaní žiaci, ktorí majú okrem nadania špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne 

znevýhodneného prostredia. V ich individuálnom výchovno-vzdelávacom programe je 

potrebné zohľadniť všetky druhy ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb“ (ŠVP 

ISCED 1 2008, s. 35). 
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Pre prácu pedagóga sú okrem výchovno-vzdelávacieho programu a učebného plánu 

pre  intelektovo nadaných dôležité aj tieto dokumenty: 

- Doplnky k učebným osnovám pre 1. – 4. ročník základnej školy pre integrovaných 

intelektovo nadaných žiakov (2005). 

- Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

programov pre intelektovo nadaných žiakov (2005). 

- Informačno-metodický materiál k organizácií výchovy a vzdelávania integrovaných 

intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy (2005). 

Autorsky sa na nich podieľali Jurášková, Dočkal a Farkašová. Dokumenty schválilo 

v roku 2005 vtedajšie Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a všetky sú dostupné na 

stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie www.vudpap.host.sk. 

V procese vyučovania matematiky by učitelia na 1. stupni základných škôl mali 

venovať pozornosť vyhľadávaniu žiakov, ktorí majú zvýšený záujem o tento predmet. 

Učitelia by mali mať na mysli, že cieľom vyučovania matematiky je nielen odovzdávanie 

základných poznatkov, formovanie návykov a zručností, ale aj ich prehlbovanie využitím 

rôznych foriem práce. Na prácu so žiakmi s nadaním na matematiku je preto potrebné voliť 

vhodné metódy a formy práce, či už priamo na vyučovaní alebo formou aktivít 

organizovaných mimo vyučovacieho procesu. Najrozšírenejšou formou činnosti v čase mimo 

vyučovania je práca v matematickom krúžku. Inou formou pedagogickej práce s nadanými 

žiakmi je organizovanie matematických súťaží ako aj matematických sústredení a táborov pre 

žiakov mladšieho školského veku, pričom pedagóg by mal voliť predovšetkým také metódy 

na prácu, ktoré by podnecovali aktivitu žiakov, motivovali ich k tvorivej a samostatnej 

myšlienkovej činnosti (Duchovičová 2007). 

1. 8 Matematika a nadaný žiak 

Dôležitosť matematiky ako vyučovacieho predmetu v rámci edukačného procesu 

v základných školách je nepopierateľná. Učiteľ by v rámci tejto oblasti mal disponovať 

nielen bohatými teoretickými, ale aj praktickými poznatkami, pretože ich efektívne 

sprostredkovanie žiakom je možné len na takomto základe. Vo výchovno-vzdelávacom 

procese tak žiak môže nadobudnúť široké spektrum vedomostí z matematiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre správne osvojovanie ďalších informácií na vyššom stupni vzdelávania a pre 

rozšírenie jeho pojmového aparátu (Prídavková – Štefková 2011). Len učiteľ s bohatými 

teoreticko-praktickými vedomosťami je schopný u nadaného žiaka rozvíjať a podporovať 

jeho prirodzený záujem o matematiku, ktorá je dôležitým faktorom v rámci všestranného 

http://www.vudpap.host.sk/
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rozvoja osobnosti dieťaťa. Dôležitým predpokladom kvalitnej odbornej práce s nadanými 

žiakmi je skutočnosť, aby učitelia mali dostatok informácií o danej problematike. Výsledky 

prieskumu, ktorý realizovala Vašutová (2009) ukazujú, že úroveň informovanosti v učiteľskej 

verejnosti o možnostiach identifikácie a edukácie nadaných žiakov v oblasti matematiky nie 

je dostatočná.  

Za vhodný prostriedok stimulácie nadania, v rámci učebného predmetu matematika, 

považujeme matematickú úlohu, pričom tvorbou vhodných úloh a ich zaraďovaním do 

edukačného procesu môžeme rozvíjať poznávacie schopnosti nadaných žiakov. 

V súvislosti s problematikou týkajúcou sa procesov myslenia bolo vytvorených 

viacero taxonómií kognitívnych funkcií. Zelina (1996) považuje taxonómiu za usporiadanie 

poznávacích funkcií do istej hierarchie podľa zložitosti funkcií s tým, že vyššia funkcia 

zahrňuje nižšiu funkciu. Pre rozvíjanie kognitívnych funkcií platia nasledovné axiómy: 

 je nutné rozvíjať všetky poznávacie funkcie, najmä najvyššie – syntézu, hodnotenie 

a tvorivosť, 

 základom pre rozvíjanie kognitívnych funkcií sú úlohy (aj matematické), 

 všetky poznávacie funkcie sa majú rozvíjať v každom vyučovacom predmete (t.z. aj 

v matematike), 

 všetky kognitívne funkcie sa dajú rozvíjať nezávisle od veku žiaka. 

V ďalšej časti uvedieme charakteristiku jednotlivých úrovní kognitívnych funkcií 

podľa Zelinu (1990, In: Cirjak 2000). Túto hierarchiu budeme v matematike využívať pre 

rozvoj kognitívnych funkcií. Aby bolo možné lepšie posúdenie jednotlivých úrovní 

použijeme tzv. aktívne slovesá, ktoré vyjadrujú kontrolovateľnú činnosť žiakov.  
 

1. úroveň – vnímanie: Je to základ pre ďalšie matematické operácie.  

Aktívne slovesá: pozoruj, opíš, povedz čo vidíš, zopakuj, povedz vlastnými slovami, nakresli 

a pod. 
 

2.  úroveň – pamäť: Bez pamäte by nebolo myslenie. Pre pamäť je dôležité porozumenie, aby 

si žiaci zapamätali hlavné, podstatné.   

Aktívne slovesá: vymenuj, povedz, čo si pamätáš, napíš vzorec, zopakuj, doplň, vyber, podľa 

čoho to platí, vysvetli, oprav, skontroluj, vyjadri vlastnými slovami, uprav a pod. 
 

3. úroveň – nižšie konvergentné procesy (analýza, indukcia, dedukcia, priama príčinnosť, 

metodologické zbehlosti) 
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Aktívne slovesá: analyzuj, odvoď, použi vhodný vzťah, ukáž platnosť na niekoľkých 

prípadoch, popíš postup ako to budeš riešiť, z čoho to vyplýva, čo sa stane, ak zmeníš, za 

akých podmienok to platí, urob rozbor, klasifikuj a pod. 
 

4. úroveň – syntéza, analogické myslenie, zovšeobecnenie, aplikácie 

Aktívne slovesá: ako to vysvetlíš, daj do súvislostí, uveď analogickú úlohu, povedz vlastnými 

slovami ako si postupoval, porovnaj, uveď protipríklad, zhrň, použi v inej súvislosti a pod. 
 

5. úroveň – hodnotiace myslenie: Na tejto úrovni by mal byť žiak schopný posúdiť vzťahy, 

postupy, získané výsledky. 

Aktívne slovesá: vytvor kritérium pre hodnotenie, nájdi chybu, skontroluj a oklasifikuj, 

usporiadaj, posúď, rozhodni, obháj a pod. 
 

6. úroveň – tvorivé, divergentné myslenie 

Aktívne slovesá: vytvor, navrhni, navrhni čo najviac riešení, vyrieš úlohu viacerými 

spôsobmi, uveď všetky možné dôsledky, vytvor novú úlohu, ako sa zmení riešenie úlohy pri 

zmene podmienok, nájdi čo najviac možností a pod. (Cirjak 2000). 
 

Toto hierarchické usporiadanie pomáha ku komplexnému rozvoju poznávacích 

funkcií a aj k tvorivému vyučovaniu matematiky. Ako sme už spomenuli, v danej taxonómii 

platí, že vyššia úroveň vždy zahŕňa aj nižšie úrovne. Z uvedeného vyplýva potreba rozvíjať 

u žiakov, vo vyučovaní matematiky, všetky úrovne poznávacích funkcií. Pedagogická prax 

však kladie dôraz aj na vytváranie úloh, ktoré sa zameriavajú na rozvíjanie vyšších 

kognitívnych funkcií, čo vychádza z jedného z cieľov školskej matematiky, ktorým je 

rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie. 

 Portik (2001) realizoval výskum, v ktorom, okrem iného, zisťoval aj to, či niektoré 

učebné predmety poskytujú viac podnetov na rozvoj vyšších poznávacích funkcií ako iné. 

Predpokladal, že v matematike je menej možností pre tvorbu pedagogických situácií, ktoré 

umožňujú rozvíjať divergentné myslenie žiakov, nakoľko v matematike sa vyskytuje mnoho 

„vecí“, ktoré sú založené na pamäťovom zvládnutí a na algoritmických postupoch. Výsledky 

výskumu autorov predpoklad potvrdili. „Výchovné predmety poskytujú viac možností pre 

rozvíjanie hodnotiaceho a tvorivého myslenia a vyšších poznávacích procesov“ (Portik 2001, 

s. 88). V záveroch výskumu dodáva, že tým netvrdí, že v ostatných predmetoch sa 

nerozvíjajú vyššie funkcie, ale v predmete, akým je napríklad matematika, je pre učiteľa 

náročnejšie vytvárať také úlohy a pedagogické situácie, ktoré sú zamerané na rozvoj vyšších 

poznávacích funkcií na 1. stupni základnej školy.  
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 Aj výsledky tohto výskumu nás podnietili vytvoriť súbor úloh, ktoré pomáhajú 

rozvíjať vyššie úrovne kognitívnych funkcií – teda aj tvorivé a divergentné myslenie 

matematicky nadaných žiakov na primárnom stupni vzdelávania. 

 Perný (2006) je vo vyučovaní matematiky zástancom uplatňovania 

konštruktivistického prístupu. Pedagogický konštruktivizmus vychádza zo spojenia 

konštruktivizmu kognitívneho a sociálneho a presadzuje, aby sa vo výučbe využívalo riešenie 

konkrétnych životných problémov, tvorivé myslenie, práca v skupinách, manipulácia 

s predmetmi či názorné pomôcky. 

 Medzi propagátorov myšlienok konštruktivizmu patria aj Hejný a Kuřina (2009), ktorí 

uvádzajú, že matematické poznatky nie možné žiakom len preniesť pomocou príslušných 

informácií, ale poznatok si musí každý žiak vnútorne vytvoriť. 

Perný (2006) ďalej dodáva, že pokiaľ je vyučovanie matematiky prevádzané 

transmisívne, t. j. odovzdávaním hotových poznatkov a inštrukcií, je to cesta síce pomerne 

rýchla, môže rozvíjať pamäť, ale neorientuje sa na porozumenie, nedáva podnety k tvorivosti 

a môže ľahko viesť k formalizmu. Pri konštruktivistickom prístupe je žiak motivovaný 

k aktivite, k poznávaniu tým, že sú mu predkladané problémy a problémové situácie, ktorých 

riešením si sám vytvára poznatky a poznatkovú štruktúru. 

Tieto myšlienky formuloval Hejný a Kuřina (2009) v tzv. „Desatore 

konštruktivizmu“. Jedna zo zásad konštruktivistického prístupu vo vyučovaní matematiky 

hovorí o tom, že „základom matematického vzdelávania konštruktivistického typu je 

vytváranie prostredia podnecujúceho tvorivosť. Nutným predpokladom toho je tvorivý učiteľ 

a dostatok vhodných podnetov (otázky, úlohy, problémy...) na strane jednej a sociálna klíma 

triedy priaznivej tvorivosti na strane druhej“ (Hejný – Kuřina 2009, s. 194). 

Vyššie uvedené vnímame ako impulzy ku koncentrovaniu našej pozornosti na tvorbu 

a využitie neštandardných najmä tvorivých matematických úloh, ktoré prispievajú 

k formovaniu takého prostredia. Ide o úlohy, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie efektívnosti 

vyučovania z pohľadu rozvíjania matematických schopností a tvorivého myslenia žiakov 

nadaných na matematiku. 

1. 8. 1 Tvorivosť v matematike 

Ako sme už uviedli, podľa Vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy pre 

žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ISCED 1, (2009) patrí k čiastkovým cieľom 

matematického vzdelávania nadaných žiakov aj podpora rozvíjania tvorivosti a schopnosti 

tvorivo myslieť. 
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 Teoretických východísk či axióm rozvíjania tvorivosti je viacero a v odbornej 

literatúre sa vyskytujú v rozličných variáciách. Ďurič, Grác a Štefanovič (1991) uvádzajú 

nasledujúce východiská tvorivosti: 
 

 Každý duševne zdravý jedinec disponuje istou úrovňou tvorivosti. Zelina (1996, s. 

189) tvrdí, že „tvorivý môže byť každý človek“. 

 Tvorivosť ako každý psychický jav sa rozvíja v činnosti. Zelina (1996) dodáva, že nie 

každá činnosť pre ňu poskytuje rovnaké možnosti. 

 Výchova k tvorivosti, resp. tvorivému mysleniu má byť súčasťou výchovy celej 

osobnosti. 

 Zámerné rozvíjanie tvorivosti je predovšetkým úlohou učiteľov a školských 

pracovníkov. 
 

Zelina (1996) spomína aj tieto axiómy: 
 

 Tvorivosť je cvičiteľná funkcia, dá sa rozvíjať. 

 Tvorivosť je ťažká „práca“ v tom zmysle, že človek musí najskôr mnoho vedieť,  

poznať, premýšľať, aby mohol vytvoriť nový a hodnotný produkt. 
 

Na „procesuálny charakter“ rozvíjania tvorivosti poukazujú vo svojich teoretických 

východiskách aj Lokšová a Lokša (1996), ktorí hlavný význam rozvíjania tvorivosti 

vyzdvihujú v oblasti poznávacích a rozumových schopností mnohostrannosti vývinu 

osobnosti. 

V súčasnosti existuje viacero rôznorodých definícií pojmu tvorivosť. My uvedieme 

stručnú a operatívnu definíciu Zelinu (1996, s. 189): „tvorivosť je produkcia nových, 

hodnotných nápadov a riešení“. Ak uvedenú definíciu aplikujeme do edukačného procesu 

matematiky, tak tvorivou činnosťou podľa Cirjaka (2000) je nielen uplatnenie nových 

a hodnotných nápadov pri riešení problémov, ale aj nové formulácie problémov pri 

matematizácii reálnych situácií formou matematických úloh. 

Vo väčšine definícií sú preferované pojmy ako novosť, jedinečnosť, originalita, 

užitočnosť, prijateľnosť a akceptovateľnosť. V tejto súvislosti Tóthová (2006), ktorá sa 

zaoberá aj rozvojom tvorivého potenciálu žiakov mladšieho školského veku, naznačila 

črtajúce sa nejasnosti vo forme naformulovaných nasledujúcich otázok: „Je dieťa schopné 

vytvoriť niečo originálne?“ „Čo je vlastne originálne a pre koho originálne?“ Pri hľadaní 

odpovedí sa opiera o definíciu Zelinu a Zelinovej (1990, s. 17), ktorí definujú tvorivosť „ako 

takú interakciu subjektu s objektom, pri ktorej subjekt mení okolitý svet, vytvára nové, 
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užitočné a pre subjekt alebo referenčnú skupinu či populáciu významné hodnoty“. Na základe 

uvedeného autorka tvrdí, že práve v tejto definícii je obsiahnutá a zohľadnená absencia 

ohraničenia, pre koho je produkt nový, hodnotný a užitočný. Taktiež tvrdí, že autori danej 

definície pripúšťajú fakt, že keď je výtvor nový len pre jednotlivca (teda i pre žiaka) alebo 

istú referenčnú skupinu (aj školskú triedu ako malú sociálnu skupinu), je možné ho 

považovať za originálny. 

Dané vymedzenie podľa Zelinu (1990) predpokladá, že pri matematickej tvorivosti sa 

novosť a hodnosť prejavuje: 

o  pri vymedzení  a definovaní problému, 

o  v spôsoboch, metódach riešenia a prístupov k riešeniu problémov, 

o  v nových a hodnotných výsledkoch, 

o  a to v spojení s vnútornou reflexiou tvorivej skúsenosti. 

 V tvorivom procese sa uplatňujú schopnosti, ktoré vystihuje šesť nasledovných 

kategórií: 

- fluencia (plynulosť) – schopnosť vytvárať mnohé riešenia rovnakého druhu, 

- flexibilita (pružnosť) – schopnosť produkovať rôznorodé riešenia problémov, 

vymyslieť rôzne prístupy alebo stratégie riešenia, 

- originalita – schopnosť vymýšľať novátorské nápady, utvárať neobvyklé, nie bežne 

odhaľujúce vzdialené súvislosti, 

- elaborácia – schopnosť vypracovať detaily riešenia úloh, myšlienok alebo ich 

doplniť, 

- redefinícia – schopnosť meniť význam a použitie objektov alebo ich častí, 

- senzitivita – citlivosť na problémy, schopnosť zistiť, predvídať problémy (Cirjak 

2000). 

Rozvoj tvorivých schopností môže mať rozličné podoby, pretože práve prejavom 

tvorivosti je schopnosť tvorivo myslieť. Myslenie sa u človeka v priebehu života mení, vyvíja 

sa. Prostredníctvom neho poznávame vlastnosti, vzťahy, riešime problémy a úlohy. 

Základom rozvoja tvorivosti, aj vo vyučovaní matematiky na primárnom stupni vzdelávania, 

je dôraz na divergentné myslenie, ktoré je opozitom konvergentného myslenia, pričom i to 

má v rozvoji tvorivosti svoje miesto a slúži ako istý základ (Tóthová 2006).  

Konvergentné myšlienkové procesy sú také, kde z daných predpokladov myslenie 

smeruje k jedinému správnemu záveru. Uplatňujú sa v úlohách s jedným správnym riešením 

alebo v úlohách, ktoré majú konečný počet správnych riešení. Pri riešení úloh sa zväčša 

uplatňujú algoritmické prístupy. Úlohy založené na konvergentnom myslení sú zamerané na 
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formovanie vnímania, rozlišovanie a poznávanie vecí, analýzy a syntézy, indukcie 

a dedukcie, pamäti a tiež schopnosti aplikácie (použitie definícií, poznatkov pri riešení úloh 

alebo problémov). 

Divergentné myšlienkové procesy sú také, kde myslenie pri riešení úloh diverguje – 

produkuje rôzne nápady, alternatívy, hypotézy. Divergentné myslenie žiakom ponúka 

príležitosť, ako objaviť v situácií viac než je bežné. Toto myslenie charakterizujú intelektové 

operácie, v ktorých má jedinec možnosť generovať svoje vlastné myšlienky v situáciách 

chudobných na údaje, alebo môže realizovať nové smery v postupoch. Využíva sa v úlohách, 

v ktorých nie je z daných informácií známe aké bude správne riešenie. Žiak tak musí hľadať, 

objavovať a tvoriť rozličné alternatívne riešenia. Divergentné myslenie kladie dôraz na 

rozmanitosť, kvantitu a vhodnosť odpovedí. Nevedie k jednému správnemu riešeniu, ale 

vyžaduje produkciu množstva riešení, ktoré vedú k originálnym výsledkom. Divergentné 

myslenie sa často stotožňuje s tvorivým myslením, pričom pojem divergentného myslenia je 

jeho podmnožinou. Každé divergentné myslenie je tvorivé, ale nie každé tvorivé myslenie je 

divergentné (Cirjak 2000; Melichar 2008). 

 Duchovičová (2007) tvrdí, že podstata matematickej tvorivosti spočíva v uvedení 

žiaka do matematickej situácie, v ktorej nie je jedno, ale viac riešení nejakej úlohy, problému. 

Tiež hovorí, že uplatňovanie stratégií, ktoré sú zamerané na rozvoj tvorivých schopností 

v matematike môže naraziť na problémy akými sú konflikt nejasnosti s presnosťou, 

prekonávanie fixácie spojenej s chápaním matematiky ako súboru zákonov, konflikt 

tvorivosti so systematickosťou. Ďalej dodáva, že v matematike nemôžu byť akceptované 

odpovede, ktoré nie sú správne, čo môže vyvolať konflikt u učiteľa, ktorý hodnotí výkon 

žiaka, najmä ak žiak vytvorí originálnu myšlienku a urobí malú chybu pri aplikácii. Môže tak 

vzniknúť nebezpečenstvo pre ďalší rozvoj tvorivého myslenia v matematike, ktoré vyplýva 

z toho, že žiak môže nadobudnúť presvedčenie, že presnosť je dôležitejšia ako tvorivé 

myslenie, a to aj v situáciách, kde sú vytvorené podmienky pre tvorivé matematické aktivity. 

 O vzťahu medzi tvorivými schopnosťami a úspešnosťou v matematike u matematicky 

nadaných žiakov píše Mesárošová (1998). Uvádza, že v procese samotného rozvíjania 

matematických schopností je možnosť využívať matematické situácie, ktoré majú viac 

riešení, podnecovať pritom aj menšie nepresnosti, aby sa podporilo u žiakov tvorivé 

myslenie, a zároveň sa nevytváral strach pred tvorbou nových riešení. Využitie tvorivosti 

v prospech rozvíjania motivácie k poznávaniu a učeniu považuje autorka za jednu z ciest 

formovania zdravej osobnosti žiaka. 
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1. 9 Divergentné úlohy 

Vo vyučovaní matematiky sa za jeden z dôležitých prostriedkov rozvíjania tvorivosti 

považuje matematická úloha. Vhodné je využívanie neštandardných najmä tvorivých 

matematických úloh.  

„Pojmom divergentná úloha budeme rozumieť takú matematickú úlohu, na riešenie 

ktorej existuje viac rôznych stratégií a metód, resp. takú, ktorá má viac navzájom rôznych 

riešení“ (Prídavková 2004, s. 206).  

Riešenie divergentných úloh si podľa Cirjaka (2000) vyžaduje z hľadiska psychických 

procesov žiaka: 
 

- aktívnu poznávaciu činnosť, skúmanie, objavovanie, 

- pretváranie osvojenej skúsenosti, 

- vytvorenie nových stratégií riešenia, 

- uplatnenie tvorivých myšlienkových schopností, použitie heuristických stratégií. 
 

Úlohy divergentného charakteru môžeme rozdeliť do viacerých tried podľa rôznych 

kritérií. Jedno delenie uvádza aj Jurčová (1981, In: Cirjak 2000): 
 

a) Samostatne vytvoriť niečo nové – úlohy majú podnecovať predovšetkým originalitu. 

Uvádzať ich majú inštrukcie: vytvor, navrhni, vymysli, čo ešte nikto nevymyslel. 

b) Vyhľadať rozličné spôsoby riešenia – ide o odstránenie jednostrannosti v myslení 

a rozvíjanie flexibility, citlivosti a originality riešiť problémy. Inštrukcie: nájdi všetky 

možné spôsoby, neobvyklé spôsoby. 

c) Osvojiť si nové ponímanie javov, hľadať ich ďalšie významy v nových súvislostiach, 

nové spôsoby vysvetlenia, hľadať a tvoriť nové analógie, preformulovať úlohy – 

z hľadiska rozvoja tvorivosti ide o rozvoj flexibility, originality a redefinície. Inštrukcie: 

nájdi netradičný spôsob riešenia, povedz vlastnými slovami, ako inak chápať, využiť. 

d) Hľadať nové spojenia, kombinovať nápady, tvoriť nové asociácie – riešenie úloh 

vyžaduje hľadanie vzdialených súvislostí, umožňuje aj rozvíjanie všetkých schopností 

tvorivého myslenia. Inštrukcie: čo by sa stalo keby, aké sú dôsledky. 
 

Zelina (2002) považuje riešenie tvorivých, divergentných úloh a problémov za vrchol 

aktivizácie a rozvoja osobnosti žiakov. Zároveň však tvrdí, že vo vyučovaní je len nepatrné 

percento úloh a otázok učiteľa smerom k žiakom, ktoré sú zamerané na rozvoj divergentného 

myslenia. Pamäťové, reprodukčné a konvergentné úlohy si vyžadujú využiť určité 

poznávacie funkcie, ale nie také, ktoré sú rozvíjané pri divergentných úlohách, a preto 
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zdôrazňuje zaraďovanie úloh, otázok a problémov divergentného charakteru do edukačného 

procesu na 1. stupni základnej školy. 

V publikácii Tvorivosť v matematike vyvodzuje Zelina (1990) aj závery pre rozvíjanie 

tvorivého matematického myslenia: 

 úlohy majú byť divergentné, kde žiaci využijú možnosti objavovania problémov, 

transformácie, množstvo a rozmanitosť myšlienok, aplikácie riešení na nové 

problémy, 

 postupy, metódy a stratégie by mali využívať objavujúce učenie, heuristické postupy, 

ktoré umožňujú uplatnenie divergentných postupov, 

 zároveň by sa mal rozvíjať motivačný systém pre matematiku. 

Autorky Duchovičová (2007) a Porubská (1997) tiež považujú za ideálne vyučovanie 

postup, ktorý rozvíja všetky stránky osobnosti, vrátane poznávacích funkcií, teda aj 

divergentné myslenie. Takisto tvrdia, ako už spomínaný Zelina, že vzdelávanie je v prevažnej 

väčšine orientované na konvergentné myslenie, pričom divergentná úloha umožňuje žiakovi 

vstúpiť do procesu tvorby, rozvíja jeho autenticitu a samostatnosť, formuje a podporuje 

nezávislosť v myslení, čo vedie k zvýšeniu motivácie. Tieto myšlienky považujú za 

relevantné pre všetkých žiakov bez rozdielu a o to viac pre nadaných žiakov, ktorých 

mozgový potenciál má škola rozvíjať a nie potláčať. 

O realizovanom výskume Portika (2001) sme sa už vyššie zmienili. Dospel v ňom, 

okrem iného, aj k záveru, že vo vyučovaní matematiky sa vyskytuje najmenej podnetov 

zameraných na rozvoj divergentného myslenia žiakov.  

Je dôležité tvoriť také úlohy a otázky, ktoré rozvíjajú predovšetkým vyššie poznávacie 

funkcie, a preto sme sa zamerali na matematické úlohy divergentného charakteru ako na 

konkrétny prostriedok riešenia danej problematiky v primárnej škole. 

1. 9. 1 Riešiteľské stratégie matematických úloh 

Vhodným prostriedkom rozvíjania tvorivosti u žiakov vo vyučovaní matematiky 

v primárnej škole môže byť nielen vytváranie priestoru na sprístupňovanie divergentných 

úloh, ale aj ich rôznych stratégií riešenia, nakoľko analýza riešiteľských stratégií 

matematických úloh prináša mnoho informácií o úrovni rozvoja kognície konkrétneho žiaka. 

Vychádzajúc z jedného z cieľov vyučovania matematiky, ktorým je vytváranie, 

prezentovanie a vyberanie postupov riešenia problémov a úloh (ISCED 1, 2008), považujeme 

zaradenie úloh divergentného charakteru do matematickej edukácie na 1. stupni ZŠ a 

využívanie rôznych postupov v procese ich riešenia za prospešné, a to najmä z hľadiska 
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rozvoja takých schopností, ktoré súvisia nielen s tvorivosťou, kogníciou, matematickou 

gramotnosťou, ale aj s nadaním na matematiku žiaka mladšieho školského veku. Učiteľ by 

mal preto pôsobiť v úlohe facilitátora, ktorý pomáha žiakovi nájsť stratégiu riešenia úlohy a 

prezentovať jeho myšlienkové procesy vo verbálnej a písomnej rovine (Prídavková – 

Štefková 2011). 

Matematické stratégie môžeme z didaktického hľadiska rozdeliť do troch typov:  

- riešiteľské stratégie,  

- stratégie učenia sa matematiky,  

- stratégie vyučovania matematiky (Hejný – Michalcová 2001).  

Naša pozornosť bude koncentrovaná na prvý typ.  

Kopka (2006) charakterizuje stratégie riešenia problému ako nástroje, ktoré pomáhajú 

v procese riešenia problému, pri hľadaní a vytváraní cesty k cieľu. Riešiteľskými stratégiami 

budeme rozumieť stratégie zamerané na proces riešenia matematickej úlohy. Stratégia 

riešenia úlohy je postup použitý v procese riešenia úlohy. V práci budeme používať pojmy 

riešiteľské stratégie a stratégie riešenia úlohy v ekvivalentnom význame. 

Súčasťou školskej matematiky sú problémy, dôvodom ich zaradzovania do edukácie 

je aj zameranie sa na rozvíjanie schopnosti žiakov riešiť tieto problémy. Kopka (1999) 

uvádza, že problém sa skladá z troch častí: východisková situácia, cieľ a cesta od 

východiskovej situácie k cieľu. Problémy v matematike rozdeľuje na rutinné (cvičenia) 

a nerutinné (skutočné problémy, úlohy). Pre rutinný problém je charakteristické to, že 

poznáme východiskovú situáciu, cieľ, ale i cestu, ako sa z východiskovej situácie dostaneme 

k cieľu. Pri nerutinnom probléme poznáme východiskovú situáciu a cieľ, avšak nepoznáme 

cestu ako sa dostať k cieľu. Túto cestu potom musíme nájsť, pričom nástrojmi pri objavovaní 

danej cesty k cieľu sú spomínané riešiteľské stratégie. Autor dodáva, že niekedy je ťažké 

určiť, či je zadaný problém pre žiaka rutinný alebo nerutinný. Precvičovaním prechádza 

určitý druh problému z kategórie nerutinných do kategórie rutinných problémov. V určitej 

chvíli môže byť daný problém pre niektorých žiakov rutinný a pre iných nerutinný. 

Ujháziová (2005) zdôrazňuje dôležitosť zaradenia metódy skúmania do školskej 

matematiky. O matematickom skúmaní hovoríme vtedy, ak je popísaná počiatočná situácia, 

cieľ nie je presne zadaný alebo nie je vôbec zadaný a ani cesta k cieľu nie je známa. Význam 

tejto metódy podľa autorky spočíva tom, že skúmanie umožňuje rozvíjať: logické a tvorivé 

myslenie, induktívne myslenie a induktívne dokazovanie, schopnosť predkladať a formulovať 

problémy, taktiež schopnosť riešiť problémy. Za dôležité považuje ukázať žiakom rôzne 

stratégie na riešenie problémov, pričom zastáva názor, že učiť sa riešiť problémy, by malo 
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byť najdôležitejším prínosom každej hodiny matematiky. Zavedenie riešenia problémov do 

vyučovania matematiky odôvodňuje nasledovne: 

- riešenie problémov je proces, ktorým sa žiaci učia nové pojmy, 

- problémy môžu byť vhodným spôsobom na precvičovanie výpočtových zručností, 

- riešením problémov sa žiaci učia prenášať pojmy a zručnosti do nových situácií, 

- riešenie problémov pomáha stimulovať intelektuálnu túžbu po vedomostiach, 

- pomocou riešenia problémov je možné objaviť nové poznatky. 

Kopka (1999) sa v problematike riešiteľských stratégií opiera o heuristické úvahy. 

Zakladateľom vedeckej heuristiky bol matematik Polya, ktorý z matematickej práce a výučby 

matematiky odvodil heuristický postup pre tvorivé riešenie problémov. Polya sa domnieva, 

že základnou metodickou zásadou vyučovania je ukázať matematiku v stave zrodu, ukázať na 

procesy a spôsoby jej tvorenia (Hejný 1990). 

Kopka (1999) tak pojednáva o heuristických stratégiách, t. j. stratégiách na riešenie 

problémových úloh, ktoré sa využívajú aj v školskej matematike a zaraďuje medzi ne tieto:  
 

 preformulovanie,  

 analógia,  

 zovšeobecnenie,  

 špecializácia,  

 cesta späť,  

 systematické experimentovanie – hľadanie vzorca,  

 znázornenie – konkretizácia,  

 zavedenie pomocných prvkov,  

 opakovanie určitého postupu.  
 

Vzhľadom na matematický aparát, ktorý majú žiaci k dispozícii, je vhodné na 1. 

stupni základnej školy využitie nasledovných stratégií: analógia, cesta späť, systematické 

experimentovanie a znázornenie – konkretizácia. 
 

Niekoľko stratégií riešení problémových úloh, ktoré môžeme použiť na 1. stupni 

základnej školy uvádza tiež Gerová (2001):  
 

 pokus (náhodný, systematický, vyvodzovací),  

 hľadanie vzoru – modelu,  

 kreslenie obrázka – modelovanie,  

 kreslenie diagramu,  

 vytvorenie zoznamu,  
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 logická úvaha,  

 riešenie „odzadu“,  

 využitie vlastnosti čísel,  

 riešenie jednoduchej úlohy. 
 

V ďalšej časti uvedieme, pre potreby výskumu vytvorenú, klasifikáciu riešiteľských 

stratégií matematických úloh vhodnú na aplikáciu vo vyučovaní matematiky v primárnej 

škole: 

 

 Aritmetické postupy  

Tu budeme zaraďovať postupy riešenia úloh, ktoré využívajú základné aritmetické 

operácie a relácie s prirodzenými číslami, prípadne jednoduché rovnice.  

 

 Logická úvaha 

Podstatou stratégie daného typu je hľadanie riešenia prostredníctvom logických 

súvislostí, ktoré sú v texte úlohy uvedené vo forme jednoduchých alebo zložených výrokov. 

Dôležitá je predstavivosť a schopnosť vizualizovať problémovú situáciu.  

 

 Grafické znázornenie 

Riešiteľ si danú situáciu vizualizuje, aby porozumel úlohe, formuloval riešenie, ale aj 

aby našiel jej riešenie, a to pomocou obrázkov, diagramov, grafov, ktoré sú využité na 

znázornenie jednotlivých vzťahov daných v úlohe.  

 

 Stratégia pokus – omyl 

Ide o náhodnú voľbu vstupných hodnôt a následné overenie podmienok uvedených 

v úlohe.  

V súvislosti s daným typom stratégie je možné vymedziť aj ďalšiu stratégiu: 

 

o Stratégia pokus – omyl so spätnou väzbou 

V rámci tejto stratégie sa výsledky predchádzajúcich pokusov využívajú na voľby 

vstupných údajov pri nasledujúcich pokusoch. 

 

Schopnosť žiaka hľadať účinné riešiteľské stratégie je, podľa Hejného (2005), 

založená na týchto troch fenoménoch: 

- na skúsenosti žiaka so situáciami analogickými ako je tá, ktorá je práve skúmaná, 
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- na žiakovej schopnosti vzájomne prepájať rôzne myšlienky, 

- na jeho schopnosti výstižne a zrozumiteľne artikulovať svoje vlastné myšlienky. 

K rozvoju žiakových schopností, ktoré sú uvedené v posledných dvoch bodoch, 

odporúča povzbudzovanie žiakov k diskusiám, pretože v diskusiách človek formuluje vlastné 

postupy a myšlienky diskusných partnerov interpretuje a vkladá ich do mentálnych schém, 

čím dochádza k tvorbe nových spojov v kognitívnej a niekedy i v metakognitívnej štruktúre. 

 Kratochvílová a Pěchoučková (2008) realizovali sondu na základných školách, ktorej 

úlohou bolo zistiť, aké stratégie používajú žiaci mladšieho školského veku (1. – 3. ročník) pri 

riešení slovných úloh a zistiť, či žiaci prvého ročníka používajú iné stratégie ako žiaci 

druhého, resp. tretieho ročníka. Pri klasifikácií stratégií riešenia úloh vychádzali z Novotnej 

(2000) Analýzy riešení slovných úloh. Dospeli k záveru, že vo všetkých troch ročníkoch 

používali žiaci pri riešení slovných úloh aritmetickú stratégiu (riešiteľ nepoužíva pre výpočet 

výsledku úlohy rovnicu). V prvom a druhom ročníku sa v mnohých prípadoch stretli 

s použitím stratégie, ktorá využíva vizualizáciu štruktúry slovnej úlohy alebo kombináciu 

tejto stratégie a aritmetickej stratégie, v treťom ročníku si žiaci slovnú úlohu neznázorňovali. 

V tomto ročníku zaznamenali mierny posun ku stratégii využívajúcej vhľad do problému 

(žiaci vyhľadávali vlastné postupy, ktoré nie sú typicky školské). Tiež sa ukázalo, že žiaci 

majú často naučené určité postupy, ktoré v prípade nových typov úloh nepoznajú a nedokážu 

sami vytvoriť vlastné, napríklad na základe logickej úvahy. 

 Sondu realizovali aj Blažková a Vaňurová (2011), jej cieľom, okrem iného, bolo 

zistiť, ako si žiaci na 1. stupni základnej školy sami bez pomoci učiteľa poradia s riešením 

neštandardnej úlohy, do akej miery sú schopní tvorivo uplatniť postupy známych operácií 

v úlohách, ako aj to, či  sú schopní nájsť všetky riešenia danej úlohy. V záveroch autorky 

tvrdia, že tvorivosť žiakov závisí hlavne na prístupe učiteľa. Pokiaľ žiaci riešia iba tradičné 

úlohy stále rovnakým spôsobom, robí im problém odpútať sa od zavedených postupov, alebo 

si samostatne vymyslieť úlohu. U žiakov sa objavila určitá pohodlnosť v myslení, malá 

iniciatíva, dokonca nechuť k práci. Na druhej strane niektorí žiaci boli tvoriví i výtvarne 

a dopĺňali riešenia rôznymi kresbami, komentármi. V úlohách, ktoré majú viac riešení, 

zaznamenali menšiu úspešnosť a odôvodňujú to tým, že úlohy tohto typu sa vo vyučovaní 

matematiky bežne neriešia, a tak žiakov nenapadne, že by mali hľadať viacero riešení. 

Hejný (1999) hovorí o jednom prúde v didaktike matematiky, ktorý sa nazýva 

procesuálny a zameriava sa na procesy myslenia žiakov aj učiteľov pri učení. Tvrdí, že 

procesuálny prúd skúma, čo sa odohráva v hlave žiaka, keď „robí“ matematiku. Práve 

procesuálna didaktika matematiky sa zaoberá procesmi, ktoré prebiehajú vo vedomí človeka 
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ako napríklad riešenie úlohy, argumentácia, sformulovanie myšlienky a pod. Autor tak vidí aj 

potrebu zmeny metód na preverovanie matematických vedomostí žiakov, ktoré sú zamerané 

na testovanie imitatívnej a reproduktívnej činnosti, nie však na tvorivosť a porozumenie 

matematike. Zdôrazňuje preto, že cieľom analýzy matematických testov by nemalo byť 

hľadanie žiackych chýb, ale snaha získať čo najviac informácií o myslení žiaka.  

Aj tieto myšlienky nás podnietili k tomu, aby sme sa pokúsili z kvalitatívneho 

hľadiska analyzovať riešenia matematických úloh žiakov predovšetkým z pohľadu výskytu 

rôznych stratégií ich riešenia. 

Postupy riešenia úloh, ktoré sme uviedli v nami vytvorenej klasifikácii, môžu žiaci 

využívať aj v rámci riešenia takých typov matematických úloh, ktoré sú na 1. stupni 

základnej školy väčšinou označované ako problémové a pre ich riešenie existuje viac rôznych 

stratégií. Ide o nasledujúce typy úloh: 
 

 Slovné úlohy, ktorých riešenie využíva sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi – 

žiaci na 1. stupni základnej školy nemajú k dispozícií matematický aparát, ktorý by im 

umožňoval riešiť dané úlohy využitím sústavy dvoch rovníc. Na ich riešenie je 

vhodné použiť napríklad grafické znázornenie, metódu pokus – omyl. 

 Slovné úlohy, ktorých riešenie vedie k Diofantovskej rovnici – ani na riešenie úloh 

tohto typu nie je u žiakov známy algoritmus. Je možné ich riešiť využitím metódy 

pokus – omyl, pokus – omyl so spätnou väzbou, grafické znázornenie alebo využitím 

zápisov v tabuľke. 

 Úlohy kombinatorického charakteru – ide o úlohy, v ktorých je potrebné 

v málopočetnej konečnej množine určiť počet vybraných objektov, usporiadať ich, 

vypísať a pod. Je dôležité, aby žiak našiel organizačný princíp a vytvoril systém 

v riešení, prostredníctvom ktorého nájde a usporiada danú množinu prvkov, 

rešpektujúc podmienky stanovené v zadaní úlohy. 

 Slovné úlohy z výrokovej logiky – v úlohách, kde sú vzťahy a podmienky medzi 

údajmi naformulované vo forme jednoduchých alebo zložených výrokov, je vhodné, 

ak učiteľ od žiaka vyžaduje odôvodnenie jeho riešenia alebo celého postupu. Pri 

riešení je možné využiť stratégie ako logická úvaha, grafické znázornenie, zápisy 

v tabuľke. 

 Úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti – môžeme tu zaradiť úlohy na určenie 

počtu geometrických útvarov na obrázku, aj úlohy na rozdelenie geometrického 
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útvaru (obrázku) na rovnaké časti, na časti rovnakého tvaru resp. na časti rovnakej 

veľkosti a pod. 

(Prídavková,http://moodle.pf.unipo.sk/course/category.php?id=5&perpage=20&page=

1, dostupné 10.4.2012). 
 

Nutnou podmienkou na to, aby sa do matematickej edukácie na 1. stupni základnej 

školy zaraďovali  úlohy divergentného charakteru  a využívali rôzne postupy v procese ich 

riešenia, je prítomnosť učiteľa so širokým spektrom teoreticko-praktických vedomostí, ktoré 

v sebe zahŕňajú, okrem iného, aj schopnosť riešiť matematické úlohy prostredníctvom 

využitia rôznych stratégií, ale aj tvoriť divergentné úlohy z matematiky. 

 Prídavková (2002; 2004) poukazuje na to, že častým fenoménom objavujúcim sa na 

vysokej škole pri výučbe študentov - budúcich učiteľov na 1. stupni ZŠ – je obava 

z divergentných úloh a nedostatočná pripravenosť na riešenie úloh daného typu. Študenti si 

častokrát nechcú pripustiť skutočnosť, že jednu úlohu možno vnímať rôznymi spôsobmi. Ak 

úloha má viacero rôznych riešení, väčšinou nedokážu nájsť všetky riešenia, predovšetkým 

preto, že si nevedia vytvoriť systém na ich hľadanie. Ich myslenie je skôr algoritmické a sú 

u nich vyvinuté nižšie úrovne poznávacích funkcií. 

Na pleciach učiteľov leží najväčšia časť zodpovednosti za rozvíjanie a výchovu aj  

nadaných žiakov. Aby túto úlohu zvládli, musia mať príslušné vedomosti a zručnosti, vrátane 

psychologických. Učiteľ by nemal čakať, až žiak dostane nejaký tvorivý nápad, ale mal by 

premyslene a systematicky utvárať atmosféru, motiváciu, ktoré by viedli k 

rozvíjaniu tvorivého, divergentného myslenia žiakov. 

Je dôležité, aby kompetenčný profil pedagóga umožňoval realizovať edukáciu 

nadaných žiakov mladšieho školského veku takým spôsobom, aby aj prostredníctvom 

matematickej úlohy zvyšoval efektívnosť vyučovania z pohľadu rozvíjania matematických 

schopností a tvorivého myslenia žiakov nadaných na matematiku (Štefková 2012). 
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