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Se začátkem školního roku se blíží i výběr zájmových kroužků pro Vaše děti. Nabídka je 
široká, a proto je třeba dobře volit. Koníček zvolený v dětství může ovlivnit dítě i v dalším 
výběru povolání. Talentem svým i svých dětí se zabývá řada z nás. Zkoumáme prarodiče, 
rodiče, celé své rody a objevujeme dispozice celé široké rodiny. Často se jedná o dohady, 
které mohou vést k vnucení takové činnosti dítěti, kterou jsme se chtěli zabývat sami, ale 
nikdy k tomu nebyla příležitost. Některé děti to zvládají, jiné mohou ale trpět. Moderní věda 
oproti našim dohadům disponuje řadou spolehlivých testů, které nás bezpečně dovedou k 
odhalení skutečnosti, na co skutečně naše děti nebo i my máme talent. Objevte Genoskop 
JUNIOR. Jedná se o genetický test, pomocí kterého lze identifikovat vlastnosti či dovednosti 
Vašeho dítěte, které by se však při nedostatku podnětů neprojevily. Díky analýze DNA 
můžete rozvíjet jeho mimořádné schopnosti na poli hudby nebo sportu a orientovat jeho 
profesní kariéru či záliby tím správným směrem. Výsledky testů mohou odhalit příčinu určité 
skutečnosti, jako například zvýšenou chuť na sladké, přecitlivělost na hořké nebo dokonce 
varovat před určitými závislostmi. V neposlední řadě Genoskop přinese ujištění, zda dosažené 
úspěchy jsou geneticky dány nebo jsou výsledkem intenzivního snažení. Čeští vědci 
společnosti Genomac, která tyto testy provádí, jsou pak vysokou zárukou odbornosti. Renomé 
dosáhli i ve světě. 

 

„Genoskop je analýza zaměřená na více než 10 variabilních oblastí v DNA. Jejím 
prostřednictvím jsme schopni určit fyzickou zdatnost, barvu očí, 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, tak se mohou 
vyvarovat výběru nevhodného koníčku, který by mohl vést ke zklamání obou stran,“ dodává 
Marek Minárik. 

Spoluzakladatelka Genomacu a ředitelka pro výzkum a služby 
RNDr. Lucie Benešová, Ph.D. k tomu dodává: „Význam testování 
vidím hned z několik pohledů. Jednak z toho 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. 

„Cílem při výběru koníčků by mělo být, aby dítě zažilo pocit uspokojení a činnost ho bavila,“ 
uvádí Mgr. Michaela Stehlíková, dětská psycholožka a speciální pedagog. „Při volbě dětských 
koníčků hraje roli několik aspektů: Vliv rodiny - rodinné vzory – je-li rodina aktivní, dá se 
očekávat, že i dítě získá řadu podnětů a naopak. Co se dítěti líbí, co ho zaujme – je důležité 
dávat dítěti již od batolecího věku řadu podnětů, možnost výběru, nezaměřovat ho pouze na 



jednu činnost. K čemu má dítě vrozené předpoklady – co dítě nejen zaujme, ale zároveň v tom 
i vynikne. Rodič by se měl při výběru koníčku rozhodovat vždy podle zájmu dítěte a nikdy 
podle svých vlastních očekávání. Nikde není dáno, že rodiče vrcholoví sportovci musí mít dítě 
s talentem na sport. Může to být například hudba. Velkým pozitivem kroužku je zdravé 
trávení volného času dětí – fungují jako prevence rizikového chování. Dále mají kroužky vliv 
na rozvoj osobnosti a utváření sociálního rozvoje dítěte – již v dětství se formují sociální role 
dětí v otázkách, Kdo jsem, Co mám rád a Co umím? 

Negativem při výběru kroužků je pak přetěžování dětí nebo výběr naprosto nevhodného 
kroužku. Velké riziko hrozí dětem citlivým na neúspěch nebo těm s nadměrnou touhou 
zavděčit se rodičům. Může dojít až k frustracím dítěte a to především proto, že takové dítě se 
z dané činnosti nikdy nebude radovat a nebude se cítit ani úspěšné,“ dodává Michaela 
Stehlíková. 

Genoskop test dědičných schopností se provádí jako jakýkoliv   
jiný test DNA. Odebírají se stěry sliznic v ústní dutině, takže 
odběr není bolestivý ani složitý a lze jej provést v soukromí 
domova. Vzorky se odesílají poštou. Rozbor Genoskopu trvá 4 
týdny. Vyhodnocení je závislé na náročnosti interpretace 
výsledků laboratorní analýzy. Po zpracování obdrží objednatel 
podrobnou několikastrannou zprávu informující o typu 
vlastností či vloh a jejich rozsahu. Cena komplexního 

Genoskopu je 6.600,- Kč. Cena Genoskopu JUNIORu 2.450,- Kč. 

 


