
Nadání se dá najít i na 
neobvyklých místech

Mgr. Miloslav Hubatka









AUTOTELICKÉ PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ

Jasnost – děti přesně vědí co se od nich očekává – cíle a 

zpětné vazby

Ohnisko zájmu – rodič se zajímá o to, co dítě právě dělá – v 

širším záběru

Možnost volby – děti mají širokou škálu možností volby, vč. 

toho, že poruší  pravidla, ale musí nést důsledky a 

odpovědnost za tuto volbu

Závazek – důvěra rodičů i učitelů dávající pocit bezpečí a 

možnost dát dítěti možnost se pustit do nové činnosti

Náročnost – rodiče i učitelé dávají dětem prostor a 

komplexnější příležitosti pro jejich aktivity

Autotelické rodinné prostředí – Flow, Mihaly Csikszentmihalyi



Podmínky správného vedení
➢Svědomitost

➢Vůle 

➢Odolnost

➢Vytrvalost 

➢Optimismus



Thomasův teorém
Pokud je nějaká prožívaná situace 

definována člověkem jako reálná, 

reálnou se stane

• Každý se pohybuje ve svých subjektivních limitech.  

• Cíle které jsou pro nás dosažitelné, pro jiného být nemusí

• Co je správné pro druhé lidí, pro nás být nemusí. 

• Je tedy důležité si chránit svoje cíle (vize) a nedat se ovlivnit druhými, 

protože jakmile začneme o sobě pochybovat, pochybnosti se naplní a my 

selžeme i když na daný cíl máme dispozice

• Aby jiní mohli vyhovět našim očekáváním, museli by je znát a museli by 

umět se do nich vžít



Využití potenciálu
PotenciálInvestice Výsledek

Anna 30 100% 60

Bořivoj 50 50% 75

Cecílie 95 100% 190
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Výsledky

Sebedůvěra

IntegritaSerioznost

Průhlednost

Výsledky

Zkušenost

PotenciálNámaha

Užitek a 
význam

Výsledek, 
výstup

Přístup 

Snaha

Sebekázeň
Samostatnost, 
zodpovědnost

Užitek

Tvorba správné a 

trvalé sebedůvěry





Hluboké myšlení
Expert má vždy špičkové výstupy. 

Maximální soustředění
Zaměření na jednu věc bez 
dalších rušivých vlivů.

Zbytková pozornost

Focus – problematika 
multitaskingu – přepínání 

pozornosti mezi měnícími se 
úkoly.

Kvalitní zpětná vazba

Expertní ZV = dělat 
správné korekce na cestě 
k cíli

Neustálé zlepšování

Vybrané expertní schopnosti 
= rozdíl mezi amatérem a 
profesionálem.

Podmínky

Hluboká práce vzniká v 
dlouhých, nepřerušovaných 

úsecích a v systému.

Zaměření

Rozdíl mezi nadaným a 
druhým nadaným je v 

zaměření - detaily.



PROGRES 1%

0,99365 = 00,03

1,01365 = 37,78
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