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První část příspěvku, která se nazývala "Identifikace matematického talen
tu ve škole", byla věnována problematice vlastní identifikace matematického 
talentu. Před pokusem identifikovat nadané žáky je vhodné nejprve vzít v ú
vahu vlastnosti, které by mohli mlt. V této části byly uvedeny vlastnosti a cho
vání talentovaných dětf podle různých autorů, např. Ogilvie 1 ),Krutetskij 2) a 
také na základě pozorování pfimo pfi výuce matematiky, jak byly zaznamena· 
né učiteli. Dále se zde autorka zabývala dalšími prostředky vhodnými k identi
fikaci, jako jsou: diskuse, didaktické testy. V hodinách matematiky je potřeba 
také vymezit ~as pro povídání o matematice a to, jak všeobecně, tak více 
konkrétně o problémovém řešenr pflkladů. Bylo zde ukázáno, proč nelze brát 

· úspěšnost v aritmetických testech jako základní kritérium užívané při výběru 
žáků do skupin pro rozšířenou matematickou výuku . 
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Druhá část nazvaná "Úloha učitele v práci s talentovanými žáky a studen
ty" se blíže zabývá rolí učitele v této oblasti. Příprava učitelů pro práci s talen
tovanými žáky a studenty je velmi důležitý úkol, protože tito učitelé musí být 
velmi vzdělanými odborníky, a to nejen ve svém aprobačním předmětu, ale i 
v psychologii a pedagogice, jelikož talentované děti mohou pro ně připravit 
dosti "horké chvlle" svými značně zvídavými otázkami. Existuje velké nebez
pečí ztráty učitelovy autority způsobené nevhodnými komentáři, kterými se 
snaží i zakrýt své vlastní neznalosti. Ale ztratit ji je mnohem snadnější než ji 
zfskat později zpět, a ta situace, kdy můj student je v určité oblasti lepší než 
já, tak to by měla být ta nejlepší odměna pro každého učitele. 
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