
Co je dáno MiMiMiMimořádně NNNNadaným DDDDětem,    bříbříbříbřímě nebo dar?mě nebo dar?mě nebo dar?mě nebo dar?    

Pojem „nadání“ vnímáme pozitivně, dítě s intelektovým nadáním tedy automaticky považujeme za 

šťastlivce, který to v životě bude mít snadné a který může dosáhnout vynikajících výsledků v profesi, 

kterou si zvolí. To platí o dětech, které jsou nadané tak nějak přiměřeně, jsou chytré, bystré. . . . 

Mimořádné nadání představuje také mimořádnou zátěžMimořádné nadání představuje také mimořádnou zátěžMimořádné nadání představuje také mimořádnou zátěžMimořádné nadání představuje také mimořádnou zátěž. Lidský mozek je vysoce provázaný, pracuje 

komplexně; není tomu tak, že by myšlení mimořádně nadaných pádilo svým nezadržitelným tempem a 

ostatní psychické procesy (vnímání, prožívání,...) zůstávaly na úrovni obvyklé pro široký populační 

průměr. Určitá nerovnoměrnost je normální, nicméně obecně platí, že lidé s hodnotou IQ kolem 130 a 

víc mají kvantitativněkvantitativněkvantitativněkvantitativně i i i i kvalitativněkvalitativněkvalitativněkvalitativně odlišné fungování psychických funkcíodlišné fungování psychických funkcíodlišné fungování psychických funkcíodlišné fungování psychických funkcí.1 Můžeme hovořit o neuroatypii 

podobně jako u lidí s PAS nebo ADHD. 

Přenosová rychlost nervové soustavy se pohybuje okolo 2 m/s. U nadaných probíhá přenos vzruchů o 

0,05 m/s rychleji na 1 bod inteligenční škály. To znamená, že člověku s IQ 140 běží senzorické, 

mentální, emoční aj. procesy 2x rychleji oproti člověku s IQ 100. Nadaní mají vNadaní mají vNadaní mají vNadaní mají v    hlavě „frmol“, jsou téměř hlavě „frmol“, jsou téměř hlavě „frmol“, jsou téměř hlavě „frmol“, jsou téměř 

neustále zahlceni přílivem vjemů, informacíneustále zahlceni přílivem vjemů, informacíneustále zahlceni přílivem vjemů, informacíneustále zahlceni přílivem vjemů, informací, myšlenek, myšlenek, myšlenek, myšlenek a emocí. a emocí. a emocí. a emocí. Není divu, že jsou přecitlivělí, 

nesoustředění, neklidní, hyperaktivní nebo naopak apatičtí. Jejich bouřlivé reakce jsou nepřiměřené jen 

zdánlivě – jen dokud si neuvědomíme, co se jim v hlavě děje.  

Mezi společné kvalitativní znaky nadaných patří především vysoká míravysoká míravysoká míravysoká míra    vnitvnitvnitvnitřní motivace řní motivace řní motivace řní motivace (dokáží se 

hluboce ponořit do tématu, které je zrovna zajímá)    zvídavostizvídavostizvídavostizvídavosti    (kladou naléhavé a překvapivě 

sofistikované otázky), tvořivostitvořivostitvořivostitvořivosti (obrovská potřeba vytvářet něco nového, postupovat novými a 

neobvyklými způsoby) a a a a experimentování experimentování experimentování experimentování (neustále testují, rozebírají a zkoumají přístroje, věci, ideje, 

lidi, vztahy a zákonitosti fyzikální i lidské). Dále jsou pro ně typické divergentní myšlenídivergentní myšlenídivergentní myšlenídivergentní myšlení (myšlenky se 

nabalují do asociací a rozbíhají se do mnoha paralelních směrů), využitívyužitívyužitívyužití intuice intuice intuice intuice (nadaní správné řešení 

„vidí“, aniž by použili postup, kterým by je mohli zdůvodnit), touhtouhtouhtouhaaaa po smyslu po smyslu po smyslu po smyslu, pravdě, pravdě, pravdě, pravdě a koherenci a koherenci a koherenci a koherenci    

(kladou si existenční otázky, neustále promýšlejí svá přesvědčení a snaží se je udržovat v naprostém 

souladu), silný smysl pro spravedlnost a pocit spoluzodpovědnosti za prsilný smysl pro spravedlnost a pocit spoluzodpovědnosti za prsilný smysl pro spravedlnost a pocit spoluzodpovědnosti za prsilný smysl pro spravedlnost a pocit spoluzodpovědnosti za problémy světaoblémy světaoblémy světaoblémy světa (zastávají pevné 

vnitřní mravní principy),    zdánlivé kolísání zdánlivé kolísání zdánlivé kolísání zdánlivé kolísání empatieempatieempatieempatie (mohou být „emočně nasákaví“ a zároveň působit 

necitlivě svým přímočarým jednáním), zvýšená citlivost smyslů zvýšená citlivost smyslů zvýšená citlivost smyslů zvýšená citlivost smyslů (mívají smysl pro krásu a díky bohaté 

představivosti i umělecké sklony), perfekcionismus perfekcionismus perfekcionismus perfekcionismus (usilují o dokonalý výkon a trápí je, že ho nemohou 

dosáhnout) a od toho všeho se odvíjející nízké sebehodnocení a sebevědomínízké sebehodnocení a sebevědomínízké sebehodnocení a sebevědomínízké sebehodnocení a sebevědomí.  

V dětech s mimořádným nadáním (MiND) se skrývá obrovský potenciál, který musí být ventilován, a 

záleží na nás, zda jim umožníme, aby jej uplatnily co možná žádoucím způsobem. Jinak hrozí, že se 

                                                 1 Termín „nadání“ je z toho důvodu považován za zavádějící a diskutuje se příznačnějších variantách, např. mentální hyperaktivita. 



tvořivá síla přemění v sílu ničivou, která může být směrována dovnitř (vážné psychické potíže) nebo 

ven (nepotlačitelné zlobení, provokace, trápení, vzdor).  

Pokud je dítě identifikováno jako MiND, věnuje škola zvýšenou péči rozvíjení jeho kognitivních 

schopností. To ale nestačí. MiND potřebuje individuální přístup ke MiND potřebuje individuální přístup ke MiND potřebuje individuální přístup ke MiND potřebuje individuální přístup ke všemvšemvšemvšem svým potenciálním odlišnostem  svým potenciálním odlišnostem  svým potenciálním odlišnostem  svým potenciálním odlišnostem 

a citlivou podporu, aby dokázalo relativně spokojeně fungovat va citlivou podporu, aby dokázalo relativně spokojeně fungovat va citlivou podporu, aby dokázalo relativně spokojeně fungovat va citlivou podporu, aby dokázalo relativně spokojeně fungovat v    proproproprostředí, které je přizpůsobené středí, které je přizpůsobené středí, které je přizpůsobené středí, které je přizpůsobené 

ostatním, převážně neurotypickým dětem.ostatním, převážně neurotypickým dětem.ostatním, převážně neurotypickým dětem.ostatním, převážně neurotypickým dětem. Jeho psychické nastavení se liší ve spoustě jemných nuancí, 

které dohromady způsobují, že se mezi ostatními dětmi cítí být a je ostatními vnímáno jako „trochu 

divné“. Při vhodném přístupu můžeme předejít tomu, aby bylo zatíženo ještě víc – sociální izolací, 

marnou snahou o převýchovu a následnými psychickými problémy.  MiND může být rušeno nebo zneklidňováno zvuky a pachy, protože je senzoricky přecitlivělé. Může se cítit odmítané a kritizované, protože všechno bere osobně a vážně. Může být ukřivděné, protože jeho vnitřní morální hodnoty neodpovídají těm konvenčním nebo proto, že dostalo špatnou známku, jelikož zpracovalo úkol neočekávaným, kreativním způsobem. Může „nepracovat“, připadá-li mu zadaná činnost příliš triviální, a tak se nechá unést myšlenkami. Může být unavené, protože nedokáže proudy svých myšlenek zastavit. Může znehodnotit nebo neodevzdat svou práci proto, že mu nepřipadá dostatečně dokonalá. Může reagovat nepřiměřeně, protože se už devětkrát ovládlo, čehož si nikdo nevšiml a nikdo to neocenil, neboť jeho přecitlivělost není zřejmá, ale podesáté už to nedokáže a je káráno. Může se chovat agresivně v domnění, že se brání, nebo aby ze zoufalství ukázalo, jaké to je takhle trpět. Může se vytahovat a posmívat ve snaze pozvednout své žalostně nízké sebevědomí. „Může“ ne ve smyslu, že mu má být dovoleno, ale ve smyslu vysvětlení, proč se tak či onak chová. Jakmile rozumíme příčinám a důvodům, můžeme nežádoucím situacím a činnostem předcházet.  


