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Tato základní studie byla zpracována v rámci evropského projektu s názvem "Strategie pro
učitele nadaných a talentovaných žáků" (STRATEACH) financovaného z programu
ERASMUS+. Do projektu jsou zapojeni tito partneři: Gazi University (Turecko), EDUcentrum
(Česká republika), Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen (Německo) a The European
Pole of Knowledge (Itálie).

Hlavním cílem základní studie bylo analyzovat systém péče o nadané a talentované žáky
v předškolním a základním vzdělávání v každé z partnerských zemí. Základní studie sloužila
jako výchozí bod pro další výzkum a vývoj nových strategií a vzdělávací podpory pro učitele
v předškolním a základním vzdělávání.

Základní studie se skládá z pěti kapitol, které mapují současný systém, zákony, předpisy,
programy, postupy, strategie a výzkum vztahující se k hlavnímu tématu z různých perspektiv.

1. Definice pojmů "talent" a "nadání"
První kapitola této studie se zabývala pojmy "talent" a "nadání" a každá z partnerských
institucí analyzovala porozumění a společné definice, které jsou používány na národní
úrovni. Všichni partneři se shodli, že existují četné definice a neexistuje společné
porozumění, co je to "talent" a "nadání".

V Turecku neexistuje jednotná definice pro talentované a nadané děti. Z výstupů analýzy
vyplývá, že definice talentovaných a nadaných dětí v Turecku jsou převzaty převážně od
Morelocka ze Zprávy pro Kongres Spojených států, od Termana a Renzulli. Nicméně všechny
definice se protínají v tom, že vývoj nadaných a talentovaných dětí se liší od průměrného
vývoje jejich vrstevníků. Spolu s tím se používají termíny jako "nadaný a talentovaný",
"nadaný", "nadání", "zvláštní talent".

V České republice neexistuje žádná jednotná definice toho, co je to nadání a talent. Na
obecné úrovni se nadání často týká obecně intelektuálních schopností a talent se pojí se
schopnostmi spojenými s oblastí sportu či umění. V akademické oblasti existuje několik
definic, které používají různá kritéria pro identifikaci rozdílu mezi nadanými a talentovanými
dětmi a jejich vrstevníky. Kritéria zahrnují např. odlišný vývoj v porovnání s vrstevníky nebo
schopnost vědomě rozvíjet své vlastní dovednosti.

V Německu je situace velmi podobná. Být nadaný znamená být intelektuálně nadaný nebo
být velmi schopný ve společném používání jazyka, a to je často spojováno s výjimečnou
inteligencí. Nadané děti vykazují znatelně lepší výsledky než jejich vrstevníci v jednotlivých
oblastech jejich intelektuálního, uměleckého, motorického a sociálního rozvoje. Nadání se
může u dítěte projevit různými způsoby. Mezi nimi jsou např.: připravenost mysli, schopnost
rychle se učit, prostorové vnímání, vysoká kapacita paměti, schopnost podávat vynikající
výkon v mnoha oblastech (např. přírodní vědy, jazykové znalosti, logické uvažování),
schopnost vyrovnat se s novými požadavky v různých oblastech a zvládnout nové situace
úkoly a problémy. Durynský vzdělávací plán pro děti ve věku 0-10 definuje nadání
následujícím způsobem: "Nadané děti jsou děti, které jsou zvědavé a mají velmi aktivní zájem
o prostředí, které je stimuluje k osvojení komplexních znalostí a dovedností. Nevynikají svou

produktivitou a kreativitou pouze ve vykonávání úkolů, které stimulují intelektuální rozvoj, ale
zajímají se také o umění, hudbu, technologii, přírodní vědy a cvičení."
Vzdělávací potřeby nadaných dětí musejí být naplněny specifickým způsobem, protože tyto
děti mají své vlastní studijní tempo, jsou osloveny různými úkoly a otázkami.

V Itálii není jasný rozdíl mezi oběma pojmy. Termín "talentovaný" je často používán ve
smyslu "genius". V Itálii zná pojem "nadání" pouze malé množství učitelů a psychologů.
Federica Mormando byla pravděpodobně prvním člověkem, který představil termín
"nadaný" v Itálii. Shromáždila všechny děti s vysokým IQ (> 130), jejichž chování nebylo
vrstevníky a rodiči chápáno. Ve své knize "Nadané děti" vysvětluje rozdíl mezi "talentem",
který si lze osvojit a rozvíjet ve škole a "nadáním", které je v podstatě vrozené a
nepřenositelné. Inteligence není považována za jediné vymezující kritérium a existuje mnoho
dalších teoretických modelů používaných v Itálii.

2. Zákony a předpisy vztahující se k péči o nadané a talentované žáky
Druhá kapitola se zaměřila na analýzu zákonů a předpisů, které určují péči o nadané a
talentované žáky. Každá partnerská instituce identifikovala nejdůležitější právní dokumenty,
které se týkají péče o dané děti a rovněž uvedla důležité instituce zapojené do péče o
nadané a talentované děti.

V Turecku existuje řada právních předpisů, zákonů, vyhlášek a rozhodnutí, které regulují
oblast péče o nadané děti. Tyto předpisy definují právo na vzdělávání nadaných dětí a
poskytují řadu možností, jak vzdělávání přizpůsobit specifickým potřebám nadaných dětí.
Analýza příslušných právních předpisů ukazuje, že v Turecku je k dispozici řada právních
opatření, které umožňují nadaným dětem například využít možnost zrychleného postupu ve
vzdělávacím systému, jako je například časnější zahájení školní docházky či přeskakování
ročníků.

V České republice je práce s nadanými a talentovanými dětmi upravena vyhláškou č. 7/2005
Sb. Ustanovení týkající se nadaných a talentovaných dětí jsou dále konkretizovány řadou
veřejných vyhlášek. Klíčová instituce, která přispívá k formulaci politiky týkající se nadaných a
talentovaných dětí je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Národní
politika, stejně jako strategie péče o nadané a talentované děti, jsou ovlivněny řadou
veřejných výzkumných institucí, které se zaměřují na vzdělávání. Mezi hlavní organizace
tohoto typu patří Národní ústav pro vzdělávání (NUV) nebo Národní institut pro další
vzdělávání (NIDV).

Německo je federální stát a v důsledku toho nesou dílčí spolkové státy vlastní zodpovědnost
za systém péče o nadané a talentované děti. To znamená, že v oblasti vzdělávání zřizuje
každý federální stát svůj vlastní školský systém. Kromě toho se také liší podmínky pro získání
obecné kvalifikace pro vstup na vysokou školu a také délka povinné školní docházky a systém
vzdělávání učitelů. Ministři školství z německých spolkových zemí se setkávají na konferenci
ministrů školství, aby se dohodli na důležitých pokynech a schválili klíčová rozhodnutí. Tato
rozhodnutí obecně nezahrnují oblast předškolního vzdělávání. Více pozornosti bylo

zaměřeno na oblast péče o nadané děti od zveřejnění Programu pro mezinárodní hodnocení
studentů (PISA), ve kterém Německo nedosáhlo uspokojivých výsledků.
Konference ministrů vzdělávání v létě 2015 odsouhlasila strategii podpory žáků
s nadprůměrnými výsledky. Existuje řada metodických dokumentů zabývajících se různými
aspekty podpory nadaných a talentovaných žáků. Základem práce s nadanými a
talentovanými žáky je individuální přístup. Individuální podpora talentovaných a nadaných
žáků je zakotvena rovněž v durynské ústavě. Nejdůležitější právní normou, podle které se
oblast vzdělávání nadaných a talentovaných řídí, je durynský školský zákon.

V Itálii platí od roku zákon č. 517, na základě kterého školy aplikují inkluzivní přístup ke
vzdělávání. Tento zákon, i později vydané normy, se věnují především inkluzivnímu
vzdělávání žáků s různým typem postižení. Vzdělávání nadaných a talentovaných žáků je
ponecháno v kompetenci pedagogů. V roce 2014 vytvořit Národní institut pro výzkum a
inovace ve vzdělávání (INDIRE) první Národní registr výjimečnosti. V tomto registru jsou
zaznamenána jména všech "vynikajících" studentů v Itálii. Zákonem 262 z roku 2007 byla na
základě dohody mezi ministerstvem vzdělávání, universitami a výzkumnou sférou (MUIR)
ustanoveno, že všichni žáci s hodnocením vyšším než 8/10 se řadí mezi "výjimečné
studenty".

3. Národní programy a strategie pro péči a vzdělávání nadaných a talentovaných žáků
Třetí kapitola se zaměřuje na různé programy a strategie, které míří na oblast práce
s nadanými a talentovanými žáky. Partneři projektu analyzovali různé přístupy, preventivní
opatření a formy práce zaměřené na práci s nadanými žáky v předškolním a primárním
vzdělávání.

V Turecku byl vytvořen Program předškolního vzdělávání, který nabízí základní přehled
možností pro adaptaci výuky na potřeby dětí v předškolním věku. Jeho implementace ale
neprobíhá úspěšně. V oblasti primárního školství je pro nadané a talentované žáky dostupná
síť vzdělávacích center BILSEM. Díky této síti mohou děti identifikované jako nadané a
talentované navštěvovat mimoškolní výukové aktivity, které dále rozvíjejí jejich nadání.
Analýza prokázala, že průběhu období Republiky význam přisuzovaný otázce vzdělávání
nadaných a talentovaných narůstá. S ohledem na úroveň vzdělanosti lze konstatovat, že se
počet příležitostí ke vzdělávání nadaných a talentovaných žáků zvyšuje.
Analýza vzdělávání nadaných a talentovaných v předškolním vzdělávání prokázala, že na
lokální úrovni existuje málo příležitostí pro rozvoj nadání a talentu a všechny souvisí
s inkluzivním vzdělávání. V roce 2000 vydalo Ministerstvo národního vzdělávání Program
předškolního vzdělávání, který zahrnuje také doporučení pro adaptaci výukových metod
potřebám nadaných a talentovaných dětí. Nadané a talentované děti jsou tak vzdělávány
v rámci větších skupin a na úrovni primárního vzdělávání pak i také ve zmíněných
vzdělávacích centrech pro nadané a talentované. Inkluzivní vzdělávání nadaných a
talentovaných podporují také některé neziskové organizace. Jedná se zejména o podporu:
výměny informací o odborném vzdělávání, rozvoj vztahů s veřejnými a soukromými
organizacemi. Na přelomu tisíciletí se otázka nadaných a talentovaných dětí stala v Turecku
jednou z těch klíčových. Na veřejných i soukromých univerzitách vznikly ústavy zaměřené na
vzdělávání nadaných a talentovaných dětí, které otevřely nové studijní programy zaměřené
na toto téma.

V České republice nebyla doposud práce s nadanými a talentovanými žáky systematizována.
Pro období 2014-2020 byl nově vytvořen Rámec podpory rozvoje nadání. Pro předškolní

vzdělávání však doposud nejsou dostupné žádné nástroje, které by pedagogy v
systematické práci s nadanými a talentovanými žáky podpořily. Na rozdíl od předškolního
vzdělávání existuje řada materiálů pro práci s nadanými a talentovanými žáky na úrovni
primárního vzdělávání. V práci s nadanými dětmi pedagogy podporují spíš nestátní
organizace, na jejich internetových platformách jsou dostupné dílčí informace. Jsou však
roztříštěné a neexistuje systematická podpora pedagogů pro práci s žáky s talentem či
nadáním.

V německém Durynsku je vzdělávání v kompetenci durynského ministerstva školství.
Základní rámec tvoří plán vzdělávání pro žáky ve věku do 10 let, který obsahuje také části
zaměřené na práci s nadanými a talentovanými dětmi. Existuje zde také řada programů,
které podporují jak rodiče, tak pedagogy: další vzdělávání pedagogů, podpůrné systémy a
týmy z více profesí, koncepty pro mateřské a základní školy, podpora a dohled, podpora
učení prostřednictvím obohacení, akcelerace a tvorby učebních skupin, mimoškolní aktivity
atd. Tento proces je monitorován pracovní skupinou, která na něj poskytuje zpětnou vazbu.
Otázka nadaných a talentovaných žáků je řešena nejen na národní úrovni, ale na úrovni
federální.

V Itálii je podpora práce s talentovanými žáky v předškolním věku podporována Národním
programem pro mateřské a základní školy (2012). Ten však obsahuje především obecné
strategie pro danou oblast a nevěnuje se konkrétním metodám práce s nadanými a
talentovanými dětmi. Klade důraz především na individualizaci a přizpůsobení vzdělávání
konkrétním potřebám vybraných žáků. Nenabízí však žádná praktická řešení. V primárním
vzdělávání neexistuje žádný program specificky zaměřený na práci s nadanými a
talentovanými. Školy však mohou v rámci svých pravomocí rozhodnout o přizpůsobení
kurikula a aktivit potřebám studentů. Hlavní strategie, které lze využít v primárním
vzdělávání jsou akcelerace a obohacení.

4. Realizované průzkumu věnované otázce nadaných a talentovaných v jednotlivých
partnerských zemích
Čtvrtá kapitola shrnuje výsledky průzkumů věnované v zapojených zemích otázce práce
s nadanými a talentovanými žáky.

V případě Turecka tato analýza prokázala, že byla výzkumu práce s nadanými a
talentovanými v předškolním vzdělávání – jak v případě škol, tak rodin – věnována menší
pozornost než stejnému tématu v kontextu primárního a sekundárního vzdělávání.

V České republice byla vědecká pozornost tomuto tématu věnována zejména ze strany
ministerstva školství (2009, 2011, 2013). Analýzy provedené ministerstvem mapují klíčové
faktory, které ovlivňují rozvoj nadání a celkový osobnostní rozvoj nadaných a talentovaných
žáků.

V Německu je základním kamenem pro tuto oblast PISA. Bylo zde také realizováno několik
průzkumů na toto téma, které cílily například na nadání žáků v matematice nebo přírodních
vědách na konci primárního vzdělávání. Provedené analýzy se soustředily také na podporu
nadaných a talentovaných žáků z řad migrantů a na zásadní význam motivace.

V Itálii byla otázka nadaných a talentovaných analyzována zejména na příkladu regionu
Veneto. Zde probíhají průzkumy zaměřené na různé aspekty nadání a talentu. Dochází zde
také ke sběru statistických dat týkajících se nejen vzdělávání, ale i identifikace nadaných a
talentovaných dětí. Výzkumné centrum LabTalento a univerzita v Pavii spolupracují na
tvorbě portálu, který slouží pedagogům ke sdílení příkladů dobré praxe.

Tento text ve stručnosti shrnuje výsledky základní analýzy projektu. Podrobnější data týkající
se situace nadaných a talentovaných žáků a jejich vzdělávání v Turecku, České republice,
Německu a Itálii, najde přímo v textu analýzy.

