
  
 
 
 

 

 
 
 

Mathematische Begabung: Modellierung, Diagnose, Förderung 

Matematické nadání: Modelování, diagnóza, podpora 
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V druhém projektovém období (srpen 2018 až červenec 2019) oba týmy úspěšně pokračovali 

v práci započaté v prvním projektovém období. Vzájemná komunikace obou týmů byla i nadále 

vedena konstruktivně a nedocházelo při ní k žádným problémům. Oba týmy řádně 

zpracovávaly své dílčí činnosti, na kterých se domluvily a o své práci a výstupech z ní se 

průběžně vzájemně informovali. 

 

Výstupy z pracovního balíčku A1 O.A1.1 (Koncept k modelování matematického nadání), O.A1.2 

(Koncept k diagnóze matematického nadání) a O.A1.3 (Koncept k podpoře matematického 

nadání) byly v tomto monitorovacím období úspěšně dokončeny. Na jejich vytvoření se podílely 

obě univerzity a výsledné materiály byly publikovány na oficiálních stránkách projektu 

(O.A5.5). Ve třetím projektovém období je počítáno s evaluací a případnou revizí vytvořených 

výstupů v rámci pracovního balíčku A3 a jeho aktivity A3.1 Výzkum a optimalizace. 

 

V daném projektovém období proběhl druhý přeshraniční seminář (Přeshraniční seminář 2019 

O.A2.2). Seminář probíhal od pondělí 11. do středy 13. března 2019 v hotelu OtavArena v Písku. 

Lokalita a termín semináře byly vybrány po komunikaci obou zapojených projektových týmů. 

V rámci semináře byly studentům obou univerzit prezentovány dosavadní výstupy z projektu, 



  
 
 
 

 

možné alternativy diagnózy a podpory matematicky nadaných žáků a v neposlední řadě i 

zkušenosti a výstupy ze spolupráce studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích se zapojenými učiteli matematiky z Jihočeského kraje. Mimo to bylo 

dalším klíčovým aspektem celého setkání navázání komunikace a spolupráce mezi studenty 

obou zapojených univerzit. Na základě dohody obou projektových týmů byl celý seminář 

uhrazen z prostředků projektového partnera. 

 

Poslední přeshraniční seminář (Přeshraniční seminář 2020 O.A2.3) byl předběžně naplánován 

na termín 23. - 25. 3. 2020 přičemž jako místo konání byl zvolen Regensburg. 

 

Další plánované výstupy projektu tj. Konference 2019 (O.A5.1) a konference 2020 (O.A5.2) 

postoupily do fáze příprav. Byly zahájeny diskuze nad obsahem a organizací plánových 

konferencí, které by měly být realizovány v následujícím projektovém období. 

 

Ve fázi příprav je i závěrečná publikace projektu (O.A5.5), jež by měla být publikována do 

skončení projektu v srpnu 2020. Oba projektové týmy již začaly zpracovávat dostupné 

materiály, které poslouží k vytvoření publikace. 

 

V průběhu celého projektového období docházelo ke schůzkám projektových týmu na 

Jihočeské univerzitě i na univerzitě v Bayreuthu. O jejichž obsahu se oba týmy průběžně 

informovaly. 

 

Nastolená forma komunikace pomocí e-mailů se osvědčila a byla používána i v tomto 

projektovém období. Komunikace a následná kooperace obou týmů funguje bez problémově a 

efektivně. 

 

 

 


