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19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti 
Praha, 8. – 12. srpna 2011 

 
Eva Vondráková 

 

V Praze se v druhém srpnovém týdnu odehrála významná a mimořádná událost. Byla jí 
19. bienální konference Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGT)1, která se 
konala ve spolupráci se Společností pro talent a nadání (STaN).   

WCGTC je nejstarší a nejvýznamnější organizací svého druhu na světě. Ţádná její 
konference se dosud nekonala v post/komunistické  zemi a ani letos tomu nemělo být 
jinak. Nejistá situace v Koreji na podzim 2010 ale přiměla výbor WCGTC k rozhodnutí 
přesunout konferenci na bezpečnější místo. Protoţe je Společnost pro talent a nadání 
přidruţeným členem WCGTC a naše dlouhodobá činnost je zahraničními kolegy pozitivně 
hodnocena, projevil  výbor WCGTC zájem uspořádat svou 19. konferenci v Praze, ve 
spolupráci se STaN.  

Spoluorganizovat tak významnou konferenci je velká pocta i závazek. Velmi nám 
záleţelo na zajištění vysoké odborné i organizační úrovně konference, odpovídající jejímu 
významu. Podle pozitivních ohlasů, kterých se nám dostalo, i v souladu s našimi dojmy, se 
nám to podařilo.  Organizační stránku perfektně zajistila konferenční agentura CBT, se 
kterou má velmi dobré zkušenosti i Českomoravská psychologická společnost. Ta 
převzala záštitu nad konferencí a její předseda PhDr. Jaroslav Šturma přednesl jednu 
ze zdravic na zahájení konference. 

Program v rozsahu pěti celých dnů  sestával v pondělí 8. srpna ze 16 prekonferenčních 
workshopů a slavnostního zahájení. V dalších čtyřech dnech proběhlo  8 – 9 paralelních 
sekcí s více neţ 300 prezentacemi účastníků. Na konferenci vystoupilo 16 pozvaných 
hlavních řečníků (keynote), konalo se 5 sympozií a byla zorganizována také posterová 
sekce.  Zúčastnilo se celkově více neţ 450 odborníků z 57 zemí. V hojném počtu byly 
zastoupeny Nizozemí, Německo, Velká Británie, Singapur, Taiwan, Čína, USA, Austrálie a 
Nový Zéland.  

Účastníci z ČR a Slovenska měli výrazně redukovaný konferenční poplatek. Pro ty, kdo 
nevládnou angličtinou, jsme na středu 10. srpna připravili jednodenní českou sekci, jejíţ 
program byl také velmi pozitivně hodnocen. 

 
Konference měla osm hlavních témat:  
 
1. Hodnocení, identifikace, charakteristiky nadaných, underachievers (nadaní, kteří  

nerealizují svůj potenciál);  
2. Administrativa na různých úrovních, související s péčí o nadané;  
3. Ţivotní zkušenosti nadaných;  
4. Školní praxe a efektivní vyučování;  
5. Intervence, sociální a emocionální aspekty nadání;  
6. Vzdělávání učitelů nadaných dětí;  
7. Podpůrné programy pro rodiče nadaných dětí;  
8. Tvořivost a různá zaměření nadání.  

                                                           
1
 World Council for Gifted and Talented Children – WCGTC, http://world-gifted.org/wp/ 

http://world-gifted.org/wp/
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Mezi významnými zahraničními odborníky byla řada psychologů a speciálních pedagogů. 
Velmi zaujala např. Maureen Neihart s aktualizovanou typologií nadaných dětí. 
V současné době působí v  Singapuru. Ten je ve sborníku maďarských kolegů, mapujících 
vzdělávací systémy, popisován jako země, kde je péče o nadané nejlepší na světě. Patří 
rovněţ k zemím, vedoucím v mezinárodním srovnávání úspěšnosti ţáků. 

Dorothy Sisk se věnuje rozvíjení vůdcovských schopností u nadaných dětí. 
Za neslučitelné s mimořádným intelektovým nadáním introvertů je naopak povaţuje 
švédský psycholog Ronald Persson.  Dlouholetou praxí ověřené a kritickým myšlením 
podloţené jsou rovněţ úvahy a otázky Diany Montgomery: prvních padesát let zájmu 
o nadané bylo věnováno jejich popisu a identifikaci, další období tomu, jak je učit. Od roku 
1990 se píše o underachievers a jak jim pomoci. Proč tedy, kdyţ uţ umíme nadané 
identifikovat a učit, jich je i nadále tolik přehlíţeno a proč jich stále většina nerealizuje svůj 
potenciál?  

Identifikací nadaných a výhodami neverbálního testu se i v současnosti zabývá Jack 
Naglieri. O tvořivosti a nadaných dívkách pohovořila psycholoţka Barbara Kerr, která 
byla rovněţ účastnicí tlumočené diskuze v české sekci konference. Jako dítě byla 
zařazena do první školy pro mimořádně nadané děti, která byla v USA zaloţena na konci 
50. let. V české sekci s radostí zavzpomínala na zajímavou školu, do které mohla chodit. 
Jako negativní stránku uvedla absenci psychologické péče, kterou by povaţovala za 
potřebnou.  

Česká sekce představila úspěšné nebo často diskutované, či pro nás jinak zajímavé 
modely vzdělávání v zahraničí. Leo Pahkin představil v Evropě nejúspěšnější finský 
vzdělávací systém, molekulární biolog Peter Csermely zase systém vyhledávání a 
podpory talentů pro vědu v Maďarsku a principy, na kterých je zaloţeno fungování 
takového systému. Annette Heinbokel seznámila s klady i riziky akcelerace.  

Mezi hlavními řečníky měla své zastoupení i ČR v osobě Martina Kubaly, který se 
věnuje mimoškolním programům pro nadané, zejm. projektu „Badatel“ na Přírodovědecké 
fakultě v Olomouci a také významu šachů pro rozvoj osobnosti.   

V odpolední části české sekce zazněly příspěvky pedagogů, pracujících s dětmi od 
předškolního věku, přes základní a střední vzdělávání a volnočasové aktivity, po přípravu 
učitelů pro práci s nadanými. Diskuzi doplnili přítomní psychologové.  Všichni se shodli na 
tom, ţe je hodně potenciálně nadaných dětí, které se do našeho stávajícího systému péče 
o nadané „nevejdou“. Má-li být náš vzdělávací systém opravdu efektivní, máme před 
sebou ještě hodně práce. Všichni přítomní získali na konferenci řadu zajímavých podnětů 
a informací a mohli je tak porovnávat se svými zkušenostmi.  Navázali také uţitečné 
pracovní kontakty.  

Konference pokračovala bez viditelného odlivu účastníků po celých pět dnů. Úroveň 
konference i neupadající účast pozitivně hodnotili i přítomní pracovníci Centra pro 
talentovanou mládeţ při Univerzitě Johnse Hopkinse. 

 
Sborník abstrakt připravil výbor WCGTC a president prof. Taisir Subhi Yamin. 

Z velkého mnoţství příspěvků v současné době zpracováváme ty nejzajímavější. 
O některých budeme informovat v rámci svých přednášek a na akcích STaN.  

Říjnové 125. setkání Klubu rodičů bude věnováno vzdělávacímu systému a péči 
o nadané na Novém Zélandu. V Praze měla zajímavou prezentaci Sonia White, která zve 
na 20. bienální WCGTC konferenci. Ta se koná 5. – 9. srpna 2013 v Aucklandu.  
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Konference umoţnila účastníkům osobní setkání se zajímavými osobnostmi, rozšířila jim 
obzor a ukázala nové úhly pohledu na problematiku. Mnohým dodala odvahu komunikovat 
a prezentovat v cizím jazyce a povzbudila je k aktivní účasti na dalších mezinárodních 
setkáních. Toho je velmi zapotřebí, máme-li mít přehled o dění ve světě a drţet s ním 
krok. Pokud jsme probudili váš zájem, najdete další informace na www.talent-nadani.cz a 
www.worldconference2011.org 
 

 

 

Světová rada pro nadané a talentované děti v Praze 

 

Účastníky konference přivítaly děti ze třídy Sovičky (MŠ Rozmarýnek, Praha 13) 

http://www.talent-nadani.cz/
http://www.worldconference2011.org/


 

   2011, roč. 5, č. 2-3 

                 Zprávy 

44 

 

 

Pohled do auditoria, zleva prezident Světové rady a praţského kongresu 
Taisir Subhi Yamin, předsedkyně STaN Eva Vondráková a Franz J. Mönks, 

dříve prezident ECHA. 
.  
 

 
Další fotografie z kongresu můţete zhlédnout zde: http://wcgtc2011.rajce.idnes.cz/ 
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