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Nad talentem svých dětí přemýšlejí všichni rodiče. Zkoumáme babičky a dědy, celé své 
rody a objevujeme dispozice široké rodiny. Často se však jedná o dohady. Genetický test 
Genoskop Junior však odhalí schopnosti dítěte zcela přesně. 

„Genoskop je analýza zaměřená na více než deset variabilních oblastí v DNA. Jejím 
prostřednictvím jsme schopni určit fyzickou zdatnost, dispozice pro absolutní hudební sluch 
nebo sklon k závislostem," říká RNDr. Marek Minárik, Ph.D., generální ředitel a zakladatel 
společnosti Genomac. „Talent by se měl rozvíjet od útlého dětství, aby byl patřičně 
zužitkován. Pokud rodiče nechají provést genetickou analýzu dítěte, mohou se vyvarovat 
výběru nevhodného koníčku." 

Nasměruje kariéru 

Díky analýze DNA tak můžete rozvíjet mimořádné schopnosti potomka na poli hudby nebo 
sportu (samozřejmě pokud je má - když ne, alespoň víte, do čeho dítě rozhodně nenutit). 
Můžete také orientovat jeho profesní kariéru správným směrem. Výsledky testů mohou 
odhalit třeba i příčinu zvýšené chuti na sladké, přecitlivělost na hořké nebo dokonce varovat 
před závislostmi.  

Spoluzakladatelka Genomacu a ředitelka pro výzkum a služby RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., 
k tomu dodává: „Význam testování vidím jednak z hlediska vědeckého, ale také jako 
praktický uživatel. Sama jsem si nechala otestovat své dvě malé dcery. Čtyřletá má hudební 
sluch a postrádá horolezecké geny, a proto jsme ji zapsali na taneční kroužek, který již rok 
navštěvuje a velmi ji to baví. U dvouleté se ukázaly horolezecké geny a sportovní nadání, 
budeme ji tedy směřovat na sportovní aktivity." 



Co bude dítě bavit? 

Při volbě dětských koníčků hraje roli několik aspektů: V první ředě je to vliv rodiny, rodinné 
vzory. Je-li rodina aktivní, dá se očekávat, že i dítě získá řadu podnětů. Je důležité je 
poskytovat potomkovi už od batolecího věku, aby měl možnost výběru a nemusel se 
zaměřovat pouze na jednu činnost. A dá se očekávat, že dítě zaujme to, k čemu má vrozené 
předpoklady. Zájmové kroužky navíc fungují jako prevence rizikového chování, rozvíjejí 
osobnost a utvářejí sociální role v otázkách Kdo jsem?, Co mám rád? a Co umím?  

Rodič by proto měl při výběru koníčku rozhodovat vždy v zájmu potomka, ne podle svých 
vlastních očekávání. Nikde není dáno, že rodiče vrcholoví sportovci musí mít dítě s talentem 
na sport, klidně z něj  může být muzikant pro pradědovi. Špatný výběr kroužku nebo 
přetěžování může naopak zejména citlivého jedince frustrovat. Při neúspěších nebo 
nadměrné touze zavděčit se rodičům se samo dítě nedokáže z činnosti radovat. 

Nebolí to? 

Ani trochu. Genetický test dědičných schopností se provádí jako jakýkoliv jiný test DNA. 
Odebírají se stěry sliznic v ústní dutině, takže odběr není bolestivý ani složitý. Lze jej klidně 
provést i v soukromí domova. Vzorky se odesílají poštou. Rozbor trvá 4 týdny. Vyhodnocení 
je závislé na náročnosti interpretace výsledků laboratorní analýzy. Po zpracování obdrží 
objednatel podrobnou několikastránkovou zprávu informující o typu vlastností či vloh a jejich 
rozsahu. Cena Genoskopu Junior je 2450 Kč, komplexní Genoskop pak přijde na 6600 Kč. 

 
 


