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Nadání ve všech generacích 

Vliv osob,  
které mají vlastní zkušenost s nadáním, 

na rozvoj nadání dětí 
 

Eva Vondráková 

Společnost pro talent a nadání 

 



„Mnoho nadaných a talentovaných dětí, 
 jestliže se jim nedostává odpovídající podpory,  

upadá a nerozvíjí své nadání,  
které by je mohlo dovést k vědeckým objevům,  

umělecké tvorbě, umožnilo by jim stát se vůdčími osobnostmi  
nebo prostě jen šťastnými lidmi, s přiměřenou sebedůvěrou.  

 

Ignorováním talentů ztrácí i společnost.  
Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, umění, politice  
a získává frustrované odpadlíky ze škol, společnosti,  

veřejného života a někdy i ze života vůbec.“  

                   Erika Landau  (1931 – 2013), 

                      zakladatelka Institutu 
pro n             pro nadané a talentované děti,  
                      Tel Aviv 
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Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj - ECHA 
Joan Freeman a Javier Tourón, EUTC konference 8.-10.5.2014 Budapešť 

www.joanfreeman.com  www.javiertouron.es 
 

http://www.joanfreeman.com/
http://www.joanfreeman.com/
http://www.javiertouron.es/
http://www.javiertouron.es/


Zakladatelka československých poboček mezinárodních společností  
ECHA (Společnosti pro talent a nadání – STaN)  a  Mensa,  

 psycholožka PhDr. Hana Drábková nar. 19.5.1924   
Zabývala se výzkumem dědičnosti nadání.  

Zúčastnila se 1.ECHA konference, Curych 1988 

Spoluzakladatelé: 
 
MUDr. Zdeněk Kalvach 
  PhDr. Luděk Vajner 
  PhDr. Eva Vondráková 
 

Československá ECHA i Mensa  
zahájily svou činnost  
ve školním roce 1988/89. 



ECHA se zabývá nadáním v průběhu celého života,  
u jedinců zdravých i handicapovaných, nejčastěji ale vývojem dětí. 

Československá pobočka ECHA (nyní STaN) zahájila svou činnost  
jako součást Gerontologické společnosti ČLS 

http://www.tribune.cz/blogy/48-mudr-zdenek-kalvach-csc 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/211562215600011/


STaN jako součást mezinárodních aktivit v péči o nadané 
spolupracuje v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání 

Spolupracuje se zahraničními odborníky a aktivně se zúčastňuje  
mezinárodních konferencí a pracovních setkání.  
Sleduje situaci v péči o nadané ve světě a odbornou literaturu.  
Předává aktuální informace odborníkům a rodičům v ČR. 
 
Členy ECHA, STaN (a dalších podobných organizací, např. WCGTC)   
jsou především psychologové, učitelé a rodiče nadaných dětí. 
Nejvýznamnější zahraniční partneři: 
ECHA – Evropská rada pro vysoké schopnosti 
WCGTC - Světová rada pro nadané a talentované děti 
ICIE – Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání 
EUTC – Evropské Centrum talentu Budapešť 
SMND – Škola pre mimoriadne nadané děti a Gymnázium Bratislava 



Činnost a zkušenosti STaN 

Poradenství (navazující na zkušenosti z PPP a školní psychologie); 

Klub bystrých a zvídavých dětí: 1989 – 1991; 

Klub rodičů -od r. 1993 (od r. 2010 Klub rodičů a učitelů); 

Pracovní dny STaN pro psychology, později i pedagogy, od r. 1989; 

Konference – 4.STaN konference bude v říjnu 2014; 

Mezinárodní konference ECHA, WCGTC, ICIE (aktivní účast od r. 1990); 

Organizace 19.WCGTC konference Praha 8.-12.8.2011; 

Třída Sovičky s programem pro nadané (2005 – 2013); 

Letní škola pro malé vědátory – od r. 2012;  

Kurzy, publikační a popularizační činnost; koncepce, projekty; 

Spolupráce se školami, poradnami, univerzitami, MŠMT, ČŠI. 



Pracovní skupina ke vzdělávání nadaných při MŠMT 

 Byla založena v roce 2012 z podnětu ministra školství.  
 Jejími členy jsou odborníci a rodiče, kteří mají  
 dlouhodobou vlastní osobní a/nebo pracovní zkušenost  
 se vzděláváním a výchovou (mimořádně) nadaných  
 a sami se v této oblasti úspěšně angažují.  
 

 Pokrývá všechny stupně vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 
 a poradenství, školy i poradny, státní i soukromé.  
 

 Členové pracovní skupiny mají vedle teoretických znalostí 
zkušenosti s řešením často složitých situací a neobvyklých  
problémů. Mají zažité skutečné problémy současných 
nadaných dětí a jejich rodičů a učitelů. 

 

 Ve své činnosti respektují odbornost a etiku.  
  



Péter Csermely – současný prezident ECHA,  
intelektově i morálně mimořádná osobnost,  

originální řešení v oblasti vyhledávání a podpory talentů  
ze všech společenských skupin, v rámci EU i jinde ve světě. 

 
 

www.talentcentrebudapest.eu/sites/default/files/Aboutus_People_Csermely.pdf 
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www.talentcentrebudapest.eu 
EUTC poskytuje aktuální a velmi užitečné  informace ke vzdělávání nadaných ve světě. 
Vydává řadu originálních a kvalitních publikací, některé v angličtině. Volně ke stažení.  

 

 • The book International Horizons of Talent 
Support, edited by János Gordon Győri 
provides an overview of gifted and 
talented education in Austria, Finland, 
Germany, Great Britain, Israel, Singapore, 
Slovenia, Spain and the US. 

• Nine best practices from three continents: 
Finland, Germany, Israel, Poland, Saudi 
Arabia, Singapore, Slovenia, USA, Vietnam 

 
 
 

http://www.talentcentrebudapest.eu/
http://www.talentcentrebudapest.eu/
http://www.talentcentrebudapest.eu/sites/default/files/International-Horizons-of-Talent-Support-II.pdf
http://geniuszportal.hu/sites/default/files/18_kotet_net+color.pdf


Problémy, které je třeba řešit: 

• Rozvoj potenciálu každého jednotlivce 

• Péče o (mimořádně) nadané 

• Inteligentní nakládání s vlastním životem 

• Inteligentní způsob fungování společnosti 

 

• Týká se jednotlivců 

• Menších skupin 

• Společnosti 

• Lidstva 

 

• Současnosti 

• Blízké budoucnosti 

• Vzdálené budoucnosti 



14.ECHA konference  17.-20.9.2014 Ljubljana, Slovinsko 
Keynote Martin Kubala, Přírodovědecká fakulta, Olomouc 

Projekt Badatel, Šachy do škol, Letní škola pro malé vědátory 

www.echa2014.info/conference/invited-speakers/assoc-prof-martin-kubala/ 
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21.WCGTC konference 10.-14.8.2015 Odense, Dánsko 
Christian Fischer; Éva Gyarmathy;               Leslie S. Graves;       Ole Kyed 
Vice-president of ECHA,      Institut kongnitivních neurověd      WCGTC President,                Národní korespondent ECHA,    
Universita Münster; a psychologie, AV Budapešť;           Universita Dublin;              www.olekyed.dk   Kodaň.  
 

EUTC konference 8.-10.5.2014 Budapešť                 foto Eva Vondráková, 9.5.2014  (Nokia 700)  

http://www.olekyed.dk/
http://www.olekyed.dk/


EUTC konference Budapešť 8.-10.5.2014 
Mimořádně nadaná šachistka ze školy Judity Polgárové 

 

 
 

Judit Polgar's CHESSPALACE Program for the Future Education 
http://www.youtube.com/watch?v=RV_YQL-hoo0 
http://www.chess.com/news/chess-added-to-hungarian-school-curriculum-9186 
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Mimořádné intelektové a hudební nadání – Radek 
Jeden z ukázkových příkladů mimořádného nadání,  

rozpoznatelného už v útlém věku.  
 

Hledání odpovídající vzdělávací cesty v systému, který zatím není funkční. 



Mimořádné intelektové nadání, období zaměřené na techniku 
(v některých oblastech úroveň dospělého experta) - Matyáš 

Hledáme talenty pro oblast medicíny, zejména  pro zastavení svalové dystrofie.  
Zn.: Spěchá!  Známe řadu skvělých mladých lidí, jejichž budoucnost závisí na  pokrocích  
v medicíně.  Podporujme je a podporujme i ty, kdo jim dokážou pomoci. Potřebujeme je všichni.   



Mimořádné všestranné intelektové nadání, technika, jazyky..  
Otázky: věk, vzdělání, ze kdy je fotografie, jméno, příběh… 

Na webových stránkách poraden pro vysokoškoláky je široká nabídka služeb.  
Pomáhají řešit spoustu problémů. Na práci s mimořádně nadanými ale připraveni nejsou. 



S čím se u nás stále ještě setkávají nadaní: 
Hřebík, který vyčnívá, je třeba zatlouct!!! 

 
• Nejdůležitější je naučit je poslouchat! 

• Měli by si umět zavázat tkaničky. 

• Neměli by vyčnívat! 

• Nepotřebují žádnou pomoc, ani podporu, mají už tak 
více (nespravedlivě) než ostatní! 

 

Obdobím nedůvěry, nezájmu či dokonce averze vůči nadaným a péči  

o ně prošly všechny společnosti, včetně těch, které jsou v ní nyní velmi  

aktivní a úspěšné. U nás dlouhodobě přetrvává,  v míře vyšší než jinde. 

Nemůžeme si dovolit ztrácet talenty, ale dokud se nezmění postoj  

společnosti a z něj vyplývající jednání, budeme o řadu z nich přicházet.  



175.KPD  Lékařský dům, Praha, 26.5.2014  
Nadání ve všech generacích 

 www.cmps.ecn.cz 

 
 

• Eva Vondráková:  Vliv osob, které mají vlastní zkušenost s nadáním, 
na rozvoj nadání dětí  

• Jitka Hofmannová: Typologie nadaných dětí/žáků/studentů – 
z praxe Mensa gymnázia 

• Jana Marie Havigerová: Odkud berou děti informace – aneb když se 
povede dědeček 

• Barbora Kosíková: Zkušenosti rodiny mimořádně nadaného dítěte 
s mentory a s psychology 

  
• Pavla Picková: Poradenské kazuistiky nadaných dětí 
• Dalibor Špok: Nadaní dospělí  
• Dana Kutálková: Postřehy z logopedické praxe s nadanými 
• Jiřina Brejchová: Nadaní a jejich rodiče v Centru Filip  
• Zdeněk Kalvach (v zastoupení): Nadaní dědečkové a babičky 

 

http://www.cmps.ecn.cz/
http://www.cmps.ecn.cz/


 

 141. setkání Klubu rodičů a učitelů   

Čtvrtek   29.května 2014  17-19 hod., ZŠ Mohylová 1963, Praha13, 
www.zsmohylova.cz www.talent-nadani.cz 

  

 
Jak rozvíjí nadání, motivaci a osobnost dětí Domácí vzdělávání 

a soukromé reálné Gymnázium Přírodní škola 

• Pokračujeme v tématu rozvoje nadání a zdravé osobnosti dětí.  

• Představujeme netradiční a úspěšné varianty vzdělávání  

 a témata, kterým bychom měli věnovat pozornost,  

 chceme-li vést děti k úspěšnosti a zároveň respektovat etiku.   

Ing. Judita Kapicová, Asociace domácího vzdělávání    
www.domaciskola.cz 

Mgr. František Tichý, zakladatel a ředitel G Přírodní škola  
www.prirodniskola.cz 

  

 

http://www.zsmohylova.cz/
http://www.zsmohylova.cz/
http://www.talent-nadani.cz/
http://www.talent-nadani.cz/
http://www.talent-nadani.cz/
http://www.domaciskola.cz/
http://www.domaciskola.cz/
http://www.prirodniskola.cz/
http://www.prirodniskola.cz/


  142. setkání Klubu rodičů a učitelů  
 Čtvrtek 19.června 2014  17-19 hod., ZŠ Mohylová 1963, Praha13, 

www.zsmohylova.cz www.talent-nadani.cz  

 
Cizí dítě v našem bytě – zahraniční středoškoláci v českých  

rodinách a naši studenti v zahraničí – AFS www.afs.cz  

Co přináší naším i zahraničním středoškolákům a jejich rodinám soužití s jinými  

kulturami. Překvapující a někdy úsměvný pohled „z jiné strany“ na naše zvyklosti.   

Hosté:  Alena Bělohlávková a studenti,  AFS Mezikulturní programy, o.p.s.     

 

Bezpečnost dětí na internetu:„Hustej internet“, NCBI 
Lenka Eckertová a Lucie Seifertová: Hustej internet   Vydal Petr Prchal, Praha 2014  

Vtipná komiksová knížka pro děti i rodiče, o bezpečnosti internetu.   

L.Eckertová  D.Dočekal: Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce zodpovědného rodiče.  

Computer Press Brno 2013  www.saferinternet.cz  www.ncbi.cz 

Host:  Lenka Eckertová,   Národní centrum bezpečnějšího internetu    
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Nové knihy, související s tématem rozvoje a uplatnění 
nadání a jeho dopadu na jedince i společnost: 



Reflex 21/2014 aktuální číslo k datu konání 175.KPD 
přináší  zajímavé články k tématu, například: 

 
Téma: Benjamin Kuras -  CÍL: OVLÁDNOUT SVĚT   (str. 30-33), 

 
Rozhovor: Miroslav Cvrček – Profesor ekonomie Milan Zelený: 

ŽIVOT SE RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ, PŘIPRAVTE SE (str. 44-48) 

 

http://www.reflex.cz/aktualni-cislo/


Život se radikálně změní. Připravte se 
To, co jsme poslední roky viděli ve světě, není obyčejná 

ekonomická krize. Svět míří k proměně, která bude srovnatelná 
s průmyslovou revolucí. Takové změny vždy hrozí válkami, ale 
zároveň nabízejí mnoho příležitostí. Myslí si to českoamerický 

profesor MILAN ZELENÝ 
.... 

 

www.milanzeleny.com 
http://kvalita.reformy-msmt.cz/vyznam-validita-efqm-pristupu-v-hodnoceni-kvality-vs 
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Publikace a webové stránky,  
související s programem 175.KPD 

• Erika Landau: Odvaha k nadání, Akropolis 2007 

• Jana Marie Havigerová: Pět pohledů na nadání, Grada 2012 

• Jana Marie Havigerová: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku. 
Škála charakteristik nadání a její aplikace na české podmínky, Grada 2014 

• Jana Marie Havigerová, Iva Burešová, Veronika Smetanová, Jiří Haviger: 
Projevy dětské zvídavosti, Grada 2014 

• Dana Kutálková: Vývoj dětské řeči krok za krokem, Grada 2010 

• Dana Kutálková: Logopedická prevence, Portál 2005 

• Dana Kutálková: Jak připravit dítě do 1.třídy, Grada 2014 

• František Tichý: Přírodní škola – cesta jako cíl, GEUM 2012 

• Dalibor Špok:     www.daliborspok.cz/individual/nadani-inteligence/  

• Eva Vondráková:    www.talent-nadani.cz/texty 
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Další informace najdete na: 
www.talent-nadani.cz     
www.centrumfilip.cz 

 
     

Děkuji za pozornost      Eva Vondráková 

 

talent.nadani@email.cz 

vondrakova@gmail.com 
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