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Skrytý potenciál?



TALNET

- je příležitost pro lidi, které zajímají nevšední problémy
- nabízí vzdělávání na úrovni odpovídající znalostem a 
zájmům studentů
- nabízí setkávání s vrstevníky podobných zájmů
- umožňuje konfrontaci názorů s instruktory, vědeckými 
experty, specialisty z praxe



TALNET každoročně nabízí

- online studium v T-kurzech pro cca 400 žáků
- okolo deseti T-exkurzí s kapacitou 10 – 20 účastníků
- tři vícedenní soustředění 
- badatelskou kombinovanou T-expedici
- individuální T-praxe
- T-studium pro středoškoláky na VŠ



Kombinované aktivity

- T-expedice
- T-exkurze
- T-praxe



Soutěž, soutěž, soutěž!!!



T-expedice

https://www.youtube.com/watch?v=McK2vEEFHC8

https://www.youtube.com/watch?v=McK2vEEFHC8


T-expedice - metodika

Garant
Badatelský záměr
Expert
Badatelé
Online příprava
Materiál, povolení
Prezenční část
Poster, článek, sborník



T-expedice - přínosy

Věda na vlastní kůži
Týmová aktivita
Pečlivé plánování
Improvizace
Kontakty



T-expedice - zajištění

Systém podpory nadání
Talnet
Spolupracující subjekty 
(školy, muzea, kraj)



T-expedice



Soutěž, soutěž, soutěž!!!



T-exkurze

Podpora nadání
Otevření vědy společnosti
Propojení vzdělávacího systému



T-exkurze - koncept 

Kombinovaná aktivita
Tři týdny online přípravy
Návštěva odborného 
pracoviště
T-report, vyhodnocení



T-exkurze „centrální“ a „krajské“

Podzimní a jarní termín
Biologie, fyzika, chemie, historie, geologie a další



T-exkurze „putovní“

Není vázaná na konkrétní lokalitu
Uzpůsobená i mladším dětem
Etologie zvířat



T-praxe

Umožňují studentům spolupráci s univerzitním a 
firemním prostředím 
Forma vícedenních stáží 
Přímá podpora školitele
Individuální potřeby studenta 
Výstupem je odborný článek a odborná prezentace před 
kolegy z oboru



T-praxe 2018

Meopta optika a.s.
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Katedra optiky PřF UP v Olomouci



T-expedice, T-praxe, T-exkurze 

spolupráce s učiteli

Informace pro žáky
Vyhledávání témat
Spolupráce s institucemi v domovském regionu
Příprava vlastní expedice
Miniexpedice, T-expedice junior



Kontakty a odkazy

Štěpán Peterka, Talentcentrum NIDV, peterka@nidv.cz
Vojtěch Tutr, Talentcentrum NIDV, tutr@nidv.cz
Kateřina Remišová, Talentcentrum NIDV, 
katerina.remisova@talentovani.cz

www.talnet.cz
www.talentovani.cz
www.nidv.cz

http://www.talnet.cz/
http://www.talentovani.cz/
http://www.nidv.cz/


Kontakty a odkazy

http://www.talentovani.cz/system-podpory-nadani/krajske-
site#coordinators

http://www.talentovani.cz/system-podpory-nadani/krajske-site#coordinators


Soutěž, soutěž, soutěž!!!



Soutěž, soutěž, soutěž!!!



Soutěž, soutěž, soutěž!!!



Skrytý potenciál?



Děkuji za pozornost

Štěpán Peterka
722963670
peterka@nidv.cz


