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Nadání a talent

Existuje mezi nimi rozdíl?Existuje mezi nimi rozdíl?

1. Nelze je odlišit (Dočkal, 2005; Hříbková, 2009):1. Nelze je odlišit (Dočkal, 2005; Hříbková, 2009):

 oba pojmy se vztahují ke schopnostem lidíoba pojmy se vztahují ke schopnostem lidí

 vyjadřují nadprůměrnou úroveň rozvoje schopnostívyjadřují nadprůměrnou úroveň rozvoje schopností

 je obtížné stanovit hranici je obtížné stanovit hranici –– jsou to téměř synonyma jsou to téměř synonyma 



Nadání a talent

2. Dají se odlišit (Gagné, 2003):2. Dají se odlišit (Gagné, 2003):

nadánínadání vyjadřuje skryté, latentní možnosti, které se ještě naplno neprojevilyvyjadřuje skryté, latentní možnosti, které se ještě naplno neprojevily

 nositel nadání nebyl ještě rozpoznán okolím; někdy si sám své nadání nositel nadání nebyl ještě rozpoznán okolím; někdy si sám své nadání 
neuvědomujeneuvědomuje

 je třeba, aby bylo nadání rozpoznáno a aby se s ním jedinec ztotožnilje třeba, aby bylo nadání rozpoznáno a aby se s ním jedinec ztotožnil

talenttalent vyjadřuje realizaci nadání, projevení se, uplatnění původně skrytých vyjadřuje realizaci nadání, projevení se, uplatnění původně skrytých 
možnostímožností

 musí však jít o musí však jít o opakované prokazováníopakované prokazování pozoruhodných výsledkůpozoruhodných výsledků

 které zaregistruje jak společnost, tak jedinec sámkteré zaregistruje jak společnost, tak jedinec sám

 talent je vyšší, rozvinutější úroveň, než nadání   talent je vyšší, rozvinutější úroveň, než nadání   



Definice nadání (Grossová, 2009, s.337)

 původně úzké pojetípůvodně úzké pojetí

 založené na intelektových založené na intelektových 

schopnostechschopnostech

anglické označení české označení hodnoty IQ výskyt v populaci 

mildly or basically 

gifted 

mírně nadaný jedinec;  

základní úroveň nadání 

115-129 1:6 až 1:4 

moderately gifted střední úroveň nadání 130-144 1:40 až 1: 1 000 

highly gifted vysoká úroveň nadání 145-159 1: 1 000 až 1: 10 000 

exceptionally gifted mimořádná úroveň na-

dání 

160-179 1: 10 000 až 1: 1 miliónu 

profoundly gifted naprosto výjimečná úro-

veň nadání 

180 a více méně než 1: 1 miliónu 

 



Novější pojetí talentu

 multidimenzionálnímultidimenzionální, nejen , nejen 
kognitivní schopnostikognitivní schopnosti

 rozvinuté zájmyrozvinuté zájmy

 motivacemotivace

 vytrvalostvytrvalost

 smysl pro humor smysl pro humor 

 sebepojetísebepojetí

 sebehodnocenísebehodnocení

 dovednost komunikovatdovednost komunikovat

 rozvinutá představivostrozvinutá představivost

 tvořivosttvořivost

 vhled do problémůvhled do problémů

 dovednost objevovatdovednost objevovat

 schopnost uvažovat netradičněschopnost uvažovat netradičně

 záleží však i na kultuře a jejích záleží však i na kultuře a jejích 
hodnotáchhodnotách

 individualistické individualistické versusversus
kolektivistické kulturykolektivistické kultury

 teoretické teoretické versusversus prakticképraktické



Typologie matematických talentů (Usiskin, 2000)

označení úrovně prevalence v populaci charakteristika jedince 

0. úroveň – nelze 

mluvit o talentu 

běžná u velmi malých 

dětí; u dospělých závisí 

na vzdělání, socio-kul-

turních a ekonomických 

faktorech 

nemá hlubší matematické zna-

losti, pochopil základy arit-

metiky, počítá, ale s obtížemi 

1. úroveň – základní 

úroveň talentu 

dosahuje ji většina 

dospělých osob, ale též 

většina žáků po 6. třídě 

absolvoval stovky vyučovacích 

hodin matematiky, ovládá arit-

metické operace 

2. úroveň – stan-

dardní žák 

dosahují ji žáci po ab-

solvování 2. a 3. stupně 

školy 

absolvoval tisíce hodin matema-

tiky, ovládá aritmetiku, základy 

algebry a geometrie; snaží se 

matematice porozumět, je pilný, 

vypracovává domácí úkoly 

3. úroveň – vynika-
jící student 

dosahuje ji asi 1-2 % 
z příslušného populač-

ního ročníku 

jedince baví matematika a fy-
zika, prokazuje vhled do mate-

matických problémů, přichází 

s nestandardními řešeními; ne-

stačí mu úlohy, které se probí-

rají ve škole, shání si odborné 

publikace, zajímá se o 

programování počítačů apod. 

 



Typologie matematických talentů (Usiskin, 2000)

4. úroveň – mimo-

řádně talentovaný 

student 

rekrutují se z nejlepších 

studentů na středních 

školách, tvoří 0,5-1 % 

z těch, kteří dosáhli 

úrovně č. 3 – vynikající 

student 

jde o studenty, kteří milují ma-

tematiku a zabývají se jí ve 

svém volném čase (několik 

hodin denně, o víkendech, o 

prázdninách). Kupují si odborné 

publikace a časopisy. Mívají i 
jiné zájmy, ale prioritou je pro 

ně matematika. Rádi debatují 

s matematiky. 

5. úroveň – pro-

duktivní matematik 

desítky osob ročně re-

krutující se z nejlepších 

absolventů vysokoškol-
ského studia matema-

tiky 

jde o studenty, kteří po absolvo-

vání vysoké školy pokračují 

v doktorském studiu matema-
tiky; 

6. úroveň – vynika-

jící, špičkový mate-

matik 

jedinci rekrutující se 

z absolventů nejprestiž-

nějších univerzit 

jde o špičky ve své věkové sku-

pině v dané zemi; posouvají 

poznání v daném oboru, přichá-

zejí s originálními řešeními 

7. úroveň – geniální 

matematik 

několik jedinců v celé 

historii lidstva, uzná-

vaní velikáni 

Eukleides, Archimedes, Pascal, 

Newton, Leibnitz, Euler, 

Lagrange, Gauss, Rieman atd. 

 



Vývoj od nadání k talentu (Gagné, 2003; Konečná, 2010, s. 43)

 



Kritéria pro určení talentu (Sternberg, 1993)

1. excelentnost 1. excelentnost –– vynikající potenciálvynikající potenciál

2. vzácnost 2. vzácnost –– vyskytuje se zřídkavyskytuje se zřídka

3. produktivita 3. produktivita –– vytváří dílovytváří dílo

4. demonstrovatelnost 4. demonstrovatelnost –– prokazuje talent výkony, které se dají měřit, např. prokazuje talent výkony, které se dají měřit, např. 

testytesty

5. hodnotnost, užitečnost 5. hodnotnost, užitečnost –– výkony jsou smysluplné pro jedince i pro výkony jsou smysluplné pro jedince i pro 

společnostspolečnost



Jak rozvíjet talent? – akcelerace vývoje

 předčasný vstup do školy, zahájení školní docházky dříve, než u běžné předčasný vstup do školy, zahájení školní docházky dříve, než u běžné 
populacepopulace

 absolvování některého předmětu ve vyšším ročníku, ostatní předměty absolvování některého předmětu ve vyšším ročníku, ostatní předměty 
standardně vstandardně v kmenové třídě (dílčí akcelerace)kmenové třídě (dílčí akcelerace)

 přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 
(přeskočení ročníku)(přeskočení ročníku)

 absolvování dvou ročníků najednouabsolvování dvou ročníků najednou

 při akceleraci musí škola dbát na to, aby existovala návaznost další při akceleraci musí škola dbát na to, aby existovala návaznost další 
vzdělávací cestyvzdělávací cesty

 reálnost přechodu ZŠ reálnost přechodu ZŠ –– SŠ SŠ –– VOŠ či VŠ; jinak akcelerace ztrácí VOŠ či VŠ; jinak akcelerace ztrácí 
opodstatnění  opodstatnění  



Jak rozvíjet talent? - obohacování

 rozšíření učiva jednoho předmětu o další témata (oproti běžným rozšíření učiva jednoho předmětu o další témata (oproti běžným 

žákům)žákům)

 rozšíření učiva tak, aby nutilo propojovat poznatky z více předmětůrozšíření učiva tak, aby nutilo propojovat poznatky z více předmětů

 prohloubení téhož učiva o větší podrobnosti, o zajímavé detailyprohloubení téhož učiva o větší podrobnosti, o zajímavé detaily

 řešení problémových úloh, které rozvíjejí vyšší úrovně myšlenířešení problémových úloh, které rozvíjejí vyšší úrovně myšlení

 projektové vyučování založené na zpracování samostatných prací, projektové vyučování založené na zpracování samostatných prací, 

ucelených projektůucelených projektů

 nabízení volitelných předmětů nabízení volitelných předmětů 



Jak rozvíjet talent? - obohacování

 poskytnutí informací a témat, které nesouvisí s běžným školským poskytnutí informací a témat, které nesouvisí s běžným školským 

obsahemobsahem

 organizování školních soutěží, olympiádorganizování školních soutěží, olympiád

 zapojování žáků do zájmových kroužků organizovaných školou, ale zapojování žáků do zájmových kroužků organizovaných školou, ale 

vedených externisty vedených externisty 



Jak rozvíjet talent? - diferenciace

 vnitřní vnitřní diferenciace:diferenciace:

 výuka vvýuka v kmenové třídě, ale zvýšená péče učitelekmenové třídě, ale zvýšená péče učitele

 výuka mimo kmenovou třídu, ale jen na některé předmětyvýuka mimo kmenovou třídu, ale jen na některé předměty

 výuka vvýuka v kmenové třídě + individuální vyučování (učitel, student VŠ, starší kmenové třídě + individuální vyučování (učitel, student VŠ, starší 
žák)žák)

 zřizování věkově heterogenních skupin žáků szřizování věkově heterogenních skupin žáků s obohacenou výukou obohacenou výukou 
určitých předmětůurčitých předmětů

 vnější vnější diferenciace:diferenciace:

 víceletá gymnázia (nepřechází do nich jen elita; odmítají však slabší)víceletá gymnázia (nepřechází do nich jen elita; odmítají však slabší)

 zřizování specializovaných tříd pro nadané a talentované žákyzřizování specializovaných tříd pro nadané a talentované žáky

 zřizování specializovaných škol pro nadané a talentované žákyzřizování specializovaných škol pro nadané a talentované žáky



Problémy talentovaných jedinců (Hříbková, 2009)

 nerovnoměrnost vývoje různých stránek osobnostinerovnoměrnost vývoje různých stránek osobnosti

 na ZŠ se nemusejí učit, na SŠ jim chybí studijní návykyna ZŠ se nemusejí učit, na SŠ jim chybí studijní návyky

 sklon k perfekcionismusklon k perfekcionismu

 zvýšená citlivost na kritiku zvenčízvýšená citlivost na kritiku zvenčí

 snížený sebeobraz (vysoký ideál snížený sebeobraz (vysoký ideál --podceňování se, absence sebedůvěry)podceňování se, absence sebedůvěry)

 problémem se stává volba střední školy: může se dostat kamkoli, ale je problémem se stává volba střední školy: může se dostat kamkoli, ale je 

třeba se rozhodnout (multipotencialita)třeba se rozhodnout (multipotencialita)



Problémy talentovaných jedinců (Hříbková, 2009)

 pocit odlišnosti od vrstevníků pocit odlišnosti od vrstevníků –– pocit „jinakosti“pocit „jinakosti“

 vyšší schopnosti a pokročilejší zájmy způsobují, že se jedinec vzdaluje vyšší schopnosti a pokročilejší zájmy způsobují, že se jedinec vzdaluje 

svým vrstevníkům svým vrstevníkům –– nemá si s nimi co řícinemá si s nimi co říci

 vyšší schopnosti a pokročilejší zájmy způsobují, že se jedinec vzdaluje vyšší schopnosti a pokročilejší zájmy způsobují, že se jedinec vzdaluje 

svým rodičům svým rodičům –– nemá si s nimi co řícinemá si s nimi co říci

 problémy v sociálních vztazích s vrstevníky (buď vůdce nebo outsider)problémy v sociálních vztazích s vrstevníky (buď vůdce nebo outsider)

 problém v sociálních vztazích s dospělými problém v sociálních vztazích s dospělými –– neuznávání autoritneuznávání autorit

 nálepka „nadaný žák“ může být neštěstím; ovlivňuje postoje a nálepka „nadaný žák“ může být neštěstím; ovlivňuje postoje a 

očekávání  okolíočekávání  okolí



Co dělají vysoké školy?

vyhledávání 

vhodných 

uchazečů 

 přijímací 

řízení (někdy 

talentové 

zkoušky) 

 
péče o talenty během 

vysokoškolského studia 

 péče  o talenty 

po absolvování 

vysoké školy 

 spolupráce 

se střední-

mi školami 

 SOČ 

 olympiády 

 programy 

pro talen-

tované žá-
ky 

 pouze u někte-

rých studijních 

oborů: umělec-

kých, sportov-

ních apod. 

 

 prominutí 

některých 
podmínek 

(maturity) 

  volitelné předměty 

 zaměření studia ve 

vyšších ročnících 

 SVOČ 

 studium v zahraničí 

 zaměstnání už při 

studiu 

 aktivity studentských 
organizací 

 aktivity firem; „love-

ní“ talentů 

 
 nástup do firmy 

 vstup do PhD. 
studia (vědecká 

příprava) 

 nástup na VŠ 

 



Práce s talenty během VŠ studia

 vytváření nabídky ze strany VŠ (iniciativa je na straně studentů):vytváření nabídky ze strany VŠ (iniciativa je na straně studentů):

 volitelné předměty volitelné předměty 

 místa studentských vědeckých silmísta studentských vědeckých sil

 soutěže SVOČsoutěže SVOČ

 stáže v zahraničístáže v zahraničí

 vytváření nabídky ze strany VŠ (iniciativa je na straně školy):vytváření nabídky ze strany VŠ (iniciativa je na straně školy):

 rozvojové programy pro studentyrozvojové programy pro studenty

 spoluúčast v grantových výzkumných projektech (týmová práce)spoluúčast v grantových výzkumných projektech (týmová práce)

 spoluúčast na projektech AV ČR (týmová práce)spoluúčast na projektech AV ČR (týmová práce)

 privátní iniciativa studentů:privátní iniciativa studentů:

 vyhledání zajímavé práce vvyhledání zajímavé práce v určitém podniku; provozování práce jako zaměstnání určitém podniku; provozování práce jako zaměstnání 
vedle svého studia vedle svého studia 



Práce s talenty během VŠ studia -firmy

 vyhledávání talentů ze strany velkých firemvyhledávání talentů ze strany velkých firem

 individuální „lovení talentů“:individuální „lovení talentů“:

 Johnson Johnson && JohnsonJohnson

 IBM ČRIBM ČR

 oficiální spolupráce s vysokými školami a fakultami:oficiální spolupráce s vysokými školami a fakultami:

 Škoda Auto a tematika designu (VŠUP Praha, ČVUT Škoda Auto a tematika designu (VŠUP Praha, ČVUT –– Fakulta Fakulta 

architektury)architektury)

 Česká spořitelna a tematika managementu (VŠE, UHK)Česká spořitelna a tematika managementu (VŠE, UHK)

 atd. atd. 



Problémy práce s talenty během studia na VŠ

 problematika talentovaných studentů není vnímána vysokými školami jako problematika talentovaných studentů není vnímána vysokými školami jako 
zásadní problémzásadní problém

 nabídka příležitostí pro talentované se řeší tradičně: postupy, které se nabídka příležitostí pro talentované se řeší tradičně: postupy, které se 
osvědčily vosvědčily v minulosti (účast v odborné a vědecké práci)minulosti (účast v odborné a vědecké práci)

 spoléhá se převážně na zájem studentů samotných, na jejich iniciativu spoléhá se převážně na zájem studentů samotných, na jejich iniciativu 

 nepředpokládá se, že by dosavadní nabídka příležitostí nemusela pokrývat nepředpokládá se, že by dosavadní nabídka příležitostí nemusela pokrývat 
potřeby nadaných studentůpotřeby nadaných studentů

 vztah kvztah k talentovaným středoškolákům berou vysoké školy převážně jako talentovaným středoškolákům berou vysoké školy převážně jako 
otázku „náboru“, nikoli systematické spolupráceotázku „náboru“, nikoli systematické spolupráce

 pokud už spolupracují, jde iniciativu jednotlivců z VŠ (olympiády), nikoli o pokud už spolupracují, jde iniciativu jednotlivců z VŠ (olympiády), nikoli o 
systém                                                      systém                                                      (Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2008 )(Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2008 )

 výjimka: projekt výjimka: projekt Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum (TU(TU--VŠB a TUL)VŠB a TUL)



Tři základní možnosti uplatnění se 

talentovaných vysokoškoláků

 podniky, firmy, praxe podniky, firmy, praxe –– např. management, aplikovaný výzkumnapř. management, aplikovaný výzkum

 PhD. studium PhD. studium –– výzkumné instituce výzkumné instituce –– základní i aplikovaný výzkumzákladní i aplikovaný výzkum

 vysoká škola vysoká škola –– výzkum a pedagogická činnostvýzkum a pedagogická činnost



Talent management – řízení talentů

 dvě pojetí (Zíková, 2010):dvě pojetí (Zíková, 2010):

1. užší:1. užší: talent je cosi mimořádného; talenty je třeba získávat zvenčí, talent je cosi mimořádného; talenty je třeba získávat zvenčí, 
zz vnějšího trhu prácevnějšího trhu práce

 spolupráce se školami, získávání zspolupráce se školami, získávání z jiných organizacíjiných organizací

 jejich motivací a dlouhodobější stabilizací ve firmějejich motivací a dlouhodobější stabilizací ve firmě

 jejich dalším rozvíjením (kariérní plány, vzdělávání studijní pobyty, nástupnictví)jejich dalším rozvíjením (kariérní plány, vzdělávání studijní pobyty, nástupnictví)

 uplatňují se jako manažeři nebo specialistéuplatňují se jako manažeři nebo specialisté

2. širší:2. širší: určitý talent má každý, jen je třeba ho rozpoznat; talent je třeba určitý talent má každý, jen je třeba ho rozpoznat; talent je třeba 
získávat uvnitř vlastní organizacezískávat uvnitř vlastní organizace

 je třeba ho objevit, rozvíjetje třeba ho objevit, rozvíjet

 umístit na správnou poziciumístit na správnou pozici

 využítvyužít



Kudy dál?

 problematika talentovaných studentů se musí stát součástí koncepce činnosti problematika talentovaných studentů se musí stát součástí koncepce činnosti 
školyškoly

 nespoléhat jen na individuální zájem studentů, na jejich iniciativu; zvýšit nespoléhat jen na individuální zájem studentů, na jejich iniciativu; zvýšit 
zájem školyzájem školy

 talentovaní studenty je třeba identifikovat a cíleně s nimi pracovat (katedry; talentovaní studenty je třeba identifikovat a cíleně s nimi pracovat (katedry; 
pedagogickopedagogicko--psychologické poradny) psychologické poradny) –– na VŠ nejsou jenom handicapovanína VŠ nejsou jenom handicapovaní

 nabídku příležitostí pro talentované jedince je třeba rozšířit (letní školy, nabídku příležitostí pro talentované jedince je třeba rozšířit (letní školy, 
spolupráce s podniky, spolupráce s výzkumnými institucemi, cílená výměna spolupráce s podniky, spolupráce s výzkumnými institucemi, cílená výměna 
studentů se zahraničními pracovišti, mezinárodní soutěže)studentů se zahraničními pracovišti, mezinárodní soutěže)

 talentované studenty mohou rozvíjet především talentovaní učitelétalentované studenty mohou rozvíjet především talentovaní učitelé

 systematicky spolupracovat se středními školami v oblastech zájmu dané systematicky spolupracovat se středními školami v oblastech zájmu dané 
fakultyfakulty



Kudy dál?

 nutnost vyhledávat talenty a citlivě s nimi pracovat:nutnost vyhledávat talenty a citlivě s nimi pracovat:

 neuvědomovaný talentneuvědomovaný talent

 úzký talentúzký talent

 talent demotivovaný učitelitalent demotivovaný učiteli

 relativně neúspěšný talent (relativně neúspěšný talent (underachieverunderachiever), programově pracuje pod své možnosti), programově pracuje pod své možnosti

 dvojnásobně výjimečný student (talentovaný + postižený)dvojnásobně výjimečný student (talentovaný + postižený)

 nejde o vytváření elitních skupin jednou provždy danýchnejde o vytváření elitních skupin jednou provždy daných

 talent musí na sobě pracovat, může se zlepšovat; může i stagnovattalent musí na sobě pracovat, může se zlepšovat; může i stagnovat

 musí dostat příležitosti, úkoly, aby si vyzkoušel síly a rostlmusí dostat příležitosti, úkoly, aby si vyzkoušel síly a rostl

 existence sociální opory, vzoru.existence sociální opory, vzoru.



Když byla výrobním prostředkem půda, státy o ní bojovaly.

Dnes se vede zápas o talentované lidi.

Stan Davis


