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Anotace
AI talent inkubátor cílí na identifikaci a rozvoj nadaných dětí směrem k novým technologiím.
Jde o komplexní program rozvoje pro nadané založený na pravidelné dlouhodobé
individuální i skupinové práci s účastníky ve třech modulech - technologie, business a
seberozvoj - a to pod vedením interních i externích odborníků. Program propojuje talenty
s praxí v lokálních firmách a odborných pracovištích a je plánován s ohledem na jeho
udržitelnost. Je možná online i offline forma a verze v AJ.

2. Strukturovaný popis organizace

Název organizace

nvias, z. s.

Typ organizace

Zapsaný spolek

Specifika organizace

vzdělání v oblasti nových technologií,
podnikavosti a osobního rozvoje

Cílová skupina - charakteristika

Primární cílovou skupinou jsou žáci základních a
středních škol

Sídlo organizace

Studentská 2135/105, 32300 Bolevec

Webová stránka

www.nvias.org

3.

Slovní popis organizace

“Měníme budoucí generace z konzumentů na tvůrce!” - jsme organizace nvias, z.s. a
v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže působíme od roku 2017, a to především
v Plzeňském kraji. Chceme dát dětem a mladým lidem prostor pro experimentování a učení
se při vytváření úspěšných produktů a aplikací. Věříme, že v dnešním světě skutečně
můžou proměnit své sny v realitu. Naším cílem je rozvíjet klíčové kompetence jako je
informatické a kritické myšlení, komunikace, kooperace, kreativita či prezentační dovednosti,
a to již od dětství. Klíčové je propojování teoretických poznatků s praxí a možnost vlastní
explorace. Do procesu učení zahrnujeme prvky gamifikace a snažíme se představovaná
témata uchopit vždy co nejkomplexněji. Dětem a mladistvým v regionu přinášíme originální
programy (projektové dny, kroužky, kempy atd.), které rozvíjí jejich podnikavost a tvořivost.
Chceme budovat komunitu tak, aby se nápady mohly dále rozvíjet a pomáháme našim
účastníkům v jejich další profesní cestě, ať už při tvorbě vlastních startupů či práci ve vědě
nebo firemním sektoru.
4.

Popis příkladu inspirativní praxe

Cílem projektu AI talent inkubátor je tvorba kvalitního volnočasového programu pro nadané
žáky, který může rozvíjet jejich tvořivost, podnikavost, informatické myšlení a další
kompetence. Cílem je přispět k identifikaci technicky nadaných dětí v regionu a poskytnout
jim možnost komplexního rozvoje, ten považujeme za zásadní, proto je projekt postaven na
třech pilířích - technologie, business a seberozvoj. Vzdělávacím cílem projektu je posílit
u nadaných žáků technologické znalosti a dovednosti, rozvinout klíčové kompetence, rozšířit
znalosti o businessu a podpořit jejich seberozvoj nad rámec školní výuky pod vedením
odborných mentorů i odborníků z praxe. Cílem je vést účastníky ke konkurenceschopnosti na
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budoucím trhu práce, posílit jejich schopnost pracovat s novými technologiemi a propojit je
s firemní praxí již v mladém věku. Dalším cílem je motivovat nadané žáky k mimoškolní
aktivitě a vědomé práci se svým talentem, učit je mapovat své silné i slabé stránky a
efektivně s nimi pracovat. Vzdělávacím cílem je i rozvoj týmové spolupráce, schopnosti reflexe
a práce s očekáváním. Další cíl je navázání talentů na odborná pracoviště a do firem, umožnit
jim práci s novými technologiemi, zprostředkovat exkurze, stáže či práci na projektech s
přesahem do praxe. Chceme tvořit program, který bude sytit potřeby nadaných žáků v regionu
- jak vyplývá z aktuálních studií (např. Macek, 2019), mladiství nadaní chtějí mít uspokojivé
vrstevnické vztahy mají mnohdy problémy s přijetím své originality, také se chtějí rozvíjet ve
specifických tématech a setkávat s odborníky, což náš projekt zohledňuje. Detailnější
vzdělávací cíle stavíme v souladu s dvaceti principy pro vzdělávání tvořivých, talentovaných
a nadaných žáků (Portešová, 2018).
Cílovou skupinou jsou nadaní žáci ve věku (12-19 let) navštěvující 6-9 třídu ZŠ či 1-4 ročník
středních škol, kteří se zajímají o nové technologie a business. Nadané děti jsou rozmanitá
cílová skupina, ke které je nutný maximálně individuální přístup, nalezneme však společná
témata, kterým je vhodné se s nadanými věnovat - práce s vlastní originalitou a talentem,
rozvoj tvořivosti, rozvoj kognitivních funkcí a kompetencí, rozšiřování znalostí pod odborným
vedením, práce na komunikačních dovednostech s dospělými a vrstevníky, práce se
specifickým nadáním směrem k novým technologiím. Cílíme tedy na nadané žáky, blíže
specifikované věkovým rozmezím a zájmem o problematiku nových technologií (konkrétně
umělé inteligence) a business. Jedná se primárně o žáky, kteří se již dříve zapojili do některých
z našich nabízených aktivit (především soutěží Future Factory či AI Discovery) a vykazovali
velký zájem a nadprůměrné nadání. Součinnost s lokálními základními a středními
školami, na kterých pravidelně organizujeme různé aktivity z našeho portfolia, umožňuje
efektivní výběr nadaných žáků a jejich motivování k účasti na programu AI talent inkubátor.
Cílovou skupinou pro období projektu jsou dvě skupiny nadaných žáků po 8 účastnících
(celkem tedy 16 dětí), což považujeme za adekvátní vzhledem k unikátnosti programu
a počtech nadaných žáků v populaci. Nicméně již v jarním kole se nám podařilo zapojit čtyři
týmy dohromady s 16 studenty středních škol. Součástí programu jsou i individuální
konzultace s psychologem, které umožňují bližší specifikaci nadání u žáka, sestavení
individuáního plánu rozvoje nadání a zajistí návaznost rozvoje směrem k rodině a škole.
Harmonogram realizace projektu dělíme na následující fáze:
1. Příprava (březen) - proběhla propagace projektu a výběr účastníků, komunikace
s účastníky, jejich rodiči a učiteli, nastavuje se organizační a administrativní rámec. Odborný
tým interních i externích expertů připravoval následné workshopy, podrobný program,
materiály, optimální výukové metody tak, aby korespondovaly s cíli učení.
2. Workshopy (duben - červen) - kdy se skupina 16 účastníků pravidelně scházela jednou
týdně na dvouhodinový program, který byl realizován našimi odbornými lektory. Průběžně se
střídala témata technologií, businessu a seberozvoje. V rámci této fáze účastníci pracovali na
prvním týmovém projektu pro využití umělé inteligence, při němž průběžně mohli uplatňovat
nabyté poznatky v praxi. Na závěr byla realizovaná prezentace výstupů.
3. AI Discovery Show - prezentace výsledků proběhla pomocí online události, kterou jsme
chytlavě nazvali AI Discovery Show. Příležitost online prostředí nám umožnila zapojit také
odborníky z oboru umělé inteligence. Na prezentaci vystoupili studenti se svými projekty,
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které prezentovali zástupcům jak akademického, tak firemního prostředí. Celý záznam
z online události můžete nalézt na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=5uesCMa2dfo
4. Přesahu do praxe (září - listopad) - nyní jsou účastníci připraveni jít se ještě více inspirovat
do praxe. V této fázi aktuálně organizujeme exkurze do firem a na odborná pracoviště,
sezení s dalšími odborníky z praxe, možnost stáže či realizace vlastního AI projektu/startupu.
Studenti také navštěvují jednou za měsíc také workshop technologií umělé inteligence pod
vedením našeho vyjímečně nadaného mentora Davida, jako náhradu za neuskutečněné letní
soustředění, který nemohlo proběhnout z důvodu kapacit účastníků. Zároveň probíhá
kampaň a shánění financí od firem na AI Inkubátor 2022.
5. Závěr (prosinec) - vyhodnocení a evaluace projektu, prezentace výsledků, příklady dobré
praxe, hodnocení individuálních plánů rozvoje nadání a další postup.
Popis konkrétních týmových projektů:
Projekt A - Projekt, který je ve spolupráci s SIT port, má za cíl vytvořit aplikaci na podporu
turismu v Plzni. Aplikace využívá umělé inteligence k automatickému doporučování aktivit na
základě preferencí a zájmů daného člověka. Díky této aplikaci tak turista dostane atraktivní
tipy na vyplnění volného času při návštěvě Plzně.
Projekt B - Projekt, který je ve spolupráci s firmou AIMTEC má za cíl využívat umělé inteligence
pro automatizaci třídění dat. Tento projekt nabízí studentům přispět aplikací v úspěšné
technologické firmě k zvýšení efektivity a současně také nechává mladé talenty nahlédnout
do komplexnosti vývoje a implementace ve firmě.
Project C - Projekt, který studenti tříčlenného týmu vytvořili během jarního projektu je
konceptem návrhu využití umělé inteligence při třídění odpadu. Pro tento projekt nebyl zatím
nalezen partner, ale žáci zvládli vytvořit základy neuronové sítě rozpoznávání obrazu pomocí
technologie vision. Tento tým se také setkal s konstruktivní zpětnou vazbou, která je při tvoření
AI projektů velice důležitá.
Projekt D - Projekt, který vznikl spojením smyslu pro obchod a umělou inteligenci navrhuje
automatizovaného robotického učitele angličtiny, který je vyučuje pomocí využití technologie
speech a conversational AI..
Jak už bylo zmíněno výše, tak cílem projektu není pouze vytvářet fungující programy a
aplikace, ale také současně poskytnout příležitost vyzkoušet si pracovat v týmu a dát
průchod kreativitě účastníků. Účastníci na jaře prošli tříměsíčním intenzivním kurzem na
týdenní bázi složených ze tří modulů. Jarní kurz proběhl v online režimu za účasti šestnácti
účastníků. Studenti ve odpoledních hodinách trávili čas na sebevzdělávání v oblasti umělé
inteligence, osobního rozvoje a obchodních dovedností.
4.1. Cíl podpory
Cílem podpory je zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky základních
škol a středních škol v hlavních vzdělávacích oblastech a oborech, s důrazem na tvůrčí činnost,
zabezpečení péče a podpory o nadané žáky v oblasti neformálního a zájmového
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vzdělávání, zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního a zájmového vzdělávání pro nadané
žáky.
4.2. Forma podpory
Individuální i skupinová práce s účastníky v rámci projektových dnů, kroužky, kempů.
Pořádáme workshopy, kurzy, exkurze, soutěže. To vše ve spolupráci s odborníky a s firmami
v regionu.
4.3. Hlavní přínos
AI talent inkubátor je unikátní projekt, který nabízí vysoce specializovaný a komplexní
rozvojový program nadaným dětem, a to na velmi aktuální téma umělé inteligence. Projekt
zahrnuje odborné lektorské vedení složené z interních expertů organizace nvias i expertů
z řad firemní a výzkumné praxe. Program je svým formátem v Plzeňském kraji jedinečný a
nabízí smysluplný, systematický rozvoj tvořivosti a nadání u dětí, dále zásadně ovlivňuje
přemýšlení o nových technologiích a posiluje kompetence k jejich uchopení. Program je
sestaven v souladu s principy rozvoje nadaných děti. Klíčovým aspektem je propojení
programu s praxí, umožnění práce na implementaci reálných řešení v oblasti AI pro firmy,
propojení mladých talentů s firmami a odbornými pracovišti. Napojení na firmy navíc
přislibuje reálnou perspektivu udržitelnosti projektu i po skončení dotačního financování.
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Vysoká míra angažovanosti firem v průběhu projektu a ukázka závěrečných projektů dětí
zjednotlivých fázích může být pro firmy inspirativní, ale i prakticky využitelné. Ochota firem
účastnit se na podobných projektech je již nyní na dobré úrovni (např. Online AI workshopy),
preferovali by však před investováním do rozvoje vidět výsledky dlouhodobějšího programu
k čemuž právě slouží AI Talent inkubátor.
Projekt je přínosný hned v několika rovinách. Především jde o přínos pro nadané žáky, kteří
se chtějí rozvíjet v oblasti nových technologií (umělé inteligence), businessu a prohloubit svůj
seberozvoj. Absolvováním našeho programu získávají nové dovednosti, znalosti i sociální
kontakty, mají možnost pracovat s podobně zaměřenými vrstevníky v týmech na odborných
projektech AI, které mohou dále rozvíjet, a to pod vedením expertů a v součinnosti
s lokálními firmami/odbornými pracovišti. Každý účastník v průběhu projektu má možnost
sestavení individuálního plánu rozvoje nadání, na konci obdrží souhrnou reflexi od všech
mentorů, která bude žáka motivovat a doporučí možnosti dalšího adekvátního rozvoje.
Výstupem fáze workshopů na jaře byl menší týmový projekt, který bude možné dále rozvíjet
a představit firmám, do kterých se budou organizovat exkurze. Je tedy možné, že vznikne
nový startup či někteří z účastníků získají na konci projektu možnost stáže ve firmě. Jedním
z individuálních výstupů je i např. SOČ účastníků, průběžné referáty a prezentace
o vytvářeném řešení ve škole. Projekt je přínosný i pro firmy, jelikož jeho prostřednictvím
mohou navázat kontakt s mladými talenty v oblasti technologického rozvoje. Vytvořená
řešení mají přímý přínos pro firmy a jsou inspirací k implementaci umělé inteligence do

7/12

chodu vlastního podniku. Jasný přínos projektu je i pro naší organizaci nvias, jelikož pomůže
nastartovat trvale udržitelný smysluplný AI talent inkubátor pro nadané žáky, které průběžně
vyhledáváme skrze soutěže, workshopy, komunikaci se školami. Projekt skvěle doplňuje
portfolio aktivit, zároveň přispívá k budování místní komunity technologických nadšenců a
talentů, na kterém se podílíme již od našeho založení. Vzniká také souhrn příkladů dobré
praxe, který může být inspirací pro školy, firmy i další organizace.
4.4. Zdroj financování
Projekt je spolufinancován na základě dotace MŠMT v rámci dotačního programu Podpora
nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021: evidenční číslo 0028/7/NAD/2021.
Finance musí být čerpány po dobu jednoho roku a to přesně v termínu: 1.2.2021 31.12.2021.
Celkové náklady na projekt byly podpořeny ze 70 % dotací MŠMT. Zbylé finance byly získány
prostřednictvím fundraisingu firem, které podporují aktivity nvias - zejména pak společnost
AIMTEC a organizace SIT Port (Správa informačních technologií města Plzně).
Projekt nemůže opakovaně aplikovat na dotaci stejného nebo jiného dotačního programu.
5.

Rizika a příležitosti zvoleného postupu

Projekt byl vytvářen na konci roku 2020, kdy již byly známy rizika spojené s globální
pandemií COVID-19. Autoři proto počítali s možným zamezením možnosti setkávání se pro
účely vzdělávání studentů a tvoření týmových projektů. Byla proto využita online platforma
Discord, na kterou byly přeneseny veškeré aktivity jarní části inkubátoru. Na této platformě
probíhaly online workshopy ve třech modulech a současně také sloužila jako pro prostor
k setkávání a týmové spolupráci. Platforma Discord nabízí možnosti vytváření týmových
skupin, které poskytují možnost psané komunikace i týmové hovory.
Rizikem práce se skupinou studentů středních škol jsou jejich časové kapacity. Přesto, že
studenti o program měli zájem, často museli pracovat pod vysokým časovým nátlakem
vlastních školních i mimoškolních povinností. Talentovaní studenti jsou obvykle zapojeni do
většího množství rozvojových aktivit a školy je zapojují do reprezentačních činností.
Velkou příležitostí je dlouhodobé materiální zabezpečení zajištěné z projektu pro organizaci
Talent Inkubátoru. Organizace Nvias sídlí v Plzni, Studentské 105. Pro naše workshopy
využíváme pronajaté prostory v areálu Správy Informačních Technologií města Plzeň
v Cukrovarské 20, Plzeň, kde disponujeme kanceláří a prostornou vzdělávací místností. Ta je
vybavena notebooky, dataprojektorem a patřičnými náležitostmi k realizaci vzdělávacích aktivit
pro děti. Součástí je i SIT Port Garage (sdílená technická dílna) a SIT Port Event Space
(prostory pro větší setkání a akce), které je po domluvě možné pronajmout. Jsme v dění
startupové komunity, což je ideální a podnětné prostředí pro nadané žáky. Některé z nástrojů
AI je možné používat online, postačí nám tedy stávající vybavení, současně jsme pořídili
kvalitnější technologie pro realizaci workshopů se zaměřením na technologie a umělou
inteligenci. Chceme efektivně pracovat s nadanými dětmi, k čemuž je vhodná psychologická
a psychodiagnostická práce. Proto využíváme potenciál psychologa v týmu. Díky projektu jsme
mohli posílit psychodiagnostické vybavení. Jedná se o základní testové soubory k určení
úrovně kognitivních funkcí a intelektu Psychodiagnostické metody využívá jen pracovník
s odpovídající kvalifikací a za dodržení všech etických zásad psychologické práce.
Psychodiagnostika přispívá k sestavení plánů individuálního rozvoje nadání.
Psychodiagnostická rovina dodává projektu unikátní rozměr a bez možnosti zakoupení
vybavení by byl projekt značně ochuzen.
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Závěry
V rámci projektu byl vytvořen komplexní program rozvoje pro nadané žáky v oblasti technologií
(umělé inteligence) a businessu, AI talent inkubátor. Týmy žáků vytvářely vlastní projekty
s AI, které byly veřejně prezentovány za účasti zástupců firem. Projekty se postupně rozvíjejí
v reálná řešení, která lze za spoluúčasti firem či odborných pracovišť dále implementovat či
mohou být základem pro startupy nadaných žáků. Veškeré výsledky budou prezentovány také
na sociálních sítích a webu organizace nvias. Projekt AI talent inkubátor se postupně rozvíjí
ve stabilní program, který se po prvním roce podpořeným dotačními penězi zafinancuje
prostředky od firem a to především z důvodu stabilizace již existujících vzdělávacích materiálů
a ověřených postupů vzdělávání. Vzhledem k jasnému a efektivními propojení s praxí věříme,
že bude projekt AI talent inkubátor pro firmy i na dále atraktivní, jelikož umělá inteligence
a její aplikace v praxi je nanejvýš aktuální téma a expertů v této oblasti není dostatečný
počet. Z projektu vznikne zpráva pro sdílení dobré praxe, určená rodičům nadaných dětí,
firmám i školám. Výsledkem projektu jsou také individuální plány rozvoje nadání u každého
účastníka a reflexe jejich práce našimi odborníky, což jistě bude cenným přínosem pro jejich
další kariérní rozvoj. K projektu v jarní části nevznikly fotografie a další dokumentace a to
především z důvodu online konání. V podzimní části jsou studenti více zapojování a osobně
se setkávají především z důvodu zájmu o probíhající workshopy a vzdělávání
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6. Přílohy
1. Prezentace AI Discovery show včetně plakátu
YouTubeZáznamAIDiscoverShow Prezentaceke
stažení
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2. Fotografie z podzimního workshopu AI inteligence
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3. World cloud vytvořený na základě evaluace přínosu AI inkubátoru studentům.
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