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VYHLEDAVÁNÍ A PRÁCE S TALENTOVANOU  

A NADANOU MLÁDEŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Tomáš Hamberger 

Shrnutí 
Dokáže náš vzdělávací systém identifikovat talentované a nadané žáky a vytvořit jim odpovídající 

a podnětné studijní prostředí? Současné nastavení vzdělávání v České republice přispívá více 

než k rozvoji nadané a talentované mládeže k její stagnaci. Dle šetření České školní inspekce má 

pouze třetina škol určeného pedagogického pracovníka pro koordinaci aktivit a péče o nadané 

žáky. Systematickou a dlouhodobou podporu těchto žáků školy ve většině případech neposkytují. 

Většina podpůrných prostředků, jak finančních, tak personálních, jde na inkluzi. Co se tedy děje 

s nadanými a talentovanými žáky a jak se cítí oni samotní v tomto pro ně nepodnětném 

a nerozvíjejícím prostředí?  
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Pokračování shrnutí 

Mnoho o tom nevíme, protože tako skupina si na segregaci ve vzdělávání tolik neztěžuje a bohužel se 

s výchozí situací nějakým způsobem vyrovná a výborných studijních a posléze pracovních výsledků 

dosáhnou i přesto. Nemohly by ale jejich výsledky být ještě lepší? Výborné či excelentní? Mohly! 

Potvrzují to dlouhodobé výzkumy, které ukazují, že nadání a talent je konstantní stav, který se musí 

rozvíjet, tím se dospělo k závěru, že kdyby měly všechny děti šanci na úplný rozvoj svých schopností, 

talentu a nadání, dokázalo by 20–25 % z nich dosáhnout v některé z oblastí lidské činnosti excelentních 

výkonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní body 

• Umíme identifikovat a podpořit slabé. Na místě by ale měla být cílená pomoc i těm potenciálně 

silným.  

• Ve společnosti převažuje mylný dojem, že nadaní a talentovaní žáci podpůrné programy 

nepotřebují, že se prosadí i bez nich.  

• Až v roce 2016 bylo ve školském zákoně definováno, kdo je tedy tím žákem nadaným 

a mimořádně nadaným.  

• Pro současné pojetí inkluze a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zapomínáno 

na ty nadané.  

• Nadaní a talentovaní ve Strategii 2030+. 

• Kariérové poradenství, mentoring nadaných žáků, propracované systémy pro sledování pokroku 

žáků. To je v zahraniční standard, v České republice hudba budoucnosti.  



2 
 

Umíme identifikovat a podpořit slabé  

Žijeme v kulturním společenství, ve kterém jsme se velmi dobře naučili poskytovat pomoc těm, kteří ji 

potřebují, zejména těm slabším. Konkrétně v oblasti vzdělávání je v praxi již několik let inkluze. Máme 

mnoho podpůrných programů a opatření individuálního, speciálního či sociálního charakteru. 

Objektem těchto přístupů a intervencí jsou ve velké míře skutečně ti, kteří tuto podporu velmi 

potřebují. Náš vzdělávací systém je nastaven tak, že tuto skupinu dokáže dobře identifikovat 

a směřovat k ní vhodnou formu podpory. Dostupná by však měla být i pomoc a podpora jiné skupiny. 

Mluvím o nadaných a talentovaných žácích, protože právě oni budou s největší pravděpodobností 

nositeli rozvoje a pokroku a mají v rukou budoucnost naší společnosti i světa. Je tedy nejvyšší čas začít 

systematicky, efektivně a kontinuálně podporovat i tuto skupinu společnosti, protože se jim dosud 

nikdo pořádně nevěnoval.  

Mentory pro nadané 

Častým a zároveň mylným argumentem je, že nadaní žáci nepotřebují podpůrné programy 

nebo například asistenty, že vše zvládnou sami. Opak je ale pravdou, i tito žáci podporu potřebují. 

V případě asistentů bychom měli mluvit spíše o mentorech, jakýchsi rovnocenných partnerech, 

kteří dokážou rozvíjet a akcelerovat potenciál nadaného a talentovaného žáka. V případech programů 

bychom měli mluvit o efektivním a cíleném systému vyhledávání nadaných a talentovaných žáků 

již na úrovni mateřských a základních škol a včasného umožnění využívat i dalších aktivit, které jim 

budou co nejefektivněji pomáhat rozvíjet jejich výjimečné schopnosti a dovednosti. Pozor bychom 

si v tomto případě měli dát na to, abychom se nevydali cestou již zmíněné segregace. To znamená 

nevytvářet žádné speciální třídy pro nadané a talentované, a další podobné způsoby, které by vedly 

k trvalému vyjmutí z kolektivu, tedy z kmenové třídy. Všeobecně jsou tyto trendy již přežité a zastaralé 

a rovněž rodiče průměrných dětí je neradi vidí. Na co bychom se tedy měli zaměřit a jak konkrétně 

podpořit nadané a talentované žáky? Abychom dokázali odpovědět na tuto otázku musíme si popsat 

současný stav v českém školství.  

Sláva, víme, jak vypadá nadaný žák  

Zásadní byl pro tuto oblast vzdělávání rok 2016, kdy vešla v planost vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kde § 27 obsahuje definici, 

kdo je žákem nadaným a žákem mimořádně nadaným, což do té doby nebylo ve školském zákoně 

ani v navazujících prováděcích předpisech nijak definováno. Díky této legislativně ukotvené definici 

může Česká školní inspekce provádět kvalitnější šetření zaměřená na vzdělávání nadaných 

a talentovaných žáků. Podle posledního šetření, které proběhlo před pěti lety a zapojilo se do něj 

celkem 975 základních škol, je oblast podpory a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí 

a žáků ve školách stále v počátečním stádiu.  

Důsledek inkluze je, že zapomínáme na talenty  

Ve srovnání se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato oblast v praxi 

škol méně akcentována a mnohem méně propracována. Toto obecné zjištění se týká různou měrou 

všech stupňů vzdělávání a všech aspektů vzdělávání nadaných, počínaje pojetím vzdělávání 
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v koncepčních dokumentech škol a identifikací nadání přes organizační stránku (např. ustanovení 

funkce garanta/koordinátora péče o nadané) až po aplikaci účinné podpory.1 

Nadaní a talentovaní ve Strategii 2030+  

Zpráva České školní inspekce není nijak překvapující. Spíše bychom ji měli brát jako varování a klíčový 

výchozí bod pro tvorbu vzdělávacích strategií a směřování vzdělávací politiky v České republice. Pakliže 

se odborná i politická veřejnost shoduje na tom, že principy společného vzdělávání a podpora 

talentované a nadané mládeže by měla být prioritní, tak je zarážející, že v současnosti nejdůležitějším 

strategickém dokumentu Ministerstva školství Strategie 2030+ je systému a práci s nadanou 

a talentovanou mládeží věnován pouhý jeden odstavec. Plán je takový, že v rámci revize RVP ZV budou 

definovány tak zvané jádrové a rozvíjející očekáváné výstupy, přičemž ty jádrové by si měli osvojit 

všichni žáci a rozvíjející výstupy budou určeny pro rozvoj žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

Nechci hodnotit, jestli je to málo nebo mnoho a ukážu, jak s nadanými žáky pracují v zahraničí, 

konkrétně ve Velké Británii.  

Pohled do zahraničí  

Poskytování kvalitního vzdělávání pro všechny žáky, stejně jako včasná identifikace nadaných, 

je zásadní pro naplňování cílů britské vzdělávací politiky, ale je to rovněž cíl každé školy. Školy nabízejí 

nadaným a talentovaným žákům mnoho příležitostí k novým zkušenostem a výzvám jako například: 

účast na přednáškách na univerzitách, exkurze k zaměstnavatelům, soutěže a přehlídky, aktivity 

v podnicích, návštěvy zajímavých osobností ve školách, těm mimořádně nadaným pak zajišťují členství 

v zájmových klubech, divadlech i profesních organizacích. Většina škol také používá systémy 

ke sledování pokroku žáků, které jim umožňují na základě hodnocení učitelů identifikovat děti, 

které jsou nadané v jedné nebo více dovednostech, ale také děti s talentem na sport, umění, sociální 

dovednosti, prezentační dovednosti a mnoho dalších. Co je pro české školství nepředstavitelné 

a ve Spojeném Království zcela běžné a normální, je precizní spolupráce s rodiči nadaných žáků, 

kteří jsou zváni přímo do hodin, kde sledují styl práce jejich potomka a rovněž mají možnost srovnání 

s jeho spolužáky. Rodiče těchto nadaných žáků pak navíc dostávají od školy pravidelné informace 

a pokyny, jak své dítě motivovat a podporovat například ve čtení knih a samostudiu i v domácím 

prostředí.  

Závěrem si nedovolím nezmínit pro mě klíčovou aktivitu v podobě poskytování karierového 

poradenství s jasným cílem a zaměřením se na možnosti budoucího studia opět s perfektním 

zapojením rodičů. 

Dobrá praxe v ČR existuje, ale mimo dohled škol  

Když se zamyslíme nad tím, jaké systémové možnosti mají nadaní a talentovaní žáci ve Velké Británii, 

je jasné, že české školství v tomto ohledu čeká ještě mnoho práce a velký kus cesty. Na druhé straně 

se jeví, že by ta cesta nemusela být tak náročná, jelikož už v současnosti máme i u nás v České republice 

mnoho skvělých možností a aktivit pro vyhledávání a práci s talentovanou mládeží, jen jsou tyto aktivity 

 
1 Česká školní inspekce (2016). Tematická zpráva: Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných 

dětí a žáků. 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/2016_TZ_vzdelavani_nadan

ych.pdf. 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/2016_TZ_vzdelavani_nadanych.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematické%20zprávy/2016_TZ_vzdelavani_nadanych.pdf
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poněkud roztříštěné a bude nutné je systematicky uspořádat, sjednotit a dostat více do povědomí 

mateřských a základních škol. Za zmínku zcela jistě stojí projekt Národního pedagogického institutu 

portál talentovaní.cz, který slouží jako centrální informační bod systému podpory nadání. Do systému 

jsou napojeny také Krajské sítě podpory nadání nebo projekt Talnet. Dále můžeme zmínit činnost 

katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde se nachází Centrum 

rozvoje nadaných dětí. Svou činností v této oblasti připívá rovněž Mensa ČR.  

Nadaní na olympiádu, do speciálního centra nikoliv  

Nějaké možnosti bychom tedy měli, ale bohužel jak nám potvrzují i šetření České školní inspekce, 

aktivní využívání těchto projektů a aktivit české školy moc neláká, a tak stále je vrcholem práce 

s nadaným žákem jeho účast na již téměř ikonické matematické olympiádě, či na karlovarském 

skřivánku, jak potvrzuje i tabulka od České školní inspekce níže.  

 

Zdroj: Česká školní inspekce,2016. 
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí na ministerstvu 

průmyslu a obchodu jako poradce pro oblast digitalizace, 

inovací a technického vzdělávání a jako poradce bývalého 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


