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Ty technologie…
Milované i nenáviděné. Adorované i proklínané.
Dávající i beroucí zároveň – technologie. Ať
k nim zaujímáme jakýkoliv postoj, jedno je
nezpochybnitelné. Jsou tu s námi. Vyskytují se ve
veřejném prostoru, obývají naše domácnosti
a téměř srůstají s naší dlaní. Jejich drobnohled přesahuje všechna Orwellova očekávání. Přesto skrývají neuvěřitelný (nejen) edukační potenciál.
Skrze ně můžeme sdílet zkušenosti s lidmi na celé
planetě. Přijímat nejaktuálnější informace ze světového dění. Ve volitelné formě se seznámit
s tématem, které nás zajímá. Poslouchat nejlepší
univerzitní profesory z pohodlí domova. Pasivně
přijímat informace, nebo aktivně komunikovat
čtyřiadvacet hodin denně. Záplava možností je
tak velká, že bychom se v nich mohli snadno utopit, kdybychom je nedokázali efektivně selektovat. Technologie rozšířily možnosti vzdělání
v 21. století do dříve nepředstavitelných rozměrů,
ale jejich vývoj je tak rychlý, že důsledky nestíháme reﬂektovat.
Přesto, nebo možná právě proto je důležité se jimi
zabývat a také téma magazínu Perpetuum je věnováno právě jim. Na následujících stranách tak zjistíte, jak na vzdělávání v době digitální nahlíží
šéfka českého Google Taťána le Moigne. I to,
jaké jsou perspektivy digitální gramotnosti podle
Petra Valenty z katedry pedagogiky Filozoﬁcké
fakulty UK. A také vám představíme projekt Zvol
si info, abyste se v tom permanentním toku informací snadněji orientovali.
Technologie přináší příležitosti, ale i přes všechny jejich výhody tu zůstává celá řada otazníků.
Můžou nám pomoci k proměně ve vzdělanostní
společnost? Opravdu poskytují rovné vzdělávací
příležitosti pro všechny? A jsou skutečně stále
pouze dobrým sluhou, nebo se už staly zlým
pánem?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za
sebe i své kolegy ve Scio podnětné čtení a krásný
nový rok 2017.
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5 zajímavostí ze světa
vzdělávání
2017: PISA pro předškoláky

Oxford spustil MOOC

Prosincová hodina kódu

OECD ve svých mezinárodních testech
PISA třikrát ročně srovnává patnáctileté
studenty ve stále více zemích světa. Ke
konci roku 2017 by měly proběhnout
pilotní testy dovedností pětiletých dětí
IELS. Co všechno mohou srovnávací
testy pro předškolní výuku přinést? K otevření diskuze publikovalo devět odborníků z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie článek, který shrnuje hlavní rizika:
1. Podoba vzdělávání je především politickou otázkou, navrhované testy se ale
tváří jako technická věc. 2. OECD testy
vzbuzují dojem objektivity. Autoři
článku však namítají, že nastavení testů
vychází z konkrétní perspektivy. 3. IELS
se nevypořádávají s kritikou metodologie srovnávání, které čelí samy PISA
testy. 4. Každé mezinárodní srovnání
vyžaduje zjednodušení vzdělávacích
paradigmat na společný základ. 5. Ani
v sekci rizik neřeší OECD možné
neblahé dopady svého velkého vlivu.

Oxfordská univerzita oznámila svůj
první hromadný otevřený online kurz ve
spolupráci s online sítí univerzit ze Spojených států. Bude otevřen kurz ekonomiky ve spolupráci s online platformou
edX, zorganizovaný Harvardem a Massachusettským institutem technologie.
Nutnost MOOC kurzů v posledních
letech stoupá, a to hlavně ve Spojených
státech. Jejich přívrženci argumentují, že
zde je potřeba více volně dostupných
online zdrojů, zatímco skeptici argumentují tím, že výuka opravdového učitele
nelze být nahrazena replikou na internetu. Oxford už několik online zdrojů
nabídl pomocí služby iTunes U nebo
oddělení pro další vzdělávání. Online síť
edX dnes má více než 9 milionů studentů
a poskytuje přes 900 online kurzů od univerzit, jako Harvard, MIT, Berkeley ve
Spojených státech, Edinburg, Imperial
College v Londýně a dalších z celého
světa.

5. – 6. prosince tohoto roku proběhne takzvaná Hodina kódu. Akci pořádá v rámci
Týdne vědy společnost Code.org, hodlá
studenty zaujmout příležitostí zkusit si
programování nebo tvorbu videoher.
Děti od čtyř let si zde budou moci
vyzkoušet různorodé samostatné, ale
i skupinové aktivity, děti mohou pracovat na počítačích, telefonech i tabletech. Dokonce i „bezdrátové“ aktivity
budou k dispozici, pokud někdo nebude
mít přístup k přístroji.

Co všechno je inovace?
Thomas Hatch se na svých stránkách
věnuje inovacím ve vzdělávání a tomu,
jak je tento termín vnímán v různých
zemích. Někde se zdá být inovativní
cokoli, co vybočuje, jinde musí jít o skutečně revoluční změny. Rozdíl lze ilustrovat na odlišném přístupu Malajsie
a Singapuru. Singapur se dlouhodobě
drží na vrcholu srovnávacích testů, malajští studenti se v matematice, čtení nebo
přírodních vědách objevují v žebříčcích
až o průměrně padesát příček níž. Přesto
jsou právě v Malajsii inovační snahy
velmi podobné těm např. americkým: otevírá se stále více alternativních škol, ať
už výdělečných, nebo neziskových,
a nestátní skupiny vytváří další vzdělávací příležitosti: odpolední kroužky,
tábory, workshopy, silný je i proud domácího vzdělávání.

Jak mohou audioknihy pomáhat?
Poslouchání audioknih se může zdát jako
zjednodušování, někteří učitelé v něm
ale naopak vidí mnoho výhod. Pro
Ashley Alicea, učitelku třetí třídy, byly
audioknihy více než nápomocné. Ashley
říká, že poslouchání dětem pomohlo
nejen v motivaci, ale i v rozvoji představivosti. Když zmizí nutnost dekódovat
každé slovo, mají děti možnost se
opravdu zaměřit na příběh a poté se také
lépe zapojit do třídní diskuze.
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Jak se překračují hranice ve vzdělávání?
1

Pesimista by možná odvětil, že
obtížně a pomalu, ale nebyla by
to pravda a máme důkaz.
Pokusili jsme se o to spolu se
třinácti řečníky a hosty na akci
Perpetuum 2017 – konferenci
o vzdělávání bez hranic. Ta
proběhla 8. listopadu v centru
moderního umění DOX.
A poskytla prostor pro rozšíření
obzorů o vzdělávání. Představila
inspiraci v zahraničí. A také

4

sdílela českou zkušenost
a nahlédla do vizí týkajících se
vzdělávání očima inspirativních
osobností. O tom, zda se
podařilo pomyslné hranice
překročit, nebo se jich alespoň
dotknout, se můžete podívat
v záznamech na Facebooku
Perpetuum.

1: Na panelu ZAHRANIČNÍ INSPIRACE vystoupil Bob
Kartous z EDUinu, Šimon Pánek z organizace Člověk v tísni,
Ondřej Liška z Ashoky a Taťána le Moigne z Googlu.

3: Účastníci konference si mohli prohlédnout výstavu
HAVEL.

2: O ČESKÉ ZKUŠENOSTI hovořil Tomáš Hruda z Education
Republic, Eva Sanigová ze ZŠ Livingston, Jiří Raiterman
z DOXu a Miloš Říha, ředitel Skautského Institutu.

5: Konference se zúčastnilo více než 200 lidí.

4: VIZE VE VZDĚLÁVÁNÍ představil Mikuláš Bek, rektor
Masarykovy univerzity, Václav Kubata, ředitel Nadace
Depositum Bonum, Radek Špicar ze Svazu průmyslu
a dopravy a Ondřej Štefﬂ, ředitel Scio.

6: V rámci odpoledního programu proběhlo několik
workshopů, které společně připravil DOX a Scio.
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Nekonzumujte zkažené informace
Text: Markéta Majerová

(Nejen) online média nám

Co je projekt Zvol si info?

občas servírují informace,

Projekt Zvol si info je iniciativa devíti studentů Masarykovy univerzity vzniklá na
základě kurzu vypsaného katedrou politologie na Fakultě sociálních studií. Konkrétně kurz zaštiťuje Petra Vejvodová
a Miloš Gregor. Projekt jako takový si
klade za cíl naučit příjemnou formou
mladé lidi kriticky uvažovat o informacích.

o jejichž kvalitě, aktuálnosti i původu je možné
diskutovat. Pod rouškou
anonymity do mediálního
prostoru pronikají trollové, ale i méně magická
stvoření v podobě různých lobbistických skupin
či desinformačních
serverů. A na rozdíl od
špatného jídla se konzumace zkažených informací projeví s časovým
odstupem a s větším
dopadem. Jako prevence
může posloužit například
projekt Zvol si info,
o kterém jsme si povídali
s Ondřejem Chlupáčkem.

Kdo za ním stojí a jaká byla motivace
jej založit?
Jako mladí lidé, kteří denně fungují na internetu a sociálních médiích, vidíme
škodlivé účinky dezinformací a propagandy a jsme si jich vědomi. Jejich šíření
a konzumace nám přišla alarmující,
a proto jsme se rozhodli s tím něco dělat.
Nechtěli jsme bojovat proti někomu
nebo něčemu, ale spíš za něco. A to něco
je pro nás mediální gramotnost. Dalším
impulzem pro nás byl dotazník, který stál
na úplném začátku. Rozeslali jsme středoškolákům a gymnazistům napříč Českou republikou zmíněný dotazník, jehož
výsledky nebyly úplně pozitivní. 75 %
dotázaných pravidelně čerpá informace
od svých kamarádů z FB a 20 % z nich je
jedno, jaký má zpráva zdroj. A to byl asi
největší podnět.
Myslíte si, že se stáváme i konzumenty
dezinformací dobrovolně?
Předpokládám, že ano. Nikdo nedrží nikomu hlavu u monitoru a nenutí ho konzumovat nějaký obsah. Lidé dezinformační obsah konzumují sice dobrovolně,
ale často nevědomky. To je účel současné
propagandy – ne nutně někoho přesvědčovat o změně názoru. Spíše se snaží čtenáře na internetu utopit ve spoustě alternativních variantách pravdy, nepravdy.
A to do takové míry, že lidé začnou být
apatičtí naprosto ke všemu, co se okolo
nich děje. Situace, kdy lidé nejsou schop-

ni odlišit, co je pravda, co ne, co je realita
a co ﬁkce, nahrává těm jedincům, kteří nemají s demokracií dobré úmysly.
Co můžeme udělat proto, abychom se
dostali ke kvalitním informačním zdrojům?
Na tuhle otázku se projekt Zvol si info nesnaží hledat odpovědi. My nechceme nikomu říkat, co si má myslet a co má číst.
Našim primárním cílem je ukazovat na
problematické aspekty dezinformačního
obsahu a propagandy a ty pak předávat
naší cílové skupině, kterou jsou studenti
ve věku 15–19 let. Jezdíme po gymnáziích, středních i základních školách s přednáškami, na našem webu zvolsi.info
máme blog, kde příjemnou a naučnou formou vysvětlujeme a radíme, doporučujeme a tak podobně. A hlavně jsme sepsali
mediální příručku Surfařův průvodce po
internetu, která je vlastně středobodem
celého programu.

EDUnovinky

Jak poznáme, že jsou zdroje kvalitní?
Jak naopak rozpoznáme hoax?

Nikdo nedrží nikomu
Jak jsem zmínil v předchozí otázce – napsali jsme mediální příručku Surfařův
průvodce po internetu, kde vypichujeme
nejčastější přešlapy dezinformačního obsahu. Ty jsou: 1. zdroje, 2. svalování viny
a nálepkování, 3. vymýšlení faktů, 4. manipulace obrazovými prostředky, 5. hra
se strachem a emocemi. Pokud v článku
nenajdeme nějaký z těchto bodů, článek
je kvalitní. Pokud ano, tak je nekvalitní.
Je podle vás problematika masmédií
na školách dostatečně prezentována?
Mohla by být víc vzhledem k povaze informační doby 21. století.

hlavu u monitoru
a nenutí ho konzumovat
nějaký obsah. Lidé
dezinformační obsah
konzumují sice
dobrovolně, ale často
nevědomky.

Co může pomoci studentům, aby získali více kompetencí v mediální gramotnosti?
Nerozumím otázce? Nepotřebují žádné
kompetence. Potřebují zapnout vlastní
mozek a ne pouze kriticky přijímat veškerý obsah, kterému jsou vystaveni.
K tomu jim pomůže náš Průvodce.
Které schopnosti potřebuje čtenář
k tomu, aby uměl rozpoznat ne/kvalitní informační kanál?
Potřebuje si přečíst našeho Průvodce
a začít používat vlastní hlavu.
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Doba datová
Dobrý den, mluvím k Vám z nedaleké budoucnosti – je jaro roku 2017. Společnost
neovládají politici, ale data. Data se stala
hlavním hybatelem sociální změny, způsobují revoluce v tom, jak lidé uvažují,
sdílejí informace nebo žijí svůj každodenní život. Tato revoluce je spíš evolucí,
postupným technologickým vývojem budovaným inženýry, technology a programátory a reﬂektovaným a rozvíjeným
vědci a umělci. V roce 2017 máme
v Praze Big Bang Data – nejedná se o revoluci, ale o výstavu o tomto fenoménu.
Galerie a technologie
Co má společného datová evoluce a výstava? Je to jednoduché. Východiskem je
otázka, jakým způsobem instituce jako
muzea a galerie reﬂektují technologie.
Zjednodušeně se dá mluvit o dvou způsobech. Za prvé technologie využívají
a aplikují v rámci své činnosti. Za druhé
v obecné rovině reﬂektují jejich působení na naši společnost. Trend jasně poukazuje na první jmenovaný způsob –
všichni se snaží do svých sbírek, výstav
či online prezentací zahrnout nejmodernější technologie a realizovat tak ideu
zprostředkování výstavy a umění netradičním zážitkem. Rád bych ale poukázal,
jak důležité je nejen tyto technologie využívat, ale také o nich kriticky přemýšlet.
Vždyť právě nekritické přijímání informací a technologií nás tolikrát dovedlo
na různá scestí. Úkolem instituce muzea

Text: Michal Kučerák, Foto: Gunnar Knechtel Photography, 2014

by nemělo být jenom konstruování historické a kulturní paměti, ale právě i její
(kritická) reﬂexe.
Postinternet
Postinternet je termín, který se objevuje
v umělecké praxi kolem roku 2008. Marisa Olsen ho deﬁnuje jako odpověď na
situaci, kdy internet již více není novinkou, ale mění se v banalitu. Jedná se
o popis tendence reagující na internetovou revoluci, kterou nastartoval vynález celosvětově propojené počítačové
sítě, neboli world wide web (html jazyk
a http protokol), na přelomu 90. let.
Dvacet pět let aktivního rozmachu internetu si vyžaduje revizi, zpětný pohled na
to, co se dělo, děje a bude dít. Idea postinternetu je založena na myšlence, že internet je již natolik rozšířený, že je zapotřebí ho vnímat jako samozřejmou součást naší každodennosti. Umělecká
tvorba, kterou je možné označit za postinternetovou, vychází z virtuálního, internetového prostředí, které se následně
přenáší do fyzického, objektového prostředí, primárně prostředí galerie. Dochází k prolínání virtuálního a fyzického
světa v opačném pořadí – virtuální inspiruje reálné. Nová vizualita mění tu stávající.
Na křižovatce
Výstava současného umění je příležitostí

komunikovat sdělení k divákovi netradičními způsoby. Její návštěvník tak již
nemůže očekávat jenom setkání s klasickými obrazy, ale naopak se všemi možnými formami sdělení a sdílení informací a obsahů. Svoji klíčovou roli v procesu předání informace sehrává také text
na zdech. Text a kniha je v principu lineární médium, které podporuje naší imaginaci. Ne nadarmo se tvrdí, že autor je
mrtev a skutečným autorem knihy je ten,
kdo ji čte (Roland Barthes). Naproti
tomu hypertext, nelineárně strukturovaný text, je otevřený, neukončený. Je to
struktura, ve které se můžeme pohybovat
všemi směry. V knize je nám cesta dána,
v hypertextu ji musíme najít. Hypertext
podpořil schopnost vytvářet souvislosti
a spoje – pokud je hlavním prostředníkem textu věta, u hypertextu je to odkaz. A pokud jsou základním stavebním
kamenem textu slova, tak u hypertextu to
jsou data. Co jsou to ale data?
Doba datová
Data jsou základním stavebním prvkem
digitálního světa a kultury, kterou tvoří.
Když se ptáme na to, z jakých zdrojů pochází naše informace, které o světě
máme, tak zjednodušeně odkazujeme ke
knihám, televizi a počítačům (Manovich). Počítač je v historii prvním médiem, které překonalo všechny ostatní
tím, že je bylo schopno nahradit – simulovat. Počítače se za několik desítek let
svého vývoje (ještě se nejedná ani o celé
století) dostaly do všech oblastí lidské
činnosti a ovlivnily je. Počet počítačů
a objem jimi generovaných dat se neustále zvyšuje. Lidé ztrácejí schopnost se
v datech generovaných počítači vyznat
a operovat s nimi, a tak se více a více investuje do vývoje technologie, která
bude s těmito objemy pracovat efektivněji než sám člověk. Na jedné straně
mluvím o umělé inteligenci strojů a na
straně druhé o fenoménu tzv. big data.
Big data jsou ohromné datové zásoby,
které se stávají zdrojem metainformací
o těch, kteří je tvoří. Tato metadata si můžeme představit jako jakousi širší perspektivu založenou na algoritmu a reál-
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ných informacích. Zjednodušeně řečeno
jsou to data o datech. Žijeme v době, kdy
nerozhodujeme jenom o tom, kdo a kolik
dat tvoří, ale také nemůžeme ovlivnit to,
kdo a jak tato data interpretuje. Faktem
zůstává, že data generujeme záměrně i nezáměrně, vědomě i nevědomě.
Big Bang Data
Je samozřejmostí, že na umělecké prostředí mají technologie přímý vliv.
Umění je aktivně využívá a „promlouvá“
k nám tak jejich jazykem. Jinou perspektivu však nabízí umění, které ukazuje
technologie jako téma – problém.
A právě z takové perspektivy přistupuje
k technologiím výstava Big Bang Data
zaměřující se na data, jež podrobuje kritické revizi. Základní otázkou je, co jsou
to big data a jak ovlivňují náš svět. Jedná
se o kurátorský projekt, který se nezaměřuje na konkrétní umělecký projev, ale
hledá umělce pracující primárně s digitálními nástroji a médii a na jejich tvorbě
se snaží přiblížit fungování naší „digitální vesnice“. Mluvíme o tzv. kritickém
přístupu, jehož cílem je komunikovat aktuální téma prostřednictvím výstavy současného umění.
Parafráze „data jsou poselství“ ukazuje,
že je důležité data nejenom používat, ale
také kriticky reﬂektovat jejich existenci
a vliv na společnost. Jsme součástí datové (r)evoluce – je otázkou, nakolik budeme schopni porozumět tomu, co se
stalo na jejím začátku, tedy v momentu
„velkého datového třesku“. Od března se
tak můžete těšit na návštěvu datového
světa. Výstava Big Bang Data je pokusem o kritickou reﬂexi tohoto fenoménu, která nemůže být nestranná.
Takže nekupujte jen nejnovější zařízení,
rychlejší připojení, kvalitnější dostupnost, ale určitě se přijďte podívat i pod pokličku toho, co všechno se ve datovém
světě děje s Vaším vědomím, ale i bez
něj.

Autor pracuje jako produkční centra
DOX, kde má na starosti produkci výstav
a jednorázových projektů. Je také součástí vzdělávacího oddělení, věnuje se
otázce využití ICT v galerijním prostředí
a otázce mediace umění vzděláváním.
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Když ve dvaceti najdete smysl
Autor: Zdeněk Mihalco

Sotva dokončili střední školu. Peníze nemají. Jejich vrstevníci začínají kariéru, vyrážejí cestovat, plahočí se za
prvními úspěchy. Oni místo plnění vlastních tužeb věnují svůj čas a energii tomu, aby aspoň o kousek lidem
okolo sebe zlepšili život.

Zatímco se většina lidí v jejich věku rozkoukává po světě dospělých a hledá svou
cestu životem, mladí srdcaři už ji našli.
Pomáhají druhým.

kovali nemoc kyčlí. A několik měsíců
nato pak závažné onemocnění páteře,
Bechtěrevovu chorobu.

di, aby posílali peníze na dobročinnost.
Jeho kamarád Matyáš, který trpí svalovou dystroﬁí, snil o tom, že se podívá se
svou rodinou do Paříže. Další mladý
kluk, Zdeněk, zase chtěl elektrický vozík, protože bydlí na kopci a rodiče se
s ním museli tahat pořád znovu a znovu
nahoru. Obě přání nakonec Milan Dzuriak s podporu a příspěvky od lidí splnil.
Ve svých dobročinných expedicích ale pokračoval dál. Devítileté nevidomé dívce
a dalšímu nemocnému kamarádovi splnil
sny při své druhé cestě, kdy šel řadu dní
pěšky ze Sněžky do rodného Jirkova.
S batohem na zádech trpěl každým krokem, záda a kyčle bolela vteřinu co vteřinu. Sílu mu dávaly desítky darů, které
chodily na účet. Na plnění snů ostatním
nemocným lidem během pěšího putování
vybral 190 tisíc korun.
Své tělo si náročnými sportovními výkony ničí, ale duši naopak léčí. „Většina bolesti se odehrává v hlavě, proto to není bolestivá cesta, ale Cesta proti bolesti,“ říká.

Nadace Via je před nedávnem ocenila ﬁlantropickou Cenou Via Bona, kterou
každý rok vyzdvihuje dobročinné skutky. Snaží se tím upozornit na ﬁlantropické příběhy, které ukazují, že darovat
může každý z nás.
Milan Dzuriak: Probudil město a pomohl druhým i sobě
Patřil ve svém věku k nejlepším skokanům do výšky v republice. Milan Dzuriak žil od rána do večera sportem a chtěl
se podívat na olympiádu. Pak přišla rána.
Lékaři mu v osmnácti letech diagnosti-

„Byl to zlom. Ztratil jsem věc, ve které
jsem vynikal a kterou jsem stoprocentně
žil,“ říká Milan. Přišlo období, kdy nevěděl kudy dál. Z alkoholových večírků, ﬂámování a nejistoty se dostal až nápadem,
že zkusí porážet svou vlastní bolest
a bude pomáhat jiným lidem se zdravotními problémy.
Vyrazil na svou první Cestu proti bolesti.
Chtěl ukázat, co vše zvládne člověk navzdory bolesti na těle i na duši – a navíc
může pomoci lidem, kteří jsou na tom ještě hůře než on.
Rozhodl se na kole objet Česko a žádat li-

Má další smělé plány. Chce na kole přejet
Alpy a vybírat peníze na splnění dalších
snů dalších nemocných lidí. A jeho vlastní sen? „Chtěl bych, abych mohl plnit
více snů více lidem. Aby se projekt rozšířil a vznikl nadační fond, který pomáhá
řadě lidí,“ říká.
Jeho Cesta proti bolesti měla i jeden nečekaný dopad. Milan probudil severočeské
město Jirkov, které hledá svou identitu
a kde žít není vždycky snadné. Na konci
jeho cesty na něj čekalo plné náměstí.
Pod jeho facebookovým proﬁlem se to
hemží rozradostněnými hláškami. „Když
tě vidím, cos dokázal, tak jsem hrdej, že
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Nadace Via vyhlašuje cenu v šesti kategoriích. Jakuba Trefného a Milana Dzuriaka
odborná komise ocenila v kategorii
„Mladý srdcař“, jež je určená mladým lidem, kteří pomáhají svou energií měnit
svět kolem sebe. Kategorie „Srdcař“ je
pak určena pro všechny, i ty starší, kteří pomáhají svým zápalem a energií. Mezi další kategorie patří „Dobrá ﬁrma“, která oceňuje podnikatele a ﬁrmy pomáhající ve
svém okolí. Anebo kategorie „Mecenáš“,
která je určena dárcům, kteří na dobročinnost věnují větší obnos peněz.

jsem taky Jirkovák!“

teční. „Když za nimi chodím znovu a znovu, tvoří se přátelství,“ vysvětluje.

Jakub Trefný: Ať se dobro šíří dál
Pomáhá lidem na okraji. Těm, ke kterým
patří slova izolace, tíha, úzkost a složitý
osud. Ať už jsou lidé, kteří utíkají před
válkou, nebo bezdomovci potulující se
bezcílně městem a životem. Pro svou pomoc si Jakub Trefný cíleně vybírá lidi, na
které se část společnosti dívá svrchu.
„Jsou osamělí, ať už na cestách, na ulici,
nebo v domově důchodců. Nejvíce ze všeho potřebují, aby jim někdo naslouchal,
usmál se na ně a projevil zájem o jejich
starosti. Na pomáhání mě baví dobrý pocit z práce, o které můžu říct, že má na sto
procent smysl,“ říká.

Se svou srdcařskou ﬁlantropií začal tak,
že ji okoukal od jiných. A pro své dobrovolničení se teď naopak snaží získávat
další a další kamarády a známé.
Rok od roku přidává další a další akce,
kterých se jako dobrovolník účastní. Do
broumovského Kláštera svaté Dobrotivé
jezdí na brigády. Jindy zase hraje s kapelou na beneﬁčních akcích, které upozorňují na nejrůznější problémy ve světě.
Svou energii vkládá do činů, které mu
i dalším přinášejí radost – a které tvoří další energii.
I já můžu být ﬁlantrop

Jakubovi Trefnému je teprve 20 let, ale
stihl toho už víc než řada jiných za celý život. Není žádný velký řečník ani showman, o to víc toho dělá. Několikrát vyrazil na hranice Maďarska či Srbska, kde
během loňské uprchlické vlny pomáhal
dlouhé dny a noci stovkám lidí. Na Vánoce každým rokem chodí na společné obědy s lidmi bez domova, aby se z dalšího
obyčejného mrazivého dne stal den svá-

Milan Dzuriak a Jakub Trefný letos získali prestižní ﬁlantropickou Cenu Via Bona, kterou uděluje už devatenáctým
rokem Nadace Via. Ta se snaží tímto oceněním ukázat, že v Česku žije řada lidí,
o kterých se toho mnoho neví, ale kteří pomáhají druhým a tím mění malými krůčky celé Česko k lepšímu.

Nadace oceňuje také takzvané „Věrné dárce“, kteří darují pravidelně, protože právě
pravidelná pomoc je pro neziskovky, spolky i lidi v nouzi důležitá, aby mohli pracovat v dlouhodobějším horizontu a mohli
s penězi dlouhodobě počítat, byť jde o malou částku. Speciální kategorií je pak
„Závěť pomáhá“, která upozorňuje na téma, že v Česku zatím není běžné uzavírat
závěti. V západním světě je přitom normální, že lidé odkážou v závěti část majetku na dobročinný účel.
Na samotném organizování Ceny Via
Bona se podílí řada lidí, kteří věnují svůj
čas a úsilí dobré věci zdarma, generálním
partnerem akce je pak Nadace Vodafone
Česká republika.
Do ocenění se zapojila také veřejnost. Jednak lidé na cenu nominovali celkem 149
příběhů z celého Česka. A také hlasovali
v Ceně veřejnosti o to, který příběh je nejvíce zaujal. V této speciální kategorii ocenění získala Zdeňka Mocňáková, která navzdory vlastnímu postižení a zdravotním
problémům v severočeských Lounech založila službu Senior Taxi, jež umožňuje dopravu lidem s pohybovými obtížemi.
„Cílem Ceny Via Bona je ukázat, že mezi
námi žijí lidé, kteří darují druhým svůj
čas, energii a peníze a tím také dávají smysl svému vlastnímu životu. Ukazují nám,
že změnit svět kolem sebe sice stojí dost
námahy, ale že to může zvládnout kdokoliv z nás,“ shrnuje ředitel Nadace Via Jiří
Bárta.
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Jak ustát každodenní emoční smršť
Text: Jana Kovaříková

Emoce a emoční inteligence. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, řídí náš život více, než si připouštíme. Emoční
inteligence znamená schopnost vycházet sám se sebou i s druhými. Z abstraktních pojmů se rázem stávají
pojmy konkrétní a potřeba ovládat je získává nejvyšší důležitost. Kdo emoční inteligenci nemá, bude to mít
v životě velmi těžké…

Jak je to vlastně s emocemi
Emoce jsou starší než lidská populace, jejich centrum se nachází v limbické části
mozku a jejich základ máme společný se
zvířaty. Emoce úzce souvisí se schopností přežít, a proto je ne vždy máme zcela
pod kontrolou. Jejich prožívání nás
přímo nutí k pohybu, reakci, vyventilování. Všechny pro nás mají smysl, jsou
pro nás nějakým způsobem užitečné. Fungují jako primární motivační systém člověka. Není proto divu, že se v poslední
době hojně skloňuje pojem emoční inteligence, který je s emocemi a schopností
jejich interpretace neodmyslitelně spjatý. Pro některé z nás je prožívání vlastních emocí doslova utrpením, nevíme si
s nimi rady, zesměšňujeme je a máme pocit, že jsou něčím, o čem by se vlastně ani
nemělo mluvit. To, na čem záleží, je
přece inteligence. Opak je však pravdou.
Již výzkumy z 20. let 20. století ukázaly,
že ti jedinci, kteří dokážou pracovat
s vlastními emocemi, ale i s emocemi
ostatních lidí – mají tedy vysoké EQ,
jsou v budování spokojeného a plnohodnotného života daleko úspěšnější než
lidé, kteří mají naopak vysoké IQ.
Nejjednodušším způsobem, jak si ověřit,
jak důležité a přirozené emoce jsou, je pozorovat děti a jejich chování. Děti totiž
spontánně dávají najevo, když jsou veselé, smutné, šťastné nebo vzrušené. To vše
se u většiny z nich děje spontánně a s lehkostí, nestydí se za své projevy, ani se je
nesnaží nijak potlačovat. Pokud mají
vztek, bez zábran bouchnou kamaráda,
pokud mají někoho rády, nedělá jim pro-

blém své city veřejně projevovat. Dospělí však oproti tomu emoce často potlačují, protože jsou v nich už hluboce zakořeněny předsudky vážící se k určitým emocím. Nejznámější jsou například „muži
nepláčou“, „pýcha předchází pád“, nebo
že ženy často využívají pláč k manipulaci
s ostatními. Pokud tomuto skutečně věříte, věříte také, že některé vaše emoce
jsou špatné, a tak je raději potlačujete. Je
však důležité si uvědomit, že všechny
naše emoce mají pozitivní smysl, a proto
je důležité ovládnout v dostatečné míře
EQ. Emoční inteligence je schopnost jedince mít ze života radost a být spokojený, schopnost uspět v životě s použitím
odlišných životních zkušeností. V důsledku tak znamená chápat, že emoce
mají formovat naše myšlení a činy pozitivním způsobem a ne působit, abychom
se za ně styděli a potlačovali je.
Rodinné vzorce
Na tom, jak úspěšní budeme v EQ, se významně podílí zkušenosti z dětství, emočně otevřená rodina pravděpodobně vy-

chová dítě, které v dospělosti dokáže
snadno vyjadřovat své emoce i rozpoznávat emoce ostatních. V emočně uzavřené
rodině se tak často stává, že se emoce blokují a nemluví se o nich. Jejich projev je
dokonce považován za slabost. Není asi
nic horšího, než když dítě vybavíme do života představou, že obtěžovat ostatní
svými emocemi je zkrátka špatné, a tak je
za každou cenu nutné své emoce potlačovat.
To je velká chyba. Každý rodič si přece
přeje, aby se jeho dítko nestalo obětí šikany, nebylo s ním nijak manipulováno,
nebyl na něj vyvíjen přílišný nátlak,
zkrátka aby se mohlo svobodně rozvíjet,
mělo dostatečné sebevědomí a zdravý
vztah k sobě a svému tělu. Mezi ceněné
vlastnosti se také klade samostatnost
a schopnost řešit problémy. Na tomto
všem má zásadní podíl rodinné prostředí.
Pokud dítě vyrůstá v láskyplném a podnětném prostředí, kde se učí pracovat
s vlastními emocemi a kde je chyba považována za něco, co nás posouvá, je napůl
vyhráno.
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Jak poznáte, že jste na tom s emoční inteligencí dobře
Dokážete rozlišovat i jemné rozdíly
mezi emocemi a pojmenujete je

zet. Znáte svojí hodnotu, a tak se vás jen
máloco dotkne.

V rámci vysoké EQ je důležité umět se
orientovat v tom, co a proč cítíte, a jednotlivé emoce umíte pojmenovat. Rozlišujete rozdíly mezi podrážděním,
frustrací či úzkostí.

Říct ne vám nedělá problém

Zajímá vás, jak se cítí ostatní
Emočně inteligentní jedinci se vyznačují
vlastností, která je s emocemi neodmyslitelně spjatá, a tou je empatie. Empatie
totiž vyvolává zvědavost zajímat se
o ostatní lidi v okolí.
Jste ﬂexibilní
Víte, že změna je nezbytná a nutná pro
váš další spokojený a šťastný život, a tak
se se změnami dokážete snadno vyrovnat.
Víte, v čem jste dobří, ale víte také, co
je vaší slabinou
Máte přehled, čím můžete posouvat svůj
život kupředu, a zároveň dobře víte, čím
byste mohli svoji spokojenost snadno
ohrozit.
Dovedete odhadnout charakter ostatních lidí
Není pro vás příliš složité vyznat se
v ostatních lidech, často pochopíte, co je
jejich skrytou motivací.
Je těžké se vás dotknout a umíte si udělat legraci sami ze sebe
Emočně inteligentní lidé znají sami sebe
natolik dobře, že je nedokáže nic rozhá-

Výzkum kalifornské univerzity v San
Franciscu ukázal, že pokud si umíte odepřít vlastní uspokojení a umíte se ovládat, tím menší je u vás pravděpodobnost,
že vyhoříte nebo že propadnete depresi.
Dovedete se poučit z vlastních chyb
Chyby, které děláte, si dlouze nevyčítáte
nebo je nesmetáte pod koberec, ale vědomě se z nich dokážete poučit.
Umíte pomoci, aniž byste čekali protislužbu
Jaký máte pocit, když pro vás někdo něco
udělá jen tak? Stoupne tím ve vašich
očích pro svou nezištnost a vyspělost,
že? Myslete i vy na ostatní a buďte nezištní.
Dovedete se vyvarovat zášti a nepřejícnosti
Vědci z univerzity Emory přišli na to, že
když cítíte zášť, zvyšuje to hladinu stresu
a hrozí vám vyšší pravděpodobnost, že
onemocníte srdeční chorobou. I to, že se
umíte vyhnout zášti, je projevem vysoké
EQ a znakem silné a sebevědomé osobnosti.
Udržujete si chladnou hlavu
I při jednání s konﬂiktními osobami si dokážete uchovat chladnou hlavu, jednat racionálně a najít společnou řeč a konečné
řešení situace.

Nejde vám o dokonalost
Dokonalost je něco, co vás ve ﬁnále může
brzdit, protože jí málokdy dokážete dosáhnout. Emočně inteligentní jedinec si
to dobře uvědomuje.
Jste vděční za to, co máte
Máte radost z toho, co máte, cítíte se
dobře a dobrá nálada je z vás cítit. I to je
znakem vysoké EQ.
Nejste workoholici
Víte, že je dobré relaxovat a mít chvíle
pro sebe, nemusíte pracovat 24 hodin
7 dní v týdnu, abyste sobě i ostatním dokázali svoji nepostradatelnost. Naopak,
umíte vypustit a víte, že tím vaše hodnota
neklesá.
Víte, že spánek je důležitý
Spánek občerstvuje tělo i mozek. Třídí se
během něj události z předchozího dne
a dává vám energii a schopnost jasného
uvažování v novém dni.
Nemyslíte negativně
Myšlenky jsou něco jiného než reálné
činy. Pokud myslíte negativně, odráží se
to i ve vašem jednání. Pokud budete myslet pozitivně, i vaše jednání bude pozitivní. Lidé s vysokým EQ toto vědí a nenechají negativní myšlenky ovládat jejich
činy.
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Lékaři a učitelé, pedagogika a medicína
Text: Ondřej Štefﬂ

Často se pro požadavek formální kvaliﬁkace všech učitelů argumentuje obdobou
s jinými regulovanými
povoláními, zejména
s lékaři. Nějak se při
tom ovšem zapomíná
na to, že právě
v tomto povolání je
formální kvaliﬁkace
jen částí předpokladu
skutečného výkonu
povolání.

Žádného lékaře nepustí hned po promoci
samostatně rozhodovat o léčbě, natož
operovat, podobně žádný právník nemůže po promoci soudit ani dělat advokáta.
Lékař musí mít alespoň první atestaci,
právník soudcovské, advokátské či notářské zkoušky apod. Teprve to (více
méně) zaručuje, že každý kvaliﬁkovaný
je kvalitní. Nic takového ovšem u učitelských povolání u nás zatím nemáme,
i když v připravované novele se s tím počítá. V zahraničí je poměrně dlouhá
praxe zpravidla součástí vysokoškolské
přípravy, v řadě zemí uchazeč o učitelské
povolání stráví ve třídě mnoho měsíců
pod dozorem zkušeného učitele.
Další rozdíl mezi lékařem a učitelem,
resp. mezi pedagogikou a medicínou,
spočívá v tom, že v medicíně vyžadujeme léčbu lege artis, tedy v souladu s posledními poznatky vědy. Nic takového
ovšem v pedagogice nemůžeme mít. Pedagogika jako věda, např. ve srovnání
právě s medicínou, je stále v plenkách.
Vezměme si jen, jak se za posledních sto
let vyvíjely a měnily náhledy na psychologii učení a jak slabými důkazy byly
a stále jsou podloženy. Co dnes vlastně
víme zcela jistě o tom, jak se děti učí?
Mezi přívrženci tradiční výuky, konstruktivisty či konektivisty se vede debata, ale kde jsou vědecké důkazy nebo alespoň metody, jak se jich dobrat? Metody
výuky a učení proto více než na vědeckých poznatcích stojí na osobní zkušenosti, preferencích, tradici, ale současně
také na osobnosti učitele či kultuře školy.
Nikomu zdá se nevadí, že každý učitel
učí jinak, po svém. Dovedete si představit, že by to tak fungovalo v chirurgii?
Skutečnost, že pedagogika jako věda nesnese srovnání s přírodními vědami či
medicínou, má ovšem své podstatné příčiny, a rozhodně za to nemohou české pedagogické fakulty. První spočívá v tom,
že cíle vzdělávání nejsou objektivní, ale

Odhaduje se, že
v obratu školství
výzkum
celosvětově
nepřesahuje 1 %.

normativní – liší se kulturu od kultury
a stále více i člověk od člověka. Zatímco
v medicíně je cíl jasný a celkem dobře měřitelný: zachránit život, vrátit zdraví, ve
vzdělávání se cíle mění a různí. Proto
máme např. alternativní školy, kde se
vzdělává sice odborně, ale jinak a s jinými obecnými cíli.
Druhým úplně jiným, ale neméně podstatným důvodem je téměř nicotné ﬁnancování pedagogického výzkumu. Odhaduje se, že v obratu školství celosvětově
nepřesahuje 1 %, např. ve farmaceutickém průmyslu jde na výzkum a vývoj celých 40 % obratu. Proto také není nic divného například na tom, že tvůrci počítačových her s gigantickými miliardovými
rozpočty (v dolarech) vědí o motivaci
dětí víc než celá pedagogika.
V ČR připravuje učitele asi 40 různých fakult, kromě pedagogických jsou to i přírodovědecké, Matfyz, VŠCHT, některé
ekonomické fakulty, techniky atd. Na
těch všech můžete získat příslušné
osvědčení o formální pedagogické způsobilosti. Mám ovšem obavu, že průnik
všech kurikul těchto učitelských oborů je
prázdný. A pokud není, pak by mě opravdu zajímalo, co v tomto průniku je. A to
mluvím o kurikulu, druhou věcí je, co
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shodného opravdu všichni majitelé příslušných osvědčení vědí a umějí. To je
totiž kromě patřičného papíru to jediné reálné pedagogické minimum, které zákon
nyní od všech učitelů vyžaduje. Tím se
ovšem také pedagogika liší od medicíny.
Průnik toho, co se učí na osmi lékařských
fakultách v Česku, bude jistě zahrnovat
nejméně 70 % výuky na každé z nich.
A dokonce bude z velké části shodný s obsahem výuky kdekoliv v rozvinutém světě.
Naprosto klíčový rozdíl mezi medicínou
a pedagogikou pak spočívá v tom, kde
a jak se můžete medicíně oproti vzdělávání a výchově dětí naučit. Zatímco operovat, ale i jakkoliv jinak léčit závažnější
choroby se opravdu těžko naučíte jinde
než na lékařské fakultě či v nemocnici.
Učit a vychovávat se učí každý od mala
v rodině, vidí to ve škole, pomáhá svým
spolužákům, učí své děti, učí kolegy v zaměstnání, může se stát vedoucím
v kroužku či ve Skautu atd. A jsou
i místa, kde se vám dostane systematické
přípravy. Skvěle to ilustruje postřeh
jedné absolventky pedagogické fakulty:
Na státnice z pedagogiky a psychologie
jsem se vůbec nepřipravovala, všechno
jsem to dávno znala ze Skauta. Dělala
jsem léta vedoucí a tam nás školili."
Kdyby vzdělávání a výchova reálně
nutně vyžadovaly formální pedagogické
vzdělání, proč jen ve škole? Proč ho nemusí mít učitel autoškoly, každý lektor
nebo třeba zmíněný vedoucí ve Skautu?
A neměl by pak vlastně mít formální pedagogické vzdělání každý rodič? Co se
děje ve škole tak speciﬁckého či v nezkušených rukou tak riskantního (jako třeba
v medicíně operace), že je na to třeba speciální certiﬁkace?
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On-line vzdělávání
odstraňuje bariéry
„Digitální gramotnost je
stejně zásadní jako
schopnost číst, psát,
počítat. A myslet.“ říká
Taťána le Moigne, šéfka
českého Googlu. Mění
technologie roli učitele
ve škole? A jak jsme na
tom u nás s digitálními
znalostmi?

Text: Markéta Majerová
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Kdo je podle vás vzdělaný člověk?
Vzdělaný člověk je zvědavý a zvídavý
a má chuť a potřebu sebepoznávání
a sebevzdělávání po celý svůj život.
Rozumí komplexitě dnešního světa. Umí
se slušně chovat. Má vysokou integritu.
A mluví perfektně alespoň jedním světovým jazykem, ideálně anglicky.

Mění technologie roli učitele ve škole?

Technologie
v rukou
kreativního učitele
mohou výuku
výborně doplnit.

Co jsou klíčové dovednosti, které
budou potřeba pro svět v 21. století?
Svět kolem nás se velmi rychle mění.
O to důležitější je mít alespoň jeden pevný bod, o který se v tom zmatku můžeme
opřít, a ten máme každý uvnitř sebe. Jan
Ámos Komenský považoval sebepoznání za součást vzdělávání a já si myslím,
že věděl, co říká. Když máme jasno
uvnitř, lépe se pak řeší ten vnější svět.
Co se klíčových dovedností do budoucna
týká, tak tam patří určitě schopnost přemýšlet, kritické a inovativní myšlení,
schopnost ptát se, vidět věci z různé perspektivy, leadership, týmová práce, ale
také emoční inteligence, důležitá k pochopení komplexity dnešního světa,
k empatii při vedení lidí, k pochopení
vztahů ve složitém světě. A určitě tam
bude patřit odvaha a ochota riskovat
a s tím spojená schopnost přenést se přes
neúspěch.
A jelikož doba je a bude digitální, je třeba
akceptovat fakt, že digitální znalosti
budou v budoucnu potřeba pro vykonávání zhruba 90 % pracovních pozic.
V současné době těmito znalostmi
nevládne téměř polovina Evropanů.
Dojde-li v rámci Evropy ke sjednocení
digitálního trhu, budou tyto znalosti hrát
ještě významnější roli. Netřeba vůbec
říkat, že globalizovaná digitální ekonomika nám na jedné straně dává možnost
s relativně malými zdroji uspět celosvětově. Na druhé straně nás vystavuje
obrovské konkurenci. Digitální gramotnost je stejně zásadní jako schopnost číst,
psát, počítat. A myslet.

Jak k jejich rozvoji přispívá škola
a výchova?
Klasická škola je zaměřena na získávání
znalostí. To je však v kontextu doby
internetové zcela nedostačující. Je nesmírně důležité vrátit školu zpět k tématu
sebepoznání a k výchově k hodnotám.
Zároveň je třeba, aby škola hrála daleko
aktivnější roli v poznání silných stránek
studentů a dále v osvojení výše zmíněných dovedností.
Máme se v Čechách hodně o co opřít.
Oprášila bych Skaut, Sokol, Prázdninovou školu Lipnice. Propojila bych tyto
existující organizace daleko více se školou. Tam všude učí věci nesmírně podstatné a formující pro život. Chce to však
zájem, vůli a velkou energii ze strany
pedagogů. Neb stávající systém s ničím
takovým nepočítá.
Mluví se hodně o investicích do vzdělávání. Já bych v prvé řadě investovala do
masivní a kvalitní učitelské základny.
Rekvaliﬁkace pedagogů je nesmírně
potřebná, stejně tak jako i využití potenciálu velkého množství kvaliﬁkovaných
lidí, které tato země má, ale z pro mně
nepochopitelných důvodů nemohou učit.
Ztrácíme cenný čas. Je to hřích na práci
našich předků (Komenský nám deﬁnoval
školu a Karel IV. postavil univerzitu),
budoucnosti našich dětí a konkurenceschopnosti této země.

Technologie v rukou kreativního učitele
mohou výuku jistě výborně doplnit. Určitě je něco jiného o pravěkém člověku pouze číst a něco jiného je procházet se virtuální 3D krajinou s mamuty a pozorovat
členy své lovecké smečky. Google
poskytuje školám bezplatně sadu nástrojů, se kterými lze zapojit žáky interaktivně do výuky bez ohledu na rozpočet školy či dostupné zařízení. To, že zavádět
technologie rozumně do výuky má
smysl, ilustruje i poměrně velká komunita GEG (Google Edu Group), v níž se
sdružují učitelé, které zajímají platformy
Googlu a jejich využití ve vzdělávání.
GEG komunita vznikla v Čechách. Dnes
funguje ve více než 60 zemích světa. Na
to jsme velmi pyšní.
Můžou být tyto dovednosti účinně rozvíjeny prostřednictvím technologií?
To zcela jistě. Myslím, že samovzdělávání prostřednictvím internetu má velkou
budoucnost, odstraňuje geograﬁcké
a časové bariéry a dává nám příležitost
dozvědět se, poznávat a zažívat věci
a jevy, které bychom vzhledem k naší
poloze či možnostem jinak nezažili nebo
nepoznali. Jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví technologie je virtuální
realita. Google přišel například s velmi
jednoduchými papírovými brýlemi Cardboard, které společně s mobilním telefonem Android slouží jako přístroj pro virtuální realitu. Děti se díky ní mohou ocitnout ve třetihorách, ve vesmíru nebo na
poušti a zásadním způsobem tak „zažít
učivo“.
Které výhody i jaká rizika přináší technologie do vzdělávacího procesu?
Jako všechno, technologie jsou dobrý sluha a zlý pán. Výhodu vidím v tom, že jsou
dostupné pro všechny bez ohledu na úroveň znalostí nebo profesi a odstraňují
ﬁnanční, geograﬁcké, jazykové a časové
překážky. Člověk by se do nich však
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neměl uzavírat. Nikdy by neměl ztratit
styk se skutečnou realitou.
Umí čeští žáci využívat potenciálu technologií pro vlastní vzdělávání?
Zatím rozhodně nikoliv. Souvisí to samozřejmě s katastrofální situací ve znalosti
angličtiny a dalších světových jazyků.
Kvalitních online vzdělávacích zdrojů je
dnes obrovské množství, jsou ale primárně v angličtině, němčině, francouzštině,
španělštině, čínštině.
Jak jsme na tom v Česku s digitálními
znalostmi?
Česko je na tom dobře, pokud jde
o základní digitální dovednosti – ty si
osvojily až dvě třetiny lidí. Aby ale lidé
dokázali sami rozvíjet svůj byznys nebo
kariéru, potřebují tzv. pokročilejší digitální dovednosti – tím je myšleno zvládat

úkoly v oblasti komunikace, informací,
řešení problémů a práce se softwarem.
Tyto pokročilejší znalosti, přestože jsou
klíčovým faktorem úspěšné digitální
transformace Česka a jeho konkurenceschopnosti, má jen pouze necelá čtvrtina
Čechů (EU15 34 %). Česko v této kategorii obsadilo až 21. příčku z 28 evropských zemí. A to je něco, co musíme velmi rychle změnit.
Co dělá Google pro to, aby se digitální
dovednosti u nás zlepšily?
Český Google se v rámci dlouhodobé iniciativy „Pomáháme Česku růst“ letos
zaměří na posílení digitálních dovedností podnikatelů, ﬁrem a studentů. Proto
představil rozsáhlý vzdělávací program
pod názvem „Digitální garáž“, který je
k dispozici zdarma. Digitální garáž do
konce roku navíc nabídne i desítky školení formou přednášek ve spolupráci

s partnery ze školství a vzdělávání menších ﬁrem či podnikatelů. Od jara letošního roku jsme v rámci Digitální garáže
vyškolili 35 000 lidí v Čechách i na Slovensku, z toho v rámci Digitální garáže
pro ženy podnikatelky i 500 žen, které
dnes aktivně podnikají. No a konečně,
nabídli jsme speciﬁcké vzdělávání českým exportérům v rámci ExportGuru.
Současně jsme v rámci grantů Google.org přispěli skvělé české organizaci
Czechitas 6,5 miliony na to, aby vyškolila přes 300 žen v analýze dat a kódování.
V podpoře digitálních dovedností u žen
chceme pokračovat a zároveň se v novém roce více zaměříme na podporu
vývojářů a startupové scény v Česku.

Taťána le Moigne
Taťána le Moigne řídí od roku
2006 české zastoupení společnosti
Google. V oboru se pohybuje dvacet let a mimo Google pracovala
také ve ﬁrmách Microsoft, Abakus
nebo Digital Equipment. V roce
2003 založila vlastní společnost
4bambini, která vytváří hry o důležitých životních hodnotách, jakými jsou tolerance, bezpečnost, etiketa nebo zdravá výchova.
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Perspektivy digitální gramotnosti
Text: Petr Valenta

Poslední dvě dekády 20. století byly spojeny s mnoha očekáváními souvisejícími
s rozvojem informačních technologií. Velikáni technologického průmyslu, řada
vědců i aktivistů prorokovala nástup společnosti, ve které rovný přístup k informacím prostřednictvím celosvětových
sítí vzájemně propojených počítačů
zvýší efektivitu výroby, zefektivní kontrolu politiky a usnadní aktivnější zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Vznikne nová morálka založená
na principu sdílení a výměny informací
a maximální svobody slova, která učiní
kolektivní debatu otevřenější a přístupnější, než umožňují klasická média.
Brána do světa… jakého?
Internet skutečně otevřel brány do světa
informací všem, kdo disponují potřebnou technikou a připojením k síti. Poprvé
v lidské historii umožnil jednotlivcům zapojovat se přímo do společenské diskuse.
Lidé mohou přinášet nové informace, formulovat vlastní perspektivy a potřeby,
sdílet zkušenosti, obohacovat se navzájem o různorodé pohledy na dění kolem
sebe a organizovat společné, dokonce
globální akce. Kolektivismus virtuálních
komunit, decentralizovanost rozhodování, rovnost vztahů, pružnost a efektivita
sítí při dosahování vytyčených cílů vytvářejí příležitosti pro proměnu sociálních praxí a společenské struktury.
V tomto smyslu internet nejen demokratizoval komunikaci, ale vytvořil podmínky pro aktivní účast na společenském
dění a poskytl inspiraci pro nové uspořádání sociálních vztahů.
Internet bezprecedentním způsobem zvýšil objem informací, které jsou dnes člověku k dispozici. Relativizoval roli institucionalizovaných médií v tvorbě a distribuci sdělení a narušil jejich status symbolického hegemona. Současně otevřel
stavidla záplavě informačního balastu.

Uživatelé nejsou vázáni profesními standardy žurnalistiky, což komunikaci činí
pružnější. Zároveň však byly odstraněny
minimální požadavky kladené na formu
a charakter sdělení, která se ve veřejném
prostoru objevují. Pravdivost, jako jedna
z klíčových vlastností informace, byla nahrazena rychlostí publikování, povrchností, orientací na přítomnost („teďkostí“, jak to nazývá David Gelertner)
a emocionalitou sdělení, typickými
znaky komunikace na sociálních sítích.

Nejdůležitějším
kritériem zprávy se
stává představa
o tom, co chce
publikum slyšet.

Na změny v komunikačním prostředí reagují korporátní média. Rychlost toku komunikace na sociálních sítích a potřeba
médií zveřejňovat neustále nové informace nedává novinářům příliš prostoru
ověřovat fakta. Nejdůležitějším kritériem zprávy se stává představa o tom, co
chce publikum slyšet, nebo to, co už na sítích rezonuje. Do mainstreamového mediálního proudu se tak dostávají informace neověřené, účelově vytvářené či
přímo lživé. Hranice mezi pravdou a lží
se stírá, názory jsou stejně relevantní
jako fakta. Veřejná diskuse je stále více
charakterizovaná svou mytologizující
podstatou, přičemž dominantní společenská témata se stále častěji formují na
sociálních sítích.

Postpravdivostní společnost
Internet rozšířil komunikační možnosti
člověka, to však neznamená, že spolu lidé
více komunikují. Namísto toho dochází
k uzavírání se do virtuálních názorových
nik, kde se zastánci různých výkladů utvrzují ve svém stanovisku. Přestože existuje
nekonečné množství internetových stránek s různými informacemi, lidé pravidelně navštěvují pouze minimum z nich
a stále ty stejné. Odlišné pohledy jsou považovány za podezřelé a jejich nositelé za
manipulátory. Snaha o ověřování faktů je
vysmívána. Vzniká alternativní mediální
scéna, která na sebe bohužel často bere podobu konspiračních webů typu Parlamentní listy, Zvědavec nebo EUrabia.
Lež, demagogie a manipulace se stává všudypřítomným a akceptovaným prvkem komunikace v éře digitálních médií. I to je
jeden z důsledků demokratizace komunikace na internetu.
Z tohoto vývoje těží političtí manipulátoři
a populisté. Klamání se stalo standardní
součástí politiky. Ať už si vezmeme za příklad argumentaci ve prospěch umístění radarové základny USA v Brdech, problematiku řeckého dluhu a její interpretace
ve sněmovních volbách 2010, aktuální interpretace uprchlické krize Hradem,
Brexit nebo fenomén Trump, lež a polopravda je hybatelem politického dění. Sociální důsledky takové politiky jsou destruktivní: polarizace společnosti, rostoucí nenávist k jinakosti, stupňující se případy verbálního nebo fyzického násilí, podpora xenofobní pravice a silných vůdců,
kteří konečně jednou provždy sjednají pořádek. Současně dochází k relativizaci autority tradičních demokratických institucí, které ztrácejí legitimitu, jelikož jim informačně saturovaná digitální veřejnost
jednoduše nevěří. Jak vzdálený je tento
obraz „postpravdivostní společnosti“, jak
společnost digitální éry nazval Ralph
Keyes, kolektivismu Lévyho

21

22

EDUtéma

„všeobecnosti bez totality“!
V kontextu současného vývoje se ukazuje, jak důležité je umět kriticky vyhodnocovat obsahy digitálních médií, ale také
uvědomovat si jejich vliv na společenskou dynamiku. Některé výzkumy
(Tweed, 2008) ukazují na zásadní rozpor
mezi technickými dovednostmi uživatelů digitálních médií a jejich schopností
efektivně vyhodnocovat a využívat informace, které z nich získávají. Levy
a Michael (2011) dokládají, že i rozvinuté kompetence ke kritickému vyhodnocování informací, argumentů a faktů
často nejsou v případě internetu uplatňovány. Řada uživatelů např. nehodnotí
webové stránky podle obsahu, ale podle
dostupnosti a vizuálního designu (Fabos,
2004). Forma zde předchází obsah. Příčinou může být do jisté míry technicistní
pojetí digitální gramotnosti a formální
způsob jejího rozvoje na školách.

Informační, počítačová nebo jaká gramotnost?
Koncept digitální gramotnosti je od 80.
let minulého století rozvíjen především
na základech počítačové a informační
gramotnosti. V původním slova smyslu
šlo především o technickou dovednost
ovládání osobních počítačů, o práci
s hardwarem a softwarem, textovým editorem, organizaci a třídění souborů a složek, ukládání, tisk, editaci zvuku a videa
atd. Tyto dovednosti stále tvoří důležitou
a nezbytnou složku digitální gramotnosti
(obohacenou dále např. o základy tvorby
webových stránek, základy graﬁckého
designu, programování atd.), nicméně redukovat digitální gramotnost na pouhý
sled technických operací by bylo nedostatečné. Významnou dimenzí je také
práce s informacemi.

Jeden z prvních pokusů o konceptualizaci souboru dovedností vztahujících se
k práci s informacemi přinesla na sklonku 80. let Americká asociace knihoven.
Podle ní se při práci s informacemi uplatňují dovednosti rozeznat potřebu informace, identiﬁkovat, jakou informaci potřebuji, vyhledat ji, vyhodnotit, uspořádat ve vztahu k informacím, kterými již
disponuji, a následně ji adekvátně a efektivně využít. Toto pojetí informační gramotnosti se nevztahovalo speciﬁcky k digitálním médiím, ale posloužilo pro další
rozvoj konceptu.
Ten představila Christine Bruce v roce
1997 a systematicky do něj již zahrnula
užívání informačních a komunikačních
technologií. Technika umožňuje přístup
k informacím, kterými nedisponujeme.
Je proto zapotřebí rozumět tomu, jak fun-
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guje, naučit se ji ovládat, abychom mohli
získat, posoudit a kreativně využít informaci. Řada dalších autorů pak představila různé více či méně konkrétní deﬁnice,
jako např. Steve Wheeler, představitel pedagogického konstruktivismu, který
mezi složky digitální gramotnosti řadí využití sociálních sítí ke vzdělávání a navazování sociálních vztahů, schopnost pracovat s různými mediálními formami, dodržování bezpečnosti v kyberprostoru,
aktivní formování digitální stopy, schopnost vytvářet a sdílet nový obsah a využívat sítě efektivně k sebeprezentaci. Inspirativní na konceptu Christiny Bruce je
však její apel na etické využití informací.
Informace je třeba vnímat v jejich historickém, sociokulturním a hodnotovém
kontextu. Informace mají vždy reálný
dopad na vnímání a jednání lidí, a proto
i na sociální skutečnost. Nemají tedy být
využívány pouze k vlastnímu prospěchu,
ale i pro dobro druhých.
Kritická teorie internetu
Tento pohled je vlastní kritickým studiím
internetu. Ty vycházejí z klasické kritické teorie obohacené o perspektivy politicko-ekonomické a kulturální. Do popředí badatelského zájmu vnášejí otázky
vztahu mezi technologií digitálních
médií a ekonomickým, politickým a sociálním systémem (podrobněji viz Fuchs,
2012). Kritické teorie si všímají skutečnosti, že informační a komunikační technologie a způsoby jejich užívání jsou významně ovlivňovány nadnárodními korporacemi typu Google, IBM či Apple,
které je využívají k zajištění svých ekonomických cílů. Robert McChesney
(2013) poukazuje na to, že internet je uzavírán do stále více monopolistické sféry
soukromého vlastnictví a podrobován logice kapitalistické ekonomiky, která je
v mnoha ohledech v rozporu s demokratizačním potenciálem digitálních technologií.
Komercionalizace internetu probíhá na
mnoha úrovních a ve většině dochází ke
koncentraci vlastnictví. V USA, kolébce
internetu, většinu připojení k internetu
kontrolují tři nadnárodní korporace:
AT&T, Comcast a Verizon (v ČR O2,
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Nadvláda technologií
může mít své reálné
sociálněpolitické
konsekvence.

T-Mobile, Vodafone). Podle serveru
netmarketshare.com ovládají k roku
2016 přes 98 % globálního trhu s vyhledáváním Google (75,2 %), Bing (8,4 %),
čínský Baidu (7,69 %, ovšem jenom
v Číně má přes 530 milionů uživatelů)
a Yahoo (6,88 %). Globálně nejužívanějším operačním systémem je podle stejného zdroje Windows od Microsoftu
s 91,39 %, zbytek tvoří MAC a Linux.
Mezi operačními systémy mobilních platforem vládne s 65 % Android, na jehož vývoji se společně s řadou dalších ﬁrem podílí opět Google, jehož prohlížeč Chrome
je s 54,99 % na pevných počítačích, resp.
s 54,19 % na mobilních platformách opět
nejužívanějším internetovým prohlížečem celosvětově.
Může se to zdát jako čistě ekonomický
problém, nicméně nadvláda technologií
může mít své reálné sociálněpolitické
konsekvence. Algoritmy využívané vyhledávacím enginem Google.com si například pamatují historii minulého vyhledávání. Servírují tak uživatelům primárně informace, o kterých se domnívají, že
jsou populární. Podle časopisu Wired
(2010) představuje deset nejnavštěvovanějších webů v USA 75 % všech zobrazení. Podobně fungují sociální média. Facebook např. zobrazuje primárně ty příspěvky, které mají nejvíce lajků. To vede
k omezování škály informací, které se
k uživatelům dostávají, a k automaticky
řízenému zužování vnímatelných informačních zdrojů. Mezi klíčovými technologickými ﬁrmami a národními vládami
navíc existuje úzká spolupráce v oblasti
cenzury a kontroly uživatelského chování, kterou teoreticky popsal mezi jinými
Derek Bambauer a prakticky doložil Edward Snowden.

Je stále zřejmější, že digitální gramotnost
je komplexní kompetencí, která v sobě zahrnuje operativní dovednosti spojené
s technickým užíváním digitálních médií,
znalost jejich fungování v ekonomickopolitickém a sociokulturním kontextu,
analytické a evaluační schopnosti uplatňující se při posuzování digitálních sdělení a jejich vytváření. Významnou oblast
kompetencí tvoří také vnímání rizik internetu a bezpečné chování v kyberprostoru,
efektivní a adekvátní sebeprezentace
a zodpovědné formování digitální stopy
s ohledem na různé sociální kontexty (přátelé, rodiče, potenciální zaměstnavatelé).
Klíčová ovšem zůstává rozvinutá jazyková, komunikační a sociální kompetence.
Člověk znalý kódů a konvencí běžného jazyka bude schopen nacházet v digitálních
textech stereotypní reprezentace a argumentační fauly. Člověk, který je vybaven
schopností správně, jasně a věcně argumentovat, přidržovat se pokud možno
pravdy jako objektivního kritéria společenské výměny významů, který vnímá
protějšek v komunikaci jako partnera a dokáže reagovat na pobídky prezentované
druhou stranou empaticky, racionálně
a otevřeně, bude efektivně komunikovat
i na sociálních sítích. Společně s rozvojem
těchto dovedností je třeba rozvíjet i uvědomění sociálních důsledků komunikačního jednání a odpovědnosti za něj.
Internet rozšířil sféry naší komunikace,
ale nenaučil nás správně a efektivně komunikovat. To se budeme muset naučit, abychom mohli správně a efektivně jeho pozitivních potenciálů využívat.
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Technologie ve ScioŠkolách
Ve ScioŠkole se snažíme
o to, aby škola nebyla uzavřeným organismem. Proto
zveme svět do školy a pouštíme školu do světa. Proto
jsou pro nás technologie
a jejich využití velkou
výzvou a příležitostí.

Jak využíváte informační technologie na
vaší škole? V jakých
situacích je regulujete, kdy je naopak využíváte a jak jste se
na tom domluvili
s dětmi?

Vítězslav Dohnal, ScioŠkola Brno
U nás ve ScioŠkole postupně rozšiřujeme požadavky na děti, aby se naučily používat internet jako zdroj informací, přičemž si cvičí kompetence pro vyhledávání správných pojmů (kde hledám, co
vůbec hledám), posouzení relevantnosti
a věrohodnosti zdrojů (je to pravda, je to
celá pravda :-)), porozumění textu (chápu to, co je tam napsáno).
Začali jsme pracovat na digitální časové
ose, plánujeme například tvorbu komiksů pro nácvik kompetence vyhodnotit
účel využití nástroje (k čemu mi to bude),
samostatně pracovat s nástrojem (dokážu
to použít) a aktivně ho využít (aha, já si to
najdu, uložím na tu časovou osu a pak
…).
Samozřejmě dbáme na bezpečnost a stejně jako je součástí bezpečného chování
například nevyklánět se z oken, umývat
si ruce, je samozřejmostí i poučení o ICT
bezpečnosti.
Popravdě nesdílíme strach z toho, že děti
budou zahlceny virtuálními nástroji a nebudou žít svůj reálný život. To není otázka technologie, stejně tak bychom mohli
mít obavu, že budou příliš ponořeny v četbě, příliš zaujaty fotbalem, příliš zahleděny do televize. Jistěže to všechno je
možné, ale neznamená to, že špatné jsou
knihy, fotbal či televize. Stejně tak samy
o sobě nejsou špatné ani technologie.

Agy, Naty a Saša, děti, ScioŠkola
Praha 11
Na začátku minulého roku jsme si společně stanovili pravidla pro používání počítačů a mobilů. Na jejich základě můžeme používat svoje vlastní zařízení pro zábavu pouze v pevně vymezeném čase
(hlavně ráno a v polední pauze).
Školní počítače a tablety využíváme při
práci na projektech nebo k jiné práci. Počítače nejvíce při přípravách prezentací,
psaní blogů a dalších textů. Tablety jsou
vhodné spíše pro rychlé vyhledání informací. O počítače se u nás stará služba,
která zajišťuje, aby bylo vše funkční
a v pořádku. Nově jsme teď zavedli systém, který zaručí, že každý vrátí zpět na
místo to, co si půjčil.
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Text: Adéla Zelenda Kupcová

Ondra Fiedler, průvodce, ScioŠkola
Praha 9
Technologie jsou součástí života v naší
škole. Pro jejich využití nestanovujeme
časové ani prostorové mantinely, necháváme je spíše „putovat“, přirozeně
„osidlovat“ prostor a být k dispozici
v každé situaci. Podporujeme, aby si děti
nosily vlastní zařízení a aktivně je využívaly v procesu učení. Jisté limity však
u nás existují: používání technologií
musí především dávat smysl, a prozatím
tedy platí, že zařízení lze využít jen s vědomím průvodce, který za běžných okolností během výuky nepovolí např. hraní
na tabletu. Jiná situace nastává během
přestávek či v klubu, kde o možné regulaci hraní zatím jen uvažujeme a diskutujeme s dětmi na školním shromáždění.
Pro děti se jedná o citlivou problematiku,
k níž se však nebojí vyjádřit a poměrně
snadno dokážou navrhovat konkrétní řešení.

Michal Vodička, ScioŠkola Olomouc
Informační technologie hodně používáme při výuce. Konkrétně se jedná o přenosné počítače. Kromě nich máme pro
děti knihy a encyklopedie. Podle mého
názoru je v procesu učení výpočetní technika nezbytná, protože šetří čas při vyhledávání informací a pro děti je v dnešní
technologické době nezbytné s ní umět
pracovat. Současně s tím ale jde potřeba
umět vyhledat a analyzovat kvalitní data.
Proto se snažíme data vyhledaná na internetu ověřovat a diskutovat o nich. Množství techniky chceme navyšovat tak, aby
každé dítě mělo v rámci výuky přístup
k počítači nebo tabletu. Děti mají možnost navštěvovat v rámci odpolední družiny kroužek programování, kde se zabýváme tvorbou algoritmu. Děti programují v prostředí Code studio a Scratch.
Na téma používání mobilních telefonů
a tabletů jsme s dětmi vedli mnoho diskuzí. Nakonec jsme po úpravách odhlasovali pravidlo, že telefony a tablety je
možné používat pro hry jen v ranní družině do 8:45 a v odpolední družině po
15. hodině. V době od 8:45 do 15:00 se telefony mohou použít kromě výuky s vědomím průvodce jen na telefonování rodičům. Děti vedeme k tomu, aby chápaly
důležitost dovedností při práci s výpočetní technikou. Současně ale dbáme na to,
aby měly mnoho pohybu a ve výuce a při
hře v družině se bez techniky dokázaly
obejít. Hodně s nimi kreslíme, tvoříme
a vyrábíme.
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Internetové informační zdroje
Kde můžete čerpat inspiraci? A které weby vám mohou pomoci ve vzdělávání? Na těchto
webových stánkách naleznete v interaktivní podobě tisíce hodin vzdělávacích videí, studijních
materiálů a záznamů inspirativních řečníků.

Coursera.org - Nejznámější zástupce takzvaných Masivních online otevřených kurzů (MOOC).
Řada prestižních světových univerzit zde publikuje své kurzy
z řady rozličných oblastí.

Udemy - Web plný odborných
kurzů zaměřených na konkrétní dovednosti. Programování, fotografování, graﬁka či management.

Google Scholar - Google umožňuje vyhledávat i vědecké články
a knihy. Největší světový vyhledavač nabízí miliony odborných
textů přístupných zdarma.
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YouTube Education - YouTube
pomocí svého autmatického systému generuje obsah do tohoto kanálu. Obsahuje tak globální výběr
stovek videí se vzdělávací tematikou.

TED.com - Databáze videí inspirativních řečníků zaznamenaných
na stejnojmenných konferencích.

Udacity - Web zaměřený na online kurzy zejména z technické
a IT oblasti. Určeno pro VŠ a profesionály.

Khan Academy - Web obsahující
graﬁcky zpracovaná edukativní
videa na všechna možná témata.
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Veselí rodiče
Text: Eva Staňková

Vychovat ty haranty byla a je dřina, dřina a nic než dřina! Nejdříve fyzická, pak především psychická. Ale my jsme si to užili. Nesčetněkrát to byla a je taková bžunda, že jsme vděční osudu, že je
máme. Proto se považujeme za veselé rodiče. Z výchovy a vzdělání Chlapečka a Holčičky se stal
jeden ze základních stavebních kamenů našeho rodinného soužití. Hodně jsme se o tomto tématu
napřemýšleli a teď, když se nám názory už trochu „usadily“, se o ně rádi podělíme. Tentokrát to
bude o technologiích.

Veselí rodiče a technologie
Jó technologie, to je věc! Když jsme studovali VŠE, byl tam počítač přes půl
patra a seminář z IT nám uznali, až když
jsme odevzdali štůsek správně naděrovaných kartiček. Byla to hrůza. Čekat nějakou „user-friendliness“ od té obludy, co
se mu říkalo počítač, fakt nešlo. A vůbec
by „user-friendliness“ tehdy byla jistě
sprostá slova, i kdyby to bylo česky (byl
tuhý socialismus a angličtina se i v odborných kruzích prosazovala velmi
nesměle). No a tak jsme na VŠ po půl
roce hrdě ovládli základy Cobolu.
No a teď se pořádně odražte – ááá –
skok do dneška.
Chlapeček programuje od svých osmi
let. Teď, po deseti letech, zvládá deset
programovacích jazyků. Už od kvarty na
gymplu uměl postavit běžné weby a tak
dělal různé „melouchy“ (pardon, to je
slovo z hluboké minulosti). Když něco
neví, vygooglí si to. Během pár minut tak
zjistí, co udělal špatně a jak to opravit.
Samozřejmě, často to studuje v technické
angličtině. A samozřejmě, rychle se učí
a rychle postupuje vpřed. Nyní už pracuje v týmech s dospělými a vyvíjí nové programovací „fíčurky“. Kromě toho sleduje různé odborné konference buď osobně

o víkendech, když jsou náhodou v Praze,
nebo přes internet po nocích, všechny ty
ostatní.
A jeho škola? Jeden z nejlepších gymplů
v Praze, a ani ten mu neumožní dělat to,
co ho skutečně baví. I když profesoři
a profesorky jsou opravdu skvělí lidé,
z čistě lidského pohledu bychom je neměnili.
A hlavně, vždyť technické myšlení,
základní algoritmizaci problémů
a schopnost naprogramovat si „fíčurku“
k vyřešení určitého problému nebo si
postavit web či umět využívat sociální
sítě pro marketing svých služeb či výrobků potřebuje už dnes téměř dennodenně
převážná většina práceschopného obyvatelstva.
Proč se to neučí už od základních škol?
Proč hodiny IT jsou stále o Wordu, Excelu a PowerPointu? A nebo proč se v hodině češtiny učí psát popis, a ne už blog?
A vůbec, proč v dnešní době mohou i učitelé na dobrých školách učit totéž, co se
učilo před deseti lety, když v jiných povoláních by dělat věci stejně jako před deseti lety vypadalo úplně absurdně? Zkuste
si představit třeba celou oblast public
relations nebo výrobu aut znehybněnou
v čase...

A tak končíme prosbou: milí rozhodovatelé na ministerstvu školství, milí ředitelé škol i milí pedagogové, prosíme,
nastavte školní osnovy trochu víc adaptabilně na měnící se svět. Otevřete školní
učebny moderním technologiím, využívejte už od základních škol k výuce edukativní hry, počítače, mobily a hlavně
reálný svět.
Umožníte alespoň těm budoucím technikům a ajťákům (ale rádi bychom řekli
i všem ostatním mladým „specialistům“), aby nemuseli odcházet z dobrých škol (a platí to BOHUŽEL i pro ty
vysoké). Aby se mohli věnovat svým
tématům, rozšiřovat si obzory v dalších
vědních disciplínách a přitom mohli
stále pilovat třeba češtinu, pokud to
potřebují – a myslíme, že potřebují (dostat e-mail od ajťáka většinou znamená
hluboký ponor do jeho psychologie a googlení pojmů, neb čeština i její gramatika
člověku v tomto případě moc nepomohou).
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Anna Novotná: Přísloví jsou
paměťové stopy národa
Podle Anny Novotné jsou přísloví
bohatství, které předáváme dál. Už
500 jich také ona „předala“ ve své
první knize Kdo jinému jámu kopá…,
která o nich pojednává. Pro velký
úspěch vychází letos pokračování
s další pětistovkou pokladů Kdo se
směje naposled…

Jak jste přišla na nápad napsat knihu,
která pojednává o příslovích?
Jestli se říká – Za vším hledej ženu, tak
u mne platí – Za vším hledej děti. Mám
tři. Když byly ve věku otázek a čím dál
častěji znělo „mami, a co je to pinktlich
a co znamená houžev…“, tak jsem si řekla, stejně jako u trilogie o opeře, divadle
a baletu, že by bylo dobré sepsat významy frazeologických spojení, aby děti věděly… No a nejtěžší je začít a pak už
v tom člověk jede. Informace jsou kolem
nás, stačí je jen správně uchopit. Jsou
shromážděny v odborných slovnících,
po kterých děti pravděpodobně ale vůbec
nesáhnou, jestli vůbec vědí, že takové knihy existují.
Čím se vaše kniha odlišuje od klasických odborných slovníků?
Ilustracemi a nekomplikovaným, velmi
jednoduchým výkladem bez dalších odkazů. Když se nad příslovími zamyslíte
a chtěli byste jejich význam opsat doslovně, tak to jsou dost legrační spojení.
A na to bych mohla děti v dobrém
„nachytat“, řekla jsem si. Výklad významu musí být přesný, slovníkový, ale doprovodná ilustrace může být veselá.
A pro tohle schéma znám výtvarníka, se
kterým jsem se poprvé setkala nad jinou
knihou o češtině pro cizince v roce 1992
a pak nad zmiňovanou trilogií. Jeho kresby jsou plné humoru a odlehčeného nadhledu, jeho kresebná zkratka se nese v duchu oblíbeného pop-artu a jasné, zářivé
barvy, které používá, jsou pro „znevážení“ frazémů ideální. Jiří Votruba.
Myslím, že právě výtvarné zpracování
dělá z knih Kdo jinému jámu kopá…
a Kdo se směje naposled… víc než jen
nudné slovníky frazémů. A to je pro děti
nejlepší.
Proč si myslíte, že jsou přísloví důležitá, a myslíte si, že jsou aktuální i pro
mladší generace?

Je to taková paměť našeho národa, způsobu života sahajícího do historie. Jednoznačně obohacují naše vyjadřování,
naši jazykovou kulturu. Ovšem pasivně
si je děti neosvojí. Tady je na místě četba.
Pokladnicí českých přísloví a frazeologických spojení je například Němcové
Babička. Tam si můžeme uvědomit, odkud pocházejí některá spojení: hlavně
z pozorování přírody, venkovského zemědělského života, sociálních zkušeností, z jazykových vlivů především němčiny. Mnoho spojení už nemá jasný původ
a mnoho už dětem nic neřekne, ale aktuální jsou. Můžeme je uchopit jako zajímavost, jako bohatství, které předáváme
dál. A jen poznámka na okraj. Obě knihy
obsahují nejen přísloví, ale různá rčení,
úsloví, pořekadla. Najít mezi nimi rozdíl
bylo někdy obtížné, splýval, a tak dnes je
jednoduše nazýváme frazeologickými
spojeními, frazémy.
Jak jste přísloví sbírala? Bylo to složité? A co to obnášelo?
Moji rodiče i prarodiče pocházeli z východních Čech. A já nevím, co je to tam
za zvláštní podhoubí, všichni byli kulturními činovníky – vystupovali v amatérském divadle, hrát na aspoň jeden hudební nástroj byla rodinná samozřejmost,
zpívali, maminka psala a tatínek fotil do
místních novin a časopisů. Číst knihy
a číst hodně, to byla druhá rodinná přirozenost. Tady je možná takový můj zdroj
(prazdroj). Zapisovala jsem si všechna
frazeologická spojení, která jsem kdy zaslechla, a že ve východních Čechách jich
uslyšíte dost! Porovnávala s frazeologií
sepsanou v odborných slovnících. Těžké
bylo přesně, ale stručně formulovat význam frazému. Člověk ho v sobě může
mít někdy významově posunutý. A proto
bych se bez odborné pomoci neobešla,
ba ani bych si netrouﬂa knihu sestavovat.
Takže odbornou oporou mi byl u první
i druhé knihy pan PhDr. Martin Prošek,
Ph.D., dnes čerstvý ředitel Ústavu pro jazyk český.
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Text: Lucie Macášková Hejbalová

Jsou to všechna přísloví, která jste sebrala, nebo jde o nějaký jejich výběr?
Mým cílem bylo dát do knihy Kdo jinému jámu kopá… jen nejzákladnější, nejfrekventovanější frazémy. Ty, které se objevovaly při zkouškách na všechny typy
středních škol a gymnázií a s kterými chodily mé děti z hodin českého jazyka ve
škole. 500 kousků. A když se ukázalo, že
moje i Jirkova práce měla smysl, tedy že
knihu používají ve školách učitelé i děti,
tak jsem se rozhodla pro pokračování
s dalšími 500 kousky☺.
Jaké ohlasy jste na knihu měla?
Přiznávám, že dobré. Ze škol, od jednotlivců, přišlo i ocenění 2013 SUK – Cena
učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství.
Nyní vydáváte pokračování první knihy. Na co je zaměřená první kniha a na
co druhá?
Jak jsem zmínila, pokračování, tedy kniha Kdo se směje naposled… přináší dalších 500 hesel, možná trošku abstraktnějších... no prostě rozšíření knihy první.
Jak vzešel nápad vydat pokračování?
Čistě z ohlasů, že je kniha užitečná, že splnila to, co jsem si myslela, že splnit má.
Používáte ve svém životě přísloví?
A v jakých situacích?
Příliš ne. Doma ze mne spíše mají legraci, protože už většinou předjímají, jaké
přirovnání v opakující se situaci použiju.
Třeba ráno u snídaně si děti připravují čaj
a nechají ho louhovat příliš dlouho. Mívala jsem obavy o jejich zdraví, a tak jsem
pokaždé říkala – Prosím tě, budeš to mít
černý jako botu. No a účinek je jediný:
samy za mne říkají – Mami, já vím, mám

to černý jako botu.
Máte nějaké oblíbené přísloví nebo takové, které vystihuje pro vás něco speciﬁckého, co se nedá vyjádřit dobře jinak?
Přísloví shrnuje dlouhodobé lidské zkušenosti, špatné či dobré, do krátkého výstižného vyjádření. A tak se někdy hodí,
že díky nim člověk může rychle a přesně
zareagovat nebo zhodnotit činy druhého.
Mám ráda třeba přísloví Husa, která přeletěla oceán, zůstala husou. Člověk před
sebou samým neuteče. Neuteče před svými dobrými či špatnými myšlenkami,
dobrými a špatnými činy. Nikde mu nedají návod, jak šťastně žít. Musíme hledat
v sobě. Tohle přísloví mi přijde docela
moudré. A další oblíbené: Není kapličky,
aby nebylo jednou do roka kázáníčko.
Nic není tak ideální, jak na první pohled
může vypadat. A abych byla upřímná, některá přísloví nemám ráda. Třeba Nehas,
co tě nepálí… nebo Kdo maže, ten jede…
či Oko za oko, zub za zub. Nevedou k ničemu dobrému, shrnují negativní lidskou
zkušenost, dávku zla. Těmto se vyhýbám.

Anna Novotná
nar. 1959, FF UK obor čeština–psychologie 1984, PhDr.
1985.
Od ukončení studií v Praze pracovala střídavě v divadle nebo jako redaktorka v nakladatelství.
Vedle toho psala do kulturních
novin a časopisů, jako byla Scéna, Taneční listy, Javisko, Amatérská scéna. Po roce 1989 se stala nezávislou publicistkou a redaktorkou, přispívala do nově
vydávaných periodik. Studijní
pobyt v shakespearovském městě Stratford upon Avon ji přivedl
k výuce češtiny cizinců. A z této
doby vzniklo i spoluautorství na
anglické knize Czech for You III
(1992). Když se jí narodila dvojčata a později je začala s sebou
brát do divadla, přišla na myšlenku napsat knihy o divadle pro
děti: Opera nás baví (2005), Divadlo nás baví (2008), Balet nás
baví (2010). Pro návštěvníky
Prahy připravila knihy Bridging
the Gap (1994), W. A. Mozart –
Moji Pražané mi rozumějí
(2006), Prague Astronomical
Clock (2015), Praha v legendách
(2016). Má svobodné povolání,
píše a věnuje se hlavně redaktorské práci a naplno se věnuje své
zálibě – malování. S manželem
Martinem a dětmi Eliškou, Klárou, Jonathanem a Sebastianem
a se psem Bennym žije v Praze.
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Jsme otroci slidů?
Text: Tomáš Habermann

Představte si, že jste dostali za úkol na druhý den připravit půlhodinovou přednášku, prezentovat ﬁremní strategii nebo nový produkt. Jak v takovou chvíli postupujete? Udělá se vám náhle zle? Sednete k počítači a začnete
vytvářet prezentaci? Nebo se zamyslíte nad tím, co je jádrem vašeho sdělení, komu budete myšlenky prezentovat a na co by se mohli posluchači ptát?

Pokud si berete sick day, měli byste
změnit zaměstnání nebo začít rozvíjet
své komunikační dovednosti, bez kterých dnes člověk nemá nárok na úspěch.
Pokud začnete bezmyšlenkovitě vytvářet
vyšperkovanou prezentaci, jste pravděpodobně otroci slidů. Pokud se nejdříve
zamyslíte (a pak třeba začnete vytvářet
prezentaci), otevíráte si cestu k úspěchu
a pozornosti publika. I ve světě plném
technologií totiž stále platí, že erudované
auditorium u dobrých přednášek ocení
to, CO chcete sdělit, více než to, JAK to
provedete.
Příliš mnoho prezentací
Donedávna jsem si sám nedokázal představit situaci, že bych přednášel bez podpory prezentace. Vizuální podpora za
mými zády je pro mě berlička, která mi
pomáhala se soustředit a shodit trému.
Na tom není nic špatného. Je to legitimní
důvod, proč si vytváříme prezentace.
Háček ale spočívá v tom, že řada řečníků
se nechá tvorbou prezentací unést natolik, že je připravuje na každou příležitost
a většinu své přípravy stráví laděním
fontů, vymýšlením nečekaných přechodů a výběrem barvy pozadí. Nenapadne je zamyslet se nad tím, že jejich
posluchači budou třeba studenti univerzity třetího věku, z nichž někteří slidy
nepřečtou, i když zvolíte písmo 24 nebo
dokonce větší (vlastní zkušenost).
Takoví posluchači přece na přednášku
nepřichází proto, že očekávají dokonalou prezentaci, ale proto, aby slyšeli
nové, zajímavé a třeba i kontroverzní
názory a myšlenky.

Co byste tedy měli udělat jako první věc,
než se začnete připravovat na jakýkoli
proslov? Zamyslet se nad povahou
posluchačů. Proč přicházejí právě na vaši
přednášku? Jaká mají očekávání? Doufají, že jim zodpovíte nějaké otázky?
A znáte na ně odpověď? Pokud si nejprve
promyslíte tyto otázky, máte naději, že
bude mít vaše přednáška úspěch. Teprve
potom byste měli začít uvažovat nad tím,
zda využijete i prezentaci, jakou bude
mít podobu a strukturu a jaké informace
v ní budou obsažené. Pokud budete
postupovat opačným způsobem, může se
vám například stát, že se necháte strhnout svým oblíbeným tématem, které je
ale značně vzdálené tomu, co od přednášky očekávají posluchači.
Když už prezentace, tak s rozmyslem
a v Prezi
Aby předchozí řádky nevyzněly příliš
negativně, je zapotřebí říci, že z různých
důvodů a v mnoha situacích je prezentace vhodná. Ne každý je rozený rétor
a někdo prostě podporu potřebuje. Pořád
je ale zapotřebí mít na paměti skutečnost,
že forma nesmí převážit obsah. Nemělo
by se stát, že příprava prezentace zabere
tolik prostoru, že vám nezbude čas na
vlastní přípravu mluvného projevu. Příprava prezentace je samozřejmě i součástí přípravy projevu. Prezentace
samotná je ale jen podklad, řečník by ji za
žádných okolností neměl předčítat.
Nedávno jsem udělal netradiční experiment. Totožnou přednášku z moderních
dějin Izraele jsem studentům prezentoval
v PowerPointu (PP) a v Prezi. Podobné

auditorium, rozdílná pozornost a zaujetí
posluchačů. Samozřejmě to může být jen
můj dojem a příčiny mohou být různé:
odlišné složení posluchačů, rozdílný čas
nebo jsem si na sebe vzal nudné oblečení.
Každopádně jsem měl pocit, že výklad
podpořený prezentací v Prezi studenti sledovali s větším zaujetím. Padlo také
mnohem více dotazů. Navíc se jeden student přímo zeptal, proč jsem si vybral
Prezi. Odpověď je z mého pohledu jednoduchá: Prezi je neotřelé a zábavné.
Co je Prezi a kdy ho využít?
Prezi je stále populárnější prezentační
nástroj. Odvrhuje klasické schéma slidů
a nabízí jednu velkou pracovní plochu.
Na ni nanesete jednotlivé myšlenky,
obrázky a tzv. framy, které jsou v podstatě náhražkou slidů. K jednotlivým
myšlenkám se můžete snadno vracet,
lépe je propojovat a dívat se na ně z globálního pohledu tak, že si samostatné
framy sdružíte do globálního pohledu,
čímž je Prezi jednoznačně ﬂexibilnější
nástroj než PP. To sice z počátku může
působit chaoticky, ale postupně v tom
dozajista spatříte jednu z hlavních výhod
Prezi. Posluchače Prezi zaujme především neotřelým designem a speciﬁckými
přechody mezi framy, především přibližováním a oddalováním.
Kromě neotřelosti a zábavnosti má celou
řadu dalších pozitivních efektů. Působí
moderně a dá se snadno sdílet online.
Zároveň je možné si každou prezentaci
stáhnout jako .exe soubor a mít ji připravenou pro případ, že by selhalo připojení.
Jako velký přínos vnímám rozvoj kreati-
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vity a snazší možnost propojování informací v rámci prezentace i přednášky. Prezentace jako celek i jednotlivé její části
mohou například fungovat jako speciﬁcké myšlenkové mapy, které pomáhají
třídit a propojovat informace. Prezi je
možné využít na akademické půdě, v pracovním business prostředí a samozřejmě
i ve školách. Může být vhodné pro prezentaci ﬁremní strategie nebo výsledků
školního projektu stejně jako pro klasický výklad, který může získat na dynamice a zajímavosti. Stejně jako při vytváření PP prezentace je ale zapotřebí
myslet na to, abyste nepropadli snaze
o její dokonalou formální podobu na
úkor obsahu sdělení. Nechcete přece,
aby vás publikum ocenilo za krásně
vymyšlený přechod mezi framy, ale za
celkový obsah vašeho projevu.

Samozřejmě se možná časem dostaneme
do situace, kdy bude Prezi tak běžné jako
dnes PP. Nikoho pak prezentace extra
nezaujmou. Ale v současné době je Prezi
na vzestupu, a kdo ho bude využívat,
bude mít komparativní výhodu ve srovnání s konzervativci využívajícími PP.
A kdo ví, třeba bude v budoucnu program
nový, který Prezi vytlačí.
Prezentační dovednosti do škol
Dovednost poutavého prezentování myšlenek publiku není samozřejmostí. Ne
každý se rodí jako charismatický rétor.
Každý ale může své prezentační dovednosti rozvíjet. Dětem by v tomto ohledu
měla pomáhat škola. Prezentační a komunikační dovednosti by měly být na školách rozvíjeny v rámci samostatných

seminářů, protože se jedná o praktickou schopnost, kterou každý někdy
využívá. Studenti by si měli vyzkoušet různé způsoby prezentace,
především sebeprezentaci, improvizovanou prezentaci a prezentaci připravených materiálů. Schopný učitel
nebo lektor by je měl podporovat,
odstraňovat jejich strach z vystupování před publikem a učit je uvažovat
nad vlastní prezentací. Mimo jiné nad
tím, zda je k vystupování na veřejnosti
zapotřebí využívat prezentace nebo je
lepší spolehnout se na vlastní dovednosti.
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Nechceme, aby se dotazníky staly strašákem pro učitele
Text: Markéta Popelářová

Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie, o návrhu zavedení studentského hodnocení pedagogů,
jenž v českých vodách vyvolal zajímavé diskuze. V čem tato myšlenka spočívá? A je možné dosáhnout
objektivnosti výsledků dotazníků?

Sám jsi studentem čtvrtého ročníku
střední školy, navštěvuješ Gymnázium Na Vítězné pláni. Dochází na vaší
škole k evaluaci učitelů ze strany studentů?

Co vás, jako Českou středoškolskou
unii, k vytvoření takového požadavku
vedlo?
Do rukou se nám dostal návrh nové podoby zákona o pedagogických pracovnících, kde byl zaváděn kariérní řád. Jenže
z celého procesu bohužel vypadli žáci.
Naším cílem je vyvolat diskuzi, za jakých podmínek bychom žákovskou evaluaci mohli zavádět plošněji. Je pro nás
důležité, aby i žáci měli možnost se vyjádřit, zda jim výchova a vzdělávání ve
škole vyhovuje, a rádi bychom jim předali částečnou spoluzodpovědnost. Ve
chvíli, kdy člověk cítí spoluzodpovědnost za svůj vzdělávací proces, se i lépe
učí.

Při formulaci požadavku jsem se inspiroval právě na naší škole, jelikož u nás žákovské hodnocení funguje. Jednou
ročně, elektronicky a samozřejmě anonymně, i když je dohledatelné, ze které
třídy výsledky pochází.
V případu našeho gymnázia však dotazníky nabývají hodnoty jen pro ty učitele,
kteří mají zájem z výsledků čerpat a případně upravit podle nich své vyučování.
Dobří učitelé berou studenta jako člověka, jako lidskou bytost, která má své názory, pocity a dojmy. A mají zájem s nimi
mluvit. Na druhé straně jsou učitelé, kteří
nemají zájem si hodnocení ani přečíst.

Domníváš se tedy, že čeští středoškoláci doteď neměli dostatečnou míru
spoluzodpovědnosti za své vzdělávání…

Bylo by zavedení celostátního žákovského hodnocení podle návrhu středoškolské unie v něčem odlišné?
Do našeho požadavku jsme zařadili to,
aby výsledky do značné míry ovlivňovaly kariérní postup učitele. Neměly by
být dominantním prvkem, ale jen jedním
z podkladů, které by hodnotící komise
měla k dispozici. Tato část je často špatně
interpretována. I kdyby žákovské hodnocení pro učitele nedopadlo dobře, dle našeho návrhu by postoupili do dalšího
stupně kariérního řádu. Na toto téma je
ovšem názorová pluralita.

Na studenta se často
pohlíží jen jako na
objekt, u kterého
sledujeme výstupy. My
prosazujeme humanistické pojetí.

U nás je opravdu minimální. Můžeme to
vidět například v souvislosti se žákovskými samosprávami – studentskými parlamenty a radami. Jejich fungování je
sporadické, zákonem neupravené, metodologicky nepodporované ministerstvem školství. Žák do školy chodí, aby
získal maturitu nebo výuční list, ale
pokud by na škole samotné chtěl něco
změnit, nemá se o co opřít, někdy je dokonce i odrazován. Je škoda, že se české
konzervativní prostředí návrhu brání.
Školy jsou většinou stále založeny na behavioristickém pojetí, kdy žák je
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pouhým objektem, se kterým se pracuje.
Využívá se metoda cukru a biče. Učitel
vystupuje jako expert, který mu jen předává informace a měří žákovo výstupní
chování. To je ovšem již překonaná psychologická teorie, žák skutečně také uvažuje, myslí. Chce se v prostředí školy
cítit dobře. Prosazujeme proto humanistické pojetí vzdělávání.

Chceme ukázat,
že žákovské
hodnocení není
žádné novum, ve
světě již funguje.

Jak konkrétně by studentské dotazníky vypadaly?
Obecně je potřeba se žáků ptát na to, co
jsou schopní zhodnotit. Třeba jestli učitel
výklad podává srozumitelně, jestli nabízí
konzultace, zda zadává domácí úkoly,
jestli se v hodinách setkávají se skupinovou prací nebo jestli pedagog na začátku hodiny se studenty opakuje látku
z minulé hodiny. Rozhodně jsme proti
tomu, aby se v dotazníku objevovaly
otázky zaměřené na charakter daného učitele.
Je možné už nyní efektivitu takových
dotazníků podložit?
Rádi bychom přinesli zkušenost z Norska, kde žákovské hodnocení funguje již
od roku 2011 a na jeho přípravě se školskými odbory se podílela právě i norská
středoškolská unie. Chceme ukázat, že to
není žádné novum, že něco takového ve
světě již funguje. Úspěšná pilotáž také
proběhla na Kypru a v různých státech
USA. A jak se nedávno ukázalo, dokonce
i čeští žáci dokáží hodnotit své učitele –
dokládají to výsledky dotazníkového šetření společnosti Kalibro.
Jak by se se získanými výsledky dotazníků nadále nakládalo?
Jak je nyní stanoveno v kariérním řádu,
pokud má učitel postoupit do dalšího ka-

riérního stupně, musí splnit několik podmínek, například se musí nadále vzdělávat podle svého plánu, musí mít odučenou praxi, dodává se také vyjádření ředitele školy, školního inspektora apod.
Dle našeho názoru by ale hodnotící komise měla mít k dispozici i zprávu vycházející z výsledků žákovských hodnocení.
A následně je možné se vydat dvěma různými směry – buď bude hodnotící komise brát dobrý výsledek z hodnocení
jako jeden z požadavků na postup, nebo
bude mít hodnocení zkrátka jen při ruce.
První možnost se nám ale zdá poměrně
striktní a spíše bychom ji nepodporovali.
Pokud by tedy hodnocení nebylo vyžadovaným kritériem pro postup v kariérním řádu, nešlo by uvažovat o jiné
cestě (nesouvisející s kariérním řádem), jak žákovské hodnocení na
středních školách realizovat?
V souvislosti s kariérním řádem na škole
vznikne pozice koordinátora vlastního
hodnocení školy, což je jednoduše řečeno jeden z učitelů, který za zastávání
této role dostane o něco více zaplaceno.
A takovou osobu bychom jinak na školy
nedostali. Chceme se zasadit o to, aby
tento koordinátor při své práci nezapomínal na hodnocení žáků. Rádi bychom

ale také prosadili to, aby s výsledkem
hodnocení následně pracovala i atestační
komise. To samozřejmě jde i jinak než
přímým vstupem – s výsledky žákovské
evaluace by měl pracovat zejména ředitel. Do učitelské atestace by proto výsledky mohly vstupovat v rámci ředitelovy zprávy, která je dle zákona povinná.
Váš návrh by se týkal všech škol spadajících do středního stupně vzdělání?
Ano, do této kategorie patří gymnázia,
střední odborné školy a střední odborná
učiliště, případně i nástavbové vzdělávání.
Výzkumy související s žákovským hodnocením v jiných zemích, ať už se
jedná o kteroukoliv z nich, také probíhaly na rozličných typech škol?
Ve výzkumech uvedených v publikaci
OECD z roku 2011, která se věnuje výzkumu vzdělávacích systémů v Evropě,
typ středních škol nijak vymezený nebyl.
Dokonce bychom byli proti tomu, aby se
dotazování uskutečňovalo například jen
na gymnáziích. Přijde nám důležité, aby
i žák odborného učiliště měl prostor
ohodnotit své pedagogy a změnit do jisté
míry vyučování, byť to nemusí být
snadné.
Závěrem je důležité připomenout, že je
u nás řada škol s výbornými pedagogy
a skutečným zájmem o žáky. Takové
školy my považujeme za modelové a nejčastěji právě zde naše návrhy chápou
s dobrým úmyslem, jejž do toho vnášíme. Dobře sestavené žákovské hodnocení má učitelům a vedení školy pomoci
v evaluaci jejich práce a navázat dialog
i v problematice, která byla pro žáky
zatím tabu.
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Moderní láska: Mladí randí přes internet
Jejich rodiče se nejčastěji
seznamovali ve škole, v práci,
přes přátele. Oni mají ale
Facebook, Tinder a Rande.cz.
Stejně jako nakupování nebo
komunikace, i ﬂirtování teenagerů probíhá čím dál častěji
přes internet. Pro Česko přesná
data neexistují, ale z amerických výzkumů vyplývá, že skoro
třetina mladých se dnes seznamuje online. Na rozdíl od předchozí generace to navíc nevnímají jako věc, za kterou je
potřeba se stydět. U nás je
podle všeho situace velmi
podobná – seznamování přes
internet už není zoufalé, ale

Láska v mobilu
Seznamky nejsou na internetu nic nového. V nějaké míře existují už dvě dekády
a zatím lákaly spíše lidi středního věku,
kteří kvůli práci a rodině mají méně příležitostí k seznámení, nebo lidi s omezenějšími možnostmi seznamování, jako
třeba LGBTQ komunitu. Pro mladé lidi
seznamky dlouho atraktivní nebyly. Prostředí univerzity, večírky a brigády znamenaly neustálý přísun nových kontaktů
s druhým pohlavím, takže hledat lásku
přes inzerát nebylo potřeba. Vše změnily
chytré telefony a aplikace, které ze
seznamování udělaly hru.
Nejznámější je bezpochyby Tinder, který
má světově více než 50 milionů uživatelů
a je dobře rozšířený i v Česku. Stačí se
zaregistrovat přes Facebook a vytvořit si
proﬁl o pár fotkách a krátkém textu. Pak
už se jen probíráte proﬁly potenciálních
partnerů ve vaší blízkosti. Listovat doleva znamená nezájem. Pokud ale u někoho přejedete prstem doprava, dáváte tím
signál, že vás dotyčný zaujal. Když on či
ona u vašeho proﬁlu udělá to samé, aplikace vás propojí do chatu. Rande se dá
domluvit během pár krátkých zpráv.

vlastně normální.
Mobilní seznamovací aplikace a zejména Tinder si brzy vysloužily špatnou
pověst, ať už to byla kritika od náboženských komunit, nebo samotných uživatelů. Slavný článek ve Vanity Fair spojil
Tinder s rozmachem hook-up culture,
tedy kultury nezávazného a odosobněného sexu. Novinářka Nancy Jo Sales ve
Vanity Fair skrze zkušenosti desítek mladých Američanů vykresluje prostředí, ve
kterém jsou out nejen dlouhodobé vztahy, ale i rande nad kávou. Trendy je sex
na jednu noc, který lze díky mobilní aplikaci domluvit s takřka neomezeným
počtem partnerů. Někteří si libují
v dostupnosti sexuálního uspokojení („Je
to jako objednat si jídlo, akorát si objednáváte člověka.“) a ostatní se celé situaci
přizpůsobí, protože si to už ani vlastně
neumí představit jinak. Z depresivního
článku vyplývá, že mobilní aplikace udě-

laly ze seznamování honbu za (často špatným) sexem a z mladých lidí povrchní
sobce bez schopnosti navázat hlubší
vztah.
Možná jen špatný první dojem
Vanity Fair dobře popsal skupinu uživatelů, která se mezi mladými na Tinderu
v nějaké míře bezpochyby vyskytuje.
Snadný přístup k takřka neomezenému
množství partnerů může svádět k frustraci z nadvýběru a častému střídání partnerů. Podle reprezentativnějších dat to však
vypadá, že realita online seznamování je
mnohem komplexnější. A hlavně méně
tragická. Studie ze Stanfordu potvrzuje,
že počet lidí, kteří se seznamují přes
internet, roste a nahrazuje tak dříve
běžné formy seznámení, jako jsou přátelé nebo rodina. Počet uživatelů stoupá
nejvíce právě mezi mladými lidmi pod třicet let. Výzkumy stabilních párů v USA
ukazují, že přibližně třetina se jich seznámila přes internet, což jednoznačně odporuje předpokladu, že online žádný dlouhodobý vztah nelze navázat. I přestože je
ve společenských vědách fenomén online seznamování pořád ještě nové téma,
první srovnání partnerských vztahů ukazují, že není rozdíl mezi kvalitou a délkou vztahů navázaných online a těmi,
které začaly tradičnějšími způsoby.
Ani samotný proces seznamování se
tolik neliší. Online prostor v mnohém
kopíruje tradiční „oﬄine“ seznámení.
Stejně jako v reálném životě, i online hledáme partnery, kteří mají podobnou úroveň vzdělání jako my, jsou přibližně stejně staří a podobně tráví volný čas. Velký
důraz se klade na první dojem. Proﬁl
potenciálních protějšků si ostatní uživatelé většinou neprohlíží déle než minutu,
nejdůležitější je tedy fotka. Úsměvem
a milým pohledem se nic nezkazí, ale nejúspěšnější jsou fotky, kde se uživatelé
věnují nějaké činnosti. Chcete zaujmout
fotkou? Čtěte si knížku, hrajte fotbal,
vařte svíčkovou nebo se potápějte s delfíny. Analýza tisíců proﬁlů seznamky
OKCupid ukazuje, že aktivní fotky nej-
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Text: Markéta Šetinová

rychleji zaujmou a odstartují konverzaci.
Naopak nejmenší zájem generují fotky
s alkoholem nebo osobou druhého pohlaví – i v případě, že se jedná o rodinu nebo
kamarády.
Ženské a mužské seznamování
Stejně jako oﬄine, muži často preferují
mladší partnerky a vzhled je pro ně důležitý faktor. Na ženy zase dělá dojem status a výška partnera. Tradiční gender
vzorce fungují i v komunikaci: jsou to
především muži, kteří posílají první zprávu a zvou ženy na rande. V tomto muže
nemotivuje pouze tradice, ale i čistá statistika, protože do online seznamování se
stále pouští více mužů než žen.
Právě rozdílný počet mužů a žen, který je
realitou na většině seznamek, stojí často
za nepříjemnými zkušenostmi, které lidé
z online seznamovaní mají. Muži musí
rozesílat desítky zpráv, aby získali odpověď. Většina z nich tedy příliš nestuduje
ženské proﬁly a jen naslepo posílá generickou zprávu ve stylu „Ahoj, jak se
máš?“. Ženy jsou zas přehlceny zprávami, které jsou v lepším případě nezajímavé a v horším případě urážlivé a sprosté.
U mužů i žen tato situace vyvolává pocit
frustrace a je i častým důvodem, proč se
rozhodnou seznamování vzdát. Některé
seznamky se snaží problém řešit aktivně.
Například české Štěstí.cz nedovoluje
posílat zprávy se stejným obsahem rychle za sebou, americká seznamka Bumble
zase přesunula odpovědnost za kontakt
na ženy a jen ony mohou poslat první
zprávu. Z Bumble jsou nakonec nadšení
ženští i mužští uživatelé: inovace údajně
vede ke kvalitnějším konverzacím.
Podvody, lži a internet
Online seznamky přináší do hledání partnera i nové výzvy a otázky, především
s ohledem na bezpečnost. Vysoké procento uživatelů během seznamování přes
internet lže. Většinou spíše nevinně:
ženy si lehce upravují váhu a věk, muži si
přidávají výšku. „Typický uživatel na

proﬁlu uvádí tři centimetry výšky navíc,
ubírá dvě kila váhy a rok až dva věku,“
představuje výsledky výzkumu online
seznamek ekonom Paul Oyer. Obě pohlaví mají tendenci se na proﬁlu chlubit fotkami trochu staršího data a přibarvovat
svoje zájmy, protože pravidelný sport zní
prostě lépe než chipsy, gauč a televize.
Na prvním setkání pak může nastat určité
rozčarování, když online proﬁl příliš
neodpovídá skutečnému muži nebo ženě,
kteří se dostavili na domluvené rande.
Opravdový problém ale nastává, když
narazíte na novodobého sňatkového podvodníka. Průběh je vždy podobný: zamiluje se do vás protějšek s fotkami jak
z modelingové agentury, dlouho si
romanticky píšete, ale osobnímu setkání
se vyhýbá. Pak na straně protějšku přijde
tragédie – nemoc, havárie, bankrot –
a potřebuje ﬁnanční pomoc. Spousta
zamilovaných nakonec člověku, kterého
nikdy neviděla, peníze pošle. A stane se
tak obětí pečlivě připraveného trestného
činu, který je ve světě rozšířený natolik,
že před ním pravidelně veřejnost varuje
i FBI.
Mladší teenageři, kteří s romantickými
kontakty teprve začínají, nevyužívají
internet přímo k hledání partnera, ale
spíše ke komunikaci a ﬂirtování se spolužáky a kamarády, ukazuje výzkum Pew
Research Centra. Vyjádřit někomu zájem
je lehčí přes Facebook než osobně, stejně
jako komunikace v nově navázaném vztahu. Skoro polovina teenagerů také oceňuje, že na sociálních sítích mohou veřejně vyjádřit city ke svému partnerovi,
například nahráním společné fotky.
Pro teenagery jsou větším problémem
než ﬁnanční podvody osobní informace,
které neznámým lidem skrz internet sdílí.
Když nám někdo učaruje, je lehké zapomenout, že digitální konverzace i fotograﬁe jdou rychle uložit a šířit. Osobní
údaje, důvěrné informace nebo erotické
fotky se pak mohou stát předmětem
kyberšikany – nekontrolovaně se šíří po
sociálních sítích nebo slouží jako po-

hrůžka, že brzy takto kolovat budou. Především dívky se také setkávají s nevyžádanými sexuálními narážkami: více než
třetina amerických dívek pod 18 let si na
sociálních sítích zablokovala nějakého
uživatele, protože s ní ﬂirtoval nepříjemným způsobem.
Cesta ven ze sociální bubliny
Převažují tedy negativa online seznamování nad jeho výhodami? Spíše ne. I když
povrchní a neosobní kontakt nebo bezpečnostní rizika jsou reálnými problémy, se
kterými se lidé online musí vypořádat, nic
nenasvědčuje časté obavě, že by mladí
lidé kvůli internetu v navazování kontaktů
zdivočeli. Z dlouhodobého výzkumu více
než třiceti tisíc Američanů vyplývá, že
dnešní generace má k lásce i sexu sice liberální postoje, ale v průměru také méně
sexuálních partnerů, než měli jejich rodiče. Online seznamování je pro mladé lidi
tak především unikátní příležitost, jak
vystoupit ze své sociální bubliny a najít
partnera, kterého by „oﬄine“ nebylo
možné potkat. A stále rostoucí počet stažení mobilních seznamovacích aplikací ukazuje, že pro spoustu mladých je toto velmi
lákavá představa.

Markéta Šetinová vystudovala
sociologii na Univerzitě
v Oxfordu a v rámci svého
výzkumu na Univerzitě
Karlově se věnuje fenoménu
online seznamování. Pracuje
také jako psychoterapeutka
a píše blog Moderní láska
(modernilaska.cz).
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Deskové hry nás baví

Text: Markéta Majerová

Má v době nastupující virtuální reality smysl usednout ke klasické deskové hře? A jak se prostřednictvím hraní vzdělávat? Na to odpovídal Kryštof Kozák, spoluautor několika edukativních her a vedoucí katedry amerických studií na
FSV UK.
Jak je možné využít principy deskových her při edukaci? A je možné hru
využít i při vysvětlování tak komplexního tématu, jakým je například demokracie?
Každá hra je určitým modelem. Sociální
realita je složitá, věci kolem nás jsou
komplikované, ale hra má pravidla, a ta
pravidla v kombinaci s deskovou hrou
vytvoří určitý mikrosvět, ve kterém vše
funguje čistě a jasně. Každý hráč ví, že za
určitý obnos si může koupit třeba koně
nebo vesmírnou loď, a když potřebuje
další peníze, tak musí dojít na konkrétní
políčko na herním plánu. A vytvoří se
takový modelový svět, hráči si vlastně
hrají v rámci toho modelu. Tímto způsobem si můžou zkusit různé strategie
a sledovat, jak se jim bude ve hře dařit.
Je možné strategie ve hře a hraní rolí
využít v rámci výuky?
Je třeba asi říct, že na světě existuje přes
80 000 deskových her. Paleta her je neuvěřitelně široká a jsou hry, které jsou speciﬁcky zaměřené právě na hraní rolí.
Třeba hra Bez bázně a cti, kde si v každém kole hráč vybírá jednu z osmi rolí a
podle toho, jakou si vybere, se následně
chová: může být pro dané kolo knězem,
vojákem nebo třeba kouzelníkem –
každá z nich má speciﬁcké vlastnosti a je
ve hře dobrá na něco jiného. Ve složitějších hrách si pak můžete vyzkoušet
rychlé agresivní strategie nebo naopak
pomalý opatrný postup. S principem hry
se dá vždy pracovat a něco se z něj naučit.
Mně se na tom vždycky líbilo, když se
hráč rozhoduje sám za sebe a vidí
důsledky svých činů. Zároveň může
dostat i pomyslnou „špatnou známku“.
Ta špatná známka znamená, že prohraje
hru. A to není tragédie, protože je dobré
se naučit, že občas člověk prohraje nebo
neuspěje. To není nutně špatně, mělo by
ho to ale motivovat k tomu, aby to zkusil
jinak a lépe.

Řada her staví na kompetitivním principu, kdy vítězství patří jednomu. Ale
existují také kooperativní hry, kdy
musí hráči vzájemně spolupracovat,
aby vyhráli. A možná právě tyto hry
učí nejlépe to, že hra není jen o vítězství, ale o radosti ze hry samotné. Dá se
s principem kooperace ve hře nějak
pracovat?
Kooperativní hry jsou zajímavé v tom, že
všichni společně hrajete proti hře. Pokud
se v týmu pohádáte a každý půjdete na
vlastní pěst, hra vás všechny zabije (porazí). Ve hrách, které nejsou agresivní ani
tolik kompetitivní, jsou dobří třeba
Němci nebo Francouzi. Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, že to jsou
nějaká skrytá poválečná traumata. Ale
německé deskové hry jsou speciﬁcké
v tom, že jsou málo násilné a jsou spíše
budovatelského typu. Hráč v nich především něco vytváří – třeba má své kolonie
s plantážemi nebo je obchodníkem s drahými kameny někde v Istanbulu. A tyto

hry jsou postavené na tom, že každý tah
je zábavný a v rámci každého tahu hráč
může něco zajímavého vymyslet. Celý
ten proces je kreativní a hráči nemůžou
jeden druhému moc škodit. Až na konci
si každý spočítá, kolik získal bodů.
A každý nějaké body dostane a na první
pohled není vidět, kdo vlastně nakonec
vyhrál – rozdíl je často velmi těsný. Ale
všichni z toho mají dobrý pocit a každý si
v rámci hry něco zajímavého zkusí.
Myslíte si, že v současné době technologií mají deskové hry ještě prostor, že
si na ně lidi najdou rádi čas a že jsme
ještě pořád zvyklí je hrát, nebo že trh
s deskovými hrami ustupuje?
Ročně vychází stovky deskových her,
možná i tisíce, tady i v zahraničí. A hry
jsou u nás rozhodně segment, ve kterém
se obchodům spíše zvyšují obraty, než že
by si prodejci a vydavatelé stěžovali, že
to nikdo nechce hrát. Vysvětlení je pro
mě v tom, že je to jedna z posledních nedi-
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gitálních věcí, která děti baví. Také si je
můžou zahrát třeba s rodiči v klidu doma,
je to taková příjemná rodinná činnost.
Zvlášť otce to baví, protože je to bavilo
už kdysi, takže z hraní mají radost. Ale
i mezi dětmi je to jedna z mála věcí, kdy
si dohromady sednou k reálnému stolu.
Rozestaví si ﬁgurky a žetony a dobrá hra
je pro ně zábavná. Jen je potřeba, aby se
někdo naučil pravidla, což je pro děti
občas ze začátku těžké. Ale jakmile to
jeden z nich umí, tak to ostatním rychle
vysvětlí a může se začít hned hrát.
Během hry bývá spousta prostoru pro
komunikaci a vytvoří se tím pozitivní
sociální aktivita, ke které si člověk dá čaj
a sušenky. Hlavně je to úplně něco jiného
než koukat do obrazovky nebo na displej.
Jsou hry vhodným prostředkem pro
rozvíjení dovedností v oblasti tzv. soft
skills?
Já si myslím, že určitě, ale je dobré, když
tu hru dětem třeba vysvětluje rodič nebo
učitel nebo někdo dospělý, aby jim to
předtím nebo potom jasně vysvětlil.
Když hrajeme například Diplomacii, tak
jde o rozvíjení komunikačních i interpersonálních dovedností. Je to jeden z nejlepších způsobů, jakým to jde, protože
v této hře musíte s lidmi, které třeba
vůbec neznáte, udělat spojenectví. Také

musíte odhadnout, jestli jim můžete
věřit, nebo ne, kdy vás oni chtějí zradit
a kdy je výhodné začít se domlouvat
s někým jiným. Je to hra o diplomacii
z 19. století, takže v ní jsou určité morální
limity, o kterých je také dobré se s hráči
po hře pobavit. Ale čistě ve sféře komunikačních soft-skills neexistuje žádná
podobná záležitost na počítači, která by
tomu mohla konkurovat.
Takže si myslíte, že zábavná vzdělávací
hra není oxymóron?
To vůbec není oxymóron. Existuje zde
silná komunita hráčů, kteří jsou ve hrách
opravdu dobří, chodí na turnaje a uvažují
o hrách až trochu šachisticky. A i v této
komunitě je jednou z nejoblíbenějších
her Studená válka. To je v podstatě výuková hra pro dva hráče, ve které máte
mapu světa a dvě soupeřící velmoci.
Hraje se s reálnými událostmi, které
dostáváte ve formě karet, jež vám po
zahrání pomáhají v různých zemích
zvýšit svůj vliv. Naučíte se spoustu událostí ze studené války i geograﬁe a je to
zároveň jedna z nejpopulárnějších her
mezi hráči.
Pokud mají žáci i studenti pochopit
nějaké vztahy, tak jedna věc je jim to
jenom tak od tabule říct a druhá věc je
zahrát si hru, ve které si to mohou sami
vyzkoušet. Existují třeba hry, ve kterých
můžete svojí ekonomickou sílu přeměňovat na politický vliv a ten pak uplatňovat tak, aby to pro vás bylo ekonomicky výhodné. Třeba v deskové hře
Kuba se každé kolo volí guvernér.
Vyhraje ten z hráčů, který pro získání
postu obětuje nejvíc peněz. Guvernér pak
ale může vybrat ze tří zákonů jeden, který
se bude uplatňovat pro všechny. Protože
má zároveň své obchodní impérium, tak
si vybere zákon, který bude prospěšný
především jemu. Pokud se to ostatním
hráčům nelíbí, v dalším kole se snaží
ušetřit dost peněz na to, aby se stali
guvernéry zase oni. A je to zábavné hrát,
protože člověk je ve hře aktivní subjekt.
Je to opravdu něco jiného, než když vám
někdo řekne, že existují vztahy mezi ekonomikou a politikou. V rámci reﬂexe po
hře je ale dobré se o tom s hráči pobavit,
jestli jim to opravdu došlo a co to vlastně
znamená.

Myslíte si, že učitelé dnes tímto způsobem hru ve výuce používají?
Určitě existuje spousta učitelů, kteří to
aktivně využívají, na školách jsou i kluby
deskových her, protože některé deskové
hry jsou docela drahé a většinu si stačí
zahrát párkrát. Pak ji klidně můžete poslat
dál nebo vyměnit, podobně jako knížku.
Takže dává smysl mít ve školní knihovně
spoustu her, které si děti můžou půjčovat.
Podle mě je problémem spíš to, že neexistuje dostatek dobrých metodik, které by
učitelům usnadnily jejich efektivní použití ve výuce. Dalším problémem je velký
tlak, pod kterým učitelé jsou. Mají málo
času a často si myslí, že hra je sice dobrá,
ale z hlediska hodinových dotací časově
příliš náročná. Nepomáhají v tom ani konzervativní rodiče, kteří si jdou do školy
stěžovat, pokud zjistí, že si tam jejich dítě
místo výuky hrálo.
Která hra vás v poslední době zaujala?
Skvělá hra, kterou jsme hráli na Deskohraní, se jmenuje Velbloudí závody. Je to
vlastně matematická hra, ale je zábavná,
protože po sobě lezou ﬁgurky veselých
dřevěných velbloudů. V podstatě jde o sázkařskou hru, kde člověk muže v každém
kole sázet na velbloudy, kdo bude první,
kdo poslední, a pak na celkového vítěze.
Klasická matematika ve škole mě nikdy
moc nebavila, ale tady mě bavilo počítat
si pravděpodobnost výhry a podle toho
upravovat výši sázky. Pro ty, kteří mají
vůči hrám spíše předsudky či zdravou
skepsi, doporučuji Dixit, který za pomoci
krásně nakreslených karet rozvíjí poetickou představivost a schopnost empatie.
Když jsme na závěr u legálního product
placementu, tak se můžete naučit odhadnout druhé lidi s naší pirátskou hrou
Malacca, naučit děti vyjmenovaná slova
se hrou Ypsilonie, vysvětlit jim klíčový
princip nabídky a poptávky se hrou Oeconomica či trénovat r, ř a l v akčním Logorelu. Numerix je bohužel vyprodaný a připravujeme vylepšený dotisk.
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Milý Ježíšku, pod stromeček si přeji knížku
Adventní čas pro mě každoročně
začíná rozsvícením svíček na věnci na
stole a zavěšením dalšího věnce na
dveře. Pak zahájím úklid – nikoli
domácnosti, ale duše. Přemýšlím, co
se mi za pomalu dobíhající rok
povedlo (přece se musíme pochválit),
koho zajímavého jsem poznala (jsem
tvor společenský) a co jedinečného
zažila (a nemusí to být jen nějaké
extrémní zážitky). A pak se ozve tichý
hlásek: A copak letos vymyslíš pod
stromeček?

Nebudu vás napínat, odmalička to mám
zažité – pod stromečkem prostě nesmějí
chybět KNÍŽKY! Mám ráda ty okamžiky – vezmete krásně zabalený balíček
(my hrajeme hru Co by to tak mohlo
být☺), ohmatáte ho a je to jasné.
A pak, když má každý své dárky u sebe,
nastává chvíle tichého souznění, čtenářské harmonie. Knížky nás vtáhnou svou
neopakovatelnou vůní, slyšíte jen obracení stránek a reálný svět přestává existovat, protože jste vtaženi do příběhu. Jste
uchváceni magií slova (to napsal Karel
Čapek) a osvobozeni, až když příběh
skončí.
Dopřejte svým dětem tuto magii. Jak ukázal nejnovější průzkum projektu Čtení
pomáhá, čtyři z pěti mladých čtenářů si
přejí pod stromečkem knihu. A pokud je
čtení bude bavit, pozitivně to ovlivní také
jejich studijní i životní úspěchy. Ale jaké
knížky pod stromeček vybrat?
Děti, které čtou pro radost, dosahují
lepších výsledků
Z našich dotazníkových šetření
a zahraničních článků vyplývá, že na úroveň čtenářské gramotnosti dětí má vliv
velké množství faktorů, jako jsou rodinné zázemí, přístup učitele, počet přečtených knih, ale i pocit, jaký děti ze čtení
mají. Ty děti, které čtení baví, jako hlavní
argument pro četbu uvádějí, že čtou, aby
prožily dobrodružství, pobavily se a zapojily fantazii.
Navíc autoři studie IOE zjistili, že děti,

které čtou pro radost, zvládají mezi 10
a 16 lety lépe matematiku, mají větší slovní zásobu a lepší vyjadřovací schopnosti
než ty, které čtou zřídka.
Je důležité děti obklopit co nejvíce podnětným prostředím
Děti, které nemají doma knihovnu, rodiče
jim nečtou a ani jim nejsou čtenářským
vzorem, pak samy méně čtou a čtení je spíše nebaví (RICHTER, Vít. České děti jako
čtenáři v roce 2013). Tyto děti tedy nastupují do školy s omezenou slovní zásobou
a propast mezi nimi a spolužáky se čtenářským zázemím se rok od roku více prohlubuje. Výzkum Anne Cunninghamové a Keitha Stanoviche navíc uvádí, že děti s omezenou slovní zásobou v první a druhé třídě
pak dosahují horších výsledků i na střední
škole.
Uvedená zjištění jsou podpořena i naším
dotazníkovým šetřením spojeným
s testováním čtenářské gramotnosti,
z něhož vyplývají jasné závěry: děti, které
nemají čtenářské zázemí, dosahují horší
úrovně čtenářské gramotnosti.
Jak pracovat s knihou, aby si ze čtení děti odnesly co nejvíce
O Vánocích bývá rodina pohromadě
a máme i trochu více volného času. Sedněte si společně ke knížce, třeba k Eliášovi
a babičce z vajíčka (Iva Procházková, Mladá fronta), a společně si o knížce a příběhu
povídejte. Vaše dítě si odnese z knížky
mnohem více a ještě ho nenápadně budete
rozvíjet ve vyhledávání, zpracování a interpretaci informací, což jsou základní dovednosti čtenářské gramotnosti. Jak na to?
Evokace
Vyzvěte děti, aby vyprávěly o svých rodičích či prarodičích, o tom jací jsou (co
umí, zda si s nimi hrají, jestli jim vypravují
příběhy). Pak dětem knihu představte
a řekněte jim, že je seznámíte s Eliášem,
který má se svými rodiči velké trápení.
Uvědomění
Přečtěte dětem první kapitolu. Pak jim pokládejte otázky k textu.

Proč se Eliáš zlobí na tatínka a proč na maminku? (Slíbili mu, že si s ním budou
hrát, ale pak na něj neměli čas, protože
pracovali.) Jak se Eliáš cítil? (Měl vztek,
nadával, roztrhal svoje obrázky a zacpal
jimi záchod.)
Poté společně přečtěte druhou kapitolu.
Střídejte se po kratších úsecích (3–4 řádky), popřípadě čtěte dětem sami. Po každém odstavci čtení přerušujte a pokládejte dětem otázky: Co Eliáš dětem nejvíce
závidí? (Mají dědečky a babičky.) Proč
jim to závidí? (Dědečkové a babičky mají
nejrůznější schopnosti – děti říkají, které
to jsou konkrétně.) Také můžete společně
rozebrat jednu ze základních emocí – závist: proč si lidé závidí, co si závidí, zda
je závist pro náš život potřebná, jak se proti ní bránit atd. A pokládejte další otázky:
Kde hledal Eliáš ztracený míč? (V odlehlé části parku.) Směl jít do parku? (Ne,
maminka mu zakázala chodit jinam než
na hřiště.) Jak se ocitnul Eliáš za zídkou?
(Odemkl branku.) Co Eliáš našel? (Vajíčko.) Proč Eliáš nenechal vajíčko v parku?
(Myslel si, že když se ho dotkl, že ho už
ptačí maminka nebude chtít, tak ho chtěl
zachránit a nechat vylíhnout v teple doma.) O čem cestou domů Eliáš přemýšlel?
(Kam vajíčko položí, čím ho přikryje, co
se z něj vylíhne, čím bude ptáčka krmit;
bál se, že mu rodiče nařídí, aby vajíčko
vrátil.)
Po přečtení obou kapitol děti vypravují,
co už vědí o hrdinovi knihy.
Reﬂexe
Děti sedí u stolku a kreslí svoji rodinu (sebe, sourozence, svoje rodiče a prarodiče)
nebo si vyberou, koho nakreslí. Obrázek
mohou doprovodit textem, podobně jako
je tomu v knize o Eliášovi na str. 8. Několik slov napíší o mamince a o tatínkovi,
několik slov o sobě a obrázky si potom vystaví.
Zdroj: www.svetgramotnosti.cz
Ať už se rozhodnete pro jakoukoli knihu,
přejeme vám i dětem, abyste si ji užili
a čtení vás bavilo.

Tipy na knížky pro starší děti

Řvi potichu, brácho
Ivona Březinová, Albatros
Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá
přísná pravidla, ve světě, kde každý den
v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce
chleba kulaté. Se světem, v němž žije
maminka se sestrou, si příliš nerozumí,
nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má
přece ten svůj. Ivona Březinová citlivě, ale
s nezbytným nadhledem vypráví příběh
autistického chlapce a jeho okolí, které se
s jeho poruchou musí vyrovnávat.
Moje kniha Vinnetou
Toy Box, Labyrint
Existenciální komiksová novela pro dospělé
vypráví o tom, že přátelství a fantazie
dokážou zvítězit i nad smrtí. Autorka mistrně
proplétá příběh malého kluka – jenž píše
knihu o indiánském hrdinovi, který nikdy
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neumře – s autentickými historkami mladé
squatterky. Děj se odehrává mezi travellery
a divokými mejdany po celé Evropě, ale také
v legendárním českém sqattu Milada.
Nová planeta, Prastarý příběh z daleké
budoucnosti
Martin Vopěnka, Mladá fronta
Daniel vyrůstá v technicky vyspělé a zcela
uzavřené civilizaci, která si říká Nová
planeta. Odlidštěná společnost dělící se na
vyvolené a nevyvolené předstírá, že opustila
Zemi. Vyvolený a privilegovaný Dan miluje
své tři nevlastní bratry a netuší, že oni ho
nenávidí. Kvůli jejich zradě se jednoho dne
ocitne na hromadě mrtvol pod valem Nové
planety. Jak se popere se svým neobyčejným
osudem? Dokáže bratrům odpustit?
Další inspiraci naleznete na www.knihydetem.cz a na www.nejlepsiknihydetem.cz.

Tipy na knížky pro nejmenší

Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou
a Martínkem
Andrea Popprová, Mladá fronta
Ilustrátorka, kterou děti dobře znají z časopisu Sluníčko, vytvořila pro děti a jejich
rodiče barevnou, nádherně ilustrovanou
knížku, s níž mohou strávit celé vánoční, ale
i předvánoční období. V rámci příběhu malé
holčičky Lucky, jejích dvou brášků a tajemné
kočky Tečky přibližuje autorka legendy
a zvyky, které se vážou k adventu, a nabízí
recepty na tradiční pečivo a navíc spoustu
úkolů k řešení.
Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
Miloš Kratochvíl, Nakladatelství Triton
Knížka je úsměvným vyprávěním malého
kluka o nejkouzelnějším a nejvoňavějším
období roku...

Mapy
Aleksandra a Daniel Mizielińští, Host
Ilustrovaný atlas plný fascinujících detailů je
oslavou rozmanitosti světa, od obrovských
hor po malinké broučky – a všeho mezi tím!
Obrázkové putování po 42 zemích a 6
kontinentech na 51 dvoustranách s nádherně
zdobenými okraji, které připomínají mapy
dávných objevitelů a mořeplavců.
Eliáš a babička z vajíčka
Iva Procházková, Mladá fronta
Šestiletý Eliáš má úžasné, ale neustále
zaneprázdněné rodiče, a naopak nemá
žádnou babičku ani dědečka. Při hledání zakutáleného míče najde Eliáš v parku zvláštní,
žluté vajíčko. Místo ptáčka se z vajíčka
vyklube malinkatá babička s křídly. Je
nešikovná, nemá o ničem ponětí a Eliáš ji
musí všechno učit: chodit, mluvit, číst
a nakonec i létat. Malá legrační babička dá
Eliášovi to, co tolik potřeboval – vřelý vztah
někoho blízkého.

Text: Eliška Hloupá Sovová
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Krok ke světovým výzvám aneb
vzdělávání pomocí diplomatické simulace
Text: Eva Prudilová, Filip Jelínek, Jáchym Vintr

Vzdělávání pomocí diplomatické simulace je neformální
vzdělávací metodou, která
v současnosti začíná hrát
stále větší roli mezi studenty
i učiteli. Byť se může zdát, že
jde o poměrně úzce zaměřenou vzdělávací metodu, při její
vhodné aplikaci lze rozvíjet
řadu dovedností, znalostí
i postojů, které studenti
mohou využít ve svém dalším
životě. Doplňuje působnost
zejména středního školství
v oblasti občanského
a globálního rozvojového
vzdělávání a v rozvoji soft
skills.

Diplomatická simulace je vlastně hra.
Její účastníci zaujímají různé role v simulovaných diplomatických tělesech a snaží se co nejvěrněji reprezentovat zájmy
strany, kterou mají přidělenou. Může jít
o stát, mezinárodní organizaci či třeba nějakého veřejného činitele. Úspěšné plnění těchto rolí vyžaduje vynikající znalostní přípravu, ale i komunikační, argumentační a rétorické schopnosti. Účastníci diplomatických simulací musí úspěšně zvládnout formulovat a vysvětlit své
stanovisko, argumentačně ho podložit,
vyjednávat s ostatními účastníky na kompromisech a vyhledávat spojence s podobnými názory. Rovněž se učí třídit informace, kriticky myslet či psát komplikované texty.
Stručná historie
Nejtypičtějším zástupcem diplomatických simulací jsou modely Organizace
spojených národů (zkráceně anglicky
MUN). Jejich historie sahá již do 20. let
20. století, kdy vznikly první modely tehdejší Společnosti národů. Iniciativy byly
od počátku čistě studentské, tedy organi-

zované studenty pro studenty. Po vzniku
Organizace spojených národů v roce
1945 pak přirozeně vznikaly i další modely, zejména ve Spojených státech a ve
Spojeném království. V dnešní době existuje po celém světě více než 400 pravidelně pořádaných akcí typu MUN. Přestože nejvíce těchto akcí je určeno pro středoškolské studenty, existuje i celá řada
akcí pro vysokoškoláky. Například velká
část univerzit z tzv. Ivy League koná tyto
simulace pravidelně.
Modely OSN jsou nejčastěji simulovanými organizacemi kvůli velkému záběru. Reálná OSN totiž disponuje desítkami orgánů, konferencí a agentur s různými oblastmi zaměření, takže je možné
zorganizovat jednání o takřka libovolném mezinárodním tématu. Kromě
MUNů však přirozeně existují i další
typy diplomatických simulací. Například ve Štrasburku je každoročně organizován model Evropské unie, ve kterém je
velice věrně simulován legislativní proces v řadě evropských orgánů.
V současnosti se diplomatická simulace
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rovněž stává hojně využívanou vzdělávací metodou v rámci školního vzdělávání. Při vysokoškolském studiu mezinárodních vztahů či diplomacie lze tuto metodu využít k seznámení studentů s reálným vyjednáváním na mezinárodním
poli a k většímu porozumění odborným
otázkám a zájmům jednotlivých aktérů.
Pražský studentský summit
Nevládní Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) vzdělává studenty základních, středních i vysokých škol formou diplomatické simulace více než 20 let.
Jejím největším úspěchem ve vzdělávání
mládeže je bezesporu Pražský studentský summit, který simuluje jednání čtyř
klíčových mezinárodních organizací –
OSN, NATO, EU a OBSE. Mimo to ale
AMO realizovala i projekty pro studenty
v krajských městech, v posledním roce
například simulaci jednání Rady bezpečnosti OSN pro osmé a deváté třídy základních škol nebo soutěžní simulaci jednání Rady Evropské unie pro středoškoláky.
Pražský studentský summit vyžívá
metod neformálního vzdělávání a knowhow, které si vytvořil za 22 let svého fungování. Projektem za jeho existenci prošly tisíce lidí, jak na straně účastníků, tak
v řadách organizátorů, kterými jsou vysokoškolští studenti. Vzhledem k malému
věkovému rozdílu mezi pořadateli
a účastníky můžeme na projektu ze strany účastníků velmi často pozorovat pozitivnější přístup k sebevzdělávání než ve
školních lavicích.
Důležitou složkou Pražského studentského summitu je občanské vzdělávání.
Účastníci se seznamují s fungováním mezinárodních organizací a řeší globální
problémy, které spadají do jejich agend.
Jsou vedeni k tomu těmto problémům porozumět, aktivně se o ně zajímat a uvědomit si jejich význam, jakož i jejich dopady na životy konkrétních lidí, a to i na lokální úrovni.
Metody Pražského studentského summitu
Projekt se během pěti přípravných setkání snaží připravit středoškoláky pro závěrečnou konferenci, kdy probíhá samotná

diplomatická simulace. Na Summitu studenti každoročně zastupují okolo osmi
desítek států mezinárodního společenství. Postupným rozvíjením kompetencí
a jejich následnou možností aplikace v reálném prostředí studenti získávají mnoho cenných zkušeností, které využijí ve
svém dalším studijním, osobním i pracovním životě.
Základním předpokladem je celoroční
práce s každým účastníkem a co nejindividuálnější přístup. Účastníci jsou rozděleni do devíti orgánů či modelů dle problematiky, kterou se zabývají (například
lidská práva, mezinárodní bezpečnost, životní prostředí atd.). Každý z orgánů čítá
maximálně 50 účastníků, důraz je v jejich rámci navíc kladen na práci v menších skupinkách, kde se studenti mohou
projevit, diskutovat, získat radu od organizátorů, vzájemně vidět svůj posun
a tím se inspirovat.
Jednání na závěrečné konferenci probíhá
ve velmi speciﬁcké atmosféře. Po celé tři
dny diplomatické simulace se stovky nadšených účastníků velmi reálně sžívají
s rolemi diplomatů. Cílem jednání je co
největší vzájemná shoda, která by měla
být shrnuta v jednoznačném a konkrétním dokumentu. Účastníci tak musí
schopně argumentovat, navazovat spojenectví a vyjednávat o kompromisech,
aby text ve výsledném dokumentu co nejlépe odrážel zájmy jejich státu.
Simulace jednání mezinárodních organi-

zací je vhodnou vzdělávací metodou pro
středoškoláky zejména proto, že je během
jejího průběhu rozvíjeno více složek osobnosti najednou. Student musí získat faktograﬁcký základ, ať už prostřednictvím samostudia, vlastní iniciativy a vyhledávání
informací, nebo během přednášky na jednotlivých přípravných setkáních. Je kladen důraz na jeho kritické myšlení, které
využívá během čerpání informací a jejich
zasazování do kontextu. Informace, které
získá, musí umět použít. Základním předpokladem pro to je kvalitní vystupování,
které mohou účastníci rozvíjet v průběhu
celého ročníku. Ve vzdělávacím procesu
hraje velkou roli také vystoupení studentů
z komfortní zóny, hranic, které stanovila
formální výuka. Pro mnohé z účastníků je
projekt prvním setkáním s neformálními
metodami vzdělávání a vede k dalšímu
zájmu o sebevzdělávání paralelně se školní výukou.
Právě díky své rozmanitosti a přínosnosti
v mnoha ohledech je schopen Pražský studentský summit dlouhodobě zaujmout širokou škálu studentů zajímajících se
o různé obory. Přidanou hodnotou projektu je také setkávání mladých lidí, kterým
není lhostejný svět kolem nich ani jejich
vlastní budoucnost. Takoví mladí lidé
mají možnost se na projektu seznámit s obdobně smýšlejícími studenty a vzájemně
se motivovat v přístupu ke vzdělávání
nebo občanské participaci. Vzdělávací
platformy podobného typu nabývají v poslední době stále většího významu.
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I učitelé mohou zažít radost
s matematikou
Text: Markéta Dvořáková

Jak si vede interaktivní web
zaměřený (nejen) na výuku
matematiky podle prof.
Hejného? Rostoucí čísla
úspěšných řešitelů ukazují,
že matika je zkrátka stále
více in!

Učitelská zóna

Co dalšího učitelská zóna nabízí?

Jako novinku jsme před nedávnem spustili učitelskou zónu. Na portálu matika.in
se nyní mohou všichni učitelé zaregistrovat a následně si vytvořit třídy podle
vlastní potřeby. Každá třída má unikátní
kód, který učitel žákům přidělí. Jeho prostřednictvím se žáci přihlásí ke své třídě
a jednotlivě řeší úkoly pod svým proﬁlem. Učitel tak získá v žákově portfoliu
konkrétní, přesné a úplné informace o řešení úloh. Tyto informace jsou řazeny do
přehledných statistik, které může učitel
sledovat nejen ve škole, ale i z domova.
Žáci tak mohou počítat odkudkoliv a učitel vše vidí v online prostředí.

Doporučení, co s žáky zopakovat: Pomáhá učiteli zacílit na učivo, se kterým mají
žáci problémy. Na základě třídních statistik Matěj zjistí, ve kterých úlohách
žáci nejčastěji chybují, a poskytne doporučení k procvičování a opakování konkrétních typů úloh.

Co všechno může učitel zjistit?
ź

Kdy se žák naposledy do matika.in
přihlásil.

ź

Kolik úloh a jak žák vyřešil celkem.

ź

V rámci tohoto počtu celkový počet
správně a špatně vyřešených úloh.

ź

Kolik úloh žák vyřešil správně
v rámci jednotlivých typů úloh.

ź

Procentuální úspěšnost řešení jednotlivých typů úloh u každého žáka.

ź

Seznam nejproblematičtějších úloh
u každého žáka.

Zjednodušení domácích úkolů: Učitel
může žákům zadat jak společný, tak individuální úkol. Matěj všechny úkoly zkontroluje a učitel už se pak jen podívá, jakých výsledků žáci dosáhli. Odpadá tak
odevzdávání domácích úkolů v učebnicích či sešitech.
Aktuální přehled řešených úloh: V průběhu vyučovací hodiny může učitel sledovat v reálném čase, které úlohy žáci
řeší. Podle toho se pak může zaměřit na
konkrétní žáky, kterým se nedaří, a poskytnout jim pomoc při řešení.
Konﬁgurátor tisku: I učitelé, kteří nemají
ve škole k dispozici počítače nebo tablety, mohou web využívat. Všechny úlohy
je možné tisknout na papír, aby je žáci
mohli řešit také bez tabletů a počítačů
doma i ve škole. Učitel si sám zvolí, jaké
typy úloh, jakou obtížnost a jaký počet
do tisku zařadí. Zároveň je možné vytisknout i řešení vybraných úloh.
Žákův proﬁl není vázaný pouze na výuku. Díky tomu, že mohou děti řešit úlohy
i doma, mohou také rodiče pravidelně do
jejich proﬁlů nahlížet a mít přehled
o tom, co jejich dítě zvládá a co ne. Na základě těchto informací pak mohou s dítětem procvičovat problematické oblasti
a pozorovat postupné zlepšování svého
dítěte v rámci jednotlivých matematických prostředí. Matika.in v tomto přípa-
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dě nabízí v podstatě neomezený procvičovací a opakovací prostor.
Aktuálně je také možné plně využívat matiku.in na interaktivních tabulích a tabletech v rámci vyučování. Tyto interaktivní
možnosti nabízejí snadné a přehledné
ovládání pro děti i učitele a názornost při
řešení jednotlivých úloh. Učitelům
usnadňují práci a pro děti je výuka pestřejší a přitažlivější.
Pro děti, které rády vymýšlejí své vlastní
úlohy, je nově přidána funkce vytvoření
vlastní úlohy pro ostatní. Zároveň si
mohou také vybírat k řešení úlohy, které
vymyslel kterýkoliv jiný žák.
Protože víme, že děti mají rády pestrost,
nové výzvy a netradiční úkoly, rozšiřujeme postupně databázi nejen o úlohy pro
I. stupeň (aktuální novinkou jsou Cyklotrasy pro druháky), ale i o úlohy pro II.
stupeň. Téměř každý měsíc přibývá na
webu nový typ úkolu. Připravujeme další
rozšíření webu v podobě herního prvku,
v rámci kterého pracujeme na sociálním
aspektu. Děti tak budou procvičovat
úlohy ještě zábavnější formou, případně
budou moci soutěžit s Matějem či jinými
dětmi.
A jak se má Matějova sestra Gréta?
Vzhledem k tomu, že se nám matematický web velmi osvědčil, rozhodli jsme se
na základě pozitivních ohlasů od jeho uživatelů rozšířit portfolio o český jazyk,
jehož ucelené procvičování hravou formou není dosud k dispozici. Gramar.in
funguje na totožných principech jako matika.in. Stejně tak samotná práce s webem pro děti i učitele již bude známá,
pokud jsou zvyklí na využívání matiky.
Postupně přibývají další a další úkoly
k procvičování všech jazykových jevů, je-

jichž obtížnost je zařazována do konkrétních ročníků podle toho, v jaké třídě se
děti daný jev učí. Neustále rozšiřujeme
a doplňujeme databázi slov k jednotlivým typům úloh. Připravujeme také
sekci pro porozumění textu. Výše popsaná zóna pro učitele je i na gramar.in samozřejmostí. Oba weby, matika.in i gramar.in, jsou propojené. Stačí se tedy registrovat na jednom místě a automaticky
je pak žák i učitel registrován i na druhém
webu. Stejně tak je žák přidaný do konkrétní třídy na matika.in automaticky zaregistrovaný do stejné třídy na gramar.in.
Učitelé tedy mají i na gramar. in přehled
o tom, které jevy žákům jdou a které je
ještě potřeba procvičit, a žáci získávají
okamžitou zpětnou vazbu o tom, jak byli
úspěšní.
Zkuste si procvičit češtinu s Grétou, třeba
vás také ocení zlatým pohárem.
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Velké starosti malé země
Text: Andrej Novik

Letos slavíme kulaté výročí otce vlasti
Václava z rodu Lucemburků, známějšího pod svým královsko-císařským
jménem Karel IV. Za jeho vlády měly
Lucembursko (dnes jedna z nejbohatších
zemí na světě) a české země společného
panovníka a vládu. A kdyby tenkrát existoval takový vynález, jako je ministerstvo školství, možná bychom byli sdíleli
i to.
Při příležitosti této historické spojnice
jsme natočili rozhovor s paní Aminou
Aﬁf z lucemburského ministerstva školství, která má na starosti agendu rozvoje
kvality škol.
Povídali jsme si dlouho a místo klasického rozhovoru vám nyní přinášíme
několik střípků z lucemburského vzdělávání, aneb co se změnilo za posledních
580 let, co si jdou české a lucemburské
země svou cestou. Co aktuálně trápí učitele v této super bohaté zemi? A co
bychom museli jako učitelé umět na školách v Lucemburském velkovévodství?
Strasti potomků otce vlasti
Tak předně bychom si museli pořádně
procvičit jazýčky. Zatímco české země
se úspěšně zbavily latiny, němčiny i slovenštiny a aktuálně řešíme, jestli druhý
cizí jazyk na základních školách není
moc, takový lucemburský učitel musí
umět vyučovat v němčině, francouzštině,
lucemburštině a v posledních letech také
v angličtině a portugalštině. Zákony a rozhodnutí soudů jsou psány francouzsky,
policie vám pošle předvolání v němčině
a ve vězení se budete koukat na televizi
v lucemburštině.
A protože Lucembursko je sídlem mnoha
evropských institucí a ﬁrem, je zcela
běžná také angličtina.
A aby toho nebylo málo, 43 % obyvatel

této malé země je nelucemburského
původu, velká část jich pochází z Portugalska.
Někdo si možná řekne: skvělé! Srdce lingvisty zaplesá. Ale co na to učitel anebo
ministr školství? Jak nastavit systém
výuky, aby v něm měly místo jak tradiční
jazyky této malé země, tak jazyky, které
jsou mateřštinou žáků? A zbývá ještě
vůbec místo pro výuku cizích jazyků
v pravém slova smyslu? Nebo něčeho
jiného než jazyky?

A samozřejmě angličtina. Cizí jazyk,
který se musíte naučit jako když bičem
mrská. Už na základce. Jinak si v dalším
vzdělávání nebo na pracovním trhu
neškrtnete.
Výsledek? Na jedné straně jsou jazykové
dovednosti obyvatel Lucemburska na
úrovni, které může této zemičce závidět
snad celá planeta. Na druhé straně vášnivé politické debaty a souboje
a bolehlav mnoha učitelů.
Výsledky

Zobák = Schniewel – Schnabel – bec
–beak - bico
To všechno musí umět říct absolvent
lucemburské základky. Povinné vzdělávání začíná ve čtyřech letech. Ekvivalent
naší základní školy začíná v šesti a ve dvanácti se malí Lucemburčané musí rozhodnout, jakým ze tří dalších směrů vzdělávání se vydají. Nic divného. Podobné
je to snad v každé druhé zemi. Snad až na
to, že vyučovací jazyk se na každém
stupni liší. Ve školce mluví paní učitelky
na děti lucembursky. Cílem je, aby se děti
dobře seznámily s tímto germánským
jazykem podobným němčině, kterým se
kromě Lucemburska nedomluví nikde
jinde na světě. S první třídou nastupuje
němčina. Učitelé vysvětlují všechny
zobáky, karﬁoly, žábry, znaménka,
výchovy, vlastivědy, prostě všechno jen
a jen v němčině. Proč? Protože vycházejí
z předpokladu, že malé děti doma mluví
lucembursky, a tak pro ně nebude zas tak
složité začít mluvit a psát německy, což
je jazyk lucemburštině velmi blízký. Ale
co když doma mluvíte portugalsky?

Pro 44 % žáků dnes již není lucemburština mateřským jazykem. A toto číslo
díky imigraci neustále stoupá. V posledních letech už téměř 60 % dětí, které vstupují do předškolního vzdělávání, neumí
lucembursky a nesou si tak s sebou
značný hendikep do první třídy, kde je
čeká němčina. Ta by dětem sice měla být
srozumitelná jako Čechům slovenština,
ale už není. A když se k tomu přidá třeba
sociální znevýhodnění, tak máte zaděláno na pěknou potíž. Proto je v Lucembursku celkem běžné opakovat už první
třídu. Není také divu, že Lucembursko je
v měření PISA pod průměrem zemí
OECD a výsledky z roku 2012 jsou
o zhruba 10 bodů pod výsledky ČR ve
všech měřených oblastech.

Lucembursko je
v měření PISA pod
průměrem zemí OECD

A jedeme dál. Ve druhé třídě se do hlav
dětí začíná pomalu vkrádat francouzština. Na 1. stupni se tak naučíte sčítance,
zlomky a Pythagorovou větu sice ještě
německy, ale na 2. stupni už musíte přepnout do francouzštiny, jinak nepostoupíte, a dál pak jedete jen francouzsky.

a zhruba 10 bodů pod
výsledky ČR ve všech
měřených oblastech.
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Navíc je veškerý pohyb žáků v programu
logován, tzn. je možné zjistit, když např.
některý žák výrazně zaostává nebo se
vydal do slepé uličky objevování a potřebuje pomoc učitele z masa a kostí.
Vy nás chcete tou mašinkou nahradit?

L1+L2+L3+L4 = problém
Co je horší, náročnost výuky v prostředí
totálního plurilingvismu si vybírá svou
daň na znalostech dětí v předmětech,
jako je např. matematika. Pro pochopení
abstraktních pojmů a symbolického matematického vyjadřování je nezbytná dokonalá znalost alespoň jednoho jazyka. Co
ale když se vám každý rok vyučovací
jazyk střídá a z toho žádný není vaším
mateřským? Problém.
Návrhy řešení? Tak třeba asistenti do
tříd, aby pomáhali žákům, kteří na tom
jazykově nejsou tak dobře. Třeba tři do
každé třídy, aby se dostalo na každý
jazyk…
Nesmysl, praktický i ﬁnanční, a to i pro
tak bohatou zemi, jako je Lucembursko.
Technologická spása z Kanady
Jako daleko praktičtější se zdá být využití moderních technologií. Vybavenost
lucemburských škol i domácností je na
výborné úrovni. Schází už jen program,
který by pomohl dětem i učitelům překonat nesnáze mnohojazyčnosti.
Proto se v roce 2014 lucemburský
ministr školství dohodl s mladičkou
startupovou ﬁrmou Vretta z Kanady na
vývoji platformy MathemaTIC.
Zakladatel Vretty Anand Karat se rozhodl překopat léta tradované koncepty
testování a e-learningu, tj. nejdřív
v y s v ě t l e n í l á t k y, p o t o m c v i č e n í
a nakonec test. Nuda. Místo toho vše

spojil do uživatelsky příjemného prostředí, kde si žáci mohou hrát a nacházet
vlastní řešení a algoritmy. A to adaptivně,
tj. na míru dle znalostí a možností žáka.
Vretta ve spolupráci s lucemburským
ministerstvem školství upravila svou výukovou platformu MathemaTIC pro
potřeby lucemburského kurikula. Společně vytvořily několik set úloh, které
rozvíjejí a zároveň ověřují znalosti dětí,
a to způsobem, který je blízký metodě
profesora Hejného. Místo předkládání
hotových fakt a vzorečků mají učitelé
možnost nechat děti řešit úlohy samostatně a samostatně nacházet řešení. Technologie se snaží simulovat scénáře z reálného světa a propojovat abstraktní koncepty s praktickou aplikací.
V jedné úloze jsou například tři kamarádi
na prázdninách v cizím domě a hádají se,
protože každý má jinak velký pokoj. Vy
máte za úkol přebudovat dům tak, aby
každý kamarád měl stejně velký pokoj.
K dispozici máte plánek domu a pak kalkulačku, metr, kružítko a další pomůcky,
pomocí kterých lze různými způsoby
úlohu z geometrie vyřešit. Program
s vámi neustále mluví a vy podle výrazů
tváře i hlášek virtuálních kamarádů
poznáte, jak na tom s řešením úlohy jste.
Co je však důležité, program je kompletně lokalizován do němčiny, francouzštiny, angličtiny a portugalštiny.
Jako učitel tak můžeme pracovat s dětmi
v hodinách a přitom si každé dítě může
kdykoliv přepnout program do svého
jazyka.

Na to se ptali učitelé, když jim ministerstvo školství nabídlo možnost zapojit se
dobrovolně do pilotního ověřování
MathemaTIC. Ministerští si dali tu práci a
intenzivně pracovali s prvními pěti
základkami. Na těchto školách společně
vychytávali chyby a program spoluvytvářeli. A také vysvětlovali možné přínosy a
rizika podobného přístupu. Další školy se
pak začaly hlásit samy. Žádný ministerský
oběžník ani nátlak. Ředitelé okolních škol
se přišli podívat na těch prvních pět pionýrů a začali se zajímat sami. A posléze
žádat ministerstvo o zapojení.
Metoda sněhové koule
Když se chce škola nebo učitel zapojit,
musí si nejdříve projít takovým malým
výběrovým řízením. Školu navštíví pracovníci projektu. Promluví si s učitelem,
např. jak je na tom s využíváním ICT technologií. Zjistí, co už učitel umí a v čem by
naopak potřeboval pomoci. Projdou si
výuku a společně se pokusí nastavit, kde
by použití programu mohlo dávat na konkrétní škole smysl a kde by to bylo naopak
plýtváním času. Teprve poté škola a učitel
získají přístup k programu i k další metodické podpoře.
Dovalí se lavina i k nám?
Zda bude program úspěšný, to se teprve
uvidí. Nyní běží v pilotním režimu na
několika desítkách škol. První výsledky
vypadají nadějně. O program se zajímají
i rodiče a využívají jej při společném
učení s dětmi doma. Zájem už projevily
i školy a instituce v Německu, Francii
a Portugalsku. Ministerstvo školství
Lucemburského velkovévodství je dle
vyjádření paní Aﬁf připravené své zkušenosti sdílet a předávat dál napříč Evropou.
Velice rádi budou spolupracovat i s institucemi v ČR. Koneckonců pojí nás nejen
společná minulost, ale třeba i budoucnost.
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Dejte s námi židli do kruhu
Studentská iniciativa pro duševní zdraví

Text: Jana Bednárová, Miroslava Janoušková, Jiří Pasz

Co je to duševní zdraví?
Deﬁnice mohou být různé,
ale shodneme se na tom, že
je pro naše životy nezbytné.
Je to důležité téma, o kterém bychom měli otevřeně

Proč právě tento název? Gymnazisté se
inspirovali muzikálem „Židle v kruhu“,
který sami vymysleli, hrají a režírují
spolu s učiteli. Děj muzikálu se odehrává
v psychiatrické léčebně, kam se dostal
ředitel školy kvůli studentské vzpouře.
Ve dnech 10. a 17. ledna 2017 ho studenti
představí v Divadle Broadway. Židle
v kruhu symbolizuje, že každý z nás
někdy může potřebovat pomoc. Přidejme tedy i my symbolicky židli do kruhu.

mluvit, protože potíže psychického rázu se mohou
týkat kohokoli z nás.
Kampaň s názvem „Dávám
židli do kruhu“, kterou iniciovali studenti pražského
gymnázia Evolution Jižní
Město ve spolupráci
s Národním ústavem duševního zdraví, se zaměřuje na
otevření diskuse o duševním zdraví. Forma je jednoduchá, stačí se vyfotit
s židlí.

Jako uvádí profesor Norman Sartorius,
bývalý předseda Světové psychiatrické
asociace, „duševní nemoc je způsobená
mnoha faktory. Genetickými, zážitky
z raného dětství, životním stylem, věcmi,
které se vám stanou během života. Pro
každou nemoc a člověka je to různá kombinace.“ Příčiny některých duševních
onemocnění zůstávají dodnes nepoznané, prevence je proto složitá. Dalším problematickým aspektem tohoto typu
nemoci je stigmatizace, která člověku
komplikuje hledání práce či bydlení, ale
i osobní vztahy s nejbližšími.
„Podle Světové zdravotnické organizace
zasáhne duševní onemocnění jednoho ze
čtyř lidí. Výzkumy bohužel potvrzují, že
předsudky vůči lidem s duševním onemocněním jsou stále velice rozšířeny,
což přináší vážné důsledky – například
strach vyhledat pomoc a mluvit o duševních problémech,“ vysvětluje profesor
Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu
duševního zdraví. Asi 40 % postižení na
světě způsobí duševní a neurologická
onemocnění. Je to tedy oblast, která si
zaslouží velký zájem.
Norman Sartorius dále říká, že obraz
duševně nemocného člověka je založen
na nepředvídatelnosti chování. A to, co
neumíme předvídat, nás děsí. To však
není vhodný pohled na tuto skupinu, protože u naprosté většiny duševních one-

mocnění chování předvídat lze jako
u kohokoli jiného. Umíme i nastavit
vhodnou léčbu a péči. Potíže způsobuje
často právě neochota pomoc vyhledat či
pozdní začátek léčby. Proto bychom
duševní onemocnění měli brát stejně
jako např. vysoký krevní tlak či diabetes.
Jako nemoc, která se může týkat každého
a která vyžaduje včasnou léčbu.
Kampaň „Dávam židli do kruhu“ otevírá
veřejnosti větší prostor diskutovat
o duševním zdraví. Podporuje myšlenku
pomoci a podpory všem lidem, již se
potýkají s problémy či onemocněli
a snaží se nezůstat mimo společnost. Pod-

Předsudky vůči
lidem s duševním
onemocněním
jsou stále velice
rozšířeny.

poruje odvahu a schopnost nebát se mluvit o duševních potížích. Kampaň nabádá, abychom pochopili, že tito lidé pro
nás nejsou hrozbou, což je prokázáno
výzkumy.
Kampaně se účastní i známé osobnosti
profesor – Cyril Höschl, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, šéfredaktor Erik
Tabery, herci Aleš Háma, Marie Doležalová a Marek Daniel, členové Divadla
Járy Cimrmana, aktivista Jan Ruml,
plzeňský biskup Tomáš Holub nebo býva-
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lý ředitel pražské Záchranné služby Zdeněk Schwarz.
Kampaň vznikla v prostředí mladých
lidí, kteří se ji snaží propagovat hlavně na
sociálních sítích. Chcete-li i vy pomoct
a podporovat debatu o duševním zdraví,
zapojte svoji kreativitu a hravost, vyfoťte
se s židlí na zajímavém místě, v zajímavé

póze nebo jen tak obyčejně, jak vám to
vyhovuje. Sdílejte ji na Instagramu či
Facebooku s popiskem #davamzidlidokruhu. Vyzvěte přátele, ať se taky přidají.
Stačí jen fotka. Pokud máte kamarády
v zahraničí, protože sociální sítě neznají
hranic, použijte anglické popisky #iaddmychairtothecircle.

idlid

okru

hu
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ADVENT
Text: Monika Valentová

Pro ženy-perfekcionistky jsou Vánoce
Taxisovým příkopem, na kterém si jisté
procento z nich každoročně láme vaz a sebevědomí. V případě matek-perfekcionistek lze tento svátek rovnou přirovnat k rituální sebevraždě.
Nematky svou obsesi ventilují skrze monstrózní vánoční výzdobu, mnohachodové štědrovečerní menu a fascinující přehlídku cukroví, které uspokojí všechny,
od strýčka cukrovkáře po neteř vitariánku. A je jistá naděje, že jim na minuty, kalorie a šťastné úsměvy propočítaný scénář nakonec vyjde. Matky mají pozici zásadně ztíženou faktem, že do své dramaturgie musejí zahrnout minimálně jeden
nevyzpytatelný element s názvem Dítě.
A když už detailní plán vypracují, následně se zhroutí, absolvují povánoční restart u svého terapeuta a poučí se z chyb,
příští advent začínají nanovo. Žádné ctrl
+ c, ctrl + v. Element Dítě je totiž v čase
dramaticky proměnlivý. Rok od roku se
mění nejen počet těchto tvorů, ale i jejich
schopnosti, hormonální hladina, víra v Ježíška, biorytmus a stravovací návyky.
Zatímco loni jste před zraky kojence bezstarostně balili dárky a na Půlnoční nesli
na břiše spokojeně funící uzlík, letos už
batole nesmí zahlédnout ani vánoční papír, ráno se dusí včelím úlem, odpoledne
spí a večer bývá nerudné. Za rok bude potřeba ukrýt nadílku na nejvyšší polici uzamykatelné skříně, připravit si odpovědi
na příliš chytré otázky a sladit potřeby dítěte s potřebami novorozence, o jehož
existenci neměl minulé Vánoce nikdo tušení. Nutno dodat, že novorozenec vyžaduje kojení dvanáct krát denně a trpí břišní kolikou. A to jsem ještě nenarazila na
prubířský kámen – logistiku samotného
příchodu Ježíška, která položí na lopatky
i protřelé vánoční manažerky.

Vím, o čem mluvím. Poté, co jsme při pokusu rychle prorvat bohatě ozdobenou
jedli dveřmi od komory přišli o valnou
část skleněných ozdob a strom o většinu
jehličí, nám Ježíšek stromeček přestal nosit. Poznal, že si ho rádi zdobíme sami…
Děláme TEN den rádi i jiné věci. Je třeba
zapálit purpuru, františka i andělské zvonění, uhasit kočku, zkouknout hezkou
českou pohádku, rozkrojit jablka, ošetřit
řezné rány, prohnat lavórem skořápky
ořechů, dát si s přáteli punč na vánočním
trhu, zazpívat koledy, zajít na mši… Ano,
máte pravdu, NEJDE to. Jak to tak vidím
černé na bílém, je to jasné i mně. Přesto
jsem neustále hnána představou kouzelného zážitku, kdy zazvoní zvonek, aniž
tatínek musel před tím na záchod, za
zvuku koledy Narodil se Kristus Pán vstupujeme do místnosti ozářené ohňostro-

jem prskavek, za křeslem jistí situaci hasicí přístroj, kočky předou a děti jsou blažené.
A přestože nám jednou prskavka zapálila
dárek, podruhé mělo dítě angínu, potřetí
jsme měli angínu všichni, počtvrté nesvítil stromeček a popáté nezvonil zvoneček, budu asi blbeček, protože zase přemýšlím, jak to letos zařídit, aby v okamžik „O“ za oknem proletěla kometa.

Další zajímavé články ze vzdělávání najdete i v on-line podobě na www.magazin-perpetuum.cz.

Blog o cestování za
svobodou ve vzdělávání.

www.edunomad.cz

