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1 NADANIE  

1.1 Línie úvah o nadaní v historickom kontexte 

   Už odpradávna si ľudia všímali vo svojom okolí takých jedincov, ktorí sa svojimi 

schopnosťami od nich odlišovali. V prvotnopospolnej spoločnosti si cenili najmä odvahu, 

bystrosť, obratnosť či zručnosť pri love. Tieto vlastnosti patrili medzi najdôležitejšie pre 

prežitie. Túto inakosť si ľudia vysvetľovali v rôznych obdobiach rôznym spôsobom. 

Najskôr ako priame pôsobenie nadprirodzených síl alebo ako dar boží. Dočkal (1986, s. 

19) uvádza, že prvé pokusy o racionálne vysvetlenie pojmu spadajú do obdobia staroveku. 

Platón v tomto období hovoril o nadaní ako „o šialenstve zoslanom duchmi alebo múzami,“ 

Aristoteles ho zasa spájal s melanchóliou. Campanella (1979) vo svojom spise Slnečný štát  

spája duševné ochorenie - epilepsiu s prejavmi mimoriadneho nadania. Toto obdobie spadá 

do jednej z línií úvah o nadaní, patologickej línii, ktorá bola príznačná tým, že jej 

myslitelia uvažovali o vzťahu medzi genialitou a psychickou alebo somatickou 

chorobnosťou. V 19. storočí vznikla patologická teória geniality, ktorej autorom bol 

taliansky psychiater Lambroso. Svojím výskumom dospel k záveru, že tvorivá sila géniov 

môže byť formou degeneratívnej psychózy a patrí medzi epileptické ochorenia (Lambroso, 

1891). Jeho teória bola už vo svojej dobe odbornými kruhmi odmietnutá. Pre zaujímavosť 

aj v roku 1997 sa touto témou zaoberal Eisenman (In Hříbková, 2009), ktorý uvádza, že 

mierne prejavy duševného ochorenia môžu celkom určite prispieť k vzniku tvorivého 

procesu, a tak k vytvoreniu mimoriadneho diela. Uvažuje najmä o mániodepresívnej 

poruche ako o sprievodnej súčasti mimoriadne tvorivého potenciálu jedinca. 

V staroveku a stredoveku si začali učenci všímať najmä výnimočné ľudské výkony. 

Boli inšpirovaní tvorcami významných diel, ktorých nazývali géniami, ako sú Einstein, 

Edison, Shakespeare či da Vinci. Záujem bol sústredený najmä na dospelých jedincov, 

ktorých zbožňovali a idealizovali si ich, čím vznikol romantický kult géniov. Hovoríme o 

biologickej línii úvah o nadaní. Vznik výnimočných diel pripisovali neobyčajným 

duševným schopnostiam a ich pôvod videli v zvláštnom ústrojenstve organizmu. Okrem 

toho deti, ktoré sa svojimi schopnosťami značne odlišovali od ostatných nazývali 

„zázračné deti.“ Z dôvodu rýchleho rozvoja biológie, lekárstva a prírodných vied, 

prisudzovali rozhodujúci podiel na rozdieloch v duševných výkonoch biologickým 

faktorom.  
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Najväčší rozvoj tejto problematiky nastal až v 19. storočí, kedy sa vedci snažili 

vysvetliť najmä tri okruhy otázok – čo je nadanie, ako vplýva dedičnosť a prostredie na 

nadanie a otázky týkajúce sa merania nadania. V tomto období došlo aj k vzniku dvoch 

opozičných táborov vedcov. Jedni boli presvedčení o dedičnej a biologickej podmienenosti 

psychiky, druhí dokazovali, že psychické vlastnosti vznikajú pod vplyvom prostredia, 

predovšetkým v procese učenia (Dočkal, 1987). Za priekopníka v modernom vedeckom 

skúmaní nadania sa považuje bratanec Darwina Galton (1869, In Dočkal, 1983),  anglický 

lekár a prírodovedec, ktorý sa prikláňa k názoru, že genialita je podmienená dedične.  

O preklenutie jednostrannosti názorov oboch táborov sa pokúsil personalista Stern 

(1967, In Hříbková, 2009) svojou teóriou konvergencie, ktorá vychádza z predpokladu, že 

na utváraní psychiky sa podieľajú rovnakým podielom oba faktory.  Podľa Dočkala (1987) 

človek nemôže zdediť žiadnu vlastnosť ako hotovú charakteristiku, ale každá sa vyvíja v 

priebehu života jednotlivca, čiže ústredným pojmom vedeckých úvah o tvorbe psychických 

vlastností nemôže byť dedičnosť a prostredie ale vývin. Okrem toho odvodil aj známy 

a dodnes používaný inteligenčný kvocient IQ (Jurášková, 2003).  

Ďalšou líniou, ktorá existuje paralelne spolu s líniou biologickou je psychoanalytická 

línia. Nezaujíma sa o nadanie ako o vrodené dispozície, ale zamýšľa sa nad príčinami 

vzniku mimoriadnej tvorivej produktivity a aktivity. Zdôrazňuje dôležitosť motivačných 

činiteľov pri objasňovaní tvorivého prvku nadania. Predstaviteľmi sú napríklad Freud 

(1991) a Adler (1997). Mimoriadnu tvorivú produktivitu vysvetľujú obrannými 

mechanizmami, sublimáciou a kompenzáciou. Sublimácia je obranný mechanizmus, pri 

ktorom sa primárny sexuálny cieľ nahradí kultúrnym alebo sociálnym cieľom. Ide 

o produkciu umeleckú, napríklad v maliarstve, sochárstve a podobne. Kompenzácia patrí 

taktiež medzi obranné mechanizmy a javí sa ako mimoriadna produktivita, ktorá pramení 

z pocitu menejcennosti a nedostatočnosti, pričom zvýšenou tvorivou činnosťou jedinec 

tieto pocity prekonáva.  

Ako poslednú spomenieme environmentálnu líniu, ktorá vychádza z presvedčenia, že 

rozvoj schopností a nadania sa utvára v sociokultúrnom prostredí. V rámci tejto línie sa 

vytvorilo niekoľko rozdielnych prúdov ako behaviorizmus či kultúrna psychológia. 

Niektoré pedagogické názory spadajúce do tejto línie siahajú až do staroveku. Ide 

o najširšie chápanú líniu a ako taká sa môže prelínať všetkými ostatnými spomínanými 

líniami. Predstaviteľmi sú napríklad Hollingworthová, Tannenbaum, Komenský,  

Campanella atď.   
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V 20. storočí dochádza k významným zmenám v oblasti problematiky nadaných. 

Pozornosť sa obrátila z dospelých jedincov na deti, čo bolo spôsobené primárne 

Darwinovou teóriou evolúcie. Tá potom ovplyvnila  rozvoj porovnávacej a vývinovej 

psychológie (Hříbková, 2009).        

Chápanie pojmu nadanie súviselo aj s rôznorodosťou prístupov, ktoré bolo 

ovplyvnené úrovňou aktuálnych poznatkov z tejto oblasti v danom časovom období. 

Prístupy k nadaniu 

V predchádzajúcej časti sme sa zamerali na zdôraznenie istých fragmentov vývojovej 

línie tiahnucej sa od staroveku až po súčasnosť, ktoré považujeme, vzhľadom k téme 

spracovávanej problematiky, za najdôležitejšie. V ponúknutom stručnom priereze je možné 

identifikovať rôznorodosť prístupov k nadaniu, ktoré v každom období záviseli od 

aktuálnej úrovne poznatkov o spomínanom fenoméne.  

V 20. storočí sa mnoho autorov, či už psychológov, pedagógov alebo lekárov, 

podieľalo na rozpracovaní prístupov k nadaniu v teoretickej rovine. Vytvárali rôzne 

modely nadania, ktoré slúžili ako základ pre rôzne stratégie vyhľadávania nadaných a pre 

tvorbu vzdelávacích programov. V prípade uvedených prístupov bol kritériom len istý 

faktor, ktorý sa zohľadňoval pri vysvetľovaní nadania. Hříbková (2007) rozlišuje tri 

základné teoretické prístupy k nadaniu:  

 kognitívny prístup, 

 osobnostno-vývinový prístup, 

 sociálno-kultúrny prístup. 

Toto rozdelenie najprehľadnejšie vystihuje jeho celkovú vývinovú tendenciu 

smerujúcu ku komplexnosti. Všetky tri prístupy sú v psychológii nadania stále aktuálne 

a žiaden nebol úplne nahradený druhým. Naopak navzájom spolu koexistujú od konca 

minulého storočia, kedy došlo k prudkému zvýšeniu záujmu o nadané deti (Hříbková, 

2007). 

Kognitívny prístup patrí v psychológii medzi najstaršie prístupy. Je zameraný na 

štúdium kognitívnych schopností jedinca a inteligencie ako istej dispozícii k mysleniu. 

Rozvojom kognitívnej psychológie sa štúdium zameriavalo najmä na pamäťové procesy, 

metakogníciu a úlohu znalostí pri riešení kognitívnych úloh. Záujem smeroval k analýze 

mimoriadnych výkonov a nezohľadňoval iné pôsobiace činitele a prejavy nadania. Napriek 

tomu, že ide o veľmi úzke chápanie nadania, stále sa v psychológii používa ako jedna 

z možností identifikácie nadania.  
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Osobnostno-vývinový prístup vzniká s nástupom humanistickej psychológie, kde sa do 

popredia dostáva celá osobnostná výbava jedinca. To znamená, že  sa nesústredí už iba na 

meranie výkonu ako jediného znaku nadania, ale zaujíma sa aj o osobnostné komponenty 

ako predpoklady na podávanie mimoriadnych výkonov. V rámci problematiky možností 

rozvíjania nadania vznikali špeciálne vzdelávacie programy pre nadaných, čo otvorilo 

otázku vyhľadávania nadaných (identifikácie a výberu) do týchto programov. Spomínaný 

prístup sa uplatnil najmä v školskej praxi a v mnohých krajinách je ním školská politika 

v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných značne ovplyvnená. 

Sociálno-kultúrny prístup chápe problematiku nadania z kultúrnej perspektívy. Táto 

perspektíva vychádza z predpokladu, že základom vzniku vedomostí a rozvoja schopností 

je skúsenosť s dominantnými oblasťami činnosti, ktoré daná kultúra najviac oceňuje. 

Kontext sociálno-kultúrneho prístupu je chápaný nie ako statické prostredie, ale ako 

dynamický proces vytvárania vzťahov medzi jednotlivými prvkami, v ktorých sa jedinec 

neustále nachádza a ktorými je spoluvytváraný. Výskum sa nezameriava na individuálne 

rozdiely v kognitívnych výkonoch, ale na vývin týchto výkonov v istom sociálno-

kultúrnom kontexte. Pozornosť je zameraná na štúdium pôsobenia inštitúcií, najmä škôl 

a vrstovníckych vzťahov na rozvíjanie nadania. Tento prístup má perspektívu uplatniť sa 

najmä v pedagogicko-psychologických súvislostiach pri komplexnom riešení problematiky 

rozvoja a vzdelávania nadaných (Hříbková, 2007). 

 

1.2 Nadanie a inteligencia 

Nie je jednoduché uviesť jednoznačnú a presnú definíciu pojmu nadanie. V 60. rokoch 

sa Lucito (1964, In Hříbková, 2009) pokúsil roztriediť 113 definícií nadania na základe ich 

analýzy.  

Na začiatku 20. storočia bolo nadanie chápané ako vysoká úroveň inteligencie, ktorá 

bola merateľná inteligenčnými testami. Za autora inteligenčných testov je považovaný 

Binet, ktorý ako prvý spolu so svojimi spolupracovníkmi, skonštruoval sériu 

problémových úloh používaných na meranie inteligenčného kvocientu (IQ), ktorým sa 

kvantitatívne určovali niektoré schopnosti jedinca, napríklad schopnosť logického 

myslenia a podobne (Průcha, 2009). Toto tzv. jednorozmerné ponímanie je v súčasnosti 

považované za nedostačujúce a postupne sa od neho upúšťa. Avšak z  výsledkov výskumu 

Fráňovej a Preissa (2008) vyplynulo, že u 9 – 11 ročných detí je inteligenčný test lepším 

prediktorom školského výkonu ako neuropsychologické testy. Je tomu tak preto, lebo 
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testovanie inteligencie sa neskôr rozvinulo a dnes umožňuje testovať široký repertoár 

intelektových schopností jedinca akými sú tvorivosť, verbálne schopnosti, pamäť 

a podobne. S tým súvisí aj zmena v chápaní inteligencie ako všeobecnej mentálnej 

kapacity, ktorá v sebe zahŕňa nielen predpoklady človeka pre abstraktné myslenie, ale aj 

pre kreatívne výkony v rôznych oblastiach (Průcha, 2009). Ako uvádza Sternberg (2002, s. 

502) je inteligencia „schopnosť učiť sa zo skúseností, využívať metakognitívne procesy, 

ktoré skvalitňujú učenie a schopnosť prispôsobovať sa svojmu prostrediu, ktoré môže 

v rôznych sociálnych a kultúrnych súvislostiach vyžadovať rôzne druhy prispôsobenia.“  

Pri pojme inteligencia chceme pripomenúť existenciu dvoch „opozičných“ táborov 

odborníkov, o ktorých píše aj Průcha (2009). V prvom z nich sú zástancovia názoru, že 

inteligencia je vrodená, geneticky zdedená, a teda školské vzdelávanie má minimálny 

vplyv na jej rozvíjanie (Jensen 1969, Eysenck 1971). V druhom tábore sú predstavitelia 

presvedčení, že inteligenciu je možné výrazne ovplyvňovať učením a sociálnou interakciou 

(Alan 1974, Coleman 1966, Jencks 1975). Ako uvádza Nakonečný (1995) v oblasti 

inteligencie sa stále uvažuje o vzťahu faktorov dedičnosti a prostredia, ale opäť 

nejednotne, pretože je problematické empiricky dokázať váhu oboch týchto faktorov 

(Průcha, 2009). 

Ako sme už spomínali, v súčasnosti dochádza k postupnému preferovaniu 

viacrozmerného ponímania nadania, ktoré je chápané ako „nadpriemerná úroveň 

niekoľkých vlastností regulujúcich činnosť jedinca, súhrn vlastností jedinca umožňujúcich 

mu vykonávať určitú činnosť s nadpriemernou úspešnosťou“ (Mareš, 2003, s. 9). 

Mesárošová (1998, s. 23) pod pojmom nadanie chápe „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.“  

Vzťah medzi pojmami nadanie a talent 

Aj v tomto prípade existujú nejednotné názory autorov na vnímanie nadania      

a talentu. Niektorí chápu tieto pojmy ako synonymá, iní ako významovo rozdielne pojmy. 

Napríklad Dočkal (2005) uvádza, že niektorí anglicky píšuci autori označujú pojmom 

talent neintelektové činnosti (v oblasti športu, slovesného, výtvarného alebo hudobného 

umenia) a pod pojmom nadanie chápu intelektové činnosti (v oblasti matematiky, jazyka 

a podobne). Naopak samotný autor ich používa ako synonymá. 
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Podobne ako Dočkal aj Mönks (2002) dospel k podobným zisteniam, pričom sám 

vníma oba pojmy synonymicky. Vo svojej publikácii poukazuje na nejednotnosť pri ich 

používaní, pričom uvádza, že niektorí pedagógovia a vedci pri ich rozdielnom vnímaní 

odkazujú na výsledky testov inteligencie a výkonov. Podľa toho vnímajú vysoko nadaných 

ako tých, ktorí patria k 10% populácie s najvyšším IQ a tých, ktorí dosiahnu nižšie ale 

nadpriemerné hodnoty IQ, považujú za talentovaných. 

Naopak rozdielne tieto pojmy chápe Laznibatová (2001), ktorá vychádza z analýzy 

Musila (1985). Autor nadaním označuje „neucelený súhrn priaznivých osobnostných 

predpokladov na istú tvorivú činnosť – vrodených i výchovou a vlastným úsilím získaných, 

ktoré však nositeľ nadania zatiaľ sústavnejšie a presvedčivo neprejavil.“ A pod pojmom 

talent chápe „ucelenejší systém priaznivých osobnostných predpokladov na tvorivú 

činnosť, ktorý sa opätovne a sústavnejšie potvrdzoval pozoruhodnými výsledkami 

a tvorivými produktmi“ (Musil, 1989, s. 65). 

Z uvedených názorov je zrejmé, že v danej problematike panuje značná nejednotnosť, 

ktorá môže spôsobovať nesprávne porozumenie textu. Vychádzajúc z našich potrieb 

a z predpokladu, že aj verejnosť chápe tieto pojmy rovnako, budeme v práci používať 

pojmy nadanie a talent  v synonymickom význame. 

 

1.3 Modely nadania 

Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti, za účelom rozvíjania nadania žiakov 

sa pokúšajú mnohí odborníci vytvárať modely nadania, ktoré by vyhovovali špecifickým 

potrebám a požiadavkám nadaných jedincov. Rôznorodosť modelov je zapríčinená 

rôznorodosťou definícií nadania, z ktorých jednotliví autori vychádzajú. Najčastejšie sú 

tieto modely orientované jednostranne, to znamená  na rozvíjanie kognitívnej stránky 

osobnosti, pričom zanedbávajú rozvoj emocionálnych a sociálnych rozmerov osobnosti 

nadaného dieťaťa. Ako príklad môžeme uviesť model Termana (1925, In Hříbková, 2009). 

Najvhodnejšie sú edukačné modely, ktoré vychádzajú z multidimenzionality nadania, ktoré 

determinujú jednak vnútorné (biologické a psychické) a jednak vonkajšie 

(environmentálne) prvky. Sú v nich teda rovnakou mierou zastúpené kognitívne 

schopnosti, emocionalita, temperament či širšie sociálne vzťahy (rodina, škola, rovesníci) 

(Duchovičová, 2009).  

V ďalšej časti stručne prezentujeme niektoré modely, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. 
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Model U.S. Office of Education 

Snahu o viacdimenzionálne vnímanie nadania dobre prezentuje v USA model nadania 

U.S.Office of Education, ktorý vychádza z Marlandovej definície (1972, In Landau, 2007). 

Za nadané deti považuje tie, u ktorých odborníci vypozorovali vynikajúce talenty a vysoký 

potenciál pre podávanie mimoriadnych výkonov v jednej alebo niekoľkých z uvedených 

oblastí: všeobecné intelektuálne schopnosti, špecifické akademické kompetencie, kreatívne 

myslenie, organizačné a riadiace schopnosti, umelecké a psychomotorické schopnosti. 

Diferencujúci model nadania a talentu Gagného 

Ako ďalší uvádzame diferencujúci model nadania a talentu, vychádzajúci 

z dynamickej definície nadania Gagného (1993, revidovanej 2000, In Duchovičová, 2009). 

Autor chápe nadanie ako dynamický, nie statický potenciál, pričom edukačný proces sa 

musí zameriavať na komplexný rozvoj osobnosti žiaka. Preto je potrebné podnetovo 

bohaté prostredie, tzv. intrapersonálne katalyzátory, ktoré potenciálne schopnosti 

transformujú do výkonov.  

Triadický model nadania Renzulliho a Mönksa 

Najznámejším modelom je triadický model nadania Renzulliho (1977) a Mönksa 

(1993), v ktorom Mönks doplnil pôvodnú Renzulliho triádu výnimočného nadania, kde 

boli zastúpené vysoké intelektové schopnosti, motivácia a tvorivosť o ďalšie tri faktory - 

rodinu, školu a rovesnícku skupinu. Tento model sa stal pre odborníkov pracujúcich 

v oblasti nadania podkladom pre jeho skúmanie (Laznibatová, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Mönksov viacfaktorový model vysokého nadania (Mönks, Ypenburg, 2002, s. 23) 

 

Mönks (2002) vymedzuje osobnostné znaky nasledovným spôsobom: 

Vysoké intelektuálne schopnosti ako nadpriemernú inteligenciu jedinca, pričom 

hodnota IQ dosahuje minimálne 130.  
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Kreativitu ako schopnosť, ktorá sa prejavuje vytváraním neobvyklých riešení, ktoré sú 

nielen správne, ale súčasne originálne, neobvyklé a nečakané. 

O motivácii hovorí autor vtedy, keď jedinec úlohu vykonáva s potešením, je ňou 

priťahovaný a má silu a vôľu ju dokončiť. Taktiež je schopný si stanovovať ciele a robiť 

plány.  

V prípade faktorov prostredia (druhá triáda), možno súhlasiť s autorom, že nestačí 

mať potenciál, ale je nutné vytvoriť také podmienky, ktoré zabezpečia jeho rozvoj. V tom 

prípade zohráva sociálne prostredie a sociálna interakcia dôležitú úlohu. Preto o vysokom 

nadaní môžeme hovoriť, len ak všetkých šesť faktorov do seba zapadá.  

Model Czeisela 

Ďalším o niečo komplexnejšie graficky postaveným je model Czeisela (1986, In 

Laznibatová, 2001).  Ide o tzv. model 4+4+1 (veľa šťastia), ktorý oproti Mönksovmu 

modelu zdôrazňuje význam pre nadanie nielen všeobecných, ale aj špecifických schopností 

a zároveň rozširuje externé faktory prostredia. Ide o sociálny faktor a faktor šťastia, ktorý 

zohráva dôležitú úlohu najmä pri objavení, identifikácii ale aj rozvíjaní nadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Model 4+4+1 (veľa šťastia) Czeisel (1986, In Laznibatová, 2001, s. 66 ) 

Obr. 3  

Psychosociálny model Tannenbauma 

Spomenieme ešte psychosociálny model Tannenbauma (1986, In Jurášková, 2003), 

ktorý definuje päť nezastupiteľných faktorov ovplyvňujúcich realizáciu nadania. Tvoria ho 

všeobecné a špeciálne schopnosti, neintelektové faktory, prostredie a príležitosť (ako 

náhodná udalosť, ktorá umožní zmeny v smerovaní jedinca). Každý z uvedených faktorov 

nadobúda dve dimenzie: statickú a dynamickú. Statická obsahuje sily, ktoré sú pevné, 

nemenné a sú súčasťou vybavenia jedinca. Dynamická dimenzia sa môže meniť 
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v závislosti na prostredí, jednaní jedinca. Aby sa nadanie mohlo prejaviť vo výkonoch, je 

nevyhnutná spolupráca faktorov medzi sebou.  

Model Piechowského 

Model Piechowského a kol. (1985, In Duchovičová, 2009), je zaujímavý tým, ako 

venuje pozornosť vývinovému potenciálu a emocionálnej stránke osobnosti. Uvádza päť 

oblastí, ktoré determinujú prejavenie sa nadania, pretože bez emocionálnej sféry nemôže 

vzniknúť žiaden tvorivý produkt. Spomínanými oblasťami sú:  

 psychomotorická oblasť (pohyb, nepokoj, hnacia sila...), 

 senzorická oblasť (zvýšená diferenciácia a živosť senzorických zážitkov), 

 intelektová oblasť (hľadanie pravdy, láska k myšlienkam a teoretickej analýze, hlad  

po poznatkoch, objavovanie a opytovanie), 

 imaginácia (živosť predstáv, ľahkosť snenia, fantázia, neobvyklé nápady), 

 emocionalita (veľká hĺbka, intenzita a šírka citov, oddanosť, súcit, zodpovednosť). 

Model nadanej osobnosti Mesárošovej 

Model nadanej osobnosti Mesárošovej (1998) bol vytvorený aj v súlade 

s Piechowského a Dočkalovým modelom. Je rozčlenený na vnútorné determinanty 

osobnosti a determinanty vzťahujúce sa k vonkajšiemu prostrediu, pričom integruje 

doterajšie modely štruktúry nadanej osobnosti. Zvláštny dôraz kladie na tie zložky 

osobnosti, ktoré sa podieľajú na sebaregulácii (sebapoňatie a sebahodnotenie) a majú vplyv 

na to, či sa nadanie jedinca prejaví.   

 Trojzložkový model nadania Dočkala 

Trojzložkový model nadania Dočkala (2005, s. 60) vychádza z jeho definície nadania 

ako „celej osobnosti človeka, pokiaľ ju hodnotíme z hľadiska činnosti a možnej úspešnosti 

v nej.“ Vytvoril štruktúru nadania, ktorá pozostáva z: 

 inštrumentálnej zložky nadania (vlastnosti uplatňujúce sa ako nástroj činnosti), kde 

patria: telesné vlastnosti; senzorické, motorické, rozumové a tvorivé schopnosti; 

zručnosti; spôsobilosti a vedomosti,  

 aktivačnej zložky nadania (zodpovedá za použitie komponentov inštrumentálnej 

zložky), kde zahrnul aktivitu a motiváciu výkonu; vôľové vlastnosti a zameranie 

osobnosti,  



 

19 

 

 ľudské Ja,  pričom za najdôležitejšie aspekty Ega vo vzťahu k činnosti považuje 

adekvátny sebaobraz a sebahodnotenie, sebavedomie, dôveru vo vlastné sily 

a snahu po sebarealizácii.  

Sternbergov triarchický model 

Pri tvorbe tohto modelu vychádzal Sternberg (2002) zo svojej triarchickej teórie 

ľudskej inteligencie, na základe ktorej definuje tri druhy nadania: analytické, syntetické 

a praktické. Dôraz pri tom kladie na spoluprácu jednotlivých zložiek. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Sternbergov triarchický model nadania (Sternberg, 2002, s.524) 

 

 Analytické nadanie umožňuje riešiť problémy, ktoré poznáme použitím stratégií, 

ktoré manipulujú s prvkami problému alebo vzťahmi medzi prvkami (napríklad 

porovnávaním a analyzovaním). Jedinci s analytickým nadaním bývajú úspešní 

v inteligenčných testoch. 

 Syntetické nadanie umožňuje vyriešiť  nové druhy problémov, ktoré si vyžadujú 

uvažovanie o problémoch a ich prvkoch v novom smere (napríklad vynaliezaním, 

usporiadaním). Jedincom so syntetickým nadaním napomáha dobre zvládať nové situácie, 

problémy a úlohy s intuíciou. Majú vysoko vyvinuté tvorivé schopnosti, výsledky ich 

riešení sú často neobvyklé. 

Praktické nadanie v sebe zahŕňa aplikáciu akýchkoľvek analytických či syntetických 

schopností v každodennom živote a v rôznych situáciách tak, že umožňuje adekvátne 

a úspešné reagovanie v sociálnom prostredí.  

Ako sme už v úvode kapitoly spomenuli, najvhodnejšie sú edukačné modely, ktoré 

vychádzajú z viacúrovňového princípu nadania a rešpektujú vnútorné (biologické 

a psychické) aj  vonkajšie (environmentálne) prvky. Sú v nich teda rovnakou mierou 

zastúpené kognitívne schopnosti, citové a osobnostné charakteristiky, alebo aj širšie 

sociálne vzťahy. Uvedené modely sa medzi sebou odlišujú v počte činiteľov, ktoré podľa 

jednotlivých autorov ovplyvňujú nadanie. Mönks a Gagné považujú za dôležitý, okrem 
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intelektového potenciálu, motivácie a tvorivosti, aj sociálny faktor. Dočkal, Mesárošová 

a Piechowský tento model dopĺňajú o emocionálnu stránku osobnosti a o sebapoňatie 

a sebahodnotenie. Tannenbaum a Czeisel ho ešte navyše spájajú s prvkom šťastia, náhody 

(ako aktivizujúcim prvkom). 

 

1.4 Klasifikácia nadania 

Klasifikácia druhov nadania úzko súvisí z klasifikáciou činností, v ktorých sa nadanie 

demonštruje. V súčasnosti existuje niekoľko klasifikácií nadania. Pri horizontálnej 

klasifikácii ide o druhy nadania podľa druhu činnosti, v ktorej sa prejavujú.  

Poznáme nadanie:  

  pohybové (športové, tanečné),  

  umelecké (hudobné, výtvarné, literárno-dramatické),  

  intelektové (technické, vedecké, organizačné, jazykové, matematické),  

  praktické (manuálne, sociálne) (Dočkal, 1987). 

 

Pri vertikálnej klasifikácii sa rozlišuje nadanie podľa stupňa aktualizácie na: 

  manifestované (aktuálne) - ide o výkony a prejavy podávané v súčasnej dobe, 

  latentné (potenciálne) – z hľadiska prognózy sú súčasné výkony potenciálne, 

pretože v budúcnosti umožnia jedincovi dosahovať kvalitatívne a kvantitatívne 

vyššie výkony (Hříbková, 2009). 

Matematické nadanie 

 Podobne ako nadanie, ani matematické nadanie nie je jednoznačne a presne 

definované. Vychádzajúc z viacdimenzionálneho chápania nadania je potrebné vnímať 

v tomto duchu aj matematické nadanie. Z tohto dôvodu ho môžeme vymedziť ako komplex 

vysoko nadpriemerných všeobecných rozumových schopností, mimoriadne rozvinutých 

matematických schopností, tvorivého myslenia, záujmu o matematiku, ktorý sa prejavuje 

vysokou motiváciou a nasadením pri riešení úloh a v neposlednom rade spolupôsobenie 

stimulujúceho a podporujúceho prostredia rodiny a školy dieťaťa.  

 Podľa Burjana (2005) sa matematické nadanie prejavuje v troch základných 

rovinách, ktorými sú: 
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 všeobecné intelektové predpoklady (ide o kognitívne schopnosti, akými sú logické 

myslenie, abstraktné myslenie, priestorová predstavivosť, schopnosť analyzovať, 

zovšeobecňovať, vidieť analógie, argumentovať a podobne),   

 motivácia,   

 aktuálna vedomostná výbava.  

Autor okrem iného uvádza, že pri identifikácii matematicky nadaných žiakov sa 

pozornosť venuje prevažne ich aktuálnej vedomostnej výbave, čo považuje za najmenej 

podstatný aspekt, ktorý svedčí o prítomnosti matematického nadania. Za dôležitejšie 

aspekty pokladá intuíciu a všeobecné intelektové predpoklady pre tvorivú prácu 

v matematike.  

Kruteckij (1968, In Dočkal, 1987, s. 81) uvádza zoznam matematických schopností, 

ktoré sa uplatňujú pri riešení matematických úloh: 

1. Pri získavaní matematických informácií: schopnosť formalizovane vnímať 

matematický materiál, pochopiť formálnu štruktúru úlohy. 

2. Pri spracovaní matematickej informácie:  

 schopnosť logicky myslieť v kvantitatívnych a priestorových vzťahoch a znakovej  

a číselnej symbolike, 

 schopnosť rýchleho zovšeobecňovania matematických vzťahov a operácií, 

 schopnosť koncentrácie pri riešení problému, 

 pružnosť myšlienkových procesov, 

 schopnosť jasne, jednoducho a ekonomicky riešiť úlohy. 

3. Pamäť na matematickú informáciu: všeobecná pamäť na matematické vzťahy, metódy 

riešenia úloh a na zásady pri ich analýze. 

4. Všeobecné syntetizujúce komponenty (nie sú súčasťou štruktúry matematických 

schopností, ale ovplyvňujú ju): 

 rýchlosť myšlienkových procesov, 

 počítacia schopnosť, 

 pamäť na čísla a definície, 

 priestorová predstavivosť, 

 názorná predstava abstraktných matematických vzťahov a závislostí. 

Košč (1972) na základe rozsiahlych štúdií autorov uvádza, že v štruktúre 

matematických schopností treba rozlišovať ako dokázateľné tieto špeciálne faktory. 
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Všeobecný (generálny) matematický faktor – zúčastňuje sa pri úspešnom riešení 

matematických úloh rozličného charakteru, i keď sa neuplatňuje rovnakou mierou vo 

všetkých úlohách alebo oblastiach. 

Číselné faktory – zúčastňujú sa pri riešení úloh, v ktorých sa priamo manipuluje 

s matematickým, respektíve špeciálne aritmetickým znakovým systémom, teda 

predovšetkým s číslicami a číslami. Tieto schopnosti možno charakterizovať aj ako 

predpoklad používať s väčšou alebo menšou účinnosťou isté pravidlá na symboliku, ktorá 

spočiatku vyžaduje uvažovanie, ktoré sa však postupom času zautomatizúva. 

Priestorové, vizuálno – percepčné faktory – ide o schopnosti orientovať sa v zrakovo 

vnímateľnom priestore, respektíve schopnosti manipulovať so skutočným alebo nejako 

znázorneným materiálom v zrakovom poli. Zúčastňuje sa na správnom riešení úloh najmä 

z geometrie, ale aj pri čítaní a písaní viacmiestnych čísel a pri  vykonávaní aritmetických 

operácií, pretože hodnota každého napísaného čísla  je determinovaná rozložením jeho 

jednotlivých elementov v priestore. Rozlišujeme dva druhy priestorového faktora: Prvý sa 

týka zrakového postihovania meravých tvarových zoskupením, druhý sa týka postihovania 

pohybu v rámci istého tvarového zoskupenia. 

Slovné (verbálne) faktory – uplatňujú sa najmä pri riešení najrozličnejších, tzv. 

slovných matematických príkladov. 

Faktory usudzovania – schopnosť pochopiť (zmocniť sa) zložitejší problém, 

respektíve schopnosť manipulovať s abstraktnými pojmami a symbolmi. V rámci faktorov 

usudzovania sa rozlišujú faktory deduktívneho matematického usudzovania a induktívneho 

matematického usudzovania.  

Školské faktory – závisia od formálneho cvičenia v matematike. S vekom žiakov rastie 

závislosť úrovne matematických schopností od úrovne vedomostí a spôsobilostí získaných 

učením v škole.   

Ďalšie faktory – zahrňujú schopnosti, s ktorými okrem dokázaných faktorov treba 

v štruktúre matematických schopností rátať. Ide napríklad o faktor pamäte na čísla 

a pojmy. 

Na doplnenie a spresnenie toho, čo všetko budeme chápať pod pojmom matematické 

schopnosti, použijeme charakteristiku podľa Burta (1928, In Košč, 1972), ktorý považuje 

za matematické schopnosti tieto: 

 dobrá dlhodobá pamäť,  

 široký rozsah pozornosti, 



 

23 

 

 ľahkosť pri apercepcii formálnych schém, vzorcov a obrazov, 

 výrazný záujem o čísla a ich vlastnosti, 

 schopnosť deduktívne rozmýšľať, 

 schopnosť induktívne chápať formálny materiál, 

 schopnosť odhaliť a aplikovať implicitné vzťahy, 

 audiomotorická predstavivosť, 

 všeobecne – pohotovosť na abstraktný, formálny, symbolický spôsob myslenia. 

Z vymenovaných matematických schopností sa nedajú explicitne postihnúť všetky 

čiastkové komponenty, ktoré sú ich organickou súčasťou, preto v ďalšej časti podrobnejšie 

charakterizujeme jednotlivé pojmy.    

Pozornosť: psychický proces, ktorý predstavuje sústredenosť duševnej činnosti 

človeka po určitú dobu na jeden objekt, jav alebo na jednu činnosť. 

Apercepcia: základný proces získavania poznatkov, pri ktorom sú vnímané vlastnosti 

nových vecí, udalostí alebo myšlienok spojované s nadobudnutými poznatkami daného 

človeka. 

Dlhodobá pamäť: kognitívny proces kódovania, skladovania a vybavovania 

informácií, pričom kódovanie je proces, prostredníctvom ktorého sa senzorická informácia 

transformuje do formy využiteľnej v pamäťovom systéme (Průcha, Walterová, Mareš, 

2009). 

Predstavivosť: schopnosť človeka mať vo svojom vedomí názorné obrazy vonkajších 

predmetov a javov aj vtedy, ak práve nepôsobia na jeho receptory, alebo ich predtým 

vôbec nevnímal a schopnosť zámerne nimi disponovať (Trubíniová a kol., 2007). 

Pohotovosť na abstraktný, formálny a symbolický spôsob myslenia: schopnosť rýchlo 

reagovať, obratnosť a šikovnosť v myslení, teda pri analýze a syntéze ako základných 

myšlienkových operáciách v prípade práce s abstraktným, formálnym a symbolickým 

materiálom.   

Deduktívne usudzovanie: typ logického usudzovania, pri ktorom vychádzame 

z jedného alebo viacerých všeobecných tvrdení a dospievame logicky k určitému záveru. 

Induktívne usudzovanie: typ logického usudzovania, pri ktorom vychádzame z 

konkrétnych, špecifických skutočností, teda od pozorovania reality a smerujeme 

k všeobecnému záveru, ktorý by tieto skutočnosti vysvetlil (Průcha, Walterová, Mareš, 

2009). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Schopnos%C5%A5
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Schopnosť odhaliť a aplikovať implicitné vzťahy: ide o schopnosť odhaliť a využiť 

existujúce vzťahy, ktoré ale nie sú jasne a slovne vyjadrené, nie je na nich upozornené.    

 

1.5 Charakteristika nadaného žiaka 

 Vo  všeobecnosti sa o mimoriadne nadaných deťoch hovorí ako o deťoch 

s prejaveným všeobecným kognitívnym náskokom a veľmi vysokým intelektovým 

potenciálom (Urban, 1992, 1994, In Laznibatová, 2001). 

(Pre zjednotenie terminológie: pojmy nadané dieťa/deti a nadaný žiak/žiaci budeme 

v našej práci používať ako ekvivalenty).   

Všeobecná charakteristika nadaných   

Dočkal (2005) ponúka nasledujúci zoznam najdôležitejších prejavov nadania, ktorý sa 

týka detí predškolského a mladšieho školského veku: 

 sú bystrejšie a šikovnejšie ako ich rovesníci, 

 dosahujú vyššie výkony všeobecne alebo v niektorej konkrétnej oblasti činnosti, 

 už v predškolskom veku sa spontánne naučia čítať alebo počítať v obore nad desať, 

 rýchlejšie sa učia, 

 viac si pamätajú, 

 informácie si overujú z rôznych zdrojov, 

 sú aktívne a zvedavé, 

 dokážu sa koncentrovať dlhšiu dobu a sústrediť na predmet svojho záujmu, 

 majú široké spektrum záujmov, ktoré sa týkajú oblastí, o ktoré sa priemerné deti 

začnú zaujímať až vo vyššom veku, 

 odmietajú konvencie a sú kritické k autoritám, 

 majú zmysel pre humor a estetické cítenie. 

Autor ďalej uvádza, že nadané dieťa sa nemusí prejavovať všetkými uvedenými 

príznakmi. Je však dôležité tieto prejavy poznať a v prípade, že sa tak dieťa prejavuje, je 

vhodné požiadať psychológa o posúdenie jeho talentu. 

Landau (2007) prirovnáva vlastnosti nadaného dieťaťa k vlastnostiam kreatívnej 

osobnosti. Na základe výsledkov pozorovaní na niekoľkých tisíckach nadaných detí 

popísala ich prejavy, ktoré rozdelila na:  

 Percepčné schopnosti (schopnosť dávať veci do súvislostí, otvorenosť, citlivosť, 

„naivné oči“, diferencovanie, humor). 
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 Schopnosti myslenia (imaginácia, asociácia, dobrá pamäť, pružnosť, flexibilita, 

originalita, komplexnosť, organizovanosť, samostatnosť). 

 Duševné schopnosti (radosť, odvaha, vytrvalosť, tolerancia ambiguity). 

 Správanie (hravosť, dominantnosť, dobrodružnosť, neakceptovanie autorít, 

neakceptovanie tesných hraníc). 

Mönks (2002) popisuje tieto prejavy nadaného dieťaťa: 

 skorý vývin reči, 

 intelektuálne záujmy („neprimerané“ svojmu veku), 

 zvedavosť a dychtivosť po učení, 

 schopnosť robiť viac vecí naraz, 

 zvláštny zmysel pre humor, 

 perfekcionizmus a silný sklon robiť veci samostatne, vlastným spôsobom, 

 spontánnosť pri písaní a čítaní, 

 tvorenie vlastných metód počítania, 

 široká pasívna slovná zásoba, 

 rozpoznávanie súvislostí, 

 pochopenie „trvácnosti objektu“ (už v druhej polovici prvého roku života), 

 schopnosť komunikovať bez slov, 

V tejto práci sa budeme venovať najmä kognitívnym charakteristikám nadaných 

žiakov. 

 Kognitívne charakteristiky nadaných žiakov 

Z kvantitatívneho hľadiska sú intelektové a tvorivé schopnosti intelektovo  nadaných 

detí viac rozvinuté v porovnaní s rovesníkmi a to smerom k superiorite. Z výsledkov 

v inteligenčných testoch sa ukázalo, že sú porovnateľné s výsledkami detí staršími o dva až 

päť rokov. Ďalej sa ukázalo, že nemajú nijaké iné kognitívne schopnosti ako ostatné deti, 

ale pri riešení úloh používajú vyspelejšie stratégie,  ktoré používajú až staršie priemerne 

intelektovo nadané deti (Hříbková, 2009).    

Autorka ďalej uvádza prehľad kognitívnych prejavov intelektovo nadaných detí: 

Intelektové charakteristiky: 

 samostatne používajú encyklopédie a modernú technológiu pri vyhľadávaní 

informácií, 

 zaujímajú sa o príčinno - následné vzťahy a dokážu ich rozpoznať, 



 

26 

 

 identifikujú nejasnosti a sú citliví na existenciu problému, 

 majú záľubu v štruktúrovaní informácií a s obľubou vytvárajú rôzne systémy  

(číselné, časové a podobne), 

 sú schopní správne a rýchlo zovšeobecňovať, 

 majú rozvinuté kritické myslenie a teda majú tendencie k spochybňovaniu,  

polemike a k sebakritike, 

 majú bohatý slovník a priťahujú ich abstraktné pojmy, 

 pri hodnotení svojich aj cudzích výsledkov sa pridržiavajú svojich kritérií, 

 sú schopné dlhšej koncentrácie. 

Tvorivé charakteristiky: 

 ľahko prejdú k fantázii a imaginácii, 

 v činnosti prejavujú intelektuálnu hravosť a zvedavosť, 

 sú schopné prijímať nové informácie a vyžadujú si to, 

 v myslení sú flexibilné a často dospejú k originálnym spôsobom riešenia úloh,    

 snažia sa nájsť vlastnú odpoveď na otázku, 

 dokážu byť nekonvenční v uvažovaní. 

Pamäť: 

 vyznačujú sa vynikajúcou pamäťou, 

 sú dobrí pozorovatelia a dlhodobo si zapamätajú aj drobné detaily, 

 pozornosť však venujú najmä veciam, ktoré ich zaujímajú. 

Prejavy nadaných žiakov v škole 

Ak vychádzame z názoru, že každé dieťa je iné, jedinečná osobnosť, tak je 

predpoklad, že aj prejavy jednotlivcov v škole budú odlišné v závislosti od osobnosti. Na 

základe štúdia odbornej literatúry uvádzame niektoré z nich. Nadané dieťa môže 

manifestovať niektoré z týchto prejavov: 

 rýchle vykonanie úloh, 

 veľká aktivita, ak nie je vyvolané, vykrikuje, 

 zmysel pre presnosť a chápanie slov v ich pravom zmysle, 

 rýchle chápanie a učenie sa, 

 kladenie nezvyčajných otázok, 

 nezvyčajné vedomosti z niektorej oblasti, 

 neochota k rutinným činnostiam, 
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 obľuba komplikovanosti (potreba silného motivačného podnetu), 

 pragmatizmus vo výkone (vykonávanie iba najnutnejšej činnosti), 

 uprednostňovanie samostatnej práce pred skupinovou, 

 hľadanie vlastných spôsobov riešenia, 

 preferovanie problémových úloh, 

 odďaľovanie dokončenia činnosti, ak nie sú spokojní s výsledkom. 

Významnú úlohu v škole zohráva aj silná vnútorná motivácia. Ak sa dieťa zapáli pre 

nejakú úlohu, dochádza k vytrvalej snahe o jej vyriešenie. Je schopné venovať sa problému 

aj mimo vyučovania, doma a nachádzať rôzne prístupy a spôsoby riešenia. 

Mertin a Gillernová (2010) sa vo svojej publikácii zameriavajú na prejavy nadania 

u detí predškolského veku. Rozdelili ich do niekoľkých oblastí: 

Intelektová oblasť 

 schopnosť syntézy (zložitá spolupráca oboch hemisfér), 

 spontánne vytváranie „matematických úloh“, sami nachádzajú  vzťahy,    

 medzi príčinou a následkom a používajú vyjadrenia typu keď...potom, ak...tak 

a podobne, 

 pamätajú si rôzne fakty a udalosti, majú značný rozsah pozornosti . 

Oblasť reči  

 skoro rozprávajú vo vetách, majú široký slovník, 

 chcú poznať význam nových slov a snažia sa ich aktívne používať, 

 často používajú analógie a metafory, 

 ak niečomu nerozumejú, dožadujú sa riadneho vysvetlenia.  

Sociálna oblasť  

 sú nezávislí, radi organizujú a vedú skupinové hry a činnosti, 

 neznášajú autoritatívnu komunikáciu, 

 vyhľadávajú kamarátstva medzi staršími deťmi alebo dospelými. 

Špecifická oblasť 

 pomerne dlho vydržia pri jednej činnosti.   

Typy nadaných detí   

V školskom prostredí sa deti prejavujú odlišným spôsobom, čo platí aj o nadaných 

jedincoch. Laznibatová (2001) ponúka na základe skúseností prehľad o štyroch typoch 

nadaných detí, ktoré rozdelila podľa rôznorodosti ich správania. Ide o:   
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 Bezproblémové dieťa – optimálne začlenené, dobre prispôsobené, podáva optimálne 

výkony a  je spokojné so školou. 

 Aktívne až hyperaktívne dieťa – rýchlo chápe, dobre si pamätá, má viac informácií  

a vedomostí, ktoré chce v škole ukázať. Ako prvé vypracuje zadané úlohy, začne 

sa nudiť a vyrušuje. Učiteľmi nie je obľúbené. 

 Uzavreté dieťa – ťažšie komunikuje, nedokáže otvorene protestovať proti 

neprimeraným postupom školy. Uniká z reálneho sveta, môže si vytvoriť 

imaginárneho kamaráta, s ktorým sa zhovára, keď je mu ťažko. Uzatvára sa do 

seba a myšlienkami je niekde inde, ale na otázky vyučujúceho odpovedá 

pohotovo a bezchybne.  

 Tiché, neprejavené dieťa –  učitelia ho v škole nerozpoznajú, neidentifikujú. Vo 

výučbe postupuje ako priemerné deti, nekladú sa naň adekvátne nároky. Počas 

primárneho stupňa sa nepotrebuje pripravovať na vyučovanie, čo spôsobuje, že 

nenadobudne spôsobilosti učiť sa, ktoré bude potrebovať pri náročnejšom učive. 

Problémy nadaných 

Celkový profil osobnosti nadaného dieťaťa komplikuje najmä veľmi často sa 

vyskytujúci jav, tzv. nerovnomerný vývin. Najčastejšie ide o akcelerovaný vývin 

v kognitívnej oblasti, ale ostatné zložky (emocionálna a sociálna) sa vyvíjajú obvyklým 

tempom. Diskrepancia medzi intelektovou a citovou sférou im môže spôsobovať problémy 

nielen v rodinnom, ale aj širšom sociálnom prostredí, pričom ostatným sa môžu zdať 

„čudné“. Deti môžu mať nepríjemný pocit odlišnosti v porovnaní s rovesníkmi, s ktorým 

úzko súvisí  aj neadekvátny sebaobraz (dieťa sa vníma a hodnotí tak, ako ho hodnotia 

druhí) (Landau, 2007). Výskum Konečnej, Portešovej, Budíkovej a Koutkovej (2007) 

odhalil, že nadané deti dosahujú vyššie sebapoňatie najmä v oblasti školských vedomostí 

a ich celkové sebahodnotenie je ovplyvnené hlavne sebaponímaním v oblasti správania.  

Jurášková (2003) uvádza zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich problémových 

prejavov nadaných detí vo vyučovacom procese: 

 hyperaktivita (motorická i verbálna) – rušenie ostatných, znížená koncentrácia 

pozornosti, 

 perfekcionizmus – podráždenosť, negativizmus, plačlivosť, sebaobviňovanie, 

prejavy afektu, znížené sebavedomie, 

 supersenzitívnosť – problémy v socializácii, stránenie sa kolektívu, 

 denné snenie – podvýkonovosť, 
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 netolerancia autority – negativizmus, „drzé“ vystupovanie, 

 netolerancia k rutinným činnostiam – negativizmus, odmietanie vyučovania, 

vyrušovanie, 

 problémy v sociálnych kontaktoch – stránenie sa kolektívu, agresívne prejavy, 

prejavy šikanovania. 

Problémom nadaných žiakov môže byť aj ich školská podvýkonnosť v niektorých 

predmetoch. Z výsledkov výskumu Dvořákovej, Portešovej, Budínovej a Tyrlíka (2006), 

ktorí sa zaoberali problematikou školskej podvýkonnosti u nadaných žiakov v kontexte ich 

osobnostných charakteristík vyplynulo, že tieto nemajú zásadný vplyv na školský výkon 

žiakov. Výsledky výskumu poukázali napríklad na to, že podvýkonnosť nadaných žiakov 

v prírodovedných predmetoch spôsobuje odlišné záujmové zameranie, ktoré je vo vyššej 

miere teoretické. Ďalej výsledky naznačujú aj existenciu „nadvýkonu“, to znamená, že 

žiaci dosahujú výraznejšie lepšie výsledky v podobe známok, ako sú ich intelektové 

schopnosti.    

Charakteristika matematicky nadaného žiaka 

Doposiaľ sa z intelektových druhov nadania najväčšia pozornosť zo strany odborníkov 

venovala matematickému nadaniu. Ako uvádza Kruteckij (1968, In Dočkal, 1987) 

výnimočne matematicky nadané dieťa prejavuje záujem o matematiku už od detstva, má 

vysokú schopnosť pracovať v matematickej oblasti s nízkou unaviteľnosťou, má 

mimoriadnu schopnosť vnímať mnohé javy prostredníctvom matematických vzťahov 

a transformovať ich na úroveň matematických kategórií, pričom sa jeho schopnosti 

prejavia už veľmi skoro a to aj v nepriaznivých podmienkach a pri nedostatočne skorej 

systematickej a cieľavedomej podpore (tento príznak talentu je častý, ale nie nevyhnutný). 

Burjan (2005) na základe dlhoročnej práce s matematicky nadanými deťmi staršieho 

školského veku popísal niektoré spoločné psychologické črty, ktoré sa premietajú do ich 

správania. Rozdelil ich na pozitívne a negatívne charakteristiky: 

Pozitívne rysy: 

 disciplína a systematickosť myslenia, 

 kritické myslenie, 

 schopnosť analyzovania problému, 

 kombinačné myslenie, 

 schopnosť dedukcie, 

 schopnosť myšlienkového experimentu, hypotetické myslenie, 
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 schopnosť a potreba vecnej argumentácie. 

Negatívne rysy: 

 potreba zvládať životné situácie racionálne, mať v každej situácii dostatok 

informácií a chápať kauzálne súvislosti (ak sa to nedarí môžu byť iritovaní, 

zmätení), 

 očakávanie logického myslenia a konania zo strany iných, 

 skepsa k tvrdeniam nepodloženým primeranou argumentáciou, 

 dešpekt k ľuďom „bez prenikavého intelektu“.  

Novotná, Zhouf (2005) uvádzajú tri hlavné charakteristiky nadaného žiaka (mladšieho 

aj staršieho školského veku) v oblasti matematiky, ktorými sú: 

 ochota tvrdo pracovať (rozhodnosť, angažovanosť, energickosť, sebaistota), 

 prirodzená matematická zručnosť, 

 výrazná tvorivosť (schopnosť myslieť odlišne, kombinovať skúsenosti a vedomosti 

zo zdanlivo nezlučiteľných oblastí a prepájať ich do nových výsledkov). 

 

1.6 Identifikácia nadania 

Nadanie predstavuje komplex znakov, charakteristík, prejavov a čŕt, pričom každá 

osobnosť, indivíduum sa prejavuje osobitým, svojským spôsobom, čo môže pri 

rozpoznávaní nadaných predstavovať určitý problém. Identifikácia podľa  Laznibatovej 

(2001, s. 157) znamená „vyhľadávanie, objavovanie, rozpoznávanie, ale predovšetkým 

diagnostikovanie nadania, nadaných jedincov.“ Ako autorka uvádza, je veľmi dôležité 

vyhľadávať nadaných už od útleho veku a venovať im pozornosť,  lebo do šiesteho roku,  

ešte pred vstupom do školy, prebiehajú prudké vývinové zmeny. Odvoláva sa na listinu 

práv nadaných detí, ktorá deklaruje, že nadané dieťa má právo na to, aby: 

 bolo identifikované ako nadané v čo najnižšom možnom veku, 

 aby malo možnosť diferencovanej výchovy a vzdelávania, 

 aby mohlo prejaviť svoju vlastnú individualitu. 

     S týmto názorom sa stotožňuje aj mnoho iných autorov, ako napríklad Novotná, 

Zhouf (2005), Hříbková (2009), či Mertin, Gillernová (2010). 

V súvislosti s problematikou identifikácie nadaných sa stali najfrekventovanejšími 

pojmy vyhľadávanie, identifikácia a výber. Vyhľadávanie je možné vymedziť ako proces 

zisťovania toho, či je možné daného žiaka označiť za nadaného alebo spôsob, akým sú 
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nadaní žiaci vyberaní do špeciálnej edukačnej ponuky určenej pre danú populáciu. 

V procese vyhľadávania nadaných sú kľúčové dva pojmy: identifikácia a výber. 

Identifikácia je proces vyhľadávania detí, ktoré osobnostným potenciálom, potrebnými 

predpokladmi a správaním spĺňajú požiadavky pre vstup do vytvorenej edukačnej ponuky. 

Ide najmä o deti, ktoré ešte nepodávajú v danej oblasti vysoké výkony. Sú to deti 

predškolského alebo mladšieho školského veku, ktoré nazývame aj latentné talenty. Pod 

pojmom výber sa zvyčajne chápe taký spôsob vyhľadávania nadaných, kde hlavné 

kritérium pri posudzovaní nadania predstavuje podávaný výkon v danej oblasti. Týka sa to 

predovšetkým najúspešnejších detí staršieho školského veku, ktoré svoje nadanie 

manifestujú (Hříbková, 2007; Laznibatová, 2001). 

Porterová (1999, In Jurášková, 2003) upozorňuje na isté nepresnosti a chyby,      

s ktorými treba pri identifikácii rátať. Ide najmä o tieto dva typy chýb:   

 pozitívna chyba – dieťa je identifikované ako nadané, hoci v skutočnosti nadané nie 

je (tzv. neúčinná identifikácia), 

 negatívna chyba – identifikácia nezachytí nadané dieťa (tzv. neefektívna 

identifikácia). 

Pre minimalizáciu týchto omylov sa odporúča použiť pri identifikácii, viacero      

metód a meraní. V ďalšej časti uvádzame prehľad najčastejšie používaných metód 

v identifikačnom procese.  

Metódy identifikácie nadania  

Porterová (1999, In Jurášková, 2003) rozdeľuje metódy na identifikáciu nadania do 

dvoch skupín, a to na kriteriálne (indikujú isté prejavy, ktoré by mohli súvisieť s nadaním) 

a normatívne (porovnávanie potenciálne nadaného dieťaťa s bežnou populáciou). 

Jurášková (2003) uvádza najčastejšie používané metódy pri identifikácii. Sú nimi: 

1. pozorovanie zo strany rodičov, pedagógov alebo osôb, ktoré sú v dlhodobejšom   

kontakte s dieťaťom, 

2. inventáre, ktoré nadväzujú na pozorovania uskutočnené blízkym okolím dieťaťa. 

(otázky sú zamerané na výskyt istého typu správania, pričom opýtaný odpovedá áno 

alebo nie), 

3. portfóliá ako systematický súhrn materiálov, svedčiacich o progrese dieťaťa najmä 

v komplexe mentálnych zručností (poznámky z pozorovaných prejavov,    

fotodokumentácia výsledkov činností dieťaťa, doplnené pozorovania zo strany      

rodičov), 
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4. štandardizované testy (inteligenčné testy, testy na zisťovanie kreativity, špecifického 

nadania, výkonové testy),  

5. posúdenie výsledkov prác odborníkmi (umelecké nadanie), 

6. dotazníky (zameriavajú sa na zistenie motivácie dieťaťa, jeho záujmov, postojov 

a osobnostných vlastností).  

Použitie tej ktorej metódy je rozdielne v závislosti od veku testovaného dieťaťa.  

Pri deťoch predškolského veku sa odporúča použiť, čo najširšiu škálu metód, aby sa 

o dieťati získal čo najpresnejší a najkomplexnejší obraz. Ide najmä o  psychologické 

a pedagogické metódy. Z psychologických metód je najvhodnejšie pre tento vek 

pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí pri činnosti a ako doplnkové metódy je 

možné využiť individuálne testy inteligencie a divergentného myslenia. Ako uvádzajú 

Dočkal (1987), Hříbková (2009), Landau (2007), či Mertin a Gillernová (2010) pri 

vyhodnocovaní testov použitých u detí predškolského alebo aj mladšieho školského veku 

je potrebné postupovať opatrne, pretože predikcia výkonov je v tomto veku veľmi 

pravdepodobnostná, keďže má na ňu vplyv veľa faktorov.  Súčasťou ďalšieho postupu pri 

identifikácii je rozhovor, posudzovacie škály správania dieťaťa (kde sa uvádzajú časté 

spôsoby správania nadaného), podrobný dotazník pre rodičov (opis doterajšieho 

somatického, psychického a sociálneho vývoja), metódy zisťujúce vedomosti (napríklad vo 

forme  neštandardizovaného testu).   

V ďalšej časti uvádzame štandardne najčastejšie používané metódy pri identifikácii 

nadaných detí, medzi ktoré patrí inteligenčný test na zistenie úrovne intelektových 

schopností, ale aj dotazník nominácie zo strany rodičov a učiteľov, ktorí majú možnosť 

dlhodobo  pozorovať dieťa v jeho prirodzenom prostredí. 

Testy inteligencie 

 K najčastejšie používaným psychologickým metódam pri zisťovaní nadania patria 

inteligenčné testy, či už skupinové alebo individuálne. Napriek tomu ich mnoho 

odborníkov už dlhšie obdobie neodporúča používať ako jediný identifikačný nástroj. 

Napríklad Freemanová (1998) považuje ich použitie za veľmi diskutabilné, pretože 

niektoré položky, sú podľa nej, silno ovplyvnené vierou, ktorá v sebe zahŕňa sociálne 

a morálne hodnoty. Ako príklad uvádza položku zo Standford-Binetovho testu inteligencie. 

Napriek tomu patria medzi najčastejšie využívané spôsoby na zistenie úrovne mentálnych 

schopností testovaného. Sú súčasťou rôznych batérií metód, spolu s inými 

psychologickými metódami, z ktorých niektoré sme vymenovali v  predchádzajúcej 
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podkapitole. Najznámejšie individuálne testy, vhodné aj pre mladší školský vek, sú 

Standford – Binetov inteligenčný test, Wechslerova inteligenčná škála pre deti a jej 

najnovšia verzia WISC-III, Termana-Merillovej skúška alebo aj Ravenove skúšky a mnohé 

iné. Tieto metódy sa využívajú v rámci odborného vyšetrenia psychológom najčastejšie 

v centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Súčasťou odborného 

vyšetrenia je okrem inteligenčného testu aj test tvorivosti, ktorý je zameraný na posúdenie 

a odhalenie úrovne množstva nápadov, ich rozmanitosť a originalitu (Laznibatová, 2001, 

Hříbková, 2009).  

Nominácia rodičmi        

V procese identifikácie zohráva nominácia rodičov nezastupiteľnú úlohu. Okrem 

psychológov a učiteľov sú rodičia tí, ktorí sú do procesu vyhľadávania aktívne zapojení. 

Spolu s učiteľmi môžu ako prví spozorovať odlišnosti správania detí v porovnaní 

s rovesníkmi a rozdiely v oblastiach ich záujmov. Podľa Laznibatovej (2001) až 70 % 

rodičov registruje intelektový vývoj svojich detí. Oproti psychológom majú jednu veľkú 

výhodu v tom, že môžu dieťa dlhodobo pozorovať v jeho prirodzenom prostredí a pri 

spontánnych činnostiach. Ako uvádza Waxmanová, Robinsonová a Mukhopadhyayová 

(1996) rodičia môžu efektívne identifikovať pokročilé matematické úvahy už u malých 

detí. 

 Nominácia učiteľom 

Tak ako nominácia rodičmi aj nominácia učiteľom je dôležitou súčasťou 

identifikačného procesu. Problémy s identifikáciou má takmer každý učiteľ, ktorý nemá 

prístup k psychologickým testom. Ich  nominácia je často veľmi subjektívna, no aj napriek 

tomu sa na posudky od učiteľov stále spolieha najviac. Viacero odborníkov uvádza, že len 

nízke percento detí nominovaných učiteľom ako nadané sú skutočne nadané. K podobným 

výsledkom dospeli aj Brightonová, Moonová, Jarvisová a Hockettová (2007), ktoré vo 

svojich záveroch uvádzajú, že učitelia sa pri posudzovaní prejavov nadania pridržiavajú 

tradičných názorov a najčastejšie ako základné prejavy nadania uvádzajú logické myslenie 

a vedomosti. Okrem toho školskú zrelosť hodnotia na základe správania sa dieťaťa na 

vyučovaní, v zmysle primeraných reakcií dieťaťa na učiteľove požiadavky a ich pasívne 

prijímanie.     

Problém vidíme v nedostatočnej informovanosti učiteľov o nadaných deťoch, ich 

prejavoch, osobnosti, emocionalite, ale aj o práci s nimi, a to už počas vysokoškolskej 

prípravy. „Aby učitelia mohli identifikovať nadané deti, je potrebné, aby mali k dispozícii  
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také „kľúče“, kritériá, opisy správania a prejavy nadaného dieťaťa, teda aby ovládali 

metódy na identifikáciu nadania“ (Laznibatová, 2001). 

Etapy identifikácie 

Všeobecný postup identifikácie nadaných by mal podľa Korena (1992, In 

Laznibatová, 2001) obsahovať nasledovné kroky: 

 Rekognícia: pozorovanie a rozpoznanie znakov,  prejavov a charakteristík jedinca, 

ktorými sa odlišuje od rovesníkov. V tejto etape sú aktívne osoby z najbližšieho 

okolia dieťaťa. 

 Determinácia: bližšie určenie oblasti nadania, ktorú vykonávajú odborníci 

(psychológovia, pedagógovia, lekári) pomocou štandardizovaných testov alebo 

hodnotením výkonov dieťaťa. 

 Verifikácia: vyhodnotenie aktuálneho nadania na základe manifestovaných 

výkonových charakteristík a produktov formálnou komisiou. 

Spôsob identifikácie, ktorý neprebieha jednorázovo, ale je založený na opakovanom 

overovaní schopností dieťaťa, sa podľa spomínaného autora nazýva procesná diagnostika. 

Finálna diagnostika je nakoniec výsledkom hodnotenia všetkých predchádzajúcich 

diagnostických procedúr.  

Identifikačný proces v podmienkach školy sa podľa Clarkovej (1992, In Jurášková , 

2003) uskutočňuje na piatich úrovniach: 

1. Vyhľadávanie, rozpoznávanie, ktoré obsahuje návrhy žiakov ako potenciálne nadaných 

zo strany psychológov, pedagógov, rodičov, spolužiakov alebo samotných žiakov a ako 

doplnok obsahuje žiakove výkony a prejavy. 

2. Viacdimenzionálny výber (scríning), ktorý pozostáva z: 

 nominácie  zo strany učiteľa, psychológa, rodiča, vrstovníka aj samotného žiaka,   

 správy učiteľa o činnosti žiaka, 

 rodinnej histórie a informácií o vývine žiaka, 

 identifikácie rovesníkmi, 

 žiakovho inventára záujmov, 

 prác žiaka a jeho výkonov, 

 rozmanitých testov. 

3. Vytvorenie psychologického profilu žiaka na základe anamnézy všetkých uvedených 

údajov. 
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4. Rozhodnutie koordinátora identifikačných procedúr, odporúčanie žiaka do komisie 

zaoberajúcej sa výberom a zaraďovaním žiakov do konkrétnych edukačných 

programov. 

5. Vytvorenie komplexnej kazuistickej štúdie žiaka, ktorá pozostáva z údajov zo skríningu 

a psychologického profilu žiaka, z rozhovorov s rodičmi, ale aj so samotným žiakom 

a protokolov z vykonaných testov. 

Špecifiká identifikácie nadaných žiakov mladšieho školského veku  

Dnes už vieme, že začať s podporovaním nadania až na nižšom či vyššom  

sekundárnom stupni vzdelávania je neskoro. Týka sa to najmä matematického a hudobného 

nadania, ktoré má svoje zákonitosti a začína sa prejavovať už v ranom veku, pričom je 

možné vývinový náskok v danej oblasti exaktne zmerať. Ako uvádza Kruteckij (1997, In 

Laznibatová, 2001) „zlatý vek“  matematika-vedca je od 20 do 25 rokov.  

Identifikácia je tým náročnejšia, čím je dieťa mladšie. Dôvodom je nedostupnosť 

štandardizovaných testov, resp. ich nižšia reliabilita, nemožnosť aplikovať inventáre, 

osobné dotazníky a krátke obdobie života dieťaťa na to, aby manifestovalo svoje nadanie.  

O  meraní inteligencie sa môže hovoriť približne u detí od troch rokov. Štruktúra 

inteligencie je v tomto veku výrazne odlišná od štruktúry kognitívnych schopností starších 

detí. Ako uvádza Říčan a Krejčová (2006), v tomto veku existujú medzi deťmi veľké 

rozdiely, a to nielen na úrovni myslenia, ale najmä na úrovni skúseností a nadobudnutých 

zručností. Niektoré prejavy detí na začiatku školskej dochádzky nemusia ešte signalizovať 

poruchu učenia, napríklad ak dieťa píše písmená a číslice zrkadlovo otočené. Ich výkony 

sú často ovplyvnené emocionálnymi faktormi. Ako uvádza Silvermanová (2009), 

najideálnejší vek na testovanie inteligencie dieťaťa je medzi piatym až ôsmym rokom veku 

dieťaťa. 

Za najdôležitejšie znaky nadaného dieťaťa sa považujú odlišnosti v spôsobe myslenia, 

spôsobe kladenia otázok a najmä v spôsobe ich formulovania (Laznibatová. 2001).  

 

1.7 Školská edukácia nadaných žiakov 

Problematika týkajúca sa intenzity rozvíjania nadania má u nás staronový charakter. 

Ak by sme sa vrátili do dávnejšej minulosti, videli by sme, že už Ján Amos Komenský sa 

vo svojom diele Didactica magna (1991) zaoberal otázkou nadaných detí, pričom žiadal, 

„vzdelanie pre všetky deti: bohaté i chudobné,  chlapcov aj dievčatá (čo v tej dobe nebolo 

vôbec samozrejmé), ale aj pre „tupých“ i bystrých.“ Tým slabším malo vzdelanie 
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napomôcť k odstráneniu zaostávania, nadaným zasa k tomu, aby sa ich myseľ zamestnala 

užitočnými vecami a nie škodlivými, ktoré by sa stali príčinou ich vlastnej záhuby. 

Komenský zdôrazňoval, že všetky deti sa majú učiť spoločne a pri dodržiavaní jeho 

didaktických zásad z toho budú profitovať slabší aj nadanejší žiaci. Efektivita vyučovania 

mala byť zabezpečená pod podmienkou, že na každých desať žiakov má mať učiteľ 

jedného pomocníka.  

V období pred rokom 1989 sa  venovala zvýšená pozornosť nadaným žiakom najmä 

formou vytvárania tried s rozšíreným vyučovaním matematiky alebo telesnej výchovy. 

Tento spôsob sa týkal výlučne žiakov druhého stupňa základných škôl a uplatňuje sa aj 

dnes. Umelecky nadaným deťom sa dostávalo podpory už v období mladšieho školského 

veku prostredníctvom základných umeleckých škôl, ktoré sú taktiež vytvárané dodnes.  

Obdobie po roku 1989 bolo poznačené snahami o vytvorenie organizácií na podporu 

nadaných. Pražskej psychologičke Drábkovej, sa ako prvej, v roku 1989 podarilo založiť 

československú pobočku medzinárodnej organizácie ECHA (European Counsil for High 

Ability). V roku 1991 vznikla v Bratislave Česko-slovenská spoločnosť pre nadané deti, 

zakladateľkou bola Laznibatová. Vďaka týmto spoločnostiam sa vyvíjal tlak aj na 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré sa začalo zaujímať o vzdelávanie 

nadaných. Neskôr sa otvárali prvé experimentálne triedy pre nadané deti mladšieho 

školského veku, ktorým sa doposiaľ v tomto smere nevenovala pozornosť. Dnes už 

existuje škola pre mimoriadne nadané deti vrátane gymnázia, čím sa dotvoril komplexný 

model alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných. Okrem toho vznikli vo viacerých 

mestách na Slovensku v rámci bežných základných škôl špeciálne triedy pre intelektovo 

nadaných aj na primárnom stupni vzdelávania (Dočkal, 2005, Laznibatová, 2001).    

V ďalšej časti sa budeme venovať edukačným potrebám nadaných žiakov.  

 

Edukačné potreby nadaných žiakov 

Intelektovo nadané deti tvoria v detskej populácii špecifickú skupinu, ktorá sa 

prejavuje istými typickými charakteristikami a prejavmi. Vzdelávacie prístupy vychádzajú 

z týchto zvláštností a premietajú sa do špeciálnych edukačných potrieb nadaných. 

Edukačné potreby sa v podstate prekrývajú so zásadami, ktoré treba uplatňovať 

v edukačnom procese a môžeme ich zhrnúť do nasledovných: 
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 Potreba adekvátnej stimulácie (úlohy, ktoré sú na hranici alebo za hranicou ich 

skúseností tak, aby sa využili vyššie úrovne myslenia, teda analýza, syntéza 

a hodnotenie). 

 Potreba adekvátneho kurikula (súvisí s modifikáciou obsahu, metód i foriem, to 

znamená rozšírenie, prehĺbenie a obohatenie učiva, používanie heuristík, 

problémových a divergentných úloh, rešpektovanie individuálneho tempa práce). 

 Potreba korektnej komunikácie (podporovanie otvorenej komunikácie, akceptácie 

rôznych argumentov, uplatňovanie nedirektívneho prístupu). 

 Potreba adekvátneho úzkeho sociálneho prostredia (vychádza z potreby 

komunikácie so staršími deťmi, dospelými, alebo rovesníkmi, ktorí majú 

podobné myslenie a záujmy ako oni. V spoločnosti rovesníkov sa môžu cítiť  

osamelí a nepochopení). 

 Potreba individuálneho prístupu (akceptácia špecifických osobnostných či 

emocionálnych zvláštností prostredníctvom prístupov rešpektujúcich tieto 

netypické prejavy) (Jurášková, 2003).  

Za účelom uplatňovania uvedených zásad sa vytvorili adekvátne formy vzdelávania.  

Formy vzdelávania nadaných žiakov 

Základné formy vzdelávania nadaných v školách sú integrácia, segregácia a 

kompromisný spôsob vzdelávania, ktorý v sebe zahŕňa prvky z oboch variantov.  U nás sa 

najčastejšie využíva integrácia (skupinová alebo individuálna) a separovaný spôsob 

vzdelávania (v špeciálnej škole alebo špeciálnej triede v rámci bežnej základnej školy) 

(Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR, 2007). 

Integrácia  

Integráciou intelektovo nadaných detí sa chápe začlenenie intelektovo nadaného 

dieťaťa do bežnej triedy, do bežného sociálneho prostredia rovesníkov, kde sú deti 

rovnakej vekovej kategórie. Vychádza sa pri tom z predpokladu, že sú tu zabezpečení 

kompetentní učitelia (absolventi kurzu, postgraduálneho štúdia zameraného na výučbu 

nadaných), ale aj neštandardné učebné pomôcky, obohacujúce programy a podobne. 

Okrem základného učiva sa vo vyučovaní aplikuje jeho prehlbovanie a rozširovanie.  

Proces integrácie prebieha tak, že sa dieťa, po návrhu zo strany rodičov alebo učiteľa, 

podrobí viacnásobnému odbornému psychologickému vyšetreniu v pedagogicko-

psychologickej poradni. Na základe výsledkov vyšetrenia sa v spolupráci s triednym 

učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom vypracuje individuálny výchovno-
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vzdelávací program/plán, za ktorého vyhotovenie nesie zodpovednosť riaditeľ školy 

a ktorý je priebežne upravovaný na základe učebných výsledkov žiaka. Individuálny 

študijný plán je vypracovaný v súlade s osobitosťami daného jedinca, rešpektujúc oblasť 

jeho záujmov, charakterové črty, emocionálnu zrelosť a podobne. Cieľom je poznať nielen 

silné, ale aj slabé stránky dieťaťa a rozvíjať ich.  

Podľa Laznibatovej (2001) nie sú u nás zabezpečené základné podmienky pre 

integráciu nadaných, ako napríklad zníženie počtu detí v triede, tak ako je to v prípade 

integrovaného dieťaťa s postihnutím.   

 Segregácia 

Separátny variant výchovy a vzdelávania predstavuje špecializované triedy alebo 

školy pre deti s vysoko nadpriemerným intelektom. Vychádza sa z prirodzeného 

vývinového náskoku detí a ich špecifickým záujmom  a individuálnym schopnostiam 

žiakov sa prispôsobuje aj vyučovací proces. Postupuje sa rýchlejším tempom, ale zároveň 

sa učivo rozširuje a obohacuje. Tento typ vyučovania zabezpečuje individualizovaný 

prístup k nadaným a realizuje sa v spolupráci so špičkovými odborníkmi. 

Na Slovensku sa tento spôsob vyučovania realizuje od roku 1998 vznikom Základnej 

školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, kde boli žiaci vzdelávaní podľa Výchovno 

– vzdelávacieho programu žiaka sa špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami 

v základnej škole – Program pre intelektovo nadaného žiaka. Od mája 2009 vstúpili do 

platnosti nové pedagogické dokumenty pričom vznikol aj nový Vzdelávací program pre 1. 

stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním ISCED 1 – 

primárne vzdelávanie. Podobné programy vznikli aj pre nižší a vyšší sekundárny stupeň 

vzdelávania (Jurášková, 2003).  

Kompromisný spôsob vzdelávania 

Kompromisný spôsob vzdelávania spočíva v tom, že nadané dieťa chodí do triedy 

s rovesníkmi, ale niektoré predmety  navštevuje vo vyššom ročníku. Tento spôsob 

vzdelávania sa dopĺňa letnými tábormi, víkendovými študijnými sústredeniami nadaných 

detí pod dohľadom lektorov. U nás sa okrem ojedinelých prípadov takmer nevyužíva 

(Laznibatová, 2001). 
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Prístupy k vzdelávaniu nadaných  

Za základné varianty vzdelávania nadaných z hľadiska usporiadania a organizácie 

obsahu sa v súčasnosti považujú akcelerácia a obohacovanie. Oba tieto prístupy, metódy 

alebo stratégie sa v praxi často kombinujú a nedajú sa od seba striktne oddeliť.  

Akcelerácia  

Akcelerácia znamená poskytnutie učebných aktivít a obsahu na vyššej úrovni, alebo 

rýchlejším tempom, ako prináleží žiakovi z hľadiska veku a ročníka, ktorý navštevuje.  Ide 

o kvantitatívny prístup vo vyučovaní nadaných (urýchlenie, zhustenie, preskočenie). 

Podľa Juráškovej (2003) sa akcelerácia môže uskutočňovať ako vonkajšia alebo ako 

vnútorná úroveň v rámci daného ročníka. 

Vonkajšia akcelerácia je: 

 skoršie zaškolenie dieťaťa (nástup do 1. ročníka ešte pred šiestym rokom), 

 preskočenie niektorého ročníka, 

 účasť na vyučovaní vo vyššom ročníku v rámci jedného alebo viacerých predmetov 

(kompromisný spôsob vzdelávania), 

 absolvovanie naraz dvoch ročníkov počas jedného školského roka. 

Na vnútornej úrovni sa akcelerácia uskutočňuje v rámci jedného ročníka urýchlením 

a zhustením obsahu. Patria tu: 

 teleskopia (umožňuje zvládnutie učiva dvoch ročníkov počas jedného školského 

roka), 

 kompakcia (umožňuje žiakom demonštrovať, čo z učiva už ovládajú a tak získať 

čas na to, aby mohli pracovať na aktivitách podľa vlastného záujmu). 

K metódam akcelerácie patria aj zníženie alebo redukcia opakovania a precvičovania, 

alebo preskočenie, či zhustenie častí učiva, ktoré už žiak ovláda. 

Obohatenie 

Obohatenie (enrichment) je rozšírenie, prehĺbenie učiva nad rámec bežných osnov. Ide 

o kvalitatívny prístup vo vzdelávaní  nadaných, ktorý je založený na získavaní nových, 

odlišných a pre deti zaujímavých a zmysluplných informácií a aktivít. Predpokladom pre 

využitie stratégie obohacovania je uskutočnenie akcelerácie, čím sa získa čas a priestor na 

obohacovacie aktivity. Cieľom je rozvoj vyšších kognitívnych funkcií, samostatnosti pri 

riešení problému a rozvoj tvorivosti. Aj tento variant má niekoľko organizačných foriem, 

ktorými sa môže uplatňovať. Podľa Hříbkovej (2009) ide napríklad o: 
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 samostatné štúdium (naštudovanie určitej témy, získanie informácií z rôznych 

zdrojov, konzultácia s odborníkmi, spracovanie témy a prezentovanie pred 

triedou), 

 projektové vyučovanie,  

 skupinové vyučovanie. 

Ako uvádza Mönks a Ypenburg (2002) medzi obohacujúce metódy určite nepatrí: 

 zadávanie úloh kvôli „využitiu zvyšného času“, ako triedenie starých novín, 

upratovanie v skrinkách, či starostlivosť o rastliny, 

 zariaďovanie vecí pre učiteľa, 

 pomoc spolužiakom, pre ktorých je tempo učenia príliš rýchle, 

 posudzovanie triednych prác a domácich úloh spolužiakov, 

 opakovanie tej istej úlohy (navyše, viac ako ostatní). 

Nadaný žiak v bežnej triede 

Postavenie nadaného žiaka v bežnej triede nie je jednoduché. Predpísané školské 

učivo je stavané na úroveň dobrého nadpriemeru. Väčšina detí sa spolu s učiteľom venuje 

učivu dlhšie, pričom nadaný žiak pochopí učivo na prvýkrát, dokonca ho mnohí vedia už 

pred výkladom učiteľa. Samotní odborníci pripúšťajú, že potenciál nadaného dieťaťa 

ostáva nevyužitý. Vyučovanie nadaného žiaka inkluzívne si vyžaduje od učiteľa extra 

kompetencie, ale aj spoluprácu zainteresovaných odborníkov a inštitúcií.  

Prítomnosť žiaka v nešpecializovanej triede môže mať dve vyústenia: 

 dieťa neidentifikované, neprejavené, ktorého nadanie je skryté, 

 dieťa diagnostikované,  o ktorom učiteľ vie, čo  približne potrebuje.  

V oboch prípadoch môže bežne nastať situácia, keď nadaný žiak ukončí prácu na 

zadanej úlohe skôr ako ostatní. Vtedy je vhodné využiť niektorý z uvedených  postupov. 

Šimoník, Škrabánková a Šťáva (2009) odporúčajú použitie doplnkových úloh podobného 

charakteru ako zadaná úloha alebo alternatívne zadanú úlohu v podobe pracovného listu, 

ktorý žiak rieši samostatne. Tento spôsob umožňuje riešiť úlohy spoločne s ostatnými, ale 

na vyššej úrovni. Inou možnosťou je ponuka alternatívnej činnosti, teda odlišnej činnosti 

podľa oblasti záujmu žiaka, ktorá by mala byť príjemná a stimulujúca. Ako autori  

uvádzajú, všetky spomínané doplnkové a alternatívne činnosti musia byť ukončené 

a ohodnotené, aby mal žiak spätnú väzbu a aby nadobudol pocit, že jeho práca má zmysel. 

Na  to je možné využiť napríklad prezentáciu pre celou triedou, vytvorenie výstavky alebo 

albumu výkonov.  
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Winebrennerová (1992, In Jurášková, 2003) odporúča aplikáciu tzv. kontraktov, ktorá 

pozostáva z uzatvorenia dohody medzi učiteľom a žiakom. Dohoda obsahuje ciele a učivo, 

ktoré si má žiak samostatne osvojiť, čas, ktorý na to bude potrebovať ale aj spôsob 

hodnotenia. Pri práci s nadanými žiakmi je možné využívať viacero metód. Niektoré z nich  

spomenieme v nasledujúcej podkapitole.  

Metódy vzdelávania nadaných    

Pri voľbe vhodných stratégií a metód pre prácu s nadanými žiakmi sa odporúča 

využívať také, ktoré podporujú kreatívne myslenie, schopnosť samostatného riešenia 

problému, kladenie otázok a samostatné objavovanie so zameraním na rozvíjanie vyšších 

úrovní myslenia.  Ako uvádza Kovářová (2009) je potrebné učiť žiakov metakognitívnym 

spôsobilostiam, teda stratégiám učiť sa učiť, ktoré umožňujú pochopiť ako a prečo niečo 

robíme a pomáhajú pri plánovaní, monitorovaní a hodnotení nášho myslenia. Okrem 

spomenutého sa dôraz kladie na využívanie aktivizujúcich metód (metód riešenia 

problémov, heuristických a diskusných metód), ďalej uplatňovanie princípov 

kooperatívneho vyučovania a využívanie komplexných výučbových metód (projektové 

vyučovanie, kritické myslenie a vyučovanie podporované počítačom). 

Šimoník, Škrabánková a Šťáva (2009) uvádzajú charakteristiku metód v troch 

rovinách: 

 objavujúce metódy, kde sa využíva postup, pri ktorom je žiakom predkladané nové 

učivo formou problémovej úlohy, pričom jeho riešenie vedie k poznaniu pravidla 

a jeho zovšeobecnenia,  

 metódy viacpodnetné, ktoré pri precvičovacích a upevňovacích aktivitách redukujú  

mechanický nácvik na minimum. Učiteľ zostavuje úlohy tak, aby žiaci využili 

svoj intelektový potenciál, napríklad prostredníctvom nejednoznačných zadaní, 

paradoxov, rébusov alebo hádaniek,  

 metódy samostatnej práce, pri ktorej nejde o potlačenie skupinovej práce, ale o 

požiadavku maximálnej aktivizácie žiaka vo vyučovacom procese tak, aby mal 

dobrý pocit „vyťaženosti“. 

Na základe najnovších výskumov v oblasti fungovania mozgu a spolupráce oboch 

hemisfér  sa ukázalo, že väčšina detí uprednostňuje vizuálno-priestorový štýl učenia. 

Podrobnejšie sa tejto problematike venuje Silvermanová (2002), kde ponúka aj konkrétne 

spôsoby, stratégie a metódy práce s nadanými žiakmi.   
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Vychádzajúc z poznatkov, že jedným zo základných znakov nadania je tvorivosť, je 

potrebné rozvíjať potenciál detí aj prostredníctvom tvorivých divergentných úloh, metód 

na rozvoj dôvtipu, fantázie, imaginácie a predstavivosti (Tóthová, 2009).  

Špecifiká práce s nadanými žiakmi na hodinách matematiky  

Každý predmet, ktorý sa vyučuje na školách má do značnej miery rozdielny obsah, 

preto sa učivo sprostredkúva žiakom rozličnými spôsobmi, teda vyučovanie predmetov sa 

líši aj v procesuálnej stránke vyučovania. Matematika je špecifická tým, že predkladá 

učivo abstraktného charakteru a pracuje so symbolmi. Žiaci na prvom stupni základnej 

školy sú vo veku približne od šesť do desať rokov, čo predstavuje podľa Piageta (2007) 

prelomové obdobie medzi senzomotorickou úrovňou (predoperačného myslenia) a úrovňou 

konkrétnych operácií. V tejto úrovni sa vedomosti dieťaťa viažu ku konkrétnym 

predmetom a skúsenostiam získaným pri manipulácii s nimi. Poznávací proces 

v matematike konkrétnejšie popisujú Hejný a Kuřina (2009), ktorí uvádzajú, že dieťa 

mladšieho školského veku sa nachádza v etape vytvárania univerzálnych modelov, čo len 

dokazuje, že myslenie dieťaťa sa stále viaže na modely.  

Akcelerovaný vývin nadaných detí spôsobuje, že už v predškolskom veku prejavujú 

záujem o čísla a spontánne s nimi začínajú narábať. Najprv je to vymenovanie číselného 

radu nad požadovaný číselný obor, ktorým je 10. Potom nasleduje prvé spočítavanie 

a odpočítavanie, prvé násobenie do 10, 20, 100 atď. (Laznibatová, 2001). 

S týmito vedomosťami prichádzajú do prvého ročníka základnej školy, kde je učivo 

zamerané na témy, ktoré už zvládajú. Laznibatová (2001) uvádza, že mnohé z nich majú 

náskok pre rovesníkmi aj 2-3 roky. Tu kdesi vzniká problematika súvisiaca s potrebou 

transformácie výučby, čo v konečnom dôsledku vedie k realizácii diferencovaného 

prístupu. Predpokladom pre efektívne využitie diferencovaného prístupu je zistenie úrovne 

poznatkov a vedomostí detí a následný výber vhodných metód a stratégií pre optimalizáciu 

vzdelávacích potrieb nadaných.   

Tak ako sme uviedli v predchádzajúcej podkapitole, za najvhodnejšie metódy  na 

rozvíjanie nadania sa považujú napríklad objaviteľské. Dieťa v nich môže uplatniť 

predchádzajúce vedomosti a zároveň intuitívnym spôsobom a samostatne riešiť preňho 

problémovú úlohu, pričom je možné, že použije aj nové, netradičné postupy. Dôležité pri 

týchto metódach je, aby boli žiaci vedení k vysvetleniu a obhájeniu svojich postupov 

a k nadväznej argumentácii. Tento spôsob môže byť obohacujúci pre všetkých 

zúčastnených a zároveň podporuje konštruktivistický spôsob nadobúdania vedomostí, čo je 
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v súlade s požiadavkami kladenými na vyučovanie matematiky, ktoré je často poznačené 

formalizmom (viac Hejný, Kuřina, 2009).  

Ak vychádzame zo záujmov a charakteristík žiaka mladšieho školského veku budeme 

využívať úlohy, ktoré majú vysoký motivačný náboj a príťažlivú formu. Nemyslíme tým 

náročne graficky spracované úlohy, ale úlohy, ktoré v dieťati vzbudia záujem a zvedavosť. 

Medzi ne nesporne patria úlohy z tzv. rekreačnej matematiky (hlavolamy, matematické 

krížovky, maľované krížovky, sudoku, algebrogramy, úlohy vo štvorcovej sieti, šifry,  

rébusy a podobne). Tieto úlohy môžu žiaci riešiť v čase, ktorý sa im zvýši, keď skončia 

zadanú prácu rýchlejšie ako ostatní.  

Nadaní žiaci však prejavujú záujem o určitú oblasť aj čase mimo vyučovania, preto je 

potrebné pre ne vytvoriť a pripraviť viacero podporujúcich a stimulujúcich aktivít. 

O spôsoboch rozvíjania nadania v čase mimo vyučovania sa zmienime v nasledujúcej časti.  

Možnosti rozvíjania nadania v čase mimo vyučovania 

Medzi najvýznamnejšie formy rozvíjania matematického nadania žiakov patrí  ich 

zapojenie do matematických súťaží. Na prvom stupni základnej školy ide o tieto súťaže: 

 Pytagoriáda (3. a 4. ročník) 

 Klokan (1., 2., 3. a 4. ročník). 

Existuje aj viacero organizácií, ktoré sa zameriavajú na rozširovanie obzorov 

talentovaných detí v ich voľnom čase a rozvojom v rámci ich možností. Za týmto účelom  

organizujú aj korešpondenčné semináre. Pre primárnu školu sú aktuálne: 

 MAKSÍK (2., 3. a 4. ročník), 

 Malynár (4. a 6. ročník), ktorého súčasťou sú stretnutia vo voľnom čase, výlety so 

súťažami a tábory, 

Medzi ostatné formy starostlivosti o nadaných žiakov patrí: 

 možnosť navštevovať matematický krúžok v škole, 

 organizovanie sústredení pre deti nadané v matematickej oblasti, 

 umožnenie prístupu k časopisom a literatúre podľa oblasti ich záujmu.  

 

1.8 Legislatíva vzťahujúca sa k vzdelávaniu nadaných na Slovensku      

V Slovenskej republike sa vzdelávanie detí a žiakov s nadaním uskutočňuje v súlade 

s príslušnými ustanoveniami podľa zákona č.245/2008 Z. z. (tzv. Školský zákon) 

a Vyhláškou č.307/2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. V roku 
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2007 bola vytvorená Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v Slovenskej republike. 

Na doplnenie uvádzame dokumenty, ktoré spresňujú a zjednocujú pokyny a postupy 

súvisiace so starostlivosťou o nadané deti v primárnej škole: 

 Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania integrovaných 

intelektovo nadaných žiakov v 1.- 4. ročníku základnej školy (schválené 

Ministerstvom školstva SR v roku 2005), 

 Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

programov pre intelektovo nadaných žiakov (schválené Ministerstvom školstva 

SR v roku 2005), 

 Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v základnej škole – Program pre intelektovo nadaného žiaka 

(schválený Ministerstvom školstva SR v roku 2005, ktorý slúžil ako metodický 

a informatívny materiál pre pracovníkov základných škôl), 

 Učebné plány pre individuálne a skupinovo integrovaných intelektovo nadaných 

žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy (schválené Ministerstvom školstva SR 

v roku 2005), 

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

intelektovo nadaných žiakov (schválené Ministerstvom školstva SR v roku 2005, 

doplnené s platnosťou od roku 2009 ). 

V roku 2009 vstúpil do platnosti, ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu, 

Vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním ISCED 1 – primárne vzdelávanie. 

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Školský zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 sa zaoberá intelektovo 

nadanými deťmi a žiakmi v §2, §103, §104, §105 a §106.  

V §2 ods. j) sa venuje napríklad definovaniu pojmu dieťa/žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, do ktorého zahŕňa aj dieťa/žiaka s nadaním. Podľa 

zákona je „dieťaťom s nadaním alebo žiakom s nadaním dieťa alebo žiak, ktorý má 

nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo 

v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony 

a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja.“ 
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V §103 ods. 2 zákona sa uvádza, že pod „Intelektovým nadaním detí a žiakov sa 

rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti v jednej alebo viacerých 

intelektových oblastiach.“ Ďalej vymedzuje vo všeobecnosti platné inštitucionálne 

podmienky zriaďovateľa a individuálne podmienky školy, pod ktorými rozumie možnosti: 

 vzdelávať sa v predmetoch vzdelávacieho programu základnej školy a v materskej 

škole, 

 predčasné zaškolenie, pred dovŕšením šiesteho roku veku, 

 preradenie do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho, 

 absolvovanie viacerých ročníkov naraz v jednom školskom roku, 

 absolvovanie jedného alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku, 

 vzdelávať sa v základných školách podľa individuálneho učebného plánu alebo 

programu, 

 diferencované vzdelávanie skupiny žiakov v triede alebo mimo triedy. 

V §104 sa vymedzujú podmienky podľa ktorých je možné nadané deti a žiakov 

vzdelávať v špeciálnych školách a triedach. 

V §105 popisuje spôsob prijímania žiakov do špeciálnych vzdelávacích programov a  

špecifikuje podmienky a spôsoby vzdelávania nadaných. Zákon dopĺňa a bližšie 

špecifikuje Vyhláška. 

Vyhláška 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 

Vyhláška 307/2008 Z. z.  nadobudla účinnosť 1. septembra 2008. Upravuje 

podrobnosti o diagnostike, výchove a vzdelávaní, prijímaní a priebehu vzdelávania žiakov 

s intelektovým nadaním v základných a stredných školách (podľa §106, ods. 6 zákona 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).  

Podľa vyhlášky iba dieťa/žiak diagnostikované v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva  a prevencie  je považované za intelektovo nadané. Rozlišuje 

dieťa so všeobecným intelektovým nadaním a špecifickým intelektovým nadaním.  

Všeobecne intelektovo nadané deti majú byť vzdelávané podľa vzdelávacieho 

programu pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov, ktorý je zameraný na podporovanie 

a rozvíjanie ich intelektového nadania so zohľadnením rozvoja celej osobnosti a na 

prevenciu a nápravu problémových javov, ktoré súvisia s ich všeobecným intelektovým 

nadaním.  

Pri ich vzdelávaní sa používajú metódy a prístupy so zameraním najmä na projektové 

vyučovanie, induktívne vyučovanie, pozorovanie, objavovanie a experimentovanie, 
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diskusiu, prácu s informáciami, riešenie problémov, pozitívne hodnotenie 

a sebahodnotenie.    

V ďalších častiach sa podrobnejšie venujeme možnostiam akcelerácie, ktoré sme 

uviedli ako individuálne podmienky školy (§103 zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní). 

Vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Uvedený štátny vzdelávací program je určený pre školy podľa §103 ods. 1. písm. a) 

bod 1. školského zákona, konkrétne pre školy pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním na úrovni ISCED 1. Na tejto úrovni môžu žiaci s nadaním získať detailnejšie 

poznatky a hlbšie porozumenie ich vzájomných vzťahov, a to pomocou modifikovaných 

edukačných metód, ktoré rešpektujú a zodpovedajú ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám. V tomto prípade nejde len o akceleráciu, ale aj o možné disproporcie, 

asynchróniu, disharmóniu a heterogénnosť vývinu intelektovo nadaných žiakov. 

Vzhľadom na uvedené vývinové osobitosti je potrebné aplikovať psychologické prístupy, 

ktoré zohľadňujú celé spektrum ich charakteristických prejavov a niekedy aj 

protichodných osobnostných vlastností. Ide o komunikatívnosť, senzibilitu, afektivitu, 

individualizmus, ambicióznosť, perfekcionizmus, hyperaktivitu  a ďalšie. 

Kľúčové kompetencie, ktoré si majú žiaci osvojiť, sú však rovnaké, aké si osvojujú 

ostatní žiaci. Princípy tohto Štátneho vzdelávacieho programu sú totožné s tými, ktoré 

možno nájsť v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej 

republike.      


