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1 Teoretická část
Tento text vzniká jako přehled o problematice nadaných a talentovaných dětí, který by měl
pedagogům usnadnit jejich práci.
Najdete zde:
- základní teoretické informace o talentu a nadání
- odbornou literaturu věnující se problematice
- vybranné výzkumné pohledy a odkazy na výzkumníky a jejich práce
- internetové odkazy
- charakteristiku vzorku účastníků kempu v rámci projektu „Podpora talentovaných
žáků v Plzeňském kraji“
Jak pracovat s tímto textem:
Věříme, že komplexnost materiálu bude pro Vás zajímavá a vzhledem k úžasnému fenoménu
internetových informací jsme získali přehlednost a Vy si jen vybíráte, co Vás zaujalo.
Talent a nadání jsou bezesporu tím nejcennějším, co kdy mohla jakákoliv společnost mít. Ve
snaze oběma pojmům lépe porozumět jsme sledovali jejich význam. Malá Československá
encyklopedie (1986, str. 117) například uvádí pod heslem talent následující : „1. Hmotnostní
jednotka antického a helénistického Řecka a Říma (327g), počítána na 12 uncí, ve
středověku početní jednotka označující 240 kusů mincí. 2. Endogenní struktura
specifických vloh podmiňující rozvoj specifických schopností, předpokladů pro
výjimečně úspěšné vykonávání určité konkrétní činnosti.
“Jak došlo k přenesení původního významu řeckého slova talent objasňuje Dočkal (1983, str.
123), který cituje výpověď českého propagátora psychoanalýzy B. Brouka. V křesťanském
Novém zákoně v Evangeliu sv. Matouše najdeme kromě jiných také podobenství o talentech,
které Pán daroval svým služebníkům. Od té doby se slovo talent začalo používat jako
synonymum výrazu „dar Boží“ a označovalo se jím všechno, co je člověku dané, aby mohl
úspěšně vykonávat nějakou činnost - tedy nadání. Brouk (cit. Dočkal, 1983) vnímá tedy
pojmy jako synonyma a ukazuje, že i v dnešní hovorové řeči se jich jako synonym používá.
V minulosti se pojmy talent, nadání a zejména genialita, často spojovaly s
psychopatologickým chováním. Mělo se například za jisté, že nadání je spojeno s instabilitou
a s nejrůznějšími psychopatologickými projevy (Lombroso, cit. Hollingworth, 1942). Jiní se
domnívali, že geniové jsou ve skutečnosti nový živočišný druh, u něhož se vyskytují
schopnosti, které nenalezneme u žádného člověka.
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Hirsch (cit. Hollingworth, 1942, str. 4) říká: „Géniové jsou odlišným druhem. Géniové
mohou být definováni pouze prostřednictvím svých jedinečných mentálních a
temperamentových procesů, rysů, kvalit a produktů činnosti. Génius je nový
psychobiologický druh, který se od člověka liší svými mentálními a temperamentovými
procesy tak, jako se člověk liší od opice. “
Někdy se můžeme setkat i s názorem, že nadání je hypertrofovaná a vysoce specializovaná
schopnost podávat specifické výkony. Nadprůměrný intelektový výkon vzniká například v
důsledku specializace. Mozek nadaného nezpracovává všechna data na nejvyšší úrovni, ale je
přizpůsoben pouze k jistým (omezeným) druhům intelektových výkonů. Nadanému chybí
obecné schopnosti. Carrel (cit. Hollinworth, 1942, str. 4) tvrdí: „ Velcí umělci, vědci,
filosofové jsou jen zřídka neobyčejnými lidmi (great man). Jsou běžnými lidmi, nadměrně
jednostranně vyvinutými. “ Otázka, jak měřit vyšší schopnosti se řešila zpočátku
prostřednictvím tzv. kraniometrie. Jednalo se o měření velikostí hlav a později i těl. V oblasti
hlavy se jednalo zejména o měření a srovnávání frontálních, parietálních a okcipitálních částí
lebky, z čehož se vždy usuzovalo na velikost mozku. Prvním, kdo se pokusil studovat
intelektově nadané jedince na kvalitativní bázi, byl Francis Galton (1822-1911).
Galton (cit. Hollingworth, 1942) se domníval, že nadané jedince odlišují od ostatní populace
tři obecné schopnosti. Jde o intelekt (hovoří o přirozené schopnosti, natural ability), nadšení a
energii k práci. Intelektově nadaní jedinci se dle Galtona od ostatních odlišují právě energií,
kterou jsou schopni při řešení úkolů uplatnit. Galton napsal v roce 1869 na toto téma knihu s
názvem „Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences.“ Galton (cit.
Hollingworth, 1942, str. 5) říká: „Přirozenou schopností myslím ty kvality intelektu a
dispozic, které nutí člověka vykazovat činnost na úrovni, jež vede k vytvoření dobré
pověsti. Nemyslím při tom schopnost bez nadšení, ani nadšení bez schopnosti a dokonce
ani ne kombinaci obou, bez odpovídající energie k práci. Mám na mysli schopnost, která
když bude ponechána sama sobě, bude, hnána vrozenou silou, stoupat cestou vedoucí k
výjimečnosti a bude mít sílu dosáhnout vrcholu. “
Další obecnou vlastností, která odlišuje nadané od ostatní populace, je dle Galtona senzitivita.
Galton pozoroval, že čím více jsou senzory člověka citlivější k nejrůznějším podnětům, tím
větší množství informací může jedinec získat a následně s ním i operovat. Rovněž se
domníval, že intelektové nadání je spíše vrozené, než získané vlivy prostředí. Galton byl
zastáncem dědičnosti a měření. V roce 1884 otevřel laboratoř, kde se každý mohl projít jeho
testovací a měřící laboratoří a obdržet hodnocení.
V tomto letmém výčtu všech velkých postav, které se zabývaly hledáním nástrojů, jak měřit
inteligenci, nesmíme opomenout Alfreda Bineta (1857- 1911). Tento psycholog, vedoucí
psychologické laboratoře na pařížské Sorboně, navázal zpočátku na kraniometrické výzkumy,
jejichž správnost považoval za jistou. V roce 1904 byl Binet pověřen ministerstvem školství
vyvinout techniku, která by odhalovala méně schopné děti, jež potřebují speciální vzdělávací
přístup a zvláštní podmínky. Binet k tomuto účelu vypracoval celou řadu úkolů, jež
předpokládaly vynalézavost a pochopení určitých vztahů. Předpokládal, že vytvořením
dostatečného množství testů zaměřených na nejrůznější činnosti bude možno odhadnout jednu
hodnotu, tedy jakýsi duševní potenciál daného dítěte. Podstatu svých „testů“ objasnil v
následujícím tvrzení: „Lze říci, že na samotném obsahu testů, pokud jich je dostatek, téměř
nezáleží.“ (cit. Gould, 1998, str. 239). Binet postupně publikoval tři verze stupnice. První
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verze řadila úkoly podle stoupající obtížnosti, další verze již zavedla kritérium, které se od
této doby používá k měření IQ. Ke každému úkonu přiřadil hodnotu věku, poněvadž
předpokládal, že předložený úkol zvládne dítě s normální inteligencí. A nakonec definoval
tzv. mentální věk. Děti, které zaostávaly za svým chronologickým věkem, byly označeny jako
rizikové.
Zásadní vědecký výzkum provedl v USA psycholog Lewis Madison Terman (1877-1956).
Jednalo se o první longitudinální výzkum nadaných dětí, který svými závěry nejvíce ovlivnil
další zkoumání různých aspektů nadání. Šlo o výzkum, který byl zahájen v roce 1921 a trvá v
podstatě dodnes, i po Termanově smrti. Celý projekt se zaměřil na systematické zkoumání
1500 nadaných dětí (dnes již géniů v důchodovém věku). Terman publikoval své výzkumné
postupy a výsledky zkoumání v pětisvazkovém díle nazvaném „Genetic Studies of Genius“
(1925). Tato práce, popisující detailně celý průběh výzkumu, je jedinečná jak z hlediska délky
trvání výzkumu, tak i z hlediska velikosti výzkumného vzorku a metodologických postupů.
Výzkum byl zaměřen jak retrospektivně, tak prospektivně. Sledoval jednak 300 význačných
osob v historii, jednak děti školního věku v průběhu jejich životní dráhy. Vlastní výzkum byl
pojat velmi obsáhle. Zahrnoval dlouhodobé sledování nejen intelektových charakteristik
jednotlivých dětí, ale i osobnostní charakteristiky, školní prostředí, rodinné zázemí, včetně
sourozeneckých a příbuzenských vztahů. Základním kritériem pro výběr dětí do výzkumného
vzorku bylo IQ vyšší než 140, měřeno Stanford - Binetovým testem inteligence, který sám v
roce 1916 revidoval.
Literatura:
Dočkal, V. (1983) K problémom definovania pojmov nadanie a talent. In: Československá
psychologie, 27, 2, 120 - 135.
Gould, S.J, (1997) Jak neměřit člověka, Nakladatelství lidové noviny, Praha.
Hollingworth, L,( 1942) Children above 180 IQ. World book company, New York
Malá československá encyklopedie (1986), část IV, Academia, Praha
Terman, L.M,( 1925) Genetic Studies of Genius: Vol.1. Mental and physical traits of a
thousand gifted children. Stanford, Stanford University Press.

Jak definovat talent a nadání?
Mezi definicemi publikovanými v USA v 50. letech měly zásadní význam pro další vývoj
bádání v této oblasti dvě definice, jež jsou pravděpodobně citovány ve všech základních,
celosvětově uznávaných monografiích a učebnicích.
Jedním z autorů zmíněných definic je Paul Witty (cit. Khatena, 1982), který vyjádřil tvrzení,
že: „ ...nadané nebo talentované je to dítě, které soustavně vykazuje významné výkony v
jakékoliv hodnotné oblasti snažení. “ Wittiho „hodnotné oblasti snažení“ znamenají mnohem
víc, než jen existenci jediného kritéria, například IQ. Je více než zřejmé, že právě tím tento
autor v mnohém předběhl svoji dobu. Jeho pojetí totiž ukazuje, že nejsou ani tak důležité
vlastnosti osobnosti, jako její činy a skutky. O celou generaci později rozvinul a modifikoval
tuto myšlenku Renzulli (1986).
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De Haan a Havighurst (cit. Khatena, 1982) navrhli definici, která se částečně podobala
Wittiho, ale která specifikovala 6 základních oblastí, ve kterých se vyšší schopnost může
projevit.
Jsou to:
intelektová schopnost (intellectual ability),
schopnost tvořivého myšlení (creative thinking),
vědecká schopnost (scientic ability),
schopnost sociálního vůdcovství (social leadership),
mechanické schopnosti (mechanical skills),
talenty ve výtvarném umění (talents in fine arts).
I když se často o De Haanově a Havighurstově pojetí hovoří jako o „pouhé definici“, můžeme
říci, že se ve skutečnosti jedná o první přístup, který definoval různé možné oblasti nadání a
právě v tom je spatřován jeho neocenitelný přínos.
V 70. letech se zvedla vlna kritiky, ostře orientovaná proti tehdejším jednostranným
elitářským definicím nadání. Tyto definice často zahrnovaly pouze ty druhy nadání, které byly
pozorovány u specifických skupin studentů, často bělochů, pocházejících ze střední vrstvy a
těch, kteří byli úspěšní ve škole (Richert, 1990).
V této době, v roce 1972, publikoval pracovník amerického ministerstva školství zásadní
alarmující zhodnocení tehdejšího amerického stavu školství společně s velmi negativními
výsledky dvouletého pozorování nadaných na amerických školách. Zpráva byla přednesena
před kongresem USA a zároveň definovala, co je to nadání a nadané dítě a v jakých oblastech
se nadání může vyskytnout.
„ Nadané a talentované jsou ty děti, které jsou identifikovány kvalifikovanou osobou, a
které jsou díky výrazným předpokladům schopni podávat vynikající výkony. Tyto děti
potřebují diferencované vzdělávací programy a služby nad rámec běžných služeb,
poskytovaných běžnou třídou, aby tak mohly přinést příspěvek sobě i společnosti. “ (cit.
Passow, 1993, str. 30).
Oblasti, kde se může nadání nebo potenciální nadání projevit, jsou následující:
obecná intelektová schopnost,
specifická akademická schopnost,
kreativní, produktivní myšlení,
vůdcovská schopnost,
umělecké schopnosti,
psychomotorické schopnosti.
Dodnes se hodnotí nedocenitelný význam této definice, zejména proto, že jasně deklarovala
potřebu věnovat se této problematice na vládní úrovni s apelem, aby byly co nejdříve učiněny
zásadní kroky směřující k zabezpečení lepších podmínek pro nadané. Tak byli nadaní
vyčleněni jako zvláštní skupina se specifickými vzdělávacími potřebami, která vyžaduje
diferencovaný vzdělávací přístup. Uznání skutečnosti, že nadaní mají specifické edukační
potřeby a nároky, podnítilo vznik celé řady dalších vzdělávacích institucí a organizací, jejichž
cílem bylo soustavně tyto lepší podmínky pro nadané zabezpečovat.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
4

Literatura:
Khatena, J., (1982), Educational psychology of the gifted. John Wiley and Sons, New York
Passow, H.A., (1993), National/State Policies Regarding Education of the Gifted. In: Heller,
K.A, Mönks, F.J., Passow, A.H., (Eds.), International Handbook of Research and
Development of Giftedness and Talent. New York, Pergamon, 29 - 46.
Renzulli, J.S., (1986), The three-ring conception of giftedness: a developmental model for
creative productivity. In: Sternberg, R.J., Davidson, J.E., (Eds.): Conceptions of giftedness.
Cambridge University Press, Cambridge, 53 - 92.
Richert, S.E., (1990), Rampant Problems and Promising Practices in Identification. In:
Colangelo, N., Davis, G.A., Handbook of gifted Education, New York, Pergamon.
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Zdroj: www.nadanedeti.cz
Na těchto stránkách můžete nalézt další zajímavé odkazy (využijte prosím mapu stránek
http://www.nadanedeti.cz/index.php?stranka_id=86)
Literatura odborná:
Literatura populárně vědecká:
Literatura vhodná k doporučení pro rodiče žáků:
Články (komplatace do 2011)
V této sekci připravujeme soubor výzkumných článků, které se obtížně shání nebo jsou jen
k prezenčnímu studiu. Budou upraveny v naskenované podobě formou pdf souborů.
Odkazy:
Zde naleznete zajímavé odkazy v Českém jazyce
http://www.centrumnadani.cz/prezentace/odborne.htmlhttp://www.nadanedite.cz/view.php?na
zevclanku=podpora-nadanych---prestup-do-vyssiho-rocniku&cisloclanku=2008070002
http://knihy.abz.cz/obchod/talentovane-deti http://www.nidm.cz/talentcentrum
http://soubory.nidm.cz/file/katalog-publikaci.pdf
http://talnet.cz/talnet_new/cs/zdroje
http://www.talent-nadani.cz/
http://jcmm.cz/cz/konference--prace-s-talentovanou-mladezi-/sbornik-prispevku.html

2 Praktická část
První testování proběhlo dle plánu dne 24. srpna 2010 VOŠ a SPŠ elektrotechnická v
Plzni, Koterovská 85. Učebny a materiály byly ze strany organizátorů vzorně připraveny. Po
kontrole místností a materiálů proběhlo zaškolení testových asistentů (rozdávání, sbírání,
kontrola vyplnění, péče o problémové situace).
Jejich úkolem byla pomoc při administraci a zároveň přítomnost dvou osob v jedné testové
místnosti zaručovala bezpečnost studentů.
Nejprve byli probandi seznámeni s průběhem testování, časovým harmonogramem a byla
dohodnuta pravidla.
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Testová baterie byla sestavena následovně:
1. TIP (T-84)
2. SWT (Test hvězd a vln)
3. Doplňování vět (T-162)
4. Urbanův figurální test tvořivého myšlení (T-253)
5. Dotazník zájmu o zvolený obor (sestavený přímo pro projekt Podpora talentů Bc.
Klárou Chaloupkovou, Mgr. Hanou Navrátilovou a Mgr. Veronikou Víchovou).
Pořadí testů jsme upravily tak, aby se střídaly výkonové testy s kresebnými technikami a
zakončily jsme dotazníkem, jehož délka vyplnění je individuální.
V průběhu testování se nevyskytla žádná komplikace a časový režim byl dodržen.
Testování proběhlo celkem u 4 skupin studentů.
Tabulka č. 1 znázorňuje časový harmonogram testování; obor zájmu účastníků kempu; počet
studentů v testovaných skupinách; počet studentů, kteří již byli v minulosti testováni a počet
těch, kteří znají některé z testů námi předložených.
Tbl. 1
Skupina

Čas

Obor

Počet

Testování

Znalost

studentů
1

8,30 – 10

Fy +Ze

23

2

0

Ma+Pr+De+Čj+Fj

30

4

0

Nj+Ch

19

5

0 (4)

Aj +Bi

19

5

0

91

16

0 (4)

hod
2

8, 30 – 10
hod

3

10, 00 –
11,30 hod

4

10,00 – 11,
30 hod

Komentář k tabulce: celkem jsme testovali 91 studentů. Psychodiagnostické testování
v minulosti již někde absolvovalo 16 probandů; žádný student neznal testy zde
administrované; 4 studenti absolvovali test podobný TIPu.
Ptali jsme se studentů, který test je zajímal či bavil. Studenti preferovali TIP (uváděno dle
skupin 1-4: 22+15+7+6), potom kresebné techniky (2+13+9+8) a test doplňování vět zaujal
pouze (2+1+0+6).
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Již v průběhu testování se projevili tyto typické charakteristiky:
1. nepozornost při zadání, rychlé pochopení zadání samostatně nebo již v úvodu a vrhání
se do realizace
2. tvořivost v dotazech (Může být ta odpověď nepravdivá? př. DV -Krkonoše jsou
nejnižším pohořím České Republiky) a řešeních (u kresebných technik).
3. zájem o cíl a smysl (Co bude s testy? Dozvíme se výsledky?)
4. rychlost řešení (Větší rychlost něž jakou stanoví limit na vyplňovaní př. odevzdání
TIPu 4 min před limitem).
5. vlastní zájmy (po splnění úkolu se část dětí věnovala (stále ještě v časovém limitu
testu!) řešení vlastních početních úkolů, kresbě, četbě)
Je zřejmé, že při školních limitech, které musí respektovat tempo i průměrných žáků, se pak
nadané děti někdy projevují jako „vyrušující“, „nepozorné“, „zasněné“…, což klade zvýšené
nároky na pedagogy.
3 Vyhodnocení informací z dotazníku
V příloze najdete dotazník, který jsme sestavily přímo pro tento projekt, vycházely jsme
z požadavků, které nám byly pro tuto práci zadány.
V následujících podkapitolách vyhodnocujeme a komentujeme údaje, které jsme
získaly od studentů prostřednictvím otázek v dotazníku. Některými položkami se zabýváme
více jinými méně, a to vzhledem k tomu, jak se nám jeví relevantní vzhledem k cíli výzkumu.
Položku spokojenost vyhodnocujeme až v kapitole 3.4. Dotazník vyplnilo celkem 90
studentů, jeden student nám odevzdal humorně fabulovanou, nicméně bezcennou formu. (při
výpočtu % jsme tedy vycházeli z celkového počtu 90, není -li v textu uvedeno jinak)
3.1 Základní údaje o studentech z prvního testování
Celkem se prvního testování zúčastnilo 42 dívek a 49 chlapců, tedy celkem 91 studentů.
Věkové rozdělení je patrné z následující tabulky č.2 (věkový údaj je platný pro den testování)
Tbl. 2
Věk probandů 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let
Četnost

4

4

10

20

16

21

16

Místo bydliště nebylo specificky hodnoceno.

3.2 Deskripce rodiny
V našem dotazníku jsme dali studentům za úkol popsat svou rodinu 1-2 větami. Jak se
úkolu zhostí bylo jen na nich.
Po důkladném prostudování výroků o rodině jsme zaznamenaly několik
charakteristický tendencí, které se v popisu rodiny opakovaně objevují. Pojmenovaly jsme je
v rámci 8 kategorii, a deskriptivní výroky o rodině jsme do nich rozřadily.
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Přibližme si těchto 8 experienciálně získaných kategorii:
1. ČISTĚ DESKRIPTIVNÍ POPIS, bez hodnocení či afektivního zabarvení. Tímto
způsobem student splnil úkol, ale v podstatě neprozradil nic ze svého osobního
života. Sem spadají výroky toho typu: „máma s tátou, já a brácha, žijeme
v lese, v domě;“ nebo „jsem v pěstounské péči u babičky.“
2. POZITIVNÍ HODNOCENÍ – student se pozitivně vyjadřuje o kvalitách své
rodiny, ale nezmiňuje nijak svůj vztah k ní. Výroky tohoto typu jsou nejběžnější
variantou při dotazníkovém šetření. Jsou to výroky podobné těmto: „ menší
soudržná rodina, dobré rodinné zázemí“; nebo „vyšší vrstva s životem na úrovní
dbající o vzdělání a s konzervativními postoji“
3. POZITIVNÍ HODNOCENÍ + POZITIVNÍ AFEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ - zde nám
vedle pozitivního hodnocení kvalit své rodiny proband popsal i své pozitivní
pocity k ní či v ní. Jedná se o sdílnou formu deskripce, kde student svými city
ještě zdůrazní kvality své rodiny. V této kategorii jsou výroky jako: „velká
rodina, kde vždy najdu bezpečí, zázemí a pomoc“; nebo výrok „ velká, aktivní,
zábavná, vždy se něco děje, všechny mám moc ráda a vážím si pospolitosti“
4. POZITIVNÍ AFEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ – výrok, kde student vyjádřil především
své libé city v rodině či k rodině. V této kategorii je velká část výroků
poznamenána dětskou potřebou idealizace, ale u našich náctiletých probandů jde
z velké části adekvátní jev. Jsou zde výroky tohoto charakteru:“mám svou rodinu
velmi rád“ nebo „ za nic na světě bych jí nevyměnila“
5. POZITIVNÍ + NEGATIVNÍ HODNOCENÍ - student popisuje pozitivní i
negativní kvality své rodiny, o svých afektech však nehovoří. Takováto hodnocení
považujeme za realističtější, student je schopen pojmout obě stránky své rodiny.
Zařadily jsme sem výroky typu:“poměrně pohodová, teď trochu rozhádaná
s velkou vázaností na matku“ nebo „rodiče jsou v pohodě, s nevlastním otcem
nevycházím, sestra je nepříjemná“
6. POZITIVNÍ + NEGATIVNÍ HODNOCENÍ + AFEKTIVNÍ VYJÁDŘENÍ - jedná
se o kombinaci výše popsaného, kdy tuto formu považujeme za zralý a sdílný
projev. Zde jsme zaznamenaly výroky jako: „moje rodina je velmi milující, náš
rodokmen, je matoucí, ale to na své rodině velmi miluji“ nebo „ v rodině jsem
šťastný, rodiče jsou rozvedeni, ale vycházejí spolu, počet prarodičů se v poslední
době snížil“
7. NEGATIVNÍ HODNOCENÍ - student popisuje negativní kvality své rodiny.
Předpokládáme u probanda silnou nespokojenost ve své rodině, když jí vyjadřuje i
do dotazníku. Spadají sem výroky tohoto rázu: „rodina s mnoha problémy a velice
chaotická“ nebo „rodiče jsou individualisti, hůř se shodnem na jedný věci“
8. NEJISTÝ POPIS - sem jsme zařadily takové výroky, které buď vypovídají o
nejistotě studenta jaká vlastně jeho rodina je, nebo o naší nejistotě, jak daný výrok
uchopit a kategorizovat : najdete zde výroky tohoto charakteru: „vcelku soudržná,
bez větších problémů, každý s věnuje svým činnostem“ nebo „moc s nima
nemluvím, ale je mezi námi dobrý vztah“.
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3.2.1. Výsledky prvního testování
V následující tabulce č.3 najdete početní rozložení deskriptivních výroků o rodině
v rámci výše popsaných kategorií. 1 studentka úkol odmítla splnit s tím, že se nijak
nevztahuje k oboru zájmu a jeden student kolonku nevyplnil bez udání důvodu.
Tbl.3
Popis rodiny dle kategorie

četnost %

1.Čistě deskriptivní popis

17

19

2.Pozitivní hodnocení

31

35

3.Pozitivní hodnocení+ afektivní vyjádření

12

14

4.Pozitivní afektivní vyjádření

8

9

5.Pozitivní+negativní hodnocení

6

7

6.Pozitivní+negativní hod.+ afekt. vyjádření

6

7

7.Negativní hodnocení

4

5

8.Nejistý popis

3

3

Komentář k tabulce: Nejvíce zastoupený druh výroku bylo pozitivní hodnocení, podala jej
více než 1/3 respondentů, necelá 1/5 splnila úkol pouze tím, že podalo čistou deskripci bez
osobní účasti. Celkem 58% probandů, kteří se nějakým způsobem úkolu zhostilo, zhodnotilo
svou rodinu pouze pozitivně, ať už s afektivním nebo bez afektivního vyjádření (kategorie
2.+3.+4.,) nejsme si jisté, zda se o tomto vyjádřit jako o povzbudivě pozitivním jevu či o vlivu
faktoru ochranné dětské idealizace. 14% pak zvládlo zralejší a realističtější formu popisu
(kategorie 5. a 6.), což povzbudivé je. Povzbudivý je i fakt, že pouhých 5% se o své rodině
vyjádřilo čistě negativně a pouhá 3% výroků jsme kategorizovaly jako nejisté.
3.3 Počet sourozenců a pořadí narození
Dále jsme zjišťovaly kolik mají naši probandi sourozenců a kolikátí v pořadí jsou
narození. Ve výsledných tabulce znázorňujeme početní rozložení ve variantách těchto dvou
proměnných , tak jak jsme je v dotazníku zaznamenaly. Na vysvětlenou např. varianta 2 a 1.
znamená, že dotyčný má 2 sourozence, a je narozen jako první.
3.3.1 Výsledky prvního testování
Do výsledné tabulky č. 4 se nám již nevměstnala informace od jedné studentky, která
uvedla slovy, že sourozenců má dost a že ona je nejmladší.
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Tbl.4
Počet

Jedináček

1 a 1.

2 a 1.

sourozenců

3a

4a

1.

1.

1 a 2.

2a

2a

4a

3a

2.

3.

3.

4.

a pořadí
narození
Počet

13

32

11

1

1

22

5

1

1

1

%

14%

36%

12%

1%

1%

24%

6%

1%

1%

1%

Komentář k tabulce: Z tabulky je patrná převaha prvorozených jedinců, jichž je přesně
polovina. Můžeme se domnívat , že dravost prvorozených se zřejmě uplatnila v účasti jak na
olympiádách, tak v kempu pro nadané děti. Zároveň můžeme předpokládat, že prvnímu dítěti
věnovali rodiče více času a pozornosti popř. na něj kladli větší nároky. Tyto interpretace jsou
zatím hypotézou a jejich pravdivost by bylo třeba ověřit na větším vzorku.

3.4 Rozdělení do skupin dle oborů.
Informace z dotazníků týkající se oboru zájmu jsme se rozhodly použít ve prospěch
našeho statistického zpracování. Pro větší zajímavost při interpretaci výsledků testování jsme
rozdělily zkoumaný vzorek studentů do 4 skupin, dle oboru jejich zájmu.
První skupinu tvoří studenti, kteří se věnují jazykům - anglickému (8),
německém(4), francouzskému (5) a českému (5).
Do druhé skupiny jsou zařazeni ti, kdo se věnují přírodním vědám, konkrétně ti,
kteří uvedli biologii, chemii či přírodovědu. 11 studentů uvedlo jako jediný obor zájmu
biologii, 7 chemii, ostatní pak buď kombinaci obého, či kombinaci s jinými obory. Pro
zařazení do příslušné oborové skupiny jsme za směrodatný považovaly ten obor, který byl
v dotazníku uveden na prvním místě.
Třetí skupinu, tvoří studenti, kteří se věnují matematice a fyzice, což jsou sice také
přírodní vědy, ale tato skupina matematicko- fyzikálních příznivců se nám jevila natolik
odlišná, že jsme ji vyčlenily zvlášť a přidaly jsme k nim 4 nadšence informatiky a
programování a jednoho astronoma. Matematiku jako jediný obor zájmu uvedlo 13 studentů,
fyziku pak 5 a zbytek studentů ve skupině se zabývá kombinací obou oborů.
Poslední skupina je pak sestavena z humanitně zaměřených studentů, najdeme zde
9 zeměpisářů, 2 dějepisáře, jednu zanícenou žurnalistku a jednoho zájemce o mezinárodní
vztahy.
Následující tabulka č. 5 pak slouží jako přehled početního zastoupení studentů ve zvolených
oborových skupinách.
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Tbl.5
Počet chlapců Počet dívek Celkem
1.skup. Jazyky

3

19

22

2.skup. Biologie + chemie

13

14

27

3. skup. Mat. + Fyz + informat

23

6

29

4. sku. Zeměpis + Dějepis

10

3

13

CELKEM

49

42

91

Komentář k tabulce: Po rozdělení studentů do oborových skupin jsme shledali, že se vůbec
nejedná o rovnoměrné rozložení, zejména pak poslední skupina má nízkou četnost, stály jsme
tak před rozhodnutím, zda v rámci metodologické korektnosti toto rozdělení dodržet.
Experimentálně jsme několik výsledků testování analyzovaly v rámci skupina došly jsme k
závěru, že by naši práci významně ochudilo, kdybychom studenty do skupin nerozdělily a
některé výsledky v rámci nich i neinterpretovaly.
V další se položce dotazníku jsme se našich probandů ptali jakých úspěchů nebo
výsledků ve svém oboru dosáhli. Obdržely jsme popisy umístění na olympiádách v různých
oborech, které ale často nejsou dostatečně specifikované, dále jsou zde také popsány výkony
v různých sportech, šachových turnajích, výtvarných soutěžích. Několik studentů nepopsalo
nic, nebo jen zaznamenali svou účast na nějaké soutěži a nezmínili již umístění. Zhodnotily
jsme, že není reálné tuto položku kategorizovat a výsledky porovnávat mezi sebou.

3.5 Prospěchový průměr
Zajímal nás prospěchový průměr účastníků kempu pro nadané žáky. V dotazníku jsme
jim daly k dispozici pět kategorii (viz tabulka) a jejich úkolem bylo jednu variantu zaškrtnout.
V tabulce jsme zohlednily i početní rozložení v rámci oborů.
3.5.1 Výsledky prvního testování.
Při prvním testování 2 studenti tuto položku v dotazníku nevyplnili. Prospěchový průměr
ostatních zobrazuje tabulka č.6.
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Tbl.6
Prospěchový průměr

1

1. skup. – jazyky

10 48

7

33

3

14

0

0

1

5

2. skup. – Bi + Ch

9

33

14

52

1

4

3

11

0

0

3. skup. – Mat+fyz+inf

5

18

11

39

9

32

3

11

0

0

4. skup. – Ze+De

6

46

6

46

1

8

0

0

0

0

Celkem

30 34

38

43

14

16

6

7

1

1

% 1-1,5 % 1,5-2 % 2-2,5 % 2,5 a víc

%

Komentář k tabulce: Prospěchový průměr 1 a 1-1,5 mělo celých 77% z celkového počtu těch
studentů, kteří tuto položku v dotazníku vyplnili (88). Z čehož si dovolujeme usoudit, že
kempu pro nadané žáky se zúčastňují skoro ze 4/5 žáci s výborným prospěchovým
průměrem. Podíváme -li se na rozložení v rámci oborových skupin, pak zjistíme, že 48%
studentů jazyka má průměr 1, což je obdivuhodné, a 92% studentů ze 4. oborové skupiny má
průměr 1 nebo 1,5!
Jako neslabší, co se prospěchového průměru týče, se jeví oborová skupina matematikářů,
fyzikářů a informatiků – viz tabulka. Čím to je? Je nadání pro tyty obory natolik specifické, a
tedy aplikovatelné pouze v oborech samých ? Nebo jsou studenti těchto oborů jimi na tolik
pohlcení, že jim nezbývá čas a zájem na studium ostatních předmětů? Snad najdeme alespoň
částečnou odpověď v analýze dalších dotazníkových položek.
3.6 Povolání otce a matky
V těchto kolonkách měli probandi uvést povolání svých rodičů. Tuto informaci jsme
shledaly jako hůře kategorizovatelnou. Předkládáme zde spíše náš pokus o kategorizaci
povolání rodičů.
Shodly jsme se na tom, že uvedená povolání lze s větším či menším omylem rozdělit do 7
kategorii. Zde je předkládáme v pořadí od nejvyššího k nejnižšímu percentuelnímu
zastoupení, tak jak jsme je v prvním testování zaznamenaly:
1. Povolání, kde předpokládáme minimálně středoškolské vzdělání např. účetní, fyzioterapeut,
projektant; dle našeho úsudku sem spadá 49 rodičů tedy 27% z celkového počtu 180 rodičů ,
počítáme se dvěma rodiči na jednoho probanda, který dotazník vyplnil.
2. Povolání kde předpokládáme vysokoškolské vzdělání např. lékař, právník atd, takovéto
povolání má 35 rodičů, tedy 19%.
3. Třetí nejpočetněji zastoupenou kategorii je kategorie Ostatní, kam jsme zařadily všechna
povolání, kde nepředpokládáme vyšší vzdělání např. dělník či prodavačka atd. a k nim jsme
přidaly všechny rodiče, kde povolání nebylo uvedeno a rodič jej aktuálně nevykonává – je
např. na mateřské dovolené, v invalidním důchodu apod. Jedná se o 32 rodičů, tedy 18%.
4. Podnikatel či obchodník je další kategorii, kterou jsme vyčlenily zvlášť a to pouze
z důvodu vyšší výskytu v dotazníku. Podnikatelů bez specifikace vzdělání jsme zaznamenali
28, tedy 16%.
5. Další povolání, které jsme vyčlenily samotně je učitel / pedagog a to z toho důvodu, že
jejich počet se nám v našem vzorku jevil jako nadstandardně vysoký vzhledem k zastoupení
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pedagogů v populaci. Rodičů s kariérou pedagoga jsme napočítaly 15, tedy 8%, což není až
tak ohromující číslo, ale uvědomíme-li si, že celkem 13 studentů má alespoň jednoho rodiče
učitele (2 studenti mají oba rodiče učitele), tedy 14%. 14 % je už dost na to, abychom se
mohli domnívat, že rodič učitel může být aktivním faktorem ve volbě oboru zájmu a
významnou podporou ve studiu.
6. Do kategorie tradičních řemesel jsme zařadily rodiče truhláře, řezníky, švadleny atd. je jich
celkem 13 a tvoří 7% z celkového počtu rodičů.
7. Nakonec jsme byly nuceny vyčlenit i kategorii „Neví“ pro ty kdo opravdu, napsali, že neví,
nebo kolonku proškrtli či vynechali, ať již z opomenutí, neznalosti, nebo proto, že rodiče
nemají. Bez informace zůstalo 10 kolonek tedy 6%.
3.7 Angažovanost členů rodiny
Dále bylo naším cílem zjistit, jakou mají studenti odbornou podporu v rodině, ptaly
jsme se jich, zda se někdo z rodiny studenta věnuje stejnému oboru jako oni. Úkolem bylo
zaškrtnout variantu Ano – ne a jestliže proband zaškrtl variantu ano, pak měl dopsat -kdo
tedy.
3.7.1 Výsledky prvního testování:
Jeden student nevyužil možnosti odpovědět na tuto otázku.
• Variantu Ne zaškrtnulo 57 probandů, tedy 64% procent z celkového počtu těch kteří
zaškrtávali.
• Variantu Ano zaškrtnulo 32 probandů, kdy jeden z nich již dále nespecifikoval kdo se
oboru věnuje. Tedy celkem v rodině 36% studentů se nachází někdo, kdo se věnuje
stejnému oboru zájmu jako student sám. To že více než 1/3 studentů má v rodině
odbornou podporu je významné zjištění.
Stejný obor zájmu má ve 24 případech někdo z primární rodiny a ve 13 případech někdo ze
širšího příbuzenstva. U 4 studentů se stejnému oboru věnují dokonce oba rodiče – např.
chlapec, který uvedl kombinaci oboru matematika a fyzika má matku fyzika a otce
matematika. 2 studenti angličtiny uvedli, že stejnému oboru se věnují oba rodiče + sestra a
dva studenti mat + fyz uvedli že stejnooborovými nadšenci jsou oba rodiče + děda. V této
souvislosti nás napadá, jakou má dítě šanci se oboru nevěnovat, když chce do rodiny
zapadnout a něco společně sdílet??? Nicméně i tyto zjištěné skutečnosti podporují fakt, že
člen rodiny věnující se stejnému oboru jako student je významným faktorem, při volbě a/nebo
při studiu oboru
3. 8 Co nebo kdo přivedlo studenta k zájmu o obor
V další dotazníkové položce jsme se studentů ptaly co nebo kdo je přivedl k zájmu o
obor. K dispozici jsme jim daly těchto 7 možností:
Ty sám – členové rodiny – učitel – kamarád – významná osobnost jako tvůj vzor –
mimořádný zážitek – jiné
Úkolem studentů bylo zaškrtnout jednu nebo více variant, při zaškrtnutí varianty „jiné“ byli
instruováni, aby uvedli svou specifickou variantu.
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3.8.1 Výsledky prvního testování.
Tbl.7
Co nebo kdo tě přivedl k zájmu o

Četnost

% studentů, kteří takto

obor?

výskytu

odpověděli

Ty sám

62

69

Členové rodiny

26

29

Učitel

29

32

Kamarád

2

2

Významná osobnost jako tvůj vzor

6

7

Mimořádný zážitek

3

3

Jiné

7

8

Komentář k tabulce: 69% studentů uvádí, že si vybralo svůj obor zájmu sami, bez závislosti
na ostatních. Nutno říct, že tuto variantu uvedli i ti studenti, u kterých se nějaký člen rodiny
věnuje stejnému oboru jako oni, zde máme o nezávislosti výběru pochyby, ale samozřejmě
respektujeme, že student sám svůj výběr tak vnímá. 32% studentů, označilo učitele jako toho,
kdo je k jejich oboru přivedl, budiž to pedagogům ke cti! 29 % přiznává vliv někoho z rodiny
a my se můžeme domnívat, že tento počet souvisí s 36% studentů, kteří uvedli, že člen rodiny
se věnuje stejnému zájmu jako oni. - podrobnou analýzou, ale zjišťujeme, že pouze u 16
studentů (18%), nacházíme shodu v obou položkách.
Pobavil nás student matematiky, který svého otce – architekta označil jako člena rodiny, který
se věnuje stejnému oboru, uvedl, že jej k oboru nejenom přivedl, ale že jej v jeho studiu i
podporuje, nicméně spontánně do dotazníku dopsal: „ ale nemám přílišný zájem o
matematiku“. Tento student bez zvláštního zájmu o obor se však umístil na 1. – 4. v krajském
kole Matematické olympiády – konstatujeme: ač bez zájmu, nadání nezapře. Vzhledem
k tomu, že obor není jeho priorita, tak ho pravděpodobně i méně stresuje výsledek a tento
odstup/klid se může projevit pozitivně ve výsledcích.
Možnost „jiné“ zaškrtlo 7 studentů, ale jen 2 uvedli svou variantu: studentka francouzštiny
napsal, že jí bylo nabídnuto studium na francouzské škole a studentka přírodních věd uvedla,
že sběr bylin, jí přivedl ke studiu jejího oboru.
3.9 Motivace ke studiu
Co nebo kdo podporuje tvůj stálý zájem o obor? To je otázka, kterou jsme položily jako
další a jejímž prostřednictví jsme zjišťovaly motivaci ke studiu zvoleného oboru. Probandi
mohli zaškrtnout jednu nebo více z následujících 9 možností:
úspěch v soutěžích - uznání od ostatních - radost z věnování se oboru samotnému - snaha
překonat potíže a neúspěchy - touha vyniknout - členové rodiny - učitel - kamarád – jiné
K možnosti jiné mohli dopsat svou individuální variantu.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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3.9.1 Výsledky prvního testování
Tbl.8
Co nebo kdo podporuje tvůj stálý zájem o Četnost
obor?

výskytu

%

studentů

kteří

takto

odpověděli

Úspěch v soutěžích

40

44

Uznání od ostatních

18

20

Radost z věnování se oboru samotnému

63

70

Snaha překonat potíže a neúspěchy

11

12

Touha vyniknout

15

17

Členové rodiny

22

24

Učitel

15

17

Kamarád

11

12

Jiné

4

4

Komentář k tabulce: Potěšilo nás, že celých 70% studentů ke studiu, mimo jiného nebo i
výlučně, motivuje radost z věnování se oboru samotnému. Druhým nejčastěji uváděným
motivačním faktorem je úspěch v soutěžích, lze tedy předpokládat, že touha po úspěchu a
soutěživost jsou platné charakteristiky popisující naše probandy. Motivace od členů rodiny je
třetí v pořadí, a vzhledem k výstupům v předešlých dvou kapitolách, nijak překvapující.
Čtvrtým motivačním faktorem je uznání od ostatních. Na pátém místě je pak v 17%
procentech zastoupena motivace učitelem spolu s touhou vyniknout. Na šestém místě naší
pomyslné motivační stupnice je motivace od kamaráda spolu se snahou překonat potíže a
neúspěchy.
Čtyři studenti uvedli variantu jiné, ale jen dva svou variantu uvedli. Jedna studentka biologie
jako svou motivaci uvedla, že má ráda přírodu. 17 ti letý chlapec zabývající se
programováním uvedl, že jej mimo jiného motivují finanční výnosy.
3.10 Subjektivní posouzení úspěšnosti.
Studentům jsme položily otázku Považuješ se za úspěšného ve svém oboru?, jejich
úkolem bylo odpovědět na pětibodové škále:
Ano – spíše ano – nevím – spíše ne - ne.
Tuto položku jsme do dotazníku zařadily s původním úmyslem, že vedle zjištění
subjektivního vnímání úspěšnosti se pokusíme načrtnout souvislost mezi tímto zjištěním a
reálně dosaženými úspěchy v oboru. Jak už jsme ale uvedly v kapitole 3.4, není pro nás reálné
dosažené úspěchy nijak hodnotit, natož kvantifikovat, a tak žádáme zvídavé a pečlivé čtenáře,
aby si toto srovnání dle svého úsudku učinili sami, a to z tabulky všech odpovědí a výsledků
uvedené v příloze.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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3.10.1 Výsledky prvního testování
V tabulce č.9 předkládáme četnosti a % odpovědí v dotazníku co se vnímání úspěchu týče:
Tbl.9
Subjektivní

Ano

Spíše ano

nevím

Spíše ne

Ne

četnost

9

50

24

4

3

%

10

56

27

4

3

pocit úspěchu

Komentář k tabulce: 66% procento studentů se považuje za ano či spíše ano úspěšného, u
vzorku studentů z kempu pro nadané žáky jsme čekaly vyšší procentuelní zastoupení.
Samotný fakt, že 56% studentů škálovalo spíše ano a pouze 10% ano, není v naší kultuře
překvapující, stále je u nás dětem vštěpováno, že samochvála smrdí, a je otázkou jak dalece
tento quaziskromný nonsens poznamenal celé škálování subjektivního posouzení úspěšnosti.
Překvapující pro nás více je, že celých 27% studentů neví, jestli jsou úspěšní ve svém oboru.
Proč? Jedná se stále o jakousi skromnost, nebo jim není ocenění náležitě sdělováno, nebo
meta které mají či chtějí dosáhnout, je tak vysoko posazena, že v porovnání s ní jsou jejich
aktuální úspěchy mizivé? Nevíme. Stejně taj nevíme, proč se 7% studentů z kempu pro
nadané žáky považuje za spíše či zcela neúspěšného ve svém oboru. Vstupuje sem i
společenské měřítko: prezentace sebevědomí v českém kulturním prostředí a otázka
společenského pohledu na úspěch.
3.11 Možnost rozšířené výuky v oboru zájmu
Jednouše položenou otázkou “Má tvá škola či třída rozšířenou výuku oboru, kterému se
věnuješ?“ jsme chtěli vytěžit informace o procentuálním zastoupení takto podpořených
studentů. Odpověď byla možná ve variantě Ano či ne.
3.11.1 Výsledky prvního testování:
• Ano odpovědělo 31 studentů, tedy 1/3.
• Ne odpovědělo 59 studentů tedy skoro 2/3.
Zde si dovolíme snad jen jeden závěr: rozšířená výuka v oboru není podmínkou v úspěšnosti
v tomto oboru.
3.12 Časová investice do studia oboru
Dále jsme otázkou „Kolik hodin týdně se věnuješ svému oboru mimo školu?“ chtěly
zjistit, kolik času probandi investují do studia svého oboru.
Zaškrtnout mohli jednu z těchto pěti odpověďních variant:
1-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20 a více.
Výsledky jsme pak zpracovaly v rámci oborových skupin.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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3.12.1 Výsledky prvního testování:
Dva žáci odpověděli, že se svému oboru věnují 0 hodin, kdy jednou z nich je studentka
biologie, která uvádí, že na olympiádu šly s kamarádkou, aby se ulily a ona se umístila
v krajském kole. A druhý proband, který se oboru mimo školu nevěnuje vůbec je 13 ti letý
student zeměpisu, který se umístil 2. v okresním kole a 4. v krajském kole zeměpisné
olympiády. Jaké by asi měl výsledky, kdyby se svému oboru věnoval?
Následující tabulka č.10 zobrazuje výsledky v rámci pěti odpověďních variant a čtyř
oborových skupin, kdy jsme ještě přidaly sloupec s variantou 0 hodin
Tbl.10
Časová investice

1-5 % 5-10 % 10-15 % 15-20 % 20 a více % 0 hodin

1. skup – jazyky

14

64

6

27

1

5

0

0

1

5

2. skup – Bi+Ch

14

52

8

30

1

4

1

4

2

7

3. skup – Ma+Fy+i

15

54

3

11

2

7

3

11

5

18

4. skup –Ze+Dě

7

54

5

38

0

0

0

0

0

0

1

Celkem

50

56

21

23

4

4

4

4

8

9

2

1

Komentář k tabulce: Nejméně času svému oboru věnují studenti zeměpisu a dějepisu, celých
100% studuje obor 0 nebo 1-5 nebo 5-10 hodin týdně. Čím to je? Mají ke svému oboru
reálný, zdravý přístup charakterizovaný slovy jednoho probanda „ nic se nemá přehánět“,
nebo jejich obor není tak pohlcující? Nebo nikdo po nich vyšší časovou investici nevyžaduje?
S odchylkou 2 jedinců jsou na tom podobně studenti jazyků. Studenti biologie a chemie
investují obdobnou časovou sumu, až na 4 jedince, kteří dle našeho názoru studují nadměrně.
Jiná situace je u studentů matematiky, fyziky a informatiky, 54% se věnuje oboru 1-5 hod
týdně, 11% pak 5-10, 18% mezi 10 a 20 hodinami týdně a stejně tak 18% studuje 20 a více
hodin! Konkrétně 18 studentů z této 28 členné skupiny studuje pod 10 hodin týdně, 5 studentů
mezi 10 a 20 hodinami a 5 studentů více než 20 hodin týdně. Zejména poslední variantu
považujeme za přetěžování, ale přetěžují si studenti sami, nebo je na ně vyvinut tlak ze školy
či rodiny? Nebo je jejich obor natolik pohlcující, že zapomenou na čas? Snad nám s odpovědí
pomůžou další kapitoly.
3.13 Pohlcení při studii oboru
V této položce jsme se snažily zjistit, jak pohlcující je pro studenty jejich obor zájmu.
Na otázku „ Stává se ti často, že při studiu svého oboru zapomeneš zcela na čas?“ měli opět
odpovědět na pětibodové škále ano – spíše ano – nevím – spíše ne – ne.
Považovali jsme za relevantní zobrazit výsledky opět v rámci oborových skupin.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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3.13.1 Výsledky prvního testování
jsou znázorněny v tabulce č: 11
Pohlcení studiem ano %
Spíše ano % Nevím % Spíše ne % ne %
1. skup

2

9

4

18

4

18

8

36

4

18

2. skup

4

14

5

19

4

14

8

30

6

22

3.skup

8

29

6

21

6

21

3

11

5

18

4.skup

4

31

2

15

1

8

1

8

5

38

Celkem

18

20

17

19

15

17

20

22 20 22

Komentář k tabulce: Celkové percentuelní zastoupení v rámci pěti odpověďních variantách je
s mírnými odchylkami (max. +2; -3) rovnoměrné, pohybuje se okolo 20%. V rámci
oborových skupin, ale shledáme výrazné rozdíly. Pro lepší přehlednost zredukujeme
informace v tabulce v tabulce č.12, vynecháme kolonku nevím, sloučíme vždy dvě krajní
varianty a zobrazíme pouze percentuelní zastoupení.
Tbl.12
Pohlcení studiem Ano + spíše ano Spíše ne + ne
1. skup

27%

54%

2. skup

33%

42%

3. skup

50%

29%

4. skup

46%

46%

Zde je více patrné, že nejméně při studiu oboru zapomínají na čas studenti jazyků, je pro ně
tedy nejméně pohlcující. A nejvíce zapomínají čas studenti matematiky, fyziky a informatiky,
pro celou ½ z nich je studium oboru pohlcující – zde možná máme odpověď na otázku
z předchozí kapitoly, kde jsme se zabývaly tím, proč studenti právě těchto oborů věnují
svému oboru nejvíce času.
3.14 Studium a kariéra v oboru
Chtěl by si svůj obor dále studovat a mít jej jako povolání? – byla naše další otázka
zaměřená na zaujetí oborem. Studenti opět měli odpovědět v rámci stejné pětibodové škály a
výsledky předkládáme v rámci oborových skupin.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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3.14.1Výsledky prvního testování
Tbl. 13.
Studium

a

kariéra ano % Spíše

v oboru

% Nevím % Spíše

ano

% Ne %

ne

1. skup. – jazyky

5

23

10

45

2

9

3

14

2

9

2. skup. – Bi + Ch

12

44

10

37

3

11

2

7

0

0

3. skup. – Ma + Fy + i

8

29

12

43

5

18

1

4

2

7

4. skup. – Dě + Ze

5

38

1

15

3

23

3

23

1

15

Celkem

30

33

33

37

13

14

9

10

5

6

Komentář k tabulce: Přesně 1/3 studentů odpověděla Ano na otázku zda by svůj obor chtěli
dál studovat a mít jej jako povolání, přidáme- li k nim ty , jež odpověděli spíše ano, pak je to
celých 70%, což je více než 2/3 všech studentů. 14% neví a 16% ne či spíše ne. V rámci
oborových skupin v tom mají nejvíce jasno studenti biologie a chemie – ano a spíše ano
odpovědělo 81%. Další v pořadí se 72% jsou matfyz nadšenci, třetí jsou pak studenti jazyků.
Na poslední příčce pomyslné stupnice, jsou studenti zeměpisu a dějepisu – jen 53% z nich
chce ano a spíše ano studovat a pracovat v oboru, toto je možně vysvětlení toho proč věnují
studiu svého oboru nejméně času (viz kapitola 3.12).
3.15 Pomoc učitele
Jedním z požadavků na naší práci bylo zjistit, zda učitelé motivují studenty v jejich
studiu. Částečně jsme toto již zjišťovaly v předchozích dvou položkách viz kapitoly 2.8. a
2.9., ale navíc jsme se ještě rozhodly zeptat studentů přímou otázkou: „ Pomáhá ti učitel
rozvíjet tvůj zájem o obor?“ nechaly jsme studenty opět odpovědět v rámci osvědčené
pětibodové škály.
Jelikož si myslíme, že případná pomoc učitele nesouvisí s oborem zájmu, ale spíše se zájmem
či nezájmem učitele, tak nepřinášíme výsledky v rámci oborových skupin.
3.15.1 Výsledky prvního testování
Tbl.14.
Pomáhá ti učitel rozvíjet tvůj zájem o obor? Ano Spíše ano nevím Spíše ne ne
Četnost

31

33

8

14

4

%

34

37

9

16

4

Komentář k tabulce: myslíme si , že výsledky mohou být pro učitele povzbuzující – celých
70% studentů odpovědělo ano a spíše ano – můj učitel mi pomáhá rozvíjet můj zájem o obor.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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9% studentů nevědělo a 20% uvedlo že jejich učitel jim spíše či vůbec nepomáhá rozvíjet
jejich zájem o obor.
3.16. Zájmy
Dále jsme se snažily mapovat, jakou činností mimo svůj obor se zabývají studenti ve
svém volném čase. Otázka zněla: „ Jaké jiné zájmy mimo tvůj obor tě spojují s tvými
vrstevníky“?
Jsme si vědomy toho, že nelze vyjmenovat veškeré možné zájmy a z důvodů kvantifikace
jsme nemohly otázku nechat otevřenou a tak jsme studentům dali 7 možností, které jsou dle
našeho úsudku nejvíce pravděpodobné a které se většinou sdílí kolektivně. Jsou to tyto:
Sport; umění; jazyky; počítače; příroda; kultura; poflakování; žádné
Kategorii „ poflakování“ jsme zařadily po té, co jsme se v rámci mapování problematiky před
výzkumem, ptaly teenagerů, jak tráví svůj volný čas. „Poflakování“ uváděli velmi často a
měli na mysli sociální kontakty a trávení času se svými vrstevníky, bez toho, aby se něčím
zabývali. Poflakování považujme, v tomto věku, za zdravý způsob sociálního chování.
Studenti si mohli vybrat jednu či více odpověďních variant.
3.16.1.Výsledky prvního testování
Tbl.15
Zájmy

(mimo Počet %

Poznámka

obor)
Sport

48

53

Umění

21

23

Jazyky

12

17 % jsou z celkového počtu 68; nepočítáme sem 22 studentů
jazyků

Počítače

36

42 % jsou z 85; nepočítáme sem 5 studentů informatiky

Příroda

31

34 16 z nich – 52% má obor biologie a/nebo chemie

Kultura

33

37

Poflakování

37

41

Žádné

4

4

Komentář k tabulce: nejprve k našim poznámkám v tabulce, a tím i k našemu
metodologickému problému. Při sestavování dotazníku jsme netušily, jaké obory budou naši
probandi studovat. Tedy formulace „zájmy mimo tvůj obor“ se jevila patřičně, ale po
vyhodnocení dotazníku jsme stály před problémem jak hodnotit odpovědi např. studentů
jazyka, kdy někteří jazyk jako zájem uvedli a jiní ne. Byli ti co jej uvedli nepozorní
k instrukci nebo chtěli vyzdvihnout, že jejich obor je i jejich zájmem, který je spojuje
s vrstevníky,? A co ti studenti jazyka, kteří svůj obor jako zájem neuvedli – byli pozorní
k instrukci, nebo jazyk mezi své zájmy nepočítají? Nevíme, proto jsme všech 22 studentů
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
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jazyka, při kvantifikaci jazyka jako zájmu vyřadily, výsledkem ovšem je snížená možnost
porovnat preferenci zájmů mezi s sebou. Stejně tak jsme postupovaly u studentů informatiky.
U skupiny jejichž oborem je biologie a chemie jsme si nedovolily posoudit, jak zájem příroda
stojí či nestojí mimo obor, tudíž jsme je z kvantifikace nevyloučily a jen jsme poznamenaly
jejich podíl na percentuelním zastoupení.
I přes tyto metodologické nedostatky si dovolíme sestavit pomyslný žebříček zájmové
preference. Na prvním místě je sport, potom poflakování a počítače; dále pak kultura, příroda,
umění, jazyky a žádné zájmy mimo svůj obor nemají pouze 4 respondenti. K výsledkům
máme snad jen jednu poznámku a to, že jsme rádi, že talentované děti mají zájmy mimo svůj
obor, které je spojují s vrstevníky
.
3.17 Sociální (sebe)reflexe
Zajímalo nás, jak nadání žáci vnímají sami sebe v rámci kolektivu, respektive jak si
myslí, že je vnímá kolektiv. V dotazníku jsme jim tedy položily následující otázku: „Jak
myslíš, že by tě tví spolužáci popsali?“ Opět jsme jim dali možnost zaškrtnout jednu nebo
více z následujících devíti položek:
Šprt – dobrý kamarád – potížista – normální kluk/holka – velký talent – samotář – genius –
třídní šašek – vůdce třídy.
3.17.1 Výsledky prvního testování
Jedna studentka nezaškrtla žádnou možnost, uvedla, že se jí žádná z nabízených
možností nelíbí. Následující tabulka č.16 zobrazuje četnost zatržení příslušné možnosti a
procento studentů, kteří tuto možnost zvolili.
Tbl.16.
Kategorie Šprt
popisu

Dobrý

potížista

kamarád

Normální

Velký samotář genius Třídní Vůdce

kluk/holka talent

šašek

třídy

Počet

18

45

1

39

13

8

4

10

6

%

20

50

1

43

14

9

4

11

7

Komentář k tabulce: 50% probandů uvedlo, že si myslí, že by je jejich spolužáci popsali jako
dobré kamarády a 43% uvedlo, že by je popsali jako normálního kluka či holku, což je dle
našeho názoru velmi přijatelná sociální reflexe. 20% studentů si myslí, že jsou vnímání jako
šprti, o čemž si myslíme, že není až tak vysoké procento - ve vzorku nadaných žáků. 14% se
domnívá, že jej ostatní vidí jako velký talent a 11% jsou zřejmě třídní šašci. Mírně nás
znepokojilo 9% samotářů, zaměřily jsme se na ně a podrobnou analýzou jsme zjistily, že
pouze jeden z nich uvedl, že se v životě cítí spíše nespokojen, ale my jsme u celé ½ z nich
v testu hvězd a vln zaznamenaly prožitkovou nespokojenost (vysvětlení hledej v kapitole
3.4.). 4% studentů si myslí, že je spolužáci považují za geniální a budiž jim to přáno. Výskyt
jednoho potížisty nám vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku přijde adekvátní.
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4 Interpretace výsledků testů
4.1 TIP.
TIP je nonverbální inteligenční test. Měří tzv. čistou – fluidní inteligenci, tedy vrozený
intelekt bez ohledu na vzdělání. Měří obecný intelektový faktor „G“ (Spearmanova teorie general inteligency), který se projevuje především jako schopnost vyvozovat vztahy. Tento
test je podobný známému Ravenovu testu progresivních matic, který jsme ale právě pro jeho
nadměrnou rozšířenost a oblíbenost při testování z různých důvodů, nezvolily. Úlohy TIPu
jsou založeny na nalézání pravidel v abstraktních vztazích. Autoři TIPu šli v rozmanitosti a
tím i obtížnosti úkolu tak daleko, že v tvorbě úkolů použil promiskue relace (a : b = c : ?) a
principu řady (a : b = b : c = c : ?). Stupeň obtížnosti testu se nám jevil jako adekvátní pro
nadané žáky.
Po korekci testů jsme výsledná hrubá skóre převedly, dle tabulek v testové příručce, na steny
a steny pak dle McCallovy plošné normalizace na IQ skóry a IQpásma.
4.1.1 Výsledky prvního testování
V následující tabulce č. 17 jsou znázorněny četnosti a % dosažených výkonů v IQ
pásmech a to v rámci oborových skupin.
Tbl.17
Výkon v TIPu

Průměrný % Nadprůměrný % Vysoce nadprůměrný %

1. skup. Jazyky

8

36

8

36

6

27

2. skup. Bio+Ch

4

15

11

41

12

44

3. skup. Mat+Fyz

1

3

8

28

20

67

4. skup. Zem+Dej

1

8

5

38

7

54

Celkem

14

15

32

35

45

49

Komentář k tabulce: Celkem 49% účastníků kempu pro nadané žáky podalo vysoce
nadprůměrný intelektový výkon, s ohledem na zastoupení jednotlivých skupin, mají na tom
největší podíl studenti matematiky, fyziky a informatiky, u celých 67% z nich můžeme
předpokládat vysoce nadprůměrný intelekt. 35% všech účastníků podalo nadprůměrný
intelektový výkon.Pouze průměrný intelektový výkon podalo 15% studentů, kdy největší
zastoupení probandů s tímto výsledkem je ve skupině studentů studující jazyky.
4.1.1.1 Souvislost se školní známkou z matematiky
Dále nás v souvislosti s tímto výkonovým testem zajímala přímá souvislost mezi vysoce
nadprůměrným výkonem (IQ nad 130) a výbornou známkou z matematiky, kde bychom dle
našeho „nepedagogického“ úsudku předpokládaly úzkou souvislost, O to víc nás překvapil
výsledek. Prosím posuďte sami v následující tabulce č. 18:
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Tbl. 18
Známka z matematiky Vysoce nadprůměrný výkon v TIPu %
1

33

73

2

11

24

3

0

0

4

1

2

Komentář k tabulce: 73% studentů , kteří dosáhli v TIPu vysoce nadprůměrného výkonu má i
výbornou z matematiky. Školní známku 4 z matematiky, a zároveň vysoce nadprůměrný
výkon v TIPu jsme zaznamenaly u dívky jejímž oborem zájmu je angličtina.
Porovnávání ostatních dosažených výkonových úrovní v TIPu a jejich korelaci se
známkami z matematiky jsme pokládali za irelevantních. Jaké proměnné tvoří konečnou
známku z matematiky necháváme samozřejmě na úsudku pedagogů.
4.2 Doplňování vět
Doplňování vět je verbální test, ve kterém se vyžaduje doplnění chybějících slov
v neúplných větách, tak aby věta po jejich doplnění měla logický smysl. Jednotlivé úlohy
testu mají stupňující se obtížnost. Správné řešení jednotlivých úloh testu vyžaduje především
pochopení smyslu celé věty – celku z jejich jednotlivých prezentovaných i chybějících částí,
což předpokládá nejenom dostatečnou slovní zásobu a přesné chápání významu používaných
slov, ale i schopnost komplexně a plasticky nakládat s těmito slovy i s větnými celky.
(Miglierini 1980, s 8)
Ve statích o validitě testu předkládají autoři důkazy o tom, že tato verbální schopnost
projevující se v pružném řešení problémů prostřednictvím jazyka výrazně ovlivňuje školní
výkon žáků nejen v humanitních, ale i v přírodovědných předmětech, a že výkony v tomto
testě velmi úzce souvisí s výkony nejen ve verbálních a neverbálních inteligenčních testech a
testových bateriích, ale i v některých testech speciálních schopností. (Miglierini 1980, s. 8)
Autoři dále uvádějí, že velmi dobré výkony jsou nejen předpokladem, ale i důsledkem
dobrého studia a soustavného zdokonalování se a ovládání jazyka. Nízké výkony v tomto
testu mohou být zapříčiněny nejen nízkou úrovní rozumových schopností, ale i
nedostatečným předcházejícím rozvíjením verbálních schopností, nedostatečnou prácí
z knihou, s učebním textem, nedostatečným rozvíjením psané i hovorové řeči. (Miglierini
1980, s. 9-10)
Po vyhodnocení testu jsme hrubé skóre převedli dle tabulek v příručce na vážené skóre,
v tomto případě skóre odpovídající inteligenčnímu kvocientu jsme rozdělily do platných IQ
pásempodprůměrný, průměrný, nadprůměrný. Hluboce podprůměrný výkon jsme
nezaznamenaly, ale překvapivě se nevyskytl ani vysoce nadprůměrné výkony tedy nad IQ
130, což je částečně dáno i tím, že test po 16 roce již takto vysoko nediferencuje. Nicméně
vzhledem k tomu, že 59% studentů je ve věku do 16 let a včetně, pak toto testové omezení
nebylo velkou překážkou.
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4.2.1 Výsledky prvního testování
Následující tabulka č. 19 informuje o četnosti dosažených výkonnostních úrovních,
opět i v rámci oborových skupin.
Tbl.19
Výkon v dopl. Vět

podprůměrný % Průměrný % Nadprůměrný

%

1.skup – jazyky

2

9

10

45

10

45

2.skup biologie+chemie

0

0

16

59

11

41

3.skup mat+fyz+inform

2

7

23

79

4

14

4.skup zeměpis+dějepis

0

0

12

92

1

8

Celkem

4

4

61

67

26

29

Komentář k tabulce: 4% studentů podalo podprůměrný výkon, 67% průměrný a 29 %
nadprůměrný. Je pozoruhodné, že ve vzorku nadaných žáků mají 2/3 průměrnou verbální
inteligenci a pouze 1/3 nadprůměrnou. Na počátku kapitoly uvádíme, že autoři mají důkazy o
tom, jak verbální schopnost měřená tímto testem ovlivňuje školní úspěch nejen
v humanitních, ale i v přírodovědných oborech. Jak máme vysvětlit, že 92% studentů ze 4. –
tedy čistě humanitně zaměřené skupiny má průměrný výkon? Jsou snad přespříliš zaujaty
fakty zeměpisného a dějepisného charakteru na úkor obecných verbálních schopností ? Je to
vůbec při studii těchto oborů reálné? Jakým způsobem je pojat výkon v těchto oborech ? Je
nejlepší ten, který zná nejvíc událostí s příslušnými letopočty, nebo ten, který je schopen
napsat bohatou esej o těchto událostech? Jsou tyto děti nadané nebo jen mají dobrou paměť a
nadprůměrnou snahu? Nevíme.
Největší pochopení máme pro dosaženou výkonovou úroveň ve 3. tedy matematickofyzikální skupině: 7% podprůměrných, 79% průměrných a 14% nadprůměrných nijak zvlášť
nenabourává naší představu o nadaných matematicích, kde vysoké nadání v matematické
sféře může být a bývá jednostranné a verbální schopnosti nejsou příliš vysoké a jejich
rozvíjení může být zanedbáváno.
Výsledky ve 2. oborové skupině jsou nižší než bychom očekávaly, ale v rámci výsledků
celého souboru studentů patří k těm lepším.
V 1.oborové - jazykové!!! skupině nás překvapily 2 podprůměrné výkony, jedná se o 2
němčináře, kdy jeden je vietnamské národnosti – jeho výkon je pak nejspíše pochopitelný.
Nicméně, u studentů jejichž hlavním oborem je jazyk bychom čekaly výraznou převahu
nadprůměrných výkonů, ale nacházíme 45% nadprůměrných a 45% průměrných. Čím to je?
Jestliže zvážíme to co uvádějí autoři testu jako příčinu nízkých výkonů (viz výše), pak se
můžeme domnívat, že příčinou nižších výkonů zde (oproti očekávaným) může být nadměrné
rozvíjení verbálních schopnosti v cizím jazyce a zanedbávání mateřského. Tato domněnka
samozřejmě zůstává jen možnou hypotézou. Avšak následující fakt svědčí v její prospěch.
Podrobnou analýzou jsme zjistily, že všech 5 studentů, kteří uvedli český jazyk jako svůj
hlavní obor zájmu podalo v testu doplňování vět nadprůměrný výkon, a všech pět má i
z českého jazyka výbornou na vysvědčení.
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4.2.1.1 Souvislost se školní známkou s českého jazyka
Vzhledem k tomu, že jen 26 studentů podalo nadprůměrný výkon v testu, a jejich
verbální inteligenci tedy pokládáme za nadprůměrnou, jsme si dovolily zjistit souvislost zda
se jejich verbální schopnost odráží ve školní známce z mateřského jazyka. Následující tabulka
poskytuje o tomto přehled:
Tbl.20
Známka z Čj Nadprůměrný výkon v doplňování vět %
1

20

77

2

5

19

3

1

4

4

0

0

Komentář k tabulce: Ano 77% studentů s nadprůměrným verbálním intelektem má výbornou
z českého jazyka. Jedna trojka z češtiny nás u těchto verbálně nadprůměrných překvapila, ale
opět dodáváme, pedagog ví které proměnné se manifestují v tvorbě výsledné školní známky
v příslušném předmětu.
4.2.1.2 Souvislost s výkonem v TIPu
Další tabulka č.21 pak zobrazuje jak úspěšní byli nadprůměrně verbálně schopní studenti
ve výkonovém testu TIP:
Tbl.21
Výkon v TIPu

Nadprůměrný výkon v doplňování vět %

Průměr

6

23

Nadprůměr

6

23

Vysoký nadprůměr

14

54

Komentář k tabulce: Autoři testu uvádí, že výkony v tomto testě velmi úzce souvisí s výkony
ve verbálních i neverbálních testech. Souhlasit můžeme jen částečně. Tedy ANO z 26
studentů, kteří měli nadprůměrný výkon jich 77% skórovalo v nadprůměrném či vysoce
nadprůměrném pásmu v TIPu. 23% jich pak v TIPu podalo pouze průměrný výkon, zde lze
použít hypotézu o jednostranném verbálním nadání. ALE v samotném TIPu 84% z celkového
počtu studentů dosáhlo nadprůměrného nebo vysoce nadprůměrného výkonu, v doplňování
vět jen 29% studentů je verbálně nadprůměrných, což je obrovská diskrepance. K tomu jen
můžeme dodat, že nás budou v tomto směru zajímat výsledky druhého testování.
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4.2.2 Fenomén Orig+
Během vyhodnocování testů doplňování vět jsme si povšimly zajímavého prvku
verbální kreativity, kterou jsme si nazvaly orig+. Kdy se jednalo o neobvykle zdařile a/nebo
humorně zpracovanou větu, jejíž kvalita pak výrazně převyšovala ostatní.
4.2.2.1 Výsledky prvního testování
Orig+ jsme zaznamenali u 11 studentů. S ohledem na obor to bylo u 4 angličtinářů, 1
kombinace angl+čj; 3 matematikářů; 1 kombinace mat+fyz a 1 počítačového programátora.
Orig+ se tedy vyskytlo pouze v 1. a 3.oborové skupině, 2. a 4. skupiny pak zůstali tohoto jevu
prosty.S ohledem na pohlaví jsme tento jev zaznamenali u 3 chlapců a 8 dívek.
Vzhledem k tomu, že tento fenomén verbální kreativity není příliš častý, a jeho hodnocení
záleží především na subjektivním úsudku examinátora, neděláme zde žádné závěry, ale
uvádíme jej spíše pro zajímavost.
Poznámka: Snad ještě pro tu zajímavost uvádíme, že 7 z 11 studentů vedle fenoménu orig+
dosáhlo v Urbanově testu tvořivosti minimálně nadprůměrného výkonu.
4.3 Urbanův figurální test tvořivého myšlení
Tento test může dle autorů sloužit jako prostředek identifikace mimořádně vysokých
tvořivých schopností, ale i k odhalení jednotlivců s podprůměrně rozvinutými schopnosti
tvořivosti, které se však dají rozvíjet. Probandům jsou na testovém archu předloženy figurální
fragmenty, které je třeba dokreslit podle libovůle probanda. Výsledný produkt kreslení se
hodnotí na základě 14 kritérii. Na rozdíl od tradičních testů tvořivosti, které jsou zaměřeny na
kvantitu (produkci), resp. na některý z faktorů divergentního myšlení, např. fluenci,
zohledňuje tento test i kvalitativní znaky tvořivých výkonů. (Urban, Jellen 2003, s.5) Test je
citlivý i na specifické osobnostní aspekty, jakými jsou ochota riskovat, ochota překročit
hranice, ale i smysl pro humor, resp.afektivně-emoční momenty.(Urban, Jellen 2003, s.8)
Výsledek nezhodnotí kvalitu kresebné, resp. umělecké produkce, poskytuje však pohled na
ochotu se svobodně a flexibilně zabývat předloženým úkolem, tvořivé postoje, otevřenost
k neobvyklým, originálním významovým obsahům a způsobům řešení. (Urban, Jellen 2003
s.11).
Po vyhodnocení testu jsme výsledný hrubý skór převedly, dle tabulek v testové příručce, na
percentily a ty pak zařadily do, autory testu předložené, schématu klasifikace, které je
rozděleno na sedm výkonnostních skupin viz tabulky.
4.3.1 Výsledky prvního testování
Následující tabulka č.22 znázorňuje rozložení výsledků v testu tvořivosti v rámci sedmi
výkonnostní skupin a v rámci oborových skupin.
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Tbl.22
Výkon v Urbanově
testu tvořivosti

s.1

%

jazyk

s.2

%

Bi+Ch

s.3

%

ma+fy

s.4

% Celkem %

ze+de

2

9

4

15

3

10

0

0

9

10

Podprůměrný

0

0

3

11

4

14

1

8

8

9

Průměrný

8

36

14

52

11

38

4

31

37

41

Nadprůměrný

3

14

4

15

6

21

6

46

19

21

Vysoce

7

32

1

4

3

10

2

15

13

14

2

9

1

4

2

7

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hluboce
podprůměrný

nadprůměrný
Extrémně
nadprůměrný
Fenomenální

Komentář k tabulce: Ve výkonnostní skupině hluboce podprůměrný a podprůměrný skórovalo
celých 20% studentů z celkového počtu. 41% studentů podalo průměrný výkon a 40%
studentů skórovalo v kategoriích nadprůměrný, vysoce nadprůměrný a extrémně
nadprůměrný, ve výkonnostní skupině fenomenální neskóroval nikdo. Vzhledem k tomu, že
testování byli nadaní žáci a tvořivost s nadáním úzce souvisí, pak předložené výsledky o
tvořivosti a tím i nadání příliš nesvědčí.
Podíváme-li se na rozložení výkonu v rámci oborových skupin, pak největšího zastoupení
v kategorii nadprůměrný mají studenti ze 4. skupiny (zeměpis a dějepis) a v kategorii vysoce
nadprůměrný a extrémně nadprůměrný pak studenti z první skupiny (jazyky). Podrobnou
analýzou jsme zjistily, že nejvyšší měrou - 66% se na těchto výsledcích jazykové skupiny
podílejí angličtináři, kdy z celkového počtu 8 angličtinářů skórovali 4 v kategorii vysoce
nadprůměrné a 2 v kategorii extrémně nadprůměrné. Angličtináři zde prokázali nejvyšší
úroveň tvořivého myšlení.
Napadá nás: je tvořivost předpokladem pro studium angličtiny nebo naopak angličtina tvořivý
potenciál silně rozvijí?
Nejnižší výkony jsme zaznamenali ve druhé oborové skupině u biologů a chemiků, kde
celých 52% podalo průměrných výkon. Ve třetí skupině rozložení výkonu je přibližně
rovnoměrné, kulminuje okolo průměru, u matematiků a fyziků jsme očekávali vyšší míru
tvořivosti.
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4.3.1.1 Porovnání s výkony v TIPu
V následující tabulce č. 23 můžete srovnat jak úroveň tvořivosti souvisí či nesouvisí
s úrovní IQ.
Tbl.23
Výkon v Urbanově testu

Průměr

Nadprůměr

Vysoký nadprůměr

tvořivosti

v TIPu

v TIPu

v TIPu

Hluboce podprůměrný

0

4

5

Podprůměrný

0

3

5

Průměrný

9

13

15

Nadprůměrný

2

5

12

Vysoce nadprůměrný

2

4

7

Extrémně nadprůměrný

2

2

1

Komentář k tabulce: Tučně jsme zvýraznily číselné údaje v pravém dolním rohu tabulky – zde
se u studentů spojuje nadprůměrná či vyšší míra tvořivosti s nadprůměrnou či vyšší úrovní
intelektu.
Z celkového počtu 91 studentů jsme zaznamenaly toto spojení u 31 z nich tedy u 1/3. Opět
konstatujeme že se nám tento počet, vzhledem k předpokládané nadanosti zkoumaného
vzorku studentů, jeví příliš nízký.
4.4 SWT test hvězd a vln
Autorkou testu hvězd a vln je mnichovská psycholožka a grafoložka Ursula AvéLallemante. Test hvězd a vln je projektivní technika vycházející z grafologie. Jedná se o
kresebný test s jednoduchým zadáním: „ nakresli tužkou hvězdné nebe nad vlnami oceánu“.
Vzhledem k různým způsobům hodnocení testu hvězd a vln jsou široké i možnosti
použití tohoto testu v praxi. Test hvězd a vln lze u dětí do určitého věku hodnotit ze
senzomotorického hlediska a lze také do určitého věkového období zjistit vývojovou úroveň
dítěte. V době, kdy kresebné dovednosti dítěte jsou již plně rozvinuty, jak je tomu u našeho
zkoumaného vzorku, lze test hvězd a vln hodnotit z projektivního hlediska. Dle názoru
autorky se v kresbě hvězd a vln projeví obecný vztah jedince ke světu.
Autorka testu charakterizovala pět kritérií projektivního hodnocení testu hvězd a vln:
1. Způsob zpracování – sem je zahrnováno pojetí kresby
2. Formální prostorová struktura – vychází z grafologie, jedná se o uspořádání, pravidelnost či
nepravidelnost v kresbě, překročení rámečku apod.
3. Obrazová symbolika – zaměřuje se na členění obrázku, zejména zpracování střední části
obrázku, která je interpretována jako ego
4. Objektová symbolika – ten mohou mít další zakreslené objekty, u dětí ale nemusí mít další
význam, mohou být pouze dekorativní
Toto hodnocení se stalo našim pevným základem. Ale naše nároky na výstupní testové
hodnocení byly podstatně vyšší, neboť jsme potřebovaly výsledky kvantifikovat a porovnávat
s ostatními dosaženými výsledky. Na základě našich dlouholetých zkušenosti s projektivními
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technikami jsme vytvořily výslednou dimenzi tzv. prožitkové spokojenosti. V prožitkové
spokojenosti se odráží povaha těch obsahů prožívání, které autor do kresby projikoval, odráží
se zde celkové ladění, dynamika, bohatost, způsob zpracování i způsob provedení kresby a
význam použitých symbolů. Prožitkovou spokojenost jsme pak zaznamenávaly na pětibodové
škále:
Hodnocení 1 představuje Ano - předpokládáme spokojenost v prožívání, stabilitu, převahu
pozitivních momentů v prožívání a harmonický vývoj
Hodnocení 2 představuje spíše Ano – předpokládáme výše uvedené v menší intenzitě či mírné
narušení negativními momenty v prožívání a/nebo ve vývoji.
Hodnocení 3 představuje nízkou vypovídací hodnotu kresby, kdy kresba je přiliš chudá, či
příliš formální a proband se takovouto kresbou brání před testovou situací
Hodnocení 4 představuje spíše Ne – předpokládáme zde spíše nespokojenost v prožívání,
narušenou stabilitu, negativní momenty v prožívání a/nebo ve vývoji
Hodnocení 5 představuje NE – předpokládáme zde nespokojenost v prožívání, nestabilitu,
převahu negativních momentů v prožívání a možný disharmonický vývoj.
Dříve než předložíme výsledky z testování SWT považujeme za svou povinnost upozornit na
dva závažné metodologické problémy:
1. skupinová administrace projektivní techniky, bez možnosti diskuze nad kresbou a ověření
si hypotéz prostřednictvím jiných projektivních technik, poskytuje širší prostor pro chyby
v hodnocení a zužuje úhel podhledu na prožívání a psychiku probanda vůbec.
2. hodnocení projektivním techniky jediným výsledným skórem opět zužuje úhel pohledu na
probanda a je velmi ochuzující a může být i zavádějící. Protože jsme však do své testové
baterie chtěly projektivní techniku zařadit, abychom získali informace o prožívání studentů,
bereme toto riziko v potaz a čtenáře žádáme, aby výsledky testu hvězd a vln považovali spíše
za orientační a možné.
4.4.1 Výsledky prvního testování
Následující tabulka č. 24 zobrazuje výsledné hodnocení prožitkové spokojenosti v SWT
v rámci pětibodové škály a to opět v rámci oborových skupin.
Tbl.24
Prožitková spokojenost dle

ano %

SWT

Spíše

% ??? %

ano

Spíše

% Ne %

ne

Skupina 1

4

18

5

23

2

9

11

50

0

0

Skupina 2

5

19

3

11

2

7

8

30

8

30

Skupina 3

2

7

5

17

3

10

15

52

4

14

Skupina 4

0

0

4

31

2

15

5

38

2

15

Celkem

11

12

17

19

9

10

39

43 14 15

Komentář k tabulce: Výsledné rozložení našeho hodnocení kreseb do pětibodové škály, tak
jak je zobrazuje tabulka, je pro nás znepokojující. Pouze 31% studentů jsme po vyhodnocení
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jejich kresby zařadily do kategorie prožitkové spokojenosti ano a spíše ano, tedy pouze 1/3
studentů předpokládáme spokojenost v prožívání, stabilitu, harmonický vývoj atd. Kresba
10% studentů pro nás byla „nečitelná“. A celých 58% jsme zařadily do kategorii prožitkové
spokojenosti spíše ne a ne, tedy skoro u 2/3 studentů předpokládáme nespokojenost
v prožívání, nestabilitu, negativní momenty v prožívání a u 15% i možný disharmonický
vývoj. Na to proč tomu tak je máme několik hypotéz:
1. hypotéza: jedná se spíše o metodologickou chybu, kdy redukce možných X výstupu
z projektivního testu na 1skóre, zapřičinila toto negativní zkreslení.
2. hypotéza: jako kliničtí psychologové máme tendenci se při testování zaměřit především na
patologii zkoumaného jedince a s ní pak pracovat, tuto pracovní tendenci jsme možná
uplatnily i v tomto výzkumu.
3. hypotéza: testové výsledky jsou reálné. Jelikož ve zkoumané vzorku byli všichni jedinci
buď v období puberty nebo adolescence, k čemuž patří emocionální zmatek až chaos, hledání
identity, existenciální nejistota a především nespokojenost se vším, pak jsou výsledná
hodnocení testu adekvátní.
Hypotéza 2 je pro nás výzvou, abychom si během druhého testování byly vědomi svého
zaměření na vyhledávání patologie, pak uvidíme, zda to výsledky dalšího testování ovlivní.
Rozložení v rámci skupin necháváme bez komentáře, neshledáváme je významné,
zůstává k posouzení čtenářem.
4.4.1.1 Spokojenost dle dotazníku
Do námi zkonstruovaného dotazníku jsme vložily položku zjišťující spokojenost. Dotaz
zněl: Jsi v životě většinou spokojený? Odpověď měl pak proband zaznamenat na pětibodové
škále:
Ano – spíše ano – nevím – spíše ne – ne.
Následující tabulka č. 25 informuje o rozložení odpovědí v rámci této škály a o oborových
skupin
Tbl. 25
Spokojenost vyjádřená v

Ano %

dotazníku

Spíše

% nevím %

ano

Spíše

% ne %

ne

Skupina 1

7

32

13

59

1

5

1

5

0

0

Skupina 2

10

37

15

55

1

4

1

4

0

0

Skupina 3

10

36

13

46

2

7

3

11

0

0

Skupina 4

6

46

6

46

0

0

1

8

0

0

Celkem

33

37

47

52

3

3

6

7

0

0

Komentář k tabulce: Již pouhým pohledem na tabulku vidíme, že zde je trend hodnocení
spokojenosti zcela opačný, podstatně méně znepokojující. Celých 89% studentů v dotazníku
uvedlo, že se v životě většinou cítí spokojeni nebo spíše spokojeni. 3% studentů nevěděla zda
jsou spokojeni a pouhých 7% se cítilo spíše nespokojených. Rozložení v rámci skupin je
víceméně rovnoměrné, nemáme potřebu dalšího komentáře.
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Dále jsme se zaměřily na to, jak odpovídá námi hodnocená hodnota 5 – tedy prožitková
nespokojenost v SWT souvisí se subjektivně prožívanou spokojenosti či nespokojenosti
uvedenou v dotazníku.
Tbl.26
Spokojenost dle dotazníku

1 2 3 4 5

Prožitková spokojenost 5 dle SWT 5 7 0 2 0
Komentář k tabulce: Překvapivě nesouvisí skoro vůbec, 14 studentů jsme hodnotily
v prožitkové nespokojenosti na škále 5, ale žádný z nich sám sebe za nespokojeného
neoznačil a jen 2 se přiznali k tomu, že jsou v životě spíše nespokojeni, ostatních 12
v dotazníku sdělilo, že se cítí ano či spíše ano spokojeni. Proč tomu tak je se můžeme opět
pouze domnívat, máme několik hypotéz:
1. hypotéza: student v dotazníku neměl zájem odpovídat pravdivě o svých pocitech
2. hypotéza: příliš kladné subjektivní hodnocení spokojenosti a zároveň naše hodnocení na
škále 5 v SWT může vypovídat o silném popřením ohrožujících či nepřijatelných pocitů.
3. hypotéza: naše hodnocení kresby SWT na pětibodové škále není reálné, z důvodů výše
popsaných.
Podívaly jsme se na tento jev i z druhé strany, kdy jsme srovnaly subjektivní hodnocení
spokojenosti 4 dle dotazníku, (tedy kde student udává, že se v životě cítí spíše nespokojen)
s naším hodnocením spokojenosti v SWT. (hodnocení 5 se v dotazníku nevyskytlo).
Tbl.27
Prožitková spokojenost dle SWT 1 2 3 4 5
Spokojenost 4 dle dotazníku

1 3 2

Komentář k tabulce: Zde je naopak vysoká shoda, 5 ze 6 studentů, kteří uvedli, že se v životě
cítí spíše nespokojeni, jsme i my hodnotily v SWT jako spíše nespokojeni a nespokojeni..
Bohužel takto malý vzorek nemůže vyvrátit ani potvrdit některou z předešlých hypotéz, ale
přesto ve světle tohoto poznatku se hypotéza 1 a 2 jeví jako pravděpodobná.
5 Místo závěru
V praktické části jsme při komentování výsledků testování vyslovily mnoho domněnek,
předpokladů a pracovních hypotéz, které by zasloužily další diskuze a konečný závěr.
Nicméně propracovanou diskuzi a závěr má smysl předkládat až po druhém testování v létě
v roce 2011, až studie bude kompletní a závěry tak mohou být platné a podpořené větším
vzorkem probandů. Předběžné závěry lze dle našeho názoru velmi dobře odečíst
z předložených výsledků testování.
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Nakonec Vám alespoň nabídneme zjištěné údaje o „nejlepším“ studentovi z prvního
kola testování:
Extrémně nadprůměrného výkonu v testu tvořivosti, zároveň i vysoce nadprůměrného
intelektového výkonu v TIPu a spolu s tím i nadprůměrného výkonu v doplňování vět dosáhl
pouze 1 student a to 15 ti letý matematik z Chlumčan. Svou rodinu popsal jako normální
rodinu, kterou má rád, má jednoho sourozence a je prvorozený. Tento student má
prospěchový průměr 1; umístil se na 1. - 4. místě v krajském kole Matematické olympiády.
Jeho matka pracuje jako praktická lékařka, otec je softwearový architekt. Ke studiu oboru
matematika jej přivedl otec. Chlapcův zájem o obor podporuje úspěch v soutěžích, radost
z věnování se oboru samotnému a členové rodiny. V dotazníku uvedl, že neví, zda se
považuje za úspěšného ve svém oboru. Jeho škola nebo třída má rozšířenou výuku
matematiky. Mimo školu se věnuje svému oboru 1 – 5 hodin týdně. Nestává se mu, že by při
studiu svého oboru zapomněl na čas. Matematiku by chtěl (spíše ano) studovat dál a mít ji
jako povolání. Neví zda jeho učitel mu pomáhá rozvíjet jeho zájem o obor. Sport, počítače a
„poflakování“ jsou zájmy, které ho spojují s jeho vrstevníky. Myslí si, že jeho spolužáci by ho
popsali jako normálního kluka. V životě se cítí spíše spokojený, stejně tak jsme hodnotily i
jeho prožitkovou spokojenost v testu hvězd a vln.
6 Kontakt na autora
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
E-mail: vvichova@volny.cz
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