PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ZPRÁVA Z TESTOVÁNÍ A PROFIL NADANÉHO ŽÁKA 2021
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 talentovaných žáků
v Plzeňském kraji 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 opět i v roce 2021.
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2 Metodologický rámec testování v roce 2021
Ve snaze poznat strukturu a vztažné oblasti talentovanosti a nadání dětí a mládeže
v Plzeňském kraji jsme po dobrých zkušenostech z předcházejících ročníků opět přistoupili ke
kombinaci 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 a kurzů pro nadané žáky a studenty.
Zvolené metody sběru dat (nástroje psychologického testování), typ dat a způsob jejich
analýzy, stejně jako výsledky, které následně diskutujeme, a 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.
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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 intelektových předpokladů a k identifikaci rozumového
nadání talentovaných žáků a studentů v Plzeňském kraji pro rok 2021 měl tuto podobu:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
3

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).
ISA Analýza struktury inteligence – komplexní test umožňující u osob starších 14 let
diagnostikování struktury všeobecných intelektových schopností. Baterie úloh umožňuje
nejen rozsáhlé, ale i ekonomické měření základních funkcí inteligence. Test je zaměřen na
funkce inteligence spojené s řečí a počítáním i na měření figurální představivosti
a pozorovacích schopností. Umožňuje hodnocení úrovně schopností testovaného v každé
skupině úloh (subtestu), ale poskytuje i všeobecnou výpověď o intelektových schopnostech
jednotlivce. Skládá se z 9 skupin úloh, z nichž bylo pro účely testování účastníků kempů
vybráno následujících 6: doplňování vět (zjišťující řečově logické myšlení a všeobecné
vědomosti), nacházení společných znaků (měřící schopnost abstrakce v řečovém potenciálu),
doplňování číselných řad (testující induktivní myšlení a duševní pružnost), rozeznání kostek
(měřící kvalitu prostorové představivosti), praktické počítání (zjišťující schopnost počítání
a z ní vyplývající tvoření úsudků a závěrů) a tvoření pojmů (zacílené na významnou součást
ovládání řeči).
Test verbální fluence – testy založený na principu vyjmenování co největšího počtu slov
splňujících předem dané kritérium za omezenou časovou jednotku (zpravidla 60 s). Nejčastěji
jsou používány tzv. sémantické slovní fluence, kde má proband jmenovat slova dané
lingvistické kategorie (např. zvířata, dopravní prostředky atp.) a fonematická slovní fluence,
kde slova musí začínat vždy na určitou hlásku (např. P, N atp.). Méně často se užívá tzv.
syntaktické slovní fluence, kdy slova musí splňovat např. předepsaný počet slabik. V případě
testování účastníků letních kempů a kurzů v roce 2021 byla použita varianta fonematické
slovní fluence.
Test čtení s porozuměním – test sledující schopnost využívat všeobecně známých faktů
a pracovat s pojmy doplňováním vynechaných výrazů do vět výběrem z nabízených možností.
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. Také v tomto ročníku byla
probandům zadávána jak varianta A uprostřed testování, tak i varianta B jako závěrečná úloha
testovacího bloku.
B-JEPI – varianta Eysenckova osobnostního dotazníku pro děti ve věku 9–14 let, který
je tvořen 78 položkami (výroky) a sleduje obecné vlastnosti osobnosti, jimiž jsou extraverze,
psychotismus, neurotismus a sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
4

NEO Pětifaktorový osobnostní inventář – vícerozměrný inventář postavený na
pětifaktorovém modelu osobnosti. Metoda zjišťuje míru individuálních odlišností a poskytuje
údaje o pěti obecných dimenzích osobnosti, jimiž jsou neuroticismus, extraverze, otevřenost
vůči zkušenostem, přívětivost a svědomitost. Odpovědi na jednotlivá tvrzení v dotazníku
vyjadřují názory, pocity a cíle testovaných jedinců. Dotazník poskytuje informace o tom, jak
jedinec obvykle přemýšlí, prožívá a jak působí na druhé.
V domácím prostředí pak jednotliví účastníci letních kempů předem vyplnili krátký
anamnestický dotazník vlastní konstrukce (revidovaný pro rok 2021) zacílený na vybrané
charakteristiky z oblasti osobní, rodinné i školní.
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.

2.3 Zkoumaný soubor
Psychologického testování se v roce 2021 zúčastnilo celkem 123 žáků a studentů
z Plzeňského kraje přihlášených do letních kempů a kurzů pro nadané a talentované. V tomto
počtu pak byly oproti minulým ročníkům hojněji zastoupeny dívky/ženy (70 testovaných)
oproti chlapcům/mužům (53 testovaných).

Pro přehlednost při popisu a interpretaci výsledků a pro možnost srovnání výsledků
tohoto testování se závěry z předcházejících ročníků jsme vzorek testovaných žáků a studentů
opět rozdělili do skupin podle dominantního oboru (kempu) a předmětu jejich zájmu a nadání.
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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).

Pracovali jsme tedy i letos se čtyřmi dominantními skupinami talentovaných a nadaných
žáků a studentů. Z nich již tradičně nejpočetnější byli i letos účastníci přírodovědných kempů
(44 % všech letošních účastníků) a druhou nejhojněji zastoupenou skupinou byli účastníci
hudebních oborů (28 %). Dále následovali účastníci kempů humanitních předmětů (22 %)
a kempů jazykových (5 %). Pořadí kempů podle počtu účastníků se ve srovnání s posledním
konaným ročníkem (v roce 2019) nezměnilo.
V rámci širších oborových skupin (mimo hudebního oboru) se účastníci kempů hlásili
k jednotlivým nabízeným odborným předmětům takto:
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Nejčetnějším oborem byl letos zeměpis, i když převaha je pouze mírná. Poměry četností
byly u přírodovědných oborů (fyzika, chemie, biologie, matematika) téměř vyrovnané.
S odstupem pak sledujeme rovněž poměrně vyrovnané preference zúčastnit se kempu
dějepisu či jazyků (českého a anglického).
Pro možnost bližšího posouzení výsledků testování s dalšími známými údaji
o účastnících tohoto ročníku kempů a kurzů 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, konzervatoř):
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Typem školy, z nějž se pravidelně rekrutuje největší počet účastníků kempů pro nadané
žáky a studenty, je i letos jednoznačně gymnázium (69 % účastníků). S výrazným odstupem
následuje základní škola (28 % účastníků). Také letos byly minimálně, a to pouze (a doslova)
v jednotkách účastníků, zastoupeny střední škola a konzervatoř.
Jemnější rozdělení vzorku testovaných v roce 2021 podle jednotlivých ročníků ukazuje
následující graf, kde prvních pět sloupců tvoří počty zástupců tříd základních škol, následující
čtyři sloupce ukazují zastoupení testovaných z jednotlivých ročníků středních škol
a čtyřletých gymnázií a posledních osm sloupců představuje nasycenost vzorku testovaných
osob žáky a studenty jednotlivých ročníků víceletých gymnázií (šestiletých a osmiletých).

2.4 Podmínky a personální zabezpečení testování
Testování v roce 2021 probíhalo ve dnech 16. a 23. 8. v budově Středního odborného
učiliště elektrotechnického 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 2021) bylo
zvoleno tak, že testy intelektových předpokladů byly proloženy testy tvořivosti a v závěru
testování byl administrován osobnostní inventář.
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Testování prováděli kvalifikovaní odborníci, pracovníci Pedagogicko-psychologické
poradny Plzeň, proškolení ke sběru a vyhodnocování dat výše uvedenými metodami
a postupy. Tým tvořily: Mgr. Lucie Balvínová (psycholožka), Mgr. Tereza Hanusová
(psycholožka), PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D. (psycholožka, koordinátorka péče
o nadané), Mgr. Helena Strejčková (psycholožka) a Mgr. Lenka Vídršperková (psycholožka).
Na zdárný průběh psychologického testování nadaných žáků a studentů Plzeňského kraje
dohlížela Mgr. Eliška Kloudová (speciální pedagog, 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).
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.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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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 či postoj k aktivnímu sportování. Stejně
jako v předchozím ročníku, také letos jsme anamnestickým dotazníkem zjišťovali i studijní
ambice účastníků kempů – preferovaný směr a obor dalšího studia, resp. Jejich 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, tedy jak informaci o dosažených výsledcích v psychologickém testování intelektu,
tak i o identifikovaných osobnostních charakteristikách.

Testy inteligence
V neverbálním testu inteligence CFT 20-R, kterému se podrobila skupina mladších
účastníků testování (do 15 let) dosáhl vysoce nadprůměrného výsledku (v grafu sloupec
červený) svědčícího o rozumovém nadání 1 z celkového počtu 42 takto testovaných mladších
žáků a studentů. Těsná nadpoloviční většina mladších testovaných, 23 (55 %), pak dosáhla
pásma nadprůměru (v grafu zelený sloupec) a u 18 (43 %) testovaných mladších žáků
a studentů jsme zachytili průměrnou úroveň neverbální inteligence (v grafu oranžový
sloupec). Žádný z mladších testovaných nedosáhl v tomto testu podprůměrného výsledku.

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

Zjišťujeme, že žák/student s naměřenou vysoce nadprůměrnou úrovní neverbální
inteligence (v grafu červený sloupec) se řadí k jednomu z humanitních oborů. Trend rozložení
četností v jednotlivých výkonových pásmech, jako je tomu v případě celkových výsledků (tj.
mírně převažující nadprůměrné výkony), je dodržen ve skupině hudebních a přírodovědných
kempů. Mezi mladšími účastníky kempu hudebních oborů je celkově nejvyšší počet
nadprůměrných výsledků.
Jemnější rozložení výsledků testu neverbální inteligence nabízí dělení dle konkrétního
předmětu, na který se v rámci kempů mladší účastníci přihlásili:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Vysoce nadprůměrnou neverbální inteligenci zaznamenáváme tedy u posluchače kempu
zeměpisného. Nadprůměrnou neverbální inteligenci prokázali posluchači kempů zeměpisu,
biologie, chemie a dějepisu. U testovaných mladších účastníků kempů anglického jazyka
a fyziky jsme zachytili pouze průměrné výsledky.
Pro doplnění nabízíme také rozložení výsledků dosažených mladšími účastníky kempů
podle pohlaví. Trend celkových výkonů (ve prospěch nadprůměrných) je patrný v obou
skupinách (zřetelněji u dívek). Jediného vysoce nadprůměrného výkonu dosáhl chlapec.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Analýze struktury inteligence (dále jen ISA) se podrobili účastníci kempů starší 15 let.
V následujícím přehledu nabídneme výsledky dosažené všemi těmito probandy postupně ve
všech šesti zadaných subtestech – celkem, podle zařazení do jednotlivých kempů a podle
příslušnosti k vybranému oboru. Nabídneme též možnost srovnat výsledky dívek a chlapců.
V grafické prezentaci výsledků v subtestu ISA SE – doplňování vět – lze vidět, že jen
mírně převažovaly výkony svědčící o průměrné schopnosti testovaných starších účastníků
využívat všeobecně známých faktů (zelený sloupec) nad nadprůměrnými výkony (červený
sloupec). Průměrné schopnosti jsme naměřili u 37 (46 %) z celkem 81 starších testovaných
účastníků kempů. Výkony spadající do pásma nadprůměru jsme naměřili u 35 (43 %) starších
testovaných. Vysoce nadprůměrné úrovně obecných vědomostí jako průkazu rozumového
nadání v této oblasti dosáhlo 6 (7 %) ze starších testovaných. Podprůměrného výsledku pak
dosáhli 3 starší účastníci letošních kempů (4 %). U této kategorie (zde i na dalších místech) je
ale vždy třeba si uvědomit, že vedle reálných rozumových dispozic jedince zde významnou
roli mohly sehrát též jednak náročnost testu, jednak nepříznivý vliv situačních proměnných.

V rámci jednotlivých oborových skupin jsou pak výše prezentované výsledky starších
účastníků kempů v subtestu doplňování vět – rozloženy následovně:
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Vysoce nadprůměrných výsledků (žlutý sloupec) dosahovali nejčetněji účastníci
přírodovědných kempů, a to ve 4 případech. Rozumové nadání prokázali v tomto subtestu
také 1 účastník kempu hudebního a 1 účastník kempu humanitního. Nejčetnější jsou ve všech
kempech výkony nadprůměrné a průměrné. V kempu hudebních a přírodovědných oborů byly
zaznamenány také podprůměrné výkony, a to u 1 resp. 2 starších účastníků.
Rozložení výsledků subtestu doplňování vět dle konkrétního předmětu, kterému se
v rámci kempů odborných předmětů starší účastníci věnovali, vypadá takto:

Vysoce nadprůměrných výsledků prokazujících rozumové nadání (žluté sloupce)
dosahovali shodně účastníci kempů matematického a fyzikálního (po 2 osobách). Vysoce
nadprůměrný výkon v oblasti humanitní byl zaznamenán u účastníka kempu zeměpisného.
Nejvíce nadprůměrných výkonů podali účastníci kempu matematického, chemického
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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a biologického. Nadprůměrné výkony neabsentovaly v žádné z předmětových skupin. Nejvíce
průměrných výkonů v oblasti všeobecných vědomostí podali účastníci fyzikálního kempu.
Pouze v něm také byly zachyceny podprůměrné výkony.
Výsledky v subtestu doplňování vět podle příslušnosti k pohlaví mají níže graficky
znázorněnou podobu: Starší testované dívky i starší testovaní chlapci dosáhli v subtestu
doplňování vět shodného počtu vysoce nadprůměrných výkonů (vždy 3 osoby).
U chlapců/mužů převažují výkony nadprůměrné. U dívek/žen jsou četnější výkony průměrné.

V subtestu ISA GF – hledání společných znaků – si starší účastníci kempů vedli takto:
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Schopnost abstrakce v řečovém potenciálu, resp. schopnost určit či utvořit obecný
pojem byla nejčstěji zachycena jako průměrná (zelený sloupec, 52 % testovaných starších
účastníků). S výrazným odstupem pak byly zaznamenány nadprůměrné výkony (červený
sloupec, 9 % účastníků). U 3 % účastníků (oranžový sloupec) jsme změřili podprůměrnou
schopnost práce s obecnými pojmy. Pouze 2 starší účastníci (žlutý sloupec, 2 % testovaných)
prokázali vysoce nadprůměrnou (nadání v této oblasti prokazující) míru abstrakce ve verbální
oblasti.
V jednotlivých oborových skupinách pak bylo rozložení výkonů v sutestu hledání
společných znaků následující:

Vysoce nadprůměrné výkony byly zaznamenány pouze v kempech hudebních
a přírodovědných oborů. Nadprůměrné výkony prokázali starší účastníci kempů hudebních,
humanitních a přírodovědných oborů. Všichni účastníci kempů jazykových byli v tomto
subtestu převážně průměrní. Žádného podprůměrného výkonu nebylo dosaženo v kempu
humanitních a přírodovědných předmětů.
Při ještě bližším pohledu na tyto výsledky – optikou jednotlivých oborů (předmětů), jak
ukazuje graf níže – zjišťujeme, že vysoce nadprůměrného výkonu dosáhl účastník kempu
fyzikálního. Nejvíce nadprůměrných výkonů jsme zaznamenali v kempu matematickém
a chemickém. Nejčetnější skupiny účastníků s průměrnými výkony byly zachyceny rovněž
v kempu fyzikálním, chemickém a matematickém.
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To, jak si vedly starší účastnice dívky/ženy ve srovnání se staršími účastníky
chlapci/muži, zobrazuje graf následující.
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Výkony starších účastníků letních kempů a kurzů v subtestu ISA ZF – doplňování
číselných řad – byly opět nejčastěji průměrné (38 osob, 31 % testovaných). Zaznamenali jsme
zde ale i poměrně výrazné zastoupení výkonů nadprůměrných (27 osob, 22 % testovaných)
a ve srovnání s již komentovanými výsledky také výkonů vysoce nadprůměrných (12 osob, 10
% testovaných starších účastníků), prokazujících rozumové nadání v oblasti užívání
induktivního myšlení, duševní pružnosti a obecně myšlení na základě numerického materiálu.

V jednotlivých předmětových skupinách pak byly výše prezentované výsledky
testovaných starších účastníků v subtestu doplňování číselných řad rozloženy takto:

Vysoce nadprůměrné výkony spadaly do kempů přírodovědných předmětů a do kempů
hudebních oborů. V přírodovědných kempech bylo zaznamenáno nejvíce nadprůměrných
výkonů. Průměrné výkony převažovaly v kempech humanitních a jazykových předmětů a
v kempu hudebním. Podprůměrné výkony byly zachyceny pouze v jednotnách případů. Žádný
podprůměrný výkon nebyl zaznamenán u účastníků humanitních kempů.
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Výkony v testu doplňování číselných řad podle jednotlivých oborů (bez hudebních)
ukazují na dominanci účastníků matematického kempu. Počet vysoce nadprůměrných výkonů
i těch nadprůměrných převažuje nad ostatními podobně početnými skupinami (např.
fyzikálním či chemickým kempem). Vysoce nadprůměrný výkon byl zachycen také v kempu
chemickém, biologickém a fyzikálním. Podprůměrné výkony v oblasti práce s číselnými
řadami jsme zaznamenali v kempu fyzikálním a v kempu českého jazyka.
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Ve výkonech chlapců a dívek zaznamenáváme podobné rozložení jednotlivých stupňů
zvládnutí subtestu ve prospěch průměrných výsledků. U chlapců jsme v oblasti dokončování
číselných řad nezachytili žádný podprůměrný výkon.
V subtestu ISA WE – rozpoznávání kostek – byla testována oblast prostorových
schopností (prostorvá představivost, schopnost rotace představ atp.). Testovaní starší účastníci
zde dosahovali ještě vyšší míry vysoce nadprůměrných výkonů, prokazujících rozumové
nadání ve sledované oblasti. Téměř polovinu všech výsleků tvoří sice stále výkony průměrné
(31 osob, 38 % testovaných) a nadprůměrné (25 osob, 31 %), ovšem počet vysoce
nadprůměrných výkonů je zde výrazně vyšší než ve všech již hodnocených subtestech – 23
osob, 28 % testovaných starších účastníků.

Při rozdělení výsledků podle jednotlivých předmětových skupin nacházíme vysoce
nadprůměrné výkony ve všech kempech. Nejčetnější skupina vysoce nadprůměrných výkonů
v oblasti prostorových schopností (v grafu níže žluté sloupce) připadá na kemp
přírodovědných předmětů. Zde je také největší koncentrace nadprůměrných výkonů.
Podprůměrné výkony se sledované oblasti byly zachyceny pouze ve skupinách účastníků
hudebních a přírodobědných kempů.
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Podrobnější analýza podle jednotlivých oborů (předmětů) ukazuje ještě názorněji, jak se
proměňují počty vyšších, tj. nadprůměrných a vysoce nadprůměrných výkonů – stoupá
četnost jejich výskytu i počet účastníků, kteří jich dosahují.

V každém z oborových kempů se vyskytoval aspoň jeden účastník, který prokázal velmi
vysokou kvalitu prostorové představivosti. Nejvíce jich bylo v kempu matematickém. Pouze
v kempu fyzikálním jsme zaznamenali podprůěrný výkon v této oblasti.
Rozložení sledované schopnosti mezi chlapci a dívkami ukazuje graf následující:
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Dívky v této oblasti zaznamenaly více vysoce nadprůměrných výkonů (32 %) než
chlapci (24 %). Chlapci dosahovali nejčastěji nadprůměrných výkonů, dívky nejčastěji
výkonů průměrných. Počet podrpůěmrných výkonů je v této oblasti u chlapců a dívek shodný.
Trend stoupajícího počtu vysoce nadprůměrných, tzn. rozumové nadání prokazujících
výkonů pozorujeme i ve výsledcích subtestu ISA PR – praktické počty. V oblasti naučených
matematických znalostí a schopností správně vypočítat jednoduchý matematický úkol za
pomoci prakticko-matematického myšlení zaznamenáváme u 30 (37 %) starších účastníků
letních kempů vysoce nadprůměrný výkon. Četností pak následují výkony průměrné (27 osob,
33 % testovaných starších účastníků) a nadpůrměrné (24 osob, 30 % starších testovaných
účastníků). V tomto subtestu nebyl zaznamenán žádný podprůměrný výkon.
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V jednotlivých kempech pak bylo zaznamenáno rozdělení vysoce nadprůměrných
výkonů v oblasti praktického počítání dle očekávání ve prospěch kempů přírodovědných
předmětů – dosáhlo jich 19 ze 44 účastníků. Vysoce nadprůměrné výkony jsme změřili také
u 7 účastníků hudebních kempů a u 2 účastníků kempů humanitních předmětů. Žádný vysoce
nadprůměrný výkon nebly zachycen ve skupině účastníků kempů jazykových předmětů.

Výkony v oblasti praktických počtů v rámci jednotlivých oborových kempů (bez
hudebních) ukazuje pak graf níže. V něm pozorujeme, že v některých kempech starší
účastníci dosahovali všichni pouze vysoce nadprůměrných a nadprůměrných výkonů (kemp
matematický, zeměpisný), nebo tyto velmi kvalitní výkony podávali ve většině případů (kemp
biologický a chemický). Průměrné výkony jsou nejčetnější v kempu fyzikálním, dějepisném
a v kempu českého jazyka.
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Úspěšnost dívek a chlapců v subtestu praktických počtu má pak tuto podobu:

Počty vysoce nadprůměrných výkonů jsou u chlapců i dívek srovnatelné. U chlapců pak
byl zaznamenán i podobný počet výkonů nadprůměrných, zatímco u dívek byl počet
nadprůměrných výkonů spíše nízký. V jejich skupině byl nejčastěji zazanemnán výkon
průměrný.
Posledním zadávaným subtestem analýzy struktury inteligence byl subtest ISA BB –
tvoření pojmů. Účastníci měli prokázat schopnost ovládání řeči jako nástroje myšlení. Ani
v tomto subtestu jsme nezaznamenali podprůměrný výkon. Nejčetnější byly výkony průměrné
(37 osob, 46 % testovaných starších účastníků). Nadprůměrného výkonu dosáhly 33 osoby
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(41 % testoivaných starších účastníků). Vysoce nadprůměrný výkon v tomto subtestu
prokazující rozumové nadání v oblasti práce s pojmy podalo 11 osob (13 % testovaných
starších účastníků).

Graf níže pak opět ukazuje rozložení výkonů v tomto subtestu podle jednotlivých
předmětových skupin (kempů). Vysoce nadprůměrné výkony opět nacházíme ve výsledcích
účastníků všech kempů. Rozdíl v distribuci vysoce nadprůměrných výkonů ve schopnosti
pracovat s pojmy není mezi kempy se zohledněním jejich velikosti významný.

Dílčí výkony v jednotlivých oborech potom ukazuje graf níže. Zaměříme-li se na
vysoce nadprůměrné výkony, nacházíme je (podle četnosti) v kempu matematickém (4 osoby)
a v kempech fyzikálním, zeměpisném a v kempu anglického jazyka (vždy 1 osoba).
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Chlapci v tomto posledním subtestu podávali nejčastěji průměrný výkon (55 % všech
chlapeckých výkonů), dívky nejčastěji výkon nadprůměrný (49 % všech dívčích výkonů).
Počty vysoce nadprůměrných a také průměrných výkonů jsou v obou skupinách vyrovnané.
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Testy speciálních schopností
U mladších účastníků letošních kempů a kurzů pro nadané a talentované, jejichž
inteligence byla měřena neverbálním testem, byla pro úplnost získaných dat rovněž testována
schopnost zacházet s verbálním materiálem.
Výkon v testu verbální fluence, tj. schopnost vybavit si za danou časovou ejdnotku co
nejvíce slov začínajících určitou hláskou, byla ve vzorku námi testovaných mladších
účastníků rozložena tak, jak ukazuje graf níže:

Zaznamenali jsme celkem 13 (31 %) nadprůměrných výkonů a 29 (69 %) výkonů
průměrných. Převažuje tedy věku přiměřená schopnost výbavnosti slov dle zadaných kritérií.
V rámci základních předmětových skupin (kempů) vypadá distribuce nadprůměrných
a průměrných výkonů takto:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Počty nadprůměrných výkonů jsou v početnějších kempech (tzn. mimo kemp jazykový)
vyrovnané. Shodné rozložení (co do četnosti výskytu i poměrného zastoupení) sledovaných
pásem výkonu zaznamenáváme u kempů hudebních a humanitních předmětů.
Bližší pohled na sledovanou schopnost zacházet s řečovým materiálem nabízí graf
rozložení výkonů mladších účastníků podle jednotlivých dílčích oborů:

Téměř v každé předmětové skupině byl identifikován výkon nadprůměrný. Pouze
nadprůměrné výkony jsme zaznamenali u účastníků kempu anglického jazyka a kempu
dějepisného. Pouze průěmrné výkony byly zachyceny u účastníků kempu fyzikálního.
Mladší dívky podaly vyrovnaně nadprůměrné i průměrné výkony, mladší chlapci pak
byli převážně průměrní.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Výkony v testu čtení s porozuměním tj. v testu schopnosti využívat všeobecně známých
faktů a pracovat s pojmy doplňováním vynechaných výrazů do vět výběrem z nabízených
možností, měly u mladších účastníků následující podobu:

Na rozdíl od výkonů v oblasti verbální fluence byly výkony v oblasti čtení
s proozuměním převážně nadprůměrné – dosáhlo jich celkem 69 % testovaných mladších
účastníků. Významně méně pak bylo zchyceno výkonů průměrných – celkem 24 %. V tomto
testu jsme zaznamenali také výkony podprůměrné, byť je jejich očet marginální (7 %).
V rámci jednotlivých kempů jsme zjistili níže prezentované rozložení schopnosti práce
s pojmy u maldších úřastníků. Nadprůměrné výkony dominují jak v kempu hudebních
a humanictních, tak i přírodovědných předmětů. Jediný účastník kempu jazykového byl
rovněž nadprůměrný. Podprůměrné výkony byly zachyceny pouze v kempu humanitních
a přírodovědných předmětů.

Výkony mladších účastníků v testu čtení s porozuměním podle jednotlivých oborů
(předmětů) jsou zobrazeny v grafu níže:
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Nejvíce těch, kteří vzhledem k příslušné věkové normě nadprůměrně pracují s fakty
a pojmy, bylo identifikováno v kempu zeměpisném (byl to ale též kemp nejčetnější). Shodný
počet nadprůměrných výkonů jsme zachytili v kempu biologie a chemie (3 osoby) a v kempu
angličtiny a dějepisu (1 osoba).
Dívky a chlapci podali v tomto testu vyrovnaný počet nadprůměrných výkonů.
Podprůměrné výkony jsme zaznamenali pouze ve skupině chlapců (rozložení četností
jednotlivých výkonů ukazuje graf níže).

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 a kurzů odborných předmětů.
Také v roce 2021 jsme za tímto účelem zadávali Urbanův figurální test tvořivého
myšlení. Stejně jako v předešlých ročnících byla součástí testování administrace jak varianty
A (zařazené časově za test inteligence ISA u starších probandů a za test inteligence CFT 20-R
a testy verbální fluence a čtení s porozuměním u mladších probandů), tak i varianty B
(vřazené za osobnostní dotazníky). 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 stejným způsobem, jako tomu bylo u již komentovaných testů – výkony v testové
variantě A nabídneme nejprve celkově, následně podle kempů a také podle dílčích oborů
(předmětů) a rovněž i podle pohlaví. A v tomtéž sledu představíme výkony v testové variantě
B.
Celkové výsledky ve variantě A ukazují na nadprůměrně a k nadání odkazující tvořivé
osobnostní ladění (v grafu níže červený sloupec) u 39 (32 %) námi testovaných žáků
a studentů. Jako průměrně tvořiví (zelený sloupec) se projevili 73 účastníci (59 %).
Podprůměrné výkony (oranžový sloupec) v testu figurální tvořivosti jsme zaznamenali pouze
u 11 účastníků letošního testování (9 %).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Tvořivost napříč jednotlivými kempy 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
i podprůměrnou figurální tvořivost (oranžové sloupce). Nadprůměrně tvořivými (červené
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 tohoto souboru). Nejvíce podprůměrných výkonů (byť jde o jednotky
záchytů) jsme zaznamenali u účastníků kempů humanitní a přírodovědných. Trend
poměrného rozložení tvořivých výkonů ve prospěch průměrných je možno pozorovat mezi
účastníky všech kempů.

Ještě detailnější pohled na tvořivost změřenou v první variantě testu nabízí graf
rozložení výkonů podle jednotlivých předmětových skupin. Z něj je dobře patrné, že nejvíce
nadprůměrně tvořivých výkonů podali účastníci kempů fyzikálního a matematického.
V kempu zeměpisném a chemickém bylo zastoupeno nejvíce účastníků průměrně tvořivých.
Nejvíce podprůměrných výkonů v oblasti figurální tvořivosti podali účastníci kempu
zeměpisného. Žádný nadprůměrný výkon nebyl zaznamenán ve kempu českého jazyka.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Rozložení výsledků v první variantě testu tvořivosti je shodné jak u chlapců, tak
u dívek. V obou skupinách dominují, resp. jsou nejčetnější výkony průměrné (59 % dívek/žen
a 60 % chlapců/mužů). Následují výkony nadprůměrné a nejméně četné jsou u testovaných
jedinců obou pohlaví výkonů podprůměrně tvořivé. Vzájemný poměr nadprůměrných,
průměrných a podprůměrných výkonů je u obou pohlaví téměř vyrovnaný.

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

Z výše nabídnutého grafu celkových výsledků je dobře patrné, že opakovanou
administrací se počet nadprůměrných výkonů (červený sloupec) téměř nezměnil (pokles jen
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o jeden takto hodnocený výkon). Počet podprůměrných výkonů klesl na 6 (5 % účastníků) ve
prospěch výkonů průměrných (zelený sloupec).
Rozdíl mezi jednotlivými kempy (skupinami předmětů) při administraci testové
varianty B je vyjádřen grafem následujícím.

V rámci jednotlivých skupin oborů tedy sledujeme rozložení výsledků ve prospěch
průměrných výkonů (zelené sloupce). Nadprůměrnou mírou tvořivosti (červené sloupce) opět
disponovali v největším počtu účastníci přírodovědných kempů, kteří vykázali nejvíce
nadprůměrných výsledků a druhý nejvyšší počet průměrných výsledků. U nich došlo
k jednoznačnému posunu opakovaného výkonu směrem k nadprůměrnosti. Naproti tomu
počet nadprůměrně tvořivých výkonů při opakované administraci klesl u zástupců hudebních
a humanitních kempů. Počty podprůměrných výkonů (oranžové sloupce) ve srovnání
s variantou A klesly u zástupců humanitních, jazykových i přírodovědných kempů, pouze
mezi hudebníky bylo zaznamenáno o jeden podprůměrný výkon více.
Následující graf pak ukazuje výkony v druhém testování figurální tvořivosti u účastníků
dílčích předmětových kempů. V něm byli nadprůměrně tvořiví zejména účastníci kempu
matematického (11 osob) a fyzikálního (7 osob). Nadprůměrné výkony jsme zaznamenali také
u účastníků kempu biologického (4 osoby), chemického a dějepisného (po 3 osobách),
zeměpisného (2 osoby) a u jednoho účastníka kempu anglického jazyka. Jejich počty ve
srovnání s testovou variantou A mnohdy významně stouply. Žádný nadprůměrný výkon nebyl
zaznamenán v kempu českého jazyka. Podprůměrné výkony byly zachyceny v kempu
anglického jazyka (1 osoba) a fyziky (2 osoby).
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Jak ukazuje graf rozložení týchž výsledků (tvořivost zachycená v testové variantě B)
podle příslušnosti k pohlaví, v opakovaném dotváření figurálního podnětového materiálu
dosahovali chlapci i dívky výsledků srovnatelných s jejich výkony v první administraci (ve
variantě A).
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Vybrané údaje z anamnestických dotazníků
Četné doplňkové informace týkající se žáků a studentů, kteří se zúčastnili letních kempů
a kurzů pro nadané a talentované v roce 2021, jsme získali na základě stručného
anamnestického dotazníku. Účastníci kempu jej vyplňovali individuálně doma. Celkem jsme
pracovali s daty vytěženými ze 122 dotazníků. Jelikož však některé údaje byly neúplné nebo
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 na nějakou oblast činností a potenciálním rozumovým nadáním
u dětí a dospívajících je často skloňován také jejich vztah ke studiu. Více než tři čtvrtiny
účastníků, kteří se k dané položce v dotazníku vyjádřili (101 osob, tj. 84 %), má přiměřený
vztah ke studiu. Velmi sebejisté v hodnocení svých studijních výkonů jsou 4 osoby (3 %) a 15
z nich (13 %) se v posuzování svých školních výkonů podceňuje.

Viděno optikou příslušnosti k pohlaví, pak chlapci i dívky deklarovali sebejistý postoj
ke studiu ve dvou případech (tj. 4 % chlapců a 3 %). Jako přiměřený svůj vztah ke studiu
vnímalo 79 % na tuto položku odpovídajících dívek a 90 % zde odpovídajících chlapců.
Méněcenně (jako nedostatečně zvládající, podceňující se) se ve vztahu ke studiu cítí 6 %
chlapců a 18 % dívek. Rozložení s dílčími četnostmi nabízí graf níže.

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Údaj o tom, jaký mají účastníci letních kempů a kurzů pro talentované a nadané žáky
vztah ke studiu, tj. jak vidí svou schopnost zvládat studijní povinnosti, může vhodně doplnit
i informace o času věnovaném domácí přípravě. V dotazníku jsme proto účastníkům nabídli
také položku s výběrem časového intervalu, který v rámci svého denního rozvrhu účastníci
obvykle věnují přípravě do školy.

Souhrnný graf ukazuje, že převládá rozmezí půlhodiny až jedné hodiny (47 % na
položku odpovídajících účastníků). Do půl hodiny věnuje domácí přípravě 29 % účastníků.
Více než jednu hodinu se na školu připravuje 22 % z nich. Jen minimum oslovených se doma
na školu nepřipravuje vůbec.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Delší čas pro domácí přípravu (30–60 minut a déle) označovaly častěji dívky (76 %
z dotazovaných dívek) než chlapci (60 % z dotazovaných chlapců). Kratší čas (do 30 minut)
je preferován častěji chlapci (36 % z nich) než dívkami (24 % z nich). Žádný čas přípravou do
školy doma dle svých odpovědí v dotazníku netráví pouze chlapci.

Zajímáme-li se o talentované a potenciálně nadané účastníky kempů a kurzů odborných
předmětů – hudebních, přírodovědných, humanitních a jazykových – pak nás zajímají rovněž
i jejich aktuální představy o svém zamýšleném dalším profesním směřování. Tyto preference
vždy odvíjejí od úrovně schopnosti uvažovat o vlastní časovosti (tzn. schopnosti vnímat sebe
sama v časové perspektivě). A neméně pak též od aktuálních zájmů, potřeb a hodnotové
orientace, jež v dospívání podléhají četným (i velmi značným a rychlým) proměnám, není bez
zajímavosti i užitečnosti je poznávat.
Graf níže ukazuje základní zjištění získaná z dat poskytnutých letošními účastníky:

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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V nabídce položky „další profesní směřování“ v anamnestickém dotazníku byly
účastníkům nabídnuty tyto možnosti k označení preferovaného směru studia – přírodovědný,
technický, humanitní, umělecký a jazykový. Samozřejmým doplněním byla i varianta
odpovědi „nevím“. Grafické znázornění ukazuje volby s četností vyšší než 1. Mezi účastníky,
kteří tuto položku vyplnili, jednoznačně převažovali ti, kteří aktuálně zamýšlejí studovat
přírodní vědy. Dle četností voleb pak následují ti, kteří prozatím uvažují o dalším studiu
oborů humanitních. S odstupem jsou to pak obory technické a umělecké. Značně rozptýlené
jsou pak volby rozmanitých kombinací nabízených směrů, které dávají jsou vyjádřením dosud
nevyhraněných preferencí, ale mohou ukazovat i na aktuálně více oblastí hlubšího zájmu
a případně i na širší záběr znalostí či schopností. Nevyhraněnost pojmenovaná v kategorii
„nevím“ byla zaznamenána ve 23 případech. Tento údaj je však značně orientační, neboť
můžeme uvažovat, že také nevyplněné položky (v grafu nezobrazeno) v podstatě odrážejí fakt
prozatímního nevědění.
Detailnější pohled na aktuální představu letošních účastníků kempů a kurzů odborných
předmětů o vlastním dalším profesním (studijním) směřování nabízíme v grafu následujícím.
Účastníci byli tázáni kromě preferovaného směru také na konkrétní aktuálně uvažovaný obor
svého budoucího studia.
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39

Zde uvádíme výběr těch preferencí, které jsou zastoupeny aspoň dvěma volbami. Je
dobře patrné, že ve světle výše dominujících preferencí přírodních věd je nejčetněji
zastoupena medicína, následována je (v přírodovědném směru) chemií a matematikou,
s odstupem pak biologií a fyzikou. Z oblasti věd humanitních je aktuálně nejčastěji
preferovaná pedagogika (jako obor i jako souhrnné označení pro učitelství). Dále je to
psychologie a s odstupem (a letos s minimem voleb) práva. Technické vědy jsou syceny
volbami oborů programování a strojírenství. Ve srovnání s loňskými výpověďmi o aktuálních
studijních preferencích jsou počty voleb velmi nízké.

Do výběru doplňkových charakteristik účastníků kempů odborných předmětů v roce
2021 jsme rovněž zařadili i reflexi čtenářského zájmu. V dotazníku měli u této položky
účastníci možnost volit jednu, více či všechny z nabízených variant odpovědí – beletrie,
odborná literatura, časopisy, internetové články. V grafu níže jsou z čistě technických důvodů
voleny zkrácené pracovní názvy kategorií, např. internetové články = internet (to je nutné
uvést, aby nedocházelo k chybám prvního dojmu a misinterpretacím).

Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Ti účastníci letošních kempů, kteří se v anamnestickém dotazníku 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 (u starších
pak třeba i s přípravou k maturitní zkoušce). Předpokládáme však, že volby byly motivovány
převážně osobní čtenářskou potřebou a čtenářským zájmem, maximálně kombinací vlastního
záměru 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. Kombinaci
všech možností někteří účastníci vyjádřili i zvlášť slovem „vše“. Do grafu jsme ponechali
zvlášť, považujeme totiž výraz „vše“ za významově poněkud širší, než je součet výše
uvedených dílčích nabídek. Zde by byla ideální kvalitativní interpretace pomocí cílených
interview, abychom mohli posoudit směr úvahy takto vypovídajících účastníků. Usuzujeme
také, že pokud někdo nečte vůbec, položku ponechal bez vyplnění.

Z existujících společenských stereotypů vycházelo pak naše tázání se na postoj
účastníků kempů a kurzů odborných předmětů k aktivnímu sportování. Je stále ještě častá
představa, že talentovaní a intelektově disponovaní jedinci věnující se rozvíjení svých
odborných znalostí a zdokonalování a trénování svých specifických dovedností jsou osobami
se spíše „filozofickým“ vztahem ke sportu.
Tento projekt je financován z rozpočtu Plzeňského kraje.
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Jak tomu bylo u letošních účastníků, ukazuje následující graf.

Ze vzorku 121 na tuto položku odpovídajících účastníků se téměř polovina z nich (44
%) věnuje aktivnímu sportování individuálně a slabší třetina (35 %) sportuje organizovaně.
Pouze 18 % účastníků kempů odborných předmětů nesportuje vůbec a 4 z nich nemají ke
sportu žádný vztah.
V grafu prezentovaném níže, na další stránce, nabízíme rozdělení týchž výsledků podle
pohlaví. Z uvedeného vyplývá, že aktivně individuálně i organizovaně sportují chlapci i dívky
vyrovnaně. Nesportujících účastníků kempů je více mezi dívkami (22 %) než mezi chlapci
(12 %). Bez vztahu ke sportu jsou pak více chlapci než dívky.
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Mezi oblasti zjišťování zájmových preferencí dětí a dospívajících, příp. zjišťování
konkurenčních fenoménů pro učení (či velmi obecně školu), četbu apod. patří již standardně
čas věnovaný sledování televize. Tento ukazatel rozložení volnočasových aktivit dnes však
ustupuje mnohem intenzivnějšímu a „živějšímu“ fenoménu, jímž je čas trávený u počítače.
Na oba jsme se tázali a oběma se níže přehledově zabýváme.
Kolik hodin denně jsou zvyklí trávit sledováním televize letošní účastníci letních kempů
a kurzů pro nadané a talentované žáky a studenty, ukazuje tento graf:
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Nejčastější volbou (38 % všech, kteří na tuto položku odpověděli) byla „0“, tj. žádný
čas trávený u televize. Třetina odpovídajících účastníků tedy televizi nesleduje. Je to nasnadě
zejména s vědomím jiných způsobů získávání vizuální zábavy (sledování filmů, seriálů, příp.
dokumentů a zpráv). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří ti, kteří sledují televizi 1 hodinu
denně (29 %). Déle než 2 hodiny denně pak u televize tráví jen marginální počty účastníků.
Rozložení této proměnné u letošních účastníků podle pohlaví je pak poměrně vyrovnané
(s ohledem na četnosti obou skupin).

Zajímá-li nás čas trávený u počítače (formulováno takto obecně), zajímá nás vlastně
dvoudomý fenomén, zesílený situačními proměnnými školního roku, na jehož konci kempy
pro talentované a nadané probíhaly. Čas trávený na počítači má standardně (ve většině
podobně sestavených dotazníků) rozměr volnočasový – počítač jako zábavní médium,
nejčastěji synonymum pro hraní. Má ale i rozměr edukativní – čas trávený na počítači je i čas
věnovaný distanční výuce, práci ve vzdělávacích aplikacích, tvorba prezentací a plnění
školních úkolů. Tato skutečnost by mohla do určité míry výsledky letošního tázání ovlivnit
(zejména s ohledem na ojediněle uváděná velmi vysoká čísla, která by mohla vést k úvaze
o započítání času školní práce). Nicméně s vědomím dnes obvyklého způsobu a intenzity
používání počítače současnými dětmi a dospívajícími je to spíše nepravděpodobné.
Graf na následující stránce ukazuje, že nejvíce letošních účastníků kempů pro nadané
a talentované tráví na počítači od 1 do 3 hodin denně. S odstupem pak 4 až 5 hodin.
Výjimečně (v jednotkách případů) se ve výsledcích vyskytovaly i hodnoty nad 7 hodin
trávených u počítače za den.
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Jednu hodinu denně tráví u počítače 24 % dívek a 13 % chlapců, dvě hodiny denně tráví
u počítače 25 % dívek a 23 % chlapců a tři hodiny denně obvykle stráví u počítače 16 %
dívek a 21 % chlapců. Dívky uváděly nejvýše 5 až 6 hodin trávených denně u počítače
(celkem 7 z nich). Vysoké hodnoty nad 7 hodin uváděli pouze chlapci (celkem 6 z nich).
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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 vysoká nadprůměr – nadprůměr – průměr –
podprůměr.
Na tomto místě nabízíme shrnutí jednotlivých klíčových zjištění v bodech tvořících
profil nadaného účastníka kempů odborných předmětů v roce 2021:
o pouze 1 žák mladší 15 let vykázal vysoce nadprůměrnou úroveň rozumových
předpokladů (rozumové nadání) v neverbálním testu inteligence, byl účastníkem
humanitního kempu, jednalo se o chlapce;
o 7 % žáků a studentů starších 15 let podalo vysoce nadprůměrný výkon v oblasti
práce s všeobecnými informacemi, především z přírodovědných kempů, vyrovnaně
dívky a chlapci;
o 2 % žáků a studentů starších 15 let podalo vysoce nadprůměrný výkon v oblasti
hledání verbální abstrakce, převážně z přírodovědných a hudebních kempů, pouze
chlapci;
o 10 % žáků a studentů starších 15 let prokázalo vysoce nadprůměrný intelektový
potenciál v oblasti numerického usuzování, převážně z přírodovědného a hudebního
kempu, dívky mírně více než chlapci;
o 28 % žáků a studentů starších 15 let podalo vysoce nadprůměrný výkon v oblasti
prostorové představivosti, především z přírodovědných a hudebních kempů, chlapci
a dívky vyrovnaně;
o 37 % žáků a studentů starších 15 let podalo vysoce nadprůměrný výkon v oblasti
praktických matematických dovedností, nejčastěji z přírodovědných kempů, ale též
z hudebních a humanitních, mírně více dívky než chlapci;
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o 13 % žáků a studentů starších 15 let podalo vysoce nadprůměrný v oblasti práce
s pojmy, nejčastěji z přírodovědných a z hudebních kempů, vyrovnaně dívky
a chlapci;
o 31 % všech testovaných účastníků napříč všemi kempy je vysoce nadprůměrně
tvořivých, shodně v prvním i v opakovaném výkonu; poměrně k velikostem skupin
vyrovnaně ve všech kempech; výrazně více u dívek;
o vztah účastníků kempů ke studiu je v 84 % přiměřený, relativně málo (13 %)
méněcenný, ale pouze minimálně (3 %) sebejistý;
o čtenářský zájem účastníků kempů je orientován většinově na beletrii, výrazně méně
na internetové články a odbornou literaturu, minimálně je oslovují časopisy;
o účastníci kempů mají převážně kladný postoj ke sportu, aktivně individuálně či
organizovaně sportuje 79 % z nich, pouze 18 % nesportuje vůbec;
o 38 % účastníků kempů a kurzů ve svém volném čase nesleduje televizi, 29 % z nich
sleduje televizi hodinu denně, tento trend platí pro chlapce i dívky;
o účastníci kempů a kurzů tráví obvykle 1–3 hodiny denně u počítače, v jednotkách
případů pak dívky maximálně 6 hodin, chlapci až 15 hodin denně.

Na závěr sumáře výkonů je vždy 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), Systém podpory nadání (www.talentovani.cz), MENSA
ČR (www.mensa.cz) nebo také Národní pedagogický institut (www.npi.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 při přípravě a realizaci testování účastníků kempů
odborných předmětů opět i v roce 2021. Mohli jsme tak rovněž v tomto textu, podobně jako
v tech předchozích, nabídnout přehledný popis zachycených výkonů a změřených úrovní
jejich dílčích schopností. Přidali jsme tak další dílek do postupně se krystalizujícího profilu
talentovaného a nadaného žáka Plzeňského kraje.
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