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Přemýšlivé děti……
• Tato prezentace i setkání, pro které je připravena, se týká stále ještě

u nás (širší společnosti a někdy, bohužel, i odborníkům) málo známé
menšiny jedinců, zvaných nadaní, mimořádně nadaní, talentovaní,
excelentní, přemýšliví, s potenciálem „navíc“….

• V řadě zemí světa je obeznámenost s touto tématikou i její aplikace na
mnohem pokročilejší úrovni. Můžeme tedy čerpat z těchto zdrojů a
rychleji tak zlepšit podmínky, tedy zvýšit šance a snížit rizika provázející
výchovu a vzdělávání „přemýšlivých dětí“ u nás. Je to i jeden z hlavních
úkolů Společnosti pro talent a nadání.

• V zájmu stručnosti prezentace se v pojednání o dětech přemýšlivých
bez dalšího vysvětlování použité terminologie objeví i ukázky textů,
používajících různé výše uvedené varianty.

• Děkujeme za pochopení….



Co ztrácíme, nepodporujeme-li nadané
„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, zakladatelka Institutu pro nadané a talentované
děti, Tel Aviv



Společnost pro Talent a Nadání - STaN

je už od svého vzniku před 29 lety součástí mezinárodního dění.
Stejně jako zahraniční odborné společnosti, jejichž je členem,

sdružuje odborníky, zejména pedagogy a psychology 
a také rodiče nadaných dětí. 

Zabývá se nadáním ve všech oblastech a souvislostech, u osob všeho věku, 
zdravých i handicapovaných, nejčastěji však intelektovým nadáním dětí.

Hlavní úkol: 

Přinášet informace nezbytné pro kvalitní výchovu a vzdělávání nadaných

Komu? – především:

Rodičům, Učitelům, Psychologům,

ale i dalším zájemcům, například

Řídícím pracovníkům v oblasti vzdělávání, Politikům



Základní principy činnosti STaN: 

Odbornost

Etika 

Užitečnost/použitelnost

Důležitost/potřebnost

Efektivita

Aktuálnost na světové úrovni



Hana Drábková 1924 – 2015
psycholožka, výzkum dědičnosti nadání, 

zakladatelka československých poboček ECHA a Mensa

Spoluzakladatelé: Zdeněk Kalvach, Luděk Vajner, Eva Vondráková



STaN jako člen významných mezinárodních organizací:

• Společnost pro talent a nadání /STaN/ byla založena ve šk.r. 1988/89 jako 
Československá pobočka ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, 
jejich výzkum a rozvoj), po návratu PhDr. Hany Drábkové   z 1.ECHA 
konference, která se konala v Curychu v r. 1988.

• Stanovy STaN vycházejí ze stanov ECHA, později doplněny o důraz na 
respektování odbornosti a etiky.

• Členové STaN se aktivně zúčastnili všech ECHA konferencí (naposledy 
15.ECHA konference Vídeň 2016).                                                          
Následující bude 16.ECHA konference Dublin 2018.

• STaN je rovněž přidruženým členem WCGTC (Světové rady pro nadané a 
talentované děti).

• V srpnu 2011 organizovala STaN v Praze prestižní 19 bienální konferenci 
WCGTC (ve spolupráci WGCTC, STaN a CBT travel).  

• Poprvé a doposud jedinkrát v post/komunistické zemi.



19.WCGTC konference Praha  8.-12.8.2011
ve spolupráci se STaN a CBT

www.world-gifted.org www.talent-nadani.cz www.cbttravel.cz

http://www.world-gifted.org/
http://www.talent-nadani.cz/
http://www.cbttravel.cz/


Zahraniční odborné instituce, jejichž je STaN členem, 
nebo se kterými spolupracuje či spolupracoval(a):

• ECHA – Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich 

výzkum a rozvoj www.echa.info

• DSA www.deutsche-schuelerakademie.de

• NYEX – Síť excelentní mládeže (= mladých vědců do 21 let)

www.nyex.de

• WCGTC – Světová rada pro nadané a talentované děti

www.world-gifted.org

• ICIE – Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání

www.icieworld.net

• SMND - Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,   

Bratislava www.smnd.sk

• EUTC – Evropské centrum talentu, Budapešť

www.talentcentrebudapest.eu

Potential+ (NAGC) www.potentialplusuk.org 



Csilla Fuszek, ředitelka, Evropské Centrum talentu (EUTC) Budapešť, 
na 3. STaN konferenci, MŠMT ČR, Praha 2013



STaN a systém vzdělávání v České Republice

• Už na začátku své existence (1989) nabídla Společnost pro talent a nadání -
STaN svou pomoc Ministerstvu školství;

• Připravili jsme několik projektů – zejména Systém péče o nadané žáky v ČR 
(první v roce 1993,   poslední v r. 2001).

• 1990 Eva Vondráková vytvořila projekt Centra pro rozvoj nadání a ve 
spolupráci s Kateřinou Havlíčkovou připravila projekt Mensa gymnázia (škola 
zahájila výuku 1.9.1993 pod názvem OGB (Osmileté gymnázium Buďánka).

• 2001 Eva Vondráková je autorkou podstatné části Kapitoly o nadaných v Bílé 
knize MŠMT (základ péče o nadané spočívá v povinném vzdělávání a jeho diferenciaci a 
individualizaci), nikoli závěru (základem péče o mimořádně nadané musí být zájmová 
činnost). Více viz http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-
ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-
konkretni-podnety-k-praci-skol

• 1995 bylo podle projektu Centra pro rozvoj nadání (autorka Eva Vondráková)
založeno Talentcentrum, součást NIDM, řízeného Ministerstvem školství.



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 – 7.STaN konference bude v listopadu 2017;

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

Organizace 19.WCGTC konference Praha 8.-12.8.2011;

Třída Sovičky s programem pro nadané děti (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 byli externisté - 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. 

Pokrývala všechny stupně vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ)

a poradenství, školy i poradny, státní i soukromé. 

Členové této bývalé pracovní skupiny mají vedle teoretických znalostí 

zkušenosti s řešením často složitých situací a neobvyklých  problémů. 

Mají zažité skutečné problémy současných nadaných dětí i jejich rodičů a učitelů.

Ve své činnosti respektují odbornost a etiku. 



STaN a návštěvy významných zahraničních kolegů v Praze (a v Telči)
• Jolana Laznibatová Slovensko

• Mária Herskovits, Csilla Fuszek, Péter Grosschmid Maďarsko

• Sieglinde Weyringer, Karl Klement, Rakousko

• Marianne van Iterson, Franz Mönks Holandsko

• Annette Heinbokel, Harald Wagner, Volker Brandt Německo

• Taisir Subhi Yamin Jordánsko

• 19.WCGTC konference Praha 2011 účastníci z 57 zemí

(Roland Persson, Péter Csermely, Barbara Kerr)

• Trevor Tebbs USA Vermont

• Ann Robinson USA Arkansas 

• Maruška Željeznov Slovinsko

• Prac. dny STaN prostřednictvím skype: Hava Vidergor Izrael

• 13.6.2016: Margaret Sutherland Skotsko 

• 28.11.2016 Jan Terje Bakler Norsko

• 27.3.2017 Kirsi Tirri Finsko



65.Pracovní den STaN 2013, Obřadní síň radnice Prahy 13 
Dr. Hava Vidergor, Izrael – zahraniční host, prostřednictvím skype

MdCM – Multidimensionální model kurikula: 
Příprava dnešních studentů na svět zítřka

www.hvgifted.com



21.WCGTC konference 2015, Odense, Dánsko 

Dovednosti pro 21st století v souvislosti s tvorbou kurikula
pro individualizované programy a s diferenciací

Posilování schopnosti vést (sebe i jiné): Inovativní programy pro všechny ročníky
Vidergor, H. E.; Sisk, D. A. (2013). (Foto: přednášející Hava Vidergor před projekčním plátnem)



Silný skrytý (nezájem) i otevřený (odmítání)
odpor k intelektově nadaným a k péči o ně nacházíme zejména:

v zemích Severní Evropy (Švédsko, Dánsko, Norsko)

a v postkomunistických zemích (v ČR více než v jiných).

Chceme-li tuto nepříznivou situaci změnit,

musíme pojmenovat problémy, 

věnovat jim pozornost

a spolupracovat na jejich řešení.

Více informací např.: 

http://sengifted.org/archives/articles/an-interview-with-
roland-s-persson-the-talent-of-being-inconvenient

www.worldgifted2015.com

http://sengifted.org/archives/articles/an-interview-with-roland-s-persson-the-talent-of-being-inconvenient
http://www.worldgifted2015.com/


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



Kdo se o vzdělávání nadaných zajímá a proč

• politici, kteří chtějí vybudovat prosperující společnost –tak začal zájem o studium 
nadaných na počátku existence USA a takto se z rybářské vesnice stala jedna 
z nejúspěšnějších ekonomik světa –Singapur; 

• rodiče, kteří na základě zkušeností se vzděláváním dětí iniciovali změny 
v legislativě a vzdělávání nadaných ve svých zemích (například Holandsko, Německo, 
Velká Británie, poslední dobou i Francie a země severní Evropy);

• vědci, kterým dělá starost nedostatek uchazečů o studium –zejména přírodovědných 
a technických oborů, neboť o to méně mezi nimi bude i mimořádných talentů, 
schopných posunout hranice poznání dále;

• zaměstnavatelé, kteří navzdory nezaměstnanosti obtížně hledají odborníky na 
některé kvalifikované profese; 

• učitelé, kterým záleží na tom, aby se co nejlépe rozvíjeli všichni jejich žáci –tedy i 
nadaní;

• nadaní studenti, hledající vzdělávání, které by pro ně bylo opravdu přínosné.



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. 



Matyáš Kosík, student Mensa G, Mimořádné intelektové nadání, období zaměřené na techniku 
(v některých oblastech úroveň dospělého experta) –- přednáška pro KDF MFF UK;

Od předškolního věku vážné zdravotní problémy; 2014 diagnóza: svalová dystrofie LGMD 2A

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.  



Potential+ 
Mezinárodní iniciativa odborníků z praxe a rodičů,

kteří nejsou lhostejní k neřešeným problémům potenciálně nadaných dětí 

a usilují o takový systém pomoci, který by v praxi opravdu fungoval.

Angažovaní odborníci a rodiče, kteří chtějí zlepšit a urychlit využívání

dosavadních poznatků k výchově a vzdělávání nadaných dětí, se na svém

prvním mezinárodním setkání v Anglii, v říjnu 2016, rozhodli přispět ke

zlepšení situace v péči o nadané děti v Evropě.

Současné využívání poznatků je nedostatečné a řešení jsou pomalá nebo 

zcela chybí, což  má nepříznivý dopad na zdravý rozvoj osobnosti a realizaci 

potenciálu nadaných dětí. 

Potential Plus je jedna z nejnovějších mezinárodních iniciativ malé 
skupiny uznávaných odborníků, usilujících o  zefektivnění péče 
o děti „s vysokým potenciálem“. STaN byl přizván ke spolupráci.



67.Pracovní den Společnosti pro talent a nadání – STaN
13.6.2013 Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13

•
Proč a jak pečovat o nadané děti?

• V současné době i v blízké budoucnosti bude prosperita obyvatel dané
země či kontinentu stále více závislá na tom, kolik bude mít ve svém středu
tvůrčích osobností ve vědě, technice, ekonomii a též v umění.

Statistiky jsou neúprosné, v lidské populaci je těchto kreativních bytostí stále 
stejně - odhadem 2 %. Jde tedy o to, aby se takové talenty neztratily a mohly 

své vlohy brzy a dlouhodobě uplatnit.

Zdravice 
RNDr. Jiřího Grygara



To je pragmatický důvod, proč aktivně vyhledávat nadané děti 
a dát jim příležitost, aby svůj talent rozvinuly vhodnými podněty 
co nejvíce, aniž by přitom přišly o sociální vazby se svými vrstevníky.

Zejména menší státy, k nímž lze Česko počítat 
(řada světových velkoměst má více obyvatel, než naše republika), 
by měly ve vlastním zájmu zabezpečit, aby ani o jeden talent nepřišly. 

Oceňuji dlouhodobé úsilí malé hrstky členů společnosti STaN, 
že ve svém úsilí stále pokračuje, o čemž svědčí i nadcházející 
v pořadí již 67. Pracovní den. 

Přeji jeho účastníkům, aby získali nové podněty a načerpali energii 
pro zdárné pokračování ve svém ušlechtilém díle.

Jiří Grygar
člen Učené společnosti ČR

S pozdravem,  JG



PhDr. Eva Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent  a nadání,   
Národní korespondent ECHA pro ČR a Slovensko; Delegát WCGTC

• Psycholožka, dlouhá praxe v ped.-psych.poradenství; členka ČMPS a ASPP; 

• Předsedkyně organizačního výboru 19.WCGTC konference 2011

• Členka přípravného výboru 14.ECHA konference Lublaň 2014

• Organizátorka pravidelných setkání Klubu rodičů (a učitelů) STaN

• Autorka řady odborných i popularizačních článků a kapitol o nadaných v ČR  i v zahraničí

• Mezinárodní spolupráce na vytvoření systému péče o nadané v Evropě

• Spoluautorka i autorka koncepcí péče o nadané; kapitola o vzdělávání nadaných Bílá kniha MŠMT 2001; Projekt 
Centra pro rozvoj nadání; projekt Mensa gymnázia; 

• Spolupráce na projektech, vzdělávání učitelů; sledování aktuálního dění v ČR i ve světě;

• Dlouhodobá spolupráce se zahraničím, poskytování aktuálních informací odborníkům i rodičům   v ČR;  

Následující (poslední) slide: 

Ondřej Kania: srozumitelné vysvětlení efektivní organizace výuky v systému bez ročníků, 

jaký funguje například v úspěšném Finsku. Zde porovnání výuky v Kanadě a v ČR:



http://student.e15.cz/q-a/ucitele-nemusi-byt-ti-nejlepsi-z-nas-ale-musi-umet-
motivovat-rika-ondrej-kania-z-prazskeho-humanitniho-gymnazia-1326732

Kvůli počtu žáků ve třídě? Nedostává se tak individuální čas každému?
Dám ilustraci na příkladu třída v České republice a třída v Kanadě. V Kanadě jsou 
žáci rozdělováni ne podle věku, ale podle úrovně obtížnosti v jednotlivých 
předmětech. Třídy jsou také méně početné. Tuto změnu udělali kvůli 
pochopení, že potřebují všechny žáky posouvat nahoru a v předchozím 
uspořádání to nebylo možné. To znamená, že ve třídě jsou studenti, kteří mají 
podobné znalosti a nedostatky a učitel se jim tak může mnohem lépe věnovat. 
Nikdo se navzájem nebrzdí, kdežto u nás máme kupříkladu v hodině 
matematiky pět lidí, kteří jsou velice talentovaní, deset lidí, kteří jsou průměrní, 
a deset lidí, kterým to vůbec nejde, ale všichni se navzájem brzdí a vzniká tak 
frustrace na obou stranách, jak u učitele, tak u studentů.
V předchozích letech se mnoho vzdělávacích systémů po světě začalo měnit 
za účelem individualizace výuky. Takže změna je určitě možná. 
Na jednu stranu je pro náš byznys perfektní, že to tady nefunguje. (směje se)


