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ÚVOD 

 

V súčasnosti je pojem nadanie skloňované vo všetkých pádoch, v mnohých vedných 

disciplínach, najmä však v psychológii a v pedagogike. Spomínané vedné disciplíny sa v 

predmete svojho záujmu často prelínajú a navzájom dopĺňajú. Platí to aj v prípade nadania, 

s ktorým operujú jednak  už spomínané vedy a jednak patrí do slovníka hraničných vied, 

ako sú napríklad vývinová psychológia, sociálna psychológia, či špeciálna pedagogika. 

Dôvodom záujmu o podporu a vzdelávanie nadaných jedincov je aj zistenie a uvedomenie 

si ich prínosu  pre spoločnosť v prípade využitia existujúceho potenciálu.  

Uvedenú problematiku je možné rozdeliť na dve základné oblasti, jednou je  

identifikácia nadaných a druhou práca s nadanými. Odborníci u nás aj v zahraničí hľadajú 

v tejto súvislosti odpovede na množstvo otázok. Napríklad:  Kedy je vhodné a efektívne 

začať s identifikáciou nadaných detí? Je vôbec potrebná? Ako postupovať pri starostlivosti 

o nadaných? Je vhodnejšie využívať integrovaný alebo segregovaný spôsob vzdelávania? 

Akú úlohu zohráva školská edukácia pri rozvíjaní nadania žiakov? Podobných otázok sa 

pri štúdiu uvedenej problematiky nahromadí omnoho viac. V našom výskume sme sa 

zamerali na riešenie otázok vplyvu školskej edukácie na rozvíjanie matematického nadania 

žiakov na primárnom stupni základnej školy. Ako inšpirácia nám poslúžila, okrem iného, 

aj publikácia Jak rozvíjet nadání vašich dětí (Campbella, 2001), ktorá je určená 

predovšetkým rodičom a vychádza z názoru, že nadanie je možné rozvíjať, a teda nie je 

dané a nemenné. Z výsledkov výskumu autora vyplýva, že existujú postupy a stratégie, 

ktorými je možné cielene pôsobiť na dieťa tak, aby sa rozvíjal jeho potenciál. 

 Cieľom výskumu je navrhnúť a v praxi overiť banku matematických úloh vhodných 

na rozvíjanie matematického nadania žiakov 1. ročníka základnej školy prostredníctvom 

školskej edukácie. Pre túto vekovú kategóriu sme sa rozhodli z niekoľkých dôvodov. Z 

časového hľadiska ide o vstup dieťaťa do základnej školy, čo predstavuje významný 

medzník v živote každého človeka, v ktorom sa spájajú jeho očakávanie s túžbou po 

poznaní. Druhým dôvodom, z hľadiska aktuálnosti a potrebnosti, je menší záujem zo 

strany odborníkov o riešenie problematiky rozvíjania nadania v tejto vekovej kategórii. 

Pozornosť sa venuje skôr žiakom 3. a  4. ročníka primárnej školy alebo ročníkom na 

nižšom a vyššom sekundárnom stupni.  

K čiastkovým cieľom výskumu patrí aj návrh spôsobu identifikácie  nadaných žiakov 

a vypracovanie súboru úloh za účelom systematického rozvíjania ich matematického 

nadania v podmienkach bežných základných škôl.  
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Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky  

z uvedenej problematiky spracované z dostupnej literatúry so zameraním na definovanie 

kľúčových pojmov. V druhej kapitole sú naformulované ciele, hypotézy a metódy práce 

spolu so stručným plánom výskumu. Obsahom tretej kapitoly je podrobný opis 

realizovaného výskumu aj s jeho výsledkami a tvorí nosnú časť práce. Na ich základe sú 

naformulované závery a odporúčania pre pedagogickú prax, ktoré sú obsiahnuté vo štvrtej 

kapitole.  

Uvedená problematika je z hľadiska filozofických princípov koncepcie rozvoja 

školstva veľmi aktuálna a dôležitá. Škola má vytvárať také podmienky pre  vzdelávanie, 

ktorými zabezpečí, aby sa každému žiakovi dostalo toľko pozornosti, stimulujúcich 

a aktivizujúcich činností, koľko potrebuje k svojmu čo najkvalitnejšiemu osobnostnému 

rastu. Súčasťou týchto snáh by malo byť aj upriamenie pozornosti na žiakov, ktorí sa 

vymykajú bežnému priemeru a ktorí potrebujú pri svojom vzdelávaní uplatňovanie 

špeciálneho prístupu. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


