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MAXIMÁLNÍ ROZVOJ A PLNÉ VYUŽITÍ
POTENCIÁLU VŠECH ŽÁKŮ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
milé kolegyně a milí kolegové,

v tomto vydání bulletinu NIDV vám nabízíme možnost nahlédnout do širokého
tématu rozvoje nadání v České republice
prostřednictvím soutěží, které mj. realizuje oddělení Talentcentrum Národního
institutu pro další vzdělávání (NIDV),
člen evropské sítě Talentcenter.
Každý z nás si dokáže představit umělce,
sportovce, vědce, lékaře, představitele
významných společností, silné podnikatelské osobnosti, inovátory či vizionáře, kteří nás nadchli svými výkony,

tvorbou, produkty, myšlenkami, schopnostmi a dovednostmi. Uměli bychom
si ale stejně samozřejmě představit, co
všechno musí tito lidé vykonat a obětovat, abychom si jejich výjimečného díla
či osobnosti všimli? Kdy nastal ten okamžik, který rozhodl o dalším směřování
a obrovském úsilí, které musí být vynaloženo, aby člověk v kterékoli oblasti
lidské činnosti dosáhl na úroveň
nejvyšší? Je mylná představa, že stačí,
aby se člověk narodil s předpoklady či
nadáním. Každý plod, pokud má mít
nejvyšší kvalitu, potřebuje vhodnou
půdu, vodu, správnou míru světla,
přívětivé klimatické podmínky, dobrého
pěstitele, ochranu, a především příležitost a prostor pro růst. To vše po
celou dobu vývoje plodu až k jeho
sklizni.

Systém podpory nadání
Potřebou zajistit podmínky pro optimální vývoj dětí se zabývá Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané
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na období let 2014–2020. Deklaruje,
že ČR směřuje ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj
a plné využití potenciálu všech žáků,
včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již
od předškolního věku. Tato podpora
má být dlouhodobá a systematická
a má zahrnovat oblasti formálního,
zájmového i neformálního vzdělávání.
K hlavním úkolům patří vytvoření Systému podpory nadání a jeho krajských
sítí, který může učiteli i rodiči pomoci
při rozvoji nadání dítěte či žáka.
Systém podpory nadání vytváří a koordinuje NIDV. Vychází z činností, které se
při podpoře nadání osvědčily, přináší
propojení realizátorů aktivit a dalších
subjektů, které se na vyhledávání, podpoře a uplatnění nadání dětí a žáků
podílejí.
Soutěže, které vám v tomto bulletinu
představujeme, jsou ve spojení s dalšími
programy rozvoje jedním z pilířů tohoto
systému. Podrobné informace o dalších
příležitostech naleznete na webových
stránkách www.talentovani.cz.

Krajské sítě podpory nadání
Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání, které nyní fungují ve všech
krajích ČR za přispění krajského koordinátora, který působí na pracovištích
NIDV. Poskytuje informace školám, případně rodičům a žákům, koordinuje
metodickou pomoc, připravuje nabídku
a realizuje vzdělávání pro pedagogické
pracovníky, koordinátory podpory nadání na škole či ve školském zařízení. Konkrétní nabídka vzdělávání je dostupná
na www.nidv.cz pod zkratkou SPN.
Přeji nám všem hodně osvícených pěstitelů, kteří budou vytvářet ty nejlepší
podmínky pro optimální rozvoj potenciálu našich dětí.
Současně bych s velkou úctou chtěla poděkovat těm, kteří tak již činí,
a popřát jim hodně sil do dalšího úsilí
a hodně nadšených, zvídavých a tvořivých dětí, které svými výsledky obdaří
nás všechny.
Irena Hošková
náměstkyně NIDV

NADÁNÍ  PŘÍLEŽITOSTI  ZKUŠENOSTI
SOUTĚŽE JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OVĚŘENÍ ZÁJMU O OBOR
Téměř 170 soutěží nejrůznějšího zaměření, od předmětových olympiád přes
soutěže umělecké a řemeslné až po
soutěže sportovní, vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro děti a žáky základních
a středních škol. Soutěže patří mezi
volnočasové aktivity, které jsou v řadě
případů velice úzce provázané s rámcovými vzdělávacími programy a s formálním vzděláváním.
Žáci se o soutěžích dozvědí nejčastěji od
svých učitelů a díky soutěžím mohou najít a vyzkoušet, co je baví, a svůj zájem
dále rozvíjet. Naopak učitelé mnohdy
využívají zkušenosti získané z nižších kol,
které na školách organizují, pro obohacení formální výuky. Národní institut pro
další vzdělávání zabezpečuje z pověření
MŠMT celkem 15 soutěží a současně zajišťuje účast nejlepších účastníků v navazujících mezinárodních soutěžích a dalších aktivitách v ČR a v zahraničí. Soutěže
garantované NIDV zahrnují soutěže přírodovědné, technické, humanitní a společenskovědné včetně soutěží výtvarných a literárních. V uplynulém školním
roce Talentcentrum přímo zabezpečovalo ústřední kola 11 soutěží. U korespondenčních soutěží – literární soutěž
Náš svět, literárně-historická soutěž Daniel, výtvarně-literární soutěž Evropa

ve škole, a nově také u soutěže Frankofonie, se nepořádá prezenčně ústřední kolo, ale pouze slavnostní vyhlášení
výsledků. U pěti postupových soutěží
zajišťují pracovníci Talentcentra ve spolupráci s ústředními komisemi a dalšími
odborníky tvorbu, tisk a distribuci úkolů
pro všechny kategorie a vybraná postupová kola. Současně zajišťují tvorbu úkolů pro ústřední kola dalších jazykových
soutěží. Součástí realizace soutěží je
příprava a tisk sborníků literárních prací (Daniel, Náš svět, literární část Evropy
ve škole), brožury SOČ, časopisu SOČkař
a dalších informačních a propagačních
materiálů.

Je o soutěže stále zájem?
Soutěží se účastní tisíce žáků základních
a středních škol a zájem o účast je dlouhodobě vyrovnaný. V uplynulém školním
roce 2016/2017 se soutěží garantovaných NIDV účastnilo na úrovni školních
kol cca 207 tisíc soutěžících, okresních
kol pak více než 20 tisíc, krajských kol
cca 6,6 tisíc a ústředních kol soutěží se
účastnilo celkem 2 015 žáků.
Talentcentrum každoročně připravuje
aktuální propozice soutěží, které jsou
prostřednictvím krajských úřadů předávány jednotlivým školám. Při realizaci
soutěží úzce spolupracuje s příslušnými

Přehled počtu účastníků soutěží ve školním roce 2016/2017
Název soutěže
SOČ
Soutěž v programování
Pythagoriáda
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v jazyce německém
Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v jazyce španělském
Soutěž v jazyce latinském
Evropa ve škole – výtvarný obor
Evropa ve škole – literární obor
Daniel
Náš svět
Frankofonie – kategorie ZŠ
Frankofonie – kategorie SŠ
Celkem

Školní kola
2 500
--80 415
41 824
21 685
35 559
8 071
3 500
1 484
2 000
300
7 100
1 950
----132
537
207 057

Okresní kola
1 113
---7 505
3 791
2 581
3 340
1 713
-----------------

20 043
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pracovníky krajských úřadů, s organizátory jednotlivých postupových kol na
úrovni okresů a krajů a se školami, ale
také s dalšími subjekty v ČR i zahraničí,
s vysokými školami, odbornými pracovišti AV ČR a sponzory. Nad soutěžemi
přebírají záštity významné osobnosti politické a akademické sféry, zástupci krajů
a měst, ve kterých se ústřední kola soutěží konají. Informace o soutěžích jsou
průběžně zveřejňované na webových
stránkách www.talentovani.cz, www.
soc.cz a jsou zahrnuty do programové
nabídky NIDV.

Seznam soutěží garantovaných NIDV
1. Středoškolská odborná činnost
2. Olympiáda v českém jazyce
3. Dějepisná olympiáda
4. Soutěž v programování
5. Pythagoriáda
6. Soutěž v jazyce anglickém
7. Soutěž v jazyce německém
8. Soutěž v jazyce francouzském
9. Soutěž v jazyce španělském
10. Soutěž v jazyce ruském
11. Soutěž v jazyce latinském
12. Evropa ve škole
13. Náš svět
14. Daniel
15. Frankofonie
Miroslava Fatková
vedoucí odd. Talentcentrum NIDV

Krajská kola
1 128
297
--459
393
453
443
442
285
242
75
2 010
425
---

6 652

Ústřední kola
306
86
--59
32
69
66
54
32
30
20
880
98
32
221
15
15
2 015

JAKÉ ÚKOLY ŘEŠÍ MLADÍ PROGRAMÁTOŘI

Soutěž v programování je jednou z nejstarších programátorských soutěží
v České republice. Je určena pro žáky
základních a středních škol ve čtyřech
kategoriích. Zájemci o soutěž se mohou
přihlásit buď přímo u krajských garantů
soutěže, nebo u svého učitele informatiky. Úlohy pro krajská kola a ústřední kolo
soutěže připravuje jednotně pro celou
Českou republiku ústřední porota.
Nejúspěšnější programátoři mají šanci
na nominaci do ústředního kola soutěže, kterou provádí ústřední komise
na základě výsledků krajských kol a nastavené bodové hranice pro jednotlivé
kategorie. V loňském roce postoupilo
do ústředního kola celkem 86 žáků.
Soutěžící mohli využít svých vlastních
notebooků, nebo PC umístěných v učebnách. Ústřední kolo soutěže v červnu
2017 hostila Univerzita Hradec Králové,
Fakulta informatiky a managementu, jež
poskytla jak prostory pro konání soutěže, tak odborníky, kteří kompletně zajistili technické zázemí pro bezproblémový
průběh soutěže. Firmy UNICORN a RED
HAT podpořily soutěž finančně, firma
CADWare s.r.o. a vydavatelství a nakladatelství odborné literatury IDG a Grada
přispěly do soutěže věcnými cenami.
Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webu:
http://talentovani.cz/archiv-sp.

tak, aby rychlost v okamžiku přistání
umožnila bezpečné dosednutí modulu
na povrch. K dispozici máte tři motory
– jeden urychlující modul směrem vzhůru, druhý doleva a třetí doprava. Každý
z nich samozřejmě spotřebovává palivo,
kterého máte jen omezené množství.
Žáci měli možnost naprogramovat oba
klienty, kteří buď byli součástí jedné
aplikace, nebo to mohly být aplikace
dvě. Každý klient se musel umět připojit k libovolnému serveru a na libovolný
port. V kategorii „Programování webu“
soutěžící řešili úlohu „Adresář“. Úkolem
soutěžících bylo vytvořit webové rozhraní k aplikaci pro správu kontaktů. Úloha
byla rozdělena na dvě části, statickou
a funkční, každá část byla ohodnocena
zvlášť. Ve statické části měli žáci vytvořit
prototyp aplikace, demonstrující vzhled
a ovládání. Některé prvky rozhraní apli-

kace se mají chovat jinak na osobním počítači než na displeji mobilního zařízení.
Ve funkční části byly body přidělovány za
funkcionalitu správy kontaktů (zobrazení
seznamu, úpravu a validaci dat).
V kategorii programování mikrořadičů
řešili soutěžící komplexní úlohu, rozdělenou na jednotlivé části na sobě nezávislé a samostatně bodované. Soutěžící
používali jednotnou platformu Arduino
a vývojovou desku EduShield. Tato deska obsahuje několik periferií, od jednoduchých (LED, tlačítko) po komplexní
(displey, hodiny reálného času). Úkolem
soutěžících bylo pro tyto periferie napsat ovládací knihovnu. Soutěžící měli
část funkcí pevně zadanou a část volitelnou, kde mohli získat prémiové body za
navržení dalších užitečných funkcí.
V letošním roce bude spoluorganizátorem ústředního kola Soutěže v programování Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické
univerzity v Liberci, konkrétně Ústav nových technologií a aplikované informatiky. Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci byla pod původním
názvem Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií založena
v roce 1995. Jejím cílem je nabídnout
mladým zájemcům o techniku moderní
mezioborové studium, které leží na pomezí klasických oborů a svojí strukturou
reaguje na rozvoj moderních technických, informatických a přírodovědných
technologií. Více informací na:
http://www.fm.tul.cz/fakulta;
http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece.
Jana Ševcová
tajemnice soutěže v programování

Úlohy ústředního kola soutěže

V kategorii „Programování žáci a mládež“ měli soutěžící v daném časovém
limitu naprogramovat „Přistání na Měsíci“. Mohli vytvořit klienta, který umožní
interaktivní ovládání modulu uživatelem
nebo automatické řízení.
Pro zjednodušení si přistání představujeme pouze v rovině. Přistání probíhá tak,
že získáte kontrolu nad modulem v jisté výšce nad zvoleným místem přistání
a vaším cílem je na tomto místě přistát

Obrázek „Fakulta mechatroniky“ použit z prezentace TU Liberec,
dostupné na: http://www.fm.tul.cz/files/pages/other/Prezentace_FM-2015b.pdf
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NAŠE MATEŘŠTINA JE ZAJÍMAVĚJŠÍ JAZYK, NEŽ MYSLÍME

ZAMYŠLENÍ NAD OLYMPIÁDOU V ČESKÉM JAZYCE
Studentské olympiády se konají v řadě
disciplín – matematice, fyzice, chemii,
biologii, historii… jejichž znalosti získáváme – přinejmenším v počáteční fázi
– ve školních lavicích. Pak je tu ale čeština: jasně, tu se ve škole učit nemusíme, uměli jsme ji přece dávno předtím,
než nás život přivedl k poznání, že vůbec
nějaká „škola“ či „učení“ existují. A o nějakém učení vlastně nemohla být vůbec
ani řeč: znalost češtiny přece přišla tak
nějak sama od sebe… Tahle představa
sice není úplně přesná, protože třeba znalost psaní „i“ a „y“, větný rozbor,
a hlavně znalost spisovné češtiny a s ní
spojené komunikační dovednosti nám
přinesla právě teprve školní výuka, jenže
proti těm ostatním olympijským disciplínám je to, zcela objektivně pohlédnuto,
pořád skoro nic.
A proto je Olympiáda v českém jazyce určitě ta nejlepší (a skoro určitě ta nejjednodušší)! Stačí prostě, když umíte dobře česky – a to přece umí každý z vás – a můžete
se zúčastnit! Samozřejmě, ten pravopis…
hraje také svou roli, ale jazyková fantazie a hravost i schopnost se nad jazykem
a řečí zamýšlet jsou daleko důležitější.

Na tuhle olympiádu se prostě nedá „našprtat“, i kdybyste se snažili sebevíc: na
tu musíte mít rádi češtinu. I když je potřeba přiznat, že pokud se chcete umístit
jako úplně nejlepší, že ji musíte mít rádi
docela dost – a také že pro ni musíte mít
cit. Jemný cit, o něco přesněji řečeno.
Hodně jemný cit, úplně přesně řečeno.
(A teď uvažujte o tom, jestli druhý stupeň přídavného jména nebo příslovce
nemůže někdy vyjadřovat menší míru
vlastnosti než jeho první stupeň. Co třeba „to už je lepší“ a „to už je dobré“ –
která z těchto dvou vět vyjadřuje větší
spokojenost?)
Zkrátka, účast na Olympiádě v českém
jazyce neznamená nějaké zkoušení
z nejpokroucenějších záludností pravidel pravopisu, a už vůbec ne psaní
diktátů. Jestli vás bude vůbec někdo
z něčeho zkoušet, tak jen vy sami sebe
(mohlo by být i „samy sebe“, případně
dokonce „vy sami samy sebe“) z toho,
jak umíte svou mateřštinu. A kdyby se
náhodou stalo, že s výsledkem toho
zkoušení nebudete spokojeni, tak jen
proto, že si prostřednictvím řešení úloh
Olympiády v českém jazyce uvědomíte,
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že naše mateřština je ještě zajímavější
jazyk, než jste si mysleli.

Karel Oliva,
předseda Ústřední komise
Olympiády v českém jazyce

Úryvek ze slohové práce,
II. kategorie,
autorka Karolína Beránková
„Zpěv ptáků utichl a slunce se ukrylo za
horizont. Knížecí družina stanula na vrcholu Blaníku, Václav se dotkl starého
dubu. „Stromy usychají, lidé umírají.
Cožpak nejsme schopni zajistit jim klid
a mír? Musíme být ostražitější,“ pronesl.
Jeho rytíři jej přesvědčovali, že ani ten
nejlepší panovník by nedokázal přinést
mír všem. Kníže však, pokleknuv k zemi,
odhodlaně pravil: „Vždy budu usilovat
o klidné soužití Čechů s jinými národy,
a bude-li nejhůře, vyjedu proti nepřátelům a budu bojovat do posledního
dechu.“ Slavomír mu jménem družiny
přislíbil věrnost a slib zůstal viset nad
krajinou.“

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž pro žáky základních
a středních škol, jejímž cílem je umožnit
talentovaným žákům porovnat úroveň
vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci
k dalšímu růstu v této oblasti. Na odborném zajištění soutěže se podílejí vybraní
jazykoví experti z vysokých škol a dalších
specializovaných pracovišť, kteří vytvářejí další odborné zázemí pro obec češtinářů i širší kulturní veřejnost:
http://www.ceskaskola.cz/2017/06/
marie-cechova-zivot-s-cestinou.html
https://www.youtube.com/
watch?v=u2Sgag-clyM
http://www2.rozhlas.cz/podcast/
podcast_porady.php?p_po=101298
Olympiáda v českém jazyce je každoročně pořádanou postupovou soutěží.
Je jednotná pro celé území České republiky, sestává z několika soutěžních
kol (školní, okresní, krajské a ústřední)
a žáci se účastní ve dvou kategoriích.
Jana Janoušková, tajemnice soutěže
Olympiáda v českém jazyce

KLUB
Klub Olympiády v českém jazyce je občanské sdružení se
sídlem v Praze, které soustřeďuje zájemce o český jazyk
z řad žáků vyšších ročníků
základní školy, středoškoláků a vysokoškoláků. Podmínky členství v Klubu OČJ
jsou velmi volné, členství je
omezeno pouze věkem, a to
pouze při vstupu do Klubu,
protože nekončí dosažením
nějaké věkové hranice a může
být doslova doživotní. Členství v Klubu není omezeno ani
místem bydliště a členem se
může stát prakticky kdokoli.
Klub nemá vlastní klubovnu.
V zásadě ji totiž nepotřebuje.
Klub OČJ nechce konkurovat
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podstatně profesionálnějším
sdružením typu Jazykovědného sdružení nebo Kruhu přátel
českého jazyka. Český jazyk
není pro Klub tématem, nýbrž
jenom prostředkem. Prostředkem k inteligentní, nápadité,
vtipné komunikaci. Náplň této
komunikaci dávají pravidelné
akce Klubu, více informací na:
www.kocj.cz. Tábor OČJ – koná
se přibližně v první polovině
srpna. Každému táboru dominuje celotáborová hra motivovaná nějakým historickým
obdobím. Tábor je v současné
době stanový a již několik
let se koná v krásném místě
na břehu říčky Dračice nedaleko Suchdola nad Lužnicí. Podmínky táborového života jsou
mírně zálesácké – v táboře
není elektřina ani tekoucí voda
(krom té říční).

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA: KULTIVACE HISTORICKÉHO VĚDOMÍ,
POSILOVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI S EVROPSKOU KULTUROU
V letošním školním roce 2017/2018 se
uskuteční již 47. ročník Dějepisné olympiády. Jedná se tedy o soutěž, která má
dlouhou tradici. Jednotlivé ročníky svým
obsahem reagují na významné události,
výročí či osobnosti naší historie v kontextu evropských dějin. Letošní ročník
nese název „To byla první republika aneb
Československo v letech 1918–1938“.
Dějepisná olympiáda má čtyři soutěžní
kola (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěžící ústředního kola prokazují
nejen oborové kompetence při závěrečném testu, ale zároveň i odevzdávají závěrečnou práci, která se tematickým zaměřením vztahuje vždy ke konkrétnímu
tématu daného ročníku Dějepisné olympiády. Důraz je přitom kladen na historii
regionu, odkud soutěžící pochází. Obecné historické události jsou tak konkretizovány samotným soutěžícím. Nedílnou součástí ústředního kola Dějepisné
olympiády je prezentace a obhajoba
závěrečné práce před hodnotící komisí

a ostatními soutěžícími. Testy jednotlivých kol Dějepisné olympiády či jejich
části se mohou následně stát didaktickým materiálem, kterým lze obohacovat
výuku dějepisu na školách. Mohou sloužit nejen soutěžícím a žákům nadaným,
ale i k oživení výuky pro všechny žáky.
Hlavním posláním Dějepisné olympiády
je kultivace historického vědomí každého soutěžícího. Důležité je zejména
poznání dějů, skutků a osobností, které
zásadním způsobem ovlivnily vývoj naší
společnosti. Soutěžící jsou v průběhu
jednotlivých kol vedeni k poznání, že
historie není jen uzavřenou minulostí
a že je důležité historii pochopit a vyvodit z ní poučení pro současnost i budoucnost. V neposlední řadě Dějepisná
olympiáda vede soutěžící k úctě k naší
minulosti a národu a k hrdosti na ně, ale
i k posilování sounáležitosti s evropskou
kulturou.
Součástí Dějepisné olympiády je edukačně hodnotný doprovodný program a ce-
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lodenní výlet. V roce 2017 se odehrál ve
Vídni, kde se účastníci ubírali po stopách
Habsburků. Soutěžící během exkurze
doplňovali zajímavě zpracovaný pracovní sešit, dostupný na:
https://goo.gl/VGCvTe. Zdokonalili se
ve vyhledávání informací z různých informačních zdrojů, učili se zpracovávat
písemné i ústní texty atd.
http://www.talentovani.cz/dejepisnaolympiada
Jako nejlepší písemnou práci minulého
ročníku, jejímž tématem byla Osobnost
mého regionu z 18. století, zhodnotila
ústřední komise práci Barbory Šlajsové
„Antonín Kraft“, dostupná na
https://goo.gl/qFyLnc.

Václava Korcová,
předsedkyně Ústřední komise
Dějepisné olympiády

Fotografie z ústředního kola DEO najdete
na: http://radekvoz.rajce.idnes.cz/
DEO2017/.

BĚH NA OLYMP

On-line kurz je volnou (nepovinnou), avšak
zajímavou součástí Dějepisné olympiády.
Je určen úspěšným řešitelům okresního
kola soutěže, tedy soutěžícím postupujícím
do kola krajského (1. modul), ústředního
(2. modul) a do letního dějepisného
semináře (3. modul). Každý modul se
skládá z několika částí: úvodu, lekcí, použité a doporučené literatury
a novinek. Každá lekce pak z úvodu,
výukového textu a diskuze k dané lekci. První lekce seznamuje studující
s online prostředím a také se zásadami formální úpravy textů pro písemnou práci k Dějepisné olympiádě
a s pravidly týkající se citací. Kurz tematicky odpovídá danému ročníku Dějepisné
olympiády. On-line kurz 2017 se tedy věnoval raně-novověké době vlády Marie Terezie. Hlavním cílem kurzu není příprava na
Olympiádu. Online kurz však může pomoci
k lepším výsledkům v Olympiádě, protože některé otázky pro ústřední kolo budou vycházet z jeho obsahu. Tutor kurzu,
který je zároveň jeho autorem, odpovídá
průběžně po celou dobu kurzu na dotazy.
Jana Janoušková,
tajemnice soutěže
Dějepisná olympiáda

UKÁZKA OBSAHU PRVNÍHO MODULU BĚHU NA OLYMP 2017
Lekce první: POLITIKA VĚC NUTNÁ
(A NUDNÁ?)
Politické dějiny v době vlády Marie
Terezie
 Válka o rakouské dědictví
 Uherská korunovace
 Česká korunovace
 Slezské potyčky a sedmiletá válka
Diskuzní úkol: Zamysleme se nad tím,
zda nám nějaká z událostí či válek přijde
výjimečná či důležitější než jiné.
Lekce druhá: KAREL A FRANTIŠEK
ŠTĚPÁN
Marie Terezie a její manžel
 Osobnosti otce a manžela Marie Terezie
 „Pragmatická sankce“
Diskuzní úkol: S využitím prezentace
a hlavně dalších internetových a knižních
zdrojů se pokusme pojmenování vysvětlit (v přiložené diskuzi k této lekci).
Lekce třetí: RATOLESTI - RADOSTI?
Děti Marie Terezie I.
 Potomstvo Marie Terezie
 Josef II. a jeho manželky
 Smrt Josefova otce, František I. Štěpán
Lotrinský
 Vladařské názory a reformy za vlády
Josefa II.
 Leopold – nástupce

Lekce čtvrtá: RATOLESTI - STAROSTI?
Děti Marie Terezie II.
 Potomstvo Marie Terezie podrobněji
 Marii Antoinetta a její nešťastný osud
 Marie Kristýna
Diskuzní úkol: Pokládáme některé z dětí
Marie Terezie pro její život za výjimečné?
Výběr zkuste zdůvodnit.
Lekce pátá: REFORMY
Tereziánské reformy
 Klíčový přínos Marie Terezie dějinám
v její reformní činnosti
 Obsahy reforem soudní a trestní, školské a urbariální
 Reformy vojenského zdravotnictví
 Osobnosti spjaté s reformami
Lekce šestá: NA OSOBNOSTI ZÁLEŽÍ
Významné osobnosti doby Marie
Terezie
 Fridrich II.
 Václav Antonín Kounic
 Karel Lotrinský
 Méně známé osoby - Adam F. Kollár,
Gerard van Swieten, Emanuel Silva-Tarouca
Diskuzní úkol: Jak zmíněné osobnosti
ovlivnily běh českých dějin?
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Lekce sedmá: HISTORIOGRAFIE
S jakým termínem že to vlastně zacházíme? Co je to historiografie?
Lekce osmá: ROMÁNY A POPULARIZACE - JSOU JEN K POBAVENÍ?
Marie Terezie v populárně naučné literatuře
Marie Terezie v historických románech
 Jakou hodnotu mají pro historika romány?
 Jakou hodnotu má pro historika
populární či populárně naučná literatura?
 Jsou na stejné úrovni?
Diskuzní úkol: O jaké době nám referují
romány? Kterou dobu nejlépe odrážejí? Zamysleme se nad těmito otázkami
a projděme si text věnovaný vybraným
autorům obou kategorií.
Lekce devátá: ODBORNÁ LITERATURA
• Dějiny odborné literatury
• Příklad sporu v historiografii
• Marie Terezie
• Zajímavosti k historiografii Marie Terezie
Diskuzní úkol: O čem byl Tereziánský historiografický spor?

LETNÍ DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ „KLÁŠTER RŮZNÝMI POHLEDY“
dle své specializace a konkrétního místa
bádání se u jednotlivých skupinek střídají, což zajistí, že se účastníci seznámí
s různými úhly pohledu na památku
a samozřejmě také s různými poznatky
o daném objektu či zkoumaném místě.
Svá zjištění pak každá skupina posluchačů přednese formou krátké prezentace ostatním studentům, čímž dochází
k částečné participaci, sdílení i vzájemnému posouzení zkoumaného objektu.
Účastníci se navíc seznámí se zásadami
fotografování památek, úpravou fotografií a tvorbou počítačových prezentací.
Poslední den semináře probíhá závěrečná konference, na niž si každý z účastníků připraví krátký příspěvek o zkoumané
problematice či uměleckém díle, které
jej během pobytu zaujaly.
Jana Janoušková,
tajemnice soutěže
Dějepisná olympiáda

Neodmyslitelnou součástí Dějepisné
olympiády je každoroční letní dějepisný
seminář nazvaný „Klášter různými pohledy – porozumění kulturně-historickému fenoménu a jeho dokumentace“.
Akci pořádá Katedra historie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého (FF UP)
v Olomouci a Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
(FF MU) v Brně. Tradiční místo konání je
Kanonie premonstrátů Teplá u Mariánských Lázní. Mezi účastníky se řadí studenti Semináře dějin umění FF MU, studenti Katedry historie FF UP a nejlepší
řešitelé ústředního kola Dějepisné olympiády. Od účastníků semináře se očekává aktivní účast na celém týdenním
semináři, týmová práce na obrazových
prezentacích a jejich představení kolegům z ostatních skupin a příprava referátu na závěrečnou studentskou kon-

ferenci. Záměrem týdenního semináře
je představit areál premonstrátského
kláštera v Teplé ze tří úhlů pohledu: jako
řeholní dům, v němž žije, modlí se a pracuje komunita kanovníků, jako umělecké dílo, jako stavební památku, která
svou dnešní podobu získala během devíti století. Během tříhodinových bloků,
v rámci kterých probíhá výklad i vlastní
zkoumání, se čtyři skupiny účastníků
společně se svými lektory zamýšlejí nad
architektonickými znaky stavebních slohů, zvláštnostmi a tajemstvími historických budov a prostor kanonie a jejího
širšího zázemí. Další místa pro poznávání a bádání se nachází v okruhu cca
20 km od kláštera. Pro výjezdy do okolí
jsou zvolena poutní místa – fary, kostely
a kláštery, hospodářské dvory patřící kanonii, pozůstatky usedlostí a osad, včetně prohlídky Mariánských Lázní. Lektoři
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Lektoři a pozvaní hosté
semináře Klášter:
Mgr. Jiří Bloch
(Národní památkový ústav
České Budějovice)
Mgr. Aleš Flídr
(Seminář dějin umění FF MU)
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
(vedoucí Semináře dějin umění FF MU)
Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D.
(Katedra historie FF UP)
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
(Historický ústav AV ČR)
Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.
(Katedra historie FF UP)
Mgr. Věra Slavíková
(Katedra historie FF UP)
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
(vedoucí Katedry historie FF UP)
Mgr. Lucie Toman
(knihovna Kláštera premonstrátů
v Teplé)

SOUTĚŽEMI PODPORUJEME ZÁJEM O CIZÍ JAZYKY
NIDV podporuje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou celostátních soutěží.
Tyto soutěže mají poměrně dlouhou
tradici, vznikly na konci 60. let minulého století. Vedle soutěží, které bývají každoročně nejpočetněji zastoupeny, tj. soutěže v jazycích anglickém
a německém, pořádá také soutěže
v jazycích francouzském, ruském, španělském a soutěž v latině. Všechny
jazykové soutěže mají postupový charakter: od školních kol přes kola krajská až po soutěž celostátní, kde mohou
porovnat své jazykové znalosti a konverzační schopnosti studenti z celé republiky.

Soutěž v jazyce anglickém
Soutěž v angličtině je realizována v pěti
kategoriích, které respektují věk žáků
základních a středních škol, dvě kategorie jsou určené pro žáky, kteří mají
možnost komunikovat v anglickém jazyce nad rámec školní výuky. Soutěž
je pořádána ve spolupráci s British
Council. Vyhlášení výsledků středoškolských kategorií se v květnu 2017 konalo
v reprezentativních prostorách Thunovského paláce na Malé Straně, sídle velvyslanectví Velké Británie a Severního
Irska. Úlohy pro ústřední kolo připravuje odborná porota. Skládají se z písemného testu a ústní části, ve které žáci
konverzují s porotou na určené téma.
Vzory úloh lze nalézt na:
http://talentovani.cz/aj-vzory-uloh.
V loňském školním roce se školních kol
zúčastnilo 35 559 žáků, okresních kol
3 340 žáků a do krajských kol postoupilo
453 žáků.

soutěže v německém jazyce postupují
vítězové jednotlivých kategorií z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou
zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé
německého jazyka, čeká každý rok velmi
náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři
slovní zásoby, schopnost argumentace,
pohotovost reakce na vzniklou situaci
a zvládnutí gramatických jevů. Soutěž
je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému
a čtenému textu a rozhovor.

Mezinárodní olympiáda
v německém jazyce
Každé dva roky se sejde více než 100
studentů z celého světa na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce (IDO),
která je největší soutěží v němčině na
světě. Dva nejlepší němčináři z každé
země, kteří vyhrají v národních kolech,
jsou pozváni na mezinárodní olympiádu
v německém jazyce. Vítězové z těchto

IDO je podpořit zájem mladých lidi
ze zahraničí o německý jazyk, posílit
vzájemnou toleranci a otevřít dveře
k německé kultuře, historii, podnikání
a rozvoji občanské společnosti. Iniciátory
IDO jsou Goethe-Institut a Mezinárodní
asociace učitelů v Německu.

Soutěž v jazyce francouzském
Soutěž ve francouzštině je určena
žákům základních a středních škol,
kteří soutěží ve čtyřech kategoriích
podle stupně školy a délky studia.
Na soutěži se odborně a organizačně
podílí Sdružení učitelů francouzštiny
(SUF) a Francouzský institut v Praze
(FIP), který soutěži poskytuje odborné
zázemí, adekvátní prostory pro pořádání ústředního kola a v neposlední řadě
podporu zástupců země, jejíž jazyk
se studenti rozhodli osvojit si co nejlépe. Nejúspěšnější z nich mohou pak
pokračovat v on-line studiu či prezenčních jazykových kurzech nebo

Soutěž v jazyce německém
Německý jazyk je druhým nejčastěji vyučovaným cizím jazykem v České republice. Mezi žáky základních a středních
škol oblíbenost němčiny stále přetrvává
a po zavedení druhého povinného jazyka na základních školách počet zájemců o němčinu významně vzrostl. Podle
statistických údajů MŠMT se němčinu
na úrovni základních i středních škol učí
více než 300 tisíc žáků, proto je i účast
v soutěži velmi vysoká.
Soutěž v jazyce německém organizujeme ve spolupráci s Goethe-Institutem a společností Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA), která
podporuje výuku německého jazyka
v České republice. Do ústředního kola

zemí spolu soutěží o titul nejlepšího studenta němčiny na světě v celkem třech
různých úrovních. Vítězům olympiády
v ČR udělí pražský Goethe-Institut dvě
stipendia na IDO 2018 a jedno stipendium doprovázejícímu učiteli němčiny.
Tito obětaví učitelé mají příležitost
podělit se o své zkušenosti s výukou
a vzděláváním mladých lidí a integrovat
nové získané poznatky do své vzdělávací
činnosti. Po Frankfurtu (2014) a Berlíně
(2016) se ve Freiburgu uskuteční
IDO 2018. Očekává se, že počet
zúčastněných zemí se zvýší na 70. Cílem
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se zúčastnit jazykových pobytů, které FIP poskytuje. Francouzský institut v Praze nabízí ale také rozsáhlou
a rozmanitou podporu jejich pedagogům v podobě vzdělávacích programů,
akreditovaných MŠMT. Pro zájemce
o pořádání školních kol soutěže je připraven vzdělávací program, který organizuje SUF.

Soutěž v jazyce španělském
Soutěže ve španělštině se účastní středoškoláci ve dvou kategoriích podle
délky studia. K nim už třetím rokem

ní s předchozími ročníky zájem žáků
o školní kola olympiády v ruském jazyce stoupá, ve školním roce 2012/13 se
školních kol účastnilo 749 žáků, v roce
2016/17 zaznamenáváme téměř dvojnásobný počet účastníků, což odpovídá zvyšujícímu se zájmu žáků o ruský
jazyk.

Soutěž v jazyce latinském

přibyla kategorie určená pro studenty, kteří měli možnost komunikovat ve
španělském jazyce nad rámec výuky.
Soutěž podporuje a odborně a organizačně na ní participuje Institut Cervantes, v jehož reprezentativních prostorách se už několik let setkávají nejlepší
soutěžící v ústředním kole. Ústřední kolo
soutěže je událostí nejen ryze soutěžní, ale i společensko-kulturní: soutěžící
žáky osobně přijdou přivítat a podpořit
v jejich úsilí nejen nejvyšší představitelé
této hostitelské instituce, ale především
zástupci velvyslanectví Španělska a dalších vybraných zemí hispánské oblasti.
Nejúspěšnější z nich jsou pak každoročně přijati koncem školního roku v rezidenci velvyslance Španělska.

Soutěž v jazyce ruském
Soutěž v ruštině je realizována ve třech
kategoriích. První dvě respektují délku
výuky ruského jazyka, třetí kategorie je
pro žáky, kteří mají možnost komunikovat v ruském jazyce nad rámec školní
výuky. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze 6. Úlohy pro ústřední kolo,
které připravuje odborná porota, se
skládají z písemného testu (poslech)
a ústní části, kde žáci konverzují s porotou na určité téma. Poslední částí je řešení jazykové situace.
V loňském školním roce se školních kol
zúčastnilo 1 484 žáků a do krajských
kol postoupilo 285 žáků. V porovná-
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Poslední jazykovou soutěží, ale jistě
ne co do významu, je soutěž v latině.
Studenti, kteří se tomuto klasickému
jazyku věnují, mohou soutěžit ve dvou
kategoriích podle délky studia. Ti, kteří se umístí ve školním kole na prvních
dvou místech, postoupí do některého
ze dvou „zemských“ kol pro české či
moravské kraje.
Do ústředního kola je dále nominována
vždy pětice nejlepších v každé kategorii
ze dvou „zemských“ kol. V nejvyšším
ústředním kole se tak potkává, pokud
je soutěž plně obsazena, vždy nejlepších 20 soutěžících z celé republiky se
zájmem o klasickou filologii. Soutěž
v latině má pouze část písemnou, která
probíhá formou testu.
Úlohy jsou koncipovány hravou formou
s důrazem na přesah latiny do současných evropských jazyků. Ve svém posledním ročníku získala soutěž v latině
„Certamen latinum“ – záštitu děkana
Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy ThLic. Prokopa Brože, Th.D.
Jana Janoušková
Jana Ševcová
Barbora Šteflová
tajemnice soutěží v cizích jazycích

ČESKÝ ÚSPĚCH ZA VELKOU LOUŽÍ,
V ZEMI STŘEDU I V DOMOVSKÉ EVROPĚ
Čeští žáci opakovaně získávají ocenění
v mezinárodních vědeckých soutěžích
a patří mezi světovou špičku. Důkazem
je letošní úspěch Kariny Movsesjan,
studentky Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech a současně stážistky
jedné z laboratoří Masarykovy univerzity v Brně. V květnu 2017 získala v Los
Angeles absolutní vítězství v oboru biochemie v soutěži Intel ISEF. O půl roku
později, v září v Tallinu, se stala nejlepší
mladou vědkyní Evropy na soutěži Evropské unie pro mladé vědce.

Jak je možné se na zahraniční
soutěže dostat?
Vstupenkou na zahraniční soutěž je
zpravidla úspěch ve finále některé
z předmětových olympiád, v případě
Kariny Movsesjan pak vítězství v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), na kterou navazují
hned čtyři mezinárodní vědecké soutěže na třech kontinentech – v USA, Číně
a v Evropě a další čtyři evropské nesoutěžní aktivity.
SOČ je badatelská soutěž založená na
principu dobrovolnosti a určená pro
žáky všech typů středních škol. Nejúspěšnější autoři prací s mimořádnými
výsledky v oblasti výzkumných aktivit či
technických řešení jsou navrženi do širší
nominace na celostátní přehlídce. Poté
se jim otevírá možnost účastnit se mezinárodních soutěží, zaměřených na různé
obory: od přírodovědných přes technické po humanitní.

Úspěch v celosvětovém měřítku
Uspět v globální konkurenci se v loňském roce podařilo několika českým talentovaným studentům. Na 68. ročníku
soutěže INTEL ISEF v Los Angeles se to
podařilo třem středoškolákům. Nejlepším projektem v oboru Biochemie se
stala práce Kariny Movsesjan, studentky
Prvního českého gymnázia v Karlových
Varech, která získala absolutní vítězství
v oboru, 1. hlavní cenu a zvláštní cenu
Stockholmské společnosti pro vědu.
Druhou hlavní cenu v oboru botanika
získal Martin Mátl, student gymnázia
tř. Kpt. Jaroše v Brně. Student Jan Bláha
z Gymnázia a SOŠ v Přelouči byl oceněn
čtvrtou hlavní cenou v oboru biochemie. Česká republika se soutěže účast-

ní od roku 1998. Zástupci SOČ získali za
uplynulých 20 let celkem 23 hlavních
a zvláštních cen.
Díky spolupráci s Českým svazem vědecko-technických společností (ČSVTS)
získali laureáti celostátního finále SOČ
možnost zúčastnit se prestižní mezinárodní soutěže odborných prací v čínském Pekingu – Beijing Youth Science
Creation Competition (BYSCC). Jedná se
o vědeckou středoškolskou soutěž zaměřenou na technické a přírodovědné
obory, která patří mezi největší vědecké, technologické a vzdělávací aktivity
pro středoškoláky v Pekingu. Soutěže se
účastní téměř 550 autorů odborných
prací z Číny a dalších 38 zemí světa. Česká republika se soutěže účastní od roku
2014 a hned při své první účasti získala
dvě zlaté medaile. Celkem získali čeští
soutěžící již 6 zlatých a 4 stříbrné
medaile.
Evropská soutěž pro mladé vědce European Union Young Science Competition (EUCYS) se koná pod patronací EU.
Česká republika se této soutěže účastní
od roku 2000 a soutěžící získali celkem 9
hlavních cen a 13 vedlejších cen. Letošní
29. ročník se konal v Tallinu za účasti mladých vědců z 38 zemí světa (kromě evropských států se soutěže zúčastnili středoškoláci z Egypta, Jižní Koreje, Číny, USA
a Kanady), kteří představili 89 projektů.

Top mladá vědkyně Evropy
Nejlepší mladou vědkyní Evropy byla
vyhlášena naše reprezentantka Karina Movsesjan, žákyně Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, která
obhajovala projekt „Mutace v DNA –
opravném proteinu RAD51 a jeho úloha
při genomové nestabilitě a vzniku nádorů.“ Získala první hlavní cenu a zvláštní
cenu „London International Youth Science Forum“. Zvláštní cenu, účast na semináři Swiss Talent Fora, si odvezl rovněž
další člen české delegace Alexandr Jankov z Matičního gymnázia v Ostravě.

Zlaté i bronzové medaile
z olympiád
Na předmětové olympiády vyhlašované MŠMT navazuje řada mezinárodních olympiád. Oddělení Talentcentrum
organizuje ve spolupráci s Přírodovědeckými fakultami Karlovy univerzity
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a Univerzity v Hradci Králové mezinárodní soutěž navazující na biologickou, chemickou a fyzikální olympiádu European
Union Science Olympiad (EUSO), která
je určena pro mladší žáky (do 17 let).
EUSO je týmová soutěž, respektující věk
studentů, obsah a dobu jejich studia. Na
mezinárodních předmětových olympiádách se zpravidla řeší jak teoretické, tak
i praktické úlohy. EUSO je však zaměřena
pouze na řešení praktických úloh z biologie, fyziky a chemie. Česká republika
se této soutěže účastní od roku 2007
a za dobu své účasti získala dvakrát za
sebou absolutní vítězství, 5x zlaté medaile, 11x stříbro a 6x bronz. Každá země
EU může vyslat maximálně dva týmy ve
složení biolog, fyzik, chemik a tři mentory. Letošní ročník se konal v dánské Kodani za účasti 46 týmů z 23 států Evropy.
Reprezentanti ČR přivezli zlaté a bronzové medaile.
Na úspěšný rok v mezinárodních soutěžích chceme navázat i v roce 2018. Talentovaným žákům a studentům proto
přejeme hodně trpělivosti a píle.
Miroslava Fatková,
Jana Ševcová,
tajemnice mezinárodních soutěží

EVROPA VE ŠKOLE V BAD MARIENBERGU
rolínou jsme vytvořily krátký film o školství v Evropské unii, ve kterém jsme se
snažili zachytit to, co se nám na něm nelíbí a jak bychom stávající systém změnily. Dvě Němky, dvě Chorvatky a oba
další zástupci z České republiky nakreslili
obrázky na téma školství nebo přátelství
mezi rasami. Řek a Němka s britskými
kořeny vypracovali projekt o uprchlické
krizi a terorismu. Obzvlášť zajímavé byly
poznatky Řeka Georga žijícího v zemi,
kterou uprchlíci využívají jako vstup do
Evropy.

Bad Marienberg, malé klidné městečko
v Německu a sídlo Evropského domu, se
stalo místem setkání skupiny studentů
z evropských zemí, kteří se letos úspěšně účastnili soutěžního projektu „Evropa ve škole“. Jedna z nejstarších tvůrčích
soutěží v Evropě hrála od začátku důležitou roli v evropské integraci. Už více
než 60 let se tématu evropských dějin,
kultury, politiky a společných hodnot
věnují stovky tisíc žáků a studentů, bez
ohledu na to, v jakém věku jsou či jakou
školu navštěvují. Tématem loňského ročníku soutěže bylo: „Jednotná v rozmanitosti – Evropa mezi tradicí a modernitou“. Soutěžící jej zpracovali literární
či výtvarnou formou. Českou republiku
v Bad Marienbergu zastupovali: Františka Babáková a Luboš Syrovátka, oba ze
SOŠ obchodu, užitého umění a designu
Plzeň; Karolina Švandová z Gymnázia
Vlašim a Vendula Tichá, studentka Gymnázia Krnov.

jsme si Frankfurt prošly a střádaly
první dojmy z Německa. V Bad Marienbergu jsme se také poprvé setkaly
s dalšími účastníky pobytu. Nakonec
nás bylo poměrně málo - deset. Obvyklý
počet se pohybuje kolem dvaceti až
třiceti lidí. Nám to ale zase tolik nevadilo.
Výhodou bylo, že jsme se rychle mezi
sebou poznali a vytvořili tak přátelské
pracovní prostředí. A to se nám hodilo,
protože každý den jsme pracovali nejen
společně, ale i v menších skupinách nebo
také samostatně.
Debatovali jsme o různých problémech
a výhodách Evropské unie nebo jsme
hráli hry. Poslední den pobytu jsme
měli vytvořit závěrečnou práci na téma,
o kterém jsme v týdnu diskutovali. S Ka-

Určitě by mělo vznikat více projektů
a soutěží, jako je tato, protože se tak
vytváří zájem mladých lidí o okolní
svět, ve kterém žijí.
Vendula Tichá, studentka Gymnázia
v Krnově, se s námi podělila o své soutěžní zážitky:
„Na konci školního roku jsme já a další
tři vítězové soutěže obdrželi pozvánku
k týdennímu pobytu v Bad Marienbergu
v Německu. Po dlouhé noční jízdě
autobusem jsme s Karolínou konečně
dorazily do Frankfurtu nad Mohanem.
Tam jsme měly několik hodin čas, tak
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Abychom celý týden jenom nepracovali, vyrazili jsme si jednou na celodenní výlet. Navštívili jsme krásný
hrad a město Kolín se starobylou katedrálou. Byl to odpočinkový den a výlet se velmi podařil. Celý týden jsme
byli ubytovaní v Europa-Haus, kde se
o nás skvěle starali.
Bad Marienberg je sice malé městečko plné spíše starších lidí, ale zato moc
milé a nic nám tam nechybělo. Ronja
byla skvělou organizátorkou, průvodkyní
a lektorkou. Příště bych ale ocenila více
prezentujících, aby nám byly předloženy
různé úhly pohledů na určitá témata. Za
sebe mohu říci, že jsem si pobyt skutečně užila a klidně bych jela zase znovu.
Procvičila jsem si angličtinu, zamyslela
jsem se nad aktuálními tématy týkajícími se Evropy a poznala jsem nová místa
a lidi.“
Barbora Šteflová,
tajemnice soutěže
Evropa ve škole

JAK HODNOTÍ SOUTĚŽE SAMI ÚČASTNÍCI?

Jednou z cest ke zjištění názoru účastníků soutěží je dotazníkové šetření.
Jako organizátoři ústředních kol se sice
obracíme pouze na skupiny žáků, kteří
postoupí do finále té které soutěže, ale
dotazy jsou kladeny šířeji a zahrnují hodnocení i nižších soutěžních kol. Šetření
připravujeme ve spolupráci s oddělením
Koncepce a mezinárodní spolupráce

NIDV formou evaluačního dotazníku,
který je sestaven v prostředí Google
Documents. Prostřednictvím dotazníku
bylo v letošním roce hodnoceno 13 soutěží a obeslali jsme více než 800 účastníků ústředních kol. Ze všech soutěží se
nám vrátilo cca 55 procent dotazníků.
Nejvíce odpovědí jsme získali z kraje Jihomoravského a z Prahy.

Chcete se zúčastnit dalších aktivit spojených se soutěží?

Srovnání hodnocení obtížnosti soutěžních škol

Průměr hodnocení organizace soutěží

Co nás především zajímalo:

• Odkud se účastník o soutěži dozvěděl
a kdo rozhodl o jeho účasti?
Celkem 81 % respondentů se o soutěži
dozvědělo od svého učitele, zbytek pak
zpravidla od kamarádů či rodičů. O následné účasti žáka v soutěži pak nejčastěji rozhodli sami soutěžící (64 %), v téměř třetině případů rozhodl učitel. Žádný
z účastníků neuvedl, že by za něj rozhodovali rodiče.
• Jaké aktivity soutěžící využívá k přípravě na soutěž?
Více než polovina respondentů uvedla,
že nejčastěji čerpají informace z knih
a časopisů, na druhém místě jsou pak
informace a aktivity, které nabízí internet, třetím častým zdrojem informací
je sledování filmů, televize a dalších
médií.
• O jaké aktivity pomáhající při přípravě na soutěž či na soutěž navazující by
měl účastník zájem?
Nejvíce by respondenti uvítali navazující
aktivity spojené s pobytem v zahraničí
(69 %) a odborné stáže (52 %). Necelá
polovina by měla zájem o další soutěže
v daném oboru a častý byl také zájem
o odborné konzultace (34 %). S výstupy
ze šetření Talentcentrum dále pracuje a na jejich základě přijímá příslušná
opatření k odstranění nedostatků a vylepšení následujícího ročníku. Další zpětnou vazbu poskytují pravidelná setkání
s pracovníky krajských úřadů, kteří mají
soutěže v náplni práce. První schůzka se
konala v červnu 2017 po realizaci školních, okresních a krajských kol, druhá pak
v listopadu za účasti zástupců ústředních
komisí dalších vybraných soutěží, především předmětových olympiád.
• Jak hodnotí obtížnost zadání v jednotlivých soutěžních kolech?
Známka pro hodnocení obtížnosti zadání
soutěžních kol byla stanovena v rozmezí
1–5, tj. od malé až po vysokou obtížnost.
V souladu se záměrem organizátorů
a cílem soutěží se známka za školní kolo
pohybovala v rozmezí 1,2–2, a bylo tedy
hodnoceno jako spíše málo obtížné, postupně se hodnocení náročnosti s postupovými koly zvyšovalo a za nejobtížnější bylo považováno celostátní kolo se
známkou 2,3–3,5.
• Jak hodnotí organizaci jednotlivých
soutěžních kol?
Organizace byla hodnocena známkou
jako ve škole, tj. 1 výborná organizace
a 5 nedostatečná. Nejčastěji respondenti hodnotili organizaci soutěžních kol
známkou 1 (39 %), nejméně pak známkou 5 (1 %). Téměř 70 % ji ohodnotilo
známkami 1 a 2. Na to, že žáci jsou při
hodnocení na organizátory poměrně
přísní, to je velmi dobrý výsledek, ale
vždycky je co zlepšovat.
Zdroj: NIDV – Oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce, Talentcentrum
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AKTUÁLNÍ VÝZVY PODPORY NADÁNÍ
VE ŠKOLÁCH I MIMO NĚ
Když rodiče přivádí své dítě do školních
lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí
život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj
osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak
nebo jindy.
A tady začíná skutečné umění pedagoga... rozpoznat, rozvíjet a pečovat
všemi silami o nadání dítěte, vytvářet
podmínky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění
a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý
zájem, aby neztratilo nic ze své dětské
tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.
Zdá se, že podpora nadání je přirozenou
součástí pedagogické činnosti.
Přesto tematická zpráva České školní
inspekce Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí
a žáků z roku 2016 ve svých závěrech
konstatuje:
„Jak ukazují zjištění z inspekční činnosti, oblast podpory a vzdělávání
nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků je ve školách
stále v počátečním stádiu. Ve srovnání
se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je tato
oblast v praxi škol méně akcentována a mnohem méně propracována.
Toto obecné zjištění se týká různou měrou všech stupňů vzdělávání a všech
aspektů vzdělávání nadaných… Zejména
s ohledem na zavádění principů společného vzdělávání je proměna přístupu

ke vzdělávání talentovaných, nadaných
a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů nezbytná.“

Dokážeme nadání u dětí
rozpoznat?
To je poměrně složitá otázka, která se
dotýká jak učitelů, tak rodičů, pracovníků
pedagogicko-psychologických poraden,
speciálních pedagogů, trenérů, vedoucích volnočasových aktivit. Zcela zásadní je i šíře nadání od uměleckého přes
sportovní, manuální, kognitivní či sociální a s ní i rozdílné možnosti identifikace.
U kognitivního nadání se v řadě případů
domníváme, že nadání poznáme tak nějak intuitivně. Často jsme obětmi mýtů.
Například zaměňujeme bezproblémového jedničkáře za nadaného, může jím
být, často ale nadání nerozpoznáme
např. u velmi problémového trojkaře,
u kterého je nadání následně identifikováno až na základě problémového chování.
Často o úrovni našeho aktuálního
potenciálu rozhoduje také vliv prostředí, rodiny, společnosti. Tematická
zpráva České školní inspekce Vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí a žáků z roku
2016 uvádí, že byl v poradnách diagnostikován jen zlomek, tj. 1 348 mimořádně nadaných žáků základních
a středních škol (MŠ diagnostikovaného
mimořádně nadaného žáka nevykázaly).
Přičemž ve stejném roce bylo v populaci
od 3 do 19 let celkem 1 736 321 osob.

Z tohoto čísla jsou v průměru 2 % mimořádně nadaných a 15 % nadaných
dětí, žáků. Tento průměrný stav by
tedy odpovídal počtu 34 726 mimořádně nadaných a 260 448 nadaných dětí
a žáků.
Tento fakt samozřejmě neznamená, že
bychom nadané či mimořádně nadané
děti ve třídách neměli nebo že by všechny děti musely být diagnostikovány v pedagogicko-psychologických poradnách.
Zároveň ale musíme vědět, co nebo
koho hledáme, abychom věděli, co nebo
koho máme, a abychom mohli jeho potenciál cíleně rozvíjet.
V září loňského roku se v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila konference
pro rozvoj nadání KORONA 2017, (www.
koronabrno.cz). Ústředním tématem
byla právě identifikace nadání. Z jednotlivých příspěvků v plénu i v sekcích
mimo jiné jednoznačně vyplynulo, že:
 Problematika rozvoje potenciálu
a podpory nadání se týká každého dítěte už od raného věku.
 Nevhodná nebo žádná podpora nadání je v přímém rozporu se základními
právy dítěte, ohrožuje jeho zdravý vývoj.
 Pedagogická diagnostika musí být zaměřena také na rozpoznání nadání
u dětí s dvojí výjimečností.
 Nadání lze identifikovat v každém
věku, v poradně, ve škole i mimo ni.
 Nadané dítě potřebuje smysluplnou
podporu a přiměřenou zátěž ze strany
rodičů, pedagogů i poradenských odborníků.
 Podpora nadání musí být cílená, kontinuální a celoživotní, musí reagovat na
aktuální identifikované potřeby.
 Vzhledem k různorodosti metod a nástrojů v oblasti vyhledávání, identifikace a diagnostiky nadání, specifikace
potřeb i jejich naplňování je potřeba
vysoké odbornosti, přípravy a vzájemné komunikace všech zainteresovaných stran.
 Identifikace nadání je nedílnou součástí systému podpory nadání. V něm
nesmí chybět ani komunikace s těmi,
kteří svůj vysoký potenciál uplatnili
nebo také ne.
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Co může pomoci učiteli při
rozvoji nadání dítěte či žáka?
K hlavním úkolům, které mohou učiteli
pomoci při rozvoji nadání dítěte či žáka,
patří také vytvoření Systému podpory
nadání a jeho krajských sítí.
Systém podpory nadání vychází z aktivit,
které se při podpoře nadání osvědčily,
přináší propojení realizátorů aktivit pro
nadané a dalších subjektů, které se na
identifikaci, podpoře a uplatnění nadání dětí a žáků podílejí. Páteří systému
jsou Krajské sítě podpory nadání, které
nyní fungují ve všech krajích ČR za přispění krajského koordinátora, který působí na pracovištích Národního institutu
pro další vzdělávání (NIDV), a Krajské
koordinační skupiny, která na základě
spolupráce krajských pilířů vzdělávací
politiky (zástupci ČŠI, krajských úřadů,
pedagogicko-psychologických poraden,
krajských koordinátorů NIDV i zástupců
pedagogů pod vedením NÚV, případně
dalších subjektů) vytváří podmínky pro
podporu nadání v kraji.
Členové krajské sítě, školy na všech
úrovních, školská zařízení pro zájmové
vzdělávání, poradny, NNO, zaměstnavatelé, odborná pracoviště VŠ či AV prezentují konkrétní nabídku aktivit pro nadané. Na společných setkáních definují
potřeby, komunikují postupy, sdílejí zkušenosti poraden a zástupců škol i školských zařízení nyní například k uplatnění
vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných.
Dále informují o nabídce i potřebách
vzdělávání pedagogických pracovníků, případně se zapojují do společných
projektů například v rámci dotačního
programu MŠMT Podpora nadaných
žáků základních a středních škol. Krajský
koordinátor NIDV poskytuje informace
školám, koordinuje metodickou pomoc,
připravuje nabídku a realizuje vzdělávání
pro celé sborovny, koordinátory podpory nadání na škole či ve školském zařízení i jednotlivé pedagogické pracovníky,
které je dostupné v programové nabídce
NIDV na www.nidv.cz pod zkratkou SPN.

Koordinátor podpory nadání
na škole, ve školském zařízení
pro zájmové vzdělávání
Jedním z úkolů Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období
let 2014–2020 je zajistit pozici koordinátora podpory nadání ve škole a SVČ.
Je to poslední a nezastupitelný článek

systému podpory nadání. V tuto chvíli
není pozice koordinátora podpory nadání vymezena příslušným zákonem,
přesto existují školy, kde je již tato pozice ustavena, někde se rozdělila role
výchovného poradce, jinde vedení školy pověřilo touto funkcí pedagogického
pracovníka, který je sám dostatečně
kreativní a nadšený, orientuje se a dále
se vzdělává v dané problematice, vyhledává si dostupné informace, připravuje
žáky na soutěže, motivuje žáky i pedagogy k aktivitám, které nadání v celém
spektru rozvíjejí.

Oblasti působení:
 Vyhledávání a identifikace nadaných
žáků
 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními za účelem diagnostiky,
poradenství a nastavení plánů pedagogické podpory či individuálních
vzdělávacích plánů pro nadané
 Rozvoj vzdělávací a výchovné nabídky
pro nadané v rámci školy
 Orientace v mimoškolní nabídce pro
podporu nadání a spolupráce s externími subjekty
 Diskuse o problematice podpory nadání s odbornými pracovníky školy
a vedením školy
 Vedení diskuse o podpoře nadání se
zákonnými zástupci žáků a spolupráce
s nimi
 Zjišťování potřeb a zajištění vzdělávání zaměstnanců školy v problematice
rozvoje nadání a péče o nadané
 Zapojení školy do struktur zaměřených na podporu nadání, síťování,
spolupráce
 Zakotvení relevantní legislativy ve
školních dokumentech, garance systému podpory nadání ve škole nebo
školském zařízení (SVČ)
Na jmenované oblasti cílí i nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které připravilo NIDV ve spolupráci s Mensou ČR.
Po jeho absolvování bude koordinátor schopen ve spolupráci s pedagogy
a vedením nastavit systém podpory
nadání i ve vaší škole či školském zařízení. Koordinátor podpory nadání
na škole či v SVČ spolupracuje s krajským koordinátorem a členy krajské sítě podpory nadání. Má přehled
o nabídce krajských i celostátních aktivit, které mohou učitelé při práci s nadanými využívat.
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40. ROČNÍK SOUTĚŽE
STŘEDOŠKOLSKÁ
ODBORNÁ ČINNOST
Aktivity pro nadané
Jednou z nich je experimentální projekt
Talnet, který realizuje Národní institut
pro další vzdělávání. Je nástrojem péče
o žáky základních a středních škol se zájmem o přírodní a částečně humanitní
vědy. Nabízí prakticky celoročně soustavu systematických půldenních až
ročních aktivit většinou nesoutěžního
charakteru. Momentální oborové zaměření aktivit, které se stále rozšiřuje,
je: fyzika, chemie, biologie, geografie,
matematika, astronomie, historie, nově
filosofie, aplikované a multioborové
aktivity. Mimo účast v on-line kurzech
se mohou zájemci přihlásit do exkurzí na specializovaná pracoviště, kde si
sami vyzkouší práci odborníka (pokusy,
měření, pozorování atd.). Zpracovávají
a obhajují seminární práce. V době letních prázdnin probíhá T-expedice pro
absolventy T-kurzů Nad vědou v dějinách, kde realizují svůj originální badatelský záměr včetně výběru řešitelského
týmu, přípravu a vedení týmu v prezenční části a publikaci výsledků. Více na
www.talnet.cz.
Další příležitostí především pro střední
školy je například projekt Otevřená věda
Akademie věd České republiky, který se
od roku 2005 systematicky soustředí na
podporu zvyšování zájmu o vědu a výzkum. V rámci projektu jsou realizovány
studentské vědecké stáže na špičkových
výzkumných pracovištích.
V roce 2017 realizovala AV ČR v rámci
dvanáctého pokračování projektu Ote-

Každý na svém místě a ve svém oboru
máme možnost ovlivnit naši budoucnost, štěstí dětí, které budou moci
rozvinout a uplatnit to, co by bez naší
cílené podpory zůstalo skryto či nevyužito. Když se rozhlédneme kolem sebe,
máme možnost spatřit nádherné odkazy lidí, kteří něco dokázali či vytvořili.
V řadě případů se ale člověk s velkým
potenciálem někam ztratil.
Těžko hledáme příčiny jeho neúspěchu,
ztráty motivace či osobního štěstí. Jeho
potenciál byl zmařen. Pevně věřím, že
právě vedení školy má jedinečnou příležitost a schopnost vytvořit takové klima
školy, ve kterém bude schopno identifikovat nadání i potřeby pro další cílený
rozvoj osobnosti každého dítěte, každého pedagoga.
vřená věda celkem 100 studentských vědeckých stáží pro talentované studenty
středních a vysokých škol.
Desetiměsíční stáže probíhají na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR pod
vedením lektorů z řad vědecko-výzkumných pracovníků ústavů Akademie věd
ČR v časové dotaci 8 hodin/měsíc.
Výstupy z projektu Otevřená věda v podobě odborné práce se mohou uplatňovat v další badatelské aktivitě pro středoškoláky – ve Středoškolské odborné
činnosti, www.soc.cz, kterou jako jednu
ze soutěží vyhlašuje MŠMT a garantuje
NIDV. Více na www.otevrena-veda.cz.
Na portálu www.talentovani.cz
jsou dispozici informace o Krajských sítích podpory nadání i centrální nabídka
aktivit a informací pro žáky, pedagogy,
rodiče, odbornou i laickou veřejnost.

Výzvy, které na nás čekají
Je zřejmé, že v oblasti podpory nadání za spolupráce i aktivity mnoha subjektů, podpory MŠMT a jeho přímo
řízených organizací včetně NIDV došlo
v posledních letech k velkým pokrokům.
Přesto i nadále registruji dlouhodobé
výzvy v tomto segmentu společného
vzdělávání:
 Společenská poptávka – na základě
které se rozvoj potenciálu každého
jedince na všech stupních vzdělávání
stane prioritou.
 Aplikovaný výzkum a uplatnění nejnovějších mezioborových poznatků
v pedagogických a souvisejících vědních oborech.
 Studijní příprava a kontinuální vzdělávání ředitelů, pedagogů, pora-

denských pracovníků v této oblasti.
Srovnatelná systematická celoživotní (kontinuální) podpora, vyhledávání, identifikace a péče o nadané ve
všech oblastech nadání (rozdíly jsou
patrné, pokud porovnáváme oblast
sportovního a kognitivního nadání).
 Systém podpory nadání a personální
podpora odborníků na všech stupních
škol.
 Současná orientace na výkon, navíc
poměřovaný statisticky k celku, nikoliv
k pokroku jedince. Tedy důraz na to,
co je a není průměrné, tedy „normální“ nebo „nenormální“.
 Uplatňované hodnocení vztažené ke
znalostem, nikoliv k tvořivosti, divergentnímu či kritickému myšlení či
schopnosti aplikovat znalosti i dovednosti v reálném světě, ve vědě.
 Množství času i energie, které je věnováno slabým stránkám jedince
místo toho, aby bylo využito k rozvoji
silných stránek jedince, k posilování
pozitivních zkušeností nutných pro
jeho dlouhodobou motivaci a zájem
o vzdělávání.
 Otevřenost škol k propojování vzdělávacích oborů (předmětů), projektové,
badatelské či experimentální výuce,
využití nových informačních zdrojů
a technologií a s tím spojená úprava
organizace vyučování i příprava pedagogů.
 Propojenost s praxí a průchodnost
vzdělávacího systému, finanční i právní podpora či opora.
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