
ročník IV.   číslo 11  2016/17/ / 

Michal Horáček
Naším přírodním zdrojem je 
talent a tvořivost lidí

Milan Hejný
Hledat nové cesty, znamená brát 
odpovědnost

Tomáš Studeník
Naučme se mluvit 
o FuckUpech

TÉMA
Mýty ve 

vzdělávání

M A G A Z Í N O B E ZV Z D Ě L ÁVÁ N Í  H R A N I C





3editorial

Existují mýty?

ročník IV. | číslo 11 | 2016/2017
Adresa redakce: Pobřežní 34, 
186 00 Praha 8 – Karlín
Vydavatel: www.scio.cz
Telefon: 234 705 521
Šéfredaktor: Markéta Majerová
E-mail: mmajerova@scio.cz
Redakce: Lucie Macášková 
Hejbalová, Andrej Novik, Eliška 
Hloupá Sovová, Jana Kovaříková, 
Markéta Popelářová, Jáchym 
Vintr
Kresba na obálce: Martin Zach
Foto editorial: Aneta Kupcová
Korektura: Jana Sedláčková

Když jsme se ve Scio zamýšleli, jaké téma by 
mělo být obsahem nového Perpetua, tak ve 
vzduchu létala spousta nápadů. Některé z nich 
byly použitelné, jiné o něco méně, a další byly tak 
dobré, že jsme se rozhodli o jejich zařazení do dal-
ších vydání. Takže tu nebudu víc prozrazovat. Ale 
proč jsme se nakonec rozhodli pro téma Mýty ve 
vzdělávání?

Třeba proto, že jsme denně konfrontováni 
s názory ukazujícími na přítomnost legend o vzdě-
lávání, které se v naší společnosti stále tradují. 
Také proto, že nám připadá zbytečné, abychom 
v době plné informací i uskutečněných vědec-
kých výzkumů věřili nepodloženým bludům. 
A hlavně proto, že známe dobré příklady kolem 
nás, které je úspěšně vyvrací. A přesně jim patří 
následující vydání. Zavede vás do knihovny, 
která není o knihách. Dokáže, že holky patří do 
IT. Zbaví vás obavy z toho, že se o neúspěchu 
není dobré dělit s druhými. Zpochybní předpo-
klad o tom, že vnitřní motivace je samospásná, 
nebo že v řemeslu není budoucnost. Předloží 
sedm největších mýtů, které jsme se učili v děje-
pise. A taky otevře otázku, zda tím největším 
mýtem není naše představa, že vzdělávání je 
o škole. A protože jedním z mýtů, které kolují, je 
ten, že holkám matika nejde, tak jsme do vydání 
přidali také rozhovor s Milanem Hejným, jehož 
progresivní metoda výuky matematiky se u nás 
nyní začíná prosazovat. Ale více než o matema-
tice se v textu dočtete o hledání nových cest 
a odpovědnosti, která s tímto procesem souvisí. 
A jedním z posledních mýtů, který bychom rádi 
narušili, je představa o tom, že vzdělávání a poli-
tika se vylučují. Z rozhovoru s Michalem 
Horáčkem naopak vyplívá, že vzdělávání je poli-
tické téma, jelikož se týká života v polis a naší 
pospolitosti. Je patrné, že téma Mýtů ve vzdělá-
vání v sobě skrývá téměř nevyčerpatelný poten-
ciál. Ale zůstává otázkou, zda tím největším 
mýtem není představa, že nějaký mýtus může 
ještě v dnešní společnosti dlouhodobě existovat?

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

Markéta Majerová
Šéfredaktorka
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Co neplatí o on-line kurzech 

Nejméně 5,8 milionů amerických vyso-
koškolských studentů je zapsáno v ales-
poň jednom on-line kurzu. Přesto přetr-
vávají některé mylné představy o nich. 
eCampus News představuje osm nejčas-
tějších mýtů sestavených společností 
Cypher Learning: 1. Online neznamená 
kvalitní: I když se mnoho univerzit snaží 
dosáhnout rovnosti mezi virtuálními 
a běžnými programy, mnoho je teprve na 
začátku. 2. Získat online titul je jednodu-
ché: Studenti online kurzů mohou postu-
povat vlastním tempem, není tu ale 
nikdo, kdo by jim připomínal termíny. 
3. Neakreditované online kurzy: Validita 
online kurzu záleží na instituci, která ho 
nabízí. 4. Kredity získané online nejsou 
přenosné. 5. Interakce s učiteli neexis-
tuje: Online učení nabízí řadu možností, 
jak s učiteli komunikovat. 6. V online kur-
zech nelze kontrolovat podvádění: Uči-
telé online kurzů mají teď daleko víc 
nástrojů, jak kontrolovat plagiátorství. 
7. Zaměstnavatelé online tituly neuzná-
vají: Čím dál víc si jich všímá spíše 
dovedností místo titulů. 8. Renomované 
univerzity online kurzy nenabízí: Ame-
rické přední instituce jako Harvard, Stan-
ford nebo MIT nabízí online programy.

Zažít nudu nevadí

Psychologové a experti na vývoj dětí 
varují, že přílišná organizace letního 
času dětí není příliš vhodná a může jim 
znemožnit najít jejich opravdové zájmy, 
uvádí zpravodajský server Quartz. 
Pokud dětský čas stále plánují rodiče, 
nenaučí se to dělat děti samy. Teresa Bel-
ton, hostující na univerzitě East Anglia, 
studuje souvislost mezi nudou a předsta-
vivostí a říká, že prožití nudy je klíčové 
pro vytváření „vnitřních stimulů“, které 
pak umožňují kreativitu. Významem 
nudy ve vývoji dětí se vědci zabývají už 
desetiletí. V roce 1930 píše ve své 
odborné knize filozof Bertnard Russell, 
že představivosti a schopnosti vyrovnat 
se s nudou se musíme naučit už jako děti. 

Psychoanalytik Adam Philips pak ve své 
knize z roku 1993 uvádí, že schopnost 
nudit se může být pro dítě vývojovým 
úspěchem. Dospělí by podle něj měly dát 
dětem čas, aby si samy našly, co je sku-
tečně zajímá.

Mýty o učení stále kolují

Ulrich Boser, odborník na efektivní 
učení, zkoumal na vzorku 3 000 Ameri-
čanů, nakolik ve společnosti i přes 
výsledky výzkumů přetrvávají mýty 
o učení. Výsledky analyzuje zpravo-
dajský server NPR Education. Na 90 % 
respondentů například souhlasí s tím, že 
by studentům měly být informace předá-
vány v jejich vlastním učebním stylu, 
ačkoli byla jejich existence již dávno 
popřena. Podobné množství účastníků 
odpovědělo, že opakované čtení je efek-
tivní metoda, i když výzkumy s tím 
nesouhlasí. 71 % respondentů si myslí, 
že by učitelé měli motivovat žáky 
pochvalou za to, že jsou chytří. Věda 
takové chválení považuje za kontrapro-
duktivní, efektivnější je chválit za proje-
venou snahu. Co se týče tématu růsto-
vého myšlení, více než čtvrtina zúčastně-
ných věří, že inteligence je daná při naro-
zení, i když jsou neurovědecké poznatky 
opačné. 

Posedlost daty

Politici ve školství v britském Walesu by 
měli přestat být „posedlí daty“ a zaměřit 

5 zajímavostí ze světa 
vzdělávání 

se na širší ukazatele kondice tamního 
vzdělávání, jako je např. zdraví a spoko-
jenost žáků, doporučuje místní nezávislý 
think-tank Bevan Foundation. Server 
Sec-Ed shrnuje jeho zprávu, která se také 
vymezuje proti kontroverzní kategori-
zaci škol způsobující odliv dětí z hůře 
hodnocených okrajových škol. Doku-
ment profesora Davida Egana se čtyřice-
tiletou praxí ve výuce a výzkumu apeluje 
na větší zapojení rodin a komunit. Jako 
největší hrozbu systému vidí chudobu, 
která u dětí stále způsobuje nerovné vzdě-
lávací šance.

Žáci před obrazovkou

Britští vědci analyzovali data 120 000 pat-
náctiletých žáků o jejich celkové men-
tální spokojenosti a současně o čase, 
který tráví před obrazovkou – televize, 
počítače, tabletu i chytrého telefonu. 
Výsledky publikované v odborném psy-
chologickém časopise a popisované na 
serveru BBC News ukazují, že do určité 
míry používání technologií prospívá 
mentálnímu zdraví a škodí až po překro-
čení kritické hranice. První hodina až dvě 
duševní pohodu teenagerů přímo zvy-
šuje, což byla dosud jen nepotvrzená 
hypotéza. Vzhledem k negativním 
efektům zaznamenaným po překročení 
limitu jsou odborníci opatrní a doporu-
čují další studie na toto téma. Důležité je 
napříště rozlišovat mezi jednotlivými 
aktivitami, které třeba na mobilních tele-
fonech žáci dělají. 
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Knihovna věcí v Praze? Je odrazem nové doby

chom už konečně upustili od klamných 

představ o velkém majetném bohatství 

a dali přednost šetrnějšímu životnímu 

stylu a konceptu sdílené ekonomiky? 

Nebo se snad jen bojíme dlouhodoběj-

ších závazků a investic a sdílená ekono-

mika nám nabízí cestu, jak se dlouhodo-

bějším závazkům vyhnout?

Znovu se naučit důvěřovat

Jednou z propagátorek spoluspotřebitel-

ství a sdílené ekonomiky je Rachel Bot-

smanová. Ta ve své přednášce na konfe-

renci TEDxEdinburgh v roce 2012 vyu-

žila portál Airbnb.com (web zprostřed-

kovávající krátkodobější pronájem uby-

tování v soukromí) k popsání celého feno-

ménu. Dle ní se učíme využít sílu novo-

dobých technologií k budování důvěry 

mezi lidmi, kteří se nikdy v životě nevi-

děli. A také k znovunalézání lidskosti, 

kterou mnoho z nás paradoxně právě 

díky technologickým vymoženostem 

ztratilo. Dle jejich slov jsme se na inter-

netu během posledních dvaceti let doká-

zali přenést již přes dvě významné vlny – 

dokázali jsme internetu svěřit naše infor-

mace a následně i údaje o naší kreditní 

kartě. Nyní se ocitáme již na třetí vlně, 

učíme se prostřednictvím internetu důvě-

řovat neznámým lidem, aby pro nás něco 

vykonali v reálném světě. To, že si přes in-

ternet domluvíme paní na hlídání naší ra-

tolesti, online si vypůjčíme šaty na matu-

ritní ples nebo si přes mobilní aplikaci na 

další den domluvíme spolujízdu autem 

do vedlejšího města, to jsou vše výdobyt-

ky posledních let. Díky internetu také svá 

rozhodnutí můžeme realizovat daleko 

rychleji. Stačí pár kliknutí a máme kou-

penou letenku na druhou stranu země-

koule. Žádné fronty, žádné čekání, žádné 

placení v hotovosti.

Obrácená strana mince

Jenže vše dobré si s sebou vždy v závěsu 

nese i to špatné. A zatímco díky novým in-

Text: Markéta Popelářová, Zdroj fotografií: Goethe-Institut in Prag, Petra Hajská

V Goethe-Institutu v Praze se 

na začátku května otevřela 

knihovna věcí, svého druhu 

první v České republice. 

Pokud čas od času potřebuje-

te šicí stroj, akční kameru, 

velký party stan nebo vrtačku 

a zároveň se vám pro tyto 

předměty nechtějí obětovat 

finance ani úložný prostor ve 

vašem bytě, pak byste se do 

Goethe-Institutu měli rozhod-

ně brzy vypravit. 
Vedle normální knihovny, 

která, jak již název napovídá, 

nabízí návštěvníkům i klasické 

knihy, si v prostorách Goethe-

Institutu blízko Národního 

divadla nyní můžete vybrat 

i mezi padesáti předměty. 

Jedná se o věci, které se 

průměrnému člověku většinou 

nevyplatí kupovat – tedy 

pokud není například profesio-

nální švadlena (v případě 

šicího stroje) nebo vášnivý 

cyklista (v případě brašny na 

kolo). 

Ačkoliv se jedná o první knihovnu (půj-

čovnu) tohoto druhu v České republice, 

Prahu již předběhla města jako Bělehrad, 

Berlín, Katovice nebo Bratislava. 

Knihovna věcí v Goethe-Institutu v Bra-

tislavě navíc sloužila přímo jako inspira-

ce pro pražskou pobočku. Zrealizování 

tohoto nápadu nahrazuje klasické vypůj-

čování od sousedů nebo od známých, zá-

roveň však také demonstruje skutečnost, 

že dnešní generace začíná o majetku 

a vlastnictví hmotných věcí smýšlet 

o něco jinak. Jak jinak? 

Sdílím, sdílíš, sdílíme

Možná jste již slyšeli termín collaborati-

ve consumption neboli česky spoluspo-

třebitelství. Jedná se o ekonomický 

model založený na sdílení, výměně, pro-

najímání nebo půjčování. Místo koupě 

dává spotřebitel přednost variantě, která 

tolik nezatíží jeho peněženku a v mnoha 

případech ani životní prostředí. Sdílená 

ekonomika, termín někomu možná 

o něco známější, je poté výsečí spoluspo-

třebitelství, jež je založena na směně. A je 

přesně tím, co vystihuje dnešní mladou 

generaci. 

To si totiž zajedeme Uberem na letiště 

(pravda, v Brně už nám to pravděpodob-

ně asi neprojde), zabukujeme si ubytová-

ní na dovolenou přes Airbnb nebo Cou-

chsurfing, přispějeme stovkou kamará-

dovi na crowdfundingový projekt na Hi-

thitu, ve městě si na pár hodin pronajme-

me kolo přes Rekolu a ani si neuvědomí-

me, jak moc se právě podobáme ideální-

mu představiteli spoluspotřebitelství. 

A také nám nedojde, že ještě před pár lety 

bychom si pravděpodobně místo alterna-

tivní taxislužby Uber zavolali klasického 

taxíka, hotel rezervovali přes cestovní 

kancelář, kolo si koupili v kamenném ob-

chodě a peníze pro kamarádův projekt 

nejspíše vybírali na ulici. Naše návyky 

prošly výraznou změnou. Heslo praví: 

Unused value is wasted value. Že by-
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ternetovým portálům a společnostem za-

ložených na principech sdílené ekonomi-

ky vznikají nová pracovní místa, jinde 

pracovní příležitosti musí ubývat. 

K tomu se váže i riziko znehodnocování 

lidské práce či nestabilita cen na trhu. Již 

se nemůžeme spoléhat na to, co bylo. Je 

potřeba si ceny často kontrolovat, aby-

chom věděli, kdy je výhodné služby či 

zboží nakupovat a kdy naopak vyhazuje-

me peníze z okna. Díky internetu na sebe 

nabídka a poptávka skvěle reagují. A to 

nám může svědčit, ale i škodit.  

Vlastnit nebo sdílet? I Pražané si nyní 

mohou vybrat

Ačkoliv má sdílená ekonomika i svoji 

temnější stránku, nabírá stále na své po-

pularitě. Nyní se k trendu sdílení může 

více zapojit i naše hlavní město a v pod-

statě celé Česko. A jak knihovna věcí 

v Goethe-Institutu prakticky funguje? Vy-

brat si můžete z padesáti předmětů. Na po-

ličkách najdete například multifunkční 

sportovní síť, slackline, badmintonové ra-

kety, longboard, navigaci GPS, čelovku, 

dětskou autosedačku, instantní fotoapa-

rát, stativ, mikroskop, šicí stroj, domácí 

pekárnu, cyklistické nářadí, piknikový 

koš, přenosný gril, projektor, nafukovací 

matraci, reproboxy nebo teleskop. Stačí 

si zaplatit členskou registraci v knihovně 

Goethe-Institutu (půlrok za 100 Kč, rok 

za 200 Kč), věci si včas zarezervovat a je 

vystaráno. Předmět je možné si vypůjčit 

na týden a z knihovny si najednou může-

te odnést maximálně tři věci. 

Goethe-Institut navíc připravuje i tvořivé 

dílny a workshopy, na kterých bude 

možné se naučit některé z věcí správně 

ovládat – jak správně šít na šicím stroji, 

jak upéct chleba nebo jak pozorovat 

hvězdy teleskopem. Celá myšlenka pro-

jektu vznikla na základě iniciativy na-

zvané Shared Cities: Creative Momen-

tum, která probíhá souběžně v několika 

zemích a má za cíl zvýšit kvalitu života 

v evropských metropolích.

Že bychom už konečně upustili od 

klamných představ o velkém 

majetném bohatství a dali před-

nost šetrnějšímu životnímu stylu? 

Nebo se snad jen bojíme dlouho-

dobějších závazků 

a investic?

Kdy je možné si přijít nabízené předměty 

vypůjčit? Otevírací doba knihovny věcí 

odpovídá otevírací době knižní knihov-

ny, tedy od úterý do čtvrtka (13–19 ho-

din) nebo od pátku do soboty (11–17 ho-

din). Mimo to je možné si předměty zare-

zervovat také na e-mailu knihovnave-

ci@goethe.de. 
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věci. Celková nabídka vzdělávacích akti-

vit je velice rozmanitá a to jak do kvality, 

tak do formátu, a často se na podobných 

aktivitách setkávají de facto stejní lidé. 

Vznikají tak jakési "bubliny", kde se lidé 

cítí dobře/bezpečně, ale přenositelnost 

do každodenní praxe je velice omezená. 

Našim cílem bylo právě propojit jednot-

livé skupiny ("bubliny") a formáty tak, 

aby se informace a aktuální témata šířila 

dál a byla využitelná pro všechny, kteří 

o to mají zájem. Přizvali jsme kolegyně 

a kolegy z univerzit, samosprávy, nezis-

kovek, podnikatele, ředitele, aktivní rodi-

če… a společně s návštěvou některých 

inspirativních zahraničních festivalů 

a jejich rešerší vznikl festival Eduspace.

Jak vybíráte řečníky, témata worksho-

pů?

Řečníky vybíráme na základě evaluace 

Text: Jana Kovaříková

Eduspace, prostor, kde se smývají hranice

Eduspace je multižánrový festival, kte-

rý proběhne v letošním roce již podru-

hé. Můžete jej krátce představit?

Eduspace je festival, který ve svém 

názvu zahrnuje vše důležité. Edu jako 

vzdělávání – festivalem se snažíme 

vytvářet vhodné prostředí k setkávání 

a propojování "všech" aktérů ve vzdělá-

vání. Nesměřujeme pouze na lidi, kteří se 

aktivně vzdělávání věnují, ale snažíme se 

do dění vtáhnout i např. veřejnou správu, 

rodiče, seniory. Space jako prostor 

respektive prostory – festival ukazuje růz-

né prostory vzdělávání a tím přirozeně 

směřuje k naplňování jednoho z hlavních 

cílů festivalu – k propojování formálního 

a neformálního vzdělávání. Uprostřed se 

skrývá třetí význam – Spa jako lázně – 

festival by měl být o "občerstvení těla 

a mysli", proto se do programu snažíme 

zařazovat aktivity, které mohou potěšit – 

od koncertů přes výstavy až po promítání 

zajímavého filmu. Tento přístup zároveň 

ukazuje další významný aspekt festivalu 

– neoddělitelné spojení vzdělávání a kul-

tury.

Jak vás napadlo zorganizovat festival 

tohoto formátu? Kde jste se inspiro-

val?

Festival se vyvíjel relativně dlouho. Pořá-

dali jsme různé přednášky a konference 

a zároveň jsme také navštěvovali jiné 

přednášky, konference, workshopy, deba-

ty, kulaté stoly a semináře. Postupně 

jsme začali intenzivně vnímat dvě hlavní 

Dva dny doslova nabité vzděláváním, kulturou a setkáváním se se zajímavými lidmi. To je Eduspace fes-
tival v ulicích Brna, který ukazuje všem zájemcům nové přístupy ve vzdělávání. Návštěvníky čekají před-
nášky, workshopy, panelové diskuse a další zajímavé aktivity, které festival Eduspace přináší všem, kte-
ří se chtějí seznámit s klíčovými tématy v 21. století. Seznámit se s ním blíže můžete díky hlavnímu orga-
nizátorovi Břetislavu Svozilovi.
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předchozího ročníku a aktuálního dění 

ve společnosti. Na základě toho vznikají 

tematické sekce. Pro tento rok to jsou:  

Podnikavost a vzdělávání, Umění a vzdě-

lávání, Inspirace a vzdělávání a Rodina 

a vzdělávání. Díky podpoře významných 

partnerů, mezi které patří: Masarykova 

univerzita, Janáčkova akademie múzic-

kých umění, Moravská galerie v Brně, 

americká ambasáda, Muzeum města 

Brna – Špilberk, Nadace Open Society 

Fund Praha, Nadace Karla Janečka, 

Nadace Depositum Bonum… může na 

festival přijet i řada zahraničních odbor-

níků. Právě prostřednictvím mezinárod-

ní účasti uznávaných odborníků, lídrů 

a inovátorů z různých oborů vzdělávání 

umožňuje festival sdílení myšlenek, ino-

vací a příkladů dobré praxe i ze zahrani-

čí. Letos to budou např.:  Michael Carter, 

profesor Stanford University, jenž dříve 

vedl vzdělávací sekci ve společnosti 

Apple, Monique Fletcher, projektová 

manažerka projektu Children's Aid Soci-

ety, jenž se v Bronxu snaží zapojit rodiče 

do vzdělávání dětí, Heikki Ervast – ředi-

tel Teacher Training School, University 

of Lapland, Elizabeth Morley – emeritní 

ředitelka Dr. Eric Jackman Institute of 

Child Study Laboratory School, Univer-

sity of Toronto nebo Leszek Karczewski 

– asistent profesora Institute for Contem-

porary Culture at the University of Lodz.

Co je pro vás osobně největší devízou 

tohoto festivalu, jehož jste hlavním 

organizátorem?

Síťování, sdílení, hlubší spolupráce – ote-

vírání nových příležitostí pro každého 

účastníka.

Oproti loňsku (kdy byla témata festi-

valu více abstraktní) je festival zamě-

řen více na rodinu a vzdělávání. Prav-

děpodobně se tak festival dotkne zase 

jiné cílové skupiny. Je to záměr? Nebo 

reagujete na témata, která jsou z vaše-

ho pohledu aktuálně nejpalčivější?

Festival má hned několik rovin. Jedna 

rovina reaguje na poptávku účastníků 

(vychází z evaluace předchozího roku), 

druhá rovina reflektuje aktuální témata 

a třetí rovina otevírá nová témata, která si 

myslíme, že by měla ve vzdělávání více 

rezonovat a není tomu tak.

Jaká je podle vás budoucnost festivalu 

Eduspace? Kam se bude vyvíjet, jaké 

máte vize?

Festival Eduspace vznikal jako přenosi-

telný koncept, a to jak v rámci měst v ČR, 

tak do zahraničí. Kdybych šel více do 

detailu, tak festival reaguje na vývoj vzdě-

lávání, proto se bude proměňovat jak tema-

ticky, tak formátově. Minulý rok jsme si 

také vyzkoušeli několik věcí, které se uká-

zaly jako méně vhodné, některé předpo-

klady se naopak potvrdily. Např. to, že 

lidé jsou ochotni "obětovat" dva až tři dny 

pro kvalitní vzdělávání.

Nakonec maličko odbočím. Sám se 

vzděláváním zabýváte celkem do 

hloubky a dokonce jste v roce 2016 zalo-

žil v Brně školu Labyrinth (o níž jsme 

již v Perpetuu psali). Brzy tedy budete 

mít za sebou první rok fungování. Nedá 

mi to, abych se nezeptala, jaký to byl 

rok?

První rok v Labyrinthu s Labyrinthem byl 

tak trochu v Labyrinthu :-) A teď trochu 

vážněji. Díky kolegům, rodičům, dětem 

a partnerům to byl inspirativní rok, na kte-

rý se bude dobře navazovat.
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Učitelé na cestách

Inspirace na Ashley Primary School, 

Velká Británie: Důvěra v děti

Ashley School je uznávána jako jedna 

z nejlepších světových ekoškol. V roce 

2009 obdržela například mezinárodně 

uznávanou cenu Ashden Award za vyni-

kající práci v oblasti úspor energie 

v rámci celoškolního vzdělávacího pro-

gramu za udržitelnost. Celou školu spo-

juje jednotná koncepce založená na pro-

pojování a vytváření souvislostí. Kon-

cepci vytvořil ředitel školy, který se in-

spiroval v knize Harmony od prince Char-

lese. Školní motto zní "We are school 

where we love to learn and we learn to 

love" ("Jsme škola, kde milujeme učení 

a kde se učíme milovat").

Den na anglické škole jsme začali kres-

lením mandal, na kterých nám nadšený 

pan ředitel ukázal propojení geometrie 

s přírodou a vysvětlil celkový koncept 

školy založený na harmonických vzta-

zích napříč celým životem školy. Během 

dne jsme měli možnost seznámit se s kon-

krétními příklady života dětí ve škole. 

Děti tráví přestávky venku na hřišti. Vi-

děli jsme je hrát fotbal, skákat přes šviha-

dlo, chodit na chůdách, pobíhat a hrát 

různé pohybové hry, povídat si. Při ná-

vštěvě třídy nám pan učitel vysvětlil aktu-

ální třídní projekt, na kterém jsme mohli 

vidět propojení jednotlivých předmětů.

Školou nás provázela dvojice dětí z nej-

vyššího ročníku, byli to šesťáci. Při pro-

hlídce pozemků školy nám děti vysvětlo-

valy, jak pěstují zeleninu, starají se o zví-

řata a pozorují vztahy a cykly v přírodě. 

Děti byly při provázení vstřícné a ote-

vřené. O škole mluvily s nadšením a zápa-

lem. Také jsme se dozvěděli, že se děti ak-

tivně účastní chodu školy, například za 

peníze vybrané na školním jarmarku kou-

pily prolézačku na školní hřiště, každý 

jednotlivý ročník se také stará o jednu ob-

last ve škole – úklid, recyklace, úspora 

energie.

Učivo vychází z toho, co děti vidí okolo 

sebe. Nejdříve se učí o bezprostředním 

okolí, popisují, co se děje v přírodě, jak 

to souvisí s jinými přírodními jevy i s kul-

turou. Výuka probíhá podle důkladně vy-

pracovaných několikaměsíčních plánů, 

ve kterých se propojují různé předměty. 

Každý týden je ve škole stanovena 

otázka, která se objevuje ve všem, co se 

ten týden děti učí. Výuka probíhá v tema-

tických blocích. Například, když se děti 

učí o vesmíru, začnou s dekorací třídy. 

Z různých materiálů vytvoří planety, kte-

rými si učebnu vyzdobí. Celou dobu se 

pak učí v tematicky vyzdobeném pro-

středí. Model sluneční soustavy děti vy-

tvořily ve výtvarné výchově, v dějepise 

si povídaly o bájích a pověstech o plane-

tách a souhvězdích. V zeměpise se učí 

o sluneční soustavě a jednotlivých plane-

tách, pak přejdou na praktické využití slu-

neční energie. V biologii děti probíraly 

důležitost fotosyntézy a sluneční energie 

pro život na Zemi. Děti pod vedením uči-

tele diskutují o problémech s využitím 

sluneční energie z různých úhlů pohledu. 

Dostávají technická vysvětlení i prak-

tické ukázky – ve škole využívají slu-

neční kolektory. Zabývají se tím, jak stát 

podporuje výrobu sluneční energie 

a k jakým změnám v této podpoře došlo, 

například že stát podporu sluneční 

Na konci března navštívi-
li pilotní studenti výcvi-

ku Učitele naživo 
a účastníci z řad učitelů 
a ředitelů škol tři zahra-

niční školy: Lorentz 
School v holandském 

městě Hilversum, 
Athénée Royal Prince 
Baudouin v belgickém 
Marchin a londýnskou 

Ashley Primary School. 
Studenti přijeli plni 

zážitků a nových inspira-
cí. Během 4denní cesty 
najeli téměř 2.500 km. 

Co by se podle studentů 
dalo nebo mohlo 

z navštívených zahranič-
ních škol přenést do 

českého školství? 
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energie omezil. V občanské výchově pak 

píší dopis místnímu politikovi ohledně 

problému s výkupem solární energie od 

školy. V hodině angličtiny zase píší poli-

tikům dopis s argumenty, proč by stát měl 

využívání sluneční energie podpořit.

V jiné hodině jsme viděli, že děti si samy 

vyhodnocují práci a pokrok. Do připrave-

ných formulářů si každý sám odpovídal na 

otázky – Co jsem se naučil? V čem jsem se 

zlepšil? Na čem potřebuji dále pracovat?

Kladli jsme si otázku, co bychom se od 

této školy mohli naučit. K propojování 

předmětů je zapotřebí, aby spolupracovali 

jednotliví učitelé různých předmětů, což 

se může zdát jako těžký úkol, ale každý 

malinkatý krůček může být začátek pozi-

tivní změny. Velice dobře si lze představit 

propojení biologie či jiného předmětu s vý-

tvarnou i hudební výchovou. Řekněme, že 

se v zeměpise učíme o vodstvu, v biologii 

se učíme o vodních ekosystémech, ve fy-

zice o vlastnostech vody, ve výtvarné vý-

chově budeme vodu ztvárňovat různými 

způsoby, v hudební výchově můžeme pro-

bírat Smetanovu Vltavu, v češtině mů-

žeme psát esej o významu vody pro člo-

věka. Konečným výstupem může být spo-

lečný plakát, ve kterém děti propojí vše, 

co se o vodě naučily. Plakát se pak využije 

k výzdobě školy.

K propojování předmě-

tů je zapotřebí, aby spo-

lupracovali jednotliví 

učitelé různých před-

mětů, což se může zdát 

jako těžký úkol, ale 

každý malinkatý krůček 

může být začátek pozi-

tivní změny. 
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škole podílejí i na správě a chodu školy. 

Mají zodpovědnost za prostředí, ve 

kterém se pohybují, například vynášejí 

odpadky, uklízí třídy, nosí si do třídy sva-

činy, pečují o slepice. Zároveň min. 2x 

denně během pauz mají možnost trávit 

volný čas venku na pozemcích školy.

Při návštěvě hodin jsme hned cítili pří-

jemnou a pozitivní atmosféru ve třídách. 

Učitel ji zajišťoval i dobrou komunikací 

nejen verbálně, ale i velkou řadou pomů-

cek, například kostkou se znaky (zelená 

= jsem ok, červená = mám problém, 

otazník = mám dotaz, žlutá = potřebuji 

větší klid na práci), plastovou kačenkou 

(odchod na WC), kartami, losovacími 

špejlemi atd. Vztahy učitelů se žáky půso-

bily rovnocenně, učitel se snažil být na 

stejné úrovni se studenty.

Zaujaly nás také pomůcky, které pomá-

haly k lepší organizaci třídy. Nejvýraz-

nějším prvkem bylo rozdělení třídy do 

zón, kde po okrajích třídy byla tichá 

zóna, před tabulí byla zóna určená pro vý-

klad učiva paní učitelkou a uprostřed 

vzadu třídy měli žáci k dispozici zónu 

pro spolupráci. Když jsme měli možnost 

nahlédnout do materiálů dětí, ukázaly 

nám portfolia, kde jsme viděli nejeden in-

spirativní materiál. Žáci si vedli pláno-

vací list na každý týden, kde si barevně za-

znamenávali, kdy jakou práci budou dě-

lat. S tím souvisel reflektivní list, který si 

po týdenní práci vyplnili a zreflektovali 

v malé skupině. Když žák pro práci po-

třeboval ticho, mohl si kdykoliv ve třídě 

nasadit „hluchadla“ (tedy sluchátka bez 

hudby) a nikdo ho nerušil.

V náruči přírody: Athénée Royal, 

Belgie

Po příjezdu ke škole v Belgii nás uvítala 

delegátka školy a uvedla nás branou do 

přírodního areálu státní školy, která se 

Děti se ve škole 

podílejí i na správě 

a chodu školy. 

Mají zodpovědnost 

za prostředí, ve 

kterém se pohybu-

jí, například vyná-

šejí odpadky, uklízí 

třídy, nosí si do 

třídy svačiny, peču-

jí o slepice.

hlásí ke skautským principům. V jídelně 

jsme se setkali s panem ředitelem, poté 

jsme se rozdělili do dvou skupin a vydali 

se na výpravu.

Jedna skupina šla nejprve obhlédnout bu-

dovy školy, druhá se vydala do jedné 

z budov přilehlého internátu, pak si sku-

piny role otočily. Internát hýřil umělec-

kými díly z celoškolního zážitkového kar-

nevalu, k dispozici byla mimo jiné stu-

dovna a místnost se stolem na stolní tenis. 

Zajímavá byla i „squattingová“ místnost, 

kde smí žáci volně fungovat – včetně 

např. sprejování na zeď. Pravidla na in-

ternátu jsou relativně striktní, ale z výpo-

Daltonský plán na OBS Lorentz 

School, Holandsko

Základní škola se opírá o tzv. daltonský 

plán, který přizpůsobuje dle vlastních po-

třeb. Snaží se rozvíjet principy volnosti, 

samostatnosti a spolupráce. Zde bylo 

velmi zajímavé vidět právě daltonský 

plán a jeho metodickou pestrost v plném 

rozsahu.

Po příjezdu do školy nás přivítal celý pe-

dagogický sbor, který zrovna zahajoval 

každodenní ranní poradu. Ihned jsme tak 

měli možnost vidět, jak škola funguje 

jako jeden velký spolupracující kolektiv. 

Učitelé k nám byli vstřícní a byli ochotni 

sdílet své zkušenosti. Během otevřené dis-

kuse s učiteli jsme zjistili, jak se liší jejich 

vzdělávací systém od našeho. Například 

– jeden učitel učí všechny předměty a má 

tak možnost propojovat témata napříč 

obory; nebo že se učitelé 8x ročně setká-

vají při tzv. seminárních dnech, ve kte-

rých se dále vzdělávají a upevňují vzá-

jemné vztahy; nebo že každý učitel učí 

vždy 3 až 4 roky jeden ročník a nejde 

s dětmi od 1. do 5. třídy, jako je to ve vět-

šině českých základních škol. Z nástěnky 

na chodbě jsme vyčetli, že o dobré vztahy 

ve škole se starají i vybraní žáci, kteří po-

m á h a j í  o s t a t n í m  s p o l u ž á k ů m 

s osobními problémy (poté, co projdou 

příslušným školením).

V rámci celého dne jsme ocenili možnost 

volně se pohybovat po škole, procházet 

mezi otevřenými třídami, pozorovat 

výuku a nahlížet do studijních plánů dětí. 

Žáci zde mají možnost sami rozhodovat 

o průběhu svého učení – kde a jak bude 

probíhat, čemuž jsou přizpůsobeny jak 

třídy, tak celá škola (např. „učební 

koutky“ na chodbách). Učitel fungoval 

jako průvodce učením dětí a průběžně 

dětem ukazoval, kde se ve své práci na-

cházejí a kam mohou jít dál. Děti se ve 
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vědí žáků se zdálo, že jsou na internátu 

upřímně spokojeni a tvoří komunitu po-

dobně naladěných lidí. Starší děti se zde 

starají o mladší a pro internátní studenty 

škola pořádá víkendové akce.

Po stěnách chodeb ve výukových budo-

vách byly výstupy různých projektů. 

Umělecké zaměření dominovalo. Mo-

zaiky, textilní výtvory i obrazy sloužící 

jako didaktické pomůcky (např. dórský 

sloup v učebně latiny) byly opravdu 

krásné. Jedna z učeben byla vyzdobena 

materiály pro výuku angličtiny, na stěně 

byly také speciální kastlíky s prací pro ty, 

kteří jsou hotovi dříve. Hodiny, které 

jsme viděli, ničím zvlášť nevybočovaly 

z běžného standardu známého i z našich 

škol. V hodině francouzštiny jsme mohli 

sledovat využití metod kritického myš-

lení (srovnávací tabulka). Ocenili by-

chom vyváženější zapojení dětí při sku-

pinové práci i lepší promyšlení cílů vý-

uky. Nicméně z úsměvů dětí posedávají-

cích o přestávce před školou v trávě 

a z rozhovorů s průvodci bylo jasné, že se 

jim ve škole líbí. K návštěvníkům byli 

milí a otevření. Škola je zaměřená na se-

beprezentaci a na vztahy mezi žáky 

i mezi žáky a učiteli. Celkově jsme však 

pozorovali určitý rozpor právě mezi tím, 

jak se škola prezentuje a jak to v ní fak-

ticky chodí, což se projevilo například 

tím, že někteří studenti, kteří nás prová-

zeli, neměli úroveň prezentace příliš vy-

sokou.

Pan ředitel nám pak v kinosálu s obrázky 

a grafy v zádech nadšeně vyprávěl 

o škole. Viděli jsme fotografie ze škol-

ních akcí a mnohé učitele spolu se zvíře-

cími maskoty, kteří doplňovali skautský 

a přírodní kolorit školy. To byla příleži-

tost, kde se dala vysledovat souvislost se 

skautskými principy, jak je známe v ČR. 

Jiné příklady školních aktivit jsou např. 

Students Rally – projekt začínající na za-

Učitel naživo

Je učitelský výcvik. Od září 

2016 běží pilotní jednoletý vý-

cvik studentů s intenzivní praxí 

na školách. Trénink je zaměřený 

na rozvoj osobnosti pedagoga, 

schopnost vytvářet a udržovat 

vztahy založené na důvěře a re-

spektu, pedagogiku orientova-

nou na dítě a reflektivní doved-

nosti. Výcvik je inspirován ově-

řenými zahraničními programy. 

Na vývoji a produkci programu 

se podílí tým zapálených odbor-

níků, inovátorů a lidí z praxe.

Učitel naživo vzniká v rámci la-

boratoře, jejímž cílem je vyvíjet 

inovativní učitelské kvalifikační 

programy, pilotně je testovat 

a poskytovat dál dalším vzdělá-

vacím institucím jako know-

how. Jde zde o to, aby se přípra-

va učitelů měnila v duchu rozvo-

je potenciálu každého jednotliv-

ce - jak učitele tak dítěte. Projekt 

vyvíjí Nadace Depositum Bo-

num ve spolupráci s Duhovka 

Group za podpory dalších part-

nerů. Více informací o výcviku 

naleznete na www.ucitelnazi-

vo.cz.

čátku září, v rámci kterého na různých té-

matech (např. Egypt, Říše římská) spolu-

pracují studenti napříč ročníky; nebo 

Group Management Training – letos pro 

pátý ročník, jež by měl příští rok školit bu-

doucí páťáky. Škola dále pořádá vlastní 

talentovou show nebo společný kemp na 

konci školního roku, na jehož organizaci 

se podílejí studenti starších ročníků.

Návštěva byla zakončena obědem ve 

školní restauraci, která se pyšnila kva-

litním servisem a skvělým jídlem. Dů-

věra v žáky byla demonstrována logis-

tikou podávání stravy, která byla rozvá-

žena v překrásných nádobách na vozí-

cích uličkou vedoucí z moderně vyba-

vené kuchyně středem prosvětlené re-

staurace. Na každý stůl byly z vozíku po-

staveny nádoby, u nichž si každý mohl na-

brat tolik, kolik chtěl. Oceňujeme snahu 

zabránit takto plýtvání.

Zdá se, že v této belgické škole jde přede-

vším o dlouhodobou práci na důvěře, soli-

daritě, seberealizaci, týmovosti apod. 

Ani inspiraci skautingem jsme neměli 

možnost přímo sledovat, svázanost pra-

vidly se naopak většině z nás zdála pří-

lišná. Škola tak trochu narušila stereo-

typní představu, že v západní Evropě 

musí být všichni o krok napřed. Jasné 

plus je v propojení školy s přírodou. 

Možná i díky němu převažuje dojem, že 

jsou zde děti šťastné a že není potřeba, 

abychom kvůli tomu byli jako učitelé 

vždy ve všem inovativní.
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Učitel v roli dělníka, zahradníka 
a divadelního herce

blíže popisuje dobu 18. a 19. století a vy-

světluje okolnosti, za kterých valná vět-

šina vzdělávacích systémů vznikala. A ná-

sledně také uvádí, proč systém založený 

na produkování stejně schopných děl-

níků zaměřených na manuální práci, od-

souzených k celoživotní práci v jedné to-

várně, v dnešní době již nadále nemůže 

fungovat. V té době nebyla kreativita žá-

danou dovedností. Dnes je nenahradi-

telnou vlastností, kterou bychom pro pře-

žití v dnešním komplikovaném světě roz-

hodně měli mít. Škola nám ji ani nemusí 

předávat. My ji totiž ve své výbavě 

máme již od raných dětských let. Stačí ji 

jen správnými metodami a činnostmi ope-

čovávat a v nejlepším případě i rozvíjet. 

Jenže inspirovat se nemusíme jen v prů-

myslové oblasti. Podobné nešvary jako 

ve vzdělávání totiž řešíme nebo jsme ře-

šili i v zemědělství – v okruhu na první po-

hled vzdělávání tolik vzdáleném. Jako 

krásná ukázka může sloužit například 

srovnání role zahradníka a role učitele. 

Zahradník totiž netvoří květiny, nýbrž je 

pěstuje. Nedává květ, list, stonek a kořen 

k sobě, ale vytváří co nejvhodnější pod-

mínky k tomu, aby rostlina rostla sama 

od sebe. Podobně ani učitel neskládá 

osobnost žáka z jednotlivých částí – z ma-

tematiky, českého jazyka, prvouky a tělo-

cviku - ale snaží se mu v učení pomoci, 

vytvořit co nejvhodnější podmínky pro 

jeho růst.

A možná jste to i vy, kdo v posledních le-

tech dává raději přednost bio zelenině 

a produktům z eko-farem. A ne, protože 

je to cool a dělají to další lidi kolem vás... 

ale hlavně proto, že chcete jíst kvalitní 

jídlo, u kterého znáte v nejlepším případě 

i samotného pěstitele. A také víte, že to 

prospěje vašemu zdraví a snad i duši.

Podobná myšlenka se dá aplikovat i na 

vzdělání, které byste si přáli pro vašeho 

Jaké další metafory dokážeme ke vzdělá-

vání najít? Touto otázkou se zabývá Sir 

Ken Robinson, mezinárodně uznávaný 

odborník na vzdělávání, ve své knize s ná-

zvem Creative Schools vydané v roce 

2015. Do češtiny sice ještě přeložena ne-

byla, ale za pozornost českých čtenářů 

rozhodně stojí. Autor se v ní vyjadřuje ke 

stavu školských systémů, k jejich špat-

ným, ale i dobrým stránkám. Zabývá se 

tím, jak se ze situace, do které jsme školy 

dostali, co nejsnadněji dostat. A i když se 

vše primárně týká amerického školního 

prostředí, ponaučení a inspiraci můžeme 

snadno přenést i k nám do Česka.

Sir Ken Robinson pracoval dříve jako pe-

dagog, nyní působí jako odborný po-

radce na vzdělávání. Znáte ho možná 

díky jeho nejslavnější přednášce s ná-

zvem Do Schools Kill Creativity? nebo 

How to escape education's death valley.

V knize Creative Schools zmiňuje osudy 

amerických škol s často podobným pří-

během. Ve svém regionu dosahovaly ve 

srovnávacích testech nejhorších vý-

sledků, místní komunita je již dávno ode-

psala. Dobré pověsti škol nepomáhaly 

ani vysoké počty zameškaných hodin jed-

notlivých žáků. Pak ale do školy při-

stoupil někdo, kdo i přes kvanta pro-

blémů a překážek viděl potenciál školy 

a věřil ve změnu k lepšímu. A hlavně 

věřil v žáky samotné. A díky kvalitním 

učitelům s kreativními nápady a za po-

moci obrovské dávky trpělivosti dosaho-

vala škola za nějaký čas výsledků, o kte-

rých se jejich učitelům dříve ani nesnilo. 

Povedlo se jim žákům ukázat, že učení ne-

musí být jejich nepřítelem, ale naopak 

prostředkem k úspěchu a štěstí. V čem 

tkvěl úspěch? V omezení standardizace, 

v pochopení studenta jako individua, 

které má vlastní potřeby, přání, talenty, 

dovednosti a sny. Zní to jednoduše. Ale je 

to právě nastavení školského systému, co 

studentova přání, sny nebo dokonce i ta-

lent dokáže během roků povinné do-

cházky znehodnotit. Talenty zůstanou 

skryty, sny a potřeby opomenuty. A spo-

lečně s nimi i budoucnost, která na stu-

denty po škole čeká. 

„K revoluci jsou potřeba tři věci,“ tvrdí 

Robinson. „Nejdříve potřebujeme vědět, 

co je špatně; mít vizi toho, co chceme 

změnit, a také znát postup, jak to změ-

nit.“ Pokud je ale naším cílem změnit 

vzdělávací systém, ať už je to kdekoliv 

na světě, uvědomme si, že se můžeme po-

učit z jiných oblastí. Metaforicky proto 

autor v knize přirovnává vzdělávání 

hned k několika oblastem. Které tři kon-

krétní z nich rozebral?

První přirovnání je spjato s historií a vý-

vojem průmyslu. To, že náš vzdělávací 

systém vznikl za dob průmyslové revo-

luce a od té doby se nijak radikálně ne-

změnil, je oblíbeným a hojně šířeným ar-

gumentem, který má poukazovat na jeho 

velkou zaostalost. Je samozřejmě za-

ložen na pravdě. Robinson ve své knížce 

„K revoluci jsou potře-

ba tři věci,“ tvrdí 

Robinson, „nejdříve 

potřebujeme vědět, co 

je špatně; mít vizi 

toho, co chceme změ-

nit, a také znát postup, 

jak to změnit.“
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potomka nebo i přímo pro vás. Vybrali 

byste si školu s dobrou pověstí, individu-

álním přístupem k dětem, s učiteli, které 

budete moci osobně poznat? Nebo raději 

obrovskou školu s pofidérní pověstí, ano-

nymními učiteli, ze které vám vaše dítě 

bude chodit domu znuděné a otrávené? 

Tendence vracet se zpět k lokálním země-

dělským produktům bez umělé modifi-

kace je znatelná. Stejně znatelný je 

i trend zakládání nových menších škol, 

kterým na individuálním rozvoji kaž-

dého jedince a na osobnějším přístupu 

k dítěti opravdu záleží. Už rozumíte pod-

statě této metafory?

Třetí metafora v sobě nese také zají-

mavou myšlenku. Pravděpodobně sou-

hlasíte, že vzdělávací proces často na-

bývá podob divadelní hry. Některé vyu-

čovací hodiny by s klidem mohly konku-

rovat kvalitním komediím či tragédiím. 

Inspiraci z divadelního světa si můžeme 

vzít i v jiném významu.

V jedné z kapitol knihy odpovídá Ro-

binson na velmi zajímavou otázku: Co 

vše se ještě dá označit jako divadlo? Aby 

divadlo bylo divadlem, můžeme klidně 

odstranit scénář, kulisy, masky, kostýmy, 

nápovědu a klidně i oponu. Divadlo bude 

stále divadlem, pokud se v něm budou na-

cházet dva elementární prvky – herec a di-

vák. Na jejich vzájemném vztahu je celé 

divadlo postaveno, jsou základními ka-

meny, které nutně nepotřebují nic z toho, 

s čím se v divadelních představeních vět-

šinou setkáváme. Podobnou metaforu by-

chom mohli přenést i do prostředí vzdě-

lávání. Základními prvky jsou - ten, kdo 

se učí, spolu s tím, kdo učí - student a žák. 

A v současné době, kdy jsme zahlceni to-

lika distrakcemi, administrativními po-

vinnostmi a dalšími rušivými prvky, je 

často vztah mezi těmito dvěma subjekty 

tolik narušován, že tím trpí obě strany. Je 

potřeba o tento vztah pečovat, starat se 

o něj, myslet na něj, jelikož na něm stojí 

valná část možného vzdělávacího úspě-

chu, a jsem toho názoru, že je až příliš 

často opomíjen. Můžeme na státní úrovni 

měnit jakékoliv školské zákony, mů-

žeme do žil školství vlévat větší a větší fi-

nance, ale pokud nebudeme myslet na 

vztah mezi dvěma hlavními aktéry, stu-

dentem a žákem, naše snaha bude marná 

a brzy znehodnocená. 

A podobně jako si po vydařené divadelní 

hře přejete, aby představení ještě nekon-

čilo a herci v hraní nadále pokračovali, 

aby hra nebyla ohraničena úvodním 

gongem a závěrečným potleskem, stejně 

tak je možné si přát, aby i vzdělávání ne-

bylo ohraničeno dvěma zvoněními a pěta-

čtyřiceti minutami vyučovací hodiny. 

Pokud si divák promítá divadelní hru 

ještě dávno po stažení opony, je to dů-

kazem kvalitně odvedené herecké práce. 

Pokud si žák povzdychne, když skončí 

vyučovací hodina, a přeje si, aby se o té-

matu mohl dozvědět ještě o něco více, je 

to důkazem kvalitně odvedené pedago-

gické práce. Dokážeme si z průmyslu, ze-

mědělství a divadla vzít dostatečné pou-

čení a přenést poznatky z těchto oblastí 

i do světa vzdělávání? 

Text: Markéta Popelářová



Co je to fuckup? 

My na to máme takové hezké české slovo  

„průser” a FuckUp Nights je právě o ni-

ch. Ta myšlenka vzešla před pěti lety od 

pětice podnikatelů, kteří byli naštvaní 

z toho, jak je všude vidět jen samý úspě-

ch. Všem se daří. Celý facebook je plný 

příspěvků o tom, jak jsou jejich známí 

dobří. A v médiích jsou mladí miliardáři 

pod třicet. Přitom život té pětice a zkuše-

nosti v podnikání byly dost odlišné. Pro-

to si řekli, že pozvou své známé a budou 

veřejně prezentovat to, co jim nevyšlo. 

A mělo to velkou odezvu. Mně se to taky 

líbilo a napadlo mě, že to bude dobře rezo-

novat s českou náturou, protože máme ra-

dost z toho, když se sousedovi něco nepo-

vede. Tak jsem jim napsal a začaly u nás 

FuckUp Nights. 

Zaujala mě ta česká nátura. Myslíte si, 

že v naší společnosti umíme o tom, co 

se nám fakt nepovedlo, mluvit? 

No, určitě hůř než třeba Američani, nebo 

Latinos. Tam nejsou tak historicky zatí-

ženi, a taky s tím rychlým budováním 

mají s neúspěchy zkušenost, na kterou si 

zvykli. Takže dneska se v Silicon Valley 

běžně říká, že pokud jsi nic nepodělal, ne-

můžeš uspět. A mají tam hesla jako Fail-

fast, nebo Fail Forward. 

Co je ale předpokladem toho, aby-

chom si z těch průšvihů odnesli něco 

dobrého? Aby to pro nás mělo ten pozi-

tivní přínos? 

První věc je o tom mluvit. Protože pokud 

je v sobě člověk dusí, tak se to musí ča-

sem někde projevit, a může pak psychic-

ky nebo fyzicky strádat. Takže je lepší se 

toho zbavovat tím, že bude o selháních 

mluvit. Vezme si z toho něco pozitivního 

a jde dál. Nenechá se stáhnout dolů. Je to 

takový americký způsob práce s neúspě-

chem. Vyhodnotit, uzavřít a vzít si z toho 

tu cennou zkušenost. To tady zatím není. 

Pořád se tu bere neúspěch jako totální se-

lhání, které člověka diskvalifikuje z pozi-

tivní budoucnosti. Zatímco v Americe to 

berou tak, že je to nutný předpoklad 

k úspěchu.

Myslíte si, že je možné uspět bez před-

chozích neúspěchů?

Já myslím, že to nejde. My jsme na 

FuckUp Nights měli už přes 130 hostů 

a všichni, kteří jsou dnes známí jako 

úspěšní, říkají, že za jedním úspěchem 

stojí vždy mnohem víc neúspěchů. 

Vy jste na jednom z večerů zmínil, že 

jste rád za ženy, které vystoupí na 

FuckUp Nights jako řečnice, protože 

bývá problém, je o účasti přesvědčit. 

Máte nějakou teorii, proč to tak je? 

Teorii mám, ale nevím vůbec, jestli na ní 

něco je. Přijde mi, že k tomu ženy přistu-

pují odpovědněji než muži. Muži to vět-

šinou berou jako příležitost, aby mohli 

ukázat jak jsou dobří, že s tím svým neú-

spěchem veřejně vystoupí, je to pro ně ta-

kové „self promo”. Ženám se ten nápad lí-

bí, ale mají pocit, že to musí být hodně 

niterný. A taky přemýšlí nad tím, jestli je 

jejich poselství dost silné na to, aby něko-

ho ovlivnilo. A nakonec se rozhodnou, že 

to tak není. Myslím, že to v porovnání 

s muži berou moc vážně, poctivě a osudo-

vě. 

Anna Novotná
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Naučme se mluvit o FuckUpech
Text: Markéta Majerová

Možná to může působit, že se zaměřu-

jete pouze na prostředí businessu. Ale 

mně přijde, že by to bylo přenositelné 

i do oblasti vzdělávání. Máte s tím něja-

ké zkušenosti? 

Tak my už jsme spolu s EDUinem jeden 

večer o FuckUpech ve vzdělávání pořá-

dali, bylo to celkem zajímavé. A určitě se 

s tím dá pracovat jak ve vzdělávání, tak 

ve vědě. Například Technologická agen-

tura ČR rozděluje výzkumné granty a chy-

bí jim více odvážných nápadů, které na 

první pohled vypadají trochu šíleně.  

Nicméně velké převratné věci vždycky 

začaly jako nějaká šílená myšlenka, kte-

rou ostatní hodnotili jako nesmysl. Tak 

bývaly z počátku hodnoceny i revoluční 

technologie. Takže TAČR by nyní ráda 

povzbudila odvážnější projekty. Ne ty, 

které jsou napsány tak, aby splnili pří-

slušná kritéria přesně podle tabulek. Ty 

jsou z podstaty věci konzervativnější.  

Ale ta skutečná inovace a pokrok z těchto 

žádostí „na jistotu“ tolik nepřichází. Tak-

že se nyní s agenturou bavíme, jak do vý-

běru projektů zanést nějaký prvek 

„nestruktury”. Aby se školy a výzkumné 

týmy nebály přicházet s odvážnějšími 

myšlenkami.

Mají mít FuckUp Nights motivační po-

tenciál? Je to jeden z cílů, proč to dělá-

te? Chcete dodat kuráž lidem, aby šli 

do věcí více naplno? 

No, jednak je dobrý, že můžu být večer 

ve městě, napít se piva a odpočinout si od 

dětí. A hlavním důvodem je mé přesvěd-

čení, že má smysl otevírat diskusi o roli 

neúspěchu.  A ukazovat, že je to normální 

součást života. Ale nechci, aby lidé od-

Jeden z citátů, který se připisuje Karlu Čapkovi, zní:  „Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“ A mýlíme se každý 
den nejen ve školách, kde jsme si za to zvykli dostávat špatné známky, ale také v práci i ve všem, co v životě dělá-
me. Je proto na místě naučit se z našich chyb vyjít tak, abychom příště uměli chybovat lépe. Jak se na neúspěch 
dívá naše společnost? A proč bychom se ho měli naučit sdílet s ostatními? I o tom je rozhovor s organizátorem 
FuckUp Nights Tomášem Studeníkem.
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ze kterého si nic neodneseme?

No, to je zajímavá otázka, ale asi těžko. 

Nemám příklad toho, že by něco nevyšlo 

a já bych si z toho nic nevzal. Samozřej-

mě, kdyby nás třeba nějaká mimozemská 

civilizace všechny zničila během vteřiny, 

tak si z toho nikdo nic neodnese. Ale člo-

věk si vždy potřebuje vykládat, co se proč 

stalo. Neboli to reflektuje.  A lidská rasa je 

nastavená pozitivně, takže vidí věci ko-

lem lepší, než jsou. Kdybychom vše viděli 

reálně, tak máme depresi a nic neděláme. 

Ale my máme tendenci se spíše přeceňo-

vat a myslet si, že to vyjde. Podle mě je to 

evoluční vlastnost, která pomohla už cave-

manům překonat náročné situace. Takže 

si myslím, že tu existuje určitá danost do-

stávat se z těch průšvihů nahoru a věřit, že 

se vše v dobré obrátí. Teď jde jen o to, za-

čít se o nich bavit otevřeně. 

tečně zamyslet. 

A proč by to měli říkat veřejně? Co jim 

to přinese navíc, než když to sdílí jen se 

svými nejbližšími? 

To samé co jim přináší úspěchy. Veřejně 

říkám, tohle se mi povedlo. Všude to sdí-

lím, dávám si to do medailonku i životo-

pisu. Ale bylo by zajímavé ukázat, co se 

mi nepovedlo. Nedávno to udělal jeden 

profesor ze Stanford University. Sestavil 

si životopis jen ze svých neúspěchů a byl 

to hodně úspěšný a sdílený příspěvek. 

Ostatní viděli, že i uznávanému profeso-

ru z prestižní univerzity se taky něco ne-

povedlo. Takže by mně přišlo zajímavé 

číst častěji podobné věci, protože to dává 

dobrou představu o tom člověku. Pro co 

se zapálil a do čeho se vrhnul. 

A je vůbec možné zažít nějaké selhání, 

cházeli s větší depresí, než tam přijdou 

a říkali si, že jim to nevyjde, nic nemá 

smysl a stejně všichni zemřeme. Takže je 

lepší dívat se na ten neúspěch pozitivně. 

Vyhodnotit si, čím nás to posunulo dál 

a co jsme tím získali. A to je dobrý slyšet 

od lidí, kteří si tím taky prošli a dnes se 

jim daří. 

Myslíte si, že je neúspěch v naší společ-

nosti vnímán jako jakési tabu? 

Já bych to za tabu neoznačil. Tím je třeba 

incest.  Já si myslím, že se o tom lidi baví. 

Ale většinou je to po pár skleničkách 

a mezi známými.  Není to něco, co by-

chom chtěli veřejně přiznávat. A tam si 

myslím, že je prostor pro změnu. Třeba 

by mi přišlo dobré, kdyby se lidi nebáli na 

pracovním pohovoru říct, co se jim nepo-

vedlo a co jim to dalo. Ale aby to nebyly 

jen nějaké fráze, aby se nad tím uměli sku-



překážek, přes které je třeba najít cestu. 

Každé dítě, jež má vedle sebe rodiče, kte-

ří o něj v tomto smyslu pečují, má mno-

hem větší pravděpodobnost úspěchu 

nejen ve vzdělávání, ale celkově v životě.

Omyl, s nímž řada rodičů žije, se netýká 

zdaleka jen věku, kdy dítě začíná 

s povinnou školní docházkou. Fakt, že se 

ve vzdělávání obsedantně věnujeme tře-

ba učení se prvků chemické tabulky či 

druhů květenství nazpaměť, místo aby-

chom věnovali maximální důraz na 

pochopení života lidského jedince, jeho 

psýché, rozvoje mozku či sociální 

interakce, se krutě projevuje v tom, že si 

Nejnebezpečnější scestný předpoklad týkající 
se vzdělávání: Je to o škole...

Vzdělávání je závislé na škole. Pravdě-

podobně nejrozšířenější a nejnebezpeč-

nější omyl, který se projevuje tím, že 

když přijde řeč na vzdělávání, v asocia-

tivním řetězci rodiče se ihned na druhém 

místě objeví škola. V roce 1966 byl pub-

likován tzv. Coleman Report shrnující 

výsledky studie provedené výzkumníky 

Johns Hopkins University na robustním 

vzorku dětí i učitelů. “It’s all family”, 

dalo by se lapidárně shrnout, na co 

výzkumnící přišli. Jinými slovy, hlavním 

prediktorem úspěchu ve vzdělávání je 

rodinné zázemí. Nejde jen o to, že vzdě-

lanější a bohatší rodiče umějí lépe posou-

dit kvalitu školy a že záměrně sdružují 

děti v prostředí dětí z podobné sociální 

vrstvy (což mimochodem v ČR způsobu-

je významné systémové problémy 

a podle šetření OECD z ní dělá zemi 

s vysokou mírou závislosti vzdělávání na 

socioekonomickém statusu zázemí). To 

zdaleka nevysvětluje fakt, že rodina je 

dominující faktor ovlivňující vzdělává-

ní.

Nejde o nějaké jednorázové rozhodnutí 

týkající se výběru školy. Jde o každoden-

ní, metaforicky řečeno “pouhým okem 

nerozpoznatelnou” míru podněcování 

dětí k myšlení, kreativitě, různorodosti 

aktivit, ale k i posilování vůle názorným 

příkladem vzoru - rodičů, posilování 

zdravých ambicí reálnou ukázkou, čeho 

lze úsilím a vytrvalostí dosáhnout. 

A samozřejmě možnost zakusit úspěch, 

k němuž je třeba dojít přes řadu dílčích 

Upozornění pro rodiče, kteří chtějí předejít nedorozumění, jež může ovlivnit zbytek života jejich dětí.
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Nedostatek 

pozornosti, 

rodičovského 

zrcadlení dětských 

potřeb 

prostřednictvím 

adekvátních reakcí, 

ale i přehnaná 

starostlivost 

tzv. “helicopter 

parents” vedou 

u dětí k těžko 

odstranitelným 

slabostem 

osobnostního 

charakteru, které se 

projevují narušenou 

sebedůvěrou. 
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řada rodičů sice vzpomene na značku kře-

míku či na to, jak vypadá pestík, ale 

o výchově nevědí často zhola nic. 

Výzkumy a pozorování potvrzují (např. 

case studies publikované terapeutistkou 

Beverly Amsel na portále GoodTherapy-

.org), že nedostatek pozornosti a láskypl-

né péče v nejútlejším dětství výrazně 

ovlivňuje míru sebevědomí a schopnosti 

sebedocenění v dospívání a dospělosti. 

Nedostatek pozornosti, rodičovského 

zrcadlení dětských potřeb prostřednic-

tvím adekvátních reakcí, ale i přehnaná 

starostlivost tzv. “helicopter parents” 

vedou u dětí k těžko odstranitelným sla-

bostem osobnostního charakteru, které se 

Text: Bob Kartous, EDUin Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous via @Boachymart

projevují právě narušenou sebedůvěrou. 

A bez sebedůvěry je takřka nemožné 

uspět, protože jakákoliv překážka se jeví 

větší než ve skutečnosti je, chybí vůle 

a odvaha k tomu ji překonat. 

Řada rodičů si neuvědomuje, že to nejdů-

ležitější - s ohledem na vzdělávání - se 

v životě dítěte odehraje ještě před tím než 

nastoupí do školy. Do školy už nastupuje 

s velmi silně rozvinutými (či zanedbaný-

mi) osobnostními vlastnostmi, které určí 

jeho školní úspěšnost. Samozřejmě, že 

rodičovské působení, v intencích výše 

uvedených, pokračuje během celé školní 

docházky a byť s věkem polevuje jeho 

vliv, trvá relativně dlouho. Paradoxně 

u těch dětí, kterým rodiče neumožnili 

dospět, trvá jejich závislost či pocit urči-

tého nedostatku nejdéle. Ani vysoká inte-

ligence či talent je pak nemusí uchránit 

před selháním, naopak je může uvrhnout 

do ještě hlubší krize, jelikož nadaní lidé, 

kterým nebylo umožněno uspět, mohou 

pociťovat mnohem větší osobní ztrátu či 

selhání.

Bez sebedůvěry je 

takřka nemožné 

uspět, protože 

jakákoliv překážka 

se jeví větší než ve 

skutečnosti je 

a chybí vůle, 

odvaha k tomu ji 

překonat. 
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A co to má co společného se vzdělává-

ním? 

Moc. 

Staré pověsti vzdělávací

Každý z nás si sebou nese celou řadu 

„starých pověstí vzdělávacích“, těch 

předpřítomných časů, které se vygenero-

valy za několik stovek let, a které si pře-

dáváme z generace na generaci, z břidli-

cové tabulky k interaktivní tabuli. Sérii 

zásad, hodnot a postojů, které řídí to, 

o čem si myslíme, že je ve vzdělávání 

důležité a funguje. Podle toho se pak 

jako učitelé nebo rodiče chováme. 

Často se při tom nezamýšlíme nad tím, 

proč si to myslíme a jestli to skutečně fun-

guje. Bereme to za věc danou. Danou 

čím? Třeba mýty. 

Před dvaceti lety Jana Nováčková vydala 

útlou publikaci s názvem Mýty ve vzdě-

lávání. Na necelých 50 stranách roz-

prášila mýty a pověry, kterým věřili naše 

prababičky, babičky, maminky, otcové 

i my. Zlomila hůl nad příslovími jako 

„škoda každé rány, která padne vedle“ či 

„ohýbej proutek, dokud je mladý“. Dese-

titisíce rodičů a pedagogů pak prošly 

kurzy jako Respektovat a být respekto-

ván a mnoha dalšími. Vycházejí stovky 

publikací ukazujících, jak je možné 

vychovávat děti jinak než mytologicky. 

Přímým důsledkem této osvěty je, že 

v ČR i jinde ve světě dramaticky klesla 

spotřeba rákosek a jedniček, a vzrostla 

poptávka po jiných než tradičních for-

mách vzdělávání. 

Hurá, plesá nyní srdce nejednoho čtená-

ře. Konečně. Zůstává ale jedno ale. Naše 

nezměněná touha po mýtech. Jasných 

a srozumitelných. Tím se nelišíme od 

odpověď je c) - Texty mají stejný cíl. 

A tím je, abychom lépe porozuměli světu 

kolem nás a cítili se v něm jako doma. 

Alois Jirásek nám pomáhá cítit se jako 

Češi doma na území dnešní České repub-

liky. Druhý text nám dává oporu k tomu, 

lépe zvládat výchovu a vzdělávání dětí. 

Prostě cítit se ve vzdělávání jako doma. 

Oba texty jsou však mýtus. Krásný, las-

kavý, lákavý. Ale někdy mylný. 

Když se řekne mýtus, vybavíme si asi 

něco jako obecně rozšířenou nepravdu, 

lež, klam. Vymyšlené tvrzení bez dosta-

tečných důkazů. Zkrátka něco, co většina 

z nás vnímá negativně. 

V dřívějších dobách ale mýtus nemíval 

minusové znaménko. Každá kultura si 

s sebou nese nějaký ten mýtus, který vět-

šinou konotuje kladně. Koneckonců Aloi-

se Jiráska dodnes předkládáme dětem 

jako stěžejního českého autora, nikoliv 

jako nacionalistického grafomana, šiřite-

le nepravd a polopravd, které nemají 

potvrzení ve vědeckých důkazech. 

Mýtus v původním slova smyslu je něco, 

co nám ukazuje, jaké to bývalo dřív, 

v krásném a neproblematickém světě, za 

onoho času, a co nám ukazuje, jak máme 

rozumět světu kolem nás. Učí nás roze-

znávat dobré od zlého. Napovídá nám, 

jak se máme chovat a co máme dělat. 

Pomáhá nám konat rychle a efektivně. 

Nemusíme dlouho dumat nad tím, jestli A 

je lepší než B. My to prostě víme. 

Mýtus je něco jako předpřítomný čas 

v angličtině či jiných jazycích. Něco co 

nastalo v minulosti, důsledky čeho ale 

přetrvávají dodnes a ovlivňují naše pří-

tomné jednání. Nádobí máme umyto. 

Kostky jsou vrženy. Vysvědčení už 

máme rozdáno. A s tím už se nedá nic 

dělat.  

O mýtech, předpřítomném čase, černé a bílé

Text: Andrej Novik

Na začátek malý test. Přečtěte si násle-

dující dva úryvky. Zhodnoťte je a urče-

te, co mají společného. 

Text 1) Pojďte a poslyšte pověsti dáv-

ných časů. Poslyšte o našem praotci, 

o předcích, jak přišli do končin naší 

vlasti a usadili se po Labi i po Vltavě 

i po jiných řekách této země. Slyšte i co 

více dochovalo se z temnoty věků, co 

zůstalo z báječných vypravování pře-

šlých pokolení, jež klaněla se bohům 

v šeru starých hájů a jež obětovala stu-

dánkám v tichých ouvalech, jezerům 

i řekám i svatému, živému ohni… 

Text 2) Styl učení je způsob, jakým člo-

věk, který studuje, přijímá informace. 

Zahrnuje způsoby a postupy, které kaž-

dému studentovi vyhovují nejvíce, 

díky kterým se učí nejefektivněji. Styly 

učení jsou založené na vrozeném 

základu (tzv. kognitivní styl) a dále se v 

průběhu života vyvíjí. Učební styl má 

na Tvé studium velký vliv. Pokud 

budeš znát svůj učební styl, budeš scho-

pen(a) studovat efektivněji, učení Tě 

bude více bavit a pomůže Ti dosáhnout 

lepších výsledků. Každý učební styl 

využívá jinou část mozku … 

Vyberte tvrzení, které nejlépe vystihu-

je vztah obou textů. 

Možné odpovědi: 

a) Texty nemají nic společného.

b) Texty pojednávají o stejném tématu.

c) Texty mají stejný cíl. 

Pokud jste zaškrtli odpověď a) - mýlíte 

se. 

Byť se může zdát, že Alois Jirásek a novo-

dobý odborný pedagogický text nemají 

nic společného, pravda je, že správná 
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našich babiček, otců i nenáviděných „úč“ 

ze základní školy. 

Co zjistili vědci

Byli jsme vychováváni v mýtech (mý-

tech v dobrém slova smyslu), které nám 

pomáhaly se orientovat ve světě a pozná-

vat dobré od zlého. Černé od bílého. 

Dlouhodobá osvěta posledních dvaceti 

let způsobila, že jsme mnoho původně 

jasně bílého nahlédli jako nově černé a 

odvrhli. Ale mytologické nastavení naší 

mysli, potřeba jasně rozeznávat, co je 

dobře, a co je špatně, nás přimělo k tomu, 

že jsme začali prázdná místa po bývalých 

bílých nahrazovat novými bílými. Teori-

emi, metodami, formami práce. A činili 

jsme tak stejně bezmyšlenkovitě, oddaně 

a s láskou, jako jsme kdysi poslouchali 

Jiráskovy Staré pověsti. Stačí, když 

někdo napsal „vědci zjistili, že“. 

Ať hodí kamenem, kdo někdy dohledá-

val, jestli je skutečně pravda, co vědci 

zjistili, a přepočítával údaje ve stovkách 

vědeckých článků vymletých akademic-

kými kafemlejnky. 

Vědci zjistili, že, je nový mytologický 

diskurs naší doby. Často se ale zakládá na 

stejně hodnověrných pramenech jako 

Jiráskovy skazky. 

A protože i autoři tohoto článku se provi-

nili leností mysli a v minulosti leckdy 

uvěřili novodobým mýtům postnováč-

kovské doby, rádi by se vám, milí čtenáři, 

nyní vyznali ze svých hříchů…

Vyznáváme se vám všem, že jsme také 

zhřešili a přijali za svou inovativní myš-

lenku, aniž bychom si položili otázku 

proč a jestli vůbec. Doufáme, laskaví čte-

náři, že nám prokážete své milosrdenství 

a odpustíte, když vám ukážeme příběh 

jednoho takového hříchu. 

O šrapnelech, klucích z Ohia a krás-

ných nových strojích. 

Píše se rok 1917. V Rusku vítězný říjen 

zadělává na moderní dějiny Českoslo-

venska, německé ponorky řádí ve světo-

vých mořích, Britové dobývají Bagdád 

a Falúdžu, Kuba vyhlašuje válku Němec-

ku, Einstein publikuje práce o nekonečnu 

a relativitě. A Amerika povolává 1,5 mili-

onů mužů do zbraně. Prostě krásný začá-

tek 20. století. Všechno je ale někdy popr-

vat test, který by rychle a jasně mohl určit, 

kdo má jít dělat lajtnanta a kdo pucfleka. 

A tak vznikl Army Alpha. Prazáklad poz-

dějších testů inteligence. Během dvou let 

jím bylo prohnáno na 2 miliony rekrutů 

a každý z nich dostal nálepku A, B, C, D, 

nebo E. 

Zkušenosti s Army Alpha byly dobré. 

I po válce se nadále používaly deriváty 

tohoto testu pro určení potenciálu žadate-

lů o práci v nejrůznějších odvětvích. 

Ve 30. letech ale nastala drobná potíž. 

V některých odvětvích to prostě nefungo-

valo. Konkrétně v letectví. 

Zrod vzletné myšlenky

Situace: dva adepti na pilota – dvě stejné 

hodnoty IQ – dva naprosto rozdílné 

výsledky v praxi. Jak to? Začalo hledání 

dalších faktorů. A tak se vyrojily teze 

o rozdílech v prostorové orientaci, v řeše-

ní problémů, vnímání. Začaly se vyvíjet 

testy, které by to uměly změřit. 

Narodilo se dítě jménem kognitivní styl. 

Teorie, která ve zkratce říká, že lidé se liší 

v tom, jakým způsobem zpracovávají pod-

něty. Jako mj. třeba úlohy ve škole. 

Po druhé světové válce teorie dále bobtna-

la až vykvasila do podoby V-A-K. Vizuál-

ní – Auditivní – Kinestetický. 

Malý test: když se učíte, co vám nejvíc 

vyhovuje?

a) když máte možnost si učivo vizualizo-

vat (promítat, malovat, vidět..),

b) když máte možnost učivo slyšet (třeba 

si namluvit na diktafon a poslouchat),

c) když máte možnost se při učení hýbat. 

vé. Nikdy předtím generálové neřešili 

problém, jak vytvořit během několika 

měsíců fungující armádu z tolika honáků 

dobytka z Ohia, pěstitelů kukuřice z Ari-

zony, japonských drobných šmelinářů 

z Kalifornie a chasidských intelektuálů 

z New Yorského Lower East Side. 

A tehdy asi skoro poprvé byla povolána 

do zbraně psychologie. Mladý psycholog 

jménem Arthur Otis dostal úkol vypraco-

Mýtus je něco jako 

předpřítomný čas 

v angličtině či 

jiných jazycích. 

Něco co nastalo 

v minulosti, důsled-

ky čeho ale přetrvá-

vají dodnes.
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Asi je vám jasné, jak vyhodnotit tento 

test. Prostě jste V nebo A nebo K. Zkrátka 

určitý způsob učení je vám příjemnější. 

Určitý způsob preferujete více. A co je na 

tom? Vůbec nic. Určitou učební prefe-

renci lze asi skutečně prokázat. Potíž ale 

nastává, když do prostého konstatování 

preference zapojíme mytologické myšle-

ní. Zkrátka, když povýšíme preferenci na 

něco víc, než doopravdy je. Uděláme si 

z prosté preference takového pedagogic-

kého praotce Čecha nebo Jana Husa. 

Když zkrátka chceme, aby bílá byla 

bělejší. 

V jednoduchosti je …  (nejen) rodičův 

sen

Představte si školu budoucnosti. V prů-

běhu zápisu si s vaším dítkem promluví 

odborník. Sérií vědeckých metod, dotaz-

níků a testů zjistí, jaký styl je pro vaše dítě 

dominantní. Vytvoří podklady pro 

budoucího učitele vašeho dítěte. Škola 

pak sestaví třídy podle převládajících 

učebních stylů žáků. Učitelům se dostane 

skvělé průpravy a školení, jak pracovat 

s rozličnými učebními styly. 

1. září začíná výuka. V každé třídě se učí 

trochu jinak. Někde víc poslouchají, 

někde víc malují, jinde zase tančí. Ve 

výsledku ale všechny děti zazáří a naučí 

se toho daleko více, než kdyby se všech-

ny učily stejně. 

Není to krásná představa? A přitom tak 

jednoduché. Prostě sen. 

Když se chce, tak to jde

A protože rodiče i státy moc a moc chtěly, 

aby tento zázračný a jednoduchý elixír 

fungoval, tak ho podpořili. 

EU i Spojené státy investovaly miliony 

Eur a dolarů do snahy uzpůsobit výuku 

učebním stylům žáků. Hordy vědců zača-

ly sepisovat studie, které efekt učebních 

stylů potvrzovaly. 

Po přelomu tisíciletí to nabralo rychlý 

spád a vše šlo jako na drátkách.  I MŠMT 

v ČR vyhlásilo program na podporu 

učení podle učebních stylů a autoři toho-

to článku se podíleli na vypracování 

metodiky, jak uzpůsobit výuku podle 

učebních stylů. Byla to skvělá a zábavná 

práce. 

Ale

Byla to skvělá a zábavná práce, ale úplně 

pomýlená. To co se zdálo jako sen, byl ve 

skutečnosti jenom sen. Zbožné přání, 

které bylo otcem myšlenky. Něco jako 

perpetuum mobile nebo bájný jednoro-

žec. Jak se ukázalo později z řad prací kri-

tických a solidních vědců, kteří si prošli 

a poctivě přepočítali ty údajné stovky 

důkazů o efektivnosti využívání učeb-

ních stylů v praxi, realita byla úplně jiná. 

Učení podle učebních stylů nekorelovalo 

nebo dokonce negativně korelovalo 

s výsledky žáků. Tj. čím více výuky 

podle učebních stylů, tím horší výsledky. 

Něco jako když se zeptáte dětí, co mají 

nejraději a podle toho jim budete vařit. 

Strava založená na bonbónech a slaze-

ných limonádách bude negativně korelo-

vat s celkovým zdravím dítěte. 

Případ pana Františka

František je učitel na základní škole ve 

městě Ch. Je to zapálený pedagog. Nara-

zili jsme na něj v jedné internetové disku-

zi ohledně mýtů ve vzdělávání. Byl ocho-

ten se do krve bít, že učební styly fungují. 

Do roku 2010 míval ve třídě problémy 

s jednou skupinou kluků. Prostě nepo-

slouchali, dělali nepořádek a veškeré 

jeho snahy o zajímavý výklad se míjely 

účinkem. Neučili se. František byl zoufa-

lý a zvažoval odchod ze školství. Po roce 

2010 se zapojil do projektu na mapování 

učebního stylu žáků. Provedl dotazníko-

vé šetření a zjistil rozvržení jednotlivých 

stylů ve třídě. Bylo to dost pestré, takže 

nevěděl, jestli s tím jde vůbec něco dělat, 

když má 28 dětí ve třídě a 5 skupin učeb-

ních stylů. Pak se mu ale dostala do ruky 

příručka pro výuku podle učebních stylů. 

Bylo tam na 100 námětů jak učit jinak. 

Tak to začal zkoušet. Sice se nemohl roz-

krájet, aby zároveň učil pro každou sku-

pinu dětí s jiným učebním stylem zvlášť. 

Ale řekl si, že vždy zkusí něco zajímavé-

ho pro celou třídu. Od té doby pozoruje, 

že se žáci začali zlepšovat. I ti neposední 

kluci se začali učit. Podle Františka je to 

jednoznačný důkaz, že teorie učebních 

stylů funguje. 

Ale co vlastně František vidí? Že Pepa 

a Tonda ze třetí lavice, kteří předtím byli 

úplně neteční, začali „fungovat.“ Čím to 

je? Nejspíš tím, že František přehodnotil 

svůj způsob výuky, prošel si těch 100 

námětů jak učit jinak, dal si tu práci a zku-

sil něco změnit. Začal nabízet úkoly, 

které jsou pro Pepu a Tondu adekvátnější. 

Začal o dětech více přemýšlet. Zkrátka 

individualizoval výuku. 

Individualizace se pak Františkovi odmě-

nila pozitivními výsledky, byť pan Fran-

tišek si myslí, že za to mohou učební sty-

ly. 

Pitva mýtu

Mytologické myšlení nás zkratkou 

dovedlo k mylným závěrům. Třeba pro-

to, že mýtus bývá poměrně složitý. Sestá-

vá z řady součástí, z nichž některé mohou 

být pravdivé, jiné ne. A abychom mýtu 

porozuměli, tak si jej někdy zjednodušu-

jeme. Třeba když se nám nějaká jedna 

jeho pravdivá součást líbí, máme tenden-

ci říkat i o ostatních součástech, že jsou 

taky pravdivé. Povyšujeme tak část na 

celek. Pojďme si nyní shrnout tento náš 

konkrétní mýtus. 
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Labyrint světa vzdělávání a ráj mýtů

Teorie učebních stylů je nejčastěji uvá-

děný vzdělávací mýtus, který došel maso-

vého rozšíření. I v České republice si jím 

prošly tisícovky pedagogů včetně pana 

Františka, který je ochoten dát ruku do 

ohně za to, že tato teorie funguje, byť 

desítky nových studií z celého světa 

naznačují, že tato teorie se minimálně 

nezakládá na věrohodných datech. (Já 

vím, zase ti vědci a jejich studie. Může-

me jim ještě vůbec věřit? Bohužel asi nic 

lepšího nemáme. Tentokrát by to ale 

měly být už pořádné práce, žádné zfušo-

vané pseudovědecké habaďúry.)

Touha najít zázračnou metodu, zkratko-

vité myšlení, přirozená lenost či přílišná 

důvěřivost k „vědci zjistili, že“ nás může 

zavést na scestí. V případě učebních 

stylů jsme na to časem přišli a naštěstí to 

nenapáchalo mnoho škody. Ale třeba 

jsou i jiné teorie, danosti, zvyklosti, které 

dnes bereme za bernou minci stejně, jako 

naši prarodiče brávali do rukou rákosku. 

Pomáhá nám to orientovat se v nepře-

hledném světě dnešního vzdělávání. Mož-

ností, které dnes máme, je daleko více, 

než bylo dříve.

Bude se vaše dítě učit číst analytickou 

nebo syntetickou metodou? Dáte dcerku 

raději na waldorfskou nebo montessori 

školu? Upřednostňujete projektovou 

výuku nebo frontální?

Svět kolem nás je jako labyrint, který nás 

neustále nutí přijímat rozhodnutí. Ať už v 

roli rodiče nebo učitele. Zažité mýty nám 

pomáhají se rozhodnout rychle a účinně. 

Ale s velkou mírou chybovosti. Někdy 

Čemu bychom chtěli věřit Čemu můžeme věřit

Žáci jsou individuální lidské bytosti, které se 
navzájem liší. Proto by učitelé měli citlivě 
přistupovat k jedinečnosti žáků. 

Pravda. Žádní dva jedinci nejsou stejní. Každý si mj. přináší sebou 
jinou míru znalostí, dovedností, motivace. A možná právě proto je 
divné třídit nás do předem jasně definovaných kategorií (třeba V-A-K).

Žáci jsou schopni reflektovat, kdy a jak se 
jim nejlépe učí. Když se jich zeptáme, jsou 
nám schopni říct, jak si přejí se učit.  

Pravda. Potíž je ale v tom, že naše preference ohledně učení 
nepredikují postup v učení. Jinými slovy, čím víc učení podle učebních 
stylů neznamená rychlejší postup v učení. 

Žák se toho naučí více, když se výukový 
styl učitele shoduje s učebním stylem žáka.  

Nepravda. Stále nemáme data, která by tuto teorii potvrdila. Naopak 
R.E. Clark už v roce 1982 provedl metanalýzu dostupných 
prací o učebních stylech a prokázal nekorelaci či dokonce negativní 
korelaci s výsledky žáků. 

Různé žáky je třeba učit různými způsoby. 
Výuku je třeba do určité míry individualizovat. 

Částečně pravda. Všichni jsme vskutku různí. Ale míra individualizace 
by měla zohledňovat to, co žáci opravdu potřebují, jakou zpětnou 
vazbu, v jaké situaci, jaké metody. To vše je důležitější než 
(pseudo)vědecky stanovený učební styl žáka. 

proto stojí za to se zastavit a říci si: proč?

Co si třeba myslíte o Hejného matemati-

ce? Vnitřní motivaci? Emoční inteligen-

ci? Slovním hodnocení? Domácím vzdě-

lávání?…

A proč si to myslíte? 

Napište nám na contact@scio.cz
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Proměny 20. století tuto osnovu přejíma-

ly bez větších úprav, jen s posunem důra-

zů – jednou se Hus hodil jako odpůrce 

Němců, podruhé jako sociální reformá-

tor, jindy posloužil coby bojovník za svo-

bodu a pravdu. Soudobá historická věda 

v průběhu let vyvrátila či relativizovala 

řadu tradičních školských výkladů, 

avšak nedokázala dát českým dějinám 

jiný smysl. Proto má dodnes řada histo-

rek školní punc své pravosti, ačkoli mají 

blíže k pohádce než vědě. Tento text uka-

zuje výběrově na některé z mýtů, jež jsou 

tradovány jako součást všeobecné vzdě-

lanosti.

Počátky státnosti

Výklad národní historie začíná zmínka-

mi o dvou prvních státních útvarech – Sá-

mově říši a Velké Moravě. V obou přípa-

dech je jejich označení za první státní 

útvary sporné. O Sámově říši je z minu-

losti dochována jediná letmá zmínka. 

Vedle absence dalších důkazů je zvláštní 

už fakt, že neměla žádné pokračování. 

Současná debata existenci tohoto celku 

otevřeně zpochybňuje. Oproti ní je sice 

Velká Morava podložena solidními pra-

meny, zato nebyla předchůdcem českého 

státu, ale jeho rivalem (a později zřejmě 

protektorem). Česká státní tradice vznik-

la jako opozice a emancipace proti ní, ni-

koli jako její pokračování.

Husité ničiteli památek

Z řady národních mytologií, kterými je 

obalen výklad o husitech, se jen málokte-

rá těší tak širokému přijetí, jako jejich ob-

razoborectví. Zatímco v minulosti zdů-

razňované nacionální nebo sociální 

aspekty husitství se dnes zmiňují okrajo-

vě, o tom, kterak si husité v likvidaci umě-

leckých děl nezadali s moderním funda-

mentalismem, nepanuje spor.

Nelze popírat výskyt obrazoboreckých 

tendencí v husitství, nicméně fáze ničení 

uměleckých památek zahrnuje jen krátký 

úsek let 1419–1421 a soustřeďuje se 

téměř výlučně na Prahu. Míra dochování 

středověkého umění je přitom stejná v ní 

i v regionech, kterých se husitské hnutí 

nedotklo, a dokonce o něco vyšší než ve 

většině Evropy. Husitská církev navíc 

sama připouštěla uměleckou výzdobu 

a s její podporou vznikalo nové umění. 

Za rozsáhlou likvidací sakrálního umění 

stojí až reformace a náboženské války 

v 16. století, v našem prostředí k trendu 

přispěla dále rekatolizace, za níž byly 

plošně ničeny předměty vnímané za hu-

sitské, a přirozená obměna za novější.

Jezuitské temno

Dávno před Jiráskovým Temnem bylo ob-

dobí od Bílé hory po národní obrození po-

važováno za dobu nejhlubšího úpadku, 

na němž se podílel řád jezuitů. Takový 

soud ignoruje, že druhá polovina 17. sto-

letí představuje jeden z vrcholů české kul-

tury, symbolizované rozkvětem baroka 

evropské úrovně, jehož stopy nalézáme 

i v nejzapadlejší vesnici. Pražská univer-

zita patřila v polovině 17. století k nej-

prestižnějším v Evropě. Podobného roz-

květu se dočkalo hospodářství, právě zde 

začíná sláva českého skla a piva. Jezuité, 

proklínaný symbol tmářství, spoluvytvá-

řeli a šířili vědecký pokrok od Amazonie 

po Nagasaki, a dali novověké Evropě 

řadu čelních matematiků, fyziků a biolo-

gů, jejichž úspěchy pokrývají spektrum 

od kyvadlových hodin po seismologii.

Osvícená císařovna Marie Terezie

Na rozdíl od většiny Habsburků děje-

pisná výuka glorifikuje Marii Terezii. 

Bývá popisována jako úspěšná reformá-

torka, která zavedla povinnou školní do-

cházku. Její vláda přitom tak pozitivní ne-

byla. Válečné porážky doprovázel hos-

Sedmero mýtů školního dějepisu
Autor: Tomáš Konečný

Školní dějepis je pro řadu lidí Česku jediným tvůrcem historické paměti. Svůj podíl na vytváření našeho vnímání 
minulosti ale až na výjimky nereflektuje, čímž je zodpovědný za tvorbu řady mýtů. Zejména česká historie je již století 
vyprávěna téměř stejným příběhem. Kníže Václav, Jan Hus, Josef II., František Palacký či Edvard Beneš patří 
k základním prvkům školního výkladu, kde mají svou neměnnou úlohu jako součást budování státnosti a pokroku 
malého národa.
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podářský úpadek a zaostávání. Panovni-

ce se příliš nedotklo osvícenství, byla bi-

gotní barokní katoličkou věřící na čaro-

dějnice. S jejím jménem jsou spojeny ná-

božensky motivované represe, stejně 

jako cenzura. Dokonce ani tolik glorifi-

kovanou povinnou školní docházku neza-

vedla, její školská reforma uzákonila 

pouze takzvanou vzdělávací povinnost, 

ukládající vrchnostem zřizování škol. Re-

formy královny, která je nepřesně ozna-

čována za císařovnu, byly bližší absolu-

tismu Ludvíka XIV. než osvícenství, 

v jehož době žila, ale nepřijímala jej.

Žalář národů

Habsburská monarchie pod vládou Fran-

tiška Josefa I. obdržela nálepku „žaláře 

národů“. Domnělý policejní stát, který 

v Rakousku fungoval v počátcích 19. sto-

letí, byl ve druhé polovině století spíše 

symbolický a směšný. Údajný bachov-

ský absolutismus je dobou společenské-

ho a hospodářského uvolnění, kdy vy-

chází klasická díla jako Kytice či Babič-

ka. Od 70. let nastává hospodářský a kul-

turní rozmach, spojený s nebývalou 

mírou osobní svobody. V desetiletích, 

kdy mzdy rostly desetinásobně proti ce-

nám, nastává zlatá éra národní kultury, bu-

dují se města a formuje se český politický 

a spolkový život. To vše ne navzdory, ale 

s podporou Vídně – ostatně, Národní diva-

dlo se nestavělo v ilegalitě.

Jeden z nejvyspělejších států

Nedílnou součástí idealizace prvorepub-

likového Československa je jeho ozna-

čování za hospodářskou velmoc a poma-

lu nejrozvinutější stát světa. Přitom vý-

zkumy týkající se objemu, efektivity či 

struktury výroby neposkytují jedinou 

oporu. Mýtus se zakládá jednak na kon-

trastu s válečným nedostatkem a zhrou-

cením měn u našich sousedů, jednak na 

pozdější zkušenosti s další válkou a reál-

ným socialismem. Meziválečná ekono-

mika ale trpěla řadou neduhů, počínaje 

Rašínovou deflační politikou, která způ-

sobila hospodářskou krizi v době, kdy 

celý svět prosperoval, konče tím, že čes-

koslovenský průmysl byl až na výjimky 

řemeslnou výrobou, která nedokázala kon-

kurovat jinak než nízkými platy a enormní 

pracovní dobou. O jeho technologické 

úrovni svědčí, že slavné české sklárny ne-

dokázaly vyrábět tabulové sklo pro výlo-

hy či automobily, takže se muselo do re-

publiky dovážet z Belgie.

Hodní a zlí, vrchnost a poddaní

Oblíbeným rámcem dějepisného vyprá-

vění je představa vrchnosti, ovládající kaž-

dodenní realitu. Jednou je to středověká 

církev, kontrolující společnost a vybírající 

desátky a odpustky. Jindy následuje feu-

dální vrchnost s robotami. A závěrem při-

chází komunistická totalita. Všechny tyto 

výklady ale ignorují každodenní realitu. 

Stejně jako církev po celý středověk nedo-

kázala získat předepsané desátky či vnutit 

své představy chování komukoli mimo 

akademické a panovnické elity, patřila ro-

bota až do dob tereziánských k spíše výji-

mečným a omezeným fenoménům, na 

mnoha místech se nevymáhala, či ji nahra-

dily námezdní síly.

Podobně nebylo husákovské Českoslo-

vensko státem, kde se patnáct milionů lidí 

dennodenně třáslo strachy, předstíralo nor-

mální život a čekalo, až režim padne. Ani 

zvláštní kombinace útlaku, kýče a sociál-

ních jistot, které normalizace přinesla, se 

nedá vměstnat do jednoduchého schéma-

tu ovládání shora, natož pak fungování 

venkova v raném novověku, který postrá-

dal policejní aparát. Věrohodnosti výuky 

sotva prospívá, když líčí společnost opti-

kou viníků z řad elity a jejich utlačova-

ných obětí.

Tomáš Konečný studoval ději-

ny a mezinárodní vztahy na FF 

ZČU, dějiny novověku na FF 

UK, dějiny evropské kultury na 

KTF UK a učitelství na HTF 

UK.  Pracoval pro NPÚ a půso-

bil v řadě neziskových projektů. 

Momentálně působí na FEL 

ČVUT. Popularizaci historie se 

blíže věnuje prostředním pro-

jektu Kout historických kurio-

zit, v rámci něhož vydal dvě kni-

hy a provozuje i jeho facebooko-

vý profil.
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Text: Markéta Majerová

Co si myslíte – jaké jsou předpoklady 

u učitele, aby dokázal dítě nadchnout 

pro radost z učení a poznávání? Jak 

zprostředkovat dítěti radost z učení, 

když něco poznávají?

Jaké jsou osobnostní danosti toho učite-

le? Věří dětem, že jsou tvořivé a nápadité, 

že jsou schopny vyřešit i náročnější úlo-

hy. Ano, to je jedna z těch osobnostních 

daností a velice důležitá, ne-li vůbec nej-

důležitější. Pravděpodobně nejdůležitěj-

ší je, že ty děti má rád. Ale součástí toho 

je i ta víra, že jsou děti schopné a chytré.

Když vaše metoda stojí na tom, že akté-

rem vzdělávání je ten žák během pro-

cesu učení, nemyslíte si, že se jedná 

o naprosto přirozený způsob výuky 

pro jakýkoliv předmět nebo pro kdy-

koliv? Že je to vlastně přenositelné do 

jakéhokoliv dalšího vzdělávání?

Myslím si, že to má univerzální platnost. 

Autonomie dítěte je velice důležitá ve 

všech oblastech. Třeba do herectví. Dra-

matická škola může příštímu herci dát 

technikálie, způsob pohybu, jazyk, vyja-

dřování, gestikulace. Ale touha hrát, ta ra-

dost z toho, že vytvořím na scéně Hamle-

ta nebo Ofélii, to už musí být člověku při-

vštípeno. Termín „přivšípeno“ nachází-

me u Komenského. Potřeba osobnostní-

ho rozvoje je dítěti přivštípena. S tím se 

člověk rodí. Otázka je, jak okolí, do kte-

rého se dítě narodí, pomůže jeho potenci-

ál rozvinout, nebo utlumit. A toto si mys-

lím, že se týká úplně všeho.

Jak byste popsal okolí, které dokáže po-

tenciál dítěte rozvinout?

Musí být motivační. Jsou sice výjimečné 

případy jako malý Mozart, který byl do 

Hledat nové cesty, znamená brát odpovědnost

„Pokrok může jít vpřed, jen když budeme kriticky hodnotit i to nejlepší, co nám zanechali naši předci. 
Když tak nečiníme, odmítáme brát na sebe odpovědnost za budoucnost.“ říká matematik Milan Hejný.  
V našem rozhovoru jsme si povídali o tom, proč se lidé obávají odpovědnosti i svobody a co přináší. 
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Ve svých 35 

letech  jsem 

konvertoval. 

I dnes mne 

matematika 

baví, ale 

otázky, které 

klade výchova 

jsou pro mne 

sugestivnější.  

muzicírování nucen. Nebo tenista 

Sempres. Nenáviděl tenis, ale otec ho 

k tomu nutil a hoch se stal světovou jed-

ničkou. Když s tenisem skončil, začal dě-

lat to, co jeho srdce dávno chtělo. Zorga-

nizoval tenisovou školu i pro nemajetné 

děti. Začal dělat charitu. Případy jako 

Mozart nebo Sempres jsou ojedinělé, 

99 % lidí nepatří k těmto výjimkám. Běž-

ně je dítě ovlivněno především prostře-

dím rodiny. Jsou-li například oba rodiče 

chirurgové, dítě doma o jejich práci často 

slyší a je naprosto pochopitelné, že ho to 

začne bavit. Může se ale stát, že toto dít-

ko ve třetím ročníku narazí na paní uči-

telku, která je strašný fanda do pěstování 

kytek. Její zápal v duši dítěte tak otevře 

druhá vrata – vyvolá pro věc silný zájem. 

Teď ten člověk začne váhat, jestli se dá 

tím, nebo oním směrem. To je i můj pří-

pad. Bavila mne matika, ale stále více 

a více jsem tíhnul k vyučování. Ve svých 

35 letech jsem konvertoval. I dnes mne 

matematika baví, ale otázky, které klade 

výchova, jsou pro mne sugestivnější.

A jak si myslíte, že je možné, aby učitel 

nebo rodič dokázal najít potenciál, kte-

rý to dítě má?

Já bych to nehledal. Dítě si to najde sa-

mo. Stačí dát mu dostatek příležitostí zku-

sit si to i to. Když jsem učil šesťáky, obje-

vily se na trhu čtyři detektivní knížky pro 

děti. Žáci je hltali a jeden žák se též roz-

hodl napsat detektivku. Přidalo se více 

zejména hochů. Ten impuls přišel zvenčí. 

Kolegyně Černilová, moudrá učitelka 

slovenštiny, využila tohoto zápalu žáků. 

Trvalo to krátce, snad měsíc, ale mělo to 

skvělý účinek na rozvoj jazykové kultury 

všech zapojených žáků. Kdyby mezi 

těmi dětmi seděl třeba Hrabal, asi by poz-

ději řekl, že to byl tento impulz, který jej 

orientoval na dráhu spisovatele. Jakmile 

se některý zájem ukáže jako dlouhodobý, 

je žádoucí i odborné vedení.

A právě během samostatného procesu 

učení děti naráží na překážky, které je 

odradí od dokončení úkolu dříve, než 

by se dobraly správného konce. Neměl 

by v tento moment sledovat někdo tuto 

činnost a snažit se je u ní udržet?

Domnívám se, že jsou především dvě pří-

činy poklesu, nebo dokonce zániku moti-

vace. Buď je radost z poznávání v této ob-

lasti vytěsněna jinou radostí z jiného po-

znávání, nebo je daná oblast dítěti zoškli-

vena zejména tím, že je mu odebrána inte-

lektuální autonomie. Ale, jak jsem již řekl, 

existují případy jako Mozart. Navzdory 

donucování to dotáhl na nejvyšší úroveň. 

Měl zřejmě dar od pánaboha. Nevíme, co 

by se dělo, kdyby ten táta nebyl tak ostrý. 

Víme ale, že hošík záhy sklízel potlesk pu-

blika a to jistě přispělo k jeho motivaci cvi-

čit a dělat hudbu. Znám případy, kdy je 

dítě motivováno do oblasti A, ale rodiči nu-

ceno do oblasti B. Když zde zažije sociál-

ní úspěch, zanechá „svoji“ oblast A. Na ne-

bezpečí nevhodného sociálního působení 

na žáka přes odměny a tresty dlouhodobě 

upozorňuje paní Jana Nováčková. V pod-

statě s ní souhlasím, i když vidím, že i zde 

existují výjimky. Například v Jablunkově 

na ZŠ učí kolegyně Pavlína Plačková. 

Když poprvé viděla naše učebnice, rezo-

lutně je odmítla. Z příkazu paní ředitelky 

navštívila školení a odmítavý názor změ-

nila na tolerantní. Když pak začala podle 

učebnic učit a viděla reakce dětí, zcela 

změnila názor. Tedy v tomto případě tlak 

paní ředitelky přinesl dobrý výsledek.

A nevypovídá to o našem nastavení ve 

společnosti? My uznáváme úspěšné je-

dince, ikdyž si každý může úspěch defi-

novat ještě jinak. Velmi často je to tak, 

že když někdo dělá práci dobře a kvalit-

ně, ale není to ten typ úspěchu, který by 

byl oslavován komunitou nebo společ-

ností, tak to považujeme, že ten člověk 

vlastně v životě neuspěl. Přestože ho 

může mít ve své podstatě velmi naplně-

ný. My se ale díváme na výkon, který je 

snáze měřitelný. Není to nastavením 

v naší společnosti?

Asi ano. Typickým příkladem toho, co ří-

káte, jsou sestry na lůžkovém oddělení. Je-

jichž práce je velice těžká a velice zásluž-

ná, ale mají uznání mnohdy jen od několi-

Text: Markéta Majerová
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ka pacientů. Ony nemají takové spole-

čenské uznání jako má fotbalista. Ten má 

své příznivce, a když vejde do hospody, 

každý ho zve na panáka. Společnost není 

organizována tak, aby podporovala bu-

doucnost. Jsme egoističtí a to má značný 

vliv na školství. Protože dobrý učitel 

nemá ve společnosti takovou pozici jako 

dobrý sportovec.

Proč je tomu tak?

Protože ti, co tleskají sportovci, tleskají 

dnešku. On dal dnes vítězný gól, a tak si 

zasluhuje slávu a uznání. To, že učitelka 

mravenčí prací z dítěte, které má třeba 

Aspergerův syndrom, vychovala dobré-

ho občana, za to se jí netleská. Vezměte 

například počet odměn a uznání, kterých 

se dostává učitelům. Je dobře, že se udě-

luje cena Amose, ale je to málo. Před 80 

lety byla situace jiná. Učitele si vážili ro-

diče i společnost. Měl sebevědomí a cítil 

svoji odpovědnost za děti, které učí. To 

v důsledku dlouhodobě působící totalitní 

ideologie výrazně pokleslo. Ale v po-

slední době se situace začíná obracet 

k lepšímu. Zvyšuje se zájem rodičů o kva-

litu školy, objevují se případy, kdy rodiče 

umí dobrému učiteli svých dětí projevit 

úctu a vděčnost, zvyšuje se u těchto uči-

telů sebevědomí i snaha stále na sobě pra-

covat.

V jednom rozhovoru jste říkal, že 

v naší společnosti stále převládá tlak 

na průměrnost, a že neumožňujeme ta-

lentům vyniknout. Proč to tak máme 

nastavené?

Je to malost národa. Tu vidím v krátko-

dobosti cílů. Před 130 lety Svatopluk 

Čech napsal: Sláb jenom ten, kdo ztratil 

v sebe víru, a malým ten, kdo zná jen 

malý cíl. Zvítězit ve sportovním klání je 

cíl malý, neboť je krátkodobý. Vychovat 

dobrého občana je cíl dlouhodobý, tedy 

velký. Snažím se vést své žáky, budoucí 

učitele k tomu, aby četli Českou otázku 

a Ideály humanitní T. G. Masaryka. Já žil 

na Slovensku a můj otec (Čech), mi ote-

vřel Havlíčka Borovského, Nerudu, Čap-

ka, Masaryka. Bylo mi šestnáct a otec 

mne učil hledět na svět skrze hodnoty 

těchto velikánů. Později jsem to četl zno-

vu a pak znovu. Žel, mé děti jsem nevedl 

tak úspěšně, jak vedl mne můj táta. Ale 

u vnuků se vedení jeví jako zdařilejší. 

Snad i u některých posluchačů. V té sou-

vislosti mi dovolte ještě jednu myšlenku. 

V době, kdy jsem byl zamilovaný do Ma-

saryka, začal otec zpochybňovat jisté 

jeho myšlenky. To mi přišlo jako svato-

krádež. Otec mi pak odhalil hlubokou 

pravdu, kterou sám Masaryk uvádí. Po-

krok může jít vpřed jen když budeme kri-

ticky hodnotit i to nejlepší, co nám zane-

chali naši předci. Když tak nečiníme, od-

mítáme brát na sebe odpovědnost za bu-

doucnost. Hledat nové cesty, znamená 

brát odpovědnost. To mne napadlo, když 

před několika lety Ladislav Kováč v Mos-

tech kriticky pohleděl na Václava Havla. 

Zvedla se vlna odporu. I v tom vidím sou-

časnou malost našeho národa.

Myslíte si, že je to důvod, proč se bojí-

me svobody? Známý je Freudův citát, 

že lidé se bojí svobody, protože ta zna-

mená odpovědnost, a nikdo nechce být 

odpovědný.

V tom má Freud naprostou pravdu. Proto 

jsem přesvědčený, že jedním z prvních 

cílů výchovy mladé generace je vést ji ke 

schopnosti posuzovat jevy světa kriticky 

a brát za svá rozhodnutí odpovědnost.

Myslíte si, že se začínáme ke svobodě 

stavět jinak? Začínáme brát učení do 

vlastních rukou a uvědomujeme si, že 

to po nás doba žádá?

No, chvála bohu, že to žádá. Žádá to část 

rodičovské veřejnosti. Ty pohyby, které 

se dějí, které do Štefflových škol ženou 

děti, to je velice pozitivní. Začínáme si 

Společnost není 

organizována tak, 

aby podporovala 

budoucnost. Jsme 

egoističtí a to má 

značný vliv na 

školství. Protože 

dobrý učitel nemá 

ve společnosti 

takovou pozici jako 

dobrý sportovec.
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uvědomovat naši odpovědnost za příští 

generaci. Uvědomujeme si, že svobod-

ného člověka nelze vychovat v direktivní 

škole. Věřím, že tento trend bude růst 

a prestiž dobrého sportovce nebude řádo-

vě vyšší než prestiž dobrého učitele. Vě-

řím, že najít dobrou školu pro moji prav-

nučku bude snazší, než bylo najít dobrou 

školu pro moje vnuky.

Jak má škola přijímat život kolem?

Myslím, že škola má být součástí života. 

Tak jak tomu bylo kdysi v Athénách. Pe-

dagog (παῖς = dítě + ἄγω =vedu) byl člo-

věk, často otrok, který chodil s dítětem 

a učil ho jak nakupovat, jak koho zdravit, 

jak mluvit. Sókratés, Platón nebo Aristo-

telés se učili diskusí. Ta se odehrávala na 

ulici a ve sloupořadí. Diskutovali o světě 

kolem. Teď bohužel některé vědy, mezi 

něž patří i pedagogika, trpí akademis-

mem. U publikací se nesleduje to, zda ně-

jak zasáhnou reálný život, ale to, zda spl-

ňují akademické normy – jako například 

počet citací. Věřme, že i zde se to k lepší-

mu obrátí.

Prof. RNDr. Milan Hejný, 

CSc. je předním českým a slo-

venským odborníkem v didakti-

ce matematiky. Po absolvování 

Matematicko-fyzikální fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 

(1959) působil na ČVUT v Pra-

ze, VŠD v Žilině, MFF v Brati-

slavě a od roku 1991 na Pedago-

gické fakultě Univerzity Karlo-

vy v Praze. V roce 2013 společ-

ně se svou vnučkou založil 

H-MAT, o.p.s. 



Naším přírodním 
zdrojem je talent 

a tvořivost lidí

„Je povinností každého z nás 
se vzdělávat, chceme-li žít tvůr-

čí životy, které také přinášejí 
hodnoty.“ říká spisovatel, tex-

tař a producent Michal 
Horáček. Oblast vzdělávání 

zároveň považuje za politické 
téma, jelikož se týká života 

polis a naší pospolitosti. Jaký 
typ vzdělávání i vzdělanců 
naše společnost potřebuje 

a která dovednost je zásadní? 
O tom si můžete přečíst 

v následujícím rozhovoru. 

Text: Markéta Majerová
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Jakou prioritu přisuzujete oblasti 

vzdělávání?

Ve svém programu jsem vytyčil několik 

zásadních bodů, kterým se chci věnovat 

v dlouhodobé perspektivě, a vzdělávání 

je mezi nimi. Pro nás je snad ještě důleži-

tější, než je pro mnohé jiné národy, pro-

tože obýváme zemi, která nemá valné 

nerostné bohatství. Nemáme zlaté doly, 

hluboké naftové vrty a nemáme dokonce 

ani moře, tak s čím můžeme soutěžit? Co 

je naším přírodním zdrojem? Myslím, že 

naším přírodním zdrojem je talent, úsilí 

a tvořivost našich lidí. A tyhle vlastnosti 

nelze uplatňovat kvalitně bez přísluš-

ného vzdělání a neustálého vzdělávání 

každého z nás. Jedině tak můžeme sou-

těžit s jinými. Ale nejdříve musíme radi-

kálně reformovat náš pohled na vzdělání. 

Protože stále klademe příliš velký důraz 

na získávání encyklopedických znalostí. 

Je to ten starý rakousko-uherský mód. 

Ale 21. století je jiné. A žádá tvořivost, 

samostatnou práci, řešení úkolů, nápady 

i schopnost je uvést v život, a to je 

obrovský úkol.

Jak si myslíte, že bychom měli refor-

movat náš vzdělávací systém, aby se 

přiblížil požadavkům 21. století?

Dopředu chci říct, že vůbec nejsem 

odborníkem v tomto smyslu. Nechtěl 

bych být tím, který předstírá, že je v této 

oblasti obsáhle orientovaný. Naopak, já 

dopředu deklaruji, že mezi své poradce 

potřebuji lidi, kteří v tom kompetentní 

jsou. A velice rád a s velkým respektem 

jim budu naslouchat. Ale nějaký dojem 

mám. Myslím si, že za každou cenu je 

nutné dát žákům a studentům motivaci 

k tomu, aby přicházeli s vlastními řeše-

ními, aby nastolovali věci. Aby ti, kteří 

dnes takzvaně vyrušují, nebyli považo-

váni za rušitele, ale naopak.

Jak byste se popsal jako žák?

To je úplně zázrak, že jsem udělal matu-

ritu! To bylo skoro nemožné, já jsem měl 

většinou dvojky a trojky z chování. Tak 

tak jsem prospíval, nechali mě prolézt do 

toho dalšího ročníku a pořád jsem tak-

zvaně vyrušoval, protože jsem měl 

vždycky nějaké nápady. Třeba v dějepise, 

ten mě bavil. A učitelé mi pořád jen dávali 

poznámky a vůbec mě neměli rádi, pro-

tože jsem je zdržoval od probírání stano-

veného penza, a to bylo to, co pro ně bylo 

důležité.

Myslíte si, že by měli učitelé místo 

kvanta faktografických znalostí podpo-

rovat spíše dovednosti z oblasti soft 

skills?

Ano, zejména kritické myšlení. Povzbu-

zovat lidi v kritickém myšlení. Mnoho-

krát si vzpomínám na to, když jsem přišel 

do Ameriky v roce 1984 absolvovat stáž 

pro žurnalisty na Northwestern Univer-

sity. Tam nám jednoho dne přednášeli 

o etice žurnalistické práce v demokra-

tickém prostředí. Toho učitele si dodnes 

pamatuji. Jmenoval se Charles Schwarz-

lose. Vyprávěl nám a my jsme si zapiso-

vali. Nikdo z nás nebyl Američan, všichni 

jsme byli z různých míst světa. Pak 

odložil fix a řekl: „Tak takhle to nepůjde. 

Já už tady 20 minut přednáším a ještě jsem 

od vás neslyšel jediné zpochybnění toho, 

co říkám.“ A to byl pro mě šok, protože 

právě to tiché zapisování bylo to, co se od 

nás vyžadovalo v naší vzdělávací sou-

stavě. A on vyžadoval opak. A to je důvod, 

proč jsou ve Spojených státech rok za 

rokem nobelisti. Ti lidi napřed vymýšlejí 

možná v garážích, ale vymysleli třeba 

Google, Facebook nebo Microsoft právě 

proto, že jdou jinými cestami.

Jak si představujete dnešní ideál vzdě-

lance? Kdo by měl být vzdělancem ve 

21. století?

Vzdělanec je ten, kdo zvládl kritické myš-

lení. A to je ono. Někdo, kdo umí myslet 

kriticky v několika oborech. Dneska už to 

není snadné, protože těch oborů je příliš 

mnoho a ani jedno odvětví jednoho oboru 

už nemůžete za celý život plně obsáhnout. 

Ale můžete se seznámit se základními pro-

blémy, které se v něm řeší. Můžete pocho-

pit, jaké jsou myšlenkové školy určitých 

oborů. A myslím, že skutečný vzdělanec 

je stále ten renesanční člověk a musí být 

interdisciplinární. Nebude vám vůbec 

21. století je 

jiné. Žádá tvoři-

vost, samostat-

nou práci, řešení 

úkolů, nápady 
i schopnost je 

uvést v život a to 

je obrovský 

úkol. 
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k ničemu, když se budete věnovat třeba 

jenom fyzikální chemii. Nebo když 

budete umět jenom románskou literaturu. 

Prostě to je málo. Je potřeba hodně číst 

a hodně přemýšlet, kritizovat a zpochyb-

ňovat a seznámit se s mnoha obory. A to 

nejen humanitními, ale také s těmi pří-

rodními vědami. A tak tomu bylo 

vždycky. Da Vinci a všichni ti velcí mys-

litelé, kteří položili základy evropského 

myšlení, tak to byli lidé, kteří se věnovali 

jak přírodním, tak humanitním vědám.

Myslíte si, že je vzdělávání politikum?

Ano, nepochybně. Politikum je vlastně 

všechno to, co se týká života polis – naší 

pospolitosti. A my si v ní musíme být 

navzájem více než jen obchodními part-

nery. To se týká také vzdělávání. V Česku 

máme takovou zvláštní tradici. Pořád 

vyprávíme o tom, jak si vzdělávání 

vážíme a odráží se to na mnoha symbolic-

kých faktech. Například, když si vezmete 

peněženku a podíváte se na naše ban-

kovky, tak uvidíte, že na stokoruně je 

geniální aristokrat, ale na ostatních jsou 

úplně normální lidé. A jací lidé tam jsou? 

Komenský – učitel, Masaryk – učitel. 

Palacký – učitel. Tady vidíme, jak 

vlastně podvědomě pořád uznáváme tu 

obrovskou hodnotu, kterou je vzděla-

nost. Palackému se říkalo po mnoho let 

Otec národa. Byl to učitel, který před-

stavil svou vizi o tom, co znamená být 

Čechem. Dneska už jeho práce ze 

striktně historiografického hlediska neob-

stojí, nicméně on to téma začal, aby jej 

pak bylo možné rozvíjet a falzifikovat.

Když zmiňujete tu falzifikaci Palac-

kého práce, domníváte se, že je pro 

takovou činnost v našich školách pro-

stor?

Já bych byl velkým zastáncem toho, aby 

se vyučoval předmět, který by se jme-

noval kritické myšlení. V něm by se vylo-

ženě ukazovaly způsoby manipulace 

a studenti by měli za úkol hodnotit 

nějakou zprávu. Případně, pokud mají 

pochyby, navrhovat způsoby, jak se co 

nejblíže dobrat skutečného stavu věcí. 

Myslím si, že kdyby to byla jedna hodina 

týdně, že by to za to stálo.

A do jaké míry můžeme vzdělání vyža-

dovat od státních institucí a do jaké 

míry za ně máme převzít odpovědnost 

sami?

Myslím si, že to je dobrá otázka, která už 

naznačuje odpověď. My všichni musíme 

přijmout skutečnost, že ve 21. století není 

možné se chovat jinak, než se neustále 

vzdělávat a zvyšovat své kompetence. 

Už proto, že to století je nevyzpytatelné. 

Není vůbec zaručené, že za 20 let bude 

profesi, kterou jsme zvládli, někdo potře-

bovat. A to ostatně provází lidský život 

po celé generace. Já jsem bydlel v ulici, 

která se jmenuje Platnéřská. A kolik plat-

néřů dnes je? Nebo jaké to bylo živit se 

jako rukavičkář nebo parukář? Takoví 

ševci… Možná jich je potřeba pět ročně. 

A to se přenáší i do ostatních oborů. Je 

proto potřeba si kompetence zvyšovat 

pestřeji, abychom dokázali čelit výzvám 

své doby. Čelit jim rychle a efektivně. 

Takže je povinností každého z nás se 

vzdělávat, chceme-li žít tvůrčí životy, 

které také přinášejí hodnoty.
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Text: Markéta Majerová

Renesance tradičního řemesla

„Čím více se bude svět ubírat směrem techniky a robotizace, tím lépe pro tradiční řemeslo.“ Říká 
Leon Jakimič, ředitel firmy Lasvit, která celosvětově vyniká svými unikátními designovými svítidly 
i skleněnými uměleckými plastikami. Máme však u nás kvalitní střední školy, které umí studenty na 
tento typ profese připravit? A jaká motivace může vést mileniály, aby se vyučili řemeslu? O tom jsme 
si povídali v následujícím rozhovoru. 

stranu by určitě mohly fungovat lépe

Co vy jako zaměstnavatel očekáváte 

od absolventů? A co naopak předpo-

kládáte, že se doučí až ve firmě? 

Tak my určitě vyžadujeme základní celo-

světový přehled a schopnost prezento-

vat. Nestačí nám pouze introvertní šikov-

nost. Důležité je také dokázat představit 

ostatním svoji myšlenku, svoji vizi 

a umět ji prodat. A k tomu je potřeba, aby 

studenti nebyli jen šikovní rukodělně 

zaměření řemeslníci, ale také lidé s nad-

hledem a světovým přehledem. Specific-

ké znalosti konkrétního oboru mohou zís-

kat ve firmách, ale když do nich přijdou 

všeobecně nevzdělaní, tak to už firma 

nenapraví. 

Snažíte se v rámci Lasvitu vzdělávat 

své zaměstnance? 

Pomáháme lidem z úseku obchodu, mar-

ketingu a financí. Co se týká přímo řeme-

slníků, tam musím říct, že to necháváme 

na jednotlivých výrobách a partnerských 

firmách, se kterými spolupracujeme. 

V tom máme určitě rezervy. Na druhou 

stranu máme vazby na střední školy, pře-

vážně ty umělecké, kde nabízíme studen-

tům možnost zapojení během studia. 

Někteří z nich se tak už na škole mohou 

zapojit do tvorby návrhů pro konkrétní 

projekty Lasvitu. Dalším typem spolu-

práce je poskytování stipendií, která 

Má v dnešní době vůbec smysl vyučit 

se tradičnímu řemeslu, když řadu 

manuálních činností nahrazují tech-

nologie?

Právě proto to má větší smysl, než kdy-

koli dřív. Celý svět směřuje k umělé inte-

ligenci, k robotizaci, digitalizaci a bioen-

gineeringu. Ale lidský mozek se těmto 

změnám nestíhá ve stejném tempu při-

způsobovat.  Proto žádá něco přírodního, 

přirozeného, lidského, uměleckého, co je 

zároveň autentické. Opravdový luxus je 

dnes něco autentického, ryzího a to bude 

čím dál důležitější, čím více bude svět 

směřovat k digitalizaci a robotizaci.

Jsou podle vás v českém vzdělávacím 

systému kvalitní odborné školy? 

Ano i ne. Osobně mám nejvíce zkušenos-

tí ze severních Čech, z oblasti Novobor-

ska. Tam jsou dvě střední umělecké školy 

v Kamenickém Šenově a v Novém Boru. 

Obě to jsou sklářské školy. A je dobře, že 

jsou. Ale mají velké rezervy ve spoluprá-

ci s firmami. Například v praktičnosti 

obsahu, který se tam učí.  Často si majite-

lé jednotlivých skláren stěžují, že studen-

ti nejsou připraveni k nim nastoupit, pro-

tože jsou rozmazlení a nechápou třeba to, 

že skláři začínají pracovat v šest ráno. 

Ale to jsou jen názory, se kterými se 

setkávám. Podle mě je dobře, že takové 

školy máme a myslím si, že všude jinde 

ve světě by nám je záviděli. Na druhou 
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umožňují studium v zahraničí například 

v Pilchuck Glass School v Americe, což 

je asi nejznámější sklářská škola na svě-

tě. Taková zkušenost studentům umož-

ňuje naučit se něco o skle, ale také o světě 

i pohledu na stejnou věc z jiné země. 

A mají studenti o stáže zájem?

Zájem z jejich strany určitě je, protože 

dostat stipendium v Americe, nebo podí-

let se na nějakém projektu pro neuvěřitel-

ně prestižní projekt mimo Českou repub-

liku, je určitě strašně velká možnost se 

zviditelnit. Obzvláště pro studenta, který 

by se jinak maximálně podílel na regio-

nálních výstavách v okolí Boru a České 

Lípy.

Jaká by podle vás mohla být ta hlavní 

motivace pro dnešní generaci mileniá-

lů, aby se vrátili k řemeslu?

Primárně musí pochopit smysl, proč to 

dělat. To znamená, uvědomit si, že nejde 

o to, aby vydělali peníze, ale aby prosla-

vili české řemeslo. Aby jej chtěli zacho-

vat i rozvíjet, a aby si byli vědomi důleži-

tosti řemesla pro společnost. Uměli oce-

nit krásné věci, které dávají smysl 

a vypráví příběh regionu, ze kterého 

pochází. To by měla být hlavní motivace. 

Musí milovat to, co dělají a nedělat to jen 

pro plat. Jejich motivace musí mít větší 

hloubku, proč to chtějí dělat. 

Je sklářské řemeslo také pro ženy?

No jednoznačně. Například ve sklárně 

Ajeto, kde vyrábíme řadu našich kolekcí, 

mají mnoho zaměstnankyň. Je pravda, že 

většinou v sekcích jako je brusírna, či 

malírna. Přímo na huti, kde se fouká sklo 

a kde jsou teploty skoro jako v sauně, tak 

tam je pouze jedna sklářka. Možná je to 

způsobeno kombinací namáhavého pro-

středí i fyzickou a psychickou náročností 

této profese. 

Co je přidaná hodnota ruční práce, kte-

rou nemohou zastoupit technologie?

Tak samozřejmě to, co každý očeká-

vá…smysl pro detail, pečlivost, trpěli-

vost. Ale také schopnost invence a inova-

ce. Od řemeslníků se sice neočekává, že 

budou vytvářet vzory, od toho jsou desig-

néři, kteří to fyzicky nedělají a pouze je 

navrhují. Nicméně já věřím, že často pro-

dukty, které my děláme, zejména ty na 

míru jsou výslednicí práce designéra 

i řemeslníka. Ve finále je to padesát na 

padesát. Takže řemeslník, který má tu při-

danou hodnotu a je kreativní i v designu je 

dnes nejvíce žádaný. Ti, co pouze slepě 

a otrocky následují předlohu, jsou zastu-

pitelní roboty. Ale ti, kteří do práce vnesou 

vlastní pohled, nápad, nebo zlepšení, jsou 

ti nejúspěšnější.  

Když říkáte, jak je řemeslo důležitá 

a krásná práce, šel byste se mu sám vyu-

čit?

Já osobně ne a to z jednoduchého důvo-

du. Myslím si, že každý člověk by měl 

vycítit na co má talent, v čem je dobrý, co 

je jeho dar a ten pak rozvíjet. Tím bude 

nejvíce prospěšný společnosti, státu 

i sám sobě. Takže třeba můj dar je propo-

jovat lidi, motivovat je a na základě vize 

něco budovat. Bez manažerů by máloco 

vzniklo, protože řada specialistů a talen-

tovaných lidí by se nespojila a nevypro-

dukovala něco, co nemůžou udělat jeden 

bez druhého. Takže to je můj dar. Ale kdy-

bych na tuto otázku měl odpovědět všeo-

becně, jestli bych doporučoval své 

řemeslo, tak určitě ano. Za předpokladu, 

že se jedná o oblast, ve které má člověk 

nadání a baví ho to. A také za podmínky, 

že jsou zaměstnavatelé, kteří to umí oce-

nit a nabídnout inspirativní prostředí se 

smyslem. Bohužel takových firem 

v česku zatím není ještě tolik, kolik by 

jich mohlo být, ale to se zlepší. 

Proč si myslíte, že bude docházet k urči-

té renesanci řemesla?

To souvisí s tou první otázkou… čím více 

půjde svět systémem 3D tiskáren, aut bez 

řidičů, virtuálních her, digitalizace a robo-

tizace, tím více se bude v lidském mozku 

vytvářet touha po něčem klidném jako je 

návrat k tradičním lidským hodnotám 

a řemeslné práci. Budeme chtít něco, co 

je uchopitelné pro náš mozek, který se 

nestačí tak rychle rozvíjet jako svět 

kolem nás. Takže paradoxně nám tento 

pokrok pomáhá a čím více půjdeme smě-

rem techniky a robotizace, tím lépe pro 

tradiční řemeslo. 

 

Čím více půjde svět 

systémem 3D tiskáren, 

aut bez řidičů, virtuál-

ních her, digitalizace 

a robotizace, tím více se 

bude v lidském mozku 

vytvářet touha po 

něčem klidném jako je 

návrat k tradičním 

lidským hodnotám 

a řemeslné práci. 



37EDUkavárna

Lotte World Tower, Soul

Dubai Opera
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Bez závislosti na českém vzdělávacím systému

Na webu vaší agentury J&K se píše, že 

„Internátní střední školy jsou nejkva-

litnějším typem zahraničního studia.“ 

Proč tomu tak podle vás je?

Je důležité zdůraznit, že se jedná o inter-

nátní střední školy (boarding schools). 

Ve Spojených státech je mnoho typů 

středních škol a jejich kvalita je samo-

zřejmě různá. Pokud ale hovoříme o těch 

internátních, jde v USA přibližně o 400 

škol, jejichž absolventi každoročně 

chodí na ty nejprestižnější americké uni-

verzity. V zemi, která má 320 milionů 

obyvatel tak vzdělání na takových ško-

lách získá jen velmi malé procento lidí. 

Pro nás v Česku je obrovský úspěch, 

když se na Stanford dostane jeden člověk 

za deset let, ale na amerických internát-

ních středních školách je to naprosto běž-

né, mnohdy jde na univerzity z „TOP 20" 

třeba 10 a více studentů každý rok. 

Absolventy takových škol jsou přední 

politici, podnikatelé, novináři, umělci.

Do kterých zemí kromě Spojených 

států pomáháte zájemcům získat sti-

pendia?

Zaměřujeme se převážně na Spojené 

státy a Kanadu, ale nabízíme i na inter-

nátní školy amerického typu v evrop-

ských zemích. Třeba ve Švýcarsku, 

Německu nebo ve Skandinávii. Je ale 

potřeba zdůraznit, že plné stipendium, 

jako jsem měl já, se dnes nepodaří získat 

skoro nikomu. Počet zájemců o studium 

na takových školách stoupá a jejich 

finanční možnosti se zvedají, takže školy 

nejsou ochotné dávat tak vysoká stipen-

dia jako dříve. V průměru naši klienti 

platí za roční školné zhruba milion 

korun.

Jsou skutečně všechny vámi nabízené 

internátní školy lepší než české veřej-

né školy?

To je samozřejmě hodně těžké říct, pro-

tože se jedná o velmi odlišnou vzdělávací 

koncepci. V Česku jsou určitě velmi kva-

litní veřejná gymnázia, z nichž nějaké 

„Do velké míry vytváříme 

školu, na které bychom 

chtěli sami studovat.“ říká 

Ondřej Kania podnikatel 

v oblasti vzdělávání, který 

provozuje Pražské humanit-

ní gymnázium a v září se 

chystá otevřít americkou 

střední školu v Praze. 

Zároveň vlastní agenturu 

J&K , která pomáhá stu-

dentům zprostředkovat mož-

nost studia v zahraničí. Čím 

je tato zkušenost unikátní? 

A jsou internátní střední 

školy tím nejkvalitnějším 

typem zahraničního studia?
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množství absolventů odchází na zahra-

niční univerzity. Ale jak jsem říkal, z hle-

diska přípravy ke studiu na těch úplně nej-

lepších světových univerzitách jsou ame-

rické a kanadské internátní školy bez kon-

kurence.

Kontaktují vás spíše sami studenti 

nebo jejich rodiče?

Obě skupiny, ale spíše rodiče. 

Pokud bych za vámi přišel s tím, že 

chci jít na střední školu mimo Česko, 

na co byste se zaměřil, abyste mi 

pomohl vybrat vhodnou školu?

Zeptal bych se vás, co vás zajímá, co 

byste chtěl studovat, proč chcete studo-

vat v zahraničí a na řadu dalších věcí. Pak 

bych se společně s vámi snažil co nejlépe 

specifikovat, která škola by pro vás byla 

nejlepší. Snažíme se každému nabídnout 

individuální přístup a vybrat pro něj ško-

lu, která bude nejvíce rozvíjet jeho 

schopnosti. 

Našel byste i nějaké klady v českém 

vzdělávacím systému? Je tu něco, 

v čem je lepší oproti americkému?

Tohle je hodně individuální. Samozřej-

mě máme kvalitní školy, ze kterých se 

také můžete dostat na prestižní univerzi-

ty, ale jedná se o malé jednotky studentů 

ročně za celou zemi. 

Vím, že se angažujete v politice. Měl 

byste nějaké ambice jednou ovlivňo-

vat i vzdělávací politiku v Česku?

Angažuji se ve vnitrostranické politice 

v TOP 09, aktivní politika mě zatím nelá-

ká, jsem plně zaměstnán našimi projekty. 

Nicméně do budoucna to nevylučuji. 

Loni jste se svým společníkem začali 

provozovat soukromé gymnázium, 

kde zavádíte nové inovativní výukové 

metody. V čem se liší oproti veřejným 

českým školám?

Jde to velmi pozvolna. Bude to trvat něko-

lik let, než bude výuka vypadat tak, jak si 

přesně představujeme. Na škole zavádí-

me projektovou výuku, anglicky Project 

Based Learning (PBL), kdy k hodinám 

přistupujeme jako k blokům, které rozdě-

líme na jednotlivé projekty, studenty roz-

dělíme do týmů a dáme jim kritéria 

a instrukce k tomu, co by měli vypraco-

vat. Učitel tam figuruje jen jako jakási 

supervize. Letos to celé pouze zavádíme 

a potřebujeme, aby si na to učitelé zvykli. 

Od příštího roku bude tento způsob 

výuky fungovat mnohem komplexněji. 

Na střední škole amerického typu, kterou 

také otevíráme, bychom to chtěli dělat 

ještě intenzivněji, například bychom na 

několik týdnů úplně zrušili předměty 

a zavedli pouze jedno téma, například 

jako uprchlická krize.

Letos tedy otevíráte také gymnázium 

amerického typu. Čím se bude lišit 

jeho koncepce od vašeho druhého gym-

názia?

My jsme absolutně nezávislí na českém 

vzdělávacím systému. Nemusíme se řídit 

žádnými restrikcemi ani zákony, jsme 

tam schopni aplikovat projektový způ-

sob výuky a jiné metody naplno. V pro-

středí českých škol musíte začít studenty 

připravovat dva až tři roky dopředu na 

státní maturitu, což je omezující. Na 

konci každého trimestru budeme rušit 

předměty a budeme zavádět tematickou 

výuku podle Finského vzoru. V prvním 

trimestru budeme mít téma uprchlická 

krize, v dalším bude kolonizace Marsu. 

Perspektivně přemýšlím, že bychom 

mohli na jeden trimestr v roce úplně zru-

šit předměty a zavést pouze tematickou 

výuku. To ale musíme řešit z hlediska 

akreditace, jsme totiž v podstatě americ-

ký kampus americké boarding school,  

jsou tam tedy nějaké limity.

Jak jste vytvářeli vzdělávací koncepci, 

spolupracujete s nějakými odborní-

ky?

S odborníky spolupracovat napřímo 

nepotřebujeme. Máme studenty na desít-

kách škol a vidíme, jak se na nich vyučuje. 

S těmito školami konzultujeme technické 

věci ohledně projektové výuky a dalších 

vzdělávacích metod a postupů. Dále 

máme z naší kmenové školy z Vermontu 

určenou vzdělávací expertku, která si 

mimochodem dodělává doktorát na 

Harvardu, která s těmito věcmi pomáhá. 

Vzdělávací koncepce je tedy hodně 

odvozená od amerických internátních 

středních škol?

Je to kombinace. Hodně se inspirujeme 

i zmiňovaným Finskem. Studuji hodně 

literatury o zahraničních vzdělávacích 

koncepcích a snažíme se aplikovat různé 

věci i z dalších věcí světa. A zároveň do 

toho se společníkem Tomášem vnášíme 

i vlastní zkušenosti. Do velké míry vytvá-

říme školu, na které bychom chtěli sami 

studovat. Jsme v mladém věku úspěšní 

podnikatelé a víme, jaké vlastnosti, 

schopnosti a znalosti pro nás byly důleži-

té. Práce v týmu, kreativita, samostatnost, 

schopnost řešit problémy, komunikovat to 

jsou věci, na které klademe důraz.

Jak sháníte učitele?

Na konci ledna jsme spustili web a od té 

doby se nám přihlásilo kolem 200 učitelů. 

Máme ředitele, který má zkušenosti s říze-

ním a budováním škol po celém světě, 

a který si nyní mezi těmi učiteli vybírá 

tým asi sedmi lidí, kteří tady budou v prv-

ním roce učit.

Měli by rodiče pro své děti zvolit raději 

studium na vašem gymnáziu nebo vyu-

žít služeb vaší agentury a dát je studo-

vat do zahraničí?

Jestli na to máte peníze, určitě děti pošlete 

do Ameriky a nenechávejte je tady. Už 

jenom proto, že by byly pořád v Praze. 

Vyjdou ven ze školy a jsou v Česku, kde je 

to o něčem jiném než v USA nebo Kana-

dě. Určitě bych doporučil jít tam alespoň 

na poslední dva roky střední školy. My se 

pouze snažíme přebrat něco, co tam fun-

guje již stovky let. 

Text: Jáchym Vintr
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Moderní dějiny patří mezi nejvíce veřej-

ností diskutovaná témata ze středoškol-

ských osnov. Období mezi lety 1945 - 

1989 má stále celá řada učitelů i rodičů 

v živé paměti, a tak je zřejmé, že interpre-

tace těchto událostí může potenciálně 

vzbuzovat celou řadu pochyb a kontro-

verzí.  Výuku událostí z českých dějin po 

roce 1989 pak lze označovat již za sou-

časnost, kterou si pamatuje většina spo-

lečnosti. Učí se tedy studenti gymnázií 

o těchto událostech?

Podle tematické zprávy České školní 

inspekce z května 2016 výuka dějin po 

roce 1945 na středních školách obvykle 

končí v 90. letech 20. století. Do této či 

pozdější fáze dospěje více než 70 % stře-

doškolských učitelů. Období kolem roku 

či po roce 1989 se tedy téměř tři čtvrtiny 

studentů gymnázií věnují. 

To potvrzují i sami učitelé. „Období po 

roce 1989 se věnuji v závislosti na tom, 

jak to čas dovolí. Dalo by se říci, že se 

věnujeme období zhruba do poloviny 90. 

let“, uvádí Jan František Novák z Gym-

názia nad Kavalírkou. Naopak Petr Svo-

boda z pražského Gymnázia na Vítězné 

pláni zastupuje odlišný přístup.“Vy-

cházím z toho,  že  vývoj  po roce 

1989/1990 je žité politikum, tedy součas-

nost. Z tohoto důvodu končím výklad 

dějin pádem bipolarity a rozpadem 

SSSR.“

Více než pětina středoškolských učitelů 

nicméně končí již obdobím 1989 – 1990  

a téměř 10 % nedojde dále než do 70. let. 

To ale i tak lze z jistého úhlu pohledu 

považovat za pozitivní zprávu. Tato data 

ČŠI totiž nezahrnují pouze gymnázia, ale 

všechny typy středních škol. Jsou zde 

tedy zahrnuté i střední průmyslové, zdra-

votnické či jiné odborné střední školy, 

které nemají ve svých školních vzděláva-

cích plánech vyhrazenou takovou 

časovou dotaci. V průměru se dle ČŠI 

soudobým dějinám po roce 1945 věnuje 

ve třídách, které mají dle ŠVP zařazenou 

výuku moderních dějin, pouze 30 vyučo-

vacích hodin v roce. Je nicméně k zamyš-

lení, zda by tyto školy neměly přistoupit 

právě k výuce moderních dějin prioritně, 

pokud na základě dlouhodobých zkuše-

ností ví, že období po roce druhé světové 

válce či sametové revoluci nejsou 

schopni stihnout. 

Jak je patrné z výsledků šetření ČŠI, 

mnohem větší počet učitelů končí výuku 

dějepisu v období kolem roku 1989, než 

kolik to považuje za ideální. Stejné tvr-

zení platí i o učitelích, kteří dospějí do 

období kolem roku 1968. Z těchto dat 

tedy lze vyvodit, že i když se praxi nepo-

daří výuku dovést tam, kam by učitel 

chtěl, je to spíše problém způsobený časo-

vými důvody než důvody koncepčními. 

Ostatně rámcové vzdělávací plány 

hovoří o výuce období po roce 1945 

pouze velmi obecně. RVP pro gymnázia 

v tomto období uvádí pouze několik 

bodů, které se z drtivé většiny věnují 

pouze období do roku 1989. Otvírá se 

zde tedy velký prostor pro iniciativu uči-

telů, kteří mohou využívat alternativních 

výukových metod. 

Existuje legitimní otázka, zda není výuka 

moderních dějin vlastně důležitější než 

výuka starověku či středověku. Právě sku-

tečnost, že se jedná o poměrně nedávné 

událostí, které mají velký přesah do sou-

časnosti a jsou stále v živé paměti řady 

lidí, poskytuje argument pro jejich 

upřednostňování před staršími dějinnými 

obdobími. S tímto tvrzením nesouhlasí 

například Petr Svoboda. „Pro pochopení 

dějinné kontinuity a časoprostorových 

souvislostí je znalost předchozího vývoje 

nesmírně důležitá, neboť dějiny jsou pří-

během, který je třeba sledovat od jeho 

počátku. Filmu, který sledujete od 

poslední třetiny, také ne zcela porozumí-

te“, uvádí.

Výuka moderních dějin jinak

Podle údajů ČŠI využívá exkurzí či besed 

ve výuce soudobých dějin více než polo-

vina středoškolských učitelů. Například 

Gymnázium na Vítězné Pláni organizuje 

z iniciativy učitelů dějepisu Historický 

klub, v rámci nějž připravují besedy 

s pamětníky, organizují promítání filmů 

či pořádají různé exkurze. Studenti tak 

měli možnost setkat se s historikem 

a pamětníkem holokaustu Tomanem Bro-

dem, ex-premiérem Petrem Pithartem či 

protikomunistickým odbojářem Mila-

nem Paumerem. 

Text: Jáchym Vintr

Učí se na gymnáziích moderní dějiny?

Jsou učitelé na gymnáziích ochotni učit dějiny po druhé světové válce? Využívají při výuce moderní výukové 
metody? A v jakém období nejčastěji končí výuka? Častým mýtem, který se objevuje mezi veřejností je tvrzení, 
že se moderní dějiny učí špatně a že se učitelé bojí témata z období normalizace či ranných devadesátých let 
otevírat. To samozřejmě může být v řadě případů pravda, cílem tohoto článku je však ukázat, že existují učite-
lé, kteří se moderním dějinám věnují a mohou k tomu využít řady podpůrných materiálů a edukativních projek-
tů.
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Podobně funguje výuka i na Gymnáziu 

Ostrov, kde besedy s řadou pamětníků 

organizuje učitel dějepisu a základů spo-

lečenských věd Ivan Machek. Za řadu let, 

kdy tyto besedy organizuje, se se studenty 

gymnázia setkali například spisovatelé 

Ludvík Vaculík a Milan Kohout, řada 

významných signatářů Charty 77 či 

jáchymovští političtí vězni. Na gymná-

ziích je důležité připomínat události 

z období komunismu, aby si studenti uvě-

domovali nebezpečí totalitních režimů 

a v budoucnu se před jejich nástupem 

dokázali bránit.

Zkušenosti učitelů s výukou moderních dějin na všech typech středních škol

Zdroj: Česká školní inspekce (2016) 
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K jakému období dospějete? K jakému období by se mělo dospět?

O co se opřít?

S podporou učitelů, kteří se nechtějí 

opírat jen o učebnice, pomáhá řada inici-

ativ, které se věnují českým či světovým 

dějinám: 

Jeden svět na školách

Projekt organizace Člověk v tísni sezna-

muje studenty s řadou témat z lidsko-

právní problematiky. Školám poskytují 

filmy, další materiály k výuce či zpro-

středkovávají besedy s pamětníky.

Post Bellum

Post Bellum od roku 2001 vyhledává 

a nahrává vzpomínky pamětníků klíčo-

vých momentů 20. století. Vydává publi-

kace, organizuje výstavy a s Českým roz-

hlasem uveřejňuje vzpomínky pamět-

níků z 2. světové války a komunismu.

Skautské století

Projekt Skautského institutu, který sbírá 

osudy Skautů v období druhé světové 

války a komunismu. 

Příběhy 20. století 

Projekt pro žáky a studenty od 13 do 18 

let, kteří soutěží o nejzajímavěji natočený 

či jinak zaznamenaný příběh pamětníka 

z období 20. století.

Moderní dějiny

Vzdělávací portál, na kterém je k nalezení 

celá řada podpůrných materiálů k výuce 

moderních dějin.
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Text: Eliška Hloupá Sovová

IT je i pro holky

Na začátku všeho byla myšlenka „pojďme učit holky IT“ a vyrovnat síly. Protože bez digitální gramotnosti se už 
brzy neobejde vůbec nikdo. A tak vznikla organizace Czechitas, která pomáhá holkám a ženám poznat svět 
informačních technologií a propojuje je s firmami, které hledají nové talenty. Co všechno se s Czechitas může-
te naučit? A můžete být i úplný začátečník? Nejen o tom jsem si povídala s Pavlou Randákovou, která 
v Czechitas působí už třetím rokem na pozici Youth Education Specialist.

ženami účastní jeden muž. Úvod do pro-

gramování pro horníky na Ostravsku měl 

ryze mužské osazenstvo. A v Akademii 

programování holky od kluků vůbec 

nerozlišujeme. Už jen proto, že pomáhá-

me rozšiřovat obzory a portfolio učite-

lům, kteří pak aplikují nové poznatky do 

výuky.

Mají kurzy nějaké věkové omezení?

Dá se říct, že nemají. V Akademii progra-

mování se zaměřujeme na děti do zhruba 

19 let, než absolvují střední školu. Spod-

ní hranicí zde bývá věk kolem 7 až 8 let. 

Potřebujeme zkrátka, aby děti uměly 

číst .  Přichází nám však na kurzy 

i maminky s menšími dětmi a pomáhají 

jim programovat. Na ostatních kurzech – 

tedy mimo Akademii programování – 

vídáme většinou věkovou skupinu 15+. 

Vedle holek ze střední pak sedí i jejich 

babičky. Explicitně nikoho věkem nedis-

kriminujeme a doufáme, že když se člo-

věk někam hlásí a chce s námi strávit urči-

tý čas, tak je soudný.

Může na váš kurz přijít i úplný začá-

tečník?

Určitě ano. Pokud není v popisku akce 

uvedeno jinak, tak je určena především 

pro naprosté začátečníky. Snažíme se pře-

dem informovat, co všechno by účastníci 

a účastnice měli splňovat, tedy navazuje-

li kurz na něco či jaké základy předpoklá-

dáme.

Pavlo, jak vznikla organizace Czechi-

tas a co je její hlavní náplní?

Na začátku byla myšlenka "pojďme učit 

holky IT". Začalo se zlehka – pár 

workshopy a mapováním, jestli tady o to 

někdo bude stát. A stály o to nejen holky, 

ale i kluci, firmy… Naším hlavním cílem 

je inspirovat a vzdělávat nové talenty 

k posílení diverzity a konkurenceschop-

nosti v IT.

Kdo za Czechitas stojí?

Třináct pracovních úvazků a dá se říct, že 

stovky nadšenců. To jsou ti lidé, kteří se 

po práci nebo o víkendu sbalí a jdou 

s námi učit, desítky firem a institucí, 

které naši činnost podporují.

Jak dlouho už organizace funguje? 

Třetím rokem.

Czechitas chce vyrovnat poměr sil v IT 

a zaměřuje se hlavně na holky. Mohou 

se vašich kurzů a workshopů účastnit i 

kluci?

Pro většinu kurzů a workshopů platí, že 

pokud je přihlášeno dostatečné množství 

žen a dívek, tak mají před muži přednost. 

Letní škola nebo Digitální akademie jsou 

projekty zaměřené čistě na ženy. Ale to 

neznamená, že bychom neměli účastníky 

mužského rodu. Dlouhodobého kurzu 

programování v Brně se spolu s asi 29 

Pavla Randáková

V Czechitas působí třetím 

rokem a zastává funkci Youth 

Education Specialist, tedy od-

bornice na vzdělávání mládeže. 

Na některých kurzech občas učí 

– především na akcích, které ma-

jí co do činění s grafikou nebo 

úvodem do programování pro dě-

ti. Nyní dokončuje magisterské 

studium na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity.
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Potřebují zájemci o kurz nějaké vyba-

vení, programy…?

Záleží kurz od kurzu. Většinou stačí 

vlastní notebook, občas se hodí myš – pře-

devším na grafických kurzech. Využívá-

me zdarma dostupný software a na ten 

placený zařizujeme třeba časově omeze-

né licence. Na některé kurzy stačí přijít 

jen s tužkou a papírem.

Kde všude vaše kurzy probíhají a jak 

často?

Když se podívám do kalendáře, máme 

tam každý týden alespoň jednu akci. A to 

nepočítám dlouhodobé kurzy, které běží 

třeba celý semestr. Nejvíce působíme 

v Praze a v Brně. Nevynecháváme ale ani 

Ostravu, Liberec, Hradec Králové nebo 

například České Budějovice. Párkrát 

jsme vyjeli i za hranice – do Londýna, 

Berlína, Mnichova…

Co všechno se s vámi můžeme naučit?

Základy grafiky, zpracovávat data, 

vytvářet weby, programovat. Usnadnit si 

práci s počítačem, programovat Ardui-

no…

Do čeho dalšího se s Czechitas můžeme 

zapojit?

Přijít na přednášku, na konferenci. 

Najdete nás od barcampů po konference 

týkající se technologií ve vyučování. No, 

anebo s námi pojďte na kafe či na pivo. 

U toho se často příjemně začíná. Letos 

jsme v Brně pořádali soutěž o nejlepší 

dívčí bakalářskou práci v oboru informa-

tiky, takže jsme se mohli potkat na uni-

verzitě. A velkou částí naší aktivity je kari-

érní rozvoj a propojování žen na pracovní 

pozice v IT. Takže pokud chce žena či 

i muž změnit práci a má zájem o IT, hledá-

me jim práci.

Na co se v Czechitas v nejbližší době těší-

te?

Na spuštění Digitální akademie v Brně. 

A na letní školu, IT tábor pro středoško-

lačky.

A na co jste nejvíce pyšní?

Na každý z těch úžasných příběhů, které 

kolem nás vznikají. Když na konferenci 

o ženách v IT prezentovaly naše účastnice 

Digitální akademie, já jsem se asi po třech 

větách rozbrečela. Za ty tři roky mě silné 

momenty nepřestaly dostávat.
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Praktický přístup ke čtení a psaní

chtěl s někým povídat, prostě jsem šel ně-
koho navštívit. Dnešní děti dělají to 
samé, ale v jiném poměru – méně času 
tráví venku a více u počítače. Je to jedno-
duše zábavnější a lákavější. Píšou si na fa-
cebooku a čtou profily svých kamarádů 
nebo to, co jim kamarádi poslali.

 Děti tak snadno neošidíte, pokud nemají 
dostatečný důvod číst nebo psát, prostě to 
neudělají (že to paní učitelka řekla, je do-
statečný důvod jen pro některé). Děti 
tráví hodně volného času na YouTube – je 
to jejich zábava, mohou tam najít všech-
ny potřebné informace a mohou se bavit 
bez náročného čtení.

Slovník Cobuild definuje jazyk násle-
dovně: jazyk je systém komunikace, 
která se skládá ze skupiny zvuků a psa-
ných symbolů, které lidé určitých států 
a regionů využívají k mluvení a psaní.

Když se podíváte na texty v učebnicích, 
překvapivě zjistíte, že většina textů 
v učebnici této definici neodpovídá – 
nejsou nástrojem komunikace ani nesdě-
lují nějakou zprávu, nedochází zde 
k žádné výměně informací. Michael 
Lewis to nazval “Pseudo-lingvistickým 
fenoménem”.

Kdy naposledy jste si přečetli nějaký text 
jen tak? Možná jste zrovna seděli v če-
kárně u doktora, nebo jste zrovna byli ve 
výtahu s vybitým mobilem a tabletem.

Pravdou je, že většinou bezdůvodně nic 
nečteme. Ano, někteří z nás si přece jen 
čtou jen tak, protože mají čtení rádi. 
Vždy si ale vybereme, co budeme číst. 
Třeba jen tak pro zajímavost, ale to má 
také podmínku – čteme, když se nám 
chce. A děti ve škole? Čtou, co je zajímá? 
Mají možnost vybrat si téma? A čtou, 
když se jim chce?

Když končí přestávka, přijde učitel 
a chce po dětech, aby si sedly. “Dnes si 
přečteme nějaký text a doplníme do něj i, 
y, í a ý. Potom si taky procvičíme grama-
tiku.“ Třeba v angličtině to může vypa-
dat tak, že budeme číst příběh a procvi-
čovat minulý tvar pravidelných a nepra-
videlných sloves. A co takhle si povídat 
o rozdílech mezi minulým prostým 
a předminulým časem?

Jaké myslíte, že má asi učitel šance na 
úspěch při takto pojatých hodinách?

Když otevřu klasickou učebnici, ať už 
českého nebo anglického jazyka, stačí 
mi chvilka a mám nutkání si najít něco za-
jímavějšího, třeba na internetu. Domní-
vám se, že většina textů, se kterými děti 
pracují, pro ně nejsou relevantní a nema-
jí šanci je zaujmout. Ani cvičebnice 
nejsou relevantní – a hlavně ty české – 
když ji otevřu, připomíná mi to Angličti-
nu pro jazykové školy. Učebnice české-
ho jazyka jakoby zamrzly v čase. Ale ani 
anglické učebnice nejsou o moc lepší. 
Sice obsahují zajímavé texty, nápady 
a obrázky, ale k životu dětí se také moc 
nevztahují.

Stylem jsou texty v učebnicích spíše pró-
zou – články z časopisů nebo jednoduché 
příběhy. Cvičení většinou obsahují ne-
konzistentní věty postrádající kontext.

Texty, se kterými přicházíme do styku 
každý den, se mění. Zkracují se, jsou 
spíše hovorovější. Vyjadřujeme se pomo-
cí krátkých sdělení, jako jsou SMSky, 
posty na facebooku, tweety. Není úplně 
pravda, že méně píšeme a čteme, spíše se 
texty mění; a to, jak je používáme, se 
mění také. Když jsem vyrůstal, měli 
jsme televizi, hřiště a knihy. Abych se za-
bavil, šel jsem si ven hrát, číst si knihu 
nebo se koukat na televizi. Když jsem si 

Text: Navot Laufer, Překlad: Bára Pilařová, editace textu Lucie Macášková Hejbalová

Před pár týdny děti v naší 

Scioškole zachvátilo šílen-

ství zvané parkúr (pro ty, 

kteří tohle bláznovství 

neznají: je to skákání 

a lezení po všem, co je oko-

lo). Začalo to lezením po 

skříňkách 

v šatnách a kotrmelci na 

kobercích ve třídách. Teď 

to vyvrcholilo tím, že kaž-

dou přestávku děti tráví 

skákáním a ve školním 

klubu si na chodbách 

vytvoří složitou “opičí drá-

hu”. Ti nejmladší z prvních 

a druhých tříd se také chtě-

jí připojit, takže si na to 

založili projekt s příprav-

ným kurzem.
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Pokud zajdeme ještě dál, podívejme se na 
spektrum textů, se kterými se setkáváme 
v životě. Třeba já jsem poslední dobou 
přečetl pár e-mailů od šéfa a kolegů, no-
vinky na BBC (se spoustou obrázků 
a velmi jednoduchými texty), popisky 
u věcí v e-shopech, popisky u YouTube vi-
deí, titulky k filmům, moji výplatní pás-
ku, smlouvu pro klienta, autobusový jízd-
ní řád a informace v excelové tabulce. Ač-
koli prózu a poezii miluji, většina textů, 
které čtu, jsou praktické a vyplývají ze ži-
vota. Přál bych si, aby byly takové i učeb-
nice.

Zde je pár příkladů pro propojení života 
a cvičení čtení:

n Podívejte se do nákupního košíku 
a na účtenku, prodavač na kase udě-
lal pár chyb. Dokážete je najít?

n Zde je recept na čokoládový dort. Do-
kážete ho upéct?

n Policista vás zastavil a dal vám tento 
lístek. Co byste měli udělat?

n Zde jsou dva životopisy potenciál-
ních průvodců ve vaší škole. Kterého 
upřednostňujete?

n Vyplňte ve třídě se všemi tento dotaz-
ník a poté odpovědi napište do násle-
dující tabulky. 

n Podle návodu postavte skříň.

n Podle instrukcí na obalu umíchejte 
pojivo pro keramické kachlíky (při 
dekoračním projektu).

Projektové vyučování tento přístup krás-
ně podporuje – ať už česky nebo anglic-
ky, studenti vědí, z jakého důvodu text 
čtou, chtějí se dozvědět specifické infor-
mace k tématu, které si sami vybrali a ide-
álně také odpovědi na otázky, které si 
sami kladli. A tohle se netýká jen čtení, 
může se to týkat i psaní nebo matematiky. 

Během projektu Organizace Benefice 
děti z olomoucké ScioŠkoly psát musely 
a také to chtěly dělat. Psaly e-maily, doža-
dovaly se informací a vyráběly plakáty 
s žádostmi o pomoc. Hledaly informace 
v jízdním řádu a podle toho plánovaly vý-
let, do tabulek pak doplňovaly informace 
o tom, co koupily a o předpokládaných 
tržbách. Pro některé to bylo docela těžké, 
ale protože jejich cíle byly jasné, stálo 
jim to za tu námahu. V dalších dvou pro-
jektech jsme třeba vyměřili místnost, in-
formace pak vložili do speciálního pro-
gramu pro navrhování interiérů, kde jsme 
udělali plány k rozestavění nábytku. Zde 
jsme zkombinovali praktické využití ja-
zyka a matematiky. 

Je škoda, že slovo “praktický” má 
v našem vzdělávacím systému špatnou 
pověst, protože tento postoj pak může 
vést k nepraktickým školám. 
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Umění jako způsob myšlení 

V průběhu 20. století se výrazně promě-

nilo – nabralo tendenci dostat se mezi 

všechny lidi, do situací a momentů, které 

zažíváme každý den. Rozlišování mezi 

uměním, neuměním, něčím blízkým 

umění atd. je stále těžší a těžší. Reklamní 

průmysl velice šikovně využívá této 

nejasnosti, ale nejenom to. Estetizace se 

stala hlavním nástrojem toho, jak dát pro-

duktu přidanou hodnotu a ideální je, 

pokud se povede, že tato bude nezda-

něna. Můžeme o tomto stavu našeho 

světa uvažovat perspektivou umění? 

UMĚNÍ JAKO METODA

Kvantová fyzika, zkoumání světa, jeho 

základních stavebních prvků, nám znovu 

potvrdilo, že člověk, pozorovatel kvan-

tových jevů a elementů ovlivňuje to, co 

zkoumá. Pozorovatel je důležitou 

složkou výsledku pozorování - také 

nahlížení na umění je ovlivněno pozoro-

vatelem, jeho osobností a přístupem. 

V tomto podle mého názoru také spočívá 

jedinečnost umění - nikoliv jenom v jedi-

nečnosti uměleckého objektu (zážitku), 

ale také ve vztahu a způsobu dívání se na 

něco, co následně považujeme za umění. 

Podstatou tohoto dívání se je vztah mezi 

uměním a tím, co nazveme život, každo-

dennost, obyčejnost nebo samozřejmost. 

Uvažovat o umění znamená nejenom 

mluvit o umělecké tvorbě, ale také o tom, 

jak je tato přijímána a reflektována – uva-

žovat o umění znamená dívat se a vnímat 

ho. 

Teď budu osobní. V tuto chvíli se dívám, 

vnímám umění primárně jako metodu – 

podle mého názoru je to určitý a velice 

specifický přístup ke světu. Je to 

o určitém nastavení myšlení. Lidi rádi 

v tomto kontextu mluví o kreativitě, 

která je pro umění klíčová. Kreativitu si 

ale každý vykládá po svém. Někdo si 

může myslet, že je to vymýšlení nových 

způsobů, jak vytvořit něco, o čem 

můžeme mluvit jako o uměleckém díle. 

Osobně chápu kreativitu taky jako 

schopnost vyjít z již existujícího – krea-

tivní tak může být i to, když pozměníme 

určité nastavení stávajícího systému 

nebo to když rozložíme nějakou již exis-

tující věc a znovu ji složíme, ale jinak. 

Kreativní nejsme jenom tehdy, když tvo-

říme něco nové směrem do budoucnosti, 

ale taky, když se novým způsobem 

díváme směrem do minulosti. 

NENÍ ŠEDÁ JAKO ŠEDÁ

Tvořivost, na kterou bych rád na tomto 

místě poukázal, je tvořivost o jaké mlu-

vila Kateřina Šedá na konferenci inicia-

tivy Úspěch pro každého žáka: Škola ve 

světle celospolečenských změn (25. 

dubna 2017, www.ucimekvalitne.cz). 

Kateřina Šedá, česká umělkyně, drži-

telka mnoha ocenění (Cena Jindřicha 

Umění je to, co dělá život zajíma-

vějším než umění. Tuto větu 

vyslovil Robert Filliou, jehož 

jméno je spojováno s hnutím 

Fluxus, které se objevuje na umě-

lecké scéně v 60. letech. 

Navazuje na tu část umělecké 

tradice, která je spojována 

s odmítnutím tradičních umělec-

kých forem a snaží se o propoje-

ní naší každodennosti s tím, co 

považujeme za umění. Umění má 

mnoho podob – není to jenom to, 

co můžeme najít a vidět 

v muzeích umění a galeriích; 

umělci nejsou jenom absolventi 

uměleckých škol. Můžeme ho vní-

mat jako jakýsi „jazyk“, díky kte-

rému komunikujeme mezi sebou 

a se světem. 
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Chalupeckého, Essl Award, Contempo-

rary Art Society Award, Fluxus Award 

atd.) se ve své činnosti zaměřuje na soci-

álně laděné experimenty, které mají za cíl 

vyvést zúčastněné ze zažitých stereo-

typů. Pomocí jejich vlastní (vyprovoko-

vané) aktivity a díky novému využití 

všedních prostředků se pokouší probudit 

trvalou změnu v jejich chování. V prin-

cipu dělá něco, co nevypadá jako umění, 

(tedy podle toho, jak o umění přemýšlí-

me), odehrává se v neuměleckém pro-

středí a zapojuje lidi různého věku a v růz-

ných sociálních situacích, kteří se 

o umění často ani nezajímají. Projekt, 

kterým začala svoji prezentaci, nazvala 

Je to jedno (2005 - 2007). Tento projekt 

byl o její babičce a její minulosti - 

babička se stala součástí experimentu 

zkoumání a poznávání. Bylo to o objevo-

vání, seznamování se, ale šlo hlavně o to, 

vzbudit zájem, nacházet smysl v každo-

dennosti, kde bylo „všechno jedno“. 

Podívejte se na stránky www.katerinase-

da.cz, kde se dovíte více nejenom 

o tomto projektu, ale i o dalších, díky 

kterým je Kateřina známá nejenom 

v Čechách, ale ještě více v zahraničí. 

V rámci svého krátkého vystoupení pro-

mluvila také o svém zklamání z toho, jak 

probíhá výuka výtvarné výchovy na 

škole, kterou navštěvuje její dcera. 

Naznačila, že podle ní je důležité, aby se 

děti naučily hledat v umění souvislosti 

a ty od něho následně odvozovat – to by 

vedlo k rozvoji vztahového myšlení. 

Francouzský teoretik a kurátor Nicolas 

Text: Michal Kučerák, Centrum současného umění DOX

Bourriaud označuje trend, který se obje-

vuje v umělecké praxi 90. let pojmem vzta-

hová estetika. Podstatou tohoto typu este-

tiky je, že umělcům nezáleží v první řadě 

na tom tvořit objekty, které běžně považu-

jeme za umění, ale chtějí vytvářet situace, 

v rámci kterých vznikají určité a nové 

vztahy - mezi lidmi navzájem, ale taky 

mezi lidmi a prostředím, ve kterém žijí. 

Podstatou uměleckého projevu se stává 

sociální interakce. Jan Zálešák ve své 

knize Umění spolupráce (2012) popisuje 

právě tento rys umělecké praxe, který se 

zaměřuje na spolupráci, na vytváření 

situací a vztahů. Zajímavé na tom celém 

je, že tato tendence se v umění objevila již 

dříve a můžeme ji vystopovat u různých 

experimentů z již zmiňovaných 60. let.

DOPORUČUJI VYZKOUŠET!

V první řadě jde o přemýšlení – hledání 

odpovědí – je to něco mezi prací filosofa, 

který není svázán jazykem a pravidly 

a prací vědce, který není svázán metodou 

a oborem. Důležité je zajímat se o svět 

kolem nás, o lidi, o to jak to všechno fun-

guje či nefunguje. Umění nemusí být 

nutně odpovědí, je specifickým „ja-

zykem“, kterým můžeme klást dotazy, 

které nás nasměrují k odpovědím. Nebo 

spíše k dalším otázkám. Nic není garanto-

váno ani zaručeno – to je umění, je to expe-

riment.

Umění již dávno nejsou jenom obrazy 

a sochy. Podle mého názoru je to speci-

fická reflexivita, kterou můžeme vnímat 

svět kolem sebe a skrze kterou o něm 

můžeme uvažovat. Jeho podstatou je naru-

šování zvyků a stereotypů, naučených 

vzorců; je to schopnost reagovat na známé 

situace novým způsobem. Nejde o to stát 

se umělcem, ale být jím a možná o tom ani 

nevědět. Nejde o to považovat se za 

umělce, ale tvořit umění. A právě toto 

umění a tyto umělce musíme hledat 

nejenom v uměleckém světě. Umění je 

totiž způsob myšlení a výborná metoda 

zkoumání světa. Je jeho ozvláštněním.
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Laskavost plodí laskavost

V průběhu minulého a na začátku letoš-

ního roku měli lidé možnost nominovat 

někoho, koho si váží a obdivují za to, co 

dělá pro společnost. Každý měsíc vybra-

ný laskavec získal v rámci komorního 
6ocenění finanční odměnu 6  Kč (46 656 

Kč). 12 oceněných laskavců představila 

Nadace Karla Janečka v rámci slavnostní 

ceremonie v neděli 23. dubna ve Stavov-

ském divadle. Akci moderovala známá 

herečka Iva Pazderková a o hudební pře-

kvapení se postarala zpěvačka Anna K. 

„Přemýšleli jsme, jak udělat oceňování 

co nejzajímavější. A vymysleli jsme, že 

součástí večera bude Meta-přednáška 

Petra Ludwiga, autora bestselleru Konec 

prokrastinace. Petr se zaměřil na otázky, 

jako například jak laskavost ovlivňuje 

zdraví a vztahy. Jak můžeme posilovat 

laskavé chování u sebe a u druhých. A jak 

žít život více eudaimonicky,“ vysvětlila 

koordinátorka projektu #laskavec Domi-

nika Vrkotová.

Laskavci z celé České republiky

Historicky prvním oceněným se stal uči-

tel matematiky, fyziky a finanční gramot-

nosti Jindřich Hašek ze Základní školy 

Krušnohorská 11 v Karlových Varech, 

který se svým žákům věnuje na úkor 

svého osobního volna a nad rámec své 

pracovní doby. Jezdí společně na exkur-

ze, matematické tábory, rafty... Některé 

děti z nižších příjmových skupin dokon-

ce podporuje z vlastních peněz. „Snažím 

se, aby děti neznaly jenom školu a domo-

v, ale aby poznaly život také z jiné strán-

ky,“ konstatoval oceněný #laskavec Jin-

která pojednává o hodnotách, kde je na-

příklad lekce s názvem Laskavec. Před-

stavte si kapitoly s tématy: Co lidi dělá 

šťastnými a spokojenými? Proč lidé žárlí 

nebo jsou nešťastní? Taková učebnice již 

vzniká a my máme velkou radost,“ říká 

Dominika Vrkotová.

Škola nám dává jedinečnou příležitost 

učit se denně jak vytvářet zdravé vztahy, 

jak být laskavý ke svému okolí, má nám 

pomoci dozrávat jako osobnost a vědo-

mě vytvářet systém vlastních hodnot, 

které budou tvarovat náš život i ovlivňo-

vat naše okolí. Tyto hodnoty srdce jsou 

stejně důležité, jako akademické znalos-

ti, tvrdí systém hodnotového vzdělávání 

sestry Cyril Mooney, PhD.. Kolik pozor-

nosti se ale hodnotám v praxi skutečně ve 

školách věnujeme, je otázka. Měly by při-

tom být součástí kterékoli vyučovací ho-

diny. „V projektu Škola Cyril Mooney 

v současnosti adaptujeme pracovní seši-

ty hodnotového vzdělávání pro všechny 

ročníky základních škol. Pracovní sešity 

budou k dispozici od září 2017. Jejich au-

torka, sestra Cyril, k nám zároveň zavítá 

v červenci, kdy se zúčastní Meltingpot 

Discussion Fóra v rámci festivalu Co-

lours of Ostrava a povede několikadenní 

seminář na Ústecku. Škola Cyril Mooney 

pomáhá základním školám při zavádění 

systému hodnotového vzdělávání do 

výuky a při hledání společné cesty peda-

gogů, dětí a rodičů. Více informací na-

leznete na skolacyril.org,“ vysvětluje 

Linda Jandejsková, spoluautorka doku-

mentárního filmu o sestře Cyril a zároveň 

hlavní koordinátorka tohoto projektu.

Text: Dominika Vrkotová

dřich Hašek, který svoji práci bere jako 

poslání a vidí v ní velký smysl. Mezi dal-

šími oceněnými je například otec Šebes-

tián z Moravské Třebové, který pomáhá 

lidem bez domova. Pak také Vlasta Řího-

vá z Havířova, která se stará o maminky 

v nouzi nebo Miroslav Bouška z praž-

ských Kobylis, který se věnuje opuště-

ným kočkám.

„Stává se, že dobré skutky bereme jako 

samozřejmost. My si v Nadaci Karla Ja-

nečka myslíme, že si laskavci zaslouží po-

zornost a poděkování. Často do svých las-

kavostí dávají nejen čas, ale i peníze. 

Jsou inspirací pro své okolí. Máme vel-

kou radost, že se nám ozývají lidé, kteří 

se na základě zhlédnutí videa o laskavci 

chtějí připojit a dělat také něco pozitivní-

ho. Založili jsme facebookovou skupinu 

Laskavost plodí laskavost a tam se tito 

lidé mohou potkat a propojit,“ říká Domi-

nika Vrkotová.

Hodnotové vzdělávání

Dlouhodobou vizí projektu je dostat las-

kavost do škol, do firem či do zdravotnic-

tví. 

„Máme pocit, že ve společnosti je nedo-

statek morálních autorit, a proto si myslí-

me, že je důležité poukazovat na pozitiv-

ní lidské příběhy. Nadace Karla Janečka 

se zaměřuje mimo jiné na podporu vzdě-

lávacích projektů, proto bychom rádi za-

čali šířit laskavost na školách. Zaujal nás 

projekt Hodnotové vzdělávání sestry 

Cyril Mooney. Představte si učebnici, 

Co mohou mít společného kněz, servírka, zdravotní sestřička a učitel matematiky? Odpověď na tuto otázku jste 
mohli získat v neděli 23. dubna 2017 ve Stavovském divadle, kde proběhlo historicky první slavnostní ocenění 
#laskavec Nadace Karla Janečka. Projekt probouzí touhu po objevování a konání laskavých skutků. 
Dobrosrdeční lidé byli oceněni za nezištné laskavé činy. Součástí večera byla Meta-přednáška Petra Ludwiga, 
autora knihy Konec prokrastinace.



49EDUnápadník

Ocenění laskavci

Jindřich Hašek – učitel z Karlových Varů, který se snaží, aby děti neznaly je-

nom školu a domov. 

Hana Vaňousová z Poříčí nad Sázavou - každý den, ať je déšť, mráz nebo sníh 

převádí přes přechod děti na cestě do školy a pořádá kulturní akce pro seniory.

Lenka Frková a Anežka Jedličková - vytvořily mini útulek Voříškov u Prahy 

a starají se o odložené psí duše.

Miloslava Samcová - zkrášluje jihočeskou krajinu a zabývá se myšlenkou, jak 

znovu dostat člověka do přírody.

Igor Dostál - věnuje se pozitivnímu zpravodajství a stojí za projekty Zlínský 

nočník, Book2Go a KnihoTrh.

Otec Šebestián - pomáhá lidem bez domova v Moravské Třebové.

Vendulka Koupilová - ze Senice na Hané se věnuje pacientům i mimo ordinaci 

a pořádá letní tábory pro děti. 

Miroslav Bouška - již přes 20 let se stará o opuštěné kočky v pražských Kobyli-

sích.

Zdeňka Morávková - kultivuje krajinu a vytváří komunity v Rychlebských ho-

rách.

Vlasta Říhová z Havířova pomáhá maminkám v nouzi.

Nejmladší laskavec Michaela Mikulenková pořádá benefiční akce v Brně, na 

kterých hovoří o problematice handicapovaných lidí.

Olga Štrejbarová z Jihlavy - pomáhá opuštěným seniorům a vytvořila faceboo-

kovou skupina Ježíškova vnoučata.

Laskavci jsou šťastnější

Laskavosti se také věnuje Pozitivní psy-

chologie, věda, jež zkoumá zvyšování 

kvality života. Mnoho zahraničních vě-

deckých studií prokázalo, že laskavost 

má dobrý vliv na duševní pohodu a lidské 

zdraví. „Laskavost je v Pozitivní psycho-

logii chápána jako jedna ze silných strá-

nek charakteru. Je to vlastnost, která 

nejen že významně přispívá ke kvalitě na-

šeho života, ale má i širší společenský 

přesah. Výsledky zahraničních studií po-

ukazují na to, že lidé, kteří vykonávají las-

kavé činy, dobré skutky či projevují al-

truistické jednání, udávají vyšší životní 

spokojenost, mají lepší kvalitu mezilid-

ských vztahů a jsou šťastnější. Výsledky 

našich českých výzkumů vyznívají po-

dobně: lidé, kteří nejsou zaměřeni pouze 

na dosahování svých cílů a uspokojování 

svých vlastních tužeb, ale věnují se také 

nějaké dobrovolné, charitativní či jinak 

prospěšné činnosti, prožívají ve srovnání 

s ostatními větší smysluplnost života, 

mají výrazně optimističtější očekávání 

do budoucna a celkově jsou se svým živo-

tem spokojenější. Kultivace vlastní las-

kavosti, vstřícnosti a ochoty pomoci je 

tedy efektivním způsobem, jak být pro-

spěšným členem společnosti a zvýšit 

míru své spokojenosti a štěstí,“ uzavírá 

téma laskavosti doc. PhDr. Alena Slezáč-

ková, Ph.D., Psychologický ústav, Masa-

rykova univerzita.
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Jestli půjdeš pryč, nenapadá mě, jak ti 

v tom zabránit. Něčím tě zadržet? Nebo 

se na něco zeptat? Kdyby ses aspoň 

podíval jako včera!

„Nic o tobě nevím. Jak se jmenuješ?“

„Jumapili.“

„Co děláš?“

„Závodím.“

„A vyhráváš?“

„Skoro vždycky. Musím, živím velkou 

rodinu. Tys mě nikdy neviděla?“

Zavrtím hlavou. Nastane rozpačité ticho.

Potom ho přeruší věta, které jsem se 

celou dobu bála. Možná proto, že jsem ji 

párkrát už slyšela.

„Půjdu, čekají na mě.“

Vstaneš a pomalými, línými pohyby si 

oblékneš kalhoty a košili. Sundáš z krku 

dřevěnou figurku a položíš mi ji na dlaň.

„Pro tebe. Na památku.“

Držím v ruce ebenový přívěsek a snažím 

se rozluštit odřený, nečitelný nápis. 

Nakonec se mi to podaří.

„Jumapili…?“

„Vlastně se jmenuju Leon, ale Jumapili 

mi říkají rodiče a kamarádi, protože jsem 

se narodil v neděli.“

To jsem někde slyšela, ale už si 

nevzpomínám, v jaké souvislosti. Stejně 

na tom nezáleží. Naposled si tě 

prohlédnu. Neumím nic předstírat a tak 

se dá snadno uhodnout, jak mi právě teď 

je. Chvilku nade mnou postáváš a potom 

zkusíš být milosrdný.

„Než odjedu, možná se přijdu rozloučit.“                                                    

Neodpovím a otočím hlavu k oknu.                                                         

Odcházíš. 

Jako by s tebou odešel i zbytek dne. 

A všechny další osamělé dny, které 

budou pozvolna usychat, až uschnou 

docela.

Bouchnou dveře. Nesnáším ten zvuk. 

Znamená čekání. A nesnáším rána. Tu 

každodenní rutinu s kávou a zprávami 

na malé obrazovce v kuchyni.

Jen málokdy ozvučím němý film před 

sebou. Dnes to udělám, protože 

zahlédnu na stadionu černá těla 

závodníků, směřující do cíle. Sestřih 

včerejšího půlmaratonu. Zpozorním. Tři 

běžci v čele závodu. Všichni ze stejné 

země a stejného kraje. Dělníci dlouhých 

tratí, kteří si běží pro vítězství. 

A obživu.

Cíl.

Triumf prvního závodníka. Dočasný 

a pomíjivý úspěch, který brzy někdo 

překoná.

Dobíhají také ostatní, ale jejich souboje 

a prohry už diváky nezajímají. Závod 

pro ně skončil tehdy, když se v cílové 

rovince objevili tři nejlepší.

Předávání cen. Mezi atlety, kteří jdou ke 

stupňům, zachytím známou tvář 

a povědomé pohyby. Nejhezčí 

i nejsmutnější okamžik celého dne. Tu 

chůzi znám. Tak se pohybují běžci 

z kmene Kalenjin.

Vítězové.

 

Když spíš s rukama podél hlavy, 

vypadáš skoro jako Bůh na kříži. Bůh 

z ebenu. Pozoruju tě a říkám si: Jak 

dlouho se na tebe budu moct dívat? Jak 

dlouho se mnou zůstaneš? Pár minut, 

hodinu, den? Nevím. A nechci na to 

myslet. Teď ne.

Spálila jsem včerejší den. Uschlý jako ty 

předchozí. Ještě mi doutná za zády. Ten 

dnešní hoří tady, vedle mě.

Když jsem tě zahlédla stát v rohu s 

ostatními, nenapadlo mě, jak se to 

vyvine. Ale uprostřed cinkání skleniček 

a útržků hovorů jsem vnímala už jenom 

tebe. Vybavuju si na tobě každou 

maličkost. Mezeru mezi zuby, dlouhé 

štíhlé prsty a nohy, které jako by nikde 

nekončily a splývaly s podlahou. Úplně 

samozřejmě tě ke mně donesly 

a zastavily se kousek od mých lodiček.

„Hezký výhled!“

Plynové lampy pod námi vydávaly 

zastřené, mihotavé světlo a vytvářely 

zvláštní šerosvit, tak typický pro tohle 

město.

„Jste tu poprvé?“

„Ano. Znám je jen z vyprávění.“

„Líbí se vám tady?“

„Vy se mi líbíte. Máte krásné rovné 

vlasy. A přišla jste sama.“

Kdybys tak zvláštně nevoněl a nesáhl mi 

na rameno, všechno by bylo jinak!

Ne, nic si nevyčítám. Jen mi je líto, že se 

to nestalo o pár let dřív.

Prohlížím si tvůj ospalý obličej. Tak 

souměrný. A mladý. Sklouznu pohledem 

na krk, ruce a světlé, bezbranné dlaně, 

směřující vzhůru. Jako by se vzdávaly. 

Opatrně se dotknu přívěsku, který ti visí 

na krku. I on je celý černý. Okamžitě 

zareaguješ a uděláš prudký pohyb. Pak 

otevřeš oči. Škoda. Nechtěla jsem tě 

probudit. Otevřeš ústa a dlouho zíváš. 

Únavou? Nebo se chystáš odejít?

Ukázka z knihy Hakuna Matata:
Neděle
Text: Helena Kubíčková 



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