
 

Také mimořádně nadaní a talentovaní žáci potřebují pomoc 

 

Všichni si myslí, že pomoc na základní škole potřebují jen slabí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a 
že ti talentovaní, kteří mají v podstatě také speciální vzdělávací potřeby, ale jiného druhu, si pomohou sami, 
ale opak je pravdou. Jen je poněkud problém tyto mimořádně nadané žáky ve třídě najíta poskytnout jim 
odpovídající podporu.  

Jednou z možných cest je diagnostika nadání či talentu žáků, která má v řadě oblastí své nesporné slabiny, 
protože rozeznat ve třídě mimořádně nadaného žáka od ostatních je často velkým oříškem. Řadu talentů je 
možné identifikovat například podle vysoké výkonnosti žáka v matematice, v jazycích, přírodovědných 
předmětech, hudební a tělesné výchově, nebo v testech rozumových schopností. Ale řada talentů zůstává 
učitelům, rodičům, ale i psychologům nenávratně skryta, protože míra například hudebního či výtvarného 
talentu není měřitelná dnes běžně užívanými psychodiagnostickými nástroji a metodami.  

Není příliš velkým objevem, že každý žák má úplně jiné schopnosti a odlišný charakter nadání a talentu, 
které mu v našem každodenním životě pomáhají, ale také velmi často nepomáhají. Naše schopnosti stejně 
jako i talent„na něco“ jsou pak základem našich dovedností, dlouhodobých zájmů, ale i našeho vztahu k 
učení. Odlišné typy schopností a talentu pak mají vliv nejen na konkrétní či logické myšlení, ale i na to, jakou 
slovní zásobu a slova při rozhovoru člověk s ostatními lidmi používá, zda přemýšlí spíše rukama, a je spíše 
nadaný pohybově, či přemýšlí spíše hlavou, nebo jaký je jeho vztah k ostatním lidem a k přírodě kolem nás. 
Když žáci pochopí silné stránky svých vlastních schopností a talentu, a v čem jsou velmi dobří a mimořádně 
talentovaní, pomůže jim to nejen v jejich každodenním životě, ale i při výběru jejich budoucího povolání, 
kde tyto vlastní silné stránky budou moci co nejlépe uplatnit.  
 
A právě této problematice je věnován nový poradenský program TalenTest (https://www.talentest.cz/), 

který by měl pomoci nejen žákům, ale i jejich rodičům a učitelům pochopit, který typ talentu a schopností 

jsou nejen silnou stránkou osobnosti jednotlivých žáků, ale i jak tento talent mohou rozvíjet a v dalších 

letech pak velmi úspěšně uplatnit v budoucím povolání. TalenTest však může žákům stejně tak usnadnit 

pochopení i slabých stránek některých svých schopností, které se mohou snažit systematicky rozvíjet.  

Diagnostický a poradenský program TalenTest, který je koncipován na základě teorie mnohočetné 

inteligence Howarda Gardnera, je schopen na základě vyhraněnosti talentu a nadání pomoci žákům 

základních a středních škol a jejich rodičům a učitelům při volbě další vzdělávací cesty. Program je konkrétně 

věnován mnoha různým činnostem, které žáci mají či naopak nemají rádi, které se zájmem dělají či naopak 

nedělají vůbec a se kterými činnostmi se žáci s mimořádným nadáním a talentem nejvíce identifikují. Cílem 

poradenského programu Talentest, který je dostupný na Google Play pro mobilní telefony a tablety 

(Android) a App Store pro iPhone a iPad (iOS), je zaměřen právě na to, co v dnešních školách chybí, a tím je 

základní diagnostika talentu a řady schopností žáků spojená se studijně profesním a kariérovým 

poradenstvím.  

 

http://www.ceskaskola.cz/2019/06/take-vyjimecne-chytri-potrebuji-pomoc.html
https://www.talentest.cz/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při interpretaci výsledků je program schopen uživateli v prvé etapě poskytnout srovnání silných a slabých 
stránek schopností žáka, které ho informují o podprůměrném, průměrném či nadprůměrném nadání 
v každém z 8 typů jeho talentu či schopností.  

 

                       

 
Obdobně jako řada obdobných zahraničních metod, umožňujících diagnostiku vlastních schopností, je 
program koncipován tak, že žákům umožňuje nejen samostatně a nezávisle absolvovat Talentest, ale stejně 
tak žákům umožňuje samostatné vyhodnocení a interpretaci výsledků, čímž poskytuje okamžité výsledky 
nejen žákům samotným, ale i jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, kteří v tomto procesu 
sebepoznávání hrají spíše poradenskou či konzultační roli.  
 
Dlouhou dobu dominovala v našem myšlení představa, že pojem „inteligence" se vztahuje především ke 
třem oblastem našich schopností: k matematickému, jazykovému nadání a vizuálně prostorovým 
schopnostem. Gardnerova teorie mnohočetné inteligence vychází z poznatku, že neexistuje jen jeden, ale 



 

více talentů, typů nadání a inteligencí, byť některé z nich nejsou doposud přímo měřitelné testy inteligence. 
Ve své mnohočetné teorii Howard Gardner rozlišuje celkem 8 typů nadání, talentu, inteligence či 
individuálních schopností (MI), které žákům umožňují problémy nacházet, vytvářet, ale i řešit a tyto 
schopnosti či talent jsou pak základem pro osvojení si nových vědomostí. Podle Gardnera může člověk 
disponovat 8 následujícími typy inteligence, talentů či nadání: 
 
1. Jazykové schopnosti a talent (word smart) mají zpravidla žáci, kteří jsou schopni se snadno vyjadřovat nejen 

s pomocí mluveného, ale i psaného jazyka. Rádi a snadno se učí cizí jazyky, snadno se vyjadřují a mají bohatou 
slovní zásobu. Jazykové schopnosti jsou velmi důležité především ve škole, kde tvoří celých osmdesát procent 
šance na úspěch. Bez jazykových schopností se škola stává pro mnohé žáky „táborem nucených prací“.  
 

2. Logicko-matematické schopnosti a talent (logic smart) mají zpravidla žáci, kteří mají nejen velmi dobrý logický 
úsudek, ale vyznačují se současně i mimořádně dobrou úrovní abstraktního myšlení, rychlým chápáním 
vzájemných vztahů, snadno řeší i složité problémy nejen v matematice, ale i v dalších přírodovědných 
předmětech.  

 
3. Vizuálně-prostorové schopnosti a talent (picture smart) mají zpravidla žáci, kteří mají nejen velmi dobrou 

schopnost výtvarného vidění, plošné a prostorové představivosti stejně jako i fantazie, a díky tomu jsou schopni 
vidět věci, tvary a objekty, které jsou ostatním lidem skryty. Všechny tyto vizuální schopnosti pak uplatňují v řadě 
uměleckých nebo řemeslných oborů jako malířství, sochařství, grafická, keramická a fotografická tvorba, umělecká 
řemesla, aranžérství, ale i architektura apod. Spolu s jazykovými a matematickými schopnostmi tvoří další 
důležitou složku obecné inteligence.  

 
4. Hudební schopnosti a talent (music smart) mají zpravidla žáci, kteří mají smysl pro rytmus, líbí se jim hudba, zpěv 

i hra na hudební nástroje a mají zpravidla i hudební sluch, který jim umožňuje rozvíjet hudební schopnosti při 
zpěvu, hraní na různé hudební nástroje, ale i při komponování hudby.  

 
5. Tělesně-pohybové schopnosti a talent (body smart) mají zpravidla žáci, kteří jsou velmi pohybově nadaní, jsou 

schopni velmi dobré pohybové koordinace, a právě proto jsou nejen velmi pohybově obratní, ale i šikovní nejen 
při sportu, ale často i při běžné manuální práci s nářadím a nástroji v různých technických, ale i uměleckých 
řemeslech stejně jako jsou sportovně zdatní v různých sportovních disciplínách, které vyžadují obratnost, 
vytrvalost, sílu, rychlost a dobrou koordinaci pohybů.  

 
6. Vnitřní/intrapersonální schopnosti a talent (self smart) mají zpravidla žáci, kteří mají velmi dobrou schopnost 

rychle porozumět svým vlastním vnitřním pocitům, myšlenkám a motivům, vyznají se nejen sami v sobě, ale jsou 
schopni pochopit pohnutky, cíle a záměry ostatních lidí. Žáci s vysokou úrovni intrapersonálních schopností 
vykazují nejen silnou vůli, ale projevují současně výraznou nezávislost na ostatních, mají zpravidla vyhraněné 
názory a jdou cestou vlastního stylu myšlení, ale i jednání.  

 
7. Sociální/interpersonální schopnosti a talent (people smart), označované také jako sociální inteligence, mají 

zpravidla žáci, kteří umí spolupracovat s ostatními lidmi, jsou schopni jim nejen porozumět, ale i motivovat je, 
protože jsou mimořádně citliví k jejich potřebám; umí se velmi dobře vcítit do pocitů jiných lidí, a právě proto se 
uplatňují v řadě pomáhajících profesí, jako je učitelství, poradenství, lékařská, sociální a zdravotní péče apod.  

 
8. Přírodovědné schopnosti a talent (nature smart) mají zpravidla žáci, kteří milují pobyt, ale i práci v přírodě, péči 

o zvířata, rostliny a všechno, co k přírodě prostě patří. Všechny tyto schopnosti pak uplatňují v  řadě 
přírodovědných profesí, jako je biologie, zoologie, botanika, ale i pěstitelství, chovatelství, veterinářství apod.  
 

První tři kategorie poznávacích schopností (jazykové, logicko-matematické a vizuálně prostorové 
schopnosti) jsou zpravidla měřitelné řadou výkonových zkoušek schopností, které jsou označovány jako 
testy inteligence. Další tři typy inteligence (hudební, tělesně-pohybové a výtvarné schopnosti) jsou 
základem tvořivosti či kreativity jedince. Poslední tři typy (vnitřní, sociální a přírodovědné schopnosti) určují 
kvalitu našeho sociálního života a náš vztah k okolí. 
 
Gardnerova teorie mnohočetné inteligence je založena na postulátu, že každý žák disponuje ve větší či 
menší míře všemi uváděnými typy schopností, talentu, nadání či inteligence. Tyto schopnosti či určitý typ 
nadání či talentu pak fungují jedinečným způsobem u každého žáka. Někteří žáci však vykazují extrémně 
vysokou úroveň schopností v řadě uváděných skupin nadání, nicméně většina žáků vyniká pouze v některé 
oblasti schopností, zatímco ostatní oblasti schopností, talentu či talentu jsou rozvinuty u nich daleko méně. 



 

Existuje mnoho způsobů a postupů, jak může být žák „inteligentní“ a každá z uvedených schopností může 
být systematicky rozvíjena a žák je schopen osvojit si řadu schopnosti na přiměřené úrovni, jsou-li pro tento 
rozvoj ve školním a rodinném prostředí vytvořeny vhodné podmínky.  
 
Dobří učitelé mají většinou rádi svůj obor, který vyučují. Velmi často ale zažívají, že jejich žáci s nimi tento 
entuziasmus nesdílejí. Mnoha kantorům se však ve výuce již mnohokrát vyplatilo aktivovat i ostatní typy 
nadání či chcete-li inteligence na základě správně vytvořených aktivit. Právě tento problém se snaží řešit 
poradenský program Talentest, který je schopen u žáků diagnostikovat míru, stupeň a rozsah jejich nadání 
a talentu, které mohou využít nejen při učení ve škole, ale i při volbě dalšího studia na střední, vyšší odborné 
či vysoké škole. Program totiž umožňuje nejen rychle identifikovat latentně talentové žáky, ale současně 
pro tyto žáky vytvořit podmínky jejich systematického rozvoje podle stupně, rozsahu a míry jejich talentu a 
nadání. Zapojení více typů nadání žáka pak bezpochyby vede k rychlejšímu a trvalejšímu uchování školního 
učiva, protože předpokladem úspěšného učení je střídání aktivní a pasivní fáze učení.  
 
Teorie mnohonásobné inteligence Howarda Gardnera je v mnoha směrech chápána především jako 
vzdělávací teorie, která má pomoci žákům ve škole rozvíjet individuální vzdělání, které je přizpůsobeno 
speciálním vzdělávacím potřebám každého žáka. Tradiční školské systémy většinou kladou zvýšený důraz 
na rozvoj logicko-matematických (matematika, fyzika) a jazykových schopností (čtení a psaní, osvojování 
mateřského, ale i cizího jazyka). Gardnerova teorie předpokládá, že žáci budou ve škole daleko úspěšnější, 
pokud budou v rámci svého vzdělávání schopni uplatnit svůj talent, nadání a více svých individuálních 
schopností, které pak současně budou učiteli rozvíjeny celou řadou pedagogických metod, cvičení a aktivit 
schopných oslovit více žáků, nikoli jen žáky s velmi dobrou úrovní matematicko-logického či jazykové 
myšlení a schopností.  
I když teorie mnohonásobné inteligence Howarda Gardnera je relativně nová, řada předchozích 
psychologických výzkumů z oblasti školní a poradenské praxi prokázala, že teorie mnohonásobné 
inteligence je užitečným přínosem i v kariérovém poradenství. Řada studijních oborů stejně jako i velmi 
široké spektrum mnoha povolání předpokládá ve studijní a profesní oblasti uplatnění talentu, nadání a řady 
nejrůznějších schopností, a to nejen jazykového a matematicko-logického myšlení, ale i tělesně pohybových 
či přírodovědných, ale i výtvarných, hudebních či intrapersonálních a sociálních schopností, které mají 
významný podíl na úspěšnosti při studium, ale i v povolání. Nejedná se totiž o jeden dílčí test rozumových 
schopností potvrzující platnost řady inteligencí, ale o vlastní aplikaci Gardnerovy teorie ve formě 
poradenského programu, který je zaměřen na široké spektrum schopností žáků, které nejsou doposud 
postižitelné jinými diagnostickými postupy. V další etapě je žák informován o možnostech využití svých 
schopností a talentu nejen při volbě vhodného učebního či studijního oboru na střední, vyšší odborné a 
vysoké škole, kde tento talent může optimálním způsobem uplatnit, ale i o spektru řady profesí a povolání, 
která určitý typ talentu vyžadují.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Řada psychologů mimo jiné upozorňuje na skutečnost, že při testování mnohonásobné inteligence bylo 
zjištěno poměrně výrazné zvýšení sebevědomí žáků stejně jako i při plánování profesní kariéry. Právě 
z tohoto důvodu byl v posledních letech rozvoj širokého spektra schopností zahrnut do učebních osnov 
v mnoha zahraničních základních a středních školách. Široké spektrum schopností jim totiž pomáhá zjistit, 
v čem jsou žáci dobří a chytří, protože jsou schopni rozpoznat a využít svůj přirozený talent stejně jako i najít 
způsob, jak tyto své individuální schopnosti mohou rozvíjet a uplatnit v nejrůznějších studijních oborech a 
později i ve zvoleném povolání. Tato teorie je platná nejen ve vztahu k jednotlivým žákům, ale ve školství i 
obecně v souvislosti nejčastěji užívanými metodami a pedagogickými postupy, které u některých žáků 
prostě nefungují. Například proto, že většina učitelů do žáků vědomosti a znalosti „hustí“ pouze verbálně, 
přičemž kdyby školní učivo či řešené úlohy znázornili jiným způsobem (např. barevně, v prostoru, s pomocí 
interaktivní tabule, hudbou a pohybem), dost možná by bylodaleko více nejen motivovaných, ale i nadaných 
žáků v oblasti matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a jiných školních předmětů. Od doby vzniku 
Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence proběhla v řada výzkumů, které konstatují, že u žáků základních 
a středních škol dominuje zejména interpersonální, vizuální a pohybově motorický typ inteligence, nadání 
a talentu, které jim pomáhají při zvládání školního učiva. K rozvoji tohoto typu nadání pak výrazným 
způsobem při vyučování pomáhá zejména užívání vizuálních učebních pomůcek stejně jako i zavedení 
diskusních skupin a prezentace školních témat samotnými žáky ve třídě ve formě referátů a samostatně 
zpracovaných projektů.Tyto dominantní typy inteligence pak naznačují, že žáci dávají přednost skupinové a 
párové práci před ostatními činnostmi, kde je kladen důraz výhradně na jazykové či logicko-matematické 
schopnosti a nadání žáků. 
 
Teze Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence vyvolaly v posledních 10 letech mezi učiteli v mnoha 
zemích skutečný převrat. Velmi mnoho kantorů si dnes klade otázku, zda neučí některé žáky špatně, a to 
tím, že u žáků kladou důraz pouze na oblast jazykových či matematických schopností a ostatní typy 
schopností prostě ignorují. Je vhodné změnit učební plány v některých školních předmětech, aby 
odpovídaly i jinému typu schopností žáků a umožňovaly rozvoj talentu a nadání žáků v dalších oblastech 
jejich schopností? Gardner kritizuje současnou školu zejména za to, že současná škola nebere v úvahu 
skutečnost, že na školním výkonu žáků se podílí nikoli jedna, ale celá řada schopností, které jsou schopny 
přizpůsobit vzdělávání žáků jejich individuálním možnostem a osobním potřebám. A tak se řada 
vzdělávacích institucí v zahraničí, ale i u nás podle Gardnerovy teorie začala řídit. Celá řada základních, ale i 
středních škol staví školní vzdělávací programy stále více na principu individualizace výuky, která má dát 
průchod právě té oblasti schopností, ve které je žák nejsilnější. Několik nedávných studií, které se 
soustředily na využití Gardnerova přístupu, zdokumentovalo nesporné pozitivní výsledky ve vzdělávání 
žáků. Jakmile dali učiteléžákům možnost naučit se školní látku cestou, která jim byla nejbližší, zaznamenali 
výrazný nárůst školních dovedností i u méně úspěšných žáků, kterým doposud učení ve škole právě nešlo.   

Nespornou předností programu TalenTest je skutečnost, že:  

− neklade v průběhu individuální administrace výrazné nároky na klienty; test trvá 15–20 min.;  

− poskytuje žákům stejně jako i jejich rodičům a kariérovým poradcům jasnou grafickou prezentaci dat 
včetně generované zprávy, která všem uvedeným skupinám usnadňuje interpretaci a pochopení 
výsledků, kterých žák dosáhl; 

− poradenský program je plně kompatibilní nejen s informačním systémem o uplatnění absolventů škol 
na trhu práce ISA (www.infoabsolvent.cz), ale umožňuje rychlý přechod do řady dalších informačních 
portálů, ale stejně tak i přechod na všechny stávající webové stránky středních, vyšších odborných a 
vysokých škol v ČR;  

 
Možnosti využití programu TalenTest jsou poměrně široké: 

 Diagnostika nadání a talentu žáků základních a středních škol, tj.  
a) zkvalitnění procesu diagnostiky dětí a žáků s nadáním ve školním a školském prostředí;  
b) podpora rozvoje nadání dětí a žáků v rámci formálního vzdělávání i ve volném čase;  
c) nabídka přiměřené podpory pedagogickým pracovníkům v jejich profesní přípravě na práci v 

oblasti vzdělávání nadaných žáků;   
 Vytipování a výběr talentovaných žáků do jazykových, matematických, přírodovědných a sportovních 

tříd na II. stupni základní školy 
 Vytipování a výběr talentovaných žáků do tříd s rozšířenou výukou informatiky a výtvarné výchovy  

http://www.infoabsolvent.cz/


 

 Výběr mimořádně nadaných žáků a zájemců o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích 
 Studijně profesní kariérové poradenství u žáků 8. – 9. tříd základní školy 
 Studijně profesní kariérové poradenství u žáků středních škol 
 
Finanční náklady při užívání programu TalenTest mohou hradit: 
 Žáci základních a středních škol a jejich rodiče (individuální platba)  
 Základní a střední školy  
 z dotačního programu, které MŠMT ČR v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání 2014 –2020 

každoročně vyhlašuje k podpoře školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky 
základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let;  

 z dotačních programů krajských úřadů na podporu mimořádně nadaných žáků; 
 z dotací Krajské sítě podpory nadání provázané v Síti národní s garancí a podporou MŠMT. 

 

Během školního roku mohou rodiče, ale i škola zakoupit k uvedenému poradenskému programu libovolný 

počet přístupových kreditů, které žákům a jejich rodičům umožní uvedený poradenský program 

jednorázově či opakovaně užívat. Na základě zaslané objednávky bude rodičům nebo pověřenému 

pracovníkovi školy zaslán příslušný počet přístupových kreditů k uvedenému programu. 

 

Klíčová slova:  inkluze, podpora nadaných žáků, Gardnerova teorie inteligence 

  
 

 

http://www.msmt.cz/file/36970/
http://www.ceskaskola.cz/search/label/inkluze
http://www.ceskaskola.cz/search/label/podpora%20nadan%C3%BDch%20d%C4%9Bt%C3%AD
https://clanky.rvp.cz/keyword/Gardnerova%20teorie%20inteligencí/

