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ÚVOD  

Nadaný žiak, jeho identifikácia a skúmanie procesov myslenia, aktívnych pri riešení 

problémov, sú oblasti, ktoré sú v centre záujmu výskumníkov z vedných odborov ako je 

psychológia, pedagogika, ale aj odborové didaktiky. Zámerom publikácie je podať nový 

pohľad na vzťahy medzi spomínanými konštruktmi, konkrétne na skúmanie stratégií riešenia 

matematických úloh v kontexte vzdelávania nadaných žiakov. Je výsledkom výskumu 

zameraného na problematiku vplyvu stratégií riešenia matematických problémových úloh na 

úroveň matematických schopností intelektovo nadaných žiakov.  

Jedným z dôvodov, ktoré viedli ku napísaniu monografie z danej oblasti, bola 

skutočnosť, že skúmanie stratégií využívaných v procese riešenia matematických úloh je 

problematika pomerne aktuálna. Originalita realizovaného výskumu spočíva predovšetkým 

v tom, že bol aplikovaný na špecifickej vzorke žiakov – v skupine intelektovo nadaných 

žiakov. Zaujímalo nás, do akej miery má sprístupňovanie a objavovanie rôznych 

riešiteľských stratégií vplyv na úroveň matematických schopností nadaných žiakov.  

V teoretickej časti práce sú syntetizované poznatky týkajúce sa výskumov 

zameraných na identifikáciu a edukáciu nadaných žiakov. Podávame komplexný pohľad na 

históriu skúmania nadania, zvýrazňujúc prelomové osobnosti v jednotlivých etapách vývoja. 

Uvádzame komparáciu názorov viacerých autorov na charakteristiku pojmov nadanie a talent 

s následným prezentovaním užšie i širšie koncipovaných definícií pojmu nadanie. 

Popisujeme pojem matematické nadanie, ako konkrétny druh intelektového nadania a tiež aj 

prejavy matematicky nadaných žiakov. Priestor je venovaný aj skúmaniu typológií 

matematických úloh.  Mnohé domáce a zahraničné štúdie ukazujú na dôležitosť skúmania 

myšlienkových procesov, ktoré sú aktivované v priebehu riešenia problémov.  

Experimentálny výskum bol zameraný na sledovanie vplyvu objavovania 

a sprístupňovania rôznych riešiteľských stratégií na úroveň matematických schopností 

nadaných žiakov a na následnú kvalitatívnu analýzu procesov riešenia vybraných typov 

problémových úloh z matematiky. Jednotlivé žiacke riešenia boli podrobené detailnej 

kvalitatívnej analýze, čo prinieslo zaujímavé a originálne výsledky, ktoré budú mať využitie 

pri ďalšom skúmaní v danej oblasti teórie vyučovania matematiky v primárnej škole. 

Jedným z cieľov matematickej edukácie na všetkých stupňoch vzdelávania je rozvíjať 

u žiakov tvorivé myslenie. Za vhodný prostriedok pre dosiahnutie spomínaného cieľa 

považujeme sprístupňovanie a osvojovanie si rôznych stratégií riešenia matematických úloh. 

Rozbor úloh divergentného charakteru, predovšetkým z pohľadu využitých stratégií v procese 
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ich riešenia, prináša množstvo informácií o úrovni rozvoja kognície a matematickej 

gramotnosti nadaného žiaka mladšieho školského veku. Analýza rôznych prístupov k riešeniu 

matematických úloh žiakmi primárnej školy je preto jedným z dôležitých faktorov, ktorý 

môže prispieť k zvýšeniu kvality a efektivity matematickej edukácie nielen z pohľadu rozvoja 

matematických schopností, ale aj kognitívnych funkcií žiakov. 

 

 


