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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce pojednává o tématu vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Práce se 

zabývá možnostmi vzdělávání a rozvoje nadaných v prostředí rodiny, školy, či 

volnočasových aktivit. V práci jsou také zmíněny základní oficiální dokumenty upravující 

legislativu vzdělávání nadaných. Nedílnou součástí je také představení mezinárodního 

projektu, který se zabývá podporou nadaných žáků a jejich pedagogů. Cílem výzkumné části 

této práce je zmapovat problematiku nadaných dětí v kontextu různých sociálních prostředí, 

a to na základě hloubkových rozhovorů s respondenty zastupujícími jednotlivá prostředí. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the theme of gifted pupils and their education. It is mainly 

concerned with  the possibilities of the developmnet within family environment, school 

environment and the development of gifted pupils during their free time activities. This 

work also presents the essential documents which concern the legislation of gifted pupils´ 

education. Another part of this thesis introduces an international project which deals with 

the support of gifted pupils and their teachers. The aim of the empirical part is to map this 

issue within the context of different social environment and it is based on interviews. 
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Úvod 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je dlouhodobě diskutované téma 

a dostává se mu čím dál větší pozornosti. Nejčastěji slýcháváme o dětech se zdravotním 

znevýhodněním, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Tato práce se však 

věnuje dětem a žákům, jejichž příběh dle mého názoru stále zůstává tak trochu v ústraní, i 

přesto, že spadají do stejné skupiny jako výše zmíněné děti.  

Dospělým i dětem s vysokou inteligencí jsou přisuzovány určité stereotypy, protože ve 

společnosti stále chybí povědomí o jejich osobnostních rysech či způsobu chování. Stejně 

tak společnost dříve nahlížela například na děti s mentálním postižením, což se ale v průběhu 

let změnilo. (Stehlíková, 2016) 

Jak již bylo výše naznačeno, nadané děti jsou v dnešní společnosti stále opomíjenou 

skupinou, i když v porovnání s lety minulými došlo k určitému pokroku. Někdy je na tyto 

děti nahlíženo poněkud kontroverzně, přestože se jedná o běžné děti, které s odpovídající 

podporou ve vzdělávání mohou úspěšně rozvíjet svůj talent a nadání a v budoucnu tak být 

prospěšní pro společnost. Na druhou stranu, bez odpovídající podpory a rozvoje talentu a 

nadání může dojít k opačné situaci. Proto je dle mého názoru třeba, věnovat se těmto dětem 

a nabídnout jim co nejkvalitnější vzdělávání v podobě vyškolených pedagogů a odborníků. 

Neméně důležité je vytvořit přívětivé a podporující prostředí, ve kterém bude vzdělávání a 

rozvoj probíhat. 

V teoretické části této práce nejdříve vymezím stěžejní pojmy týkající se dané problematiky. 

Dále se budu věnovat možnostem vzdělávání MNŽ, a to na více úrovních. Nejprve budou 

detailně popsány možnosti a podpora nadaného dítěte v rodině, jako nejbližším okolí, které 

má bezprostřední vliv na vývoj dítěte. Dále bude přesunuta pozornost na subjekty a 

organizace, které se podílí na vzdělávání nadaných dětí na úrovni semiprostředí, které se od 

rodiny posouvá k větší sociální skupině. Zde bude věnován prostor funkcím a možnostem 

podpory vybraných organizací z oblasti školství a volnočasových aktivit. V posledním úseku 

teoretické části se zaměřím na danou problematiku z hlediska makroprostředí, kde nastíním 

situaci MNŽ z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, právní ukotvení této 

problematiky, projekty realizované v rámci terciálního vzdělávání a v neposlední řadě se 

zmíním o mezinárodním projektu, spjatém s tímto tématem. 
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Praktická část je podobně jako část teoretická rozdělena na tři úrovně. V rámci zachování co 

nejkomplexnějšího pohledu na danou problematiku byla zvolena metoda kvalitativního 

výzkumu. Osloveni byli tři respondenti v závislosti na jejich roli v problematice nadaných 

dětí. S těmito účastníky pak byly provedeny hloubkové rozhovory. Cílem mého výzkumu je 

zmapovat danou problematiku na více úrovních. Mimo jiné bych touto prací ráda přiblížila 

téma nadaných dětí širší veřejnosti a rozšířila jej do podvědomí co nejvíce lidem.  
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1 Teoretická část  

1.1 Vymezení základních pojmů  

1.1.1 Nadání 

Problematiku, kterou se zabývá tato práce, provází určitá nejednotnost a víceznačnost. 

Pohledy a přístupy odborníků na nadané jedince se v některých případech značně liší. 

Nejinak je tomu i při samotné definici pojmu nadání. Tento fakt naznačuje i Pedagogický 

slovník (Průcha, 2013), který popisuje nadání jako „dosud málo prozkoumaný, a proto 

obtížně definovaný jev.“  Dále uvádí, že z pedagogického hlediska se jedná o „výjimečnou 

složku osobnosti některých jedinců, zejména nadání intelektuálního typu.“ Stehlíková 

(2016) zdůrazňuje důležitý aspekt v charakteristice nadaných jedinců, čímž jsou jejich 

osobnostní rysy a dále také neurologické fungování.  Dále zmiňuje, že v zahraniční se 

v posledních letech ustálilo označení lidé s vysokým potenciálem, kdy tento pojem zahrnuje 

jak vysokou inteligenci, tak její odlišnost, co se kvality týče. „S tím souvisí jejich atypický 

způsob myšlení, vnímaní, cítění i chování.“ (Stehlíková, 2016) 

Zahraniční autoři jako Gearheart, Kingová či Montgomeryová chápou pojem nadání jako 

skutečnost týkající se striktně všeobecných intelektových předpokladů, kdežto pojem talent, 

který je často považován za ekvivalent k nadání, je spojen s vynikáním v jedné konkrétní 

specifické oblasti. (Jurášková, 2006)  

Oproti tomu autoři jako Fořtík a Fořtíková vnímají pojem talent a nadání jako synonyma, 

hovoří-li o mimořádně rozumově vybavených jedincích, kdy tyto pojmy definují jako 

„vysokou úroveň rozvoje schopností, především speciálních.“ Dále zmiňují, že talent lze 

rozeznat na základě výsledků konkrétních činností jedince, kdy je kladen důraz především 

na originalitu v přístupu k řešení. (Fořtík, 2015) 

Další zajímavý pohled na toto téma zastává Renzulli (in Jurášková, 2006), který vytvořil 

model nadání, jenž zohledňuje tři znaky osobnosti jedince: 

• nadprůměrné intelektové schopnosti, 

• tvořivost, 

• motivace (zaměření osobnosti, oduševnění, vůle k výkonu)  
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Obrázek 1. Renzulliho model nadání  

 

Myšlenku tohoto autora dále rozvedl a upřesnil Mönks (in Jurášková, 2006), kdy Renzulliho 

model vložil do kontextu reality, která má přímý vliv na nadání a jeho rozvoj (viz obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2. Monksův-Renzulliho model nadání 
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Mimořádné nadání 

Jak uvádí Stehlíková, mimořádně nadaní jedinci nejsou pouze lidé s nadprůměrnou 

inteligencí (IQ nad 125/130). Jsou to lidé, kteří mimo vysoký inteligenční kvocient disponují 

také schopností na mimořádné úrovni, a to buď v jedné nebo i více oblastech (např. 

rozumové, umělecké, sociální, pohybové). Autorka dále zmiňuje důležitou odlišnost 

v kvalitě myšlení a cítění. Dalším znakem takových jedinců mohou být i odlišné nastavení 

hodnot, smysl pro logiku či cit pro etiku. (Mimořádně nadané děti, 2017) 

 

1.1.2 Sociální prostředí 

Pojem sociální prostředí je jeden ze stěžejních termínů této práce. Sociální prostředí jako 

takové vytváří podmínky pro život jedince a bezprostředně se tak podílí na jeho vývoji. 

Podněty vyskytující se v daném typu prostředí ovlivňují osobnostní rozvoj jedinců. Existuje 

nespočet typologií prostředí, které odborníci berou v úvahu. Liší se převážně v určujícím 

znaku prostředí, můžeme tedy například rozlišit prostředí vrstevnické, umělé, přírodní, 

podnětné či závadové. (Bendl, 2014) 

 Vzhledem k účelu této práce, tj. zmapovat danou problematiku na více úrovních, se opírám 

o typologii rozdělení prostředí dle velikosti prostoru (sociálního útvaru). Na základě této 

diferencovanosti rozlišuje Černý (1973) prostředí na: 

a) mikroprostředí — prostředí jedince (např. rodina) 

b)  semiprostředí — prostředí velké sociální skupiny  

c) makroprostředí — prostředí organizované společnosti (území státu)  
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1.2 Mikroprostředí 

V následující kapitole bude pozornost věnována možnostem rozvoje nadaných jedinců 

v rámci mikroprostředí. Jak již bylo výše definováno, mikroprostředí můžeme mimo jiné 

chápat jako nejbližší prostředí jedince, které se záměrně, či nezáměrně podílí na vývoji 

a osobnostním rozvoji těch, kteří se v daném prostředí vyskytují.  

Typ prostředí, ve kterém je dítě vychováváno může z velké části ovlivnit jeho další rozvoj. 

Vaněk (1972, in Bendl, 2014) rozlišuje prostředí, která se podílí na rozvoji funkcí dítěte 

mimo jiné na podnětově chudé, přesycené, jednostranné a závadové. První z uvedených typů 

prostředí nenabízí dětem dostatečnou škálu podnětů a zapříčiňuje tak malou rozvinutost 

těchto jedinců. Tento problém již v současnosti není příliš aktuální. Dnes se setkáváme spíše 

s druhým typem prostředí, a to podnětově přesyceným, jak uvádí Kraus (2008, in Bendl, 

2014), kdy jsou děti vystavovány nepřebernému množství informací, reklam a především 

technologií. Kraus dále zmiňuje, že někteří rodiče svým dětem zaplní volný čas 

neadekvátním počtem aktivit, což má často za následek vyčerpání. Dalším zmíněným typem 

je podnětově jednostranné prostředí. Zde Vaněk (1972, in Bendl, 2014) nastiňuje situaci, 

kdy jsou děti např. emočně zanedbané, protože na úkor přesycení jiné oblasti (např. 

rozumové), nebyly vystavovány dostatečně vyváženým podnětům z více oblastí. Posledním 

typem je pak prostředí závadové, které není považováno za žádoucí vzhledem k rozvoji 

dítěte. Takové prostředí může vytvářet rodina, ve které jsou rodiče závislí na návykových 

látkách a podobně. 

1.2.1 Mimořádně nadané dítě a rodina 

Fuller (2017) považuje rodiče za první učitele, se kterými děti přijdou do styku. Uvádí, že 

školy sice mohou rozvíjet děti a jejich nadání, často však chybí individuální přístup. Ten, na 

rozdíl od učitelů, rodiče mohou nabídnout, a tím se i výrazně podílet na rozvoji schopností 

svých dětí. Zmiňuje zajímavou myšlenku, týkající se budoucnosti dětí, které budou žít 

v době, kdy budou muset čelit problémům, se kterými se jejich rodiče ve svém životě třeba 

ani nemohli setkat. Je tedy třeba, podporovat děti v kreativním myšlení, které jim 

v budoucnu pomůže v řešení různorodých situací. Autor tuto myšlenku kreativního 

přemýšlení rozvádí a udává konkrétní příklad. Zmiňuje, že rodiče v dnešní době často řeší 
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problémy za své děti. Dle Fullera by rodiče měli spíše podporovat, komentovat či diskutovat 

postupy v řešení daných problémů. 

Tento autor také sestavil přehled činností, které rodičům mohou pomoci v odkrytí a rozvoji 

génia dítěte. Zmíním několik konkrétních aktivit, které mne zaujaly. Ve věku 2-4 let Fuller 

(2017) doporučuje naučit děti vnímat nejrůznější podněty za pomoci využití všech smyslů. 

Mezi pátým a sedmým rokem dítěte autor zmiňuje důležitost čtení příběhů. Počátkem 

osmého roku lze spojit čtení knihy se zhlédnutím filmu. V období od 12 roku života dítěte 

autor zdůrazňuje důležitost diskuse a přesvědčivé argumentace. V tomto období je také 

potřeba rozšiřovat obzory pomocí kulturních akcí nebo například návštěvou parlamentu či 

hvězdárny. 

Fořtík a Fořtíková (2015) se shodují s výše zmíněným názorem Fullera (2017), který uvádí, 

že děti jsou v počátcích svého života nejvíce ovlivněny rodiči a jejich výchovou a rozvojem. 

Stejně jako tento autor považují za důležité dětem v průběhu jejich dětství a dospívání 

předčítat či rozvíjet jejich poznání prostřednictvím umění, sportu nebo například 

poznávacích výletů do přírody. Dle manželů Fořtíkových potřebují děti především cítit 

podporu ze strany rodičů, což jim pomáhá upevňovat sebevědomí a sebedůvěru. Rodiče 

mohou dětem rozšiřovat obzory například tím, že jim představí své vlastní koníčky. Autoři 

dále zmiňují, že jedna z nejdůležitějších vlastností rodičů nadaného dítěte je trpělivost. Toto 

tvrzení dávají do kontextu s uměním naslouchat a porozumět, což jsou další stěžejní faktory, 

které napomáhají k vzájemnému respektu. 

Fořtíkovi poukazují na důležitost komunikace mezi rodiči nadaných dětí a s tím spojenou 

výměnu rad a zkušeností. Tuto komunikaci mohou zprostředkovávat organizace pro podporu 

nadaných dětí (více v kapitole 1.3). Aby byla podpora rodičů co nejefektivnější, je třeba 

udržovat kontakt také s pedagogy, kteří se podílejí na vzdělávání jejich potomků. 

Hříbková (1999a, in Fořtík, 2015) doporučuje konkrétní pravidla komunikace s nadanými 

dětmi, které jsou přínosné i pro rodiče: 

• Neautoritativní komunikace  

• Pozorné naslouchání 

• Nenutit nadané dítě do činnosti 
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• Prostor pro prezentaci dítěte 

• Společné hodnocení činností 

Stehlíková (2016) shrnuje základní potřeby nadaných dětí v následujících několika větách. 

Rodiče mohou nadaným dětem pomoci v jejich rozvoji především tím, že jim umožní 

vyrůstat v přívětivém prostředí. Toto prostředí zahrnuje důvěru, empatii, opravdovost, 

upřímnost, a především přítomnost ze strany rodiny. Důležitým aspektem dle Stehlíkové je 

také nastavení určitých hranic a pravidel. Tato autorka také zmiňuje pojem mindfullness, což 

je program zaměřený na rozvoj sociální a emoční inteligence, který dětem mimo jiné pomáhá 

porozumět vlastním emocím. Celý tento program „všímavosti“ je založen především na 

hrách, čímž se jeho realizace stává pro děti přirozenější a přístupnější. Za zmínku určitě stojí 

technika, kdy si dítě nakreslí obrázek svého „počasí“, které vypovídá o tom, jak se samo dítě 

cítí (slunečné počasí, když je dítě veselé apod.). Za každou takovou aktivitou následuje 

reflexe, kdy se rodič doptává, proč dítě nakreslilo právě to či ono. Pomocí této techniky si 

děti zvyknou otevřeně mluvit o svých pocitech a náladách, což dle slov autorky, napomáhá 

pozdějšímu sociálnímu rozvoji. 

 

1.3 Semiprostředí 

Následující kapitola bude věnována možnostem rozvoje nadaných dětí na úrovni větší 

sociální skupiny. Nejdříve bych ráda zmínila možnosti jak státního, tak soukromého školství, 

dále se přesunu k možnostem trávení volného času a sdružování nadaných dětí pod záštitou 

konkrétních organizací a v neposlední řadě nastíním roli pedagogicko-psychologických 

poraden v problematice diagnostiky a identifikace nadání u dětí. 

Začlenění dětí do větší sociální skupiny, než je rodina, může být problematické i v případě, 

že se nejedná o děti nadané. V jejich případě to však v situaci zvolení nevhodného typu 

školského zařízení může nést důsledky, které mohou ovlivnit i celý budoucí život nadaných 

jedinců. Nadané děti se s nástupem do školy mohou setkat se neporozuměním jak ze strany 

spolužáků, tak ze strany pedagoga. Na některé své vrstevníky může takové dítě působit jako 

příliš zainteresované do vzdělání, kdy se velmi lehce může stát terčem posměchu. Samotné 

nadané dítě si ve škole může začít připadat zbytečné, protože v některých případech je oproti 
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spolužákům napřed, jindy nedokáže pochopit zadání, z čehož mohou pramenit úzkosti 

a frustrace. Často klade upřesňující dotazy k úkolům, které se vrstevníkům i pedagogovi 

zdají jasné. V takovém případě může neproškolený pedagog nabýt dojmu, že jde ze strany 

nadaného o nedostatečné vychování, někdy snad i povyšování se nad ostatní (Stehlíková, 

2016). 

Jak zmiňuje Fořtík a Fořtíková (2015), každé jedno nadané dítě má dle zákona právo být 

integrováno do běžné třídy a každá škola musí umožnit vzdělávání takovým jedincům. 

Autoři však také podotýkají, že ne vždy se rodiče ze strany škol setkávají s pochopením 

a vůlí opravdu pracovat na odlišných vzdělávacích potřebách nadaných a v takových 

případech je na zvážení rodičů, zda se neporozhlídnout po jiné škole. Tito autoři vytvořili 

seznam oblastí, které by školy měly mít promyšlené a zvládnuté, chtějí-li opravdu efektivně 

pracovat s nadanými dětmi. Tyto oblasti jsou:  

1. strategie výběru nebo průběžné identifikace nadaných  

2. systém dalšího vzdělávání pedagogů v rámci péče o nadané žáky 

3. specifikace a úprava vzdělávacího programu školu  

4. úprava organizačních forem výuky 

5. technické vybavení školy 

6. nabídka volnočasových aktivit a s nimi spojená spolupráce s organizacemi, které 

tyto aktivity zajišťují  

7. příprava učitelů pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (IVP) 

8. plán návaznosti studia na druhém stupni ZŠ či jiném typu školy 

9. spolupráce s klíčovými institucemi v rámci integrace nadaných 

10. mechanismy propagace zaměření školy a způsob komunikace s rodiči 

1.3.1 ZŠ Curie 

Základní škola nám. Curieových se nachází v Praze a je mimo jiné i fakultní školou 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Škola spolupracuje s organizacemi jako je Mensa 

České republiky, Městská knihovna v Praze či Národní galerie. Tato škola je jako jedna 

z mála běžných státních škol úzce spjata s problematikou nadaných dětí, jelikož její školní 

vzdělávací program je zaměřen mimo jiné i na tyto děti. Škola si zakládá na začlenění 

širokého spektra žáků do běžné výuky, nikoliv jejich separaci. Ctí význam vrstevnické 
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skupiny, kdy chce děti seznámit s odlišnostmi, se kterými se budou setkávat i v budoucnu, 

proto se specifické potřeby dětí snaží naplňovat za pomocí asistentů pedagoga a speciálních 

pedagogů přímo v běžné výuce. 

Školní vzdělávací program ŠANce 

ŠVP ŠANce je zaměřen především na rozšířenou výuku jazyků, a to španělštinu, angličtinu 

a němčinu, jak už sám název programu napovídá. Program vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a naplňuje tak myšlenky jako využívání 

školních projektů ve výuce či důležitost propojení získaných dovedností a znalostí. Tento 

program pamatuje také na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako jsou žáci 

s mentálním postižením, žáci se specifickými poruchami učení a žáci mimořádně nadaní. 

Program pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků, jehož autorem je sama škola, funguje 

v tomto vzdělávacím zařízení od roku 2006 a je implementován ve třídách prvního stupně. 

Nadaní žáci jsou součástí běžných kmenových tříd a na dané předměty jsou rozděleni do 

menších skupinek napříč ročníkem (na stejném principu fungují i skupiny při výuce jazyků). 

Začlenění dítěte do programu pro nadané předchází diagnostika. Na základě odborného 

posudku odpovídajícího školského poradenského zařízení a samozřejmě souhlasu rodiče či 

jiného zákonného zástupce pak dítě může nastoupit do tohoto programu. Mezi hlavní cíle 

tohoto programu patří poskytnutí odpovídajících podmínek nadaným dětem, na jejichž 

základě může být jejich nadání dále rozvíjeno.  

Tato základní škola vzhledem ke své povaze, a to je zajistit vzdělávání všem žákům bez 

rozdílu, spolupracuje s řadou poradenských zařízení. Ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4 a Centrem nadání, o kterém bude v této kapitole 

také řeč, nabízí rodičům a jejich dětem pedagogicko-psychologickou diagnostiku, škola 

spolupracuje i se Speciálně pedagogickým centrem Vertikála. (Základní škola Curie, 2013) 

1.3.2 ZŠ Cesta k úspěchu 

Podnětem k založení této soukromé školy zaměřené na nadané děti byla mimo jiné i absence 

individuálního přístupu ve státním školství. To vedlo nejdříve k založení občanského spolku 

Škola dětem, který sdružoval rodiče a odborníky zabývající se touto problematikou. Roku 

2004 zahájila škola svůj zkušební provoz, avšak tehdejší Ministerstvo školství se k soukromé 



17 

 

škole stavělo velmi negativně. Snažení o zařazení školy do sítě škol ČR se podařilo až v roce 

2007 kdy škola spustila řádné vyučování. K posledním výrazným změnám došlo roku 2016 

kdy škola zavedla nultý ročník pro nadané předškolní děti od 4 do 6 let. Do školy tak mohou 

docházet i děti, kterým již vzdělávání v mateřské škole nepřináší další rozvoj. 

Toto školské zařízení nabízí svým žákům nadstandardní způsob vzdělávání, kdy klade důraz 

především na individualitu jedince, a to i za pomoci tvorby individuálních studijních plánů, 

které pak žákům umožní efektivnější způsob výuky. Mezi další cíle této školy patří 

i maximální rozvoj nadání a jeho pozdější využití. Toho všeho se pracovníci školy snaží 

dosáhnout pomocí vytváření emočně stabilního a přátelského prostředí, kdy je kladen velký 

důraz na spolupráci mezi dítětem, rodičem, psychologem a učitelem. Právě osobnost učitele 

je pro tuto školu jedním z nejdůležitějších faktorů. (Základní soukromá škola Cesta k 

ůspěchu, b.r.) 

 

V následujících několika stranách bych se ráda věnovala konkrétním organizacím, které se 

věnují problematice nadaných dětí a mimo jiné také organizují volnočasové aktivity pro tyto 

jedince. 

1.3.3 Centrum nadání 

Centrum nadání vzniklo v roce 2005 jako výsledek soustavné spolupráce odborníků, kteří se 

již delší dobu aktivně věnovali problematice MNŽ. Hlavním cílem tohoto centra, a vlastně 

i důvod samotného vzniku, bylo poskytnout komplexní odborné služby v oblasti vzdělávání 

MNŽ a nabídnout své zkušenosti při spolupráci nejen se školami, ale i s rodinami nadaných 

dětí.  

Samotné centrum sídlí v Praze a některé nabízené aktivity, jsou realizovány přímo zde. Děti 

sem mohou docházet například na FORTIQ – PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVKU, která se koná 

v rámci Kroužku zábavné logiky. Při této aktivitě si děti od tří let procvičují rozeznávání 

opaků nebo například zjišťují, zda jsou schopni porozumět vyprávěným příběhům.  Tato 

konkrétní aktivita je jen příklad z nespočtu možností, které Centrum nadání dětem, rodinám 

a školám nabízí. Dále se zde děti mohou připravovat na přijímací zkoušky, předškolní děti 

si zde mohou procvičovat psychomotorické dovednosti v rámci Předškoláčkových 
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Týdeníčků a na své si přijdou i již školou povinni, a to například v klubu STEM, který nabízí 

volnočasové aktivity plné matematiky, hlavolamů a hádanek. 

Centrum nadání nenabízí pouze volnočasové aktivity pro školní rok, ale také příměstské 

tábory pro nadané děti v období letních prázdnin. Každý turnus se věnuje jinému tématu, 

letos se mohou účastníci těšit například na vědecké pokusy, deskové hry a logické hádanky 

či na pohádky. 

Mezi aktivity pořádané mimo sídlo této organizace patří i pobytové campy pro děti od 10 do 

20 let (jedná se pouze o doporučený věk). Tyto tábory nabízejí aktivity jako tvůrčí psaní, 

kreslení komiksů, zlepšení rétorických dovedností, dramatizace, programování, ale 

samozřejmě je zahrnut i pobyt v přírodě a s ním spojené hry. To vše pod dohledem 

vyškolených lektorů a odborníků z Centra nadání. 

Jak již bylo zmíněno výše, Centrum nadání nenabízí pouze volnočasové aktivity. Mezi další 

stěžejní aktivity centra patří nabídka diagnosticko-poradenských služeb. V rámci těchto 

služeb odborníci z Centra nadání poskytují pravidelné diagnostické dny, kdy ve spolupráci 

ze ZŠ a SŠ, provádějí diagnostiku dětí či nabízí své poradenské služby, např. pomoc při 

výběru dalšího vzdělávání. V rámci diagnostiky jsou odborníci z Centra nadání povinni 

vypracovat Individuální vzdělávací plán pro konkrétního žáka či vyhotoví doporučení 

vhodného zařazení nadaného žáka do daného typu školy. Centrum nadání mimo jiné nabízí 

zpracování analýzy úrovně a stavu konkrétních školských zařízení (v rámci vzdělávání 

MNŽ), které jsou veřejnosti přístupné a jsou shrnuty v tzv. Fořtíkově seznamu. Zde můžeme 

najít žebříčky škol, vybraných na základě předem uvedených kritérií (např. školy s největší 

přidanou hodnotou, nebo školy, které nejvíce spolupracují s Centrem nadání.) Jak sám pan 

Fořtík zmiňuje na webových stránkách Centra nadání, hodnocení školy není čistě objektivní 

záležitostí, čerpá i ze svých vlastních zkušeností a pocitů z dané školy, případně z informací 

od lektorů navštěvujících danou školu. 

Veškeré tyto aktivity jsou provozovány pod záštitou manželů Fořtíkových, kteří se již řadu 

let věnují této problematice, a kteří se aktivně podílí na chodu centra. Manželé jsou mimo 

jiné autory řady odborných publikací zaměřených právě na problematiku nadaných dětí. 

A jak sami říkají: „Podporou nadaných dětí se aktivně zabýváme řadu let a těší nás, že roste 
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počet lidí, s nimiž můžeme spolupracovat na společném záměru – rozvíjet nadání a talent 

u těch, kteří mají potenciál přinést naší společnosti vysoké a trvalé hodnoty.“ (Fořtík, 2015) 

1.3.4 Mensa 

Mensa je mezinárodní společnost fungující od roku 1946, kdy byla založena v Oxfordu. 

Mezi hlavní poslání této organizace patří mimo jiné i sdružování svých členů a vytváření 

optimálních podmínek pro výzkum vlastností inteligence a její následné využití ve prospěch 

společnosti. Mensa České republiky, která je odnoží nadnárodního základu Mensa 

International, funguje jako platforma pro výměnu názorů, zkušeností a vědomostí pro 

všechny své členy a příznivce. Tato organizace nabízí zájemcům aktivity jako jsou 

konference, přednášky, diskuse, semináře či setkávání jak na národní, tak mezinárodní 

úrovni.  

Členství v Mense je podmíněno věkem 14 let a vykonáním vstupního testu inteligence, který 

musí projít schválením odborníků Mensy International.  

Dětská mensa 

Součástí Mensy České republiky je také Dětská mensa, jejímž hlavním posláním je 

sdružovat nadané děti. Mimo jiné také zaštituje a zřizuje kluby nadaných dětí, které jsou 

zastoupeny ve všech koutech České republiky. Tyto kluby mají podchytit nadání u dětí v co 

nejranějším věku (většinou první stupně základních škol) a nabídnout takovým jedincům 

příhodné prostředí pro rozvoj jejich nadání. Stěžejní součástí je i spolupráce s rodiči dětí. 

Kluby nadaných dětí se schází většinou jednou za dva týdny a na svých schůzkách se věnují 

především hraním deskových her, řešení logických hádanek a podobným aktivitám.  

Dětská mensa nenabízí jen volnočasové aktivity během školního roku, ale i příměstské 

tábory či pobytové výjezdy. Zajímavostí je, že dítě nemusí být členem Mensy ČR, aby se 

mohlo zúčastnit těchto táborů. 

Tato odnož se nevěnuje pouze práci s dětmi, ale svou pozornost soustředí také na pedagogy 

pracující s nadanými dětmi či rodiče. V souvislosti s tímto faktem Dětská mensa připravuje 

řadu konferencí jako například Mensa pro rozvoj nadání či seriál seminářů Kurz pro školní 

koordinátory péče o nadání, který je realizován Národním institutem pro další vzdělávání 

MŠMT. 
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1.3.5 Centrum rozvoje nadaných dětí 

Toto sdružení vzniklo na katedře psychologie Fakulty sociálních studií při Masarykově 

univerzitě v Brně. Jeho součástí jsou především výzkumní pracovníci, doktorandi, ale 

i pregraduální studenti této univerzity. Mezi hlavní cíle tohoto centra patří celkové 

zkvalitnění péče a vzdělávání nadaných dětí. Těchto cílů se sdružení snaží dosáhnout pomocí 

osvětové činnosti, kdy se snaží zpopularizovat téma nadaných a přiblížit jej široké veřejnosti. 

Dalšími aktivitami, kterými se může Centrum rozvoje nadaných pyšnit, je například 

organizace vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky, pořádání odborných konferencí 

či výzkum, který vede ke zdokonalování pojetí a chápání tohoto tématu.  

Téma připravenosti pedagogických pracovníků na realitu problematiky nadaných zmiňuje 

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. z Centra rozvoje nadaných také v rozhovoru pro rádio 

Petrov, kdy uvádí, že téma vzdělávání budoucích pedagogů je v České republice aktuální, 

ale nedořešené, kdy na pedagogických fakultách neexistuje povinný předmět, který by 

studenty naučil rozpoznat nadané dítě ve školním prostředí a následně mu pomoci v jeho 

rozvoji. V rozhovoru se dotýká mimo jiné i patřičného ohodnocení pedagogických 

pracovníků, což dosud vnímá jako nedostatečné a uvádí, že i pedagogičtí pracovníci, kteří 

již dosáhli určitého stupně vzdělání potřebují pro práci určitý druh motivace (Magazín, b.r.). 

Mimo výše zmíněné činnosti podporuje centrum poradenská zařízení, kdy usiluje 

o zkvalitnění pedagogicko-psychologické diagnostiky nadaných dětí a jejich identifikaci, 

což je jeden ze stěžejních bodů celé této problematiky. Na základě spolupráce a výzkumu 

vytváří odborníci z tohoto centra nové diagnostické nástroje, které jsou pak adaptovány 

v praxi. 

Centrum dále funguje i jako platforma pro sdružování odborníků a rodičů, kteří mají o téma 

nadaných zájem a podporuje spolupráci se zahraničními odborníky, s nimiž si na téma 

nadaných vyměňuje cenné zkušenosti. 

Centrum pořádá mimo jiné i kurzy pro samotné nadané, kdy za zmínku stojí především kurz 

sociálně emočního cítění. V tomto kurzu mají nadané děti možnost vyzkoušet si aktivity jako 

je řešení konfliktu, nácvik komunikace, či porozumění vlastním emocím, to vše hravou 

formou v podobě modelových situací pod dohledem proškolených lektorů. 
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1.3.6 Pedagogicko-psychologické poradny 

Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) spadají spolu se speciálně 

pedagogickými centry do oblasti školských poradenských zařízení. Tato zařízení se 

bezprostředně podílí i na vzdělávání nadaných žáků. PPP nabízí dětem pomoc ve formě 

pedagogicko-psychologické diagnostiky, na jejímž základě staví odborníci při 

vypracovávání individuální vzdělávacího plánu pro konkrétního jedince, čímž mu pomáhají 

usnadnit a zefektivnit jeho cestu za vzděláním.  

Fořtík a Fořtíková (2015) upozorňují na určité nedostatky, které s sebou psychologická 

identifikace nese, například nedostatečná hranice v některých testech pro měření IQ (uvádí, 

že se pak těžko identifikují nadprůměrné schopnosti v případě, že testy končí na hranici IQ 

130) či standardizace testů pro identifikaci vysokého nadání (zde zmiňují problém s výběrem 

dostatečně reprezentativního vzorku, na jehož základě jsou testy tvořeny). Obecně tito autoři 

rozdělují metody identifikace na objektivní a subjektivní, kdy za objektivní metody považují 

např. IQ testy, didaktické testy, standardizované testy výkonu či testy kreativity. Mezi 

subjektivní metody řadí Fořtík a Fořtíková (2015) nominaci skupinou učitelů, nominaci 

spolužáky, nominaci rodiči, autonominaci, hodnocení výsledku činností či zapojení do 

soutěží. Autoři dále uvádí, že metody jako takové nelze vydělit z celkové komplexnosti obou 

přístupů, jak subjektivního, tak objektivního, a že výše uvedené metody fungují nejlépe jako 

celek. 

PPP mimo svou diagnostickou funkci také fungují jako informační a metodická základna 

například pro pedagogické pracovníky v souvislosti s integrací žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kdy napomáhají k rozvoji pedagogicko-psychologických 

kompetencí těchto pracovníků. V těchto poradnách úzce spolupracují psychologové, 

speciální pedagogové a sociální pracovníci, kteří se zaměřují jak na diagnostiku, tak na 

prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, se kterými se setkáváme 

i v problematice nadaných dětí. 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 

Tato poradna poskytuje své služby školským zařízením, jejich zaměstnancům, dětem 

i rodičům od mateřských škol až po střední školy, a to v Praze 1, 2 a 4. Mimo pedagogické 

a psychologické diagnostiky se tato poradna věnuje také zajišťování vzdělávání jak odborné, 
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tak laické veřejnosti. To vše formou besed, přednášek a kurzů. Na poradnu se také mohou 

obrátit studenti vysokých a vyšších odborných škol, kterým tato organizace nabízí odborné 

stáže v daném oboru. 

Poradna se také aktivně věnuje problematice nadaných dětí, a to formou identifikace nadání, 

diagnostiky a následné systémové podpory nadaných jedinců. Systémová podpora nadání 

v České republice vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 

let 2014–2020, která bude podrobněji zmíněna v další kapitole. 

  



23 

 

1.4 Makroprostředí 

Jak již bylo na začátku definováno, makroprostředím v tomto pojetí rozumíme prostředí 

organizované společnosti (na území státu). V této kapitole bych se tedy ráda věnovala 

nejprve roli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v problematice vzdělávání 

nadaných jedinců. Dále bych se krátce zmínila o médiích a programech, které nadaným 

dětem nabízejí některé státní vysoké školy. Teoretickou část práce pak uzavře přiblížení 

mezinárodního projektu, zaměřeného na problematiku vzdělávání nadaných dětí. 

1.4.1 Legislativa upravující problematiku vzdělávání nadaných žáků 

Bílá kniha 

Jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti vzdělávání je Bílá kniha. Jedná se o národní 

program rozvoje vzdělávání v ČR, který dále formuje vládní strategii právě v této oblasti. 

I tento dokument zmiňuje a upravuje vzdělávání nadaných žáků, kdy zdůrazňuje důležitost 

a prospěšnost takových jedinců pro společnost. Zmiňuje také, že péče o tyto jedince by měla 

být poskytována na více úrovních – rodina, státní a veřejná správa a nestátní subjekty. 

Rodina hraje důležitou roli v podpoře rozvoje nadání od brzkého věku, stejně tak vzdělávací 

systém, který by měl rozvoj zabezpečit a v průběhu školní docházky i koordinovat. Tyto dvě 

úrovně pak doplňují nejrůznější nadace či občanské sdružení. Tento dokument dále 

zdůrazňuje oblasti vzdělávání nadaných, kterým je třeba věnovat větší pozornost, např. 

nabídka co nejširší škály aktivit dětem, u kterých zatím nadání nebylo diagnostikováno, dále 

pak koncepční příprava pedagogů a dalších odborníků, za zmínku stojí i důraz na podmínky 

učitelské profese a s nimi spojený osobnostní růst. (Národní program rozvoje vzdělávání v 

České republice, 2001) 

Zákon č. 561/2004 Sb.  

Tento zákon, který upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, 

vešel v platnost 1.1.2005. Problematice vzdělávání nadaných žáků se věnuje například § 17 

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, který ustanovuje, že školy a školská zařízení 

vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných žáků. Dále může být upravena organizace 

výuky, jedná-li se o sportovně zaměřené žáky a v souvislosti s rozvojem nadání žáků může 

dojít v konkrétních předmětech k rozšířené výuce. Tento paragraf také zmiňuje možnost 
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přeřazení mimořádně nadaného jedince do vyššího ročníku. Tento přesun je podmíněn 

vyjádřením školského poradenského zařízení a vykonáním zkoušky z učiva, které žák 

nebude absolvovat. § 18 pojednává o Individuálním vzdělávacím plánu, který lze žákovi 

umožnit na základě posudku z školského poradenského zařízení. 

Vyhláška č. 73/2005 Sb. 

Tato vyhláška upravuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Problematice nadaných dětí se, 

mimo obecná ustanovení, věnuje především část třetí s názvem Vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných. § 12 například vymezuje pojem mimořádně nadaný jedinec jako žáka „jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních 

dovednostech.“ (Sbírka zákonů č.73/2005, 2005) 

§ 13 se podrobně zabývá Individuálním vzdělávacím plánem, který může být nadaným 

jedincům sestaven, na základě posudku školského poradenského zařízení. V tomto paragrafu 

je zmíněn např. vzdělávací model, seznam doporučených pomůcek či rozsah učiva. 

§ 14 se zaměřuje na Přeřazení do vyššího ročníku, které již bylo nastíněno výše. 

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 

Tento dokument je již třetím pokračováním, kdy roku 2004 vznikla v souvislosti s novelou 

školského zákona jeho první verze. Obsahem tohoto dokumentu vždy bývá zhodnocení 

koncepce předchozí a návrh koncepce na nové období. V koncepci, která bude platná ještě 

po dobu dvou let, jsou hlavní cíle rozvrženy do několika oblastí, např. identifikace rozvoj 

a uplatnění nadání či oblast koordinace. Z konkrétních cílů bych zmínila např.  prohloubit 

spolupráci s vysokými školami, Akademií věd a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi 

či vytvořit pedagogům lepší podmínky pro práci s nadanými. (INFORMACE KE 

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ, 2013) 

1.4.2 Projekty v rámci terciálního vzdělávání 

Univerzity třetího věku jsou v České republice již známou a tradiční formou vzdělávání. 

V posledních letech však přibývá škol na úrovni terciálního vzdělávání, které nabízejí 

program i těm nejmenším. 
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Dětská univerzita ČVUT 

Od roku 2015  České vysoké učení technické organizuje program pro děti základních škol 

a víceletých gymnázií. Hravou formou nabízejí dětem nahlédnout do univerzitního způsobu 

vzdělávání, děti mohou navštěvovat semináře a přednášky na jednotlivých fakultách. Po 

úspěšném absolvování kurzu mohou děti dokonce získat titul „Malý bakalář“ či „Malý 

inženýr“. Tímto způsobem se univerzita snaží u dětí vzbudit zájem o technické obory, které 

jim nenásilnou formou přibližují během týdenních bloků. 

Dětská univerzita Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Od roku 2012 otevřela brány nejmladším i Filosofická fakulta UK. Projekt této dětské 

univerzity probíhá dvakrát ročně, jak v letním, tak zimním semestru a je rozdělen na dva 

stupně, podle věku účastníků. Filosofická fakulta nabízí dětem řadu oblastí, jejichž kurzy 

mohou navštěvovat. Na konci kurzu jsou pak odměněni diplomem za účast, ale především 

si odnášejí nevšední zážitky a zkušenosti. 

Labyrint vědění 

Pod záštitou Pedagogické fakulty UK nabízí aktivity pro děti i Labyrint vědění. Ten zve děti 

k prozkoumání témat v oblasti přírodovědných a humanitních věd, umění i sportu. Formou 

přednášek děti v loňském roce mohli nahlédnout do problematiky prvočísel, komunikace či 

pohybové průpravy pro bojové sporty. 

1.4.3 Projekty v rámci neziskových organizací 

V souvislosti se vzděláváním nadaných žáků je organizována řada projektů jak na národní, 

tak mezinárodní úrovni. Pro ilustraci jsem vybrala aktuální projekt mezinárodní úrovně. 

Tento projekt je zmíněn i později v empirické části práce, kdy proběhl rozhovor s jednou 

z jeho organizátorek. 

STRATEACH 2015-2018 

Mezinárodní projekt Strategie pro učitele nadaných a talentovaných dětí odstartoval roku 

2015 jako strategické partnerství KA2 Erasmus+. Za Českou republiku tento projekt 

zaštiťuje EDUcentrum, nezisková organizace, která se mimo jiné aktivity věnuje i podpoře 

inovativních forem a metod vzdělávání. Tento konkrétní projekt je založen na spolupráci 

institucí a organizací ze čtyř různých zemí, mezi které patří Česká republika (EDUcentrum), 
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Německo (Ländliche Erwachsenebildung Thuringen e. V.), Turecko (Gazi University 

Ankara) a Itálie (Instituto Comprensivo Statale B. Lorenzi Fumane Verona).  

Vize toho projektu spočívá ve vytvoření podpory pedagogických pracovníků ve formě 

inovativních přístupů a strategií, které mohou být využity ve vzdělávání a rozvoji nadaných 

jedinců. Tento projekt, na rozdíl od řady jiných podobně zaměřených projektů, klade velký 

důraz na zohlednění sociálních problémů, kterým nadané děti mohou čelit ve školním 

prostředí. Co je dále důležité, mimo kognitivní vývoj, který bývá často upřednostňován, 

tento projekt pracuje i s vývojem sociálním a emočním. Nadané děti totiž mohou dosahovat 

vysoké úrovně schopností v jedné nebo více konkrétních oblastech, stejně tak mohou 

zaostávat v oblastech jiných, například právě v sociálních dovednostech. (Ömeroğlu, 2017) 

Součástí výzkumu v každé z partnerských zemí bylo i dotazníkové šetření, prováděné mezi 

rodiči, učiteli a řediteli základních a mateřských škol, kdy celkový počet respondentů 

v každém dílčím výzkumu činil 333 dotázaných. V rámci výzkumu na našem území došli 

odborníci k závěrům, že například 63 % učitelů ZŠ zastává názor, že komunikace o dalším 

rozvoji dětí probíhá s rodiči často až velmi často. Když byla stejná otázka položena rodičům, 

pouhých 16 % uvedlo, že komunikace s učiteli probíhá často až velmi často. Mezi další 

výsledky, které stojí za zmínku, patří například fakt, že 60 % učitelů mateřských a základních 

škol nikdy neprošlo žádným vzdělávacím kurzem, který by byl zaměřený na nadané děti 

a rozvoj jejich nadání. (Havrlíková, 2017) 

Na základě jednotlivých šetření na národní úrovni byla provedena komparativní analýza, 

která má za úkol srovnat situaci v oblasti vzdělávání nadaných v jednotlivých partnerských 

zemích. Hlavními body, které prošly komparací, byly: pojem nadání a talent jako takové, 

legislativní normy a oficiální dokumenty, jednotlivé národní programy a strategie pro 

vzdělávání nadaných a v neposlední řadě také výzkum v oblasti této problematiky. Z této 

analýzy tak lze vyčíst, že největším problémem všech zúčastněných zemí zůstává nedostatek 

vědecké pozornosti v této oblasti, s čímž souvisí i nedostatečný průzkum v oblasti podpory 

pedagogů, kteří se této problematice věnují. (Shrnutí komparativní analýzy, 2018) 

Výstupem tohoto projektu je také kniha Strategy Guide Book – Strategies for Talented and 

Gifted Pupils‘ Teachers, která zájemcům poslouží jako teoretická základna v oblasti 
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vzdělávání nadaných, tak prakticky, jelikož součástí této knihy jsou i konkrétní aktivity 

vhodné pro práci s nadanými předškoláky a žáky prvního stupně.  

Tyto aktivity vždy obsahují: 

• Název metody – např. diskuze 

• Použité techniky – např. brainstorming 

• Strategie – např. komunikace, práce ve skupině 

• Krátký popis aktivity 

• Teoretické popsání všech výše uvedených pojmů 

• Cílová skupina 

• Potřebné materiály 

• Implementace krok za krokem 

• Očekávané výsledky 

• Popis prostředí, ve kterém se aktivita odehrává 
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2 Praktická část 

2.1 Vymezení cílů výzkumu 

Cílem výzkumu této práce je zmapovat problematiku vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

a to na základě rozhovorů s respondenty, kteří se tomuto tématu věnují nebo se jich 

bezprostředně týká. Na základě získaných rozhovorů vznikly popisy problematiky od 

jednotlivých respondentů, které sloužily jako podklad pro diskuze výsledků. 

2.2 Metodika výzkumu 

Vzhledem k cíli mé práce, tj. zmapování problematiky vzdělávání mimořádně nadaných 

žáků, jsem se rozhodla pro kvalitativní výzkum, který umožňuje hlubší a komplexnější 

prozkoumání daného tématu. Tato technika mi také pomohla k jasnějšímu vhledu do celé 

situace a zorientování se v ní. Kvantitativní výzkum bych volila v případě konkrétněji 

zacíleného výzkumu, ne u takto obecné otázky. Vzhledem k použití kvalitativního výzkumu, 

nelze závěry výzkumu zobecnit, zprostředkovávají však přínosné názory a zkušenosti 

konkrétních jedinců, kteří se zkoumané problematice věnují nebo jsou jí přímo ovlivněni. 

2.2.1 Kvalitativní výzkum 

V definicích kvalitativního výzkumu panuje dodnes napříč autory patrná terminologická 

diferencovanost. Stěžejním rozdílem bývá především ve znaku kvalitativního přístupu, který 

odlišuje jednotlivé definice a pohledy na tento typ výzkumu. Autoři jako Payne a Payenová 

považují ze základní rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem použité metody. 

Jak ale zmiňuje Švaříček (2014), tento pohled se do hloubky nezabývá odlišnostmi obou 

přístupů a značně je tak zjednodušuje. Nezáleží totiž ani tak na metodě sběru dat, ale na 

jejich formě a účelu. Dalším diferencujícím aspektem může být použitá metoda usuzování, 

typ dat, či způsob analýzy. Autoři knihy Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách 

vyvodili definici kvalitativního přístupu, která zohledňuje všechny důležité 

rysy: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí 

s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hloubkových datech a specifickém 

vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího 
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kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak 

lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“ (Švaříček, 2014) 

Design kvalitativního výzkumu 

Případová studie 

Případová studie patří k jednomu ze základních výzkumných designů využívaných v dnešní 

době napříč jednotlivými disciplínami. Jak uvádí Švaříček, nebylo tomu tak vždy. Využití 

případových studií se rozmohlo až s nástupem kvalitativního výzkumu nejdříve ve 

společenskovědních disciplínách, až poté začaly být metody případového šetření využívány 

i ve vědách pedagogických. (Švaříček, 2014)  

V Pedagogickém slovníku (Průcha, 2013) je definice případové studie uvedena jako 

„Výzkumná metoda v empirickém pedagogickém výzkumu, při níž je zkoumání podroben 

jednotlivý případ (např. žák, malá skupina žáků, jednotlivá třída, škola apod.), detailně 

popsán a vysvětlován, takže se dochází k takovému typu objasnění, jehož při zkoumání týchž 

objektů v hromadném souboru nelze dosáhnout. Výhodou metody je možnost hlubokého 

poznání podstaty případu, nevýhodou omezenost zobecnitelnosti výsledků.“ 

2.2.2 Metoda sběru dat 

Hloubkový rozhovor 

Švaříček (2014) uvádí, že tato metoda sběru dat se v kvalitativních výzkumech vyskytuje 

nejčastěji. Hloubkový rozhovor definuje tento autor jako „Nestandardizované dotazování 

jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených 

otázek.“ Švaříček dále uvádí, že pomocí této metody může badatel pochopit vhled jiných 

jedinců do konkrétní situace, aniž by došlo k jejich omezení, což by se mohlo stát např. při 

dotazníkovém šetření s uzavřenými otázkami.  

2.3 Výzkumný vzorek 

Jako výzkumný vzorek jsem zvolila respondenty, kteří se pohybují v oblastí vzdělávání a 

mají zkušenosti se vzděláváním MNŽ. Výběr respondentů byl ovlivněn také faktem, že se 

práce zabývá vzděláváním tohoto typu na více úrovních. Proto byli vybráni zástupci 
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s ohledem na jejich roli ve vzdělávání MNŽ, což umožnilo vytvoření detailnějšího a 

komplexnějšího obrazu na celou problematiku. 

Výběr výzkumného vzorku 

Při výběru respondentů pro výzkum bylo důležité oslovit takové jedince, kteří se orientují 

v dané problematice a zároveň zastupují rozličné úrovně vzdělávání, tak, aby výzkum nebyl 

jednostranný, což by v případě této práce nebylo přínosné vzhledem k šíři dané 

problematiky. Cílem bylo provést rozhovor s rodičem, jakožto zástupcem mikroprostředí, 

který má možnost rozvíjet nadání svého dítěte již od útlého věku a bezprostředně se tak 

podílí na jeho vývoji a vzdělávání v rámci rodiny. V zájmu zachování anonymity rodiče 

i dítěte je v tomto případě jméno i příjmení respondenta pozměněno. 

1. Paní Nováková  

Je matkou jedenáctiletého Vašíka, který navštěvuje základní školu s programem pro 

nadané děti, do kterého byl i on zařazen. Vašík program navštěvuje soustavně od 

první třídy, nyní ukončuje pátý ročník a chystá se na přechod na víceleté gymnázium. 

Jeho maminka je vysokoškolsky vzdělaná žena, která působí ve školství. Nutno 

podotknout, že ona sama se aktivně zapojuje v oblasti vzdělávání MNŽ, účastní se 

nejrůznějších konferencí a dále se samo-vzdělává v této oblasti.  

Druhým respondentem měl být zástupce na úrovni školy či volnočasových aktivit, který by 

vnesl do problematiky své zkušenosti z každodenní praxe a nabídl tak trochu jiný úhel 

pohledu na vzdělávání MNŽ. Proto jsem oslovila jednoho ze zakladatelů Centra nadání, 

které se aktivně podílí na podpoře a realizaci projektů souvisejících právě s problematikou 

MNŽ, a to jak na úrovni školy, tak v podobě volnočasové náplně těchto dětí. 

2. Václav Fořtík  

Se svou ženou Jitkou v roce 2005 společně založil Centrum nadání, kde se 

v současné době podílí na samotném chodu a organizaci jak volnočasových aktivit, 

tak letních pobytových aktivit nejen pro nadané děti, ale i jejich rodiny. Svého času 

působil jako předseda Mensy ČR, kde se také podílel na koordinaci Dětské mensy. 

Společně se svou ženou se také věnuje publikační činnosti (o myšlenky a definice 

plynoucí z některých jejich knih se z velké části opírá i tato práce). 
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Posledním respondentem měl být člověk, který by ke zmapování problematiky přispěl svým 

pohledem poněkud s odstupem. Nejednalo by se o člověka, který se aktivně věnuje a pracuje 

přímo se žáky, ale o člověka, který se pohybuje z hlediska vymezení prostředí na 

makroúrovni. V tomto případě jsem přemýšlela o respondentovi, který by se pohyboval 

přímo na MŠMT, pedagogovi VŠ, který se věnuje dané problematice, či člověku, který se 

podílí na dalším vzdělávání pedagogů, kteří pracují přímo s MNŽ. Vzhledem k povaze mé 

práce a daným možnostem, jsem se rozhodla pro poslední variantu. 

3. Ing. PhDr. Zdenka Havrlíková 

Věnuje se koordinaci a realizaci projektů, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 

Mimo jiné působí jako projektová manažerka při jazykové škole Channel Crossing, 

kde se podílela na vzniku takových projektů jako je např. ŠKOLA BEZ HRANIC 

(2014-2015), STEJNÁ ŠANCE NA VZDĚLÁVÁNÍ (2008–2011) či ANGLIČTINA 

AKTIVNĚ (2010-2013). Mimo oblast vzdělávání se také věnuje osobnostnímu a 

kariérnímu rozvoji. Tuto respondentku jsem zvolila především s ohledem na její 

poslední projekt realizovaný pod záštitou neziskové organizace EDUcentrum, kde 

Zdenka Havrlíková působí jako projektová manažerka a vedoucí projektů. Jedná se 

o projekt STRATEACH 2015-18 (Strategie pro učitele nadaných a talentovaných 

dětí), který se zaměřuje na inovace v přístupu k samotné výuce nadaných žáků, dále 

se také věnuje dalšímu profesnímu rozvoji pedagogů v souvislosti s problematikou 

MNŽ. 

2.4 Sběr dat a jejich analýza 

Sběr dat od jednotlivých respondentů probíhal v období od března do května tohoto roku. Se 

všemi třemi respondenty jsem se osobně setkala a vedla s nimi rozhovory, které byly 

zaznamenávány formou poznámek, které byly následně analyzovány. Vzhledem 

k nestandardizované povaze rozhovoru se pokládané otázky odvíjely od směru jednotlivých 

rozhovorů, shodovala se pouze úvodní otázka. I přes tuto zdánlivou komplikaci se 

respondenti v některých částech rozhovoru vyjadřovali o shodných tématech. 
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2.5 Interpretace dat 

V následujících stránkách se věnuji popisu rozhovorů, které byly vedeny s respondenty. 

Popis byl sestaven na základě poznámek pořízených během jednotlivých rozhovorů. 

2.5.1 Respondentka č.1 

Jak již bylo výše avizováno, paní Nováková je matkou chlapce, který se nyní nachází 

v pátém ročníku základní školy s programem pro nadané žáky. 

Rozhovor jsme začaly položením otázky, která se opakuje u všech dotazovaných, a to, jak 

respondent vnímá vzdělávání nadaných žáků v České republice. Paní Nováková uvádí, že 

určité možnosti pro tyto děti existují, ale jedná se spíše o okrajovou záležitost z hlediska 

systému českého školství, ve kterém vzdělávání nadaných dětí stále není přikládána 

dostatečná váha a důležitost. 

  Přirozeně musela být položena otázka, proč si právě ona vybrala pro svého syna školu 

s programem pro nadané děti. Paní Nováková uvádí, že si již v brzkém věku syna všimla 

jistých odlišností (syn již od 5 let četl, podrobně se zajímal o technická témata) a chtěla syna 

podpořit v dalším rozvoji. Za zmínku určitě stojí fakt, že respondentka není zastánkyní 

inkluze, podle jejích slov je na pedagogy kladena velká zátěž, se kterou si ne každý umí 

poradit. Z tohoto důvodu volila již konkrétně zaměřenou školu s programem právě pro 

nadané. Zmiňuje, že váhala i mezi jinými alternativními typy škol jako jsou např. 

Waldorfské školy či Montessori, které by formou výuky mohly efektivně rozvíjet synovo 

nadání. Zde uvádí důležitost lidského faktoru, kdy pro ni bylo důležité poznat pedagogy 

(nejvíce jí osobnostně vyhovovali právě ti ze synovy aktuální školy). Zde zmiňuje důležitost 

vnímání pedagoga jako osobnosti, která by fungovala jako pozitivní vzor pro jejího syna. 

Dále podotýká, že se v souvislosti s typem vzdělávání jejího syna čas od času setkává 

s označením elitářství, což odmítá. Jde ji především o kvalitu vzdělávání – zmiňuje, že 

důležité pro ni bylo hlavně brzké podchycení a rozvoj nadání. Sama se totiž touto 

problematikou zabývá a zmiňuje případy jedinců, u kterých nadání nebylo rozpoznáno či 

rozvíjeno, následně došlo ke stagnaci, později k úplnému popření, což vedlo často k tomu, 

že takoví jedinci začali být neúspěšní ve školním prostředí, a to mělo později vliv také na 

jejich psychický stav. 



33 

 

Další otázka směřovala k rodinnému zázemí, konkrétně jak mohou osoby nacházející se 

v mikroprostředí nadaného jedince přispět k jeho rozvoji. Paní Nováková uvádí, že je pro ni 

velmi důležité, aby sami rodiče rozvíjeli své dovednosti. V tomto konkrétním případě se otec 

věnuje programování, a tak i jeho syn projevuje zájem o tuto oblast. Matka na druhou stranu 

rozvíjí syna po umělecké a kulturní stránce. Často ho bere na aktuální výstavy a dbá na to, 

aby přišel do styku s co nejrůznějšími sociálními skupinami. Tak se také dostane do kontaktu 

s lidmi různého věku. Zde paní Nováková zdůrazňuje důležitost trans generačního přenosu, 

což už bylo naznačeno v souvislosti s rozvojem dovedností rodičů. Dále uvádí, že např. 

synovy sestřenice se věnují sportu a jazykům, což u něj samotného vzbudilo zájem o tyto 

oblasti. S ohledem na rozvoj nadaného jedince v mikroprostředí zmiňuje paní Nováková 

fakt, se kterým se setkala při komunikaci s ostatními rodiči synových spolužáků. Někteří tito 

rodiče dle jejího názoru příliš spoléhají na školu a sami se již tolik nepodílí na rozvoji svých 

dětí. Uvádí, že dle jejího názoru je třeba nadané děti rozvíjet komplexně po všech stránkách, 

což škola ne vždy umožňuje, a proto zde hraje stěžejní roli i rodina, která by se měla se 

školou doplňovat. Zde mě zajímalo, co konkrétně má paní Nováková na mysli, když zmiňuje 

komplexní rozvoj. Uvádí, že tento rozvoj se vztahuje k celé osobnosti jedince, ne jenom 

k inteligenci. Proto klade důraz např. na komunikaci. Zde uvádí konkrétní situace ve školním 

prostředí – především v nižších ročnících synovi spolužáci trávili přestávky čtením knih. 

Paní Nováková uvádí, že záměrně nedávala synovi knihu, aby dítě navázalo kontakt 

s ostatními, což u některých nadaných jedinců bývá problematické. Další složkou 

komplexního rozvoje důležitou pro respondentku jsou emoce. Zmiňuje, že emoční 

inteligence bývá často upozaďována, přitom v dnešní době se jedná o velmi důležitý aspekt 

nejen u nadaných. Zde paní Nováková zmiňuje, že se se synem snaží otevřeně mluvit o svých 

emocích a prožívání, což podle ní přispívá k vybudování zdravého sebevědomí. 

V další části rozhovoru jsme se s respondentkou přesunuly k potenciálním slabým stránkám 

v rozvoji nadání v mikroprostředí jedince. Zde respondentka uvádí, že se často setkává 

s rodiči, kteří kladou důraz na výkon dítěte jak ve škole, tak ve volném čase. Uvádí příklady, 

kdy děti navštěvují běžné kroužky (ZUŠ, různé sporty), ale rodiče je z těchto kroužků 

odhlásí, protože jim nepřipadají dostatečně specifické a odborné a vymění je za aktivity, 

které nabízí například sama škola. Tady vidí respondentka jisté úskalí v tom, že děti se po 

škole setkávají se stejnými vrstevníky jako během běžné výuky a především, že nedochází 
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ke komplexnímu rozvoji. Ve vyšších ročnících prvního stupně základní školy je prý dokonce 

běžné, že děti již nedochází na běžné kroužky, ale navštěvují nejrůznější kurzy, které je mají 

připravit ke studiu na víceletých gymnáziích, což považuje za další úskalí, kdy dle jejích 

slov chybí návaznost při přechodu na druhý stupeň. 

Výše zmíněný tlak na výkon dětí respondentka neuvádí jen v souvislosti s rodiči, ale 

především s pedagogy. Což byl dle ní i jeden z důvodů, proč svého syna z programu 

předčasně vyňala a dále již pokračuje v běžné třídě. Pedagogové jako takoví jsou dle 

respondentky jedním ze slabých stránek vzdělávání nadaných (alespoň ve škole, jenž její syn 

navštěvuje je tomu tak). Často se prý setkávala se situací, kdy syn dostal za úkol vytvořit 

projekt, ke kterému nebyla dána jasná struktura, kterou pak ale pedagog výsledně hodnotil, 

a tak syn respondentky často nosil špatné známky. Tento fakt často vedl k určité frustraci 

chlapce, a to především v souvislosti s tím, že syn nedodržel zadání, které ale nebylo jasně 

stanovené. Jiná skutečnost, se kterou nebyla respondentka spokojena, byl fakt, že děti jsou 

neustále přesazovány, což bylo odůvodněno jako prevence šikany. Paní Nováková zastává 

názor, že každé dítě potřebuje mít své vlastní místo ve třídě, při neustálém přesouvání může 

u dětí nastat pocit nejistoty.  

Rozhovor jsme s respondentkou zakončily otázkou, kde vidí přínos rozvoje z hlediska 

mikroprostředí. Paní Nováková uvádí, že díky celkovému ovlivňování rodinou se její syn 

naučil samostatnosti, je schopen vést komunikaci s lidmi napříč generacemi, otevřeně se 

baví o svých pocitech, díky podpoře rodiny v synových aktivitách má možnost i v budoucnu 

rozvíjet svůj potenciál. V závěru respondentka uvádí, že rodinné zázemí a podpora je velmi 

důležitá pro rozvoj nejen nadaných dětí. Je důležité dětem nabídnout co nejpestřejší škálu 

podnětů a aktivit a poskytnout jim odpovídající podporu v jejich hloubání. 

2.5.2 Respondent č.2 

Druhým respondentem, tentokrát zástupce vzdělávání z hlediska semiprostředí, je Václav 

Fořtík. Jak již bylo výše zmíněno, respondent je spoluzakladatelem Centra nadání a již řadu 

let se se svou ženou aktivně věnuje problematice nadaných. Na rozhovor jsme se s panem 

Fořtíkem sešli právě v prostorách sídla výše zmíněné organizace.  

Jako první byla položena otázka, stejně jako u všech třech dotazovaných, jak respondent 

vnímá vzdělávání nadaných žáků v České republice. Pan Fořtík uvádí, že na území naší 
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republiky bohužel vzhledem k systému školství a stavu ve kterém se nachází, nelze v praxi 

realizovat vše, co už o vzdělávání nadaných dětí teoreticky známe, a co by za jiných 

podmínek bylo snadněji proveditelné.  To způsobuje mimo jiné i fakt, že škola jako 

vzdělávací instituce nemá v rámci společnosti adekvátní postavení. Dalším úskalím, o 

kterém se zmiňuje, je celková neprovázanost systému – když už např. dítě je zapojeno do 

programu pro nadané na prvním stupni ZŠ, dochází k přechodu na víceleté gymnázium na 

stupni druhém. 

Jelikož se dané problematice věnuje už řadu let, následovala otázka, zda vidí alespoň nějaký 

posun vpřed. Respondent uvádí, že z jeho pohledu k žádnému posunu bohužel nedošlo a 

opět podotýká, že společnost toto téma vnímá, teoreticky ví, ale prakticky jsme stále na 

začátku. Dále zmiňuje, že bohužel v této problematice nelze příliš spoléhat na stát. 

Legislativně je toto téma již upravené a zakotvené, ale v každodenním chodu školy se 

setkáváme s programy pro nadané jen málokdy, lépe řečeno setkáváme, ale prakticky školy 

mnoho nabídnout nemohou. Zde respondent zmiňuje souvislost se vznikem řady 

soukromých škol, kdy rodiče pro své děti volí alternativu. Upozorňuje však na ne vždy 

dostatečnou kvalitu, co se týče diagnostiky i samotného vzdělávání nadaných dětí. V této 

souvislosti například uvádí neschopnost některých institucí vypracovat adekvátní 

individuální vzdělávací plán pro konkrétního jedince. 

V rozhovoru jsme se dále posunuli k samotnému Centru nadání. Pan Fořtík uvádí, že tato 

organizace vznikla roku 2005, primárně za účelem sdružovat odborníky a rodiny, které se 

zabývají danou problematikou a poskytnout jim své zkušenosti a znalosti. Postupem času 

Centrum nadání rozšířilo svou nabídku a v dnešní době se již věnují přímo nadaným dětem, 

pro které jsou realizovány volnočasové aktivity různého typu (respondent uvádí např. 

Kroužek zábavné logiky) či letní pobytové aktivity, kde se mají možnost setkávat jak nadané 

děti, tak jejich rodiče, což slouží k vzájemnému předávání informací a obohacování. Zde pan 

Fořtík uvádí, že dnes je pro Centrum nadání hlavním cílem právě klubová činnost, kdy 

dochází, k již zmiňovanému sdružování rodičů nadaných dětí, ale také aktivní práce a rozvoj 

nadaných. V souvislosti s prací s nadanými respondent uvádí, že vzhledem k situaci došlo 

k přerodu, a dá se říci, že Centrum nadání v dnešní době také supluje některé systémové 

činnosti a vyplňuje mezery. V tomto případě konkrétně uvádí nabídku poradensko-
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diagnostických služeb pro nadané děti, kdy aktivně spolupracují jak s konkrétními školami, 

tak se samotnými rodiči a dětmi.  

Další otázka se tedy logicky týká diagnostiky dětí. Pan Fořtík uvádí, že často přichází i rodiče 

s dětmi, které již absolvovali několik let povinné školní docházky, kdy i v takových 

případech jsou odborníci z Centra nadání schopni vypracovat vzdělávací plán na míru pro 

konkrétní dítě. Zmiňuje zde úskalí, které může nastat, a tou je realizace plánu ve škole, 

kterou dítě navštěvuje. Podotýká, že se setkává s případy, kdy škola není schopna 

implementovat daný plán v praxi. Respondent zde uvádí, že v takových případech rodiče 

často hledají alternativu ve změně školy, kde přichází na řadu poradenská služba Centra 

nadání. Jelikož se respondent aktivně věnuje evaluaci škol, které se této problematice věnují, 

vytvořil tzv. Fořtíkův seznam, ve kterém mají rodiče možnost najít vzdělávací instituce, 

které dle určitých kritérií splňují požadavky dané problematiky. 

Závěr rozhovoru patřil tématu nadání jako takovému. Pana Fořtíka jsem se zeptala, zda se 

specializují spíše na komplexní rozvoj nadání, či již konkrétní specifické oblasti. Respondent 

uvádí, že komplexní rozvoj je v této problematice velmi důležitý, nicméně jejich aktivity 

jsou již konkrétně zacílené na dané oblasti. 

 

2.5.3 Respondentka č. 3 

Třetí respondentkou je Ing. PhDr. Zdenka Havrlíková. Jak již bylo popsáno v kapitole 2.3 

jedná se o projektovou manažerku, koučku a specialistku na osobní a kariérní rozvoj. 

V rámci organizace EDUcentrum řídí projekty národní a mezinárodní úrovně. A právě 

o projektu mezinárodní úrovně, jakým je i projekt STRATEACH, jsem s respondentkou 

vedla rozhovor. 

První otázka se, stejně jako u předešlých dvou respondentů, týkala obecně vzdělávání 

nadaných žáků. Zde respondentka podotýká, že se problematice nadaných věnuje z jiného 

pohledu než předchozí dva respondenti (všichni dotazovaní byli obeznámeni se strukturou 

práce). Zmiňuje, že zatímco zbylí dva respondenti přichází do styku přímo s nadanými 

jedinci, její práce se soustřeďuje především na pedagogické pracovníky, kteří se těmto věnují 

a mají tak přímý vliv na rozvoj jejich nadání. Jak sama říká, nerada by hodnotila stav 
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vzdělávání těchto žáků obecně. Uvádí ale konkrétní školu, se kterou má zkušenost a kde dle 

jejích slov program pro nadané funguje, tou školou je ZŠ nám. Curie (více v kapitole 1.3.1). 

Konkrétně uvádí, že oceňuje důraz, který je v této škole kladen na propojení jak rozvoje 

kognitivní stránky, tak vztahové, což bývá u těchto dětí často problematické – v některých 

případech pedagogové rozvíjí pouze kognitivní stránku a na sociální stránku příliš nekladou 

důraz. Zmiňuje i konkrétní předmět, který tyto děti navštěvují, kterým je etika. Jak 

respondentka uvádí, díky projektu STRATEACH, na jehož realizaci se podílela, měla 

možnost zmíněnou školu navštívit, být přítomna ve vyučování, a nakonec i vést rozhovor 

s ředitelkou tohoto školského zařízení. 

Přesouváme se tedy k další otázce, a to v čem spočívá podstata již zmíněného projektu 

STRATEACH 2015-2018 a co si pod ním veřejnost může představit. Respondentka uvádí, 

že se jedná o tříletý projekt financovaný z programu Erasmus+, který vrcholí právě letos, 

tedy v roce 2018. Hlavním cílem tohoto projektu bylo po dobu tří let provádět výzkum 

v oblasti vzdělávací praxe nadaných a talentovaných žáků, a to na preprimární a primární 

úrovni, na jehož základě pak budou vytvořeny vhodné nástroje, které umožní zefektivnit 

práci rodičům i pedagogům, kteří usilují o rozvoj nadaných jedinců. Na projektu 

spolupracovali zástupci z České republiky, Německa. Itálie a Turecka. Každá ze zemí 

prováděla dílčí výzkum, na jehož základě pak vznikla komparační analýza. Součástí tohoto 

projektu byly i pobytové tréninkové kurzy a mezinárodní konference pro pedagogy, kteří 

projevili zájem zdokonalit své dovednosti v rámci problematiky nadaných dětí. 

Další otázkou se tedy ptám, jaký je hlavní rozdíl v pojetí vzdělávání nadaných ve srovnání 

těchto čtyř zemí. Respondentka zmiňuje, že rozdíl vidí například ve formě výuky. Vezmeme-

li v úvahu turecké vzdělávání nadaných, dochází u nich k segregaci nadaných z běžných tříd 

do specializovaných skupin. Oproti tomu Itálie se může pyšnit úplnou inkluzí.  

Ptám se tedy, jak si stojí v této konkrétní situaci Česká republika. Respondentka uvádí, že 

v kontextu dvou výše zmíněných zemí je naše vzdělávání nadaných někde uprostřed. 

Doptávám se, jak bych si takovou formu mohla představit. Respondentka dává za příklad 

ZŠ nám. Curie, kdy nadané děti navštěvují kmenové třídy s ostatními dětmi, jen na některé 

konkrétní předměty jsou ze tříd vyčleňováni do specializovaných skupin napříč ročníkem. 
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Další otázkou se ještě vracím ke zmíněné inkluzi v Itálii. Respondentka uvádí, že 

samozřejmě, že ve třídě o dvanácti dětech se bude inkluze aplikovat lépe než v klasické třídě 

s třiceti žáky, ale při konferenci ve Veroně, konané v rámci tohoto projektu, měla možnost 

nahlédnout do vyučování, kde za pomocí kombinace Montessori technik i prvků Waldorfské 

pedagogiky implementovali inkluzivní způsob výuky, který fungoval i v početnější skupině.   

V rozhovoru se dále přesouváme k účastníkům projektu, kteří se zúčastnili tréninkového 

kurzu a konference v Ankaře (2017) a Veroně (2018). Respondentka uvádí, že díky 

předchozí spolupráci na podobných projektech je vytvořena určitá síť lidí, kteří se aktivně 

zabývají touto problematikou. Zmiňuje však i fakt, že se do projektu přihlásili i zájemci, 

kteří se s tématem teprve seznamují. 

V návaznosti na předešlou otázku následuje dotaz na odbornou připravenost pedagogických 

pracovníků v rámci problematiky nadaných dětí. Respondentka tuto oblast uvádí jako 

problematickou. Dle jejích slov Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sice rozhodlo 

o povinnosti škol umožnit nadaným dětem určitou speciální péči, například stejně jako dětem 

s postižením, ale reálně se školám nedostává k takovým úkonům podpory.  

Ptám se tedy jestli tento problém je v tématu nadaných tím hlavním. Respondentka souhlasí 

a doplňuje, že další mezerou, kterou je třeba vyplnit, je podpora a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, kteří se věnují nadaným dětem. Zmiňuje, že neexistuje žádná 

centrální podpora, která by fungovala na základě nějakého sytému. Spíše dnes musí spoléhat 

na vlastní zájem a iniciativu pedagogů. Dalším problémem, na který se je třeba zaměřit, je 

systémová provázanost jednotlivých úrovní vzdělání, kdy zmiňuje častý jev, kdy nadané děti 

po absolvování prvního stupně odchází na víceletá gymnázia. 

2.6 Závěry vyvozené na základě kvalitativního výzkumu  

Pro zmapování problematiky vzdělávání nadaných žáků v České republice byly vedeny 

rozhovory v nestandardizované formě. Byly vyzpovídáni tři respondenti, kterým byla 

položena stejná úvodní otázka. Následující otázky se pak odvíjely od jednotlivých výpovědí 

respondentů. I z tohoto důvodu se diskutovaná témata mohou lišit.  

V následujících bodech jsou popsána témata, ve kterých respondenti zastávají stejný názor: 

• Všichni dotazovaní uvádějí, že rozvoj nadání považují za důležitý. 
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(respondentka č. 1 zmiňuje důležitost rozvíjet nadání v co nejrannějším věku) 

• Všichni dotazovaní zmiňují důraz na komplexní rozvoj nadaných. 

(respondentka č. 1 a č. 3 uvádí, že sociální stránce osobnosti těchto dětí v některých 

případech nebývá věnována stejná pozornost jako kognitivní stránce) 

• Všichni dotazovaní považují za problematickou systémovou podporu státu. 

(legislativně je podpora upravena, v praxi se s ní však moc často nesetkáme) 

• Všichni dotazovaní uvádí nenávaznost při přechodu na druhý stupeň – dochází tak 

k odchodu nadaných dětí na víceletá gymnázia. 

Následují body zahrnující témata, která zmínili alespoň dva respondenti: 

• Respondentka č. 1 a respondentka č. 3 vidí úskalí v dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

(respondentka č. 3 zmiňuje nedostatek centrálně řízené podpory ze strany státu, kdy 

je pak spoléháno na vlastní iniciativu pedagogů) 

• Respondent č. 2 a respondentka č. 3 zmiňují v souvislosti se vzděláváním nadaných 

žáků alternativní směry škol jako jsou Waldorfské a Montessori školy. 

• Respondent č. 2 a respondentka č. 3 zmiňují důležitost vytvoření sítě rodičů či 

odborníků, kteří se sdružují a vyměňují si tak cenné zkušenosti 

V následujících bodech uvedu další zajímavé myšlenky, které zazněly během rozhovorů 

s dotazovanými: 

• Respondent č. 2 poukazuje na neadekvátní postavení školy jako vzdělávací instituce 

v rámci společnosti 

• Respondentka č. 1 zdůrazňuje osobu pedagogických pracovníků jako stěžejní článek 

problematiky nadaných 

• Respondent č. 2 upozorňuje na ne vždy kvalitně provedenou práci ze strany 

některých institucí pracujících s nadanými dětmi 

• Respondentka č. 1 zdůrazňuje rodinnou podporu v rozvoji nadání  

• Respondentka č. 1 považuje za důležité, poskytnout dětem co nejširší nabídku 

podnětů a aktivit 
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• Respondentka č. 3 zmiňuje v rozhovoru fungující inkluzivní vzdělávání v souvislosti 

s problematikou nadaných žáků 

• Respondentka č. 1 zmiňuje nedostatečnou podporu ze strany některých rodičů 

nadaných dětí (rodiče spoléhají na systém školství) 

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že i přes různorodost rolí jednotlivých respondentů 

v dané problematice existují oblasti, které se vyskytly ve výpovědích všech třech 

dotazovaných. Dotazovaní shodně uvádí důležitost rozvoje nadání u nadaných jedinců, kdy 

zmiňují podstatnost komplexního rozvoje. Dalším tématem, o kterém se zmínili všichni 

dotazovaní, je problém realizace systémové podpory nadaných dětí ve školním prostředí. 

Úskalí spojené s podporou státu vidí i v nenávaznosti systému školství v souvislosti se 

vzděláváním nadaných žáků. Dalšími tématy, která vyplynuly z rozhovorů, byla 

nedostatečná podpora pedagogických pracovníků a jejich další vzdělávání nebo forma výuky 

na základě Montessori či Waldorfské pedagogiky.  

Vzhledem k odlišným rolím jednotlivých respondentů byla zmiňována i témata typická pro 

danou úroveň prostředí (např. respondentka zastupující mikroprostředí častěji zmiňovala 

vliv rodiny na rozvoj než respondentka zastupující makroprostředí).  
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Práce 

byla rozdělena na dvě části. V teoretické části této práce byly vymezeny stěžejní pojmy 

týkající se dané problematiky jako je nadání, mimořádné nadání či sociální prostředí. Dále 

byl věnován prostor možnostem vzdělávání a rozvoje nadaných dětí, a to na více úrovních. 

Nejprve byly detailně popsány možnosti a podpora nadaného dítěte v rodině. Dále byla 

přesunuta pozornost na subjekty a organizace, které se podílí na vzdělávání nadaných dětí 

na úrovni větší sociální skupiny. Zde byl věnován prostor funkcím a možnostem podpory 

vybraných organizací, a to jak z oblasti školství, tak z oblasti volnočasových aktivit. 

V posledním úseku teoretické části jsem se zaměřila na danou problematiku z hlediska 

makroprostředí, kde došlo k nastínění situace z pohledu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, také byly zmíněny nejdůležitější dokumenty týkající se vzdělávání a rozvoje 

nadaných žáků. V posledním úseku teoretické části byly představeny projekty, které jsou 

realizovány při českých univerzitách a projekt mezinárodní úrovně, který se zabývá 

podporou nadaných žáků a jejich pedagogů. 

Praktická část je podobně jako část teoretická rozdělena na tři úrovně. V rámci zachování co 

nejkomplexnějšího pohledu na danou problematiku byl proveden kvalitativní výzkum. 

Osloveni byli tři respondenti, kteří mají odlišné role v problematice vzdělávání a rozvoji 

nadaných dětí. S těmito účastníky pak byly provedeny hloubkové rozhovory. Cílem mého 

výzkumu bylo zmapovat danou problematiku na základě výpovědí z různých úrovní 

vzdělávání.  

Na základě rozhovorů s jednotlivými účastníky výzkumu byla zmapována problematika 

možností vzdělávání a rozvoje nadaných žáků na úrovni mikroprostředí, semiprostředí 

a makroprostředí. I přes nestandardizovanou formu rozhovoru se jednotliví respondenti 

v některých částech rozhovoru dotkli společných témat, jak již bylo naznačeno v kapitole 

2.6. Z rozhovorů vyplývá, že nejpalčivějším bodem této problematiky se zdá být praktická 

realizace systémové podpory nadaných jedinců ve školním prostředí. Další úskalí vidí 

dotazovaní v připravenosti pedagogických pracovníků na vzdělávání nadaných jedinců. 

Neméně důležitým problémem je absence systémové návaznosti při přechodu nadaných 

žáků na druhý stupeň ZŠ. 
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Myšlenka, které mě osobně nejvíce zaujala, je využití prvků Waldorfské a Montessori 

pedagogiky v inkluzivní formě vzdělávání nadaných dětí. Tato i ostatní zmíněné myšlenky 

nechávají prostor k hlubšímu zamyšlení nad problematikou nadaných.  

Všechny výše uvedené informace vychází z výzkumu, založeném na mapování 

problematiky nadaných žáků a věřím, že mohou posloužit jako zdroj informací a inspirace 

pro všechny, kteří by měli zájem se tímto tématem zabývat. 
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