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Koordinátoři péče o 
mimořádně nadané v ČR 
�  Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští 

koordinátoři péče o nadané (1 – 2 psychologové 
PPP) 

�  Od roku 2010 přibyli speciální pedagogové.                  
Jejich seznam je na webu NÚV (www.nuv.cz , 
sekce Nadání a nadaní).  

�  Za Prahu: 
Psycholožka:  
PhDr. Pavla Picková (PPP Praha 1, 2 a 4)  
ppickova@ppppraha.cz  
Speciální pedagožka:  
PaedDr. Šárka Kučerová (ZŠ Na Smetance, Praha 2)  
poradna.smetanka@seznam.cz  



Proč? 
U dětí, jejichž 
konstruktivní 
schopnosti nejsou 
podporovány, 
vyvstává nebezpečí, 
že svou inteligenci 
využijí pro 
destruktivní cíle.  
 
(prof. Erika Landau (1931 – 
2013), Odvaha k nadání) 
 



Typy diagnostických zakázek 
�  Zakázka školy – nastavení IVP, vřazení do 

speciálního programu na škole apod. 

�  Zakázka rodičů – úroveň nadání, předchozí 
vyšetření jinde (MENSA, Centrum nadání 
apod.), někdy neobvyklé projevy 

�  Zakázka rodičů na podnět školy, event. jiného 
odborníka (lékař, logoped…) – dítě má 
výukové či výchovné problémy, ve třídě je 
obtížné, příliš živé… diferenciální diagnostika 



Identifikace – jak? 
� Spolupráce s rodiči, anamnéza, oblasti 

zájmů, osobnostní specifika 
� Pozorování dětí při práci, při hře a             

v kontaktu, rozbor výsledků, hodnocení 
testů a úloh (úspěchů i neúspěchů)  

� Pedagogická diagnostika učitelů pomocí 
dotazníků a škál 



Screening 
 
� Screeningová baterie pro identifikaci 

nadání – IDENA  
http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/rovne-prilezitosti-ve-
vzdelavani/nadani/dotazniky-a-inventare 

� Screeningová metoda NOMI  
http://www.pppkhk.cz/dalsi-informace/informace-pro-ms/
screeningova-metoda-nomi  
Další metody – viz článek 
http://talentovani.cz/documents/10157/87226/
Prehled_ceskych_a_zahranicnich_posuzovacich_skal.pdf/
aa2130be-74d8-44ec-ac46-ec0f17e06af4  
 



Vyhledávání 
nadaných dětí v 
předškolním věku 
J. M. Havigerová 
Grada, 2013 



Standard komplexního vyšetření 
mimořádného nadání v PPP - Psychologická 
diagnostika : 
http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/rovne-prilezitosti-ve-vzdelavani/nadani/
standard-vysetreni-mn-v-ppp 

�  - analýza dat z rodinné a osobní anamnézy 
�  - administrace standardizovaného komplexního individuálního 

testu rozumových schopností 
�  - posouzení tvořivosti 
�  - zjištění osobnostních charakteristik a vlastností (včetně 

sociálních a komunikačních dovedností) 
�  - analýza výsledků pedagogické diagnostiky učitelů zaměřené 

na různé charakteristiky osobnosti dítěte/žáka a na jejich 
projevy v jeho chování 

�  - zjištění specifik práce s učivem a strategií myšlení (učební a 
kognitivní styly) 

�  - analýzu motivace a zájmové činnosti, případně dle potřeby 
též profesní orientace 



Standard komplexního vyšetření 
mimořádného nadání v PPP - speciálně 
pedagogické vyšetření 
Je nedílnou součástí komplexního vyšetření mimořádného 
nadání. 
Jeho hlavními úkoly jsou: 
�  · Posoudit úroveň schopností a dovedností potřebných pro 

zvládání trivia a úroveň školních dovedností. 
�  · Vzájemně porovnat dosaženou úroveň schopností 

potřebných pro zvládání čtení, psaní a matematiky a 
dovedností ve čtení, psaní a matematice. 

�  · Sledovat vývoj jedince jako dlouhodobý proces ve všech 
těchto rovinách. 

�  · Preventivně sledovat riziko výskytu dvojí výjimečnosti. 
�  · Při návrhu opatření směřujících k akceleraci u všech 
školních znalostí a dovedností rozlišit: 
v  - co má dítě/žák bezpečně osvojeno a dokáže aplikovat 
v  - kde se začíná orientovat 
v  - které vědomosti jsou pouze útržkovité bez zařazení do systému 



Problémy a otázky 
�  prostor pro MN v rámci běžné poradenské 

agendy 
�  zkušenosti s testováním MN, dostupnost testů, 

dg. kreativity, nejednotnost definice MN 
�  akcelerace x nadání, trénink x nadání, 

předčasné zaškolení 
�  diagnostické nástroje pro speciální 

pedagogy (zejména při akceleraci), výukové 
strategie pro MN 



Připadá vám 
vzdělání 
nákladné?  Tak 
vyzkoušejte 
hloupost. 
 Norbert Kroó, fyzik, 
místopředseda Maďarské 
akademie věd, účastník diskuze     u 
kulatého stolu, EU Presidential 
Conference on Talent Support  
and 
First European Talent Day, Budapešť, 
2011 



Děkuji za 
pozornost. 
PhDr. Pavla Picková 
PPP Praha 1,2 a 4 
ppickova@ppppraha.cz 
 


