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Nepamatuji si přesně, jak to celé začalo. Zda za to 
mohla Honzíkova cesta, příběhy dětí z Buller-
bynu nebo čtení pohádek před spaním… ale stalo 
se to. A už od dětských let je ze mě nadšený čte-
nář. Od té doby se na mém nočním stolku vystří-
dala řada knih. A stejně jako se změnilo jejich 
zaměření, změnil se i způsob, jakým je čtu. 
Zvláště dnes mě mnohem více než kdy dříve 
zajímá, jaký obsah se skrývá mezi pomyslnými 
řádky. Také si více všímám osobního příběhu 
autora včetně jeho motivace, která jej k psaní 
vedla. A podobně „zodpovědně“ se snažím při-
stupovat ke všem textům, se kterými denně při-
cházím do kontaktu. Ať se jedná o články v kla-
sických médiích, posty „přátel“ na sociálních 
sítích, či „mikrosdělení“ v podobě Tweetů, které 
se snaží vstupovat do veřejného prostoru. Texty 
nás všechny provází zkrátka celý život a nekončí 
povinnou školní četbou či zápisem do čtenář-
ského deníku. 

Proto jsme se rozhodli věnovat vydání magazínu 
Perpetuum právě čtenářské gramotnosti. Ta je 
jedním z faktorů, které ovlivňují to, zda infor-
mace slouží vám, nebo vy sloužíte jim. V tomto 
čísle tak například najdete rozhovor s novinářem 
a komentátorem Jindřichem Šídlem o tom, jak 
konzumujeme dnešní mediální obsah. Nabíd-
neme vám efektivní čtenářské techniky, které 
vedou k lepšímu porozumění textu, získáte inspi-
raci pro to, jak jinak vést čtenářský deník. 
A v neposlední řadě zde najdete tipy na on-line 
zdroje, které vám pomůžou s volbou knihy, 
nahlédneme do estetického prostředí, ve kterém 
si svoji knihu můžete přečíst.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za 
sebe i své kolegy ve Scio podnětné čtení.

Markéta Majerová
Šéfredaktorka
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Dráček Manemo potřebuje číst

Thomas Normann-Ekegren pracoval 
v IT oboru přes třináct let, když se roz-
hodl pro dceru a její vrstevníky vyvinout 
aplikaci motivující ke čtení. Pozoroval, 
že naučit se číst je nejen těžké, ale také 
demotivující. Převzal proto koncept 
Tamagotchi, elektronického domácího 
mazlíčka z devadesátých let, a přeměnil 
jej do designu eBooks, aby byl využi-
telný i ve třídách. V aplikaci Manemo se 
děti starají o opuštěné dračí vejce, ze kte-
rého se časem vyklube dráče a časem 
roste až do dospělosti. Aby přežilo, musí 
mu jeho adoptivní rodič alespoň patnáct 
minut denně číst. Čím déle čte, tím více 
životní síly do dráčka vlévá. Na výběr je 
vždy z několika knih pro každou úroveň 
čtenářských dovedností dětí od pěti do 
deseti let. I když mohou někteří učitelé 
namítat, že aplikace do hodin čtení nepa-
tří, Normann-Ekegren věří, že se apli-
kace přivede děti ke čtení dlouhodobě. 

Plyšák v knihovně

Akce „noc s oblíbeným plyšovým kama-
rádem v knihovně“ povzbuzuje děti ke 
čtení. Výzkum týmu ze čtyř japonských 
univerzit potvrdil, že je to efektivní 
cesta, jak v dětech probudit a podporovat 
lásku ke čtení a jak zlepšit jejich čte-
nářské návyky. Programy zaměřené pře-
devším na začínající čtenáře a jejich 
vztah k obrázkovým knihám běží v růz-
ných zemích. Děti s sebou na noc do 
knihovny vezmou oblíbeného plyšáka 
a společně hledají ty nejlepší knížky. 
Zaměstnanci a dobrovolníci je při tom 
nafotí a ráno dají dítěti vybrané knihy, 
aby je svým plyšovým kamarádům pře-
četlo. Děti účastnící se takových pro-
gramů měly později o knihy větší zájem 
a osvojily si i nový zvyk číst svým kama-
rádům. Měsíc po konání akce stačilo 
dětem chvíli hračku schovat a další den 
jim ukázat fotky z akce, aby se jejich 
zájem opět probudil. Fotky podněcují 
představivost dětí, které často věří, že 
knížku skutečně vybral jejich plyšový 
kamarád. 

Prázdninové blogování

Na Novém Zélandu právě skončily letní 
prázdniny, které kromě zábavy přináší 
často i propad v dosud naučených doved-
nostech, a to nejvíce u chudých dětí. Jak 
popisují novozélandské stránky o vzdě-
lávání Education Review, dvanáct škol 
z východního Auklandu se pokusilo odo-
lávat propadu ve čtenářské gramotnosti 
pomocí letního blogovacího programu. 
Více než čtyři stovky čtvrťáků až osmá-
ků blogovalo a sbíralo komentáře vý-
zkumníků, učitelů, rodiny a přátel. 
Autoři programu připravili na šedesát 
online aktivit, které mají zaujmout 
a nadchnout děti pro další učení. Účast-
níci skládali před prázdninami i po nich 
testy z gramotnosti a ukázalo se, že na 
rozdíl od neblogujících spolužáků se 
během volna nezhoršili.  

Wikipedie jako cesta k mediální gra-
motnosti

O falešných zprávách (fake news) 
a o tom, jak jim čelit, se dnes v médiích 
píše téměř denně. Pro Wikipedii to není 
žádná novinka. Už od svého začátku před 
šestnácti lety vyvinula pravidla, jak dez-
informacím čelit. I když se chyby stále 
ještě občas vloudí, díky důvěryhodnosti 
si dnes statisíce encyklopedických témat 
na Wikipedii v desítkách jazycích pro-
hlíží denně na 50 milionů lidí. A nezis-
ková organizace Wiki Education Foun-
dation, která za projektem stojí, chce roz-
šířit povědomí o digitální gramotnosti 
a sdílí své postupy se stále více vysoko-
školáky. Organizace předává potřebné 
informace učitelům, kteří zadávají stu-
dentům místo písemné práce napsání 
zbrusu nového Wiki odkazu. Letos na 
jaře se projektu účastní přes 7500 stu-
dentů. Studenti, kteří se projektu zúčast-
nili, vykazují podle průzkumu organi-
zace zvýšení mediální gramotnosti.

5 zajímavostí ze světa 
vzdělávání 

Emotikony učí číst

Emotivní obličeje, kousky těl, předměty 
nebo zvířátka místo slov jsou feno-
ménem – o nových kreslených emotiko-
nech (emodži, smajlících) informují 
i seriózní deníky, objevují se v komuni-
kaci prezidentských kandidátů a obličej 
se slzami radosti se podle Oxfordského 
slovníku angličtiny stal už loni heslem 
roku. I když je poměrně lehké vyhledat si 
definici jednotlivých obrázků, Marissa 
King se často ptá na význam svých stu-
dentů. Po krátkém smíchu jí trpělivě 
vysvětlují, co chtěl autor vyjádřit, a upo-
zorňují i na skryté souvislosti. King si 
p ř i tom vš imla ,  že  k  porozumění 
obrázkům jsou potřeba stejné myšlen-
kové postupy jako při snaze o porozu-
mění psanému textu. Začala je proto pou-
žívat v hodinách čtení a na serveru Edu-
topia popisuje několik svých jednodu-
chých aktivit. Žáci mají vysvětlovat pou-
žití stejného emotikonu v různých sou-
vislostech. Podobně jako při dekódování 
významu slov i emotikony je třeba 
vykládat dle kontextu. Potom mohou 
žáci vytvořit návod pro emotikonové 
začátečníky, třeba sepsat a na příkladu 
ukázat všechny možné výklady jednoho 
obrázku. Nakonec by měli představit 
postup, jak z více významů vybrat ten 
pravý v konkrétní situaci, což je pro děti 
velká výzva. 
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Vzdělávání v ČR 
Think tank EDUin ve spolupráci s odborníky v oblasti vzdělávání zpracoval pro výroční konferenci 
Aspen Institute Prague analýzu vzdělávání v České republice. Jak jsme na tom? A jaká je cesta ke 
změně našeho vzdělávacího systému?   

Mezinárodní srovnání poměru průměrného 
platu učitelů prvního a druhého stupně 
základních škol k platu ostatních vysokoškol-
sky vzdělaných zaměstnanců, 2012 v %  

Stav odměňování učitelů koreluje s celkovou 

investicí ČR do vzdělávání, která je přímým 

vyjádřením důležitosti, jakou společnost této 

oblasti přisuzuje: ČR patří v rámci OECD 

mezi země s nejnižším poměrem investic do 

vzdělávání z veřejných rozpočtů v poměru 

k HDP

Česká učitelská profesní struktura je zatížena 

plíživým nebezpečím. Je jím stárnutí učitelů, 

které za souběžného nezájmu o studium na 

pedagogických fakultách a také při význam-

ném počtu učitelů, kteří hledají práci jinde, zna-

mená, že v řádu let budou učitelé v českých ško-

lách chybět. Stát pak bude muset zajistit jejich 

náhradu ryze nominálně, bez ohledu na kvali-

tu.

Rozložení věku učitelů základních škol 30 let 30 - 39 let >50 let40 - 49 let
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Členové pracovní skupiny: Mikuláš Bek, rektor MU v Brně 
Tomáš Hruda, zakladatel Education Republic, Pavel Kavánek, 
člen správní rady ČSOB, Jindřich Kitzberger, ředitel 
společnosti Duhovka, PedF UK, Pavel Kysilka, zakladatel 6D 
Academy, Ondřej Liška, ředitel Ashoka ČR, Tania le Moigne, 
Country Director Google ČR a Slovensko, Daniel Münich, 
CERGE-EI a think-tank IDEA, Zdeněk Slejška, ředitel think tanku 
EDUin, Břetislav Svozil, zakladatel školy Labyrinth a festivalu 
Eduspace, Ondřej Šteffl, zakladatel a ředitel Scio
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6 nejdůležitějších témat proměny vzdělávacího systému ve formě otázek

Učitelé jako klíčový element vzdě-

lávání a jejich nová role v budouc-

nosti. Učitel je, a nadále bude, alfou 

a omegou veřejného vzdělávání. 

Proč zanedbáváme ty, kdo učí děti 

ve školách? Proč na tuto prioritu 

neklademe důraz? 

Mnohem delší horizont úvah 

o rozvoji vzdělávání. K čemu 

jsou strategie, jejichž životnost 

uplyne před tím, než dojde k jejich 

naplnění? A proč vymýšlet nová 

řešení, když se můžeme inspirovat 

jinde? A proč to neděláme?

Obsah vzdělání: Skutečně potře-

bují dnešní děti takovou strukturu 

znalostí? Slibuje současná obsa-

hová struktura skutečně vzdělává-

ní pro 21. století?

Schopné vedení a jeho nedostatek 

ve vzdělávání. Ze zákona i z povahy 

procesů záleží zejména na řediteli. 

Proč zatěžujeme ředitele nesmysl-

nou byrokracií? Proč ponecháváme 

jejich výběr na volbě, která často 

nesleduje jejich profesionální kvali-

tu?

Levná malá řešení vs. drahé zlep-

šení rigidního systému. Žijeme ve 

věku, kdy existují rychlá a okamžitá 

řešení „připravená k použití“. Stačí 

na ně ze správného místa poukázat. 

Proč to neděláme?

Vyvážení socioekonomické závis-

losti v přístupu ke vzdělávání. ČR je 

v porovnání s ostatními zeměmi 

OECD významně vyšší závislost 

dosahovaného vzdělání na situaci 

rodiny. Jak z toho ven?

Střednědobý horizont. Uvažování 

o tak komplexní problematice, jako 

je vzdělávání, závisí v mnohém na 

identitě a společenských hodno-

tách. Ty nelze změnit ihned, ze dne 

na den, z roku na rok. Z pozice těch, 

kdo řídí vzdělávání, by měla být 

vedena cílená a vytrvalá komuni-

kační kampaň na různých úrovních, 

s jasně vytyčenými cíli, co je třeba 

změnit. Například obsah vzdělávání 

ve školách je přesně tím typem pro-

blému, k němuž je nutná delší celo-

společenská diskuse.

Krátkodobý horizont. Začít mys-

let o vzdělávání jinak. Položit si 

otázku, jakým směrem se svět 

mění a k čemu má vlastně vzdělá-

vání společnosti a jednotlivcům 

sloužit. Investovat do učitelů 

a ředitelů. Místo utrácení za platy 

investovat do budoucího lidského 

potenciálu ve školách. Podpořit to, 

co je po ruce a zadarmo. Hned.

Dlouhodobý horizont. Vzdělávací 

systém má funkci vyvažování spole-

čenských rozdílů a umožňování soci-

ální mobility, využití potenciálu. Do 

budoucna tato jeho funkce buď posí-

lí, nebo zanikne, což ale může ohro-

zit budoucnost společnosti jako tako-

vé. Je třeba zajistit, aby socioekono-

mické rozdíly nehrály v oblasti dosa-

hování vzdělávání příliš velkou roli, 

což se zatím nedaří.

Jaká jsou nejpodstatnější řešení. Co by se mělo 
z pohledu vzdělávacího systému změnit?
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Přijímačky a úspěch ve studiu
Lze vidět souvislost?

v České republice tedy stále naprosto jed-

noznačně převažovalo.

Na druhé straně jsou zde lidé, kteří byli 

alespoň na jednom zahraničním studij-

ním pobytu. V dnešní době využívají vy-

sokoškoláci zejména výhod programu 

Erasmus, ale jsou zde i další možnosti 

v rámci meziuniverzitních dohod. Proto 

je poměrně překvapivé, že alespoň jed-

noho zahraničního pobytu se zúčastnilo 

pouze 17 % respondentů. Ti ovšem 

v roce 2010 průměrně vykazovali vyšší 

studijní předpoklady, zatímco respon-

denti, kteří na žádném pobytu nebyli, 

měli nižší studijní předpoklady. Velmi na-

daní studenti dokonce byli na více zahra-

ničních studijních pobytech.

Peníze a úspěch?

Respondenti, kteří během přijímacího ří-

zení v roce 2010 průměrně prokazovali 

vyšší studijní předpoklady, rovněž častě-

ji obdrželi během studia finanční podpo-

ru rodičů. Ti, kteří podle vlastního tvrze-

ní obdrželi alespoň nějakou podporu, 

a kterých bylo více než 80 %, prokazova-

li během přijímacího řízení mnohem 

lepší studijní předpoklady než ti, kteří ne-

obdrželi žádnou podporu.

Můžeme vidět i souvislost studijních 

předpokladů s prospěchovým stipendi-

em. Výrazně vyšší studijní předpoklady 

prokazovali uchazeči, kteří následně byli 

oceněni prospěchovým stipendiem. Rov-

něž jsme zjistili, že téměř polovina re-

spondentů pracovala během školy v prá-

ci, která souvisela s jejich studiem. Větši-

na chodila na brigády, někteří pracovali 

i na částečný úvazek, několik procent 

účastníků dokonce rozjíždělo vlastní pod-

nikání. U stáží jsme se pozastavili nad ob-

rovským rozdílem ve studijních předpo-

kladech (téměř 15 percentilových bodů) 

mezi respondenty, kteří při studiu absol-

vovali nějakou placenou stáž a mezi 

Text: Jáchym Vintr

Národní srovnávací zkoušky 

(NSZ) jsou zejména testy 

nahrazující přijímací zkoušky 

na vysoké školy. Každý rok 

testy absolvuje více než 

22 tisíc zájemců o vysoké 

školy. Těchto účastníků se 

však také ptáme na řadu 

otázek, které využíváme pro 

výzkumné účely i proto, 

abychom mohli lépe pochopit 

generaci maturantů spolu 

s fenomény, které ji provází. 

Proto ke každému termínu 

NSZ připravujeme dotazník 

obsahující otázky na řadu 

pestrých témat, které sahají 

od studijní motivace až po 

životní styl. Právě zmíněné 

dotazníky jsme využili i pro 

dlouhodobý výzkum zaměřují-

cí se na úspěšnost uchazečů. 

Mezi roky 2010 a 2016 jsme 

realizovali longitudinální 

výzkum, jehož výsledky nám 

nyní nabízejí velmi komplexní 

obrázek o průběhu vysoko-

školského studia úspěšných 

uchazečů NSZ.

Před více než šesti roky jsme oslovili 

uchazeče Národních srovnávacích zkou-

šek s prosbou účastnit se výzkumu týka-

jícího se úspěšnosti absolventů testu 

Obecných studijních předpokladů. Cíle 

výzkumu nebyly malé. Nejlepší výsle-

dek z testu OSP v roce 2010 byl uchován 

v databázi společně s identifikačními 

údaji účastníka, aby bylo možné kdyko-

liv srovnat tento výsledek s odpověďmi 

na libovolné otázky v budoucnu.

Čas uzrál po šesti letech. Všem účastní-

kům, kteří souhlasili s uchováním dat pro 

výzkumné účely, byl zaslán dotazník 

s více než devadesáti otázkami. V tomto 

dotazníku jsme se ptali na řadu různých 

témat. Část otázek se týkala zkušeností 

s vysokoškolským studiem, jiná životní-

ho stylu během studia. Zeptali jsme na 

podporu rodičů během studia, na počet fa-

kult, které dotyční studovali, či na spoko-

jenost se současným zaměstnáním.

Výsledky jsou velmi zajímavé. Potvrzu-

je se, že v mnoha případech lze pozoro-

vat výrazné rozdíly mezi jednotlivými od-

pověďmi a průměrným percentilem ucha-

zečů. Celkem náš dotazník zodpovědělo 

689 oslovených respondentů. Byť data 

nejsou reprezentativní, protože odpoví-

dali zejména nadanější uchazeči, může-

me z nich vyčíst mnoho indikátorů týka-

jících se průběhu jejich vysokoškolského 

studia, nebo týkajících se reflexe jejich 

vysokoškolského studia.

Nadanější uchazeči chodí do zahraničí

Studenti, kteří se rozhodli pro studium 

v zahraničí, vykazovali během přijímací-

ho řízení v roce 2010 v průměru výrazně 

lepší studijní předpoklady, zatímco ti, 

kteří studovali výhradně v České repub-

lice, prokazovali nižší studijní předpo-

klady. Absolventů zahraničních vyso-

kých škol však byla pouze 4 % z celkové-

ho počtu. Absolvování celé vysoké školy 



respondenty, kteří na žádné nebyli.

A co nyní?

Část výzkumu se zabývala akademický-

mi tituly. Zjistili jsme, že absolventi ma-

gisterských studijních programů proká-

zali během přijímacího řízení na vysoké 

školy vyšší studijní předpoklady než ab-

solventi, kteří nyní mají pouze bakalář-

ský titul. Téměř polovina respondentů do-

sáhla na magisterský titul. Respondenti 

s bakalářským titulem a bez vysokoškol-

ského titulu přibližně rovnoměrně tvoří 

druhou polovinu respondentů. 

Z respondentů v současnosti 61 % pracu-

je na plný pracovní úvazek a 12 % stále 

studuje. Dalších 6 % tvoří podnikatelé, 

4 % respondentů představují ženy, které 

byly v době realizace druhé fáze výzku-

mu na mateřské dovolené. Více než pěti-

na respondentů poměrně překvapivě 

uvedla, že by chtěla změnit svůj součas-

ný obor práce. Zároveň také téměř pětina 

uvedla, že nepovažuje za důležité mít vy-

studovanou nějakou vysokou školu 

k oboru, ve kterém nyní pracuje.

Z výsledků studie samozřejmě není 

možné dělat jednoznačné závěry. Vzorek 

není reprezentativní a jak praví staré sta-

tistické přísloví – z korelace nelze vyvo-

zovat kauzalitu. Měřením tzv. predikční 

validity testů se zabývá řada odborníků, 

a například u amerických testů SAT jde 

o diskutované téma. Přesto je z našeho vý-

zkumu patrné, že souvislost mezi studij-

ními předpoklady a úspěšností ve studiu 

se nachází v úzké vazbě, kterou budeme 

i nadále pečlivě sledovat.
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uvedla, že nepo-
važuje za důležité 
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nějakou vysokou 
školu k oboru, ve 

kterém nyní 
pracuje.
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IN CODE WE TRUST

Francouzský psychoanalytik Jacques 

Lacan dokonce tvrdil, že i naše nevědomí 

je strukturováno podobně jako náš jazyk. 

Jazyk tedy sehrává v životě člověka zá-

sadní roli – jenom mu musíme porozu-

mět. Díky jazyku tak komunikujeme, 

strukturujeme a sdílíme svoje myšlenky, 

poznáváme minulost a uvažujeme o bu-

doucnosti. Aktuálně je na světě zmapo-

váno více než 7 000 jazyků.  Až třetině 

z nich však hrozí vymizení. Tomuto faktu 

čelíme nejen v důsledku rozmáhající se 

globalizace, která preferuje použití urči-

tých jazyků před jinými, ale i díky tomu, 

že naučit se nějaký jazyk, porozumět mu 

a aktivně ho začít používat, je poměrně 

náročný a komplikovaný proces. Po-

skočme o úroveň dál a zkusme si položit 

jinou otázku: a co programovací jazyky, 

řadíme je také do této skupiny? Podle Wi-

kipedie jich máme již více než 700!  Ač-

koliv je to stále jenom desetina počtu při-

rozených jazyků, stávají se nástrojem ří-

zení společnosti, nejen co se výrobních 

procesů týče, ale taky lidí a organizace je-

jich života. 

Programování je jedním z určujících fak-

torů změn, které se odehrály na přelomu 

milénia. Když si uvědomíme kolik kódu, 

který vznikl díky programovacím jazy-

kům, se dnes používá a existuje, je nám 

jasné, jak důležitou roli sehrávají počí-

tače v našem životě. Přistání na Měsíci, 

internet, autonomní vozidla – nic z toho 

by nebylo bez počítačů a kódu, který je 

řídí. Tento kód coby text má jednu speci-

fickou vlastnost, a to, že jeho funkcí je 

exekuce – je vytvořen tak, aby spouštěl 

a prováděl procesy. Kód a algoritmus 

jsou nástroje, které je dobré znát, ještě 

lepší ovládat, ale důležité je taky o nich 

kriticky uvažovat – kriticky je číst 

nejenom v jejich materiální podstatě, ale 

právě taky v rovině sociální a politické 

jako nástroj a prostředek sociálních 

změn.

Algoritmus

Všechno začíná a končí u algoritmu – je 

alfou a omegou programování. V prin-

cipu se jedná o návod, postup, jakým vy-

řešit konkrétní úkol. Uvažování v algo-

ritmech umožňuje vytvořit zadání, které 

je následně provedeno. Jedná se o mani-

pulaci složenou z jednotlivých, postup-

ných kroků, které jsou jasně a zřetelně de-

finované. Je koncipován tak, že vždy 

vede k nějakému konci, tedy k námi spe-

cifikovanému výsledku. Algoritmus je 

ve své podstatě obecnou veličinou, 

kterou až aplikace v daném programo-

vacím jazyce vede ke konkrétnímu vý-

sledku. Nejzásadnější na celé věci je fakt, 

že je možné tyto operace provádět nespo-

četněkrát, a tak se algoritmy staly zá-

kladem automatizace mnoha procesů.

Od kódování k programování

Programování je v principu zadávání al-

goritmů do konkrétního programovacího 

jazyka, který slouží ke komunikaci s počí-

tačem. Tímto procesem tvoříme počíta-

čové programy neboli software, který je 

základním prostředníkem mezi člo-

věkem a hardwarem počítače. Hello 

world byl jedním z prvních programů na-

psaných v programovacím jazyku. Jeho 

spuštěním se na monitoru zobrazil nápis 

„Hello world“ – program realizuje to, co 

po něm chtěl jeho autor (programátor). 

Kód obecně představuje systém pravidel 

převádění informací do jiné formy repre-

zentace. Teoretik médií Florian Cramer 

připomíná, že spustitelný kód existoval 

už před vynálezem počítače (uvádí Ka-

balu, hudební kompozici a experimen-

tální poezii).  V rámci teorie se můžeme 

přesunout od kritických studií kódu (cri-

tical code studies), která zkoumají jeho 

samotnou podstatu, ke zkoumání soft-

waru a jeho vlivu na společnost (software 

studies).

Text: Michal Kučerák

Asi není nutné na tomto 
místě pochybovat 

o známém rčení „Kolik 
jazyků umíš, tolikrát jsi 
člověkem“. Zamysleme 

se ale konkrétněji, 
o jakých jazycích 

v tomto případě mluví-
me. Předpokládám, že se 
shodneme na tom, že se 

v první řadě jedná 
o přirozené jazyky, které 
ve většině případů defi-
nují příslušnost člověka 

ke konkrétní skupině 
lidí.
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Je třeba reflektovat fakt, že se počítačový 

kód stal neodmyslitelnou složkou naší ci-

vilizace. Samozřejmě i nadále je možné 

žít bez něj, ale tato představa se stává víc 

a víc utopickou. Počítače a speciálně in-

ternet mění způsob, jakým žijeme. Počí-

tačová gramotnost tak podle mého ná-

zoru začíná ovládáním a následně pro-

gramováním softwaru. Dalším krokem 

by však mělo být přemýšlení o počíta-

čové kultuře – snažit se ji pochopit 

a nejenom v ní žít. Facebook, Google, 

Reddit nebo Tor nejsou jenom názvy, ale 

služby, které ovlivňují to, jak komuniku-

jeme a sdílíme informace, jak uvažujeme 

o věcech, organizujeme svůj čas nebo ho 

prostě trávíme.

Začínáme

Existuje několik možností, jak začít s pro-

gramováním u těch nejmenších. V tomto 

směru stojí za zmínku projekt, za kterým 

stojí finská programátorka a ilustrátorka 

Linda Liukas: Hello Ruby (www.hello-

ruby.com). Na globální úrovni existuje 

projekt Hodina kódu, kterého se účastní 

desítky milionů žáků ze 180 zemí světa 

včetně České republiky (https://hourof-

code.com/cz). LEGO, primárně známé 

díky svým stavebnicím, učí programovat 

nejmenší děti v rámci projektu LEGO 

WeDo 2.0. Za zmínku stojí projekt 

Czechitas, jehož cílem je budovat komu-

nitu holek se zájmem o IT (www.czechi-

tas.cz). Ale co kritická reflexe? Bavíme 

se s dětmi o tom, jak se chovají v online 

prostředí a jak na ně působí?

Domnívám se, že v budoucnosti nebu-

deme při odpovědi na otázku „Kolik znáš 

jazyků?“ počítat jenom přirozené jazyky. 

Považuji za důležité neupadnout do zača-

rovaného kruhu, kdy nemluvíme s nastu-

pující generací o počítačové kultuře 

jenom proto, že jí sami skoro vůbec nero-

zumíme.  Je možné, že právě tato naše ne-

vědomost by mohla být motorem zájmu 

o to, naučit se nejenom psát a mluvit 

novým jazykem, ale taky kriticky uva-

žovat o jeho působení na nás a náš každo-

denní život.

Na závěr přidám něco málo statistiky, 

která přibližuje aktuální rozsah světa počí-

tačového kódu: 

ź Americká armáda potřebuje na ovlá-

dání dronu kolem 3,5 milionu řádek 

kódu.

ź Prohlížeč Google Chrome tvoří při-

bližně 6,7 milionů řádek kódu.

ź Operační systém Android tvoří 12–15 

milionů řádek kódu.

ź Large Hadron Collider (LHC v Cernu) 

využívá něco kolem 50 milionů řádek 

kódu.

ź Facebook = cca 62 milionů řádek.

ź Google a všechny jeho služby = odha-

duje se, že tyto tvoří 2 miliardy řádek 

kódu.

ź A co třeba Bible? Tu tvoří přibližně 

3,5 milionu písmen uspořádaných do 

cca 780 000 slov.

#incodewetrust

Autor pracuje jako produkční 

centra DOX, kde má na starosti 

produkci výstav a jednorázo-

vých projektů. Je také součástí 

vzdělávacího oddělení, věnuje 

se otázce využití ICT v gale-

rijním prostředí a otázce me-

diace umění vzděláváním.
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Jak se stát knihomolem
Text: Jiřina Kučerová

děti plodí texty s chybným pravopisem, 

protože píší foneticky, že si opakovaným 

psaním tyto chyby vrývají do paměti, 

a navíc, že tato metoda znevýhodňuje 

žáky se slabou znalostí němčiny. Největ-

ší kritiku pak sklízí skutečnost, že žákům 

je v prvních dvou školních letech nejen 

povoleno psát s chybami, ale dokonce 

tyto chyby učitel ani neopravuje.

Co ale zastánci i nepřátelé metody „čtení 

skrze psaní“ podle mého názoru většinou 

přehlížejí, je skutečnost, že učitelé 

v takto nastaveném systému nutně kla-

dou mnohem větší důraz na čtení. Právě 

skrze čtení si totiž děti korigují leckdy 

chybnou, foneticky psanou podobu slov. 

Ve srovnání s českou školou, v níž dcera 

absolvovala takřka celou první třídu, je 

zde (samostatnému) čtení věnováno ne-

srovnatelně více času. Děti si mají každý 

den v aktovce nosit právě rozečtenou kni-

hu, jejíž individuální četba je součástí do-

polední výuky i odpoledního programu 

ve družině. Slabší čtenáři si mohou číst 

s učitelem v malé místnosti oddělené od 

třídy průhledným sklem. Jelikož volba ti-

tulu závisí na dítěti (a jeho rodičích), děti 

čtou to, co je baví, a mimoto si mezi 

sebou knížky doporučují, protože jsou 

přirozeně zvědavé na knížky spolužáků. 

Kdo si knížku zapomene doma, anebo ji 

při hodině dočte, může si nějakou vybrat 

a půjčit z bedny se školními knihami, 

jejíž obsah je během roku obměňován.

Pro kontrolu porozumění obsahu přečte-

ných knih je takřka ve všech hambur-

ských školách využívána webová aplika-

ce  na podporu čtení antolin.de. Každý 

žák si ze svého uživatelského účtu může 

doma či ve škole spustit k právě přečtené 

knížce kvíz, za nějž se mu v závislosti na 

tom, kolik otázek zodpověděl správně 

a jak byla kniha čtenářsky obtížná, připí-

ší na účet body. Sbírání bodů může být 

pro mnoho povahou kompetitivních 

žáků motivující, zejména je-li pro náru-

živé čtenáře připravena nějaká odměna 

jako např. putovní pohár pro největší kni-

homoly. Při plnění kvízu není výjimkou, 

že zdatnější spolužáci, popř. žáci z vyš-

ších ročníků pomáhají s testy těm slab-

ším, a mnohdy podporují děti při testová-

ní i dobrovolníci z řad rodičů.

Jsou různé cesty, jak u dětí vzbudit zájem 

o čtení a motivovat je, aby četly. Musím 

...aneb několik poznámek k roli čtení ve výuce na prvním stupni základních 

škol v Hamburku

„Mami, já jsem ji opravdu získala!“ jásá 

moje osmiletá dcera a nadšeně mi ukazu-

je jeden ze svazků detektivních příběhů 

pro mládež „Die drei ???“. Když si večer 

předtím dávala do aktovky staré, již pře-

čtené knížky, aby je mohla směnit ve 

škole za jiné, prozradila mi, že doufá, že 

mezi knížkami, které děti z prvního stup-

ně základní školy přinesou na velkou 

směnnou burzu knih, bude právě tento ti-

tul. Tzv. „Slavnost knih a čtení“ patří 

mezi oblíbené akce hamburské školy, již 

dcera navštěvuje. Škola se na celé dopo-

ledne promění v jakýsi knižní veletrh, na 

kterém děti, kromě populární výměny 

knih, například předčítají z předem vy-

braných titulů vrstevníkům z ostatních 

tříd.

Na čtení a budování kladného vztahu dětí 

ke čtení je totiž v „naší“, ale i v jiných 

hamburských školách kladen enormní dů-

raz. Částečně to souvisí s tím, že se zde 

děti plošně učí číst diskutabilní metodou 

„Lesen durch Schreiben“, tj. „čtení skrze 

psaní“. Její tvůrce Jürgen Reichen, švý-

carský pedagog působící v Hamburku, 

vycházel z poznatku, že psaním se žáci 

automaticky učí i číst. Místo slabikáře 

tak žáci dostanou v první třídě tabulku 

s abecedou, v níž je u každého písmena 

vyobrazen předmět začínající na danou 

hlásku, a samy si zkoušejí sestavovat slo-

va, psát je, a tedy i číst. Přívrženci této me-

tody vyzdvihují hlavně to, že děti svět 

psaní a čtení objevují samy, pracují indi-

viduálně a svým tempem a od počátku 

mohou rozvíjet kreativitu při psaní vlast-

ních textů. Odpůrci zase kritizují to, že 

„Lesen durch 
Schreiben“, tj. 

„čtení skrze 
psaní“, vychází 
z poznatku, že 
psaním se žáci 
automaticky učí 

i číst.  
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ocenit obětavost všech třídních učitelů 

na škole mé dcery, kteří během dvou ze 

čtyř přestávek mezi vyučovacími hodi-

nami dětem předčítají z dětských knížek, 

zatímco ony svačí. Po skončení přestáv-

ky si pak společně vysvětlují obtížná 

slova či debatují o významu přečteného 

textu. Zbylé dvě přestávky děti tráví na 

školním dvoře – pokud tedy neprší – 

v dešti si totiž mohou půjčit knížku a za-

lézt si s ní do čtenářského koutku ve třídě 

nebo na gauč v knihovně.

Ačkoli dcera ještě před rokem uměla ně-

mecky jen pár desítek slov, od počátku le-

tošního školního roku už si v němčině 

sama přečetla třicet čtyři – byť útlé – kni-

hy. Že se z ní stal knihomol, má velkou 

měrou na svědomí právě zdejší školní 

systém, kde jsou čtení a knihy nedílnou 

součástí výukového programu a kde 

cílem není naučit děti číst, nýbrž vzbudit 

v nich o čtení zájem, vytvořit jim podnět-

ný prostor pro individuální čtení. Samo-

zřejmě, že takový systém skýtá i určitá ne-

bezpečí, neboť v porovnání s českými 

učebními osnovami snižuje povinné mi-

nimum, které musí děti ve škole zvlád-

nout. Dokáže-li však pedagog s onou vol-

ností dětí ve škole chytře pracovat, jsem 

přesvědčena o tom, že na konci prvního 

stupně se bude loučit se školáky s navý-

sost kladným vztahem ke čtení i dalšímu 

vzdělávání.
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Učitel/ka – zk(r)oušená profese?

vysokoškolského (rozuměj: zbytečně teo-

retického) vzdělání učiteli spíše neškodí, 

se nedávno objevila znovu. Díky struktu-

rovanému studiu se objevují názory, že 

„bakalář musí stačit“. Současně se však 

docela správně konstatuje, že se demo-

kratizací vzdělání (kterou elitářský 

slovník označuje poněkud pejorativně 

jako „masifikaci“) z bakalářského vzdě-

lání stala dřívější maturita. Učitel dnes 

proto stojí před žáky, jejichž rodiče mají 

většinou střední a ve stále větším počtu 

i vysokoškolské vzdělání. A tito žáci 

sami budou možná ze dvou třetin smě-

řovat k nějaké formě pomaturitního vzdě-

lání. Těžko si představit, že jejich učitel 

bude sám jen bakalář.

Nehledě na to, že skutečně náročné pro-

fese – a s přístupem daleko většího množ-

ství dětí ke stále delšímu vzdělávání se 

učitelství mnohem náročnější profesí 

stalo – vyžadují hodně teorie a poznatky 

ze zdánlivě nesouvisejících oborů. Filo-

zofie, sociologie, rétorika, psychologie, 

neurovědy atd. mohou být sice vyučo-

vány povrchně – nikdo však nemůže po-

přít význam jejich poznatků pro výchovu 

a iniciaci dítěte do učení. A to vše vyža-

duje čas a vytvoření potřebného odstupu 

od následného zasvěcení do tajů oboro-

vých poznatků češtiny, dějepisu, mate-

matiky, estetických a dalších předmětů 

i do praktických dovedností didaktic-

kých.

S prodloužením vzdělávání učitelů se na 

scénu dostal spor o podíl teorie a praxe. 

Popravdě řečeno, jde dlouhá léta vlastně 

hlavně o obhajobu tzv. teorie. Znovu se 

tento spor rozhořel u novely zákona o pe-

dagogických pracovnících, která uložila 

nekvalifikovaným učitelům s dlouhou 

praxí, že musí získat úplné vysoko-

školské vzdělání. Argument proti nut-

nosti dosáhnout magisterského učitel-

O krizi učitelství se hovoří prakticky neu-

stále. Zajímavé je, že její témata jsou 

stále stejná. Jen důraz na ně se v průběhu 

času proměňuje. Chci připomenout ně-

která z nich. Jedním je spor o hloubku 

(a s ní související délku) vzdělání učitele. 

Dále je tu věčná debata o jeho náplni, pře-

devším o poměru teorie a praxe. A ko-

nečně, opakovaným tématem diskusí je 

poměr vzdělání tzv. oborového či před-

mětového na jedné straně a pedagogic-

ko-psychologického (profesního) na 

straně druhé.

Na úvod je třeba poznamenat, že porozu-

mění jádru učitelské profese u nás chybí 

její systematický empirický výzkum i při-

měřené teoretické ukotvení (např. vě-

domí historických, sociálních nebo psy-

chologických souvislostí). Ačkoli veřej-

nost, a to bohužel včetně učitelské, vý-

zkum v pedagogice nezřídka podceňuje, 

nedostatek argumentů ponechává péči 

o učitele improvizaci a dojmologii. A uči-

tele často staví do situace těch, o které se 

nikdo nezajímá a nikdo nedoceňuje je-

jich práci. Přiléhavý bonmot pak praví, 

že učitelé sami nevědí nebo neumí for-

mulovat, jak je jejich práce obtížná, pro-

tože jim to nikdo neřekl.

Již přes sto let se krize učitelství proje-

vuje ve sporech o úroveň a délku jejich 

počáteční přípravy. Někteří připomínají, 

jak kvalitní byly učitelské ústavy a jak 

učitelé s pouhou maturitou kompetentně 

zvládali nároky své práce. Jiní zase upo-

zorňují, že se přece celá desetiletí vedl 

boj o to, aby studium učitelství bylo vyso-

koškolské. To se legislativně podařilo za-

jistit již v r. 1946 a postupně se s různým 

úspěchem vybudovaly vysokoškolské ka-

tedry (jistě ne všechny) hodné toho 

jména. Také na ně dnes vzpomínají 

s uznáním mnozí učitelé v důchodovém 

věku. Stará otázka, jestli náhodou moc 

Text: Stanislav Štech

Argument proti 

nutnosti dosáh-

nout magisterské-

ho učitelského 

vzdělání by se dal 

redukovat do věty: 

mám léta praxe, a 

co je víc?
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ského vzdělání by se dal redukovat do 

věty: mám léta praxe, a co je víc?

Tento postoj je problematický mini-

málně ze dvou důvodů. Jeden jsme už na-

značili výše. Skutečný profesionál (lékař 

nebo právník jsou jimi nepochybně) po-

třebuje nejprve poměrně dlouhé, neprak-

tické vzdělávání v oborech vzdálených 

vlastnímu výkonu profese, než se do-

stane k nácviku praktických postupů. 

Proč? Hluboké a širší vzdělání sice vy-

padá jako neužitečné, protože z budou-

cího profesionála nedělá specialistu na 

tyto obory. Zakládá však větší citlivost 

na problémy, umožňuje odstup od jejich 

rychlého a někdy zkratkovitého řešení 

a celkově prohlubuje porozumění vlastní 

profesní situaci a profesnímu jednání. 

Jen tak může učitel pochopit třeba i rizika 

příliš empatického a „mateřského“ cho-

vání vůči žákovi, význam „autority stu-

pínku“ nebo neurofyziologickou podmí-

něnost některých potíží v učení.

A za druhé, na některých oborech učitel-

ských fakult jde sice leckdy o takzvanou 

teorii, kdy se náročné promýšlení a zkou-

mání profese v určitém odstupu zamě-

ňuje za nezáživné přednášení obecných 

normativních pravd. To však nic nemění 

na tom, že praxe představuje, obrazně ře-

čeno, sice důležitou, ale přece jen 

„hlušinu zkušenosti“, z níž je teprve 

třeba vylouhovat vzácnou rudu poznání. 

A to je obvykle možné jen zkoumáním 

s pomocí teoretických „nástrojů“, tj. teo-

retických pojmů a zákonitostí. V psycho-

logii např. mluvíme o tzv. underachie-

vers, tj. o žácích, kteří dosahují horších 

vzdělávacích výsledků, než je jejich inte-

lektový potenciál. Pak je velmi pro-

spěšné, když praktickou zkušenost s ta-

kovým žákem, který „má na víc“, analy-

zujeme z hlediska různých výkladových 

schémat teorie motivace nebo osobnost-

ního vývoje. Bezprostředně je to možná 

k ničemu, taková výuka neukazuje hned 

návod, jak s konkrétním žákem pracovat. 

Minimálně však může narušit jistotu, že 

moje zkušenost a moje obvyklá reakce 

jsou ty jediné platné.

Prakticky nikdy neutichly debaty o tom, 

kolik prostoru by měly v přípravě učitelů 

dostat poznatky oborové a kolik po-

znatky a dovednosti didaktické a peda-

gogicko-psychologické. Jde o téma 

žhavé především v přípravě učitelů pro 

nižší a vyšší stupeň sekundárního vzdě-

lávání, ale profiluje i úvahy nad pojetím 

přípravy učitelů pro 1. st. ZŠ. Vyjádřeno 

známým bonmotem: má učitel přede-

vším umět (konkrétní obor) nebo umět 

naučit? Ve vzduchu přitom již desetiletí 

visí hanlivé: kdo umí, umí, a kdo neumí, 

učí… Jde tedy o vylučující se orientace? 

Překáží jedno druhému? A nenaplnila 

tedy didaktická příprava v roli mostu 

mezi předmětovými poznatky a po-

znatky pedagogicko-psychologickými 

očekávání?

Je evidentní, že v přípravě na učitelskou 

práci i v další péči o ni existují slabiny, 

z nichž některé se nedaří řešit dokonce 

celá desetiletí (např. kvalitní další pro-

fesní vzdělávání učitelů). Celkově pak re-

akce rozladěných učitelů a neustálý 

proud kritiky učitelů i fakult vzdělávají-

cích učitele od stále stejných expertů, 

kterým média popřávají sluchu, vedou 

k závěru, že většina učitelů jsou rigidní 

konzervativci. Navíc prý ke studiu uči-

telství nastupují ti hloupější, kteří se 

jinam nedostanou, a tam se ještě učí věci, 

které jsou k ničemu. A přitom by údajně 

stačilo naučit se pár profesních grifů 

a hlavně tvořivě inovovat výuku např. ob-

ratem od učiva ke kompetencím.

Tím se ovšem odvádí pozornost od sku-

tečných problémů, které jsem zmínil 

výše. Učitelé jsou konzervativní, nejsou 

však nepřáteli změn (z definice své spo-

lečenské funkce však akceptují jen 

osvědčenou novost). Umí si cenit sku-

tečně kvalitní teoretické průpravy. Zají-

mají se o didaktické problémy. Občasné 

volání po větším podílu praxe lze pře-

ložit i jako požadavek na kvalitnější vyso-

koškolskou přípravu a adresnější podobu 

dalšího profesního vzdělávání. To by 

mělo mířit k jádru jejich profesního „já“ 

(novinky v poznatcích jejich oboru, di-

daktické experimentace, psychologické 

nebo pedagogické dovednosti).

Má učitel přede-
vším umět (kon-
krétní obor) nebo 

umět naučit?

Učitelé jsou 
konzervativní, 
nejsou však 

nepřáteli změn.



Pokud chcete jakožto čerstvý nováček vy-

soké školy spolehlivě umrtvit konverzaci 

se svými vrstevníky, mám pro vás radu – 

řekněte, že jste se rozhodli stát se učite-

lem/učitelkou a vystudovat proto odpo-

vídající pedagogický obor. Nastane 

zvláštní ticho, ze kterého se v lepším pří-

padě podaří jedné ze stran vybruslit pove-

deným vtipem o kantorech. Vlastně by se 

na reakcích v takovýchto situacích dal po-

stavit celý sociologický průzkum odpo-

vídající na otázku, jak společnost vnímá 

učitelskou profesi nebo minimálně stu-

denty pedagogických fakult. Co se stalo 

s postavením, kterým se mohli honosit 

kantoři v dávných dobách, kdy patřili 

mezi elitu společnosti a lidé za nimi cho-

dili pro radu? Je možné takového uznání 

dosáhnout i dnes?

Přiznejme si… společnost se mění, tím 

pádem se mění i dnešní mladá generace. 

Zásadní ale je, že staršími generacemi 

předávaná představa o roli učitele již no-

vým potřebám vzdělávání neodpovídá.

Kamarádka se mi svěřila, že když svým 

spolužákům z právnické fakulty předsta-

vovala obor mého studia, hned po dokon-

čení věty dodávala, že na pedagogické fa-

kultě studuji mimo jiné i proto, abych do-

savadní zaběhlý systém vzdělávání a vyu-

čování změnila. Je tedy nad slunce jasné, 

že učitelská profese silně neodpovídá 

představě mladých emancipovaných lidí 

o tom, jak by měl takový „dream job“ vy-

padat. Povolání právníků, letušek nebo 

„ajťáků“ má rozhodně navrch.

Pozastavme se na chvíli nad tím, proč 

tomu tak je. Prvotně je to fakt, že učitel 

již nemůže plnit jen(!) roli tzv. encyklo-

pedie, studnice vědomostí, jediného zdro-

je informací. Protože jím zkrátka není. 

Pokud se studenti s takovými učiteli na 

svých základních a středních školách se-

tkávají, není divu, že se jimi nechtějí stát. 

Mít znalosti totiž ještě neznamená vědět, 

jak je správně předat.

Pokud jen znalosti nestačí, čím dalším by 

tedy takový „dream teacher“ měl dispo-

novat? Měl by to být ideálně někdo, kdo 

je schopný děti nebo studenty vést, moti-

vovat je, provádět je světem informací. 

Angličtina má pro popsání této role tref-

né výrazy jako „mentoring“ nebo 

„guiding“. Je třeba pomoci studentům, 

aby si k procesu učení vytvořili kladný 

vztah, aby dokázali sami sebe namotivo-

vat k prohlubování svých znalostí. 

„Learning to learn.“ A přiznávám, to není 

Anna Novotná
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O roli učitele od „skoroučitele”
Text: Markéta Popelářová
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ti? Proč by se malé děti tolik těšily do prv-

ní třídy?

Na zmíněné světlé výjimky – učitele, kte-

ří jsou nebo byli na správném místě – 

možná vzpomínáte s potěšením i vy. Jed-

ná se o ty, kteří vám dokázali učivo podat 

tak, že podnítili váš osobní zájem a třeba 

jste si díky jejich doporučení přečetli i ně-

jakou tu knížku. A ačkoliv se právě toto 

může zdát jako nepatrná drobnost, na ta-

kovýchto drobnostech je úspěšný vzdělá-

vací proces postaven. A věřím, že vidět, 

že jste dokázali žáka pro věc nadchnout, 

je krásná odplata za tolik snahy a hodin 

strávených nad přípravou dostatečně zají-

mavé a interaktivní výuky.

Ona ta učitelská profese nakonec nebude 

tak ztracená, jak se na první pohled může 

zdát. Jen je potřeba se zbavit pár předsud-

ků a dát šanci oboru, který na žebříčku ob-

líbenosti mezi mladými lidmi není na nej-

přednějších pozicích. Jenže na vyšší pozi-

ce se ani nikdy nedostane, pokud se učite-

li nestanou ti správní lidé. Mít dobrého 

učitele totiž může být neskutečný záži-

tek, který se na našem budoucím životě 

podepíše více, než bychom si často byli 

schopni přiznat.

Navíc to vypadá, že po nových šikov-

ných učitelích je na školách opravdu po-

ptávka. Který jiný obor na pracovním 

trhu se něčím podobným může pyšnit? 

Pojďme vytvořit dostatečnou konkurenci 

na straně nabídky. Naše výchozí podmín-

ky vlastně vypadají velmi příhodně. Za-

pomeňme na všechny negativní věci, kte-

ré by nás mohly odradit (pár jich tam je, 

to přiznávám), a celý tento začarovaný 

kruh narušme. Někdo to zkrátka udělat 

musí. A kdo, když ne my? A kdy, když ne 

teď?

jednoduchý cíl. Obzvláště v případě, po-

kud si studenti již několika lety „kla-

sického“ školního vzdělávání prošli 

a jsou na metodu „uč se pro známky“ 

a „opakuj definice“ navyklí.

Jenže byla bych nerada, kdybychom se 

zaměřovali jen na negativní stránku věci. 

Protože i v tak na první pohled nepřízni-

vém prostředí se vyskytuje mnoho výji-

mek, a nálepkovat a házet všechny účast-

níky vzdělávacího procesu do jednoho 

pytle je to nejhorší, co můžeme momen-

tálně dělat. Upřímně řečeno, samotný pro-

ces vzdělávání se a nabývání vědomostí 

je přeci ve své nejhlubší podstatě velice 

pozitivní záležitost – proč jinak by lidé 

již od pradávna nacházeli ve vzdělávání a 

objevování světa tolik naplnění a rados-



a aby uměli kriticky zhodnotit, zda se 

jedná o kvalitní obsah, nebo ne?

To je strašně důležité. Já jsem nikdy 

nepsal „o školství“ a nepředstíral jsem, 

že mu rozumím. Ale jako otec si myslím, 

že úplně zásadní je mediální výchova ve 

školách. V ní se nemá dětem říkat, co 

mají číst, ale mají se učit základy toho, 

jak vzniká obsah, jak se dělí a co všechno 

za ním může být. Já jsem to snad se svý-

mi dětmi zvládnul sám, ale myslím si, že 

nejpozději na středních školách se tohle 

má stát významnou součástí občanské 

výchovy. Nevím, jestli to má být samo-

statný předmět jako mediální výchova, 

nebo ne, ale jako zákazník českého škol-

ství a někdo, kdo budoucím zákazníkům 

médií nabízí svůj produkt, za to velmi 

oroduji.

Takže byste se přimlouval za to, aby 

mediální výchova byla vyučována 

jako povinný samostatný předmět?

Určitě. Stoprocentně. Ale jak říkám – je 

složité ji učit. Také je těžké najít na ni uči-

tele, když mnozí z nich vyrůstali v jiné 

době. Často říkám, že svět teenagerů je 

dnes vlastně v telefonu. Mají v něm 

všechno – kamarády na sítích, zábavu na 

YouTube, sumu informací na Googlu 

a Wikipedii a je hrozně pohodlné trávit 

dny v křesle a vystačit si během nich jen 

s mobilem a připojením na wi-fi. Ale svět 

je mnohem složitější.

Jak byste definoval mediální gramot-

nost?

Rozumět tomu, co čtu, a vědět, co čtu. Ve 

smyslu kde to čtu a proč. Což zní trochu 

banálně, ale ono to není jednoduché. Exis-

tují tu stovky webů, které se tváří, že mají 

seriózní zpravodajský nebo zábavný 

obsah, a přitom to jsou jen propagandis-

tické servery.

Třeba já čtu pravidelně na webu Daily 

Mail, což jsou jedny z nejstrašnějších brit-

ských novin, a kdybych žil v Londýně, 

tak jimi nepochybně opovrhuji. Ale já je 

čtu, protože mě zajímá Británie, už proto, 

že fandím Arsenalu a rugby. A skrze tyto 

noviny se snažím pochopit Británii mimo 

Londýn, což je jiný svět. Tam jsem taky 

pochopil, proč si Britové odhlasovali 

Brexit, že nálady mimo Londýn jsou úpl-

ně jiné. Kdybych Daily Mail četl jako 

jediný pravdivý obraz Británie, byl bych 

samozřejmě také úplně mimo. Stejně tak 

ale pravdivý obraz Británie nepřináší The 

Guardian nebo The Times, které mám 

z britských novin asi nejradši.

Myslíte si, že mediální negramotnost 

může být v určité míře pro demokra-

tický systém zhoubná?

Text: Markéta MajerováPravdu je těžké 

hledat i psát

Mileniálové bývají označováni za gene-

raci, kterou už tradiční média neoslo-

vují. Kde podle Vás získávají informa-

ce o světě?

Já myslím, že už nejsou oslovováni ani 

klasickými internetovými médii. Infor-

mace si většinou berou ze sítí. Podle 

toho, na co tam narazí a co je na první 

dojem zaujme. A tento trend se šíří 

postupně celou populací. Kdysi měl člo-

věk k papírovým novinám téměř citový 

vztah. Pravidelně si je kupoval a byl ocho-

ten za ně utrácet peníze. Nyní je na inter-

netu všechno zadarmo a pro spoustu lidí 

to, co je zadarmo, nemá žádnou cenu. 

Takže čtou obsah, který najdou na Face-

booku, na Twitteru, v momentu, kdy je 

zaujme titulek nebo když jim nějaký text 

doporučí kamarád. Internetová žurnalis-

tika je ‚klikací‘ žurnalistika, což s sebou 

nese veliká rizika včetně náchylnosti 

k daleko větší možnosti manipulace i roz-

šiřování poplašných zpráv. Tak to bohu-

žel je. Vidím to u svých dcer, kterým je 

čtrnáct a šestnáct let. Občas mě to až 

leká, takže s nimi o tom jako otec-

novinář mluvím. Ale vlastně nevím, 

nakolik je to přenositelné dál.

Co se dá dělat pro to, aby byli příjemci 

informací erudovanější? Jak je moti-

vovat k tomu, aby nečetli pouze nadpi-

sy a příspěvky od svých kamarádů 

Novinář a komentátor Jindřich Šídlo považuje pravdu v žurnalistice za velmi složitou kategorii. Podle 
něj je obtížné ji hledat i psát. A za velké riziko považuje situaci, kdy si společnost myslí, že pravda není 
nic. Co můžeme dělat proto, abychom se stali erudovanějšími příjemci informací? A jak by mohla vypa-
dat mediální výchova? Více v rozhovoru.

18 EDUtéma
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Určitě. Víra ve fámy je odvěká a hrozně 

silná. A internet je rizikový, pokud se stá-

vá jediným zdrojem bez porozumění, jak 

to na něm funguje. V Česku jsme stále 

zvyklí přijímat informace z televize. 

Není to sice úplně ideální, ale alespoň 

víte, kdo za jednotlivými televizními sta-

nicemi je. Ve chvíli, kdy se to nechá 

jenom na nekonečné bažině webu, se to 

stává riskantním. Vůbec třeba nechápu, 

jak je možné, že bývalý hejtman Jihomo-

ravského kraje Michal Hašek sdílí na 

svém Facebooku úplně absurdní konspi-

rační pitomosti, které jdou ověřit dvěma 

telefonáty. Nevím, zda je to jeho nezod-

povědnost nebo to dělá s nějakým zámě-

rem. Ale tímto způsobem z pozice zvole-

ného politika říká voličům: tomuhle věř-

te. Samozřejmě tedy, že to nebezpečné 

je. Stejně jako snaha všechno zpochybnit 

a přistoupit na to, že nikde není pravda. V 

žurnalistice je pravda strašně složitá kate-

gorie. Je těžké ji hledat i psát. Ale ještě 

horší je situace, kdy si společnost myslí, 

že pravda není nic.

Nikdy dříve jsme nežili v době, kdy by 

bylo snadnější všechny informace zís-

kávat rychleji, kde by bylo více kaná-

lů. Přitom právě to velké množství 

informací často vede k tomu, že je neu-

míme efektivně vyhodnocovat a třídit..

Je to tak, a také je na všechno méně času. 

Já si ještě pořád kupuji papírové noviny 

i časopisy, ale vím, že si na ně udělám 

čas, když si k nim v sobotu uvařím kafe. 

Ale ani internet už není jen notebook – str-

mě stoupá význam mobilních telefonů, 

na nichž si lidé čtou obsah. A upřímně – 

sláva českým operátorům, kteří tady dusí 

data, protože jinak by lidé byli dezorien-

tovaní ještě víc. To byl pokus o vtip, radši 

Jako otec si 

myslím, že úplně 

zásadní je mediální 

výchova ve 

školách.

hned dodávám.

A jak z toho ven?

Žádný jednoduchý návod neexistuje, jed-

nak musí být zodpovědná a kvalitní ta tra-

diční média, která přeci jenom mají cosi 

za sebou. Mají paměť, zdroje, historii 

i archiv. Druhá součást je vzdělávací role 

státu, čímž nemyslím represivní. Dokon-

ce ani nevím, jestli to má dělat hned 

ministerstvo vnitra. Ti, na které jsou dez-

informace mířené, nebudou brát žádná 

doporučení vnitra vážně. Nebo si budou 

rovnou myslet, že ten úřad je novodobý 

cenzurní nástroj, zvlášť, když o tom tak 

mluví sám prezident. Ale začíná to od ško-

ly, je to opravdu strašná změna. Koho by 

to napadlo před ne patnácti, ale deseti lety.

Když upustíme od té školy a přeneseme 

odpovědnost na rodiče a jejich výchovu 

– co pro to mohou udělat oni?

Zajímat se o to, co jejich děti dělají, bloko-

vat jim některé stránky na internetu mini-

málně do osmnácti let. A pokud na to mají 

rodiče sílu a čas, tak s nimi o tom i mluvit. 

Mně se to říká, protože je to moje profese, 

ale nevím, jestli na to normální lidi mají 

vůbec čas a chuť. A také záleží na tom, 

čemu věří oni. To se pak na těch dětech 

odrazí.
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děti losují. Podle zaměření role každý nej-

prve pracuje s textem po svém a pak se ve 

skupince společně podělí o své závěry. 

Role se můžou průběžně u různých textů 

měnit, aby si všichni mohli vyzkoušet 

rolí více.

Jestliže chcete pracovat jen s jedním dítě-

tem (tedy tvoříte dvojici), postup je v pod-

statě stejný, jen role si zvolíte tak, aby se 

hodily k vybranému textu a bavilo vás to 

oba dva.

Jaké role si můžete zvolit? Pár tipů:

• Autor – zamýšlí se nad postavami 

a píše pokračování příběhu.

• Spojovatel – vytváří spojení mezi 

daným příběhem a vlastním životem.

• Tazatel – vypracuje seznam otázek, na 

které se zaměřit při společném povídá-

ní o textu.

• Mistr pasáží – vybírá části textu nebo 

příběhu, které stojí za to si zapamato-

vat.

• Ilustrátor – nakreslí ilustraci k ukázce.

• Vykladač postav – zamýšlí se nad po-

stavami a diskutuje o nich.

• Hledač slov – vyhledává v textu zají-

mavá, nejasná či klíčová slova.

• Badatel – zjišťuje informace o téma-

tech, která se vážou k textu nebo příbě-

hu.

• Překladatel (popularizátor) – převádí 

text do takové podoby, aby jí rozumělo 

i mladší dítě.

 Čtení s předvídáním

Tuto metodu si můžete přizpůsobit tak, 

aby vašemu dítěti co nejvíce vyhovovala. 

Máte několik možností: vy můžete dítěti 

číst nahlas a dítě poslouchá nebo si děti 

samy čtou (předčítají) navzájem, resp. 

jedno čte a druhé poslouchá. Pokud máte 

děti různého věku, můžou určitě pracovat 

i spolu.

Základem metody je, že se po částech čte 

či poslouchá nějaký text. Části mohou 

být buď samostatně rozstříhané na prouž-

kách papíru nebo, když se děti naučí 

touto metodou pracovat, stačí je pouze 

graficky či jinak oddělit nebo očíslovat. 

Po přečtení každé části textu pak děti 

nejdříve samostatně předvídají, jak bude 

příběh dál pokračovat, a pak svoje před-

povědi probírají společně (s ostatními dět-

mi, ve dvojici nebo s rodiči). Potom ná-

sleduje čtení další části textu, při níž zva-

žují, nakolik se jejich předpovědi splnily. 

Počet částí textu a předvídání už pak zále-

ží jen na tom, jak vás a vaše děti bude me-

toda bavit.

Hraní rolí

Hraní rolí je mezi dětmi většinou oblíbe-

né. Pokud pracujete s více dětmi, začněte 

tím, že se děti rozdělí do skupin (ideálně 

po šesti) a každá skupina dostane svůj 

text. Ve skupině zastává každé dítě urči-

tou roli, může si ji vybrat nebo si třeba 

4 čtenářské techniky, 
se kterými pracovat

Text: Kristýna Fischerová

Můžete tedy s dětmi při čtení vyzkoušet 

některou z následujících metod:

Cesta hrdiny

Má vaše dítě svého oblíbeného knižního 

hrdinu? Nebo čte zrovna příběh s posta-

vou, která má zajímavý osud? Pak si s tím 

hrdinou ještě chvíli pohrajte a vyzkoušej-

te si metodu zvanou cesta hrdiny .

Jde vlastně o grafické zachycení putování 

hlavní postavy příběhem. Čtenářům tak 

pomáhá si uvědomit, co všechno daná po-

stava zažila, s kým se v příběhu setkala 

a co dělala. Do různých částí cesty můžou 

čtenáři zapisovat v bublinách svoje vlast-

ní myšlenky, konfrontovat je s hrdinový-

mi, hodnotit jeho jednání a podobně – 

může tak vzniknout vlastně skoro ko-

miks, v němž vystupuje společně knižní 

hrdina a sám čtenář. Podle toho, jak moc 

a jaký druh tvořivé činnosti dítě baví, 

může vypadat cesta hrdiny třeba jako ko-

láž. Snazší je většinou samostatná práce 

(i když každé dítě může zpracovávat 

třeba jinou postavu, ať už ze stejné nebo 

jiné knihy), ale spolupráce na zachycení 

jedné cesty ve dvojici nebo menší skupin-

ce rozvíjí navíc i komunikační dovednos-

ti dětí.

Ve školním prostředí tak můžete propojit 

dva předměty a děti mohou cestu hrdiny, 

o kterém četly nebo slyšely v češtině, 

potom zpracovávat ve výtvarce.

Mnoho rodičů i učitelů v dnešní době přemýšlí, jak zlepšit čtenářskou gramotnost svých dětí. Navíc stejně 
jako u všeho, co se v životě učíme, každému vyhovuje jiná cesta, která vede ke zdolání pomyslné hory, tedy 
k osvojení dané dovednosti.
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Jsou samozřejmě knížky, ke 

kterým se více hodí jedna kon-

krétní metoda, ale nejdůleži-

tější je, aby to vaše dítě i vás ba-

vilo a čas s knížkou jste si spo-

lečně užili. Více informací 

o  metodách naleznete  na 

www.svetgramotnosti.cz.

Metodu volného 

psaní si můžete 

vyzkoušet i jako 

dospělý.

do textu. Napoprvé může být volné psaní 

obtížné, ale s každým opakováním je 

snazší a přirozenější.

Mimochodem, tuto metodu je určitě zají-

mavé si vyzkoušet i jako dospělý, proto-

že v dnešní zrychlené době plné informa-

cí jen málokdy píšeme nějaký souvislejší 

text a náš mozek si tak od takové soustře-

děné kreativní činnosti odvyká.

Volné psaní

Pokud vaše dítě patří k tvořivějším 

typům a třeba rádo píše (nebo raději píše, 

než mluví), mohlo by mu vyhovovat 

volné psaní.

Děti dostanou nějaké slovo, slovní spoje-

ní nebo větu, zkrátka něco souvisejícího 

s přečteným příběhem, a jejich úkolem je 

po předem stanovenou dobu (např. 5 mi-

nut) psát v souvislých větách vše, co je 

k tomu napadne. Tužka by se neměla 

vůbec odlepit od papíru, a pokud už dítě 

neví, co dál psát, pak i tento fakt zapisuje 
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Jak se ztrácí motivace

Jako malá holka jsem čtenářské deníky 

přímo milovala, byla jsem schopná na-

psat i několik stran k jedné knížce, proto-

že jsem znovu prožívala její příběh. A po-

zor, týkalo se to i mnohasetstránkového 

F. L. Věka! Ale možná to bylo dáno tím, 

že jsem prostě ráda psala a vymýšlela si. 

A navíc mi paní učitelka vždycky napsala 

k mým záznamům delší komentář: „Líbí 

se mi, že píšeš tak, jako bys knížku dopo-

ručovala spolužákům. Pěkně jsi popsala 

hlavní postavu a vybrala jsi i vhodnou 

ukázku. Dávej si pozor, abys příliš často 

a zbytečně nepoužívala zdrobněliny. 

Zkus také víc rozepsat, proč se ti knížka lí-

bila, nebo nelíbila.“

Na gymnáziu jsem pořád hodně psala, 

ale spíš pro sebe, protože místo učitelova 

komentáře bylo za posledním záznamem 

„V.“ hovořící celkem jasným jazykem: 

„Ani jsem to nečetl.“

Když jsem sama začala učit češtinu na 

gymnáziu, nemohla jsem ignorovat mra-

kodrapy čtenářských deníků, vršících se 

na stolech ostatních češtinářek. Musela 

jsem se zeptat: „To všechny ty deníky 

čtete a komentujete?“ Naivní otázka, že? 

Jejich pohledy mě zpražily a dveře do ka-

binetu pro mě zůstaly od té chvíle zavře-

né.

A tak jsem si řekla, že na deníky kašlu! 

Proč nutit studenty zapisovat, když je to 

nebaví a nedává jim to smysl. Stejně vět-

šinou stáhli záznamy z netu, vytiskli, na-

lepili nebo vložili do desek a hotovo.

Daleko větší smysl přece má o přečteném 

mluvit, sdílet zážitky. A tak vznikla čte-

nářská čajovna.

Literární čajovna jako prostor sdílení

Moji čtenáři dostávali na začátku roku 

tipy na knihy, které stojí za to přečíst (ze 

současné literatury) nebo alespoň zjistit, 

jakým stylem autor píše a nakouknout do 

nich (klasická díla).

Jednou za měsíc (to zbytek školy ode-

vzdával čtenářské deníky) jsme otevřeli 

literární čajovnu. Přinesli jsme si hrníčky 

a konvice, uvařili spoustu čaje, rozsvítili 

svíčky (samozřejmě čajové) a seskupili 

se kolem stolů do menších skupinek.

Většina včetně mě (netvrdím, že všichni, 

to bych lhala) měla s sebou knížky, které 

právě četla nebo přečetla. A pak mezi 

sebou sdíleli své zkušenosti, diskutovali, 

dokonce si i četli ukázky, které se jim líbi-

ly, nebo taky naopak nelíbily.

Po 15 minutách se skupinky přeskupily 

a celé to diskutování a probírání se opa-

kovalo.

Na závěr jako reflexi každý student na-

psal o své knížce blog. Asi se ptáte, co dě-

lali ti, kteří nic nepřinesli. Poslouchali, 

ptali se a později jsem zjistila, že si kníž-

ky od svých spolužáků půjčovali.

Literární čajovny dávaly studentům 

smysl a díky nim se rozečetli i ti, kteří do 

té doby knížky spíš ignorovali. A já sama 

jsem získala tipy na zajímavé knížky.

Deník podle Donalyn

Donalyn Millerová je učitelkou. Tvrdí, 

že ještě nepotkala žáka, ze kterého by ne-

dokázala udělat čtenáře. Jak to tedy dělá? 

Co stojí za jejím úspěchem? Millerová 

dává žákům možnost volby, co budou 

číst, a vyvinula program na podporu sa-

mostatného čtení. Také používá specific-

ký čtenářský deník.

Čtenářský deník jinak
Text: Jana Codlová

Čtenářské deníky – jsou ve své původní podobě přežitkem, nebo se dají dělat jinak? Co 
zkusit literární čajovnu nebo specifický deník podle Donalyn Millerové? Nevíte, jak na to? 
Čtěte dál…
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Deník má několik částí pro záznam čte-

nářských aktivit:

Záznamový list

Stránka je rozdělena do sloupců, do kte-

rých si žáci k žánrům zapisují počet pře-

čtených knih podle jejího zadání. Žáci si 

zapisují knihy, které přečetli, a ona tak 

vidí, zda splnili její požadavky pro daný 

žánr.

Čtenářský list

Sem si žáci zapisují všechny knihy, které 

přečetli nebo vyzkoušeli a odložili. Uvá-

dějí název, autora, datum dočtení knihy 

a žákovo hodnocení, jak byla kniha ná-

ročná.

Knihy, které si chci přečíst

Slouží jako nákupní seznam nebo plán 

budoucího čtení. Žáci si zaznamenávají 

další díly, které teprve vyjdou, doporuče-

ní od spolužáků i od učitelky, nebo knihy, 

které si prohlédli a přijdou na řadu pozdě-

ji.

Odezva

Většina čtenářského deníku je věnována 

čtenářské odezvě. Žáci píšou osobní reak-

ci na četbu či na autorův styl ve formě do-

pisu. Učitelka jim odepisuje, pokládá 

otázky a zaobírá se jejich interpretacemi 

a názory na knihy.

Takový deník má smysl ale jedině v tom 

případě, že učitel žákům poskytuje aktiv-

ně zpětnou vazbu, nikoli jen „odfajfkuje“ 

poslední záznam, aniž by deník skutečně 

četl.

Co ještě dělá Donalyn Millerová, aby 

se z jejích šesťáků stali čtenáři:

• na začátku roku zkoumá, jaké mají 

žáci zájmy, a vytipovává pro ně něko-

lik knih, které by je mohly oslovit;

• čte knihy všech žánrů a doporučuje je 

svým žákům;

• má ve třídě knihovnu s 2 000 knihami, 

žáci si je mohou volně půjčovat; 

všechny knihy jsou její;

• využívá každou vhodnou chvilku k pro-

dloužení času na volné čtení (např. 

když je přerušena výuka, žáci jsou 

s prací hotovi dříve, při akcích, jako je 

třídní fotografování…);

• postupně s žáky odhaluje zákonitosti 

různých žánrů;

• vede s žáky nikdy nekončící dialog 

o knihách;

• čte žákům nahlas knihy, které je nalá-

kají k četbě dalších titulů;

• vyhýbá se referátům a dalším aktivi-

tám, jejichž cílem není lepší čtenářství 

žáků;

• žáci nikdy nečtou jednu knihu společ-

ně;

• vyhýbá se situaci, při které by žáci trá-

vili více času vyplňováním pracovní-

ho listu než čtením;

• očekává, že její šesťáci přečtou 40 

knih za rok; kniha o 350 stranách se po-

čítá za dvě.

Místo deníku pište školní blog

Blog má své výhody – je svobodnější, 

nemá pevnou strukturu, mohou k němu 

psát komentáře nejen učitelé, ale i spolu-

žáci (je ovšem potřeba určit pravidla a do-

držovat je, např. neskrývat se pod anony-

mem, komentovat hlavopatově, neurá-

žet).

Jak může takový lehce psaný blog vypa-

dat najdete v sekci „blogy” na stránkách 

Světa gramotnosti. Navštivte stránky na: 

www.svetgramotnosti.cz
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Od počáteční digitalizace knih se MKP 

posunula o pořádný kus kupředu. „Fond 

e-knih (elektronických knih) Městské 

knihovny v Praze se stále rozrůstá – za po-

slední dva roky se počet titulů zdvojná-

sobil na současných 876. Ročně u nás 

v rámci MKP proběhne asi milion stažení 

e-knih a na českém trhu se jich prodá asi 

500 tisíc,“ uvádí Vojtěch Vojtíšek, pro-

jektový manažer e-knihovny v MKP. 

Dnes již knihovna disponuje i velmi širo-

kou škálou elektronických služeb, které 

můžete využívat v klidu odkudkoliv. Tak-

zvaná e-knihovna už nejsou jen e-knihy, 

ale hlavně množství elektronických in-

formačních zdrojů a multioborových da-

tabází s otevřeným přístupem: jedná se 

především o tituly z oblasti výzkumu me-

dicíny, chemie, ale také filmu, fyziky, 

hudby a mnohých dalších. Tak například 

– v elektronické hudební knihovně se 

najde snad každý posluchač jazzu či 

vážné hudby, články pak můžete vyhle-

dávat i v ověřených databázích EBSCO 

nebo ProQuest. Postačí vám k tomu být 

Ať už potřebujete vědět cokoli, 
(e-)knihovna zná odpověď

registrovaným čtenářem knihovny. 

MKP má dokonce nejstarší hudební oddě-

lení v Evropě, kde si můžete vyhledat spe-

cifická provedení skladeb například 

s vaším oblíbeným orchestrem, proslu-

lým dirigentem, nebo z vámi vybraného 

roku.

Pojďme se společně podívat, co dalšího 

MKP nabízí a mohlo by se vám hodit.

Česká a světová literatura jinak

Máte-li doma školou povinného potom-

ka nebo jste třeba pedagog, pak určitě 

oceníte www.skolnicetba.cz, kde najdete 

desítky knih ke stažení. Zkrátka klasika 

moderní formou, která osloví mladou ge-

neraci častokrát více než standardní for-

my, s nimiž se setkává ve škole. A neza-

pomeňte se podívat do sekce Čtení pod la-

vicí – dozvíte se tu spoustu zajímavých 

věcí ke konkrétním titulům. Navíc získá-

te tipy na komiksové verze, filmová zpra-

cování nebo třeba fanouškovské weby.

Říkáte si někdy, že byste si

 o něčem rádi přečetli více do 

hloubky a že vám běžná česká 

média nestačí nebo neposkytují 

uspokojivé odpovědi? Sháníte 

rešerše nebo se chcete podívat 

na záznam baletu či opery? 

Zajímá vás, jak se političtí 

žurnalisté staví k americkým 

prezidentským volbám, co se 

píše o nejnovější hře na 

Broadwayi nebo se chcete 

podívat na plán Velké Prahy 

a okolí z roku 1938? V Městské 

knihovně v Praze (MKP) nalezne-

te vše, co hledáte (a ani nemusíte 

být z Prahy).
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Text: Kristýna Fischerová, Eliška Hloupá Sovová

Tematické webové projekty MKP

Na této stránce naleznete šikovnými kni-

hovníky zpracované projekty se všemi 

elektronickými dokumenty k tématu na 

jednom místě. Zajímají vás staré recepty, 

jste kutil nebo se chcete podívat, jak se 

dříve zdobil vánoční stromeček? Tak to 

se určitě podívejte na projekt Domácí rád-

ci, kde nechybí ke stažení klasická ku-

chařka Magdaleny Dobromily Rettigové 

nebo Průvodce Prahou s mistrem stolo-

vání a společenského chování Stanisla-

vem Guthem-Jarkovským.

Praha v knihovně

A když už mluvíme o Praze: MKP více 

jak sto let shromažďuje knihy a další ma-

teriály o Praze a zpřístupňuje je nejen 

v papírové, ale v posledních letech také 

digitální podobě. Interaktivní mapa 

Praha v knihovně umožňuje jednoduše 

najít knihy, ve kterých se píše o vaší ulici, 

čtvrti, domě nebo konkrétním zajíma-

vém místě v Praze. Díky propojení mapy 

s katalogem knihovny je možné stovky 

knih rovnou číst on-line, zařadit si tituly 

do čtenářských seznamů nebo je rezervo-

vat a půjčit si domů.

Hudba z celého světa na jednom místě

Zajímá vás hudba? V rámci registrace 

v knihovně máte přístup do 7 hudebních 

databází. Tak například Naxos Music Lib-

rary a Naxos Music Library Jazz obsahu-

jí přes 1 milion streamovaných skladeb, 

množství informací o umělcích, sklada-

telích, kolekce blues, jazzu, klasické hud-

by, historické či čínské hudby. V Naxos 

Video Library naleznete videozáznamy 

oper, baletů či zkoušek divadelních před-

stavení. Velké i malé příběhy, rozhlasové 

a divadelní hry včetně nahrávek pro vy-

lepšení jazykových dovedností nabízí 

Naxos Spoken Word Library. Vstoupit 

můžete on-line, jednotlivé databáze jsou 

k dispozici na stránce E-zdroje, stačí se 

přihlásit do čtenářského konta číslem prů-

kazu nebo přezdívkou.

A to není zdaleka vše. Knihovny už 

nejsou pouze místem, kam si chodíte půj-

čovat knihy. Najděte si chvíli a projděte 

si stránky Městské knihovny v Praze. 

Zjistíte, že cesta za poznáním nikdy neby-

la jednodušší. 

Přehled všech e-knih MKP:

https://goo.gl/sHmsBv.

Přehled všech dostupných zdrojů v 

MKP, včetně vybraných volně pří-

stupných: 

https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-

knihovna/e-zdroje/.

Další užitečné odkazy:

www.skolnicetba.cz

https://www.mlp.cz/cz/projekty-

/on-line-projekty/

www.prahavknihovne.cz

https://www.mlp.cz/cz/projekty/e-

knihovna/e-zdroje/#HUDBA

Více na https://www.mlp.cz/.
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Škola není žádná 
příprava na život, 

ale je to život sám

Text: Markéta Majerová

„Jestliže má být škola život sám 
v nějaké konkrétní společnosti 
a v nějaké konkrétní době, tak nemů-
žeme dělat, že život kolem nás se nás 
netýká.“ říká ředitel gymnázia Jana 
Keplera Jiří Růžička. Také se domnívá, 
že pokud by škola nereflektovala dění 
mimo ni, tak by žákům mohla zpro-
středkovat pouze „odvar“ společnosti, 
ve které žijí. Co je podmínkou pro 
udržení kvality u gymnázia? A jak lze 
popsat ideál studenta, který z něj 
vychází? Zjistíte v následujícím 
rozhovoru. 
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Ředitelem Gymnázia Jana Keplera 

jste od roku 1990. A jelikož se gymná-

zium dlouhodobě řadí mezi špičkové 

a elitní školy, tak by mě zajímalo, co dě-

láte pro to, abyste kvalitu gymnázia 

udržel?

Musím říct, že nesnáším v souvislosti 

s naší školou výraz „elitní“, to nemám 

rád. Dlouhodobě usiluji o to, aby to neby-

lo žádné elitářství, aby to byla spíš kvali-

ta. A také musím říct, že se s léty vyvíjel 

můj pohled na to, co to „kvalitní škola“ 

vlastně je. V září 1990 jsem v tom neměl 

jasno a přiznávám, že právě hledání kva-

lity je to, co mě pořád ve škole drží. Pro-

tože mám pocit, že lze stále něco zlepšo-

vat. Teď nemyslím pořád jen cizelovat je-

den drahokam, ale myslím nacházet další 

a další a sbírat je. Dělat větší a větší sbír-

ky, když to řeknu metaforicky.

Co to konkrétně znamená?

Ze začátku to byla snaha udělat školu, od 

které se odbourá takový ten socialistický 

ideový nátěr, a vytvořit z ní dobrou a nei-

deologizovanou vzdělávací instituci. Ná-

sledovala fáze, kdy jsem měl pocit, že 

k tomu dobrému vzdělávání je třeba při-

dat i rozměr rozvoje osobnosti dospívají-

cího člověka. Pak jsem se posunul k to-

mu, že když tyhle dvě věci už docela fun-

gují, tak je třeba reagovat na to, co se děje 

mimo školu, a začít pracovat na moder-

nějším kurikulu. Potom se mi zdálo, že je 

třeba pracovat na obsahu kurikula. A teď 

mám pocit, že by bylo potřeba pracovat 

na novějších formách a metodách vzdě-

lávání. Škola už nemá monopol na vzdě-

lávání, musí svoje nové místo v moderní 

společnosti hledat.

Jak se vám daří obsazovat kvalitní uči-

tele do svého sboru a jak byste takové-

ho člověka popsal?

V některých případech se to daří, v ně-

kterých se to daří méně. Někdo je skvělý 

v práci s lidmi, někdo naplňuje víc aka-

demickou roli. Důležitá pro školu je pro-

to různorodost učitelů. A pokud se tohle 

podaří poskládat dohromady, tak to doce-

la dobře do sebe zapadne. Nároků na uči-

tele je ale strašně moc, obávám se, že 

mnohem víc, než společnost učitelům 

oplátkou nabízí… A taky nevím o žád-

ném zaměstnání, kde by byli všichni po 

všech stránkách dokonalí.

A myslíte si, že by kvalitu učitele mohli 

hodnotit sami studenti? Například jako 

se o to snaží iniciativa České středoškol-

ské unie?

Já jsem hluboce přesvědčen, že to přínos-

né je, a že by to mělo být ve škole běžné 

a normální. Naposledy jsme u nás nechali 

studenty hodnotit školu před dvěma lety. 

Udělali jsme v maturitním ročníku složitý 

komplexní průzkum toho, jak škola fun-

guje, nebo nefunguje, a bylo to nesmírně 

přínosné pro školu i pro studenty.

Ale vlastně nikdy jsme neudělali nějaký 

komplexní průzkum toho, jak studenti vní-

mají své učitele. Když říkám „kom-

plexní“, mám na mysli, že jsme neudělali 

žádný sofistikovaný průzkum, spíš to ne-

cháváme na samotných učitelích. A je urči-

tý okruh učitelů, kteří si o zpětnou vazbu 

dokážou sami říct. Pak je tady určitý 

okruh lidí, který to udělá z donucení. 

A pak je tady okruh lidí, kteří se o to ne-

chtějí ani pokoušet. A to se mi nezdá 

správné. A tím jsme se dostali k tomu nej-

většímu problému, protože já jako ředitel 

bych jistě dokázal zařídit, aby studenti uči-

tele hodnotili. Ale narážím na to, že ne-

mám dost hodnotících nástrojů. Je potřeba 

najít dobrou formu, tedy správné dotazní-

ky, také mít kapacity na to, aby je někdo 

vyhodnotil, a následně je správně inter-

pretoval. Těch problémů kolem toho je 

hodně, ale ta myšlenka se mi nesmírně lí-

bí.

Když jsme se dotkli té učitelské profese 

– co si myslíte o zákonu o pedagogic-

kých pracovnících?

Vzpomínám si na jednu příhodu. Studenti 

jedné pedagogické fakulty mě pozvali dis-

kutovat na téma, jak připravovat učitele 

pro moderní vzdělávání. Byla tam také dě-

kanka fakulty, která mi na konci diskuze 

řekla: „Pane řediteli, já se vám omlouvám, 

že jsem se přidala k protestům děkanů pro-

ti vám, když jste kritizoval povinnost peda-

gogického vzdělání pro všechny, kteří učí. 

Máme myslím podobné pohledy na věc, 

ale nechala jsem se strhnout davem.“ Tak 

to mě tenkrát potěšilo. A stále jsem pře-

svědčen, že povinné pedagogické vzdělá-

Vzdělávání by měla 

být kultivace 

člověka nejen ve 

smyslu vědění, ale 

i osobnostního 

rozvoje.
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ní je jedna z největších pitomostí, kterou 

jsme mohli udělat. Vyhnali jsme ze škol 

spoustu kvalitních lidí. Donutili jsme 

spoustu dobrých učitelů, aby začali dělat 

něco jen pro formu. A ti, kteří si to začali 

dodělávat a neodešli, to vnímají neuvěři-

telně negativně a berou to jenom jako po-

vinnost, kterou jim někdo zvnějšku naří-

dil, a která jim nepřinese skoro vůbec nic. 

Ale hlavně to má dopad i do budoucna, 

protože my do školy potřebujeme dostat 

co nejvíc lidí z vnějšku. Teď nemám na 

mysli gymnázia, nemyslím všeobecné 

vzdělávací školy, myslím na odborné ško-

ly, které by potřebovaly do odborných 

předmětů lidi z praxe „jako pes drbání“. 

A my místo toho řekneme – ale ty nemáš 

pedagogické vzdělání. Nám je jedno, že 

jsi učil na lékařské fakultě anatomii, ale 

u nás nemůžeš učit biologii, protože ne-

máš správný papír. To je přece absurdní.

Myslíte si, že se vzdělávání více stává 

politickým tématem?

Já si myslím, že se to trošičku začíná mě-

nit, posouvat k tomu, že zájem politic-

kých stran o vzdělávání je serióznější, 

než byl dřív. Dříve to byly spíše prokla-

mace, jak je vzdělávání důležité, a tím to 

skončilo. Teď už se pokoušejí politické 

strany dělat nějaké konkrétní kroky pro 

to, aby se skutečně něco ve  vzdělávání 

pohnulo. Problém je v tom, že vize, kam 

by se vzdělávání mělo posouvat, by nemě-

la být záležitostí různých politických 

stran a různých politických vizí. Měl by 

to být nějaký konsenzus, který by se léta 

naplňoval nebo k něčemu směřoval. Ale 

tohle jsem si myslel už před 25 lety, když 

jsem začal ředitelovat. A za celá léta se ne-

udělal žádný konsenzus, a ani se nedělaly 

žádné potřebné věci. Souvisí to i s tím, že 

Škola musí být 

politická v tom 

smyslu, že bude 

reflektovat, co se 

kolem nás děje 

a odehrává. Bez toho 

by to byl odvar toho, 

kde žijeme a kam 

patříme. 
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bylo 17 ministrů školství od roku 1990, 

a s příchodem nového ministra vždy vy-

skočily nové priority. Sociální demokra-

cie už resort školství ovládá poměrně 

dlouho, což by mohla být jistá výhoda. 

Nevýhoda ale je, že jejich představy 

o vzdělávání jsou hodně centralistické 

a hodně poplatné myšlence, že vzdělává-

ní je příprava na konkrétní zaměstnání. 

Podléhají přání svazu průmyslu, čímž ješ-

tě posílili představu vzdělávání jako pří-

pravu na zaměstnání. To je podle mě ces-

ta do pekel, protože představa, že teď 

podle tohoto modelu vzděláváme lidi, 

kteří do zaměstnání půjdou za 15–20 let, 

je neuvěřitelně krátkozraká.

Jak vy vnímáte vzdělávání, co zname-

ná pro vás?

Měla by to být jistá kultivace člověka 

nejen ve smyslu vědění, ale i osobnostní-

ho rozvoje. Mělo by se víc pracovat na 

tom, aby lidi dokázali být konkurence-

schopní za 20, 25 let, v době, kdy budou 

zaměstnání, o kterých dneska ani nemá-

me páru, technologie, které si neumíme 

představit, propojení celosvětové tako-

vé, že se nám o něm ani nezdá. Vzdělání 

se tak dá shrnout do několika pojmů – ko-

munikace, pochopení toho, co dělám, 

kreativita ve smyslu schopnosti reagovat 

na změněné okolnosti a podmínky, spo-

lupráce s ostatními, komunikace nejen 

v češtině, ale minimálně ve dvou dalších 

světových jazycích. A k tomu samozřej-

mě digitální a matematická gramotnost 

na co nejvyšší úrovni. A když řeknu mate-

matická gramotnost, tak tím míním, ne 

že budou dosazovat do vzorců, ale budou 

využívat toho, co může dát jen matemati-

ka – od schopnosti logického uvažování, 

přes abstrahování až k ověřitelnému vý-

sledku. Zatím děláme všechno pro to, 

aby konkrétně třeba matematika tenhle 

rozměr čím dál tím víc ztrácela, než aby 

ho naopak posilovala. Příkladem jsou tře-

ba jednotné přijímačky na střední školy 

a povinná maturita z matematiky. To přes-

ně tuhle představu potírá, a jestli to něče-

mu uškodí, tak jen opravdové matema-

tické gramotnosti.

Myslíte si, že je správně, když je škola 

apolitická půda, a je to vůbec možné? 

Můžeme na škole politická témata ne-

reflektovat a nepracovat s nimi, když 

jsou všude kolem nás, a zároveň třeba 

gymnázium pokrývá věk lidí, kteří bu-

dou potom veřejně vystupovat a mít vo-

lební právo?

Škola není žádná příprava na život, ale je 

to život sám. To jsem kdysi někam napsal 

a jsem si tím čím dál víc jistější. Jestliže 

to má být život sám v nějaké konkrétní 

společnosti a v nějaké konkrétní době, 

tak nemůžeme dělat, že život kolem nás 

se nás netýká. Apolitická by měla být 

s ohledem na konkrétní politické strany. 

Ale jinak musí být politická v tom smys-

lu, že bude reflektovat, co se kolem nás 

děje a odehrává. Bez toho by to byl odvar 

toho, kde žijeme a kam patříme.

Napadá vás nějaký konkrétní příklad?

Například projekt Volby nanečisto jsou 

zajímavým příkladem toho, jak by měla 

fungovat výchova občana. A výchova ob-

čana jisté politikum je. Když jsem se podí-

val na výsledky, zjistil jsem, že do Voleb 

nanečisto se zapojila asi třetina gymnázií 

– nerad bych se pletl, ale myslím, že se za-

Přál bych si, aby 

odsud odcházeli 

ti, kteří mají 

dobrý stavební 

materiál, a aby 

z něj uměli 

vytvořit krásnou 

stavbu. 

pojilo nějakých 15–20 % odborných škol 

a jenom 5 % všech učilišť. Což je přesně 

to, že když se snažíme, aby škola byla 

„apolitická“, tak prostě nevychováváme 

zodpovědného, svéprávného, samostatné-

ho občana. My bychom hlavně potřebova-

li, aby k Volbám nanečisto a i k těm sku-

tečným chodili právě žáci z určitého typu 

škol. Ti, kteří říkají, že se o politiku vůbec 

nezajímají. U gymnazistů nemám strach, 

protože mají rodiče, mají kamarády, ve 

škole se s nimi o tom mluví. Ale jiní zůsta-

nou už navždy jenom ve víru hospod-

ských názorů nebo facebookových disku-

zí, a to je opravdu katastrofa.

Nebo již zmíněné hodnocení učitelů ze 

strany studentů. Podle lidí z České středo-

školské unie je právě tohle jistý způsob vý-

chovy zodpovědného občana demokratic-

ké země. Výchova k tomu, že má být spo-

luzodpovědný za to, co se kolem něj děje, 

a když se mu něco líbí, tak to má říct, 

a když se mu něco nelíbí, tak to má říct ta-

ké. Pokusit se nějakým způsobem přispět 

ke změně, tak to se mi na té myšlence zdá 

asi nejpřínosnější.

Jací studenti a čím vybavení mají vy-

cházet, podle vašich nejlepších před-

stav, od vás z gymnázia?

Na to odpovím asi jednoduše: aby věděli, 

jak se točí svět. To znamená, aby se orien-

tovali ve světě, ve kterém žijí. Chtěl bych, 

aby si odnášeli matematickou i digitální 

gramotnost, znalost jazyků, schopnost ko-

munikace, spolupráce… Ale zároveň 

bych si nepřál, aby si ze školy odnášeli je-

nom jakési soft-skills. Měli by si odnášet 

i nějaký stavební materiál, určité znalosti 

a vědomosti, protože dobrý dům bez mate-

riálu nepostavíte, a ten materiál může být 

různorodý. Ze stejného materiálu můžete 

ale vytvořit nádhernou stavbu, nebo na-

prosto bezvýznamnou pastoušku, která ne-

bude nikoho zajímat. Přál bych si, aby od-

sud odcházeli ti, kteří mají dobrý stavební 

materiál, a aby z něj uměli vytvořit krás-

nou stavbu.
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Občanská výchova 
by měla být praktičtější 

Jak vůbec došlo k tomu, že jste se začal 

aktivně zajímat o politické dění v Pros-

tějově, co Vás k tomu motivovalo? Ne 

každý takto pravidelně žádá úřady 

o poskytnutí různých informací.

O veřejné dění jsem se zajímal už odma-

lička, samozřejmě se postupem času 

měnila úroveň mého zájmu a kvalita 

mého vhledu do komunální politiky. 

Začalo to naprosto běžnými tématy, která 

se mě jako člověka žijícího ve městě 

týkala – zrušení koupaliště, kácení stro-

mů, nevydařené rekonstrukce náměstí, 

plánované bourání kulturního domu, 

málo pítek ve městě. Prostě jsem si 

všímal města kolem sebe a tím pádem 

časem i komunální politiky.

Setkal jste se ze strany úřadů s ně-

jakou diskriminací kvůli Vašemu 

věku?

Setkal. Hlavně v těch dvou mediálně pro-

píraných případech – jednak když mi rad-

nice odmítla poskytnout informace kvůli 

věku a pak když Česká pošta změnila pod-

mínky Zákaznické karty tak, že ji mohly 

nově mít pouze osoby starší patnácti let. 

A pak v uplynulé době jsem řešil, že 

nemůžu mít datovou schránku, protože 

nejsem plně svéprávný. A pak je spousta 

práv, o která jsem kvůli pro mě známým 

věkovým hranicím ani neusiloval, napří-

klad právo promluvit na jednání zastupi-

telstva či členství v politické straně. 

Nemůžeme se divit, že se mladí málo 

angažují, když jim stát klade hodně pře-

kážek.

I mladí lidé mohou být aktivní ve veřejném dění. Šestnáctiletý občanský aktivista Jakub Čech je toho skvělým 
příkladem. Již během studia na základní škole dokázal vyhrát několik sporů se státními institucemi a o lokální 
politiku se zajímá i nadále. Zeptali jsme se ho, jak je spokojený s výukou občanské výchovy ve škole či na 
občanské aktivity jeho vrstevníků.

Nemůžeme se divit, že se mladí málo angažují, když 
jim stát klade hodně překážek.
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Narazil jste ze strany veřejnosti na 

názor, že svou aktivitou komplikujete 

činnost úřadů?

Narazil. A narážím na to poměrně často, 

ale zpravidla jen v rovině internetových 

diskuzí.

to dělám já. Ve svém okolí moc podobně 

občansky angažovaných lidí nemám, ale 

snažím se je trochu aktivizovat.

Máte pocit, že se Vaši vrstevníci o poli-

tiku vůbec zajímají?

Řekl bych, že podobně jako jiné generace 

– nedostatečně. Může za to i naše společ-

nost, která příliš nepovažuje zájem 

o veřejné dění za žádoucí. A taky škol-

ství, které k zájmu o politiku prakticky 

nevede.

Na základních a středních školách se 

vyučuje předmět občanská výchova. 

Jde o přínosný předmět?

Podle mě jde o předmět, který je velmi 

opomíjený. Zatímco každý student půjde 

jiným směrem a bude se živit něčím 

jiným, tak občany budeme všichni. Mám 

pocit, že se dnes neučí zcela ideálním způ-

sobem. Když je řeč o fungování státu, 

omezí se to maximálně na to, kolik má 

sněmovna a senát členů, od kolika let tam 

můžeme volit a od kolika být zvoleni. Ale 

liší se to u jednotlivých učitelů, celá řada 

z nich dokáže žáky pro toto téma 

nadchnout.

Byla pro Vás a Vaše aktivity občanská 

výchova nějakým způsobem pří-

nosná?

Pro mě osobně příliš ne, což není vina 

mých jednotlivých učitelek a učitelů, ale 

protože já tyto věci většinou už znám. 

Moc nového jsem se v této oblasti tedy 

nenaučil. Ale zase jsem vždy mohl 

doplnit výklad pedagoga.

Co by se mělo ve školách změnit, aby se 

studenti více zajímali o politické dění?

Především by výuka měla být praktičtější 

– třeba jedna moje učitelka občanské 

výchovy nám jednou dala za úkol zpra-

covat text petice, abychom si to vyzkou-

šeli. To je podle mě dobrý příklad toho, 

jak by ta výuka měla vypadat. Praktické 

Text: Jáchym Vintr

Jakub Čech je šestnáctiletý 

občanský aktivista z Prostějo-

va. Zabývá se zejména lokál-

ními tématy, upozorňuje na 

nesrovnalosti ve veřejné sprá-

vě a aktivně se podílí na chodu 

města. Celostátně mediálně 

známým se stal zejména díky 

kauze, ve které mu prostějov-

ská radnice protiprávně odmít-

la poskytnout informace 

s odkazem na jeho nízký věk. 

Letos v únoru mu byla soud-

ním rozhodnutím přiznána 

plná svéprávnost, což mu 

umožňuje například vystupo-

vat za spolky při jednání 

s úřady či vlastnit datovou 

schránku.

úkoly, návštěvy institucí, zastupitelstva 

obce či soudu, místo biflování zadaného 

textu.

Angažujete se nějakým způsobem 

i v celostátní politice?

Řekl bych, že nijak zvlášť – v Prostějově 

je práce víc než dost. Ale jezdím po růz-

ných setkáních, besedách a přednáškách, 

a snažím se další lidi motivovat k tomu, 

aby se občansky zapojili. Kromě toho 

občas něco komentuji v rozhovoru pro 

média, když se mě zeptají.

Plánujete v budoucnu kandidovat na 

nějakou politickou funkci?

Rozhodně to nevylučuji – je mi šestnáct 

let, mám život před sebou… Je to dobrá 

cesta, jak měnit svět kolem sebe, jakkoliv 

to zní jako hrozné klišé.

Máte ve svém okolí další občansky 

aktivní vrstevníky, nebo jste napro-

stou výjimkou?

Naprostou výjimkou nejsem, mladých 

aktivních lidí není úplně málo, i když se 

angažují třeba trochu jiným stylem, než 

Jakub Čech



Hledá se prezident/ka Text: Markéta Majerová

Projekt Prezident 21 označujete v mé-

diích za společensky odpovědnou hru. 

Ale může být politika brána jako hra?

Vzhledem ke stávající situaci v Česku, 

kde je výrazná nechuť účastnit se politic-

kého života i nízká účast u voleb, tak nám 

připadá důležité, vzbudit v lidech chuť se 

politiky účastnit. Navíc žijeme v době, 

kdy lidé tolik nečtou noviny a nezajímají 

je tradiční média. Takže se k nim snažíme 

dostat právě tímto způsobem, který je in-

teraktivní, zábavný, ale současně odpo-

vědný.

Při propagaci projektu pracujete s po-

jmem společenské odpovědnosti. Jak 

byste ji definoval?

Každý je součástí nějakého většího cel-

ku. Kdyby se každý staral jen o sebe, tak 

by ten celek potom fungoval hůř. Proto 

by měl mít každý o dění kolem sebe zá-

jem, měl by se do něj aktivně zapojovat 

a snažit se okolí zlepšit.

Vede k této společenské odpovědnosti 

vzdělávání na základních a středních 

školách?

Není to tak dlouho, co jsem byl ještě stu-

dent, takže popíšu vlastní zkušenost. My 

jsme začínali na prvním stupni prvou-

kou, potom to pokračovalo základy spo-

lečenských věd. A my jsme měli na škole 

i mediální studia, což bylo brané jako ta-

kový okrajový předmět, skoro na úrovni 

s hudební výchovou. Každý v něm měl 

svou známku jistou a nebyl na tento před-

mět nikdy kladen důraz. A já si myslím, 

že právě v tomto předmětu by se mělo 

k politickým tématům a nějakému národ-

nímu uvědomění přistupovat důrazněji. 

Klidně i v útlém věku.

A má se podle Vás politika týkat už 

mladých lidí?

Já si myslím, že je to nezbytné vzhledem 

k tomu, že se tady během komunismu 

a normalizace do lidí tlačilo „hlavně se 

nestarejte o nic jiného než o sebe, pracuj-

te a mějte klidný život“. Tím vlastně 

došlo k tomu, že nám chybí generace lidí, 

nebo možná několik generací, kteří se ak-

tivně zapojují do života okolo sebe 

Prezident 21 je hra, která se 

snaží pomoci Čechům objevit 

kandidáta s největší shodou 

veřejnosti. Jak? 

Prostřednictvím principu 

Demokracie 21, který oproti 

klasickému systému dává 

voliči možnost využít pro svoji 

volbu tři hlasy, z nichž může 

být jeden záporný. Má smysl ji 

hrát? A komu je určena? Na 

to nám odpověděl ředitel 

Institutu pro Demokracii 21 

Ondřej Koutský.

Jak moc znáte tyto potenciální prezidentské kandidáty? 

dokázal/a bych říct více než tři věty někdy jsem slyšel/a jméno vím přibližně, o koho jde  vůbec neznám

Marek Eben

Michal Horáček

Miroslava Němcová

Tomáš Halík

Jiří Pospíšil

Jan Švejnar

Petr Pithart

Petr Pavel

Eliška Wágnerová

Šimon Pánek

V dotazníku u Národních srovnávacích zkoušek jsme se zeptali uchazečů o VŠ, nakolik znají 10 osobností, které jsou aktuálně v čele ankety 
na webu iniciativy Prezident 21.
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a snaží se ho nějak měnit. Proto si mys-

lím, že čím dřív se nějakým způsobem 

začne s těmi dětmi pracovat a podporovat 

je v zájmu o své okolí, tak tím líp.

A mají k tomu být děti vedeny ve ško-

lách, nebo v rodinách? Protože ve ško-

lách dnes působí generace učitelů, 

která byla aktivní právě za komunis-

mu – mohou se tak cítit nepříjemně při 

probírání moderních dějin a politiky, 

protože to vnímají jako “nebezpečnou 

půdu“.

V rodinách by to bylo ideální. Nicméně 

nemůžeme počítat s tím, že každá rodina 

je dostatečně uvědomělá. Škola je proto 

ideální prostředí, jelikož jsou v ní žáci 

konfrontováni s jinou autoritou, než kte-

rou mají doma. I když se říká, že akade-

mická půda je apolitická, tak zároveň 

vždy z akademického prostředí politika 

vychází. Vhodný je příklad sametové re-

voluce, kdy právě studenti byli tím aktiv-

ním hybatelem revoluce jako takové. Stu-

denti prostě politicky aktivní nějakým 

způsobem jsou, pokud mluvíme o těch 

starších. A čím dříve se začnou zapojovat 

do politiky, tak tím lépe pro nás jako pro 

společnost. To nemusí být tak, že by se 

jim říkalo, koho mají volit a jaké mají být 

jejich preference. Spíš s tím souvisí kri-

tická analýza informací a nějaká forma 

veřejné diskuze, třeba v podobě školních 

parlamentů. Také by se měl více prohlu-

bovat dialog a vzdělání v této oblasti. 

Osobně si myslím, že nikdy není pozdě – 

ale čím dříve, tím lépe.

Jaké kompetence by měl mít prvovo-

lič, aby mohl učinit uvědomělou vol-

bu?

To souvisí právě s kritickou prací s infor-

macemi. To je klíčové, důležitější než 

jsou znalosti. Nemůžeme od prvovoličů 

čekat, že budou mít více zkušeností než 

starší lidé, ale ve výsledku má jejich hlas 

stejnou váhu. Důležité je proto, aby měli 

všeobecný přehled a více informací 

o tom koho volí, než jen jméno a fotku.

Měli by se podle Vás studenti zapojit 

do projektu Prezident 21?

My s tím počítáme. Ve hře je kategorie do 

18 let, takže nám záleží na jejich hlasu 

i na tom, co si myslí. Bez ohledu na to, 

zda to jsou prvovoliči, nebo třeba i mladší 

studenti. Důležité je, že chtějí být něja-

kým způsobem politicky aktivní.

Má podle Vás ta hra nějaký edukativní 

potenciál?

Edukativní potenciál hry vidím v tom, že 

je to jakýsi filtr. Když si vezmete, kolik in-

formací na vás útočí, ať už přes sociální 

sítě nebo internet jako takový, tak pokud 

se někdo zajímá o prezidentskou volbu 

a zavítá na naše stránky, vidí u každého 

kandidáta stručně jeho životopis. U ně-

kterých kandidátů je také rozhovor, což 

může přiblížit jejich názory. Zároveň si 

každý může zjistit přehledně informace 

o jednotlivých kandidátech. Pak tam 

máme sekci novinky, kam přidáváme  

zprávy z tisku nebo naše originální no-

vinky, které se týkají jednotlivých kandi-

dátů. Takže pokud člověka zajímá téma 

prezident, je to dobrý vstupní bod, proto-

že se v tom zorientuje a celkem jednodu-

še získá přehled o tom, kdo jsou jednotli-

vé osobnosti, jejich preference, názory 

a podobně.

Jaký byl motiv pro vývoj této hry?

Jedním motivem je ukázat lidem mož-

nost volit a rozhodovat se o společen-

ském dění moderně. To znamená v rámci 

použití moderních technologií, internetu 

a podobně. Dalším motivem je, že chce-

me ukázat systém Demokracie 21, který 

je efektivnější než stávající systém. V pří-

padě, že by se opravdu volilo tímto systé-

mem, tak je zaručené, že bude spokojená 

větší část voličů, než pokud by se volilo 

tím klasickým systémem. Protože člověk 

má tři hlasy a je tak třikrát větší pravdě-

podobnost, že jeden z jeho kandidátů vy-

hraje. V celkovém výsledku je tak větší 

část voličů spokojenější.

Neobáváte se, že se z Vašeho projektu 

stane jen nějaká sofistikovanější anke-

ta, která zasáhne pouze lidi z určitých 

sociálních bublin, a nedostane se tak 

k celému spektru voličů, kteří se pak zú-

častní reálných voleb?

To je právě ta situace, kvůli které uděláme 

vše, aby nenastala. Je jasné, že během prv-

ního měsíce se hra dostala do určité soci-

ální bubliny. Proto je nyní naší prioritou 

dostat do hry voliče, kteří nepoužívají in-

ternet, pak starší voliče a ty z vesnic, kteří 

se nemohou dostat ke zprávě tak, jak byla 

podána na internetu. Teď právě ta hlavní 

síla účastníků pochází z měst jako je Pra-

ha, Brno a podobně. My to budeme během 

roku chtít dostat do celé České republiky, 

ať už formou letákové nebo rádiové kam-

paně, ale i formou meetingů. Takže o to se 

budeme snažit. Nebude to jednoduché, 

víme, že internet někoho může odrazovat, 

ta modernost toho všeho… Proto jsme už 

také dělali před dvěma týdny setkání se se-

niory z centra Elpida, kterým jsme vysvět-

lovali, jak to funguje, a byli jsme překva-

peni, jak jednoduché to pro ně bylo. Záro-

veň nám dali dost poznatků o tom, jak 

celou tu aplikaci nebo hru zlepšit pro lidi, 

kteří jsou starší. Takže i kampaň se senio-

ry napříč Česka je jednou z našich priorit, 

abychom tam dostali pestřejší společnost 

a mohli tak udělat reprezentativnější vzo-

rek celkového počtu uživatelů.
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Odvaha opustit stádo. 
Odvaha věnovat se vzdělávání.

Odvaha opustit stádo. Odvaha věno-

vat se vzdělávání 

Dávno víme, že to jde jinak a lépe, víme 

i proč. A přesto pokračujeme v zajetých 

kolejích. Dívky, které v dospívání pod-

stoupily ženskou obřízku, to stejné pak 

zařídí i svým dcerám. I když to pro ně 

samotné byl traumatizující zážitek. Jak je 

to možné?

Naučená poslušnost a respekt k auto-

ritám. Strach ozvat se 

Jen máloco v dějinách dokázalo napá-

chat tolik škod. Když to říká učitel, lékař, 

kněz nebo milovaný vůdce, tak se o tom 

nediskutuje. Důvěra je skvělá věc. Důvě-

ra, která není z druhé strany vyvážena 

vědomím zodpovědnosti, není důvěrou, 

ale doslova smrtící zbraní.

Manažer, který svoji moc soustředí na 

budování vlastní nenahraditelnosti 

a ostentativní podporování „podrž-

tašek“, místo aby lidi, za které nese odpo-

vědnost, maximálně rozvíjel. Učitel, 

který své pozice využívá k tomu, aby měl 

méně práce, mohl si v klidu odříkat to 

svoje a rychle zmizet domů, a nikoliv 

k tomu, aby toho studentům více předal. 

Lékař, který pacientovi předepíše méně 

vhodný lék, jen proto, aby mohl zase na 

lyže.

Bohužel nikoliv výjimečná situace. 

Vždy jde o selhání, které pramení z nedo-

statku kritického myšlení, sebevědomí 

a ochoty ozvat se – tedy špatného vzdělá-

ní. Je jedno kolik encyklopedických zna-

lostí máte, kolik titulů máte vepředu 

a kolik vzadu, pokud se neozvete v pra-

vou chvíli, pokud ve správný okamžik 

své znalosti nedokážete nebo nechcete 

použít.

Cítíme respekt k profesi. A všichni 

opravdoví profesionálové si ho také 

zaslouží. Lékaři, učitelé... všichni. 

Máme oprávněný pocit, že na všechno je 

třeba odborníků. Slepé střevo si přece 

také nenecháte operovat nějakým zmate-

ným „sluníčkářem“. Pedagogika přeci 

musela za ta léta postoupit velmi daleko, 

to není možné ani nemá smysl to vůbec 

pokoušet.

Stejně jako nemocnice nejsou plné jen 

špičkových odborníků hltajících posled-

ní odborné články, nejsou ani školy plné 

skvělých učitelů, kteří naplno využívají 

poznatků didaktiky a znalosti dětem zpro-

středkovávají tou nejlepší možnou for-

mou. Realita je bohužel často jiná, větši-

nou vládne rutina. Ve většině tříd najdete 

postupy, které jakékoliv didaktické 

poznatky ignorují. Jde jen o pohodlí a pře-

svědčení, že dobrého pedagoga nepozná-

te podle toho, kolik toho dětem skutečně 

dokázal předat, ale podle toho, že má 

dobře vyplněnou třídní knihu a během 

výuky je ve třídě klid. Odpřednášet, 

vyzkoušet a jdeme dál. Výsledek se moc 

neřeší, dlouhodobý vůbec. Být profesio-

nální je totiž neporovnatelně náročnější. 

Na hlavu i na přípravu. Zkuste být 20 let 

profesionální v systému, kterému je to 

úplně jedno. To už hraničí s hrdinstvím 

a každý dobrý učitel si metál opravdu 

zaslouží.

Znejistění, neschopnost přijmout realitu 

a strach ze vstupu do světa, kde neexistu-

je jedna správná odpověď

Snažíme se, děláme to nejlepší a pak zjis-

tíme, že to nebylo ono. Lékaři nám pora-

dili dělat s dítětem to a to, aby se za pět let 

zjistilo, že tento postup dětem fakticky 

ubližuje a už se nepraktikuje. A někde se 

nepraktikoval už v době, kdy jsme to 

sami řešili. Velké trauma. Byť nechtěně 

a nevědomky jsme ublížili vlastnímu dítě-

ti. Stačilo se více starat a nespoléhat na 

Text: Tomáš Hruda

Je možné, že by někdo 

ještě nevěděl, že děti, 

jejichž rodiče se vzdělávání 

věnují, mají v životě 

také nesrovnatelně 

větší příležitosti?

A je tedy možné, že by 

někdo, kdo se o vzdělávání 

zajímá, nevěděl, že nevě-

novat se výběru školy pro 

svoje dítě je vlastně taková 

jemnější verze „ruské rule-

ty“? Jak si tedy vysvětlit, 

že tolik lidí vzdělávání neře-

ší, nebo dokonce vyžaduje 

to stejné, co sami zažili?
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ostatní. S tímhle se vyrovnat je velmi 

obtížné. Někdy natolik, že to náš mozek 

raději ani nepobere. Nebo jsme byli pod-

vedeni, zneužiti, a místo abychom si to 

přiznali a šli dál, tak strůjce svého neštěs-

tí obhajujeme a zastáváme se ho. Je to pro 

nás přijatelnější než si přiznat, jak to 

vlastně celé je. Už tak máme spoustu sta-

rostí a odpovědností a otevřít další, 

dokonce extrémně citlivý problém vzdě-

lávání, to už opravdu nemusí být pro kaž-

dého.

Přiznat si, že svému dítěti neposkytuji 

vše, co bych reálně mohl, není snadné 

samo o sobě. S vědomím, že vzdělávání 

dramaticky ovlivňuje i naše životní 

postoje, může být tlak a pocit odpověd-

nosti pro mnohé neúnosný. Zejména 

pokud ve svém okolí necítí podporu. Kdy 

stačí nejbližší škola? Kdy už se vyplatí 

investovat peníze do školného a čas na 

dojíždění? Na tohle žádná univerzální 

odpověď není. Na tohle je třeba kritické 

myšlení, dostatečné sebevědomí a ocho-

ta nenechat věci být.

A co na to řeknou ostatní?

Tlak okolí a vliv zavedeného chování 

v mé skupině jsou extrémně silné. 

Vystoupení ze skupiny často znamená 

změnu všech atributů, na kterých stojí 

moje vnímání bezpečnosti a moje schop-

nost odolávat stresu. Pokud moje názory 

na vzdělávání nesdílejí naši kamarádi 

nebo dokonce ti nejbližší, není vůbec div-

né, že výsledkem mých pokusů zajistit 

dětem vzdělávání, které odpovídá mému 

přesvědčení, může být i celkem traumati-

zující proces.

U vysokopříjmových skupin se tak nějak 

očekává, že jejich děti budou chodit do 

soukromých škol. Školné tvoří tak malou 

část jejich rozpočtu, že se nijak neprojeví 

na vnějších atributech bohatství, které 

mohou i nadále dávat na odiv. Co ale 

střední třída? Šlo by to. Jen by to zname-

nalo, že do Chorvatska budeme jezdit 

Fabií (asi dlouhou) a ne Superbem. 

Nikdo nevidí, že dětem dáváte maximum 

možného vzdělání. Všichni ale vidí, že 

jedete Fabií. Nic pro lidi, kteří dbají na to, 

aby nevybočovali, kteří chtějí být vnímá-

ni jako ti úspěšní. Tady netřeba kritické-

ho myšlení, jen dostatek zdravého sebe-

vědomí, které Vám vždy umožní udělat 

to, co považujete za dobré, a to nezávisle 

na tom, co si myslí ostatní. I to by nám 

měla dobrá škola dát.

Brýle se bez brýlí špatně hledají

Je zjevné, že opustit stádo je těžké a že je 

k tomu třeba zejména dovedností, které 

se člověk nejlépe naučí právě mimo stá-

do. Proto je tak bolestivé bludný kruh pro-

tnout. Kde se naučit kritickému myšlení 

a kde získat sebevědomí, když naše 

vlastní vzdělávání mělo k ideálu větši-

nou dost daleko?

Rychlost změn v našem světě je již 

naštěstí taková, že žít v blaženém nevě-

domí už také není vůbec snadné. Propast 

mezi potřebami a tím co umíme, roste tak 

rychle, že se nedá dlouhodobě vyřešit ani 

ostentativní volbou nějakého populisty, 

který slíbí všem návrat starých časů. 

Není náhodou, že totalitní režimy se nej-

více bojí srovnání a objektivních infor-

mací. Není náhodou, že v KLDR za sle-

dování neoficiálních zpráv pošlou člově-

ka do gulagu. I když nás škola většinou 

nevedla k samostatnosti a jsme nuceni 

hledat brýle bez brýlí, oči by nám už 

měly bohatě stačit. Ať už budeme do 

Chorvatska jezdit čímkoliv, dříve nebo 

později dojde všem, že jiná cesta než pře-

hodnotit východiska jednoduše není. 

Pošlete svého teenagera na pár měsíců na 

stáž do Silicon Valley nebo do Bostonu 

a už nikdy se nebudete muset obávat, že

 z něj bude „hospodský frustrant“.

Vystoupení ze stáda tedy nikdy nebylo 

důležitější, ale nikdy také nebylo snazší. 

A čím více lidí vystoupí, tím větší šance, 

že se potkají s dalšími, a že se postupně 

mohou spojit do stáda vlastního, které 

bude nabírat na síle spolu s tím, jak si 

bude stále více lidí uvědomovat, že odpo-

vídající vzdělávání je klíč k opravdové 

spokojenosti.

Nůžky se otevírají. Spolu s tím, jak se ote-

vírají možnosti vzdělávat se i mimo ško-

lu, roste i důležitost postojů ke vzdělává-

ní. Pokud je rodina i škola v souladu 

a dělají to dobře, pak má dítě daleko větší 

výhodu, než by mělo za podobné konste-

lace dříve. A i když se Vám nepodařilo 

najít ideální školu, víte jaké případné 

nedostatky má, a jste dopředu srozuměni 

s tím, že je budete muset řešit a pokoušet 

se je eliminovat. Starat se se tedy rozhod-

ně vyplatí. Voják se stará, voják má… 

tohle platilo už ve starém Římě a bude to 

platit i v „hyper-super-všechno-hned-

teď-době “.
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Text: Markéta Popelářová

Když člověk bez domova zasvěcuje 
gymnazisty do života na ulici

68 000 osob v České republice žije bez domova. Možná právě tato informace by měla být prvním alarmují-

cím faktem, se kterým jsou lidé, zajímající se o sociální podnik Pragulic, obeznámeni. Na internetu se pově-

domí o něm šíří rychle. Není divu. Tým momentálně složený ze samých slečen si totiž jako cílovou skupinu 

zvolil osoby bez domova. A to se nestává příliš často.

ihned a jednoznačně odpovědět. Na bez-

domovectví není možné mít jeden celist-

vý názor, jelikož se týká různorodé sku-

piny lidí. Proto podobně i na tento pro-

jekt můžeme nahlížet z mnoha úhlů 

pohledu. Vědomi si toho byli i gymnazis-

té, kteří se přednášky zúčastnili. Ačkoliv 

dotazů nepadlo mnoho, byly trefné.

„Pokud lidé bez domova mají k dispozici 

služby, které jsou jim momentálně 

poskytovány – jmenovitě zajišťování jíd-

la, noclehu, oblečení – nestává se tato 

aktivita kontraproduktivní?“ zněla napří-

klad jedna z otázek směřovaných k hos-

tům debaty. „Ano. Je to kontraproduktiv-

ní. Proto je opravdu důležité v tomto 

směru najít rovnováhu. Aby se nestalo, 

že bezdomovci při takto zajištěném 

„blahobytu“ budou postrádat motivaci 

vrátit se zpět do normálního života,“ 

odpověděla na dotaz členka Pragulicu 

Klára.

Průvodkyně Helena

Nejdůležitějším prvkem debaty byla, dle 

mého názoru, přítomnost průvodkyně 

Heleny. Nic nedokáže přiblížit určité pro-

středí tak barvitě jako pravdivé příběhy. 

A na nich je vlastně celý Pragulic posta-

ven. Devětatřicetiletá Helena se studen-

tům svěřila se svou vlastní zkušeností se 

životem na ulici, kde strávila celých šest-

náct let. Bez domova se ocitla již v tee-

nagerovském věku, a to kvůli své matce 

– alkoholičce – se kterou již nevydržela 

nadále žít. A během následujících let se 

živila různě, i jako prostitutka.

Paradoxně to byl poté jeden z jejích 

zákazníků, kdo jí pomohl se ze spárů pro-

stituce a pasáků nakonec dostat. Momen-

tálně se nachází ve znatelně lepší životní 

fázi. Se svým přítelem žije v ubytovně na 

Žižkově. Její příjem se skládá z dávek 

a přivýdělku putujícího z Pragulicu. 

Každý průvodce, tedy člověk bez domo-

va, který se do projektu zapojil, dostává 

za jednu prohlídku, trvající přibližně 120 

až 150 minut, fixní částku 353 Kč hrubé-

ho. Minimální počet lidí pro uskutečnění 

prohlídky je pět. Ceny vstupenek jsou 

nastaveny následovně: 180 Kč pro stu-

denty a 250 Kč pro všechny ostatní. Zby-

tek peněz z prohlídky jde na chod organi-

zace, která má momentálně čtyři stálé 

zaměstnance (tedy spíše zaměstnanky-

ně) a několik dobrovolníků.

Studenty pravděpodobně nejvíce zaujalo 

Helenino autentické vyprávění o životě 

na ulici. Tedy vlastně – ne vždy žila Hele-

na na ulici, určitý čas žila ve stanu v jed-

nom z pražských lesů. Středoškolákům 

povídala o tom, jakým způsobem si člo-

věk bez domova obstarává jídlo, obleče-

ní…, nebo jaké vztahy panují mezi bez-

domovci samotnými. Do běžného dne 

člověka bez domova totiž nepatří jen 

věci, které většinu z nás napadnou. 

Někteří z nich, jako třeba Helena, se zao-

bírali například i uklízením nepořádku 

poblíž kontejnerů, který na místě zane-

Měla jsem tu možnost se o iniciativě 

dozvědět něco více během přednášky 

pořádané na Gymnáziu Jana Nerudy 

v Praze. Hosty této přednášky byly Klára 

Chvojková, jedna z organizátorek pro-

jektu Pragulic, a průvodkyně Helena, 

slečna bez domova. Ačkoliv jsem si jistá, 

že „chudoba“ jako téma je na středních 

školách součástí osnov, zdaleka ne 

pokaždé se podaří uspořádat debatu 

podobného typu, tedy opravdu autentic-

kou. S osobou, které se téma bezpro-

středně týká.

Klára Chvojková představila projekt Pra-

gulic nejdříve obecně a poté došlo i na 

zajímavé informace o jednotlivých prů-

vodcích. Tak je přezdíváno osobám bez 

domova, které po Praze provádějí. Ačko-

liv jsem žila v domnění, že o Pragulicu již 

slyšela většina ze středoškoláků, když se 

Klára Chvojková studentů zeptala, ruku 

zvedl jen jeden z nich.

Pragulic je sociální podnik, jehož cílem 

je měnit stereotypy, které souvisejí s bez-

domovectvím. Obzvláště Pražané jsou 

s lidmi bez domova ve styku téměř každý 

den, pro mnohé se však stali „nevi-

ditelnými“ obyvateli. A 68 000, tedy při-

bližný počet bezdomovců v ČR, je číslo, 

které by naši pozornost opravdu zauj-

mout mělo.

Hned poté, co se o Pragulicu a jeho cíli 

dozvíme, nás ale pravděpodobně napad-

ne mnoho otázek, na které je obtížné 



39EDUkavárna

chal některý z jiných bezdomovců. 

„Místo kolem kontejneru jsme uklidili 

tak, aby nebylo tolik znatelné, že se 

v něm někdo prohraboval. To totiž zame-

zilo tomu, aby někdo kontejnery uzamkl 

a nám je tak znepřístupnil,“ vysvětlovala 

Helena středoškolákům.

Je projekt kontroverzní?

Ne vždy je jednoduché si na všechny sku-

tečnosti spojené s tímto tématem udělat 

názor. Je jednoduché odsoudit. Je podob-

ně jednoduché podlehnout představě, že 

všichni bezdomovci se na ulici dostali 

vinou neštěstí a souhrou špatných život-

ních událostí. Tak černobílé to není. To 

mimo jiné dokládá i pestrost osudů, které 

stojí za jednotlivými průvodci působící-

mi v Pragulicu. Některé z příběhů se týka-

jí drogové závislosti, alkoholismu, pro-

stituce. Některé z prohlídek zahrnují 

dokonce všechna zmíněná témata.

I přesto, že díky projektu Pragulic může-

me intenzivně nahlédnout do světa bez-

domovectví, stále se jedná jen o malý 

výsek toho, co se na ulicích opravdu ode-

hrává. Ti, kteří se do Pragulicu zapojili, 

mají motivaci po Praze provádět. Jsou 

ochotni svůj čas obětovat, a je po nich 

také samozřejmě vyžadována určitá míra 

zodpovědnosti.

Pak tu ale máme zbylou část lidí bez 

domova. A tu je těžké zhodnotit, jelikož 

jen málokdo z nás se k ní dostane do tako-

vé blízkosti, aby ji dokázal posoudit 

objektivně. A věřím, že ani charitativní 

organizace a další spolky, jejichž pomoc 

je na lidi bez domova přímo cílena, 

nejsou schopny situaci bezdomovectví 

v Praze zhodnotit s vědomím, že nikdo 

a nic nebylo opomenuto.

Poznej Prahu jinak

Sociální podnik Pragulic za svým ná-

zvem uvádí dodatek „poznej Prahu 

jinak“. Klára Chvojková spolek předsta-

vovala také slovy „Praha z jiné perspekti-

vy“. To rozhodně platí. Na místě je však 

potřeba také zmínit následující komentář 

Kláry Chvojkové – „nejsme obchodníci 

s chudobou“. A to je důležité si nadále při-

pomínat. Je zásadní si na bilancování  

mezi těmito dvěma pomyslnými rovinami 

dát pozor. Mám na mysli hranici mezi 

působením jakožto sociální podnik a mezi 

projektem, který fenoménu bezdomovec-

tví jen využívá. Rozdíl může být malý, ale 

o to důležitější.

Svůj vlastní názor na projekt Pragulic 

a bezdomovectví si každopádně můžete 

vytvořit vy sami, například právě pro-

střednictvím účasti na některé z nabíze-

ných prohlídek. S průvodkyní Helenou 

zažijete naše hlavní město „jinak“ během 

cesty z Hlavního nádraží na Masarykovo 

nádraží, poté přes Václavské náměstí 

a Vodičkovu ulici až na Karlovo náměstí, 

které je prý rájem prostituce. Vybrat si ale 

můžete mezi dalšími minimálně pěti tra-

sami, od pěti různých průvodců. Budete 

dostatečně odvážní vzdát se své představy 

o lidech bez domova a zúčastnit se některé 

z prohlídek?
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Představte si pošmourné nedělní odpo-

ledne, kdy počasí přímo vybízí k tomu se 

zachumlat do peřin a užít si den u dobré 

knihy a lahodného čaje. Jenže vy jste 

v takovém rozpoložení, že i držet knihu 

a otáčet její stránky vám přijde náročné. 

Možná právě teď rádi sáhnete po audio-

knize. Některé audioknihy však mají 

i jiné poselství, než je převyprávění pří-

běhu. Vznikly totiž za účelem pomáhat. 

Zachumlejte se, audiokniha začíná 

vyprávět svůj příběh.

Ve stejné chvíli, kdy vy posloucháte 

z pohodlí vaší postele další skvělý pří-

běh, vyráží pětadvacetiletá Petra, 

i navzdory nevlídnému počasí, za svou 

dobrovolnickou misí. Ona a další hrstka 

lidí, už od podzimu roku 2013 ve svém 

volném čase načítají audioknihy pro 

všechny, kteří si je sami přečíst nemo-

hou. Zejména pro lidi se zrakovým posti-

žením, ale i pro seniory a lidi mentálně či 

fyzicky postižené. Dobrovolníky spojuje 

láska ke knihám, které s sebou nesou 

velmi silný příběh, a které nejsou na trhu 

tak snadno k sehnání, a potřeba pomáhat 

lidem, kteří podobné, ne vždy jedno-

duché příběhy žijí.

Petra mezitím dorazila do nahrávacího 

studia, skládá deštník a zdraví se s ostat-

ními dobrovolníky ve studiu. Jedná se 

o učitele, hudebníky, divadelníky a spe-

ciální pedagogy, kteří dnes také přišli číst 

knihu, která se právě nahrává. Za tu 

dobu, co projekt „Slyším , tedy čtu“ exis-

tuje, se jich v nahrávacím studiu vystří-

dalo kolem třiceti. V poslední době se do 

čtení zapojují i děti, takže si tedy na své 

přijdou i ti nejmenší.

Na nahrávání panuje přátelská atmo-

sféra, zakladatelka projektu „Slyším, 

tedy čtu“ Romana Straussová rozděluje 

role. Knihy, které se zde namluví a jsou 

zdarma ke stažení na webu www.slysim-

tedyctu.cz, jsou oblíbené zejména proto, 

že jednu knihu namlouvá více lidí. To, 

jak daný člověk knihu chápe, vnímá a pro-

žívá, se specificky odráží i ve formě pro-

jevu. Knihy tím dostávají nový a pro 

posluchače naprosto unikátní rozměr. 

Navíc to, že se lidé během čtení střídají, 

umožňuje nevidomým orientaci v textu, 

a to je vlastně to nejdůležitější. „Knihy 

čteme v nahrávacím studiu v Lounech. 

Jsme v úzkém kontaktu s nevidomou 

Blankou Janečkovou, se kterou konzul-

tujeme postup apod., snažíme se, aby 

knihy byly pro posluchače co nejpříjem-

nější, na základě toho vybíráme i čtenáře. 

Například barva a poloha hlasu jsou pro 

nevidomé opravdu mnohem důležitější, 

než bychom si mohli myslet,“ říká 

Romana Straussová. Nápad namlouvat 

knihy vznikl na základě osobní potřeby 

zakladatelky – zprostředkovat lidem 

z okolí, kteří si z různých důvodů ne-

mohli číst knihy sami, zážitek ze čtení. 

Audiokniha nebyla v té době neznámý 

pojem, ale Romana Straussová chtěla 

věnovat pozornost i knihám nemainstre-

amového charakteru. To se jí skutečně 

podařilo – v dnešní době je ke stažení 

jedenáct knih, což je, vzhledem k tomu, 

že projekt funguje pouze na bázi dobro-

volnosti všech aktérů, skutečně požeh-

naný počet.

Nezisková organizace „Slyším, tedy čtu“ 

se ale před zbytkem světa neuzavírá jen 

Text: Jana Kovaříková

Slyším, tedy čtu
Hlasy, které rozdávají radost
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v nahrávacím studiu, ale vyráží pravi-

delně i na různé slavnosti, kde prezentuje 

svoji činnost. Na těchto slavnostech má 

organizace svůj stánek a nabízí jeho 

návštěvníkům možnost si na vlastní kůži 

vyzkoušet, jak fungují pomůcky pro lidi 

se zrakovým postižením, a kde jsou při-

praveny různé aktivity zaměřené na zra-

kové postižení. Organizace má tak i osvě-

tový význam, protože pomocí nabídnu-

tých aktivit přirozeně odkrývá svět (a jeho 

problémy) lidí se zrakovým postižením. 

Díky tomu všemu se tento projekt dostává 

do povědomí lidí a jeho poslání se může 

šířit dál. „Slyším, tedy čtu“ nezapomíná 

ani na domovy pro seniory, kde žije řada 

lidí, kteří mají také problémy se zrakem, 

a kterým požitek, který čtení přináší, jed-

noznačně chybí. Činnost „Slyším, tedy 

čtu“ má jednoznačně svůj smysl.

To, jak daný 

člověk knihu 

chápe, vnímá 

a prožívá, se 

specificky odráží 

i ve formě 

projevu. Knihy 

tím dostávají 

nový a pro 

posluchače 

naprosto unikátní 

rozměr. 

Nahrávání pro dnešní den končí a Petra se 

loučí s ostatními kolegy, kteří se dnes také 

podíleli na předčítání. Všichni jsou spo-

kojení, práce na aktuálně předčítané knize 

celkem pokročila, za jedno odpoledne se 

jim podařilo přečíst čtyřicet stránek. Díky 

jejich práci snad brzy bude ke stažení 

další audiokniha, která bude vyprávět 

svůj příběh i lidem, kteří by si ji sami pře-

číst nedokázali.

Jak a kde stahovat

Knihy jsou k dispozici na internetových 

stránkách www.slysimtedyctu.cz, kde je 

možnost poslechnout si krátké ukázky 

a knihy si zdarma stáhnout ve formátu 

mp3 (s ohledem na autorské právo je zapo-

třebí znát heslo, které bude uživateli 

vydáno po prokázání, že patří do cílové 

skupiny uživatelů). Všechny knihy exis-

tují také na CD (ve formátu mp3; na požá-

dání „Slyším, tedy čtu“ vydá i klasická 

zvuková CD), která budou uživatelům 

zdarma zaslána.

Mary Poppinsová 

(P. L. Traversová)

Zlodějka knih 

(Markus Zusak)

Poupata odkvétají v máji 

(Herbert E. Bates)

Feťácká láska 

(Phil Shoenfelt)

Betonová Zahrada 

(Ian McEwan)

Doporučené audioknihy



42 EDUnápadník

Literární noc

Jmenuji se Markéta Dvořáková a pracuji 
jako pedagog volného času v Domě dětí 
a mládeže Praha 2. Pravidelnou akcí Lite-
rární noc se snažíme neobvyklou a zá-
bavnou formou probouzet v dětech 
zájem o čtení. Zároveň se vždy zaměřu-
jeme na určitou oblast literární teorie, 
děti si tedy kromě hezkých zážitků odná-
ší i nové poznatky. Mnohé z těchto akti-
vit mohou využít i učitelé ve školách či ro-
diče, kteří rádi tráví s dětmi čas u knihy. 
V následujících řádcích najdete pár tipů, 
jak na to. A nemusí to být zrovna v noci.

Tip číslo 1: Nechte děti vybrat knihu, 
která je zaujala, a dejte jim prostor 
o ní vyprávět

V úvodní aktivitě se děti rozdělily do 
dvou skupin, v rámci kterých představily 
ostatním pohádkové knihy, které si při-
nesly. Vedoucí nejprve modelovaly  situ-
aci, aby děti věděly, jak by to mohlo vypa-
dat, a co zajímavého o své knize mohou 
povědět. Setkali jsme se s rozličnými 
typy pohádek, dalo by se říci, že děti ob-
sáhly víceméně celou škálu od známých 
pohádkářů – jako jsou Karel Jaromír Er-
ben, Božena Němcová, bratři Grimmové 
či Hans Christian Andersen – až po neob-
vyklé, méně známé autory… a pak mo-
derní typy pohádek – například Lingvis-
tické pohádky, Žižkovské strašidelno 
nebo soubor ruských pohádek Baba Jaga, 
kostlivá noha. Došlo také na čtení oblíbe-
ných úryvků, někdy dokonce i celých pří-
běhů.

Tip číslo 2: Vyrobte s dětmi loutky a vy-
myslete vlastní pohádkový příběh

V našem případě to ale nebylo tak jedno-
duché. Každý měl předem určenou svou 
vlastní postavu, kterou bylo potřeba vy-

Zkuste si udělat noc plnou pohádek

tvořit. Navíc byly děti rozlosovány do 
skupin podle prostředí, ve kterém se měl 
jejich příběh odehrávat, a musely svou 
pohádku začít předem určenou větou. Ve 
většině případů se tedy stalo, že postavy, 
prostředí a úvodní věta k sobě vůbec ne-
pasovaly. To ale nikomu nevadilo, ba na-
opak – tato skutečnost skupiny inspiro-
vala k vytváření legračních a velmi origi-
nálních příběhů.

Tip číslo 3: Nechte děti vlastní příběh 
zahrát

Pro představení divadel byla připravena 
malá divadelní scéna s reflektorem. 
Všichni se navzájem těšili na své herec-
ké výkony. Jako první jsme viděli lout-
kovou hru s názvem V lese. Vyprávěla 
o Marušce, která potkala čarodějnici, od 
níž dostala jahody. Druhá hra byla o Širo-
kém, který urazil zlou královnu, a ta ho 
začarovala v žábu. Ve třetí loutkové hře 
pozvali čaroděj, kůň a vodník na návště-
vu do krásného zámku princeznu. A v po-
slední pohádce s názvem O zlém skřítko-
vi, se nakonec princi podařilo probudit 
zakletou vílu polibkem. Všichni herci se 
svými loutkami sklidili obrovský aplaus, 
jejich příběhy byly vtipné a velmi vyda-
řené!

Tip číslo 4: Vyzkoušejte pohádkovou 
štafetu

Šlo o hru, kdy po celém DDM byly po-
schovávané věty , které říkají pohádkové 
postavy. Skupiny dětí si před začátkem 
závodu vylosovaly postavy, jejichž 
všechny vyřčené věty pak bylo za úkol 
co nejrychleji přinést. Za zvuků hlasité 
podpory vybíhala jedna čtveřice za dru-
hou. S postupným přibýváním správ-
ných vět u postav se zvyšovala i hladina 

Text: Markéta Dvořáková
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adrenalinu. Kdo vyhraje? V závěru závo-
du už se všichni povzbuzovali, co jim síly 
stačily. Nakonec se jednomu šťastlivci 
konečně podařilo přinést vytouženou po-
slední větu. Hra za jásotu vítězů skončila. 
Děti pak ještě hodnou chvíli nadšeně dis-
kutovaly o jejím průběhu.

Tip číslo 5: Využijte flipchart

Ještě před tím, než všichni ulehli do spa-
cáků, jsme si všichni společně zopakova-
li základní znaky pohádek. Děti se vystří-
daly v zapisování myšlenek a informací 
na flipchart a pak jsme si informace spo-
lečně shrnuli.

Literární noc je výjimečnou příležitostí, 
jak v dětech podporovat lásku ke knihám 
a literatuře obecně. Pokud máte možnost, 
určitě ji v některém z DDM vyzkoušejte 
nebo si se svými žáky či dětmi zkuste udě-
lat vlastní. I když se po takové noci budete 
cítit nevyspaní, uvidíte, že druhý den nebu-
dete litovat.
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Čtenářská gramotnost ve ScioŠkolách

Knížky si děti nosí z domova nebo využí-

vají školní knihovnu. Se vznikem 

knihovny nám pomohli na začátku rodi-

če s dětmi, v současnosti má výběr knih 

na starosti skupina dětí s průvodcem 

z kruhu Knihovna. Součástí knihovny 

jsou i časopisy a návody stavebnic.

Starší děti si čtou pro radost a používají 

knihy i jako důležitý zdroj informací 

v bloku Svět v souvislostech. V odpoled-

ním klubu mají možnost využívat k četbě 

klidovou zónu.

od první třídy vedené k tomu, aby chápa-

ly písemné pokyny, dokázaly se podle 

nich zařídit, hledaly informace v tiště-

ných i elektronických materiálech a aby 

spolupracovaly. Tzn., pokud něco nepře-

čtou nebo tomu nerozumí, tak aby se ze-

ptaly spolužáků nebo průvodců.

Co se samotného čtení týče, tak mají děti 

ve škole stále dostupnou knihovničku. 

V rámci hodin Trivia, češtiny a velké 

části projektů pak mají možnost sáhnout 

po knize jako po alternativě k činnosti, 

která jim třeba nevyhovuje. Čtení je také 

součástí běžného výběru aktivit pro děti. 

Poslední dobou je mezi mladšími dětmi 

velice oblíbené hlasité čtení ve dvojici, 

kdy si děti navzájem střídavě předčítají 

a mezitím si přirozeně povídají o tom, co 

čtou, a rozebírají děj příběhu. Poměrně 

zásadní je pro mě pomoci dětem odstra-

nit ze čtení stres, nechat jim svobodu 

volit si knihy dle vlastního zájmu, umož-

nit jim sdílet svoje čtenářské zážitky s ka-

marády, a nedělat z nácviku čtení mecha-

nický dril. No a naprostou samozřejmostí 

je povídat si s dětmi o tom, co čtou, a pro-

jevovat o to autentický zájem.

Jednou týdně odpoledne běží ve škole čte-

nářský klub, kde je možnost si volně číst 

a dobrovolně se po určitý čas účastnit sku-

pinových aktivit – povídání o knihách 

nebo třeba čtenářských her.

Text: Lucie Macášková Hejbalová

ScioŠkoly jsou základní školy, které děti připravují na život v současném světě, pracují s jedinečností každého dítěte, pracují 

s motivací a studijní autonomií. Jak přistupují jednotlivé školy ke čtenářské gramotnosti? 

Blanka Polášková, průvodkyně Scio-

Škola Praha 9

Rozvoj čtenářské gramotnosti v naší 

škole probíhá ve výuce i mimo ni. Pravi-

delně necháváme ve výuce dětem prostor 

pro tiché čtení. I nejmenší čtenáři jsou 

tak v kontaktu se skutečnou knihou 

a mají možnost si knížky prohlížet nebo 

si je pročítat se zkušenějším čtenářem. 

Zvládnutí samotné techniky čtení proto 

děti nelimituje. Děti mají stále rády před-

čítání a společné sdílení příběhů literár-

ních hrdinů. Užili jsme si čtení knihy 

Kočka v zemi čísel od Ivara Ekelanda 

nebo knihy Ferda a jeho mouchy. V po-

slední době si některé děti oblíbily pra-

covní listy Čtení s porozuměním pro 

1. a 2. ročník, kde plní úkoly na základě 

přečteného textu. Chystáme se také vyu-

žívat webové stránky gramar.in. Autoři 

stránek stále texty postupně přidávají. Při 

práci s texty využíváme metody progra-

mu Čtením a psaním ke kritickému myš-

lení.

Dále nabízíme dětem Čtenářské dílny, na 

které se mohou zapisovat podle zájmu 

a knihy si tam také navzájem doporučo-

vat.

Klára Jabůrková, průvodkyně Scio-

Škola Brno

Ve škole se snažíme, aby byly nástroje 

pro podporu čtenářské gramotnosti a kri-

tického myšlení součástí co největší části 

vyučování. Samostatné projekty na to 

občas máme, ale to považuji za tu méně 

důležitou část. Protože se děti snažíme 

vést ke studijní autonomii, je nezbytné, 

aby dokázaly zacházet se čteným textem.

Pravidelně pracujeme podle metody 

E-U-R a často využíváme myšlenkové 

mapy, spolu s dalšími metodami kritické-

ho myšlení. V rámci projektů jsou děti už 



Jana Bartošová, průvodkyně ScioŠko-

la Praha 11

Práce s textem a obecně práce se zdroji je 

v naší Scioškole velkým tématem. 

Výuka probíhá z velké části projektově, 

a my tak máme příležitost nabízet dětem 

autentické texty vztahující se k daným té

matům a podněcovat je k následné práci 

s nimi. Podle charakteru projektu a zámě-

rů průvodců využívají děti texty jako 

zdroj informací, ale čtou i pro samotný zá-

žitek ze čtení.

V některých situacích dává smysl vyhle-

dávat konkrétní informace z textu (ať už 

podle zadání průvodce, nebo samostat-

ně) – jako když se snažíme zjistit, co po-

třebuje hmyz k tomu, aby přežil v příro-

dě, a podle získaných informací pak “na-

designovat” svůj vlastní exemplář.

V jiné situaci se s žáky vědomě věnujeme 

interpretaci textů na základě vlastních 

zkušeností a posuzování jejich obsahu 

a formální stránky, abychom si společně 

s nimi přiblížili kontext určitého historic-

kého období – například čtením deníků 

dětí z doby druhé světové války.
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Lukáš Neubert, průvodce a zástupce 

ředitele ScioŠkola Olomouc

Na ScioŠkole v Olomouci se snažíme 

dětem dát prostor ke čtení, pokud o to 

mají zájem. U dětí, které samy čtou, se za-

jímáme o to, co je na konkrétní četbě 

baví. Ne proto, abychom je skrytě mani-

pulovali ke čtení, ale proto, že nás to pros-

tě zajímá. U dětí, které nečtou, se zajímá-

me, proč nečtou, co jim v tom brání. 

Čtení je totiž z našeho pohledu normální, 

ne privilegovanou aktivitou. Většinou 

čtení knih nebaví děti, které se čtením ne-

mají dobré zkušenosti. Například nečetly 

nic, co by pro ně osobně mělo nějakou 

hodnotu. Často byly do čtení nuceny 

a byly de facto trestány špatnými znám-

kami a hodnocením za nedostatečné čte-

ní. Hlasité čtení před ostatními je samo-

statnou kapitolou.

Kolega průvodce Navot Laufer referuje 

o chlapci, který se brání čtení jako čert kří-

ži. Je ale schopen v páté třídě číst technic-

ké nákresy, které jsou na úrovni střední 

školy. Číst tedy umí, ale jiné kódy. Tako-

vé, ke kterým si nalezl svou vlastní cestu. 

Stejně tak se setkáváme s tím, že děti čtou 

v situacích, které nejsou běžně považová-

ny za čtení – návody, manuály, nadpisy, ti-

tulky klipů, texty písní, které mají rády 

atd. Ve skutečnosti čtou, ale nečtou knihy.

Na naší škole pracujeme se čtením tak, že 

čteme hlavně tehdy, když to potřebujeme. 

V projektu, který se týkal zimního ptac-

tva, jsme četli krátké texty o potravě zim-

ních ptáků. Víme pak, jaké jídlo můžeme 

přinést z domova a co musíme koupit, aby-

chom mohli naplnit námi vyrobená krmít-

ka.

Obecně řečeno se snažíme s dětmi sdílet 

příběhy, ať už psané nebo vyprávěné. 

Víme, že číst budou nakonec všechny 

děti. Umožňujeme jim rozvinout stránku 

čtení v době, kdy jsou na to připravené, 

a hlavně tehdy, když se skutečně pro čtení 

rozhodnou. Víme totiž, že pak probíhá 

učení úplně jinak, než když dítě dělá něco 

nedobrovolně.

Čtenářskou gramotnost rozvíjíme i tím, 

že necháváme děti zpracovat různé texty 

a získané informace do přednášky pro 

ostatní. Naposledy tímto způsobem děti 

ze 6.–7. třídy předávaly svým spolužá-

kům vědomosti o fungování vylučovací 

soustavy člověka, kterou probíraly v pro-

jektu Lidské tělo.
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Učitel v roli Tvůrce

Zkusme teď opustit výše uvedený úhel 

pohledu, který je ukotven v tzv. nega-

tivním rámci a podívat se na vše z opač-

ného konce, stejně jako to dělá koncept 

Učitel v roli Tvůrce. První zásadou 

celého konceptu je právě POZITIVNÍ 

RÁMEC. Je to víra v to, že každý člověk, 

tedy i učitel, má v sobě všechny zdroje 

pro to, aby dokázal pozitivně ovlivňovat 

sám sebe a následně i druhé (tedy své 

žáky/děti). Tento úhel pohledu pracuje 

zároveň s představou, že i žáci/děti mají 

k dispozici vše, co pro svůj rozvoj potře-

bují, mají-li k němu vytvořeny vhodné 

podmínky. Je to uvažování o tom, co 

umím, co jsou moje silné stránky. Co je 

to nejlepší ve mně, co chci předat dru-

hým? Zkusme jenom vnímat, jak na nás 

působí otázka: „Co vám dělá největší pro-

blémy?“ místo „Co vám jde nejlépe 

a v čem byste se chtěl/a dále rozvíjet?“

Z toho vyplývá druhá zásada, a sice – 

ZAČÍNAT VŽDY OD SEBE. Dokud 

nevyvineme nejdříve akci, těžko se 

objeví v okolí nějaké reakce. S tím také 

souvisí uvědomění, kam směřujeme 

energii ve svém myšlení a chování. Je 

totiž velmi vyčerpávající zabývat se okol-

nostmi, které nemůžeme ovlivnit. Kon-

cept Učitel v roli Tvůrce proto podporuje 

učitele v tom, aby se vědomě zaměřovali 

lení pro každého čtenáře: „Co se stane, 

pokud se snažím ovlivnit (zaměřuji 

pozornost) na těch druhých 50 %? Jak se 

pravděpodobně budu cítit a jak bude 

vypadat výsledek mého vynaloženého 

času?“ Podobně je tomu v zóně zájmu, 

kde může být spousta věcí (politika 

v ČR, hladomor v Africe apod.). Na tyto 

věci máme různý vliv, který se někde 

může rovnat až nule. Opět se můžeme 

zeptat: “Jak se budu cítit, když budu 

zaměřovat svoji pozornost na něco, co 

nemohu ovlivnit?“ Pravděpodobně 

vyčerpaně, frustrovaně, nemotivo-

vaně… Každý z nás má jistě s podobným 

stavem nějaké zkušenosti.

Celý koncept pracuje s přesvědčením, že 

změnit můžeme s největší jistotou pouze 

sami sebe, ne druhé. Tedy nezměníme 

přímo žáky, studenty, nezměníme ani 

jejich rodiče, a už vůbec nezměníme ze 

dne na den celý vzdělávací systém. 

Hlavně v případě, kdy budeme vydávat 

energii někde, kde nemáme vliv. Zaměří-

me-li se jako dospělí na to, co můžeme 

ovlivnit, máme možnost inspirovat žáky-

/děti v přístupu k životu. S tím souvisí 

také role, které přijímáme, pokud jde 

o vnímání změny. Osoba v tzv. roli 

OBĚTI se cítí být tažena vlivem událostí 

a ze strachu či kvůli pocitu bezmoci se 

nepokusí o změnu. Můžeme však při-

jmout i jinou roli a začít vnímat sami sebe 

i svět kolem trochu jinak – být tzv. v roli 

TVŮRCE. To znamená začínat změnu 

u sebe, pracovat na sobě, na svojí spoko-

jenosti, rozvíjet svoje silné stránky. Sou-

středit se na to, co mohu dokázat, co 

mohu ovlivnit já? S čím budu v hodině 

vědomě pracovat? Jak mohu změnit situ-

Pravděpodobně vás napadne, co to znamená být v “roli Tvůrce”… a ”Tvůrce” čeho? Má učitel ještě vůbec mož-
nost něco svobodně vytvářet, když musí dodržovat RVP, neustále sledovat měnící se zákony, pracovat se stále 
větším počtem dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, uspokojovat náročné potřeby rodičů a k tomu 
ještě poslouchat, že učitelé dnes dělají vše špatně?

Text: Michaela Chocholoušová, Klára Kováčová, Zdeňka Benešová, Tereza Špinarová 

Zájem až 0 % 

Vztah až 50 %
(50 : 50) 

Já 100 % 

Henry Ford: „Jestliže 

věříte, že něco dokáže-

te, nebo jestliže věříte, 

že ne, pak máte v obou 

případech pravdu.“

na to, co mohou změnit. Stejně tak to 

však může udělat každý z vás, i když 

neučí. 

Zeptejme se sami sebe: „Kde mám 100% 

vliv? Co mohu plně ovlivnit?“ Jak napo-

vídá schéma výše, stoprocentně mohu 

ovlivnit pouze sám sebe. Ve vztahu s dru-

hými lidmi už mám ve své zóně vlivu 

pouze 50 % z celku. Za zbylých 50 % je 

zodpovědný ten druhý. Opět je k zamyš-
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aci, která mi není příjemná? Co nejmen-

šího bych mohl/a udělat už zítra, abych 

se cítil/a ve škole, mezi kolegy, ve třídě 

s dětmi či kdekoli jinde lépe? Právě tyto 

malé kroky, pokud na nich začne pra-

covat více lidí, mohou být hybatelem udá-

lostí a nakonec i zdrojem změny sys-

tému, který se zpočátku zdá nezměni-

telný.

Možná vám to zní jako utopie. Nicméně, 

jak by řekl Henry Ford: „Jestliže věříte, 

že něco dokážete, nebo jestliže věříte, že 

ne, pak máte v obou případech pravdu.“

Být v roli Tvůrce není pouze o teorii, ale 

především o praxi. Kromě sebeovlivnění 

jde v celém konceptu také o dovednost 

vědomě kombinovat vzdělávací a rozvo-

jové cíle, tj. o vědomou PRÁCI S KOM-

PETENCEMI. Ano, i my používáme toto 

pro mnohé učitele “sprosté” slovo. 

Dovolte nám ale vysvětlit, v jakém kon-

textu. Věříme, že při výuce pracuje s kom-

petencemi každý učitel, zajímá nás však 

to, zda s nimi pracuje vědomě. Pokud 

ano, tím lépe. Budeme rádi, pokud se 

podělí s ostatními o to, jak to dělá, a při-

nese novou inspiraci svým kolegům. Pro-

pojování motivovaných pedagogů mezi 

sebou může být velmi inspirativní 

a povzbudivé a je důležitou součástí krea-

tivního procesu. V DVPP Učitel v roli 

Tvůrce se cíleně zaměřujeme na proces 

přípravy hodiny, při které učitel vědomě 

reflektuje práci s kompetencí, protože 

věříme, že když je v pořádku proces, je 

v pořádku i výsledek. ORIENTACÍ NA 

PROCES se snažíme učitelům přípravu 

nejen usnadnit, ale především je inspi-

rovat k vědomé reflexi tohoto procesu – 

jak individuálně, tak skupinově.

Je však třeba upozornit na to, že roz-

hodně nepřinášíme NÁVOD. Tento pří-

stup nabízí pouze CESTU. Cestu, do 

které každý učitel vloží své zdroje, 

schopnosti, dovednosti či zkušenosti. 

Samotný výsledek je pak čistě jeho dílo. 

Vše je o sebereflexi, sebeovlivnění. Aby 

došlo k vybudování nové dovednosti, pra-

cujeme se 4měsíčním obdobím, kdy se 

učitelé pro jednou věnují opravdu sami 

sobě, a ne ostatním.

„Jaké cesty používám, když připravuji 

hodinu? Je tato cesta pro mne příjemná? 

Jak mohu tuto cestu/tento proces vyladit 

či změnit? Co mi změna přinese? Kolik 

času věnuji práci na sobě? Pokud chci 

něco změnit, začínám u sebe (tam kde 

mám 100% vliv), nebo se soustředím 

j inam? Věřím vůbec ve změnu?“ 

Budeme se snažit, aby si účastníci během 

našich kurzů dokázali odpovědět na co 

nejvíce otázek, které vyvstanou. A pokud 

ne, nevadí. Úspěch je v tom, že se sami 

sebe začnou ptát. „Dělám to nejlepší pro 

sebe? Je to zároveň to nejlepší co můžu 

udělat pro žáky, školu nebo dokonce pro 

svět?“ Pokud začneme toto vědomě 

reflektovat, věci se začnou posouvat.

Zní vám to banálně? Věřte ale, že obrá-

cení pozornosti k sobě samému nic jed-

noduchého není. Je to systematická 

práce, u které však i drobná změna – 

např. v mém vnímání okolností či v mých 

přesvědčeních – dokáže přinést obro-

vské výsledky. Je to důležitá dovednost 

pro ukotvení v roli Tvůrce. „Buďte 

Tvůrci, ne Oběti!“

Pokud chcete o konceptu Učitele v roli 

Tvůrce vědět více, tak se podívejte na náš 

web www.ireas.cz.

O autorech
Autoři textu se v současnosti po-

dílejí na projektu Učitel v roli 

Tvůrce, který je spolufinanco-

ván z prostředků EU, a který rea-

lizuje organizace ACADEMIA 

IREAS, o. p. s. ve spolupráci s or-

ganizací Pro zdraví 21 z. ú.

Michaela Chocholoušová, Klára 

Kováčová – členky týmu Lidské 

zdroje v organizaci IREAS – se 

zaměřují na vzdělávání a podpo-

ru znevýhodněných osob, vzdě-

lávání pedagogických pracovní-

ků a dalších profesních skupin, 

zejména ve školství a sociální ob-

lasti. V současnosti se organi-

začně a metodicky podílejí na 

projektu Učitel v roli Tvůrce, kte-

rý je spolufinancován z pro-

středků EU.

Zdeňka Benešová – statutární zá-

stupce organizace Pro zdraví 

21 z. ú., která je garantem akre-

ditace DVPP Učitel v roli Tvůr-

ce.

Tereza Špinarová - terapeutka, 

lektorka, trenérka, kouč, prů-

vodkyně osobním a týmovým 

rozvojem. 
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5 unikátních míst 
na čtení v Praze

Ačkoliv se může zdát, že v Praze se pří-

hodné místo na čtení nachází na každém 

rohu, bohužel ne vždy se na první pokus 

poštěstí najít takové prostory, které by ne-

rušenou četbu umožňovaly. Vyplatí se 

vsadit na jistotu. Když se navíc rozhod-

nete svoji lásku pro literaturu spojit s dal-

šími příjemnými maličkostmi, budete 

nadšení z toho, jak krásná místa naše 

hlavní město nabízí. Takže – kam se za 

pravým literárním zážitkem vydat?

Pro ty, kteří plavou proti proudu

… je tu Paralelní Polis. Pravděpodobně 

byste již do samotné kavárny měli přijít 

s alternativní četbou, jinak nezapadnete. 

Celý koncept Paralelního Polis, jak již 

název vypovídá, je totiž založen na alter-

nativním přístupu. V podniku se neplatí 

penězi, ale bitcoiny, které si po vstupu na-

hrajete na kartu. (Na směnu je potřeba 

mít s sebou peněžní hotovost v bankov-

kách.) Odměnou za zvládnutí prvního 

kroku vám bude tiché prostředí, hezký in-

teriér, jehož velká část je „hipstersky“ vy-

bavena voštinovým nábytkem, v nabídce 

je i skvělá káva a výběr z netradičních 

piv. Společnost vám pravděpodobně 

bude dělat pár mladých volnomyšlenká-

řů s MacBooky, jak už to v alternativněj-

ších kavárnách chodí.

Adresa: Dělnická 43, Praha 7

Otevírací doba: po–pá 08:00–20:00 hod., 

so-ne 12:00–21:00 hod.

 Pro zajímavost: Celý koncept projektu 

„Paralelní Polis“ je postaven na myšlen-

ce „state free“, což znamená, že komplex 

boce propojeny. A to i v době, kdy vztahy 

mezi oběma oblastmi mohou být nega-

tivně ovlivněny současným děním spoje-

ným s imigrační krizí.

Pro nadšené angličtináře

… je tu Globe Bookstore and Cafe. 

Shoda jmen se světoznámým divadlem v 

Londýně není náhodná. Právě toto místo 

je totiž pro milovníky anglického jazyka 

a anglické rodilé mluvčí jako stvořené. 

Po vstupu se ocitnete v knihkupectví s an-

glicky psanou literaturou a (jen) anglicky 

mluvící obsluhou, v levé části a také 

vzadu si pak u četby budete moci vychut-

nat kávu, nebo si dokonce dát oběd a veče-

ři. Pokud však na své čtení potřebujete na-

prosté ticho, doporučila bych si sednout 

v části kavárny blíže ke vchodu či přímo 

v sekci knihkupectví. V zadní části totiž 

hrozí, že přes všudypřítomnou anglickou 

konverzaci ostatních návštěvníků kavár-

ny/baru se na svou knížku nebudete moci 

soustředit.

Adresa: Pštrossova 6, Praha 1

Otevírací doba: po–pá 10:00–24:00 hod., 

so–ne 09:30–01:00 hod.

 

Text a fotografie: Markéta Popelářová

funguje bez jakýchkoliv zásahů státu. 

Hlavními idejemi jsou decentralizace, 

technologie a kryptoanarchie . Designo-

vou kavárnou to však zdaleka nekončí. 

Ve stejné budově naleznete také tzv. 

„Paper Hub“ (coworkingový openspace, 

který vyvolává dojem, že je celý z karto-

nu), multifunkční sál a zasedací míst-

nost.

Pro zapálené germanisty

… je tu knihovna v Goethe-Institutu. Ta 

se po rekonstrukci znovuotevřela teprve 

na podzim minulého roku. A rozhodně 

stojí za návštěvu. Předesílám – není třeba 

si dělat obavy, do prostor vás vpustí i bez 

znalosti němčiny. Avšak pokud německy 

umíte, určitě oceníte široký výběr z ně-

mecky psaných knih, časopisů a filmů na 

DVD. Nově zařízená knihovna je svou 

útulností a vznešeností skvělým místem, 

kde se v tichu můžete ponořit do své kníž-

ky. A nezáleží na tom, jestli do české 

nebo německé.

Adresa: Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

Otevírací doba: út–čt 13:00–19:00 hod., 

pá–so 11:00–17:00 hod.

Pro zajímavost: Momentálně je před vstu-

pem do knihovny k vidění exponát vzta-

h u j í c í  s e  k  p r o j e k t u  „ C A RT E 

BLANCHE MIDDLE EAST“. Jedná se 

o iniciativu spojující pražský Goethe-

Institut s Goethe-Institutem v Ammánu 

(Jordánsko). Projekt návštěvníkům po-

skytuje vhled do dění v arabském kultur-

ním prostoru a poukazuje na to, v kolika 

směrech jsou arabský a evropský svět hlu-

Existuje něco příjemnějšího než si v chladném počasí najít útulné prostory a ponořit se do stránek oblíbené kníž-
ky? Přečtěte si pět tipů na místa, která byste měli v Praze spolu s knížkou rozhodně navštívit.



Globe

Paralelní Polis

Goethe-Institut
(Zdroj fotografie: Goethe Institut)
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upozornit na prozatímní absenci Wifi. O to 

více vám ale okolní svět dovolí soustředit 

se na příběh ve vaší knížce. A to za to roz-

hodně stojí.

Adresa: Tusarova 791/31

Otevírací doba: po–so 11:00–22:00 hod., 

ne 11:00–19:00 hod.

Pro zajímavost: Vnitroblock pochází 

z dílny autorů, pod jejichž rukama již pro-

šly projekty jako „Radlická – kulturní 

sportovna“ nebo velice oblíbená „Ka-

várna co hledá jméno“. Sami autoři ozna-

čují Vnitroblock za multifunkční prosto-

ry, ve kterých si své najdou jak kavárenští 

povaleči, jedlíci, tanečníci (nachází se tu 

malé taneční studio), tak milovníci de-

signového oblečení a mnozí další. Sou-

částí Vnitroblocku je dokonce i minikino.

Pro milovníky historie a krásných 

prostor 

… je tu Národní knihovna v Klementinu. 

Možná Klementinum dennodenně míjíte 

na své cestě do práce, ale pokud jste ještě 

nenavštívili jeho interiéry, myslím, že je 

na čase. V hlavní studovně v období vyso-

koškolských zkoušek pravděpodobně po-

tkáte mnoho studentů skloněných nad 

skripty, ovšem o to více vás místo bude 

fascinovat. V regálech vedoucích okolo 

studovny si stačí vybrat knížku dle vaše-

ho vlastního vkusu, případně si otevřít 

svou vlastní a usadit se u jednoho ze stol-

ků. Zaručuji, že se rázem ocitnete v úplně 

jiném století. Dýchne na vás atmosféra 

starých knih, vědeckého bádání a pozná-

ní.

Považuji však za důležité upozornit na 

jednorázový vstup v ceně deseti korun. 

Pokud byste Klementinum chtěli navště-

vovat častěji, vyplatí se registrace. 

U vchodu je také z bezpečnostních důvo-

dů nutné odložit kabát a případná větší za-

vazadla.

Adresa: Klementinum 190, Praha 1

Otevírací doba všeobecné studovny: 

po–so 9:00–22:00 hod., ne zavřeno

 

Pro milovníky industriálního designu

… je tu nově otevřený komplex s názvem 

Vnitroblock. Pokud jste do kavárny ještě 

nezavítali, pravděpodobně její vchod pře-

hlédnete, stejně jako já. I s Google Maps. 

Na Vnitroblock vás totiž upozorní jen pár 

docela nenápadných cedulek na vratech. 

Za nimi na vás ale čeká prostorná kavárna 

s retro křesly, obchod se stylovým de-

signovým oblečením a hlavně ojedinělá 

atmosféra industriálního prostoru pod-

kreslená dobrou hudbou. Kvůli hudbě do-

poručuji usadit se v zadní části kavárny, 

dále od reproduktorů. Ačkoliv četba kní-

žek je plně off-line záležitost, bylo by fér 

Klementinum

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