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• Proč věnovat nadaným pozornost? Důvody jsou 

ekonomické i etické. Ve všech ekonomicky 

vyspělých zemích světa existují nějaké formy péče o 

nadané, které jsou také legislativně zakotveny a 

finančně zabezpečeny. Jsou k dispozici například  

víceúčelová centra nebo poradny, specializované na 

nadanou populaci. Učitelé mají možnost vzdělávat se 

pro práci s nadanými žáky, rodiče a děti se mohou se 

svými problémy obrátit na odborníky. Projevy a 

potřeby nadaných dětí a zkušenosti s jejich 

vzděláváním a výchovou jsou v mnoha ohledech v 

různých zemích podobné. Nedostatečně využitý a 

trénovaný potenciál může ztrácet na kvalitě nebo 

dokonce úplně zaniknout. Proto je zapotřebí  zaměřit 

pozornost nejen na samotné nadané žáky, ale také 

na jejich učitele. Je nutné vytvořit a popsat jak 

základní postupy při identifikaci nadaných jedinců ve 

školním prostředí, tak  soubor pravidel, metod    a 

principů pro učitele, kteří s těmito žáky pracují. 

 



• Mezi nadané děti už dávno nejsou počítáni pouze 

vzorní úspěšní žáci se samými jedničkami, se 

kterými nejsou žádné potíže a kteří se svými učiteli 

beze zbytku spolupracují. Rovněž neplatí pravidlo, že 

by nadané děti byly úspěšné ve všech předmětech 

stejně nebo že by nutně musely být oblíbené    a 

obdivované svými spolužáky. Formy nadání jsou 

velice různorodé a s nadanými dětmi se můžeme 

setkat na všech stupních vzdělávání. Přestože se 

mluví o 2–3% výskytu nadaných     v dětské populaci, 

odborníci zabývající se dlouhodobě výzkumem a 

rozvojem nadání uvádějí, že až kolem 20–25 % dětí 

by dokázalo vyniknout v některé oblasti lidské 

činnosti, pokud by  k tomu mělo dostatečné 

podmínky. Závěr není povzbudivý – velká část 

lidských talentů zůstává z různých důvodů 

nerozpoznána nebo zanedbána a společnost o ně 

přichází. 

 



• Legislativní podmínky českého školství se 

jeví jako dostatečné pro to, aby se učitelé 

ve školách nadanými žáky zabývali a 

vytvářeli jim co nejoptimálnější podmínky 

pro rozvoj jejich nadání: 

• 2002 - Bílá kniha - Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR 

2004 - Z 561/2004 Sb.  (Školský zákon) 

2004 a n. Rámcový vzdělávací program pro 

ZV 

2005 - Vyhláška 48/2005 Sb. 

         - Vyhláška 73/2005 Sb. 

• 2006 – Soubor organizačních předpisů 

2006/207 

2007 - Soubor organizačních předpisů 

2007/2008 

 



•  Všechny tyto dokumenty vytvářejí legislativní 

(částečně i metodické) podmínky pro práci 

s nadanými žáky. Realizace těchto podmínek 

v současné školní praxi však v mnohých školách 

není v České republice na žádoucí úrovni. Důvod? 

•   

•  Mnohé školy a učitelé nejsou dostatečně 

metodicky  připraveni diagnostikovat nadané děti a 

pak s nimi odborně pracovat; možnosti vytváření 

příležitostí pro vzdělávání nadaných dětí  na 

školách jsou z těchto důvodů  omezené. 

• Podle údajů z roku 2007  bylo v ČR 22 škol 

(převážně ZŠ) s programem pro nadané. 

• Řada dalších škol se  tímto problémem více či 

méně intenzivně zabývá (nejenom vzhledem k 

existující legislativě); problémy však řeší často bez 

odborné  a metodické pomoci.  

 



• Výzkum k problematice nadání a nadaných: 

• Vyspělé země ve světě: probíhá zde velmi intenzívní 

výzkum; v řadě zemí jsou zřízena centra pro výzkum 

nadání.  

• ČESKÁ REPUBLIKA: Český výzkum nadání byl přes 

slibné počátky ve 20-30. letech  násilně přerušen 

obdobím války a následnou érou totality. V 

současné době se české teoretické bádání 

soustřeďuje kolem několika univerzit v Praze, Brně, 

Ostravě a Hradci Králové a zejména kolem 

Společnosti pro talent a nadání (STaN), takto 

pobočky European Council for High Ability (ECHA). 

MENSA – mezinárodní společnost s cílem využití 

inteligence ve prospěch lidstva.  

• Problematice nadání a nadaných není v ČR 

věnována dostatečná systematická pozornost! 



• Pedagogická fakulta MU a problematika vzdělávání 

a výchovy nadaných žáků: 

•            Pedagogická fakulta MU v Brně realizoval 

v letech 2007-2013 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR  (hlavní 

řešitel prof. PhDr. M. Vítková, CSc.) » Speciální 

potřeby žáků v kontextu  RVP pro základní 

vzdělávání «. 

•            Předmětem činnosti výzkumného záměru 

"Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání," 

realizovaném jako aplikovaný výzkum, byla 

systematická tvůrčí činnost v oblasti integrace / 

inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do základní školy, s důrazem na postupnou 

implementaci Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (RVP ZV) a výuku podle 

školních vzdělávacích programů (ŠVP). 

 



•  Cílem bylo analyzovat sociální determinanty 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami u nás, v komparaci s výsledky 

zahraničních výzkumů, a to v těchto oblastech: 

legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, u 

žáků se zdravotním postižením ve srovnání se 

školou pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kurikulum – diferencované kurikulum 

(typy úprav – přizpůsobování vzdělávacích cílů, 

organizace a obsahu vzdělávání), využívání 

alternativních (inovativních) metod, např. 

dramatické výchovy pro přijetí žáka kolektivem, 

projektové výuky aj., role speciálního pedagoga 

v procesu školního vzdělávání (školní poradenské 

pracoviště, specializovaná poradenská pracoviště), 

formy dalšího vzdělávání pedagogů integrovaných 

žáků, postoje rodičů k integraci / inkluzi ad. 



• Výzkum byl zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, 

které realizují inkluzivní vzdělávání 

(s integrovanými žáky). Obecně se předpokládá, že 

inkluzivní (integrované) vzdělávání závisí na 

konkrétní činnosti učitele ve třídě. Ta bývá 

ovlivněna jeho vzděláním, zkušenostmi, 

očekáváním a přístupy stejně jako faktory mimo 

školu (místními a regionálními podmínkami, 

politikou, financováním apod.). Je to učitel, kdo 

zavádí inkluzivní výuku do denní praxe, proto je 

faktorem rozhodujícím. K této činnosti učitele je 

však třeba připravit vhodné podmínky v podobě 

výchovných a vzdělávacích strategií (výchovných a 

vzdělávacích cílů) a technologií (metod, forem a 

prostředků). 

 



•  Realizace inkluzivního vzdělávání učitelem může 

mít různé formy. Cílem výzkumu bylo podchytit a 

popsat tyto různé přístupy k řešení inkluzivního 

vzdělávání a zpřístupnit je i pro ostatní. Identifikovat 

modely výuky rozdílných žáků ve třídě (výukové 

skupině), ukázat způsoby, jakými školy zajišťují 

podmínky pro inkluzivní vzdělávání, podchytit vnější 

faktory ovlivňující kvalitu inkluzivního vzdělávání 

(především nadaných dětí). Protože nejvíce 

opomíjenou problematikou je v současnosti výchova 

a vzdělávání žáků nadaných a zejména mimořádně 

nadaných. Jejich speciálním vzdělávacím potřebám  

nebývá věnována patřičná pozornost, především 

v oblasti technologie jejich vzdělávání. Předmětem 

aplikovaného výzkumu v této oblasti byly elementy 

technologie vzdělávání nadaných a mimořádně 

nadaných žáků ve formě inkluzivního vzdělávání na 

základní škole. 



•  Předmětem systematické tvůrčí činnosti bylo rovněž 

zmapovat a analyzovat současnou integrativní praxi škol 

u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, 

strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a 

syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, 

strategie a koncepce do modelu integrativní didaktiky. 

•              Systematická tvůrčí činnost také probíhala ve 

vybraných vzdělávacích oblastech vytyčených v 

Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání, které byly zkoumány z pohledu integrace žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž máme na 

mysli především žáky nadané a mimořádně nadané. 

•               Získané poznatky jsou využity pro úpravu kurikula 

pregraduální a postgraduální přípravy učitelů pro základní 

školu. Následně měl realizovaný výzkumný záměr přispět 

ke změně praxe na školách při integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se 

zdravotním postižením a znevýhodněním, se sociálním 

znevýhodněním a také žáků nadaných a mimořádně 

nadaných. 



• Sledovány byly např. tyto dílčí cíle: 

• Analýza školních vzdělávacích programů v bodu charakteristika 

ŠVP, kde jednotlivé školy definují způsob práce s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými 

• Zjistit, jaký je stav přístupu ke vzdělávání nadaných žáků a 

mimořádně nadaných v zahraničí, konkrétně na Slovensku, v 

Polsku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovinsku a Litvě. 

Srovnat ho s přístupem k nadaným a mimořádně nadaným žákům 

v základních školách a na nižších gymnáziích v České republice. 

Kontaktovat ke spolupráci mezinárodní společnost ECHA 

(společnost pro talent a nadání), která je poradcem Rady Evropy 

pro vzdělávání nadaných. Na základě zjištěných informací a 

výsledků empirického výzkumu navrhnout a ověřit nové 

alternativní postupy při diagnostice a výuce zkoumaného okruhu 

žáků v základní škole. 

• Zpracovat metaanalýzu zahraničních výzkumů integrativní školní 

praxe jako východisko vlastních výzkumů. 

• Monitorovat reálnou situaci na školách  z hlediska analýzy práce 

s nadanými žáky prostřednictvím studentů učitelství, kteří 

absolvují pedagogické praxe na nejrůznějších školách  



• Konference s mezinárodní účastí : 

  

• Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání - "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání" 

& "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" 

úterý a středa 10.-11. září 2013 

• Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání - "NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4" 

virtuální workshop 

úterý 4. prosince 2012 

• Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání - "NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 3" 

virtuální workshop 

úterý 4. prosince 2011 

•   

• Talent a nadání ve vzdělávání / Talent and Gift in Education 

úterý a středa 7. a 8. září 2010 

• Nadaní žáci - výzva pro učitele 

mezinárodní seminář 

středa 18. 11. 2009 

• Učitel a nadaný žák 

čtvrtek 20. listopadu 2008 

• Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky 

čtvrtek 15. listopadu 2007 
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• Polsko: Mezinárodní seminář „Edukacja wobec procesów 

integracyjnych“ v rámci „VIII Polsko – Czeskie Historyczne Dni“, 

Wroclaw, Polsko, 13. 12.. 2007 . Přednáška: ŠŤÁVA, J.: Integrace 

nadaných žáků v základní škole z pohledu současné legislativy ČR. 

(publikováno ve sborníku 2008) 

• Polsko: Miedzynarodowa Konferencja Naukowa – Wroclaw, 20. 

listopadu 2008. prezentace příspěvku 

ŠŤÁVA, J. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich – 

przyszłych nauczycieli. 

• Zlín: Mezinárodní konference České pedagogické společnosti 

Škola v proměnách. 4.2.–5.2. 2009. Přednáška v plénu. 

ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci v současné škole. 

• Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se 

sociálním znevýhodněním. pořádané v rámci výzkumného záměru 

VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro 

základní vzdělávání. 16.-17.9. 2009. Přednáška v rámci workshopu. 

ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí 

• Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva 

pro učitele. Brno, PdF MU, 18.11. 2009. Přednášky v plénu. 

ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Metody a způsoby 

práce s nadanými žáky. 

ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. 

Problematika nadání dětí cizinců v České republice. 



• Brno: Konference s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. 

Brno, 9. 11. 2010. Přednáška v plénu. 

ŠŤÁVA, J. Nadaný žák na střední škole. 

• Boskovice: JCMM Brno. 9. 11. 2010. Přednáška pro učitele středních škol. 

ŠŤÁVA, J. Nadaný žák na střední škole 

• Hodonín: JCMM Brno. 16. 11. 2010. Přednáška pro učitele středních škol. 

ŠŤÁVA, J. Přístupy k nadaným žákům na střední škole. 

• Ostrava: X. mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 

2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostravice, 11. 

10. – 12. 10. 2012. Referát v sekci. 

ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky. 

• Brno: Virtuální mezinárodní workshop NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4. Katedra 

pedagogiky PdF MU. PdF MU, 4.12. 2012. Referát. 

ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák v české škole. 

• Praha: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 

10.-12. Září 2012. 

ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Učitel a nadaný žák. 

• Ostrava: 1. Mezinárodní pracovní seminář 14. 3. 2012, Pedagogická 

fakulta Ostravské Univerzity. Referát: 

ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Rodina a nadaní žáci. 

JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Připravenost učitele na práci s 

nadanými žáky. 

JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Možné přístupy k nadaným 

žákům v základní škole. 



• Polsko: Mezinárodní vědecká konference. XXV. Forum 

pedagogów. Wspólczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, 

przemijany, nowe znaczenia. Univerzita Wroclaw, 19.- 20.11.2012. 

Referát v sekci. 

ŠŤÁVA, J. System edukacji uczniów zdolnych w Republice 

Czeskiej. 

• Polsko: Mezinárodní vědecká konference. Wielokulturowošć w 

edukacji akademickej – ku nowej jakości kstalcenia. Akademia 

Medyczna im. Piastów Ślaskich, Wroclaw, 22.11. 2012. Referát v 

sekci. 

ŠŤÁVA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Podstawy prawne kształcenia 

uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC 



• Děkuji za pozornost. 

 

 

•    J. Šťáva 



• Pedagogická fakulta MU a problematika vzdělávání 

a výchovy nadaných žáků: 

•            Pedagogická fakulta MU v Brně realizoval 

v letech 2007-2013 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR  (hlavní 

řešitel prof. PhDr. M. Vítková, CSc.) » Speciální 

potřeby žáků v kontextu  RVP pro základní 

vzdělávání «. 

•            Předmětem činnosti výzkumného záměru 

"Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání," 

realizovaném jako aplikovaný výzkum, byla 

systematická tvůrčí činnost v oblasti integrace / 

inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do základní školy, s důrazem na postupnou 

implementaci Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání (RVP ZV) a výuku podle 

školních vzdělávacích programů (ŠVP). 


