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Abstract 

The aim of the paper is to present the basic empirical knowledge of social 

self-concept, self-image, peer relations, gifted learners compared to those 

who want to achieve something, or are average. We emphasized research 

findings, which are a part of the theoretical analysis of authors such as Bain, 

Bell (2004), Austin, Draper (1981), Dauber, Benbow (1990) and Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson (2012). Based on a public opinion consensus 

which espouses the notion that talented individuals are more prone to 

emotional and social difficulties, we have presented findings of studies 

concerned with social self-concept, self-image, gifted students and peer 

relationships in adolescents. 
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Anotácia 

Cieľom príspevku je predložiť základné empirické poznanie sociálneho self-

konceptu, sebavnímania, rovesníckych vzťahov žiakov, ktorí sú nadaní v 

porovnaní s tými, ktorí chcú niečo dosiahnuť alebo sú priemerní. Dôraz sme 

kládli na výskumné zistenia, ktoré sú súčasťou teoretických analýz autorov 

ako Bainovej, Bellovej (2004), Austina, Drapera (1981), Dauberovej, 

Benbowej (1990) a Leea, Olszewski-Kubiliusa, Thomsona (2012). 

Vychádzajúc z konsenzu verejnej mienky, ktorý podporuje vnímanie, že 

nadaní jednotlivci sú viac náchylní na emočné a sociálne ťažkosti, sme v 

predmetnom príspevku predložili empirické zistenia štúdií, ktoré sa venovali 

sociálnemu self-konceptu, sebavnímaniu medzi nadanými žiakmi a 

rovesníckym vzťahom u adolescentov. 
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Úvod 

V súčasnosti je čoraz ťažšie správne pochopiť a definovať interpersonálnu 

kompetenciu a rovesnícke vzťahy u školsky nadaných žiakov (Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012). Na jednej strane, empirická literatúra 

uvádza, že vo väčšine prípadov je intelektuálne nadanie sociálnym aj 
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emocionálnym prínosom pre jednotlivca (Neihart, 1999) na strane druhej, 

štúdie evidujú aj prípady nadaných žiakov, ktorí deklarujú, že sa cítia 

nepochopení v sociálnej skupine a odlišní od svojich rovesníkov (Delisle, 

1984; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012 a Janos, Fung, Robinson, 

1985). Literatúra uvádza, že tento pocit neprijatia a nepochopenia môže 

predstavovať pre jednotlivca bariéru vo vytváraní si a uchovávaní 

rovesníckych vzťahov (Bickley, 2002; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 

2012, Kerr, 1991, Müller de Morais, 2017). Nie je jasné, prečo existujú 

rozdiely v sebapercepcii u nadaných žiakov. Robinson (2002; In Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) vo svojej štúdii uvádza, že dôvodom 

môže byť asynchrónia medzi ich vysoko rozvinutými intelektovými a 

kognitívnymi schopnosťami a ich psychosociálnym vývinom. Iní, ako 

napríklad Eddles-Hirsch, Vialle, Rogers, McCormick (2010) vidia problém v 

tom, že nadaní žiaci majú iné záujmy a schopnosti ako ich priemerní 

rovesníci, a ďalej v odlišnom kultúrnom, sociálnom a školskom prostredí, v 

ktorom nadaní žiaci pôsobia. V tomto ohľade, sa práve preto naša práca 

zameriava na základnú analýzu výskumov Leea, Olszewski-Kubiliusa, 

Thomsona (2012), Dauberovej, Benbovej (1990), Bainovej, Bellovej (2004), 

ktorí sa zameriavajú na sebavnímanie a rovesnícke vzťahy žiakov 

identifikovaných ako nadaní v komparácii s tými, ktorí sú ambiciózni, a ktorí 

sú priemerní. Kľúčovými pojmami súčasnej práce v kontexte nadania sú na 

jednej strane rovesnícke vzťahy, ktoré charakterizujeme na základe 

výskumných záverov napríklad Solanoa (1987), Colemana, Crossa (1988), 

Leea, Olszewski-Kubiliusa, Thomsona (2012), Rimmovej (2002), 

Dauberovej, Benbovej (1990) a na druhej strane sebavnímanie. Sebavnímanie 

vymedzujeme v kontinuite výskumných zistení napríklad Brodyho, Benbowa 

(1986), Pyryta, Mendaglioa (1994). Niektorí výskumní pracovníci 

teoretizujú, že edukačné umiestnenie ovplyvňuje koncept sebavnímania u 

nadaných detí podobne, ako „veľká ryba v malom rybníku“. Napríklad 

Colangeno, Davis (1991; In Bainova, Bellova, 2004) tvrdia, že externé 

pomenovanie, ako napríklad byť označený za nadaného, zlepšuje 

sebavnímanie. Naopak, Coleman, Fults (1985) tvrdia, že sociálno-

porovnávací proces môže zapríčiniť pokles sebavnímania, keď je nadané 

dieťa umiestnené do triedy s podobne nadanými deťmi. Môže to spôsobiť 

devalváciu schopností v porovnaní s inými vysoko ambicióznymi 

rovesníkmi. Naopak, keď sú títo žiaci umiestnení späť do heterogénnej 

triedy, ich sebavedomie môže vzrásť. Kulik, Kulik (1992) a ich meta-analýza 

vkladá len malú dôveru vo vzťah medzi umiestnením a konceptom 

sebavnímania. Táto analýza hovorí, že sebavnímanie u žiakov označených 

ako nadaní je len o málo negatívnejšie, keď sú umiestnení v homogénnych 

programoch ako u ich nezúčastňujúcich rovesníkov. Kulik, Kulik (1992) 

tvrdia, že rozdiel je zanedbateľný, je to len kvapka vzhľadom na realistické 

sebavnímanie po zmene miesta. Charakter spracovania súčasnej práce je 

ovplyvnený našou motiváciou prezentovať základnú orientáciu v 

informáciách o nadaných žiakoch v kontinuite sociálneho self-konceptu a 

vnímania interpersonálnych kompetencií v rámci rovesníckych vzťahov.  
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Doterajšie poznatky a súčasné názory v danej problematike 

Empirická literatúra potvrdzuje, že pre jednotlivca je prínosom byť 

nadpriemerne talentovaným v oblasti sociálnej aj emocionálnej (Janos, 

Robinson, 1985; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012, Neihart, 2007 

a Robinson, 2008; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) a taktiež 

potvrdzuje, že nadpriemerne nadaní sú vo všeobecnosti pozitívne vnímaní v 

rámci heterogénnej rovesníckej skupiny. Namiesto populárnych 

predpokladov vzhľadom na inverzný vzťah medzi rovesníckym prijatím a 

nadaním (napríklad Solano, 1987), je len veľmi málo dôkazov o tom, že deti, 

ktoré sú definované ako nadané trpia väčším rovesníckym odmietnutím ako 

všeobecná populácia. Charakteristiky bežné pre obľúbené deti, ktoré zahŕňajú 

dobré sociálne spôsobilosti, málo problémov so správaním, vodcovské 

zručnosti, školský úspech a vysoké sebavedomie (Frenz, Gresham, Elliott, 

1991; In Bainova, Bellova, 2004), sú často priraďované jednotlivcom, ktorí 

sú nadaní. Tieto kvality môžu mať pozitívny vplyv na prijatie rovesníkmi, 

podobne na rozvoj konceptu sebavnímania, ako na to poukazujú Coie, 

Dodge, Coppotelli (1982) atď. Podľa Rimmovej (2002), žiadne štúdie 

nepodporili poňatie, že nadané deti na základných školách sú menej 

obľúbené ako ostatní rovesníci. V podstate, Rimmova (2002) citovala 

niekoľko štúdií, ktoré tvrdili, že nadané deti na základných školách môžu byť 

dokonca obľúbenejšie ako ich rovesníci. Bell, Schindler (2002) rovnako 

podporili tento pohľad a zistili, že deti definované ako nadané boli hodnotené 

značne vyššou mierou obľúbenosti medzi rovesníkmi, v porovnaní s deťmi v 

bežných triedach. Gallagher, Crowder (1957; In Lee, Olszewski-Kubilius, 

Thomson, 2012) vo svojej štúdii predkladajú, že nadpriemerne nadanie sa 

vníma pozitívne v rámci rovesníckej skupiny u detí mladšieho školského 

veku. Po trinástom roku sa výhoda byť nadpriemerným stráca. Sociálny 

status sa znižuje najmä u dievčat (Austin, Draper, 1981, Rimm, 2002). 

Brown, Steinberg, (1990; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) 

zistili, že adolescenti vykazujú väčšie problémy s vytváraním pozitívnych 

vzťahov ako ich priemerní rovesníci. Rimmova (2002) si rovnako ako Brown 

(1986; In Bainova, Bellova, 2004) všimla, že vyhranenie obľúbenosti 

nadaných sa stráca vo veku adolescencie. Rimmova (2002) sa tiež zaoberala 

rodovými rozdielmi v obľúbenosti citujúc štúdiu Nicholsa (1990; In Bainova, 

Bellova, 2004), v ktorej nadané dievčatá boli najmenej obľúbené, nasledovali 

až za nadanými chlapcami a nenadanými chlapcami a dievčatami. Na základe 

skúmania rozdielov medzi pohlaviami Coleman (1961; In Lee, Olszewski-

Kubilius, Thomson, 2012), Luftig, Nichols (1990; In Lee, Olszewski-

Kubilius, Thomson, 2012) podporení výsledkami štúdii Rimmovej et al. 

(1999; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) uvádzajú, že 

nadpriemerne inteligentní chlapci sú pozitívnejšie vnímaní v rámci sociálnej 

skupiny ako dievčatá. Coleman (1961; In Lee, Olszewski-Kubilius, 

Thomson, 2012) tvrdí, že rozdiel je najmä v tom, že chlapci svoj imidž génia 

vedia vykompenzovať úspechmi v športe. Dievčatá získajú obľúbenosť len v 

prípade, že sú považované skupinou nielen za múdre, ale aj pekné. Ďalej bez 

udania nejakého empirického dôkazu, mal Reis (2002; In Bainova, Bellova, 

2004) kvalitatívnu poznámku, že učitelia majú tendenciu menej obľubovať 

dievčatá, ktoré sú opisované ako šikovné ako iných žiakov. Avšak, je tu 
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určitá skupina nadpriemerne nadaných žiakov, ktorí sa necítia pohodlne v 

heterogénnej skupine, trpia pocitom osamelosti (Coleman, Cross, 1988, 

Delisle, 1984; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) a tento pocit 

môže znižovať ich sociálnu kompetenciu, môže viesť k problémom s 

vytváraním pozitívnych vzťahov s priemerne nadanými rovesníkmi. 

Dauberova, Benbowa (1990) píšu, že nadpriemerne nadaní adolescenti sú 

rizikovou skupinou v rámci spoločenského a emocionálneho vývinu. Nie je 

jasné, prečo sa len určitá skupina nadpriemerných žiakov cíti sociálne 

znevýhodnená. Môže to byť výsledkom nepomeru ich nadpriemerného 

intelektu a ich psychosociálneho vývinu. Problémom môžu byť aj ich 

záujmy, ktoré sú diametrálne iné ako ich priemerných rovesníkov, nedostatok 

príležitostí ďalej sa vzdelávať, či rodinné alebo kultúrne prostredie (Eddles-

Hirsch, Vialle, Rogers, McCormick, 2010). Kerr, Colangelo, Gaethʼs (1988; 

In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) poukazujú na to, že 

nadpriemerne nadaní vnímajú svoj talent ako negatívny faktor pri vytváraní si 

pozitívnych vzťahov v rámci rovesníckej skupiny. Cross (2007; In Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) dodáva, že ich úspech a záujmy môžu 

byť vnímané priemernými rovesníkmi ako ohrozujúce. A preto sa 

nadpriemerne nadaní obávajú, že ich talent bude dôvodom na to, aby boli 

vylúčení zo sociálnej skupiny (Gross, 1989). Tannenbaum (1991; In Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) dodáva, že nadpriemerne nadaní veria, 

že ak preukážu pozitívny záujem o štúdium, vylúči ich tento postoj zo 

sociálnej skupiny. Nadané deti neustále monitorujú svoje okolie a 

prispôsobujú svoj správanie tak, aby zapadli do sociálnej skupiny rovesníkov. 

Maskujú svoje nadanie a rozvíjajú si také identity, ktoré sú v rovesníckej 

skupine akceptovateľné (Davis, Rimm, 1998; In Lee, Olszewski-Kubilius, 

Thomson, 2012). Schroeder-Davis (1999; In Lee, Olszewski-Kubilius, 

Thomson, 2012) vo svojej štúdii poukazuje na to, že nadpriemerne nadaní 

nevnímajú svoje nadpriemerné školské výsledky ako sociálny benefit. Byť 

múdrym považujú za hendikep v rámci sociálnej skupiny. Coleman, Cross 

(1988) potvrdzujú, že takéto vnímanie stigmy má negatívny efekt na 

vytváranie pozitívnych vzťahov v rámci sociálnej skupiny. Štúdie Austina, 

Drapera (1981) a Feldmana et al. (1986; In Dauberova, Benbowa, 1990) 

potvrdzujú, že nadpriemerne nadaní adolescenti, najmä verbálne nadaní, 

predstavujú rizikovejšiu skupinu v oblasti obľúbenosti a rovesníckych 

vzťahov ako ich priemerní rovesníci. Cattell, Barton, Dielman (1972; In 

Dauberova, Benbowa, 1990) píšu, že miera adaptability je u oboch skupín 

rovnaká. V rovesníckych vzťahoch môžu priemerne nadaní vnímať 

nadpriemernú inteligenciu negatívne, pretože sa nedokážu svojim 

nadpriemerne nadaným rovesníkom vyrovnať (Austin, Draper, 1981 a 

Feldman et al., 1986; In Dauberova, Benbowa, 1990). Austin, Draper (1981) 

však upozorňujú i na to, že ak nie sú nadané deti schopné urobiť kompromis 

medzi svojimi záujmami a ich túžbou po prijatí, uprednostnia pracovať a hrať 

sa v izolácií, alebo v spoločnosti starších. Austin, Draper (1981) poukazujú 

na to, že existuje len málo dôkazov o tom, že nadpriemerne nadaní žiaci trpia 

odmietaním v rovesníckej skupine viac ako ich priemerne nadaní rovesníci. 

Vo všeobecnosti sú nadpriemerne nadaní žiaci pozitívne vnímaní v rámci 

rovesníckej skupiny, niekedy sú dokonca viac obľúbení ako ich priemerne 
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nadaní rovesníci. Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson (2012) uskutočnili v 

rokoch 2005 až 2008 výskum vnímania interpersonálnej kompetencie u 

nadaných adolescentov na súbore 1526 žiakov, v ktorom identifikovali 

52.5 % chlapcov a 47.5 % dievčat. Žiakom bol administrovaný Dotazník 

interpersonálnej kompetencie ICQ-R (Buhrmester, 1988; In Lee, Olszewski-

Kubilius, Thomson, 2012), Socioemocionálny prieskum SS (Buhrmester, 

1989; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 2012) a Profil sebapercepcie 

pre adolescentov SPPA (Harter, 1988; In Lee, Olszewski-Kubilius, Thomson, 

2012). Výsledky poukazujú na pozitívnu sebapercepciu. Žiaci odpovedali, že 

všeobecne sa cítia dobre v rámci vzťahov s druhými ľuďmi, ako aj s 

rovesníkmi (M = 3.9). 84 % žiakov uviedlo, že je s nimi zábava, že druhí sú s 

nimi radi (82.4 %), že sú milí k ľuďom (76.4 %) a že dokážu druhých 

rozosmiať (75.9 %). Na druhej strane, subjektívne vnímanie depresie je u 

nich veľmi nízke (M = 2.0). Len veľmi nízke percento žiakov odpovedalo, že 

sa často alebo veľmi často cítia menejcennými (2.8 %), že nemajú o veci 

záujem (3.9 %), že sa ohľadom svojej budúcnosti cítia bezmocní (5.3 %), 

alebo sa cítia smutní (5.7 %). S počtom priateľov, ktorých majú, je 

spokojných 90.6 % žiakov a 94.0% žiakov uviedlo, že sú spokojní s úrovňou 

vzťahov s priateľmi a s počtom kamarátov, ktorých majú. 82.5 % žiakov 

uviedlo, že v škole majú veľa priateľov a že nemajú problém nájsť si 

priateľov v škole (82.2 %). Ako najdôležitejší faktor pri hľadaní si priateľov 

93.8 % žiakov uviedlo spoločné záujmy a 4.2 % žiakov uviedlo, ako 

dôležitejší faktor pri hľadaní si priateľov vek a ročník. Vo všeobecnosti, 

žiaci, ktorí tvorili výskumný súbor nevnímali nadanie ako negatívny faktor 

pri hľadaní, alebo vytváraní nových vzťahov. Nesúhlasia s tým, že byť múdry 

a dobrý v škole je prekážkou vo vytváraní si priateľských vzťahov (88.2 %) a 

že by schovávali nadanie z obavy, že by im bránilo pri nadväzovaní nových 

vzťahov (77.7 %). 67 % žiakov odmieta tvrdenie, že ich nadanie im znižuje 

popularitu v rámci rovesníckych vzťahov. 66.4 % žiakov odmieta tvrdenie, že 

by viac zapadli do kolektívu, ak by neboli nadaní. 65.2 % žiakov si nemyslí, 

že ich popularita je podmienená ich talentom a 61.9 % žiakov potvrdilo, že sa 

nepokúšajú zakryť svoje nadanie pred ostatnými. Z výsledkov výskumu Lee, 

Olszewski-Kubilius, Thomson (2012) vyplýva, že percepcia interpersonálnej 

kompetencie žiakov bola nadpriemerná. Žiaci vnímali vlastnú schopnosť 

vytvárania a uchovávania interpersonálnych vzťahov v rámci rovesníckej 

skupiny pozitívne. Ich interpersonálna kompetencia bola na rovnakej úrovni 

ako u priemerne nadaných žiakov. Viaceré štúdie D'Heurlea, Mellingera, 

Haggarda (1959; In Dauberova, Benbowa, 1990), Fergusona, Maccobyho 

(1966; In Dauberova, Benbowa, 1990), Haiera, Denhama (1976; In 

Dauberova, Benbowa, 1990) a Solanoa (1983) potvrdzujú, že matematicky 

nadpriemerne nadaní adolescenti sú úspešnejší v oblasti rovesníckych 

vzťahov ako ich verbálne nadpriemerne nadaní rovesníci. Cattell (1945; In 

Dauberova, Benbowa, 1990), D'Heurle et al. (1959; In Dauberova, Benbowa, 

1990) a Ferguson, Maccoby (1966; In Dauberova, Benbowa, 1990) zistili, že 

matematicky nadaní žiaci sú otvorenejší a spoločenskejší, samostatnejší, 

spontánnejší a sociálne vyspelejší ako verbálne nadaní žiaci. Na druhej strane 

štúdie Paynea, Halpina, Ellefla (1973; In Dauberova, Benbowa, 1990), či 

Silverblanka (1973; In Dauberova, Benbowa, 1990) naopak tvrdia, že 
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matematicky nadpriemerne nadaní žiaci sú odmeranejší a menej spoločenskí. 

Problémy nadpriemerne nadaných so vzťahmi v rovesníckej skupine môžu 

súvisieť aj s rozdielmi v účasti na školských a mimoškolských aktivitách. 

Väčšina štúdií zaoberajúca sa výskumom nonkongnitívnych činností 

nadaných detí uvádza, že nadpriemerne nadané deti sa v rovnakej miere alebo 

aj väčšej zapájajú do mimoškolských a školských aktivít (šport, hry) ako ich 

priemerne nadaní rovesníci (Benbow, 1983; In Dauberova, Benbowa, 1990, 

Lewis, 1943; In Dauberova, Benbowa, 1990). Avšak, pýtame sa, či môžu byť 

rozdiely v populácií nadaných detí a v type zvolených aktivít. Nadpriemerne 

nadaní adolescenti uprednostňujú samostatnú prácu (Witty, Lehman, 1927; In 

Dauberova, Benbowa, 1990). V kontexte sebavnímania Brody, Benbow 

(1986) vykonávali merania všeobecného sebavedomia a sociálneho 

fungovania u 173 adolescentov, ktorí boli vysoko nadaní v matematike, alebo 

vo verbálnych schopnostiach založených na ich výkone v Školskej talentovej 

skúške SAT (1986; In Bainova, Bellova, 2004). Skupina nadaných žiakov 

bola porovnávaná s 205 adolescentmi s vysokými ambíciami, ktorí boli v 

ročníkových testoch ohodnotení percentilom 97, alebo viac a boli účastníkmi 

hľadania talentov spolu so žiakmi z nadanej skupiny. Ohľadne merania 

sebavedomia sa nenašli žiadne rozdiely medzi týmito dvoma skupinami. 

Dauberova, Benbowa (1990) sa taktiež, ako Brody, Benbow (1986) zamerali 

na výskum rovesníckych vzťahov medzi nadpriemerne nadanými 

adolescentmi a ich priemerne nadanými rovesníkmi, pričom skúmali mieru 

vplyvu nadania na popularitu, prijatie rovesníkmi, na účasť v spoločných 

aktivitách a na osobnostné vlastnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť mieru 

rizika neprijatia skupinou, ktorému sú vystavení nadpriemerne nadaní 

adolescenti v oblasti rovesníckych vzťahov v porovnaní s ich priemernými 

rovesníkmi. Vo výskume Dauberovej, Benbowej (1990), ktorý realizovali od 

novembra 1980 do októbra 1983, identifikujeme dve skupiny adolescentov, 

ktorí boli testovaní v Centre pre nadaných v Johns Hopkins University 

(Stanley, 1984). Prvú skupinu tvorili mimoriadne nadaní adolescenti a druhú 

ich priemerne nadaní rovesníci. V prvej skupine diferencujeme 268 chlapcov 

a 23 dievčat s matematicky nadpriemerným nadaním a 98 chlapcov a 69 

dievčat, ktorí boli označení ako nadpriemerne verbálne nadaní. Vo výskume 

Dauberovej, Benbowej (1990) sa použilo 440 dotazníkov pre nadpriemerne 

nadaných adolescentov, z ktorých sa vrátilo 340 dotazníkov a 250 dotazníkov 

vyplnili ich priemerne nadaní rovesníci, z ktorých sa vrátilo 111. Otázky 

dotazníka, ktorý bol tvorený z 24 strán, sa týkali zisťovania osobnostných čŕt, 

spoločenských aktivít a sociálneho postavenia v rámci rovesníckych skupín. 

Niektoré z otázok sa prebrali z dotazníka pre stredné školy, ktorý bol 

vytvorený Národným štatistickým centrom pre vzdelávanie (Conger, Peng, 

Dunteman, 1976; In Dauberova, Benbowa, 1990 a Peng et al., 1981; In 

Dauberova, Benbowa, 1990). Priemerne nadaní, ktorí tvorili druhú skupinu 

podstúpili rovnakú procedúru ako skupina nadaných. Z pôvodného počtu 87 

chlapcov a 118 dievčat, ktorí boli identifikovaní ako priemerne nadaná 

skupina, vyplnilo dotazník 50 chlapcov a 61 dievčat. Z výsledkov vyplýva, že 

medzi nadpriemerne nadanými a priemerne nadanými neboli výrazné 

rozdiely v participácií na skupinových aktivitách. V obidvoch skupinách 

žiakov bol vyšší počet dievčat, ktoré navštevovali divadelný krúžok ako 
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počet chlapcov. Výsledky poukazujú na to, že priemerne nadaní žiaci dosiahli 

vyššie skóre v premennej popularita a sociálne postavenie ako nadpriemerne 

nadaní žiaci (p< .001). V oblasti vnímania dôležitosti sa zistilo, že skupina 

matematicky nadpriemerne nadaných sa ohodnotila lepšie ako uviedla 

skupina verbálne nadaných žiakov (p< = .001). Štatisticky významný rozdiel 

bol zistený medzi nadpriemerne verbálne nadanými žiakmi a priemerne 

nadanými žiakmi, pričom dôraz bol kladený na premenné: rovesnícka 

percepcia, dominancia a spoločenská prispôsobivosť (p< .001; r = .67). V 

skupine matematicky nadaných a priemerne nadaných bol signifikantný 

rozdiel v premenných vnímania miery dôležitosti v rámci rovesníckej 

skupiny (p< .001; r = .58). Cieľom štúdie Dauberovej, Benbowej (1990) bolo 

zistiť postavenie nadpriemerne nadaných adolescentov v rovesníckej skupine, 

zistiť v čom sa nadpriemerne matematicky nadaní žiaci líšia od nadpriemerne 

nadaných žiakov v ich postavení v rovesníckej skupine. Austin, Draper 

(1981) vo svojej štúdii poukázali na to, že nadpriemerne nadaní žiaci 

vykazovali väčšie problémy s prispôsobením sa v rovesníckej skupine ako 

priemerne nadaní žiaci. Matematicky nadpriemerne nadaní žiaci dosiahli 

omnoho vyššie skóre v premennej sebapercepcia dôležitosti ako 

nadpriemerne verbálne nadaní žiaci. To znamená, že ich sebavedomie je 

omnoho vyššie ako sebavedomie verbálne nadaných žiakov. Celkovo 

nadpriemerní žiaci vykazujú vyššie sebavedomie v premennej dôležitosť ako 

ich priemerne nadaní rovesníci (Ferguson, Maccoby, 1963; In Dauberova, 

Benbowa, 1990 a Nelson, Maccoby, 1966; In Dauberova, Benbowa, 1990). V 

rámci porovnávania nadaných a priemerne nadaných žiakov sa zistilo, že 

verbálne nadaní žiaci sa odlišujú od priemerne nadaných vo viacerých 

atribútoch ako matematicky nadaní. Nie je jasné, prečo by sa nadpriemerne 

verbálne nadaní mali cítiť menej dôležití v postavení v rámci rovesníckych 

skupín oproti matematicky a priemerne nadaným. Pravdepodobne verbálne 

nadpriemerne nadaní žiaci nepociťujú, že ich talent je rovnako spoločensky 

akceptovateľný ako talent nadpriemerne matematicky nadaných žiakov v 

dnešnej technologicky orientovanej spoločnosti. Ďalším možným 

vysvetlením je, že matematicky nadpriemerné schopnosti môžu byť menej 

viditeľné v sociálnych situáciách. Verbálne nadané deti sú naopak v 

nevýhode vďaka svojmu sofistikovanému slovníku. Všeobecne nadané deti 

majú problém vo vytváraní priateľstiev kvôli ich vyspelému slovníku a vetnej 

štruktúre (Roedell, Jackson, Robinson, 1980; In Dauberova, Benbowa, 1990). 

V miere participácie sa skupiny nadpriemerne nadaných neodlišujú od 

extrémne nadaných žiakov, hoci extrémne nadaní žiaci vnímajú samých seba 

ako menej atleticky a spoločensky aktívnych ako priemerní žiaci. Rozdiely sú 

významné. Priemerne nadaní žiaci sa viac zapájajú do spoločenských aktivít 

alebo športových aktivít, ktoré pre nich predstavujú výzvu (Dauberova, 

Benbowa, 1990). V rámci štúdie Dauberovej, Benbowej (1990) sú možné isté 

limity, keďže dáta z výskumu vychádzajú zo subjektívnych výpovedí žiakov 

v rámci ich sebavnímania. Napriek predloženému limitu výskumu 

Dauberovej, Benbowej (1990) z výsledkov možno usudzovať, že rovesnícke 

vzťahy sa zdajú byť ovplyvnené úrovňou nadania a doménou konkrétneho 

talentu. Doteraz sa podľa Dauberovej, Benbowej (1990) väčší dôraz kládol na 

zlepšenie intelektuálneho prostredia v rámci rovesníckej skupiny, ale nebol 
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kladený dostatočný dôraz na rozvoj interakčných spôsobilostí. Na základe 

výsledkov súčasného výskumu Dauberova, Benbowa (1990) 

vychovávateľom a učiteľom odporúčajú, aby citlivo postupovali k možným 

pocitom izolácie zo strany nadpriemerne nadaných žiakov. Učitelia a 

vychovávatelia by mali byť citliví k možným pocitom izolácie zo strany 

nadpriemerne nadaných žiakov, pretože akceptácia nadaného dieťaťa 

rovesníkmi a formovanie sociálnych vzťahov môže významne posilniť 

nadpriemerne nadané dieťa. Vychádzajúc z vyššie uvedených výskumov 

Dauberovej, Benbowej (1990), Leea, Olszewski-Kubiliusa, Thomsona 

(2012), Colemana, Crossa (1988) a Austina, Drapera (1981), predkladáme 

štúdiu Bainovej, Bellovej (2004), ktorá je prínosom v literatúre nadania 

celkovo tým, že poskytuje dôkaz o tom, že žiaci, ktorí sú zaradení ako 

nadaní, nie sú zraniteľnejší v oblasti problémov self-konceptu ako všeobecná 

populácia, alebo skupina žiakov s vysokými ambíciami. Skupina, ktorá je 

označená ako nadaná, dosiahla vyššie skóre v niektorých škálach self-

konceptu v porovnaní so skupinou žiakov s vysokými ambíciami a mala 

silnejšiu tendenciu pripísať sociálny úspech skôr snahe a schopnostiam ako 

náhode (šťastiu), alebo náročnosti úlohy. Účelom Bainovej, Bellovej (2004) 

štúdie bolo skúmať sociálne príbuzný self-koncept a atribúty úspechu a 

zlyhania a rovesnícke vzťahy žiakov (n = 93 žiakov stredných škôl, z toho 48 

bolo chlapcov a 45 dievčat), ktorí boli zadefinovaní ako nadaní (n = 26 z 

nich; 14 chlapcov a 12 dievčat), a žiakov, ktorí boli vysoko ambiciózni (n = 

67 účastníkov; 33 chlapcov a 34 dievčat). Metódami zberu výskumných dát 

boli dva dotazníky, Dotazník na sebaopis SDQ-I (Marsh, 1988), Škála 

sociálnych atribútov žiakov SSAS (Bellova, McCallum, 1995) a metóda 

Sociálne hodnotenie učiteľov TSR (Bainova, Bellova, 2004). Hypotézy, že 

tieto skupiny sa nebudú líšiť v sociálnom self-koncepte, v sociálnych 

atribútoch úspechu a zlyhania a v rovesníckych vzťahoch boli založené na 

obmedzených a často konfliktných zisteniach v už uvedenej vedeckej 

literatúre. Nulová hypotéza pre túto štúdiu všeobecne nebola podporená, 

konkrétne pre sociálne príbuzný self-koncept a atribúty sociálneho úspechu a 

zlyhania. Skupina zadefinovaná ako nadaní dosiahla vyššie výsledky v troch 

zo štyroch sociálne príbuzných oblastí týkajúcich sa self-konceptu: fyzická 

spôsobilosť, vzhľad, rovesnícke vzťahy, rovnako ako vo všeobecnej oblasti 

self-konceptu. Iba oblasť vzťahu s rodičmi nevyústila do žiadneho rozdielu 

medzi týmito dvoma skupinami. Napokon, skupina zadefinovaná ako nadaní 

preukázala vyššiu úroveň atribútov sociálneho úspechu vzhľadom na 

vnútorné faktory schopnosti a snahy a slabšiu úroveň atribútov sociálneho 

zlyhania vzhľadom na obe vnútorné aj vonkajšie faktory, produkujúc efekt 

interakcie. Výsledky štúdie Bainovej, Bellovej (2004) prispievajú k sérii 

literatúry, ktorá je súčasťou predmetnej práce, poskytujúc dôkaz o tom, že 

žiaci zadefinovaní ako nadaní sú ako skupina nie viac zraniteľnejší vzhľadom 

na problémy súvisiace so self-konceptom v porovnaní so všeobecnou 

populáciou, alebo ako v tomto prípade, so skupinou vysoko ambicióznych 

žiakov, ktorá mohla zahŕňať potencionálne nadaných. Zistenia sú súhlasné s 

Pyrytom, Mendagliom (1994), ktorí sa zamerali na Kanadských ôsmakov a 

deviatakov. Zistenia sa však odlišujú od Ablardovej (1997) štúdie, ktorá sa 

tiež zamerala na ôsmakov. Výsledky ohľadne sociálnych atribútov úspechu a 
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zlyhania sa odlišujú od zistení Bellovej, Schindlera (2002), v ktorých štvrtáci, 

piataci a šiestaci definovaní ako nadaní sa neodlišovali v sociálnych 

atribútoch od žiakov bežných tried. Hlavný rozdiel medzi štúdiou Bellovej, 

Schindlera (2002) a štúdiou Bainovej, Bellovej (2004) je vytvorenie 

porovnávacích skupín. Heterogenita Bellej, Schinlerovej (2002) 

porovnávacej skupiny pravdepodobne prispela k odlišným výsledkom. 

Rozdiely v sociálnych atribútoch identifikované Bainovou, Bellovou (2004) 

boli nečakané a presvedčivé. Ohľadne sociálneho úspechu mali nadaní žiaci 

vyššie výsledky v zmysle snahy uspieť (M = 39.58) a druhou najvyššou 

hodnotou bola schopnosť uspieť (M = 35.15). Výskumy potvrdzujú, že žiaci, 

ktorí vidia svoj úspech ako funkciu snahy viac ako schopnosti, majú 

tendenciu byť ambicióznejší (Dweck, Robinson, 2002; In Bainova, Bellova, 

2004). Rozdiel medzi SA (schopnosť uspieť) a SE (snaha o úspech) pre 

vysoko motivovaných, ambicióznych žiakov bol značný a uberal sa 

rovnakým smerom (31.44 a 30.14 v tomto poradí) ako pre skupinu nadaných, 

avšak v zmysle efektu veľkosti, rozdiel by mohol byť považovaný za 

zanedbateľný pre vysoko ambicióznych. Ďalšia teoretická perspektíva môže 

ponúknuť alternatívne vysvetlenie pre rozdiely výsledkov v atribútoch medzi 

dvoma skupinami. Niektorí výskumní pracovníci tvrdia, že rozvoj u 

nadaných žiakov je nesynchrónny (Delise, 1992; In Bainova, Bellova, 2004 a 

Silverman, 1993; In Bainova, Bellova, 2004). Modely rozvoja cez domény 

(kognitívne, sociálne a emočné) nemusia nevyhnutne sledovať 

synchronizované vzory, tak ako je tomu u všeobecnej nenadanej populácii. 

Otázky však vznikajú ohľadom efektu zaradenia do skupiny (medzi nadaných 

alebo vysoko ambicióznych), ohľadom konania s jednotlivcom, ako s 

nadaným, a aj ohľadom sociálneho a emočného rozvoja. Mohli by tieto 

asynchrónne vzorce byť dôsledkom endogénnych a exogénnych príčin, tak 

ako to hovoria Coleman, Cross (1988)? Podľa Bainovej, Bellovej (2004) je 

potrebný ďalší výskum, nielen kvôli replikácii súčasných výsledkov v rámci 

rôznych vekových škál, ale tiež preto, aby sa určili možné kauzálne vzťahy 

medzi atribútmi a zaradením sa ako nadaný. Dôsledky zistených výsledkov 

pre edukačné účely sú: (a) sústrediť sa na sociálne posilnenie žiakov v 

programoch pre nadané deti, ktoré dobre fungujú priamo v ich školskom 

prostredí a (b) povzbudiť sociálnu interakciu s deťmi v bežnom edukačnom 

spektre, aby sa tieto spôsobilosti rozvinuli. Avšak, pre žiaka, ktorý je nadaný 

a má problémy v sociálno-emočnej oblasti, by učitelia aj rodičia mali podľa 

zhodnotenia situácie hľadať špeciálny edukačný program. 

 

 

Záver 

Cieľom našej práce bolo predložiť základné empirické poznanie sociálneho 

self-konceptu, sebavnímania, rovesníckych vzťahov žiakov, ktorí sú nadaní v 

porovnaní s tými, ktorí chcú niečo dosiahnuť alebo sú priemerní. Dôraz sme 

kládli na výskumné zistenia, ktoré sú súčasťou teoretických analýz autorov 

ako Bainovej, Bellovej (2004), Austina, Drapera (1981), Dauberovej, 

Benbowej (1990) a Leea, Olszewski-Kubiliusa, Thomsona (2012). 

Vychádzajúc z konsenzu verejnej mienky, ktorý podporuje vnímanie, že 

nadaní jednotlivci sú viac náchylní na emočné a sociálne ťažkosti, sme v 
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predmetnej práci predložili empirické zistenia štúdií, ktoré sa venovali 

sociálnemu self-konceptu, sebavnímaniu medzi nadanými žiakmi a 

rovesníckym vzťahom u adolescentov. Z výsledkov štúdie Bainovej, Bellovej 

(2004) je zrejmé, že nadaní žiaci zaznamenali vyššie výsledky v troch zo 

štyroch sociálne príbuzných subškál self-konceptu (p < .01), a tiež vo 

všeobecnej škále self-konceptu (p < .05) testovaného SDQ-I (Marsh, 1988). 

Náročné hodnotenia učiteľov v oblasti rovesníckych vzťahov medzi skupinou 

intelektuálne nadaných a skupinou vysoko ambicióznych žiakov nepriniesli 

žiadne rozdiely. Myslíme si, že Bainovej, Bellovej (2004) výsledky by mali 

viesť profesionálov k poskytovaniu služieb mentálneho zdravia 

školopovinným deťom, žiakom a tým, ktorí sú v ohrození, či už v emočnom, 

alebo sociálnom neprispôsobení sa, a môžu sa vyskytnúť s rovnakou, alebo 

vyššou pravdepodobnosťou medzi deťmi, žiakmi, ktorí nespadajú do skupiny 

nadaných. Zaradenie ako nadaný môže slúžiť ako niečo, čo pozitívne 

ovplyvňuje self-koncept, špeciálne v neskoršom veku, kedy sú žiaci 

vzdelávaní na stredných školách. Rozdiely medzi nadanými a vysoko 

ambicióznymi žiakmi v oblasti self-konceptu a sociálnych atribútov (úspech, 

zlyhanie) sú pádne. Tí, ktorí sa obávajú, že zaradenie žiakov do skupiny 

nadaných môže mať negatívny sociálny vplyv, by mali byť povzbudení 

výsledkami Bainovej, Bellovej (2004). Rovnako výsledky zo štúdie Leea, 

Olszewski-Kubiliusa, Thomsona (2012) ukazujú, že nadaní adolescenti 

nevnímajú svoje nadanie ako hendikep v rámci rovesníckej skupiny. Nadaní 

pozitívne vnímajú svoje schopnosti iniciovať, formovať a udržiavať pozitívne 

vzťahy s rovesníkmi s priemerným nadaním. Lee, Olszewski-Kubilius, 

Thomson (2012) prišli k záveru, že nadpriemerne verbálne nadaní adolescenti 

vykazujú väčšie problémy s vytváraním pozitívnych vzťahov s priemerne 

nadanými adolescentmi ako nadpriemerne matematicky nadaní adolescenti. 

Na uvedené zistenie poukazujú i výskumné závery Dauberovej, Benbowej 

(1990). Zistenia Dauberovej, Benbowej (1990), Bainovej, Bellovej (2004), 

Leea, Olszewski-Kubiliusa, Thomsona (2012) do značnej miery rozširujú 

teoretické poznanie ohľadom sociálneho a emočného fungovania nadaných 

detí. Na základe v práci prezentovaných výsledkov štúdií autorov uvedených 

v závere, podporujeme ich odporúčanie, aby sa učitelia zamerali na 

vytváranie rovnocenných rovesníckych skupín a aby pri svojej práci brali do 

úvahy aj možné pocity osamelosti u nadpriemerne nadaných žiakov. 

Nakoniec, súhlasíme s predloženým návrhom Bainovej, Bellovej (2004) o 

potrebe ďalšieho výskumu v oblastiach sociálneho self-konceptu, 

sebavnímania a rovesníckych vzťahov žiakov, ktorí sú nadaní, na ktorý sa v 

súčasnej vlastnej vedeckej činnosti zacieľujeme. 
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