
Nadaní studenti na Vysočině 

Emma Talačová a Denisa Čejková (8. A) 

V pondělí 8. listopadu 2021 se nám naskytla jedinečná možnost zavítat do prostor Vysoké školy 

polytechnické v Jihlavě. Zde se konalo vyhodnocení projektu Nadaní studenti 2020/2021, 

jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků. Do tohoto 

projektu se mohly zapojit všechny střední školy zřizované Krajem Vysočina. Studenti měli na 

výběr z různorodých oblastí - od programování, přes biologii a logiku, až po psychologii. 

Právě v oboru Psychologie jsme se spolupráce účastnily i my. Od září roku 2020 jsme společně 

s odbornou garantkou Mgr. Martinou Černou, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ a naší paní 

učitelkou Mgr. Ilonou Pokornou zkoumaly dopady distančního vzdělávání na vnímání stresu 

u středoškoláků.  

Výzkum jsme se rozhodly zpracovávat prostřednictvím práce SOČ.  Pomocí dotazníkového 

šetření a rozhovorů se studenty našeho gymnázia jsme zjišťovaly, jaké stresory na studenty 

během distanční výuky působily.  

V úvodu prezentace jsme posluchače krátce seznámily s problematikou daného tématu, 

uvedly cíle práce, naši motivaci a ve stručnosti i obsah teoretické části. Naše garantka Mgr. 

Černá shrnula vyhodnocení výzkumu a sdělila jeho prozatímní výsledky. Na závěr zbyl prostor 

pro diskusi, na níž padlo mnoho otázek. 

Setkání se mimo jiné zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, konkrétně hejtman Mgr. Vítězslav 

Schrek, MBA, a radní pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jan Břížďala. 

Výsledky výzkumů a praktických činností prezentovalo i několik dalších studentů z různých 

typů středních škol.  Zazněla zde například prezentace projektů Zlatý řez v architektuře, Smart 

Home, Vytvoření a zpracování videí z dronu, nebo Programování šestiosých robotů Mitsubishi. 

Všechny tyto práce byly velmi zajímavé a díky nim jsme mohly nahlédnout do pro nás nových 

oblastí vědy. 

Jsme moc rády, že jsme se této události mohly zúčastnit a zkusit dosavadní výsledky naší práce 

poprvé představit veřejně. Jak se nakonec ukázalo, téma vzbudilo velký zájem mezi všemi 

přítomnými včetně zástupců Kraje Vysočina. 

      

 



 

Studentky Denisa Čejková, Emma Talačová a Mgr. Martina Černá, Ph. D., při prezentaci (fotoarchiv VŠPJ). 

 

 

Prezentace projektu studentkami GVM a garantkou z VŠPJ (fotoarchiv GVM). 

 


