PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ A PROFIL NADANÉHO ŽÁKA 2019
Kateřina LOHROVÁ
1 Úvod
Nadání, inteligence a talent jsou velmi proměnlivé koncepty, které mají v různých
souvislostech a kulturách odlišný význam. Oblastmi, kde se může nadání nebo potenciální
nadání projevit, jsou obecná intelektová či specifická akademická schopnost, kreativní
a produktivní myšlení, vůdcovská schopnost, umělecké schopnosti či psychomotorické
schopnosti.
Nadané jedince charakterizuje pokročilá kognitivní schopnost a zvýšená intenzita
uvědomování. Vykazují mimořádnou úroveň schopností nebo dovedností v jedné nebo více
oblastech. Prokazují výjimečné schopnosti uvažovat a učit se. Podávají obvykle výkony mezi
deseti a méně procenty nejlepších. Tyto domény zahrnují jakoukoliv strukturovanou oblast
aktivit s vlastním systémem symbolů (např. matematika, hudba, jazyky) nebo vyžadují soubor
specifických senzomotorických schopností (např. malířství, tanec, sporty).
Vývoj schopnosti nebo talentu je celoživotní proces. Zachycení nadání a talentu
v dětství či dospívání znamená možnost účelně je rozvíjet pro co největší užitek jeho nositele.
Také proto se již od roku 2010 v rámci projektu Podpora talentů Plzeňského kraje
konají kempy odborných předmětů, v nichž se sdružují žáci a studenti podávající v oblastech
svých zájmů hudebních, jazykových, přírodovědných či společenskovědních mimořádné
výkony. A ze stejného důvodu je součástí těchto kempů také psychologické testování
účastníků, jež si klade za primární cíl poznat a rozkrýt strukturu jejich inteligence
a identifikovat míru jejich rozumového nadání. Souběžně dává též možnost nahlédnout do
tenat jejich tvořivosti a dominantních učebních stylů. To vše na pozadí osobních preferencí
a zájmů.
V tomto duchu jsme se rozhodli poznávat nadané žáky a studenty rovněž v roce 2019.
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2 Metodologický rámec testování v roce 2019
Ve snaze poznat strukturu a vztažné oblasti talentovanosti a nadání dětí a mládeže
v Plzeňském kraji jsme po dobrých zkušenostech z minulého ročníku opět přistoupili ke
zkombinování metod sběru a vyhodnocení dat využívaných v psychologickém výzkumu do
specifického pragmatického designu. V něm jsme – za účelem vytvoření profilu nadaného
žáka – spojili objektivní metody standardního psychologického testování s projektivními
technikami tak, aby získané výsledky nabízely jak možnost kvantifikace a statistického
popisu, tak i možnost kvalitativního přesahu v následné interpretaci.
Vycházeli jsme plně ze záměru organizátorů a využili jsme i již velmi bohatých
zkušeností testujících z dřívějších ročníků konání kempů pro nadané žáky a studenty.
Zvolené metody sběru dat (nástroje psychologického testování), typ dat a způsob jejich
analýzy, výsledky, které následně diskutujeme, i závěry, které na tomto základě
o talentovaných a nadaných žácích a studentech v Plzeňském kraji činíme, odpovídají
zásadám dobrého kvantitativního i kvalitativního zkoumání.

2.1 Předmět a cíle testování, hlavní otázky
Předmětem testování je talent, resp. nadání – zdánlivě jednoznačné pojmy s širokou
škálou zvykových asociací i subjektivních konotací. Přesto, či spíše právě proto, chceme na
tomto místě připomenout základní teze určující směr našeho zkoumání.
V současné odborné literatuře se dnes již téměř nevyskytují jednotlivé definice talentu
a nadání. Nahrazují je šířeji koncipované modely, které postihují celé spektrum charakteristik
nadané osobnosti. Jde o multidimenzionální přístup k operacionalizaci těchto pojmů, který se
snaží nahlížet na ně jako na výsledek vzájemného působení osobnosti, prostředí a případně
i dalších proměnných.
Například ve známém komplexním pojetí Renzulliho (2008) je nadání výsledkem
společné přítomnosti a vzájemného působení tří klíčových vlastností jedince, mezi něž
zahrnuli také některé osobnostní dimenze. Jde o nadprůměrné intelektové či specifické
schopnosti, vysokou úroveň motivace a vysokou míru kreativity (tvořivosti). S rozšířením
modelu o sociální složku přichází Mönks (2002). Zasazením individuálních charakteristik
(nadání, motivace kreativita) do kontextu nejbližšího společenského prostředí – trojúhelník
rodiny, školy a vrstevnické skupiny – zdůrazňuje význam vnějšího prostředí, v jehož rámci se
nadání může realizovat, nebo také nemusí. K dokreslení mnohovrstevnatosti talentu a nadání
a pro srovnání přístupů k jejich poznávání přispěl také Sternbergův koncept inteligence, resp.
rozumového nadání (Sternberg, 2009). Ten má při grafickém znázornění rovněž podobu
trojúhelníku. Jeho jednotlivé vrcholy představují nadání analytické, tj. schopnost rozebrat
problém a rozumět jeho částem, nadání syntetické, které představuje zejména pochopení
problému, intuici, kreativitu a adaptaci, a nadání praktické, jež spočívá ve schopnosti
kvalitního zhodnocení prostředí a rychlého nalezení řešení.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
2

Tyto zmíněné modely patří k nejvýznamnějším a nejužívanějším, ukazují hlavní
dimenze, které je nutno při diagnostice potenciálního i projeveného nadání zvažovat.
Při přípravě, realizaci i vyhodnocení testování jsme vycházeli z nutně respektovaných
podmínek identifikace nadání. Připomínáme, že jimi jsou jeho výjimečnost či vzácnost,
vysoká kvalita neobvyklého atributu, produktivita jako potenciální cíl či efekt nadání,
prokazatelnost nadání potvrzením jedním či více validními testy a jeho hodnota, tzn. podávání
výjimečných výkonů v oblasti společensky oceňované.
Ve středu našeho zájmu tak stála komplexní diagnostika talentovaných a nadaných dětí
a dospívajících. Cílem námi realizovaného testování účastníků kempů odborných předmětů
bylo zjistit strukturu a analyzovat úroveň rozumových předpokladů, úrovně vybraných
kognitivních funkcí, zhodnocení míry tvořivosti a poznání jejich učebního stylu. V neposlední
řadě bylo naším cílem u testovaných identifikovat základní osobnostní rysy, obvykle rovněž
spojovaných s podáváním mimořádných výkonů, a posouzení směru a síly jejich vlivu na dílčí
specifické (výkonové) charakteristiky.
V dlouhodobém horizontu usilujeme i tímto testováním o přidání dalších poznatků
k vývoji profilu nadaného žáka a studenta.
Takto stanovené cíle mají charakter jednak intelektuální – testování intelektových
předpokladů, tvořivosti i osobnostních vlastností talentovaných žáků a studentů přispěje
k rozšíření odborného poznání o nich, jednak praktický – výsledky testování budou moci být
dále využity v psychologické i pedagogické praxi.
Hlavní otázky, které jsme si při přípravě testování talentovaných žáků a studentů kladli,
se týkaly struktury jejich rozumového nadání, tj. aktuální úrovně kognitivních schopností jako
celku, úrovně rozvinutí dílčích složek (verbální, numerické a figurální inteligence) a míry
tvořivosti.

2.2 Metody testování a způsob vyhodnocování získaných dat
Pro sestavování testové baterie byla určující následující kritéria: validita a reliabilita
standardizované metody (použití testů ověřených s vysokou výpovědní hodnotou); možnost
skupinové administrace (volba jen takových testů, které umožňují hromadné zadávání);
věkové složení testovaných osob (výběr testů zjišťujících požadované ukazatele ve formě
přístupné jak mladším, tak i starším účastníkům); zaměření testovaných osob (užití metod, jež
nezvýhodňují či nediskriminují určitou oblast nadání); časový rámec testování (preference
metod s kratší dobou administrace) a další použitelnost výsledků.
Soubor testových úloh k měření nadání talentovaných žáků a studentů v Plzeňském
kraji pro rok 2019 měl tuto podobu:
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CFT 20-R Cattelův test fluidní inteligence – neverbální test inteligence určený pro děti
školního věku (7,6 – 14,11 let). Podnětový materiál je figurální povahy, díky čemuž jsou při
jeho řešení částečně eliminovány kulturní a vzdělávací vlivy. Obsahuje ve dvou částech tyto
subtesty: série (testovaný vybírá z pěti obrázků ten, který nejlépe doplňuje řadu), klasifikace
(testovaný vybírá z pěti obrázků ten, který nepatří k ostatním), matice (testovaný vybírá z pěti
obrázků ten, který správně doplňuje matici) a topologie (testovaný vybírá z pěti obrázků ten,
který odpovídá pravidlům uplatněným v předloze).
VMT Vídeňský maticový test – jednodimenzionální test zkonstruovaný k měření jedné
složky inteligence. Vychází z teorie „g“ faktoru, který formuloval Ch. Spearman. Test pracuje
se schopnostmi usuzovat, odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které jsou
považovány za základní dimenze faktoru obecné inteligence.
KIT Krátký test inteligence – test určený ke screeningovému hodnocení intelektových
schopností. Obsahuje čtyři subtesty: TIP – Test intelektového potenciálu, Číselné řady,
Synonyma a Třídění pojmů. Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní
schopnosti jedince.
Urbanův figurální test tvořivého myšlení – test, který klade testovanému za úkol
dokončit započatý obrázek dle vlastních představ. Jedná o metodu, která není zaměřena na
tvořivé divergentní myšlení, ale na tzv. tvořivé ladění osobnosti. V tomto ročníku byla
probandům zadávána jak varianta A uprostřed testování, tak i varianta B jako závěrečná úloha
letošního testovacího bloku.
Piers-Harris 2 – dotazník sebepojetí dětí a adolescentů, v české standardizaci určený
pro respondenty od 9 do 18 let. Jde o 60položkový sebehodnotící dotazník s podtitulem Jak
vnímám sám/sama sebe. Celkový skór vyjadřuje úroveň sebeúcty a sebehodnocení. Dílčí
výsledky se pak vztahují k jedincově míře jistoty v intelektových schopnostech, k vědomí si
kvality vlastních školních výkonů, k emočním stavům a pocitům životního štěstí, ke
spokojenosti se svým vzhledem, k (ne)uspokojivosti vztahů s vrstevníky a ke zvládání
pravidel chování, resp. přizpůsobivosti.
V domácím prostředí pak jednotliví účastníci předem vyplnili krátký anamnestický
dotazník vlastní konstrukce (revidované v roce 2018) zacílený na vybrané charakteristiky
z oblasti osobní, rodinné i školní. Jako žádoucí jsme rovněž shledali poznání učebního stylu
talentovaných a nadaných žáků a studentů, proto jsme pro domácí vyplnění zadali také
Dotazník učebních stylů.
Zpracování dat jsme provedli na úrovni základní deskriptivní statistiky. Do datového
souboru byly zaneseny všechny uvažované závisle i nezávisle proměnné a tyto byly pak
v hlavních uvažovaných vzájemných vztazích zaneseny do kontingenčních tabulek. Na tomto
základě jsme získali množství údajů, z nichž ty nejzákladnější a také nejzajímavější byly
přetvořeny do kontingenčních grafů a jsou představeny v dalším textu.
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2.3 Zkoumaný soubor
Testování se v roce 2019 zúčastnilo celkem 163 žáků a studentů z Plzeňského kraje
přihlášených do letních kempů odborných předmětů. V tomto počtu pak byli s mírnou
převahou zastoupeni chlapci/muži (85 testovaných) oproti dívkám/ženám (78 testovaných).

Pro přehlednost při popisu a interpretaci výsledků a pro možnost srovnání výsledků
tohoto testování se závěry z minulých ročníků jsme vzorek testovaných žáků a studentů opět
rozdělili do skupin podle dominantního oboru (kempu) a předmětu jejich zájmu a nadání. Ti
žáci a studenti, kteří byli přihlášeni současně do dvou kempů (preferovali dva předměty), byli
pro zachování výpovědní hodnoty výsledků testování zařazeni do oborové skupiny podle
prvního uvedeného předmětu (a jejich výsledky rovněž byly započítány jen jednou).
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Pracovali jsme tedy se čtyřmi dominantními skupinami talentovaných a nadaných žáků
a studentů, z nichž jednoznačně nejpočetnější byli letos účastníci přírodovědných kempů (45
% všech letošních účastníků) a druhou nejhojněji zastoupenou skupinou byli účastníci
hudebních oborů (26 %). Oproti loňskému ročníku došlo na prvních dvou příčkách k výměně.
Dále následovali účastníci kempů humanitních předmětů (16 %) a kempů jazykových (11 %),
jejichž pořadí se v tomto ročníku nezměnilo. Celkově jsme zaznamenali nárůst zájmu
o všechny typy kempů, což souvisí s vyšším počtem zájemců o tento projekt vůbec.
V rámci širších oborových skupin (mimo hudebního oboru) se účastníci kempů hlásili
k jednotlivým nabízeným odborným předmětům takto:

Z přírodovědných předmětů (přírodopis/biologie, fyzika, chemie, matematika)
převažoval již tradičně zájem o fyziku a přírodopis (biologii), přičemž fyzikální kemp přilákal
téměř dvakrát více zájemců, než druhý nejčastěji volený, kemp přírodopisný. Ze
společenskovědních předmětů (dějepisu, zeměpisu) pak získal v tomto ročníku převahu
zeměpis a preference v oblasti jazyků (českého, anglického) byly letos jednoznačně na straně
angličtiny.
Pro možnost bližšího posouzení výsledků testování s dalšími známými údaji
o účastnících tohoto ročníku kempů pro talentované a nadané žáky a studenty v Plzeňském
kraji nabízíme, dle informací uvedených našimi probandy, také údaj o typu školy, kterou
v době konání akce navštěvovali (základní škola, gymnázium – souborně osmileté, šestileté
i čtyřleté, střední škola – souborně všeho zaměření):
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Mezi typy škol, z nichž se rekrutují účastníci kempů pro nadané žáky a studenty,
dominují jednoznačně gymnázia (68 % účastníků), následovaná s výrazným odstupem
základními školami (26 % účastníků). Také letos byly minimálně zastoupeny střední školy (5
% účastníků).
Jemnější rozdělení podle jednotlivých ročníků ukazuje následující graf, kde prvních šest
sloupců tvoří počty zástupců tříd základních škol ve vzorku testovaných v roce 2019,
následující tři sloupce ukazují zastoupení testovaných z jednotlivých ročníků středních škol
a čtyřletých gymnázií a posledních osm sloupců představuje nasycenost vzorku testovaných
žáky a studenty jednotlivých ročníků víceletých gymnázií (šesti- a osmiletých).
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Interval ročníků narození letos testovaných žáků a studentů byl ohraničen rokem 2009
na straně nejmladšího účastníka a rokem 1999 na straně nejstaršího účastníka kempů
odborných předmětů. Chronologický věk účastníků se v termínu testování pohyboval od 10,4
do 20,6 let.
2.4 Podmínky a personální zabezpečení testování
Testování v roce 2019 probíhalo ve dnech 19. 8. a 27. 8. v budovách Středního
odborného učiliště elektrotechnického a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni.
Testový materiál dodala Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, technickou stránku
testování zabezpečilo Středisko služeb školám.
Testovaní byli rozděleni do skupin podle věku a z větší části také podle preferovaných
předmětů. Tím byla zajištěna jak pohodlná administrace zvolených testů dle jejich věkové
určenosti, tak i sociální komfort testovaných žáků a studentů, kteří se v oborových skupinách
již z větší části znali z předešlých ročníků kempů odborných předmětů.
Testování probíhalo vždy v dopoledních hodinách, časový harmonogram a technický
plán šetření (obeznámení účastníků s testovou situací, určená posloupnost jednotlivých testů,
prokládání přestávkami) byly dodrženy, průběh administrace testových i dalších metod byl
hladký, nedošlo k žádným mimořádným událostem.
Pořadí testů (viz shora představená, revidovaná testová baterie pro rok 2019) bylo
zvoleno tak, že testy intelektových předpokladů byly proloženy testy tvořivosti a v závěru
testování byl administrován osobnostní inventář.
Testování prováděli kvalifikovaní odborníci, pracovníci Pedagogicko-psychologické
poradny Plzeň, proškolení ke sběru a vyhodnocování dat výše uvedenými metodami
a postupy. Tým tvořily: Mgr. Lucie Balbínová (psycholožka), Mgr. Tereza Hanusová
(psycholožka), Mgr. et Mgr. Kamila Hodková (psycholožka), PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová,
Ph.D. (psycholožka, koordinátorka péče o nadané), Mgr. Helena Strejčková (psycholožka),
Mgr. Tereza Ševčíková (psycholožka) a Mgr. Lenka Vídršperková (psycholožka). Na zdárný
průběh psychologického testování nadaných žáků a studentů Plzeňského kraje dohlíželi Mgr.
Eliška Kloudová (speciální pedagog, koordinátor péče o nadané) a Mgr. Václav Svoboda
(psycholog, koordinátor péče o nadané).

2.5 Etické aspekty testování
Základní etická dimenze námi realizovaného testování talentovaných a nadaných žáků
a studentů – účastníků kempů odborných předmětů byla určena respektem k obecným
principům etického chování výzkumníka v psychologickém výzkumu, zejména k principu
důvěrnosti (srov. Lindsay, Koene, Øvreeide & Lang, 2010).
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Další dimenzí etické rozvahy před vlastním provedením výzkumného šetření v oblasti
talentu a nadání pak bylo zajištění podmínek profesionálního zacházení s testovým
materiálem a citlivého přístupu k jednotlivým účastníkům právě s ohledem na mnohočetnou
výjimečnost tohoto typu respondentů.
Věková různorodost zvolených skupin respondentů vyžadovala na straně administrátorů
i plynulé přecházení mezi adekvátními kódy podání instrukcí. Stejně tak pro nás bylo
samozřejmostí brát ohled na genderové a kulturní odlišnosti testovaných žáků a studentů.
Celkově jsme se snažili materiálně i personálně zajistit takový průběh testování, aby
dětští a dospívající účastníci nedošli žádné psychické újmy.
Anonymita při prezentaci výzkumných dat je v této práci samozřejmě zachována.
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3 Popis výsledků
Při představování výsledků testování budeme pro přehlednost a dobrou orientaci v textu
dodržovat jednotný způsob znázorňování a jednotnou strukturu popisu. Postupovat budeme
po jednotlivých testech v pořadí – testy inteligence a testy tvořivosti. V rámci jednotlivých
testů pak vyhodnotíme výsledky podle oborů nadání (hudební, jazykový, přírodovědný
a společenskovědní), a dále v rámci oborů také podle jednotlivých předmětů. Připojíme vždy
také doplňkovou informaci o poměru výsledků mezi dívkami a chlapci. Následně se budeme
ve stejném pořadí, tj. všichni testovaní, podle oborů, podle předmětů, dívky a chlapci, věnovat
zjištěným učebním stylům. Nakonec budeme stručně komentovat vybrané položky
z anamnestického dotazníku – vztah ke studiu, frekvenci domácí přípravy, čas trávený
u televize, čas trávený u počítače, čtenářský zájem, postoj k aktivnímu sportování a manuální
zručnost. Stejně jako v předchozím ročníku, také letos jsme anamnestickým dotazníkem
zjišťovali také studijní ambice účastníků kempů – preferovaný směr a obor dalšího studia,
resp. aktuální představu o nich. Soubory výsledků budeme nabízet v podobě kontingenčních
grafů s uvedením četností zastoupení jednotlivých hodnot měřené závisle proměnné ve vztahu
k příslušné nezávisle proměnné.
Pro vysokou citlivost údajů získaných z osobnostních inventářů nebudou závěry z jejich
vyhodnocení součástí této zprávy. Jednotliví účastníci kempů odborných předmětů, resp.
jejich zákonní zástupci však v individuálně vyhotovených zprávách obdrželi komplexní
vyjádření o svých dosažených výsledcích v psychologickém testování, včetně informací
o identifikovaných osobnostních charakteristikách.

Testy inteligence
V testu neverbální inteligence CFT dosáhlo vysoce nadprůměrného výsledku (v grafu
sloupec modrý, v legendě označený číslem 1) svědčícího o rozumovém nadání 7 (11 %)
z celkem 62 takto testovaných (mladších) žáků a studentů. Přesně polovina mladších
testovaných, 31 (50 %), pak dosáhla pásma nadprůměru (v grafu oranžový sloupec, v legendě
označený číslem 2) a u 24 (39 %) testovaných mladších žáků a studentů jsme zachytili
průměrnou úroveň neverbální inteligence (v grafu šedý sloupec, v legendě označený číslem
3). Žádný z mladších testovaných nedosáhl v tomto testu podprůměrného výsledku.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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V rámci jednotlivých oborů jsou pak výše prezentované výsledky mladších účastníků
kempů v testu neverbální inteligence rozloženy následujícím způsobem:

Zjišťujeme, že žáci a studenti s naměřenou vysoce nadprůměrnou úrovní neverbální
inteligence (v grafu modré sloupce) se téměř vyrovnaně (3, resp. 2 a 2 probandi) řadí
k hudebním, humanitním a přírodovědným oborům. Trend rozložení četností v jednotlivých
výkonových pásmech, jako je tomu v případě celkových výsledků, je dodržen ve skupině
humanitní a přírodovědné. Mezi účastníky kempu hudebních oborů, kteří také tvořili
nejpočetnější skupinu mezi mladšími testovanými, je téměř vyrovnaný poměr nadprůměrných
a průměrných výsledků.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Jemnější rozložení výsledků testu neverbální inteligence nabízí dělení dle konkrétního
předmětu, na který se v rámci kempů mladší účastníci přihlásili:

Vysoce nadprůměrnou neverbální inteligenci zaznamenáváme v oblasti přírodovědné
u zájemců o přírodopis (2) a chemii (1), v oblasti humanitní pak pouze u zájemců o zeměpis
(2). U testovaných mladších účastníků kempů anglického jazyka a dějepisu jsme zachytili
pouze nadprůměrné výsledky. U účastníků kempů fyziky, přírodopisu a zeměpisu nacházíme
i hodnoty průměrné.
Pro doplnění nabízíme také rozložení výsledků dosažených mladšími testovanými
účastníky kempů podle příslušnosti k pohlaví. Trend celkových výkonů je patrný v obou
skupinách (markantněji u chlapců). Počet vysoce nadprůměrných výkonů je u chlapců i dívek
téměř vyrovnaný.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Vídeňský maticový test (dále jen VMT) vyplňovali pouze účastníci kempů starší 14
let. V následujícím přehledu nabídneme výsledky dosažené všemi těmito probandy v testu
jako celku, následně představíme celkové výsledky v tomto testu dosažené v rámci
jednotlivých oborů a předmětů. Nabídneme též možnost srovnat tytéž výsledky (celkové
i dílčí) u dívek a u chlapců.

V grafické prezentaci celkových výsledků ve VMT lze vidět, že převažovaly výkony
svědčící o průměrné (šedý sloupec, v legendě označený číslem 3) úrovni inteligence. Tu jsme
naměřili u 40 (40 %) z celkem 99 starších testovaných účastníků kempů. Četností následovaly
výkony spadající do pásma nadprůměru (v oranžový sloupec, v legendě označený číslem 2).
Tuto úroveň inteligence jsme naměřili u 34 (34 %) starších testovaných. Vysoce nadprůměrné
úrovně inteligence jako průkazu rozumového nadání v tomto testu dosáhlo 24 (24 %) ze
starších testovaných. Podprůměrného výsledku pak dosáhl 1 starší účastník kempů (1 %). Zde
je třeba mít na paměti, že vedle reálných rozumových dispozic jedince zde významnou roli
mohly sehrát též jednak náročnost testu, jednak nepříznivý vliv situačních proměnných.
V rámci jednotlivých oborů jsou pak výše prezentované výsledky starších účastníků
kempů v zadaném testu inteligence rozloženy následovně:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Vysoce nadprůměrných výsledků (sloupec označený číslem 1) dosahovali nejčetněji
účastníci přírodovědných kempů (nejčetnější skupina testovaných), a to v 16 případech.
Rozumové nadání prokázali v zadaném testu také 4 účastníci kempů jazykových a po jednom
účastníkovi s vysoce nadprůměrnou inteligencí dle VMT bylo také v kempech hudebním
a humanitním. V kempu hudebních a jazykových oborů byly nadprůměrné a průměrné
výkony zcela či téměř v rovnováze. Mezi účastníky kempů humanitních předmětů
dominovaly průměrné výkony (sloupec označený číslem 3). Testovaný s podprůměrným
výsledkem (sloupec označený číslem 4) byl pak rovněž účastníkem kempu humanitních
předmětů.
Rozložení výsledků testu inteligence dle konkrétního předmětu, kterému se v rámci
kempů odborných předmětů starší účastníci věnovali, vypadá takto:

Vysoce nadprůměrných výsledků prokazujících rozumové nadání (modré sloupce
označené číslem 1) dosahovali nejvíce účastníci kempů matematického (7 osob) a fyzikálního
(5 osob), následování účastníky kempů anglického jazyka (4 osoby) a kempu
přírodopisného/biologického (3 osoby). Po jednom účastníkovi s intelektovým výkonem
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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v pásmu vysokého nadprůměru (dle VMT) jsme zaznamenali v kempu chemickém
a dějepisném. Naopak žádného vysoce nadprůměrného výsledku nebylo dosaženo účastníky
kempů českého jazyka, a zeměpisu. Mezi účastníky dějepisného kempu nebyl zaznamenán ani
jeden nadprůměrný výkon (absence oranžového sloupce). Pouze v dějepisném kempu byl
zaznamenán výkon podprůměrný (žlutý sloupec).
Výsledky v tomto testu podle příslušnosti k pohlaví mají níže graficky znázorněnou
podobu: Starší testované dívky i starší testovaní chlapci dosáhli shodného počtu vysoce
nadprůměrných výkonů. Převažují však výkony průměrné nad nadprůměrnými (u chlapců jen
rozdílem 1 probanda). Celkově však starší účastníci kempů odborných předmětů dosahují
velmi solidní úrovně intelektových předpokladů (dle VMT).

Krátký inteligenční test (dále jen KIT) byl zadáván všem účastníkům kempů
odborných předmětů. Normy pro interpretaci výsledků jsou však v českém vytvořeny pro děti
a dospívající od 12 let, proto níže uvedené výsledky počítají pouze s těmi účastníky, jejichž
výkon bylo možno vztáhnout k platným tabelovaným hodnotám. Celkový počet zahrnutých
probandů zde je tak 153. Výsledky zbývajících deseti testovaných mladších v den testování
12 let byly vyhodnoceny pouze orientačně a ve stejném duchu o nich byli informováni
v individuální zprávě.
Také při posuzování výkonů v tomto testu akcentujeme vysoce nadprůměrné výkony,
které prokazují rozumové nadání. V grafu níže vidíme, že takového výkonu dosáhlo celkem
59 osob (39 %). Nadprůměrný výsledek jsme zaznamenali u 68 testovaných (44 %).
Průměrného výkonu pak dosáhlo 26 účastníků kempů (17 %). Nezaznamenali jsme žádný
podprůměrný výkon.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
15

Tytéž výsledky v KIT nahlížené optikou jednotlivých oborů (kempů) vypadají tak, jak
ukazuje následující graf:

Nejvíce vysoce nadprůměrných výkonů (33 osob, 22 % všech testovaných) registrujeme
u účastníků kempu přírodovědných předmětů. S velkým odstupem pak následují počty vysoce
nadprůměrných výkonů v kempu humanitním (10 osob, 7 %), hudebním (7 osob, 5 %)
a jazykovém (4 osoby, 3 %). V kempech humanitních a především pak přírodovědných
předmětů zaznamenáváme více vysoce nadprůměrných výkonů, než je tam výkonů
nadprůměrných nebo průměrných. V kempu hudebních oborů je počet vysoce nadprůměrných
a nadprůměrných výkonů vyrovnaný. Pouze u účastníků kempu jazykových předmětů je
nadprůměrných a dokonce i průměrných výkonů více než těch vysoce nadprůměrných,
prokazujících rozumové nadání.
Zaměříme-li se na dosažené výkony ještě podrobněji, podle jednotlivých předmětů (viz
graf níže), shledáváme, že nejčastěji dosahovali vysoce nadprůměrných výkonů (modré
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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sloupce označené číslem 1) účastníci kempu fyzikálního (16 osob), dále matematického (10
osob), zeměpisného a dějepisného (shodně 5 osob) a účastníci kempu anglického jazyka (4
osoby). Pouze v kempu českého jazyka jsme vysoce nadprůměrný výkon nezaznamenali.
Výkony průměrné (šedé sloupce označené číslem 3) naopak absentují u účastníků kempů
chemického a matematického. Více nadprůměrných než vysoce nadprůměrných či
průměrných výkonů dosáhli účastníci kempu přírodopisného/biologického. Více průměrných
než nadprůměrných či vysoce nadprůměrných výkonů dosáhli účastníci kempu anglického
jazyka.

Celkové výkony v KIT rozdělené dle příslušnosti k pohlaví byly u účastníků kempů
zaznamenány v následujícím rozložení:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Chlapci i dívky dosahovali nejčastěji nadprůměrných (modré sloupce) a vysoce
nadprůměrných výsledků (oranžové sloupce). U chlapců však byly počty takto hodnocených
výsledků výrazně vyšší než počty stejných výsledků u dívek. Stejně tak chlapci zaznamenali
minimální počet výkonů průměrných. U dívek jsou výkony ve všech třech uvažovaných
pásmech vyrovnané.
Jelikož zadávaný nástroj KIT disponuje čtyřmi subtesty, neopomíjíme představit rovněž
dílčí výkony v nich u všech účastníků, kteří prošli jeho administrací a na jejichž výkony bylo
možno uplatnit normy – celkově, podle oborů (kempů), podle předmětů a v neposlední řadě
opět i dle příslušnosti k pohlaví.
V subtestu TIP (test intelektového potenciálu) dosahovala většina z účastníků (44 %)
výkonů nadprůměrných (zelený sloupec označený číslem 2), druhou nejčetnější skupinu (37
%) tvořily výkony průměrné (šedý sloupec označený číslem 3) a nejméně zastoupené (18 %)
byly výkony vysoce nadprůměrné (modrý sloupec).

Tyto výsledky rozděleny dle oborů/ kempů, do nichž se jednotliví účastníci přihlásili,
mají následující podobu: ve všech skupinách jsou zastoupeny výkony vysoce nadprůměrné,
nadprůměrné i průměrné. Největší četnosti výkonů všech kvalit, tedy i těch vysoce
nadprůměrných, pozorujeme ve skupině přírodovědné, neboť to byla současně nejpočetnější
skupina letošních účastníků odborných kempů. Trend distribuce výsledků je pozorovatelný ve
všech skupinách kromě kempu jazykového, kde jsou vysoce nadprůměrné a nadprůměrné
výkony vyrovnané.
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Výkony v tomto subtestu zobrazené dle konkrétních předmětů, bez zastoupení
hudebních oborů, ukazuje, že vysoce nadprůměrných výkonů v kempu přírodovědných
předmětů dosahovali především matematici, dále pak fyzici a přírodovědci/biologové.
Srovnatelně s fyziky však dosáhli vysoce nadprůměrných výkonů i 4 účastníci kempu
anglického jazyka. Nadprůměrné výkony byly nejčetnější mezi fyziky. Průměrné výkony byly
v rámci jednotlivých skupin nejčetnější mezi angličtináři a přírodovědci/biology.

Distribuce výkonů v tomto subtestu podle pohlaví znázorňuje pak poslední graf. V něm
je zachyceno, jak jsou zastoupeni chlapci a dívky v jednotlivých výkonových pásmech.
Chlapci (modré sloupce) dosahují více vysoce nadprůměrných a výrazně více nadprůměrných
výkonů. Dívky (červené sloupce) dosahují nejvíce výkonů průměrných, dále nadprůměrných
a nejméně vysoce nadprůměrných.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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V subtestu číselné řady je rozložení výkonů do pásma vysokého nadprůměru,
nadprůměru a průměru v celé skupině testovaných shodné jako u subtestu předchozího.
Převažují výkony nadprůměrné (38 %) následovány výkony průměrnými (34 %) a vysoce
nadprůměrnými (28 %).

Rozložení těchto výsledků v rámci oborů/kempů je znázorněno následujícím grafem.
Nejvíce vysoce nadprůměrných výsledků zaznamenali účastníci kempů přírodovědných
předmětů, ačkoli i v jejich skupině byly nejčetnější výkony spadající do pásma nadprůměru.
Nejvíce průměrných výkonů jsme zachytili mezi účastníky kempů hudeních předmětů (zde to
byl současně i nejčetnější výkon ve skupině, podobně jako ve skupině kempů jazykových).
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Ještě podrobnější pohled nabízí rozložení výsledků dle jednotlivých odborných
předmětů již bez hudebních oborů. Zde opět dominuje kemp fyzikální s nejvyšším počtem
výkonů vysoce nadprůměrných a nadprůměrných. Průměrné výkony jsou pak nejčetnější ve
skupině přírodopisné/biologické a ve skupině angličtinářů. Naopak žádný výkon v pásmu
průměru v tomto subtestu nezaznamenáváme mezi účastníky kempu matematického.

Ani v tomto případě nebude chybět grafické znázornění rozložení výše prezentovaných
výsledků podle příslušnosti testovaných k pohlaví. V subtestu číselné řady dosahovali chlapci
nejčastěji nadprůměrných výkonů, dívky nejčastěji dosahovaly výkonů průměrných. Chlapci
předčili dívky v počtu vysoce nadprůměrných a nadprůměrných výkonů. Dívky častěji než
chlapci skórovaly průměrně.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Subtestem synonyma byla testována schopnost probandů zacházet se slovním
materiálem a odhalovat, resp. nacházet shodné významy slov. V této oblasti opět dominovaly
výkony nadprůměrné (46 %, zelený sloupec), které poměrně výrazně převažují jak nad
výkony vysoce nadprůměrnými (22 %, modrý sloupec), tak nad těmi průměrnými (31 %, šedý
sloupec).

V rámci jednotlivých kempů dominují opět výkony přírodovědně orientovaných
účastníků – v této skupině nacházíme nejvyšší počet vysoce nadprůměrných výsledků a také
nejvyšší počet výsledků nadprůměrných. Skupinou, v níž byl převažujícím výkonem
nadprůměr, jsou též účastníci kempu humanitního. Průměrný výkon je nejčastější ve skupině
jazykových kempů a mezi účastníky kempů hudebních oborů.
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V práci se synonymy byli, při zacílení na jednotlivé předměty, nejčastěji nadprůměrní
účastníci fyzikálního kempu (18 z 32 osob). Nejvíce vysoce nadprůměrných výkonů (6) jsme
zaznamenali mezi účastníky kempu přírodopisného/biologického. Skupinou, kde dominoval
výkon průměrný, byli účastníci kempu anglického jazyka (7 ze 14 osob). Ve všech skupinách
byly zastoupeny výsledky všech tří výkonových pásem.

V tomto subtestu byly rozdíly v četnostech jednotlivých výkonů mezi chlapci a dívkami
(viz graf níže) vyrovnané, a to jak na úrovni vysokého nadprůměru, tak na úrovni nadprůměru
a průměru. Vysokého nadprůměru dosáhlo 22 % testovaných chlapců a 22 % testovaných
dívek), nadprůměru dosáhlo 48 % chlapců a 44 % dívek. Výkony průměrné byly dosaženy 30
% chlapců a 33 % dívek.
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Čtvrtým subtestem zaměřeným na třídění pojmů byla u testovaných osob sledována
schopnost slovní abstrakce a organizace na podkladu dobrého chápání slovních významů.
V tomto subtestu, na rozdíl od všech předešlých, dominovaly výkony průměrné (47 %, šedý
sloupec) nad nadprůměrnými (35 %, zelený sloupec) a vysoce nadprůměrnými (18 %, modrý
sloupec).

Stejné rozložení výsledků můžeme pozorovat rovněž u účastníků kempů hudebních
a přírodovědných oborů. V grafu umístěném pod tímto testem tak vidíme, že ve skupině
humanitních oborů je vyšší počet nadprůměrných výkonů. Ve skupině oborů jazykových jsou
výkony nadprůměrné a průměrné v rovnováze.
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Uvažujeme-li jednotlivé předmětové kempy již bez hudebních oborů (viz graf níže),
sledujeme, že rozložení kopírující celkové výkony v tomto subtestu splňují výsledky
účastníků kempu fyzikálního a přírodopisného/biologického. Nejvíce vysoce nadprůměrných
výkonu podali účastníci kempu fyzikálního (7) a dějepisného (6). Ve skupině účastníků
kempu českého jazyka naopak výkon vysoce nadprůměrný zcela absentuje.

Rovněž zobrazení výsledků rozdělených podle příslušnosti testovaných osob k pohlaví
kopíruje celkové rozložení výkonů v tomto subtestu. Jak u chlapců, tak u dívek je nejvyšší
počet průměrných výkonů (46 % takto testovaných chlapců a 49 % takto testovaných dívek).
Nadprůměrné výkony jsme naměřili u 42 % chlapců a u 28 % dívek. Vysoce nadprůměrné
výkony podalo 12 % chlapců a 23 % dívek. Co do četnosti dívky v tomto výkonovém pásmu
chlapce překonaly.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Test tvořivosti
Tvořivé ladění osobnosti je jednou ze základních charakteristik nadaných jedinců. Také
proto jsme zjišťovali, jak tvořiví – v oblasti zpracování specifických neverbálních podnětů –
jsou talentovaní žáci a studenti účastnící se kempů odborných předmětů.
Také v roce 2019 jsme za tímto účelem zadávali Urbanův figurální test tvořivého
myšlení. Stejně jako v předešlém ročníku byla součástí testování administrace jak varianty A
(zařazené časově za první test inteligence – CFT/VMT), tak i varianty B (vřazené za druhý
test inteligence – KIT). Obě varianty Urbanova testu se liší otočením grafických podnětů
o 180 stupňů, což je při laickém pohledu zvnějšku rozdíl nepatrný. I tato zdánlivá banalita má
však v psychologii tvořivosti i nadání vysoký diagnostický potenciál. Odhalená „stejnost“
materiálu násobí požadavek na kreativní ztvárnění, resp. odhaluje limity tvůrčího uvažování.
Na následujících stranách budeme prezentovat výsledky dosažené všemi našimi
probandy stejně, jako tomu bylo u již komentovaných testů – výkony v testu A nabídneme
nejprve celkově, následně podle dílčích oborů (kempů) a jako u předešlých testů také podle
pohlaví. A v tomtéž sledu představíme výkony v testu B.
Celkové výsledky ve variantě A ukazují na nadprůměrně a k nadání odkazující tvořivé
osobnostní ladění (hodnota 1, v grafu níže modrý sloupec) u 51 (31 %) námi testovaných žáků
a studentů. Jako průměrně tvořivých (hodnota 2, oranžový sloupec) se projevilo 83 účastníků
(51 %). Podprůměrné výkony (hodnota 3, šedý sloupec) v testu figurální tvořivosti jsme
zaznamenali u 29 účastníků letošního testování (18 %).
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Tvořivost napříč skupinami oborů zobrazuje následující graf, z nějž je dobře patrné, že
tvořivé ladění osobnosti není vázáno absolutně a výlučně na deklarované umělecké aktivity
(obecný předpoklad by mohl mírně stranit účastníkům kempů hudebních předmětů). Zjevný je
rovněž fakt, že i rozumově dobře disponovaní či jinak talentovaní jedinci mohou vykazovat
podprůměrnou figurální tvořivost (šedé sloupce). Nadprůměrně tvořivými (modré sloupce)
jsou při srovnání četností takto hodnocených výkonů především přírodovědně orientovaní
účastníci kempů. Mezi nimi je rovněž nejvíce průměrně tvořivých jedinců (což ale souvisí
i s velikostí skupiny). Nejvíce podprůměrných výkonů jsme zaznamenali u účastníků kempů
hudebních. Trend rozložení celkových výkonů je možno pozorovat též mezi účastníky kempů
přírodovědných předmětů a také jazykových.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Rozložení výsledků v této variantě testu tvořivosti je shodné jak u chlapců, tak u dívek.
V obou skupinách dominují, resp. jsou nejčetnější výkony průměrné (v grafu níže oranžové
sloupce), následovány jsou výkony nadprůměrnými (modré sloupce) a nejméně dosahují
příslušníci obou pohlaví výkonů podprůměrně tvořivých (šedé sloupce). Vzájemný poměr
nadprůměrných, průměrných a podprůměrných výkonů je u obou pohlaví téměř vyrovnaný.

Při interpretaci výkonů ve variantě B figurálního testu tvořivého myšlení uvažujeme
mimo standardně interpretovaných proměnných také jedna nová, a tou je vliv opakování po
krátkém čase (poznaná shodnost podnětového materiálu, interference nedávno vytvořeného,
transfer nerealizovaných myšlenek), která výsledky významně variuje.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Z výše nabídnutého grafu je dobře patrné, že opakovanou administrací (v poměrně
krátkém čase druhým vystavením probandů téměř shodným podnětům) mírně klesl počet
nadprůměrných výkonů (hodnota 1, modrý sloupec) na 48 (29 %) a podprůměrných výkonů
na 23 (14 %) ve prospěch výkonů průměrných (hodnota 2, oranžový sloupec). Jejich počet
tím stoupl na 92 (57 %).
Rozdíl mezi obory při administraci varianty B testu tvořivosti je vyjádřen grafem níže.

Také v rámci jednotlivých oborů sledujeme rozložení výsledků ve prospěch průměrných
výkonů, (oranžové sloupce). Vysokou mírou tvořivosti (nadprůměrné hodnocení, modré
sloupce) opět disponovali zejména účastníci přírodovědných kempů, kteří vykázali nejvíce
nadprůměrných výsledků. Bylo již však ve srovnání s variantou A méně. Naproti tomu počet
nadprůměrně tvořivých výkonů při opakované administraci stoupl u zástupců hudebních
a humanitních kempů. Počty podprůměrných výkonů (šedé sloupce) ve srovnání s variantou
A klesají nebo zůstávají na stejném čísle.
Jak ukazuje následující graf rozložení týchž výsledků podle příslušnosti k pohlaví,
v opakovaném dotváření figurálního podnětového materiálu dosahovaly dívky výsledků
srovnatelných s jejich výkony v první administraci (ve variantě A). Chlapci svou druhou
tvůrčí příležitost proměnili ve vyšší počet průměrných výkonů při současně klesajícím počtu
nadprůměrných, ale i podprůměrných výkonů.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Učební styly
Dotazník učebních stylů vyplňovali talentovaní žáci a studenti účastnící se kempů
odborných předmětů i v roce 2019 doma, ideálně samostatně, případně s asistencí zákonných
zástupců. Návratnost dotazníků byla letos téměř stoprocentní (přesně 94%), pracujeme proto
s celkovým počtem 154 údajů z celkem 163 možných.
Na základě hodnot subjektivně posouzených výroků sečtených podle specifického klíče
jsme stanovili u každého posuzovaného žáka a studenta trojici učebních stylů. Z nich jeden
byl vyhodnocen jako dominantní a započítán do níže prezentovaného sumárního statistického
popisu. V individuální zprávě z psychologického testování, která byla vyhotovena pro
každého účastníka kempů odborných předmětů, byla samozřejmě pojmenována celá trojice
učebních stylů.
Po statistickém zpracování dat jsme zjistili a do grafu níže zobrazili následující:
Dominantním učebním stylem více než čtvrtiny (27 %) letos testovaných žáků a studentů byl
styl sluchový, pro 25 (16 %) z nich to byl styl logický, pro 21 (14 %) styl společenský a pro
dalších 21 (14 %) styl samostatný. V menší míře jsou pak zastoupeny styly zraková, slovní
a fyzický. Pro úplnost a adekvátnost této i dalších interpretací uvádíme, že zde jde vždy
o vyjádření počtu umístění stylu na dominantní pozici.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Jak vypadala preference učebních stylů v závislosti na konkrétním oboru zájmu (oblasti
talentu či nadání) ukazuje následující graf:

Výsledky opět nejsou vzhledem k obecným očekáváním asi nijak překvapivé. Žáci
a studenti účastnící se kempů hudebních oborů jednoznačně (nikoli absolutně, pouze
s nejmarkantnější vyhraněností) preferovali učební styl sluchový, účastníci kempů jazykových
upřednostňovali styl samostatný, pro účastníky přírodovědných kempů byly příznačné styl
logický, sluchový a samostatný. Účastníci kempů humanitních předmětů pak byli v preferenci
pro ně dominantního učebního stylu nejméně vyhranění (rozdíly mezi jednotlivými styly
nebyly příliš výrazné) – téměř shodně preferují styl sluchový, zrakový a slovní.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Přes zdánlivě nepřekvapující rozložení preferovaného stylu poznávání a učení jsme
i zde nalezli určité zajímavosti – pouze humanitně zaměření žáci a studenti ve svých
dominantních preferencích nezmínili jeden z posuzovaných učebních stylů, a to styl fyzický.
Dominantní učební styly preferované dívkami a chlapci, kteří se účastnili odborných
předmětových kempů v roce 2019 a vyplnili a odevzdali k vyhodnocení příslušný dotazník,
měly následující rozložení:

Všechny učební styly byly zastoupeny jak ve volbách dívek, tak ve volbách chlapců.
Dívky častěji označovaly jako dominantní svého učení styl sluchový (34 %), styl zrakový (17
%) a styly společenský a slovní (shodně 16 %). U chlapců byla zaznamenána vyšší četnost
dominantního učebního stylu logického (29 %), stylu sluchového (21 %) a stylu samostatného
(17 %). Na vysoké četnosti stylu sluchového u chlapců i dívek a stylu logického u chlapců se
podílí značnou měrou oborová četnost účastníků kempů v roce 2019, kdy nejpočetnějšími
skupinami byli přírodovědci a hudebníci.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Četné doplňkové informace týkající se talentovaných a nadaných žáků a studentů, kteří
se zúčastnili kempů v roce 2019, jsme získali na základě stručného anamnestického
dotazníku. Účastníci kempu jej vyplňovali individuálně doma. Jelikož některé údaje byly
nesprávně či nejasně označeny, popř. dotazníky nebyly dodány vůbec, není také zde součet
všech hodnot v níže nabízených grafech vždy roven celkovému počtu testovaných osob.
Níže nabízíme výběr některých zajímavých položek, které mohou vhodně dokreslovat
výše popisované výsledky ve výkonových testech, jimiž účastníci kempů odborných
předmětů prošli v rámci psychologického testování. Při jejich výběru jsme vycházeli ale též
z četných společenských stereotypů, které o talentovaných či nadaných přetrvávají.
V souvislosti s talentem a potenciálním rozumovým nadáním je často skloňován také
vztah ke studiu. Téměř tři čtvrtiny (73 %) z účastníků, kteří se k dané položce v dotazníku
vyjádřili (154 osob), má přiměřený vztah ke studiu. Velmi sebejistých v hodnocení svých
studijních výkonů je 21 % účastníků a 5 % z nich se v posuzování svých školních výkonů
podceňuje.

Viděno optikou příslušnosti k pohlaví, pak chlapci zaujímají významně častěji (29 % z
nich) postoj velmi sebejistý než dívky (14 % z nich). Ty hodnotí svůj vztah ke studiu
nejčastěji jako přiměřený (81 % z nich). Poměr postoje méněcenného je u obou pohlaví
vyrovnaný (5 % dívek a 5 % chlapců).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Zajímáme-li se o talentované účastníky kempů odborných předmětů – hudebních,
přírodovědných, humanitních a jazykových – pak nás zajímá rovněž i jejich představy o svém
zamýšleném dalším profesním směřování. Jakkoli se tyto preference odvíjejí od aktuálních
zájmů, potřeb a hodnotové orientace, jež v dospívání podléhají četným (i velmi radikálním)
proměnám, není bez zajímavosti i užitečnosti je poznávat a podporovat.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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V nabídce položky v anamnestickém dotazníku byly následující možnosti k označení
preferovaného oboru – přírodní, technický, humanitní, umělecký a jazyky. Z účastníků, kteří
tuto položku vyplnili, jednoznačně převažovali ti, kteří aktuálně zamýšlejí studovat přírodní
vědy. Tento fakt zřejmě souvisí i s letošním nejčetnějším zastoupením kempů přírodovědných
oborů. Vyrovnané jsou pak počty těch, kteří prozatím zamýšlejí studovat obory technické
a humanitní. Značně rozptýlené jsou pak volby rozmanitých kombinací nabízených směrů,
které dávají tušit dosud nevyhraněným preferencím, ale ukazují na dominující oblasti zájmu.
Nevyhraněnost jasně pojmenovaná v kategorii „neví“ byla zaznamenána v 16 případech. Údaj
je však značně orientační, neboť můžeme uvažovat, že také nevyplněné položky (v grafu
nezobrazeno) v podstatě odrážejí fakt prozatímního „nevědění“.
Konkrétnější pohled na aktuální představu o dalším profesním (studijním) směřování
nabízíme v následujícím grafu:

Zde uvádíme výběr těch preferencí, které jsou zastoupeny aspoň dvěma volbami. Je
dobře patrné, že v oblasti výše dominujících přírodních věd je nejčetněji zastoupena medicína,
následována je matematikou, fyzikou chemií a biologií. Z oblasti věd humanitních je aktuálně
preferovaná pedagogika (souhrnné označení pro studium učitelství). Dále jsou to práva,
psychologie či ekonomie. Technické vědy jsou syceny zejména volbami oborů programování
a strojírenství.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Do výběru doplňkových charakteristik účastníků kempů odborných předmětů v roce
2019 jsme zařadili také reflexi čtenářského zájmu. V dotazníku měli i u této položky naši
respondenti možnost volit jednu, více či všechny z nabízených variant odpovědí – beletrie,
odborná literatura, časopisy, internetové články. V grafu níže pak jsou voleny zkrácené názvy,
např. internetové články = internet, což je nutné uvést, neboť při pohledu pouze na graf by
zejména u této položky mohlo dojít k misinterpretacím.

Ti účastníci kempů, kteří se ke svým čtenářským preferencím vyjádřili, preferují
jednoznačně beletrii. Podíl na tomto faktu může mít i školní literární vzdělávání a požadavek
číst doporučené tituly korespondující s učivem. Jelikož jsme ale dotaz pokládali s důrazem na
zájmovost četby, soudíme, že volby byly motivovány jednoznačně osobní potřebou,
maximálně kombinací vlastní intence a institucionálního působení. S výrazným odstupem je
zachycen zájem o četbu internetových článků a odborné literatury. Odpovídající účastníci
kempů pak často nezůstávají u jediného typu četby, hojné jsou i kombinace nabízených
variant. Pouze jeden respondent uvedl, že nečte nic.

Ryze ze společenských stereotypů vycházelo i naše tázání na postoj účastníků kempů
odborných předmětů k aktivnímu sportování. Intelektově disponovaní jedinci věnující se
rozvíjení svých odborných znalostí i jedinci umělecky talentovaní věnující se většinově
cvičení svých specifických dovedností bývají svým okolím častěji považováni za osoby se
spíše „filozofickým“ vztahem ke sportu.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Ze vzorku 154 účastníků, kteří se k této položce v anamnestickém dotazníku vyjádřili,
se téměř polovina z nich (49 %) věnuje aktivnímu sportování individuálně a třetina (30 %) je
organizovaná v různých sportovních klubech. Pouze 17 % účastníků kempů odborných
předmětů nesportuje vůbec a 6 z nich nemá ke sportu žádný vztah. Lze tedy shrnout, že
představy o nesportujícím „nerdovi“ jako prototypu rozumově vysoce disponovaného jedince,
jsou spíše liché.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Z grafu prezentovaného výše, nabízejícího rozdělení týchž výsledků dle pohlaví, pak
vyplývá, že aktivně individuálně i organizovaně sportují jen mírně více chlapci (51 % a 30 %)
než dívky (47 % a 29 %). Nesportujících účastníků kempů je více mezi dívkami (22 %) než
mezi chlapci (12 %). Bez vztahu ke sportu jsou pak opět více chlapci než dívky.

Obdobné představy jako o sportování platní u nadaných a talentovaných jedinců také
v případě manuální zručnosti. Nezřídka je však i tato koncepce mylná či minimálně přehnaná.
Ačkoli jde rovněž o oblast sebehodnocení účastníků kempů odborných předmětů (bez
praktického ověření za účelem „změření“ dané vlastnosti) a kritéria posuzování mohou být
výrazně subjektivní, lze i tak vyvodit několik závěrů.
Účastníci kempů odborných předmětů v roce 2019, kteří se k této položce
v anamnestickém dotazníku vyjádřili (156 osob), hodnotí svou manuální zručnost nejčastěji
jako průměrnou (75 %). Jako nadprůměrnou ji pak posoudilo 17 % z nich a pouze 7 %
hodnotí své manuální schopnosti jako podprůměrné.

Mezi chlapci a dívkami ze vzorku odpovídajících účastníků jsou rozdíly v nahlížení na
vlastní manuální zručnost minimální až žádné (statisticky nevýznamné). Průměrnou manuální
zručnost označilo shodně 75 % a 75 % dívek. Nadprůměrně hodnotí tuto svou kvalitu 18 %
chlapců a 17 % dívek. Podprůměrná sebehodnocení v této oblasti jsme zaznamenali u 7 %
chlapců a 8 % dívek.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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4 Interpretace získaných údajů
Obecně platí, že dobrá interpretace výsledků jakéhokoli společenskovědního zkoumání
má jak rovinu kvantitativní, tak rovinu kvalitativní. Nadaného žáka a studenta jsme se
rozhodli pojednat „číslem i slovem“. Doplněním číselného popisu prezentovaného na
předchozích stranách o zasazení do širších souvislostí tak vznikne komplexní pojednání
mající charakter studie profilu nadaného žáka.
Data, která jsme získali psychologickým měřením, byla zpracována tak, abychom
čtenářům (organizátorům projektu, samotným testovaným žákům a studentům, jejich
rodičům, učitelům i širší veřejnosti) nabídla základní orientaci v nadání definujících
charakteristikách, a to jejich pozicí na škále podprůměr – průměr – nadprůměr – vysoký
nadprůměr.
Na tomto místě nabízíme shrnutí jednotlivých klíčových zjištění v bodech tvořících
profil nadaného účastníka kempů odborných předmětů v roce 2019:
o 11 % žáků a studentů mladších 14 let vykazuje vysoce nadprůměrnou úroveň
rozumových předpokladů (rozumové nadání) v neverbálním testu inteligence, tvoří
je především účastníci hudebních, přírodovědných a humanitních kempů, vyrovnaně
chlapci a dívky;
o 24 % žáků a studentů starších 14 let disponuje nadprůměrnou inteligencí
(rozumovým nadáním) dle neverbálního testu inteligence, především jde o účastníky
přírodovědných kempů, vyrovnaně o dívky a chlapce;
o 39 % všech účastníků prokazuje rozumové nadání v testu verbálních i neverbálních
schopností, převážně byli z přírodovědných a humanitních kempů, chlapci četněji
než dívky;
o vysoce nadprůměrný intelektový potenciál prokazuje 18 % účastníků, nejčastěji
z přírodovědných a hudebních kempů, chlapci četněji než dívky;
o vysoce nadprůměrný výkon v numerickém subtestu prokazuje 28 % účastníků,
především z přírodovědných a hudebních kempů, chlapci a dívky vyrovnaně;
o vysoce nadprůměrný výkon v prvním verbálním subtestu prokazuje 22 %
účastníků, nejčastěji z přírodovědných, jazykových a hudebních, chlapci a dívky
vyrovnaně;
o vysoce nadprůměrný výkon ve druhém verbálním subtestu prokazuje 18 %
účastníků, nejčastěji z přírodovědných a humanitních kempů, dívky četněji než
chlapci;
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o 31 % testovaných účastníků napříč všemi kempy je vysoce nadprůměrně tvořivých,
v opakovaném výkonu je to pak 29 % všech účastníků; nejčastěji z přírodovědných
a hudebních kempů; u dívek a u chlapců se tvořivé ladění osobnosti projevuje
v prvním výkonu vyrovnaně, ve druhém výrazněji ve prospěch dívek;
o preferovaným učebním stylem účastníků je styl sluchový (27 %), následován je
stylem logickým (16 %), společenským (14 %) a samostatným (14 %); dívky
upřednostňují styl sluchový, zrakový a slovní, chlapci pak styl logický, samostatný
a fyzický;
o čtenářský zájem účastníků kempů je orientován většinově na beletrii, méně na
internetové články a odbornou literaturu;
o 79 % oslovených účastníků kempů má kladný postoj ke sportu, aktivně individuálně
sportuje 49 % a organizovanému sportu se věnuje 30 % z nich.
Na závěr sumáře výkonů je bezpodmínečně nutné dodat, že nezanedbatelný vliv na ně
mají i situační proměnné: aktuální zdravotní stav, únava, míra motivace podat výkon,
frustrační tolerance, úroveň grafomotorických dovedností atp.
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5 Závěr
Nadaní jedinci ve školní populaci existují. Stále aktuální, ba čím dál tím více naléhavá
je potřeba efektivního vzdělávání nadaných dětí a dospívajících. Jejich účelná podpora je
v pravém slova smyslu společenským zájmem.
Pro rodinu i školu je zásadním úkolem poskytnout jim v dostatečném množství podněty,
které potřebují, aby mohli v každém okamžiku v plné šíři rozvíjet schopnosti, které mají. Na
péči o nadané se podílejí a na růst jeho potenciálu se zaměřují i četné instituce, jejichž výběr
zde nabízíme (včetně odkazů na jejich webové stránky): Společnost pro talent a nadání
(www.talent-nadani.cz), Centrum nadání (www.centrumnadani.cz), Centrum rozvoje
nadaných dětí (www.nadanedeti.cz), Projekt PERUN představující síť center informací
a rozvoje nadaných (www.talentovani.cz), MENSA ČR (www.mensa.cz) nebo také Národní
ústav pro vzdělávání (www.nuv.cz).
Nadaní žáci a studenti jsou specifickou skupinou uvnitř každého vzdělávacího systému.
Někteří nadaní však nepodávají ve škole nadprůměrné výkony. Proto je důležité, abychom se
při identifikaci nadání zaměřovali na rozpoznání celé struktury schopností, nikoli pouze na
aktuální podávaný výkon.
Tímto požadavkem jsme se řídili také při přípravě a realizaci testování účastníků kempů
odborných předmětů i v roce 2019. Mohli jsme tak v tomto textu nabídnout přehledný popis
zachycených výkonů a změřených úrovní jejich dílčích schopností a ladění osobnosti. Přispěli
jsme tak dalším dílkem k vytvoření profilu talentovaného a nadaného žáka.
Aby opět v příštím roce mohl být přidán další nový.
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