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Program workshopu:  
1. Matematické nadání 
2. Identifikace nadaných žáků 
3. Žáci nadaní na matematiku a výuka matematiky 
4. Přístupy nadaných žáků k řešení úloh 
5. Úlohy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 
6. Diskuze, zkušenosti z praxe  
 
 
 
 
 
Materiál vznikl jako přehled informací z monografie: 
Budínová, I. (2018). Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých 
typů úloh v matematice. Brno: PdF MU.  
 
Workshop matematické čtenářské gramotnosti je realizována a financována v rámci projektu „PolyGram 
- Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“, 
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 



 

1. Matematické nadání 
 

- všeobecná inteligence nemusí zcela korespondovat s matematickými schopnostmi žáka 
- pro výkony v matematice je určující typ inteligence 
 
Ze sedmi druhů inteligence (viz Budínová, 2018, s. 17), které uvádí Gardner (2006), mohou 
ovlivňovat matematické schopnosti:  

 verbální inteligence (řečové schopnosti, díky nim žáci mohou dobře analyzovat slovní 
úlohy),  

 logicko-matematická inteligence (schopnost rozpoznat, v čem spočívá problém, a 
vyřešit jej), 

 prostorová inteligence (uplatňující se nejvíce v geometrii). 
 
Matematicky nadaní žáci: 

- liší se od ostatních skupin dětí schopností spontánně formulovat problémy a pružně 
organizovat data, 

- odlišují se od svých nenadaných vrstevníků výjimečnou schopností usuzování, 
- mohou projevovat mimořádnou paměť, schopnost řešit problémové úlohy nečekanými 

způsoby, schopnost odhalovat vzorce a vztahy,  
- preferují řešení problémů na abstraktní úrovni, 
- mají obvykle jiný způsob uvažování než ostatní žáci, jejich myšlení je komplexnější, 

jsou schopni přemýšlet v širokých souvislostech. 
 
Poznámka: Pro žáka s vysokou matematickou inteligencí může být vyřešení problému tak 
triviální, že vůbec neví, jak by sdělil či zapsal svůj postup.  
 
Matematicky nadaní žáci tvoří specifickou skupinu v rámci nadaných žáků. 
Šest profilů nadaných dětí, které zavedli Betts a Neihart (1988, 2017) a jsou uznávané 
americkou Národní asociací pro nadané děti (Budínová, 2019, s. 19): 
1. Úspěšné děti 

- jsou oblíbené u učitelů, obdivované spolužáky i rodiči; mají excelentní výsledky ve 
škole a jsou často vytipovány učiteli; tyto děti, jakož i děti dalších profilů, se ve škole 
začnou snadno nudit. 

2. Autonomní děti 
- jsou obdivované pro své schopnosti, jsou vnímány jako ti, kteří uspějí; mají dobré 

sebevědomí, vysokou vnitřní motivaci; mívají dobré známky. 
3. Skrývači nadání 

- působí tiše a ostýchavě, jako málo odolní a přecitlivělí, jsou vnímáni jako úspěšní 
průměrní; nejsou si jisti sami sebou, mají nízké sebevědomí; ve škole nebývají 
identifikováni. 

4. Defenzivní odpadlíci 
- jsou vnímáni jako neposlušní, nepřijímají je dospělí ani vrstevníci; jsou stále v opozici, 

mají na vše vztek; objevuje se u nich nesoulad mezi inteligencí a školními výsledky, 
jsou vynikající v mimoškolních aktivitách. Tato skupina také bývá u nás označována 
jako podvýkonní žáci. 
 
 



 

5. Provokatéři (kreativní rebelové) 
- mívají problémy s disciplínou, působí jako iritující; ve škole se rychle začnou nudit, 

jsou netrpěliví, často v opozici, mají nízké sebevědomí; ve škole nebývají 
identifikováni. 

6. Děti s dvojí výjimečností (nadané děti s fyzickým hendikepem či s poruchou učení) 
- bývají vnímány jako divné a hloupé, ostatní děti se jim vyhýbají; nedokáží reagovat na 
požadavky učitele, jsou frustrované, mají nízké sebevědomí, nechápou příčiny svých těžkostí; 
potřebují velkou podporu. 
 
U podvýkonných nadaných žáků a dětí s dvojí výjimečností se projevuje nesoulad mezi 
nadáním (často identifikovaným v PPP) a školními výkony.  
 
 

2. Identifikace nadaných žáků 
 
- je komplexní a dlouhodobá záležitost, na které se podílejí rodiče, učitel, pedagogicko-
psychologická poradna a dítě 
- učitelé často za nadané žáky považují ty, kteří dělají věci jednodušeji, rychleji a lépe ve 
srovnání s vrstevníky; nadaní žáci se obvykle projevují jinak nežli spolužáci, avšak ne vždy 
v pozitivním slova smyslu 
 
Učitelé obvykle provádí prvotní identifikaci a doporučí návštěvu odborného pracoviště, které 
provede přesnou identifikaci. U matematicky nadaných žáků může být však s prvotní 
identifikací problém. Vyšší rychlost řešení problémů bývá často vnímána jako projev nadání. 
Jenže nadaní žáci mohou být naopak při řešení úloh pomalejší, protože se k řešení staví 
komplexněji. Matematicky nadaní žáci mohou také narážet na svůj složitý způsob myšlení, 
kvůli němuž si mohou vybrat komplikovanější způsob řešení, ve kterém se dopustí 
numerických chyb. Někteří matematicky nadaní žáci mohou být slabí v aritmetice. 
 
Komplexní psychologická diagnostika mimořádného nadání by dle Standardu komplexní 
diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání (kolektiv autorů, 2016, s. 35) měla zahrnovat 
(Budínová, 2019, s. 25):  

 Analýzu dat z rodinné a osobní anamnézy.  
 Administraci standardizovaného komplexního individuálního testu rozumových 

schopností. 
 Posouzení tvořivosti. 
 Zjištění osobnostních charakteristik a vlastností (včetně sociálních a komunikačních 

dovedností). 
 Analýzu výsledků pedagogické diagnostiky učitelů zaměřené na různé charakteristiky 

osobnosti dítěte/žáka a na jejich projevy v chování. 
 Zjištění specifik práce s učivem a strategií myšlení (učební a kognitivní styly včetně 

metakognitivních strategií). 
 Posouzení pracovních charakteristik a volních vlastností (včetně seberegulace a 

sebeřízení ve vztahu k učení). 
 Analýzu motivace a zájmové činnosti, případně dle potřeby též profesní orientaci. 

 



 

 
3. Žáci nadaní na matematiku a výuka matematiky 

 
- zásadním principem vzdělávání nadaných je dle Mönkse a Katzka (2005) diferenciace a 
individualizace 
 
Diferenciace, diferencovaná výuka 

- vytvoření vhodných podmínek pro vzdělání žáků v matematice vzhledem k jejich 
zvláštnostem a předpokladům 

 Diferenciace vnější 
  Je realizována ve školské praxi; diferenciace podle typu škol, případně tříd – školy nebo  

třídy s rozšířenou výukou matematiky. 
 Diferenciace vnitřní 

Výuka matematiky v rámci jedné třídy; uplatňuje se tam, kde v rámci jedné třídy 
vzděláváme žáky s různými předpoklady, schopnostmi, s různým tempem práce, 
specifickými vzdělávacími potřebami aj. Zpravidla se realizuje tzv. individualizovanou 
výukou. 

 
Individualizace, individualizovaná výuka 

- výuka žáka v běžné třídě, kdy se zaměřujeme na obsah učiva, styl výuky, metody práce 
a specifické zvláštnosti žáka 

- celý proces výuky je přizpůsoben vzdělávacím potřebám konkrétního žáka 
- zaměřujeme se na výběr vhodných metod práce, které podporují rozvoj tvořivých 

schopností žáka a zvyšování jeho samostatnosti při výuce matematiky 
 
Možné způsoby individualizace výuky matematiky: 

- zadávání kvalitativně náročnějších úloh v rámci hodiny (ovšem s následnou diskuzí nad 
řešením úlohy) v souboru gradovaných úloh, 

- zadávání pracovních listů se zajímavými úlohami, 
- nabídka matematického kroužku, 
- příprava žáků na matematické soutěže apod. 

 
 

4. Přístupy nadaných žáků k řešení úloh 
 

- nadaní žáci mají rozdílné schopnosti, ze kterých vycházejí při řešení problémových úloh 
- nadaní žáci jsou úspěšní v těch částech řešení problému, které jsou spojeny s organizováním   
   dat, používáním pravidel, modifikací zadání, s porozuměním komplexním problémům a    
   vyhledáváním relevantních údajů 
- při řešení problému nejednou používají matematický aparát, který zatím nebyl ve výuce  
  probírán 
- nadaní žáci tráví více času čtením zadání a jeho interpretaci vlastními slovy 
- nadaní žáci obvykle používají sofistikovanější strategie řešení úloh 
 
 
 



 

Rozlišení strategie řešení matematických úloh dle sofistikovanosti: 
1. Neřízený experiment (metoda pokusu a omylu) 

Žák experimentálně prověřuje zadané vztahy, postupně se přibližuje výsledku, avšak nehledá 
mezi jednotlivými řešeními souvislost, která by mu umožnila řešení urychlit. 

2. Řízený experiment 
Žák experimentálně prověřuje zadané vztahy, po několika krocích si všimne určité zákonitosti, 
tu využije ke zrychlení řešení. 

3. Aritmetické řešení s grafickým znázorněním 
Žák využívá grafického znázornění k nalezení vzájemných vztahů, úlohu řeší numericky. 

4. Aritmetické řešení bez grafického znázornění 
Žák naleze vztahy mezi veličinami bez obrázku, tj. jeho aritmetické představy jsou na vyšším 
stupni vývoje. 

5. Algebraické řešení 
Žák správně označí neznámé, sestaví rovnici či soustavu rovnic a tu správně vyřeší. 
 

 
5. Úlohy pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií 

 
Doporučujeme publikace: 

 
Budínová, I., Blažková, R., Vaňurová, M., & Durnová, H. (2016). Matematika pro bystré 

a nadané žáky. Úlohy pro žáky 1. stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele. Brno: Edika. 
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Ukázka úloh: 

 
 
 

6. Diskuze, zkušenosti z praxe 
 
Otázky:  

a) Jak identifikujete matematicky nadané žáky ve výuce? 
b) Jaké principy vzdělávání matematicky nadaných žáků uplatňujete ve své praxi? 
c) Jak matematicky nadaní žáci ve vašich hodinách přistupují k řešení úloh? Vypozorovali 

jste nějaká specifika? 
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