
Zlatan a jeho výzva opět v akci: odhalte svůj talent dřív, než si vyberete školu 

Blonďatý frajer a patriot Pardubického kraje Zlatan je zpět na scéně a sním i jeho výzva, která odhalí 

i skrytý talent. S příchodem podzimu totiž odstartovala druhá vlna informační kampaně na propagaci 

webové aplikace Zlatanova výzva, jejímž cílem je poradit budoucím středoškolákům s výběrem 

vhodného oboru. Seznámit se s ní můžete také na akci roku Parádního kraje – Hitparádě škol a 

zaměstnavatelů Pardubického kraje. 

S příchodem nového školního roku nadešel ideální čas na zahájení navazující propagační kampaně, 

která má za cíl představit Zlatanovu výzvu, a to tak, aby si budoucí středoškoláci mohli otestovat své 

schopnosti a nadání ještě před podáním přihlášek na střední školu. „V rámci podpory chytrých řešení a 

inovací chceme napomoci také tomu, aby žáci 8. a 9. tříd základních škol, což je primární cílová skupina 

pro naši kampaň, při svém rozhodování zohlednili v první řadě své vlastní silné stránky, které mají a díky 

střední škole je dále rozvíjeli a následně profesně uplatnili. Stejně tak oslovujeme i jejich rodiče, protože 

i oni mají na rozhodování svých dětí velký vliv,“ popsal hlavní cíl Ladislav Valtr, radní Pardubického kraje 

pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. 

Řemeslné a technické obory jsou kvalitou výuky na vzestupu, stejně tak roste šance na budoucí 

uplatnění a potenciální nástupní plat. Při výběru střední školy dnes však bohužel stále hraje prim její 

prestiž a nad všemi školami v tomto ohledu vítězí gymnázia. Jenže mnohdy jde tento výběr proti 

talentu jednotlivých žáků.  

Projekt Zlatanova výzva se snaží tento trend změnit a zdůraznit potřebu vybírat školu zejména podle 

nadání a talentu. „Využívá k tomu formu webové aplikace s dotazníkem s 60 testovacími otázkami 

struktury zájmů AIST-R a algoritmem, který dokáže prostřednictvím inklinace k jednomu z vrcholů 

Hollandova hexagonálního modelu osobnosti a pracovního prostředí, tzv. RIASEC, identifikovat, na jaké 

povolání se uživatel hodí. Tato povolání jsou přes webový nástroj spárována s nabídkou konkrétních 

škol a pracovní nabídkou v regionu. Tento postup přináší vysokou kredibilitu, která eliminuje skeptický 

přístup k podobným volně dostupným online testům,“ vysvětluje Ondřej Tušl, RIS3 manažer projektu 

Parádní kraj, který za projektem Zlatanova výzva stojí. Od spuštění aplikace na podzim minulého roku 

svůj talent odhalilo již více jak 5000 žáků z Pardubického kraje a tento nástroj se stal součástí 

pracovních pomůcek nejednoho výchovného poradce.  

Zlatanova výzva je také součástí dalších aktivit Parádního kraje. Mimo jiné se s ní budou moci seznámit 

návštěvníci Hitparády škol a zaměstnavatelů Pardubického kraje, která proběhne 25. 11. v pardubické 

Enteria aréně. Akce cílí na žáky, jejich rodiče a pedagogy, speciálně pak výchovné poradce. Zatímco 

žáci si budou moci na místě vyplnit dotazník, odhalit svůj talent a soutěžit o hodnotné ceny, pro 

výchovné poradce je připraven workshop, kde se seznámí s tím, jak aplikaci využít při své práci.  

Webovou aplikaci Zlatanova výzva naleznete na www.paradnibudoucnost.cz.  

 

http://www.paradnibudoucnost.cz/

