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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

dovolte mi představit již čtvrtý newsletter našeho Cent-
ra rozvoje nadaných dětí, kterým se Vám snažíme nejen blíže 
představit práci našeho týmu, ale zároveň Vás informovat o 
důležitých událostech či článcích v kontextu mimořádného 
nadání z celé ČR i zahraničí. Naše „zpravodajství“ vycházelo 
do této doby s přibližně měsíční prodlevou. Ačkoliv je nadání 
tématem natolik obsáhlým a živým, že bychom každoměsíční 
číslo určitě naplnili, rozhodli jsme se s ohledem na časovou 
náročnost přípravy newsletteru změnit interval jeho vydávání 
na dva měsíce. Doufáme, že se na další čísla budete těšit o to 
více.

Hlavním tématem našeho newsletteru je tentokrát tzv. 
metakognice. Tomuto tématu se věnuje mezinárodní projekt 
Talent Education, do kterého se zapojila i naše pracovní sku-
pina. Jedním z cílů projektu je poukázat na to, že je chybou, 
pokud nadaní žáci ve škole spoléhají pouze na svůj vysoký 
potenciál a neučí se, jak ho rozvíjet, uplatňovat ho a dále s 
ním pracovat, a to např. právě formou zdokonalování svých 
učebních strategií. Ačkoliv se tedy náš tým intenzivně věnuje 
diagnostice, často zdůrazňujeme, že identifikace mimořádné-
ho nadání je teprve prvním krokem v práci s těmito dětmi. Vě-
říme proto, že projekt Talent Education pomůže rozšířit port-
fólio možností, jak s identifikovanými nadanými dále pracovat 
a učit je, jak co možná nejlépe nakládat s jejich výjimečnými 
schopnostmi.

Za celý tým Michal Jabůrek

Téma měsíce – Metakognice
Metakognice je schopnost řídit, regulovat své chování 

při učení. Její součástí je schopnost identifikovat problém, 
oživit si dosavadní znalosti, navrhnout posloupnost dílčích 
kroků řešení a průběžně monitorovat postup učení. Některé 
výzkumy naznačují, že až 45 % nadaných žáků nemá tyto 
strategie dobře rozvinuty. Obvykle totiž ve škole nedostáva-
jí náročné úkoly. Jsou však trvale úspěšní, mají dobré známky, 
při školní práci se spoléhají výhradně na svoji dobrou paměť 
nebo inteligenci. Metakognitivní strategie vlastně nemusejí 
nikdy na základní škole použít. Problém při učení tak u větši-
ny nadaných dětí může nastat až na střední nebo dokonce na 
vysoké škole, kdy již obvykle nelze náročnější učivo zvládat 

CENTRA ROZVOJE NADANÝCH DĚTÍ

TIPY OD RODIČŮ
V této nové sekci bychom s 

Vámi chtěli sdílet různé tipy od 
rodičů na rozvoj nadání, které se 
objevují především v naší face-
bookové skupině. Musíme však 
upozornit na to, že bohužel ne-
jsme schopni ověřovat kvalitu 
těchto doporučení. Proto bu-
deme moc rádi za Vaši zpětnou 
vazbu k nim.

V naší facebookové skupině 
si rodiče pro inspiraci sdíleli za-
jímavé knížky pro děti (podle 
údajů z knihkupectví jsou knihy 
určeny pro děti od 8 let):

Série knih od Thomase Breziny 
Klub Tygrů 

•	 Popis knih od jednoho z rodi-
čů: Jedná se o sérii detektiv-
ních a interaktivně napsaných 
příběhů. Po každé kapitole 
jsou zařazeny úlohy pro čte-
náře vyplývající z textu a pří-
běhu. Vzadu se dá zapisovat 
skóre detektiva. Součástí kni-
hy je i speciální detektivní 
lupa.

Šifrovací kniha od Kierana Fan-
ninga Cesta Vikingů 

•	 Popis knihy od jednoho z ro-
dičů: Dobrodružný příběh s 
luštěním záhad, hádanek a 
hlavolamů. Teprve po vyluště-
ní (např. bludiště, morseovky 
s různou mírou obtížnosti) je 
čtenáři umožněno pokračo-
vat dále ve čtení.

http://www.nadanedeti.cz
https://www.facebook.com/groups/Nadanedeti/
http://www.databazeknih.cz/serie/pripad-pro-tebe-a-klub-tygru-1826
http://www.databazeknih.cz/serie/pripad-pro-tebe-a-klub-tygru-1826
http://www.kosmas.cz/knihy/118329/cesta-vikingu/
http://www.kosmas.cz/knihy/118329/cesta-vikingu/
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„jen“ díky kvalitním intelektovým předpokladům či nadprů-
měrným paměťovým schopnostem. V této době už ale může 
být pozdě a i nadaný žák může mít problém rychle si tyto, pro 
něj zcela nové strategie, osvojit.

Cílem mezinárodního projektu Talent Education, do kte-
rého je zapojeno i naše pracoviště, je vést učitele k systema-
tickému rozvoji metakognitivních strategií u žáků ve svých 
třídách. Snahou projektu je odhalit žáky, kteří jsou nadaní, ale 
díky nedostatkům ve schopnosti učit se selhávají a své nad-
průměrné schopnosti díky těmto dílčím nedostatkům masku-
jí. Pokud jste učitel a toto téma Vás zajímá, nebo se chcete po-
dělit o svoji zkušenost a dozvědět se více, dejte nám prosím 
co nejdříve vědět.

Anotace článků z webových stránek
Obtíže v identifikování rozumově nadaných žáků a 
studentů.

Článek  volně vychází z příspěvku doktora Webba, který 
patří mezi vlivné psychology zabývající se nadáním. Autorka 
nabízí přehled charakteristik nadaných dětí, které v případě 
neodhalení jejich talentu, mohou působit rušivě, být zaměně-
ny s poruchou chování a mohou vést ke vzniku řady sociál-
ních a emocionálních problémů.

Mýtus 1: Nadaní tvoří zcela homogenní skupinu a na-
dání se vlivem času ani zkušeností nemění

Autoři v článku představují jeden z nejrozšířenějších 
mýtů o nadání. Nabízí možná vysvětlení, proč tento mýtus 
stále přetrvává, a nastiňují, v čem se mohou nadané děti li-
šit. Upozorňují, že skupina nadaných dětí je velmi rozmani-
tá a různorodá a že nadání není fixní stav daný při narození 
a neměnný v čase. Jedná se spíše o potenciál, který se může 
rozvíjet v závislosti na více podmínkách.

Odpovídáme na otázky rodičů
„Domníváme se, že náš 15-letý syn je nadaný. Nemá žádné 

problémy. Studuje na střední škole. Má cenu jít s ním do porad-
ny?“

Na takto položenou otázku by se svým způsobem dalo 
odpovědět velmi stručně - kvalitním psychologickým vyšet-
řením rozumových schopností se nic nepokazí a není tedy 
důvod, proč služby poradny (či psychologa působícího mimo 
poradenský systém) nevyhledat. Pokusme se nicméně využít 
tento dotaz k hlubšímu zamyšlení nad tím, co mohou od tako-
vého vyšetření rodiče, případně i samotný student, očekávat. 
Tato úvaha by měla rodičům v konkrétní situaci napovědět, 
zda z jejich pohledu má vyšetření v PPP smysl, či ne.

Pokud odmyslíme specifické a individuální případy, lze 
obecně říci, že o vyšetření v PPP v případě žáka základní či 
střední školy žádají rodiče ze třech důvodů. Za prvé, mohou 

AKTUALITY

OD NÁS

•	 Ve spolupráci s Bioskopem 
(Přírodovědecká fakulta MU) 
pořádáme letní školu pro na-
dané děti se zájmem o pří-
rodní vědy.

ODJINUD

•	 Vzniká projekt Centrum pod-
pory talentů Náchod.

•	 Vyšel nový newsletter Svě-
tové rady pro nadané a ta-
lentované děti [The World 
Council for Gifted and Talen-
ted Children].

•	 V červnu se uskuteční  
67. Pracovní den Společnos-
ti pro talent a nadání (STaN) 
(STaN) a 153. Klub rodičů a 
učitelů - Společnost pro talent 
a nadání (STaN).

http://www.nadanedeti.cz/projekty-talent-education
http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-obtize-v-identifikovani
http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-mytus-1
http://bioskop.muni.cz/
http://www.nadanedeti.cz/projekty-spoluprace-s-bioskopem
https://www.facebook.com/TalentiNachod
https://www.facebook.com/TalentiNachod
https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-35%281%29.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/pracovni-den-stan-2016-06-13-pozvanka.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/pracovni-den-stan-2016-06-13-pozvanka.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/pracovni-den-stan-2016-06-13-pozvanka.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/setkani-klubu-rodicu-a-ucitelu-stan-2016-05-12.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/setkani-klubu-rodicu-a-ucitelu-stan-2016-05-12.pdf
http://deti.mensa.cz/res/file/akce/2016/setkani-klubu-rodicu-a-ucitelu-stan-2016-05-12.pdf
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mít pouze zájem o nezávislé a v rámci možností objektivní 
posouzení schopností svého dítěte, například proto, aby si 
potvrdili či korigovali svůj intuitivní pohled na něj, mohli uva-
žovat o jeho dalším směřování v dlouhodobější perspektivě a 
podobně. Takto získanou informaci přitom nepotřebují k žád-
nému aktuálnímu rozhodnutí a nemusí s ní v daný moment 
nijak dále pracovat. Druhý důvod spočívá v tom, že danému 
žákovi standardní obsah výuky nestačí, žák se ve škole nudí a 
potřeboval by individuální přístup, který by zohledňoval míru 
jeho skutečných schopností (tj. zejména úpravu učiva formou 
obohacování, akcelerace apod.). Pokud má být žák vyučován 
podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu mimořád-
ného nadání, je přitom vyšetření a následné doporučení z PPP 
nezbytné. Třetím důvodem pak může být profesní orientace, 
tj. výběr konkrétního studijního zaměření, zejména na konci 
základní či střední školy, ale například i v jejím průběhu v sou-
vislosti s volbou volitelných předmětů, různých rozšiřujících 
kurzů atd.

V případě prvního z uvedených důvodů má vyšetření v 
zásadě smysl kdykoli během školní docházky. Zároveň je ale 
vhodné podotknout, že přínos takového vyšetření bude ob-
vykle největší především u mladších dětí. Čím je totiž žák star-
ší, tím pravděpodobněji by se mělo jeho nadání projevit nejen 
výkonem ve standardním inteligenčním testu, ale i v dosaže-
ných studijních výsledcích, výsledcích v zájmových aktivitách 
a podobně. Pokud se například žák na počátku střední školy 
zajímá o matematiku, má v této oblasti nadstandardní zna-
losti a je schopen řešit některé úlohy odpovídající svou ná-
ročností vysokoškolskému učivu, bylo by absurdní upírat mu 
mimořádné nadání i v případě, že ve standardním inteligenč-
ním testu dosáhne pouze průměrného výsledku. V takovém 
případě bude na místě uvažovat spíše o omezeních samot-
ného testu, o případných emočních a motivačních faktorech, 
které mohly výkon ovlivnit atd. Přesto i u starších studentů, 
jejichž nadání je s ohledem na dosažené výsledky nepochyb-
né, může být vyšetření standardním testem velmi přínosné. 
Moderní diagnostické nástroje totiž neposkytují pouze údaj o 
souhrnné úrovni intelektu, ale i o profilu jednotlivých dílčích 
schopností. Mohou tedy odhalit i některé silné stránky, které 
se u konkrétního žáka či studenta dosud neprojevily.

Pokud jde o druhý z uvedených důvodů, mezi mnoha 
rodiči i pedagogy přetrvává mýtus, že individuální vzdělávací 
plán z důvodu mimořádného nadání je možný pouze na zá-
kladní škole. Tak tomu ovšem není, současná legislativa nijak 
neomezuje tuto formu úpravy vzdělávání např. i na gymná-
ziu. Má-li být nicméně vyšetření v PPP uskutečněno z tohoto 
důvodu, je vhodné již dopředu zvážit, jak by taková úprava v 
případě daného žáka konkrétně vypadala a zda o ni má ten-
to žák zájem. Je totiž pochopitelné, že na rozdíl například od 
mladších nadaných žáků (zejména na prvním stupni ZŠ), jimž 
připravuje program rozšiřování a obohacování učiva přede-
vším pedagog, bude od studenta střední školy očekávána 
mnohem větší iniciativa ve výběru problémů a témat a jeho 

CO SE DĚJE V NAŠÍ 
FACEBOOKOVÉ SKU-
PINĚ?

Níže najdete odkazy na 
nejrozsáhlejší diskuse, které v 
poslední době proběhly v naší 
skupině na Facebooku:

•	 Syn je nadaný, má individu-
ální vzdělávací plán a chodí 
na běžnou základní školu. 
Jeho problémem je časté za-
pomínání pomůcek a nepl-
nění domácích úkolů. Máte s 
tím někdo zkušenost?

•	 Proběhla  rozsáhlá diskuse 
nad sdíleným článkem „Nie 
všetky deti sú nadané“ z 
webových stránek Intelekto-
vo nadané dieťa.  

•	 Máme pro šikovného syna 
zvolit raději soukromou ško-
lu pro nadané děti, nebo to 
máme zkusit na běžné zá-
kladní škole?

http://bit.ly/1rsnDTG
http://bit.ly/1rsnDTG
http://bit.ly/1q1MRay
http://i-nadane-dieta.webnode.sk
http://i-nadane-dieta.webnode.sk
http://bit.ly/24zCKJv
http://bit.ly/24zCKJv
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individuální práce nad rámec běžných osnov bude probíhat 
především formou samostudia. I velmi nadaný student ne-
musí takovou formu výuky zvládnout, vzhledem k tomu, že 
rozumová vyspělost nemusí být vždy v souladu s vyspělostí 
osobnostní a sociální.

Třetí důvod, tedy profesní orientace, má pochopitelně 
smysl především u žáků, kteří mají vysoké schopnosti, ale ne-
jsou příliš zájmově vyhranění. Stojí ovšem za zmínku, že i pro 
žáka, který je již rozhodnut pro určité další směřování může 
mít vyšetření zaměřené na profesní orientaci nezanedbatel-
ný přínos, přinejmenším v tom, že mu dále rozšíří obzory a 
představí mu alternativy, o nichž třeba dosud nevěděl nebo 
neuvažoval.

KONTAKTY A ODKAZY

Centrum rozvoje nadaných 
dětí
Katedra psychologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10
602 00 Brno

tel:  549 496 219
web:  nadanedeti.cz
e-mail:   info@nadanedeti.cz
Facebook: Nadané děti
Twitter:  @NadaneDeti

http://psych.fss.muni.cz/
http://www.fss.muni.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.nadanedeti.cz
mailto:info%40nadanedeti.cz?subject=
http://on.fb.me/1TX7tu4
https://twitter.com/NadaneDeti
http://www.nadanedeti.cz

