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Anotace 

Projekt již třetím rokem podporuje kognitivně nadané žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.  

Obsahovým rámcem projektu reagujeme na skutečnost, že nadaní žáci nepovažují profesi 
učitele, vědce, inženýra nebo podnikatele za dostatečně atraktivní pro svou budoucí kariéru. 
To vnímáme jako rostoucí společenský problém. Účast v klubu žáky obohacuje nejen o mnoho 
nových poznatků z různých oborů (biologie, chemie, matematika, astronomie a globální výzvy), 
vyzkouší si také role již zmiňovaných profesí, setkají se s odborníky z praxe a v neposlední 
řadě jsou po celou dobu v kontaktu s podobně smýšlejícími vrstevníky.  

1. Strukturovaný popis organizace 

  

Název organizace Techmania Science Center  

Typ organizace o.p.s. 

Specifika organizace science center 

Cílová skupina - charakteristika 
Přibližně 200 tis. návštěvníků ročně: 
1/ rodiče s dětmi (cca 50%) 
2/ žáci a studenti v rámci školní výuky (cca 25%) 

Sídlo organizace U Planetária 1, 301 00 Plzeň 

Webová stránka www.techmania.cz 

2. Slovní popis organizace 

Techmania Science Center je významnou institucí neformálního vzdělávání v Plzeňském kraji. 
Již od roku 2008 podporuje, doplňuje a zkvalitňuje školní vzdělávací systém zejména v oblasti 
polytechnické výuky a přírodních věd. Díky své názornosti, aktuálnosti a ekonomické efektivitě 
vytváří unikátní a nezastupitelný sdílený prostor. 

Základem TSC jsou stálé i putovní expozice (dohromady s více jak 300 různými exponáty), 
jejichž doménou je interaktivnost, hravost a možnost samostatně poznávat a objevovat. 
Častými tématy populárně-vzdělávacích show či workshopů jsou přírodní vědy, technologický 
pokrok nebo globální výzvy současnosti. Součástí TSC je také 3D Planetárium a další 
infrastruktura, která nabízí prostor pro různorodou, inspirativní a motivující práci s nadanými 
dětmi.  

Aktivity TSC však sahají i dále, jako iniciátor, partner či koordinátor řady českých i 
mezinárodních projektů působí tým TSC velmi aktivně na poli komunikace vědy. V posledních 
letech se tým TSC  věnuje tvorbě výukových materiálů a komunikaci vědy v online prostoru.  

V současné době TSC také spolupracuje například s Nadací RSJ, která podporuje nadané 
děti vyžadující specifickou péči, tzv. děti s dvojí výjimečností. Jsme také členem krajské sítě 
podpory nadání v Plzeňském kraji. 

3. Popis příkladu inspirativní praxe 

3.1. Cíl podpory 

Cílem je vytvářet takový mimoškolní klub pro nadané žáky, kde si budou moci vyzkoušet 
konkrétně profesi učitele, inženýra, podnikatele a vědce v kombinaci s obory jako je chemie, 
biologie, astronomie, matematika a globální výzvy současnosti. Naší snahou je, aby si žák v 
průběhu Klubu uvědomil své vlastní nadání a predispozice potřebné k těmto oborům a 

http://www.techmania.cz/
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profesím. V rámci Klubu je kladen důraz na individualitu a zájmy nadaných dětí. Žáci sami 
tvoří, experimentují, přemýšlejí, spolupracují a konzultují své záměry se zkušenými lektory i 
zajímavými odborníky z praxe. Projektem se snažíme docílit nejen rozvoje kognitivních 
schopností u nadaných žáků a studentů, ale také zdravého bio-psycho-sociálního vývoje 
těchto dětí. 

3.2. Forma podpory 

Klub je již třetím rokem realizován jako dvouhodinový odpolední kroužek (všední den). Nově 
jsme ve školním roce 2021/22 přidali také možnost pravidelného celodenního (9:30 – 17:30) 
setkávání o víkendech. O tuto variantu byl nečekaně velký zájem. Dvě různorodé formy 
setkávání nám umožňují různá pojetí vzdělávání (dlouhodobé projekty a laboratorní 
pozorování vs.  obsahem překypující projektové celodny představující daný obor z mnoha 
různých úhlů pohledu). Obě formy se pro práci s nadanými žáky ukazují jako velmi vhodné.  

Při práci s nadanými žáky je využívána infrastruktura moderního science centra, která 
umožňuje praktické pokusy a pozorování v laboratořích (chemie, biologie, fyzika), práci ve 
špičkově vybavených dílnách nebo využití unikátních projekčních systémů (Science on 
Sphere, 3D Planetárium a 3D Cinema). 

V rámci každého pololetí klubu je navíc přizváno několik odborníků, zástupců z VaV nebo 
inovativních podnikatelů, se kterým mají žáci možnost své projekty a záměry konzultovat. 

3.3. Hlavní přínos 

Projekt rozšiřuje současnou nabídku neformálních aktivit v regionu pro nadané žáky za pomoci 
využití moderní infrastruktury science centra.  

Cílová skupina žáků získává větší přehled o svém nadání v kontextu předpokladů pro práci 
v přírodovědných a technických oborech. Zvolené profese učitele, podnikatele, inženýra a 
vědce a jejich praktická aplikace v programu Klubu  mohou žáky a studenty motivovat k tomu, 
aby o těchto povoláních při výběru dalšího studia uvažovali jako o svých možných budoucích 
profesních dráhách.  

Diskuze o globálních problémech, technických a technologických možnostech současnosti 
podněcují nadané žáky k přemýšlení v globálních souvislostech. Dáváme prostor k zamyšlení 
a diskuzi nad tématy jako je celoživotní osobní rozvoj každého jednotlivce, potřeba vzdělanosti 
ve společnosti a smysluplné využívání moderních technologií a vědeckých poznatků. 

3.4. Zdroj financování 

Projekt je aktuálně finančně podpořen státní dotací z MŠMT v rámci programu "Podpora 
nadaných žáků základních a středních škol" a nadačním příspěvkem RSJ Foundation.  

3.5. Propagace a dokumentace aktivity dostupná veřejnosti 

Dílčím cílem projektu je také upozornit laickou i odbornou veřejnost na potřebu specifické 
práce s nadanými a přemýšlivými dětmi.  

K propagaci používáme pravidelně tato média: 
1/ Facebook  a Instagram – kampaň na spuštění Klubů, online přihlašování k pohovorům  

 

2/ Celý průběh jednotlivých Klubů sdílíme na facebooku  @nadani.a.premyslivi.techmania a 

vybrané příspěvky také na facebookových stránkách @TechmaniaPlzen a instagramu 

@techmania_science_center. 

 

https://www.facebook.com/nadani.a.premyslivi.techmania/photos/a.119206529673352/392527745674561/
https://www.instagram.com/p/CUK1H8uKpGj/
https://www.facebook.com/nadani.a.premyslivi.techmania
https://www.facebook.com/TechmaniaPlzen
https://www.instagram.com/techmania_science_center/
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Příležitostně komunikujeme práci s nadanými dětmi i formou tiskových zpráv, reportážemi 
(např. Zprávičky na ČT:D, regionální TV ZAK, Český rozhlas Plzeň). V příloze č. 2 naleznete 
např. článek publikovaný v časopise MENSA 4/2020. 

4. Rizika a příležitosti zvoleného postupu 

Při práci s nadanými žáky je kladen důraz na individuální rozvoj, udržení motivace a diskuzi. 
Není výjimkou, že někteří žáci i po skončení Klubu zůstávají s lektory v kontaktu a i nadále se 
o dění v preferovaném oboru zajímají. Někteří účastníci se hlásí na Klub opakovaně (každé 
pololetí je nabízen nový program).  

5. Závěry 

Základní podstatou Techmania Science Center je podporovat zájem o technické a 
přírodovědné obory pro celé spektrum žáků. Klubem pro nadané a přemýšlivé děti však 
konkrétně cílíme na úzkou skupinu žáků, která v budoucnu může přispívat k rozvoji  klíčových 
oborů ve společnosti. Propojením oborů a profesí žáci navíc získávají představu o skutečném 
vztahu mezi vědou a jejími aplikacemi do reálného života. 

Popisovaný projekt rozšiřuje současnou nabídku aktivit pro nadané žáky o velmi atraktivní  
možnost využívání moderní a unikátní infrastruktury science centra. Předpokládáme proto, že 
přenositelnost projektu v plné šíři je možná pouze v instituci, která podobnou moderní, 
atraktivní a různorodou infrastrukturou disponuje.  
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6. Přílohy 

Příloha 1 - Vyhodnocení projektu, dotazníkové šetření 

Postřehy z Klubů pro nadané a přemýšlivé hodnotíme na pravidelných schůzkách 
Programového oddělení Techmanie a se získanými poznatky o specifické práci s nadanými 
žáky dále pracujeme. Na konci každého klubu společně s vedením Techmanie hodnotíme 
uplynulou práci a podnikáme kroky k jejímu zdokonalení pro další podobné aktivity.  
Záleží nám také na pohledu z druhé strany, a to přímo od samotných účastníků Klubu pro 
nadané a přemýšlivé. Proto pro ně po zakončení Klubu pravidelně připravujeme dotazník. 
Jeho vyhodnocením tak získáváme cennou zpětnou vazbu. 
Výstup z dotazníkového šetření pro Klub v 2. pol. školního roku 2020/21: 
1) 94 % účastníků bylo spokojeno s Klubem pro nadané a přemýšlivé. 
2) 85 % účastníkům Klub přinesl něco nového. 
3) Jednotlivé bloky oznámkovali (1-5) žáci takto:  
Chemie (1,2) Matematika (1,46) Astronomie (1,64) a Globální výzvy (1,79) a Biologie (1,85). 
4) S lektory bylo spokojeno 93 % účastníků. 
5) Účastníci by nechtěli na Klubu nic zásadního měnit, objevil se však návrh na zahrnutí 
větší míry individualizace a důrazu na samostatnost – to mohlo být způsobeno distanční 
formou klubu (on-line setkávání je obecně časově i mentálně náročnější). 
6) Každý účastník Klubu by ho doporučil svým kamarádům. 
7) V hodnocení vlastními slovy byly nejskloňovanějšími hesly: skvělé, naučné, zajímavé, 
dobré, úžasné. Zisk nových informací a nic pro příště neměnit. 
S těmito výsledky dále pracujeme v rámci pokračování Klubů. 

 

Vzhledem k úspěšnosti zrealizovaných Klubů pro nadané a přemýšlivé žáky a také díky 
získaným zkušenostem, máme v plánu v projektu pokračovat a i nadále tak rozšiřovat nabídku 
pro nadané žáky v rámci Plzeňského regionu. 
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Příloha 2 - Článek publikovaný v časopise MENSA 4/2020 
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