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Po letních prázdninách začal nový školní rok 
a v médiích začíná téma vzdělání opět rezonovat. 
Zjevuje se v různých podobách a reflektuje jak 
tuzemský neutichající problém podfinancování 
učitelské profese i vysokých škol, tak i obsah sva-
činy, kterou dostal princ George první školní den. 
Nabídka témat je pestrá stejně jako forma jejich 
zpracování. Spojujícím prvkem mnohdy zůstává 
soustředěnost na vzdělávací instituce, od kterých 
se další obsah odvíjí. Přitom vzdělání probíhá 
paralelně mimo ně. Často plyne v tichosti a bez 
naší reflexe. V podstatě se však nepřestáváme učit 
od prvního do posledního nádechu. A s trochou 
nadsázky lze konstatovat, že stejně jako není 
možné absolutně nekomunikovat, tak se ani nelze 
nevzdělávat. S uvědoměním si této skutečnosti 
vzniklo zářijové vydání magazínu Perpetuum, 
které odhaluje možnosti neformálního vzdělá-
vání. Oslovili jsme proto Veroniku Viewegho-
vou, aby se v rozhovoru podělila o osobní zkuše-
nost s domácím vzděláváním. Zpovídali jsme 
Ondřeje Šteffla, jaké změny ve vzdělávání oče-
kává v následujícím školním roce. Podívali jsme 
se na možnosti učení, které probíhá před i za moni-
torem, v areálu kláštera či v neškole, i na to, kdo 
vítězí v době digitální (r)evoluce. A to jsou stále 
jen malé střípky, které aktuální téma nabízí. 
Paleta pokrývající vzdělávání za školou je pestrá 
jako měnící se odstíny listí nadcházejícího pod-
zimu. Věříme, že mezi následujícími texty nalez-
nete takové, které vás zaujmou a rozšíří vaši před-
stavu o možnostech, jež vzdělání za školou při-
náší.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám pod-
nětné čtení i nové příležitosti k učení v začína-
jícím školním roce. 

Markéta Majerová
šéfredaktorka

Magazín Perpetuum vzniká z iniciativy Scio, se snahou přinášet informace o vzdělávání v 21. století. 
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Jak překonat perfekcionalismus u stu-

dentů

Vysoké nároky jsou dobré, ale perfekcio-

nalismus lze považovat za problém. 

Podle nedávného výzkumu, který byl rea-

lizován v Británii, má třetina dívek úz-

kosti a deprese. Ty často souvisí se stra-

chem ze selhání, který s perfekcionalis-

mem souvisí. Jako prevenci maladaptiv-

nímu perfekcionalismu doporučují auto-

ři učitelům následující tipy. 1. Snažte se 

o mistrovství, ne o perfekcionalismus. 

Rozdíl spočívá v ochotě riskování. Za-

tímco u perfekcionalismu je chyba vní-

mána negativně, ve snaze zdokonalovat 

se k mistrovství je brána jako příležitost 

pro růst. 2. Vytvořte růstové nastavení 

mysli místo fixního. Nezdravý perfekci-

onalismus je spojen s pevným myšlením 

(přesvědčení, že základní schopnosti 

jsou neměnné). Růstové myšlení věří, že 

schopnosti mohou být rozvíjeny a posou-

vá studenty směrem k jejich zlepšení, než 

dokazování si schopností. Tématu se po-

drobně věnuje Carol Dweck ze Stanord-

ské univerzity. 3. Vysvětlete studentům, 

že nikdo není bez chyby. Sociální sítě 

u mladých mnohdy vzbuzují pocit, že 

jsou horší než jejich vrstevníci, kteří se 

na nich prezentují pouze ve vybraných 

momentech. Zkuste zavést diskusi na tý-

kající se této oblasti a zkuste uvádět pří-

klady neúspěchů z reálného života.  4. Vy-

tvořte podporující prostředí. Pozitivní 

prohlášení učitelů mají přímý vliv na 

počet pozitivních nároků, které si na sebe 

studenti kladou. 

Vzdělávání v Kanadě

Pokud se mluví o špičkových vzděláva-

cích systémech na světě, nejčastěji býva-

jí uváděny asijské mocnosti, jako je Sin-

gapur a Jižní Korea, nebo severské zna-

losti jako je Finsko nebo Norsko. Ve stínu 

těchto zemí bývá přehlížena Kanada, 

která se v současnosti probojovala na 

přední místa mezinárodních žebříčků. 

V posledním kole mezinárodních tesů 

v Pise byla Kanada jednou z mála zemí, 

která se objevila v nejlepší desítce pro ma-

tematiku, vědu a čtení. Dle testů OECD 

patří kanadští teenageři mezi ty nejkva-

litněji vzdělané a jsou daleko před svými 

zeměpisnými sousedy. Na univerzitní 

úrovni má Kanada ve světě nejvyšší 

podíl dospělých v produktivním věku, 

kteří absolvovali vyšší vzdělávání - 55% 

ve srovnání s průměrem 35% v zemích 

OECD. Kanadský vzdělávací systém je 

založen na autonomních provinciích. 

V interpretaci OECD je popsána úloha fe-

derativní vlády pro vzdělávání jako ome-

zená a někdy i neexistující. Současně má 

Kanada vysoký podíl migrantů ve školní 

populaci. Více než třetina mladých do-

spělých v Kanadě pochází z rodin, kde 

oba rodiče pochází z jiné země. Výsled-

ky testů Pisa ukazují, že děti nově přícho-

zích migrantů dosahují během tří let od 

svého příjezdu stejné skóre jako ostatní 

spolužáci. Profesor Booth z University 

of Toronto rovněž poukazuje na vysoké 

nároky, které kladou svým dětem rodiny 

migrantů. „Mnoho rodin, které přišly do 

Kanady, chtějí, aby jejich děti ve škole vy-

nikali a proto jsou jako studenti velmi mo-

tivováni.“

7 mýtů vysokoškolského vzdělávání

P. Ashwin z Lancaster University uvádí 

v týdeníku Times Higher Education 

sedm mýtů, které panují o vyučování na 

vysoké škole a které mu škodí, a pokouší 

se je vyvrátit: 1. Vyučování je postaveno 

na inspirativním vystoupení jednotlivce 

– to je představa z filmů, ale proces vyu-

čování je kolaborativní aktivita založená 

na spolupráci vyučujících, dalších od-

borníků a studentů a inspirativní před-

náška může být jen malou součástí toho-

to procesu. 2. Vynikající učitelé jsou 

vždycky dobří a základní standard se ne-

mění – každý učitel může udělat chybu 

a pokazit výuku a každý učitel má svůj 

styl výuky a různorodost přístupů je pro 

studenty užitečnější než jediná standar-

dizovaná praxe výuky. 3. Dobré vyučo-

vání musí vycházet z ústředního postave-

ní studenta – dobrý odborník musí umět 

zpřístupnit studentům látku s ohledem na 

jejich zaměření a zkušenosti, výuka však 

musí vycházet především z důkladné zna-

losti oboru a vědomí o tom, co mohou 

žáci zvládnout. 4. Různé metody vyučo-

vání vedou k různým typům učení – 

výuka ve formě přednášky je považová-

na za přežitou, ale přednáška může vypa-

dat různě, důležitá je interakce studenta 

a učitele a společné chápání cílů. 5. Hod-

nocení má být ponecháno nakonec a zaha-

leno tajemstvím – teoreticky by studenti 

měli být připraveni na zkoušení kdykoli, 

ale hodnocení zaměřené na hlubší poro-

zumění látce může probíhat od počátku 

a pomáhat studentům posoudit, jak po-

kračují v osvojování látky. 6. Spokoje-

nost studentů nám neřekne nic smyslupl-

ného o tom, jak vyučujeme – spokojenost 

studentů záleží na tom, kolik se naučili, 

mohou srovnávat s dalšími kurzy, tato in-

formace je pro učitele důležitá. 7. Stu-

denti nejsou, jako bývali – vždycky byli 

studenti, kteří se zajímali jen o vyhlídky 

na zaměstnání a zisk, a také takoví, kteří 

se chtěli něco naučit a toužili po vědění 

a po uznání ze strany učitelů. 

Zajímavosti ze světa vzdělávání
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Ke zlepšení je nutné umět si přiznat chybu

Dosažení vysokoškolské-

ho vzdělání nepřestává 

lákat ani současnou 

generaci tzv. mileniálů. Ta 

bývá 

v médiích opředena řadou 

zkratkovitých informací, 

proto jsme se rozhodli 

oslovit úspěšné účastníky 

Národních srovnávacích 

zkoušek společnosti Scio 

a zeptali se jich podle 

čeho si vybrali studijní 

zaměření? Co očekávají 

od nadcházejícího studij-

ního života? Nebo na to, 

zda si umí představit 

strávit svůj život 

v zahraničí.  

Jakub Šíp, 20 let, nejlepší účastník z Par-

dubického kraje

Na jaký vysokoškolský obor se chystá-

te a proč? Jakému povolání byste se 

chtěl v budoucnu věnovat?

Chystám se na Právnickou fakultu Uni-

verzity Karlovy a ještě přesně nevím, ja-

kému povolání se chci věnovat. Právnic-

ké vzdělání dává člověku spoustu mož-

ností, dle mého nejvznešenější z nich je 

funkce soudce, takže to bych možná 

chtěl v budoucnu dělat. Uvidíme, jakým 

směrem se bude ubírat můj život.

Jaké mimoškolní aktivity jste během 

středoškolského studia dělal?

Nemám jich příliš, ve volném čase si čtu, 

nebo hraji počítačové, stolní nebo spole-

čenské hry. Opravdu mimoškolní aktivi-

tou je jen účast na vedení Dorostové sku-

piny Pardubice 015 Dorostové unie. 

Scházíme se každý pátek od 16.30 v bu-

dově sboru Církve bratrské Archa. Hraje-

me hry, zpíváme písně a někdo z vedou-

cích má na konci zamyšlení na nějaké 

téma ze života nebo biblický příběh. 

Jinak se angažuji ve svém sboru Bratrské 

jednoty baptistů v Pardubicích, kde je 

můj otec kazatelem. Každé léto také po-

máhám s English Campem, kde překlá-

dám a který také pořádá Archa.

Máte nějaký vzor? Pokud ano, tak 

koho a proč?

Mým vzorem mi už odmala byl můj táta. 

Jsme si velmi podobní, a tak není těžké 

vidět v něm svou budoucnost. Je to vzdě-

laný muž, který je vždy otevřen novým 

věcem, rad cestuje a pracuje s lidmi. 

Chtěl bych být víc jako on, s lidmi mi 

práce moc nejde, ale je to velmi potřebná 

vlastnost v dnešním světě.

Na jaké místo na světě byste se chtěl po-

dívat?

Severní pól. Mám moc rád dílo Smoljaka 

a Svěráka v divadle Járy Cimrmana. Mou 

nejoblíbenější hrou je Dobytí severního 

pólu Čechem Karlem Němcem. Toto léto 

se chci podívat na Kokořín, takže bych 

mohl i srovnat.

Co očekáváte od studentského života?

Nemám žádné specifické očekávání.

Dokážete si představit, že byste po 

ukončení studia odešli žít do zahrani-

čí? A kam by to bylo?

Nedokážu si to představit. S Českou re-

publikou jsem velmi spjatý a mám tu 

celou svou širokou rodinu. Dokážu si 

představit dočasný pobyt, nebo studium 

v zahraničí, ale ne celý svůj život. 



7

Štěpán Müller, 19 let, nejlepší uchazeč 

z Jihomoravského kraje

Na jaký vysokoškolský obor se chystá-

te a proč? Jakému povolání byste se 

chtěl/a v budoucnu věnovat?

Jdu na Otevřenou Informatiku na FEL 

v Praze. Technologie mě zajímají a mys-

lím, že je to asi nejperspektivnější směr, 

kterým se dnes člověk může vydat. Ze za-

čátku bych chtěl být programátor a poz-

ději IT architekt. Chci být v pozici, kde si 

budu moci vybrat práci, ve které budu 

šťastný, a nebudu muset snášet negativní 

vlivy, například nepříjemného šéfa.

Jaké mimoškolní aktivity jste během 

středoškolského studia dělal?

Průměrně jsem trávil asi 10 hodin denně 

u počítače. Většinou jsem hrál hry nebo 

programoval. Při hraní online her jsem se 

naučil, že trénink přináší výsledky a že se 

má člověk poučit z neúspěchů. Nutným 

krokem ke zlepšení ovšem je, aby si člo-

věk dovedl přiznat chybu, a to je důvod, 

proč si myslím, že se většina lidí nepo-

souvá. Je jednodušší si říct „nejde mi ma-

tika“ než ji trénovat a zkusit s tím něco dě-

lat.

Václav Šídlo, 20 let, nejlepší uchazeč 

z Jihočeského kraje

Na jaký vysokoškolský obor se chystá-

te a proč? Jakému povolání byste se 

chtěl v budoucnu věnovat? 

Chystám se na obor Otevřená informati-

ka, který se vyučuje na elektrotechnické 

fakultě ČVUT. Rád bych se v budoucnu 

věnoval oblastem, jako je umělá inteli-

gence, či Internet věcí. Věřím, že tyto ob-

lasti informatiky mají velkou budouc-

nost. 

Máte nějaký vzor? Pokud ano, tak 

koho a proč?

Mým vzorem jsou vizionáři, lidé, kteří 

prorazili i přesto, že jim každý říkal, že to 

nepůjde. Jedním z nich je Elon Musk, dal-

šími jsou Richard Branson či Tony 

Hsieh.

Co očekáváte od studentského života?

Na studentský život se moc těším. Jeli-

kož jsem mimopražský, těším se na ruch 

velkoměsta, nové přátele a na samostat-

nost. 

Máte nějaký vzor? Pokud ano, tak 

koho a proč?

Profesionální hráči počítačových her. 

Jsou pro mě vzorem pozitivního myšlení 

a úkazem toho, jak intenzivní trénink 

vede k až nadlidským schopnostem.

Na jaké místo na světě byste se chtěl po-

dívat?

Chtěl bych se podívat do vyspělých zemí 

a inspirovat se, jak dělat věci lépe. Kon-

krétně Japonsko, Jižní Korea, USA.

Co očekáváte od studentského života?

Doufám, že se seznámím s mladými, ote-

vřenými lidmi, kteří se neberou příliš 

vážně a se kterými si budu rozumět. Taky 

bych si rád našel kamaráda, který bude 

lepší než já a bude mě inspirovat k lepším 

výkonům.

Dokážete si představit, že byste po 

ukončení studia odešli žít do zahrani-

čí? A kam by to bylo?

Rozhodně. To, že jsem se narodil v České 

republice, jsem si nevybral a nevím, proč 

bych tady měl zůstávat. Určitě existují 

země, které by mi po všech stránkách vy-

hovovaly více. Opět bych zmínil vyspě-

lejší země, navíc například Norsko, Is-

land, Švédsko, Izrael.
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ze se 100 miliony. V čem se stala chyba, 

že je ten rozdíl tak výrazně nižší?

Tento návrh s „injekcí“ v podobě 100 

milionů korun je naprosto neakceptova-

telný a dle mého názoru se jednalo pouze 

o jakousi střelbu od boku, protože to se 

nedá myslet vážně za předpokladu, že se 

pan ministr alespoň lapidárně seznámil 

se situací ve vysokém školství. Chyba se 

podle mě stala v tom, že se ministerstvo 

financí dostatečně neseznámilo s proble-

matikou aktuální krize ve financování 

vysokých škol. 

Proč k navýšení nedošlo dříve? Dá se 

říci, že se politici o vysoké školy nezají-

mají?

Všechny minulé vlády uváděly školství 

jako svou prioritu. Na druhou stranu je 

třeba si uvědomit, že fakta nelžou. Od 

roku 2007 do roku 2009 došlo k posled-

nímu významnějšímu navýšení, kdy na 

vysoké školy v roce 2009 doputovalo 

25,69 miliardy korun. Od té doby dochá-

zí ke kontinuálnímu snižování a prohlu-

bování podfinancování. V roce 2016 při-

padlo na VŠ 22,33 mld. Politici se zcela 

jistě zajímají o vysoké školství, nicméně 

vždycky se situace nějak vyřešila, stabi-

lizovala a do budoucna se slíbilo systé-

mové řešení. Vysoké školy vždy vyšly 

vstříc a spokojily se s přísliby, ale to 

nelze dělat donekonečna.

Jakým způsobem do situace vstupuje 

Rada? Jednali jste o situaci s novým 

ministrem školství Štechem nebo pří-

mo s premiérem či ministrem financí?

Pan premiér jednal se zástupci českého 

školství, studentů i odborů minulý rok 

ohledně řešení vnitřního deficitu, kterým 

české vysoké školství každoročně trpí. 

Aktuálně pan premiér zástupce škol ujis-

til, že vzdělání je vládní prioritou a bude 

se k němu tak přistupovat. S panem 

ministrem jsme coby SK RVŠ ve fázi sjed-

nání schůzky, stejně tak s ministrem 

financí. Situace je dle našeho názoru váž-

ná a je třeba jednat. 

Podle rektora Masarykovy univerzity 

Mikuláše Beka by v případě nenaleze-

ní řešení mohlo v září dojít ke stávce 

nebo ke zkrácení výuky, Tomáš Zima 

z UK hovoří dokonce o neotevření vyso-

kých škol. Jaký je postoj Rady k tako-

výmto „silovým“ opatřením?

Když argumenty a fakta nestačí, někdy je 

třeba přistoupit i ke krajním řešením. 

Tady nejde o pár studentů a pedagogů na 

několika univerzitách, ale o celorepubli-

kový problém, který má zásadní přesah 

do budoucnosti. 

A co protesty organizované přímo stu-

denty, mohli bychom se jich dočkat?

Určitě je nevylučuji. Jak jsem naznačil 

výše, pokud je reakce nulová, ba dokonce 

spíše směšná, evidentně nestačí pouze 

vyjednávat a pořád dokola opakovat, že 

je situace vážná. Bude mi velmi líto, 

pokud by studenti museli řešit budouc-

nost vzdělání v Česku protesty, ale co 

můžeme dělat, když patřičná místa nena-

slouchají?

Text: Jáchym Vintr

Nacházíme se v kritické situaci

Jaké to je, reprezentovat všechny vyso-

koškoláky v ČR, je snadné nalézt mezi 

delegáty z jednotlivých vysokých škol 

shodu?

Nic lehkého. Všechno je to o balancová-

ní a hledání konsensu. Samozřejmě jsme 

studenti a studentské zájmy hájíme, 

nicméně nelze opomenout, že každý dele-

gát zastává též zájmy vlastní instituce. Je 

to prostě politika. 

Studentská komora Rady vysokých 

škol dlouhodobě upozorňuje na podfi-

nancování českého vysokého školství. 

V čem se to nejvíce projevuje a kde 

peníze nejvíce chybějí? 

Na úvod je důležité uvést, že se nachází-

me v situaci, kdy na jednoho studenta při-

padá v českém vysokém školství nomi-

nálně stejně prostředků, jako tomu bylo 

v roce 2008! To je skutečně kritická situ-

ace, protože školství je strategickým sek-

torem, který generuje kvalitní a vzděla-

nou pracovní sílu a také inovační kapaci-

tu země. Pakliže devět let v kuse nedo-

chází k fakticky žádnému navýšení těch-

to prostředků, můžeme jen těžko udržet 

krok a konkurenceschopnost absolventů 

se zahraničím. Peníze chybějí na ade-

kvátní zaplacení pedagogů, investiční 

strategie škol nebo na odpovídající 

nastavení systému pro postgraduální stu-

denty. A takto můžeme pokračovat dále.

Ministryně Valachová slibovala, že 

dojde k navýšení o několik miliard Kč, 

návrh státního rozpočtu představený 

ministerstvem financí však počítá pou-

Během probíhajících jednání o financování vysokých škol jsme mluvili s Michalem Zimou, předsedou 
Studentské komory Rady vysokých škol. Vyjednat více peněz chce zejména pro frekventanty doktorand-
ského studia. Nejčastějším důvodem ukončení studia doktorátu je totiž právě špatná finanční situace. 
V oblasti veřejného dění nejsou podle něj studenti příliš aktivní, nacházíme se v době lehké apatie. 
Rada také iniciovala změnu názvu státního svátku 17. listopadu.
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Část z těchto peněz by měla přijít na 

zvýšení doktorandských stipendií, jak 

slibovala ministryně Valachová. Proč 

je podle tebe tak zásadní navyšovat 

finanční ohodnocení doktorandů ze 

současných 7 500 Kč měsíčně?

Z avizovaných 4,5 miliardy korun, které 

bývalá ministryně Kateřina Valachová 

opakovaně slibovala uvolnit ve prospěch 

vysokých škol, se počítalo soustředit jed-

nu miliardu na navýšení stipendií studen-

tů doktorských studijních programů 

v prezenční formě. Student-doktorand 

může dnes počítat prakticky pouze se sti-

pendiem, které začíná na 5 500 korunách 

měsíčně v prvním ročníku studia. Po 

absolvování dalších povinností (např. 

jazyková zkouška) se mu stipendium zvy-

šuje, což působí motivačně. Problém je, 

že systém nebyl velmi dlouho valorizo-

ván, tudíž je hodnota měsíčního příjmu 

z doktorátu žalostně nízká. Doktorand se 

proto musí poohlížet po dalších zdrojích 

financí, čímž fakticky omezuje svůj čas 

na samotné studium. 

Je špatná finanční situace doktorandů 

důvodem pro ukončení studia a od-

chod do soukromého sektoru?

Rozhodně. Je to nejčastěji zmiňovaný 

důvod v tomto ohledu.

Jak je to podle vás s počtem doktoran-

dů – není jich v současnosti příliš mno-

ho?

V současné době se eviduje bezmála 

13 000 studentů v prezenční formě 

a 11 000 ve formě kombinované. Otázka, 

zda to není moc, je jen těžko zodpovědi-

telná, je to čistě vnitřní záležitostí vyso-

kých škol. Osobně si myslím, že 24 000 

postgraduálních studentů je např. 

v porovnání s některými dalšími státy čís-

lo relativně vysoké. 

Co bývá obvykle pro doktorandy hlav-

ní motivací pro nástup na doktorské 

studium?

Pravděpodobně touha prohloubit si zna-

losti ve svém oboru. Stát se odborníkem 

na dané téma, ideálně vědeckým či aka-

demickým pracovníkem. Mnoho studen-

tů také jde na doktorát prostě proto, že po 

absolvování magisterského studijního 

programu ještě nevědí, co dál dělat, a dal-

ší studium představuje lákavou možnost. 

Nejsou doktorandi nakonec spíše 

zaměstnanci vysokých škol než jejich 

studenty? Neměli by dostávat vlastně 

ještě vyšší finanční příspěvek, než je 

navrhované zdvojnásobení nynějšího 

stavu?

Minimální mzda je dnes 11 000 korun. 

Doktorand má de facto nárok na 7 500 

korun. To je ostudné. Po zdvojnásobení 

by měl doktorand nárok na 15 000 korun 

formou stipendia, tedy 15 000 čistého 

měsíčně. To už je slušná částka. Navíc si 

může domluvit, že bude např. vést cvičení 

a semináře na fakultě, čímž si přilepší. 

Doktorandi však rozhodně nejsou spíše 

zaměstnanci vysokých škol. Jsou to stu-

denti, jejich náplní má být studium a zdo-

konalování se v oboru. K tomu však mají 

mít adekvátní podmínky. Dnes to tak obec-

ně neplatí, a proto chceme změnu.

Jsou studenti v Česku aktivní, pokud 

jde o veřejné dění a zájem o školskou 

politiku? Vnímají například 17. listo-

pad jako důležitý svátek?

Obávám se, že v současnosti se nachází-

me v době lehké apatie. Studenti jsou vel-

mi aktivní, avšak nikoliv v oblasti veřej-

ného dění v takové míře, jako byli v minu-

losti. Přijde mi, že se více soustředí sami 

na sebe, na vlastní budování kariéry a hle-

dání štěstí, přičemž částečně rezignují na 

dění kolem sebe. To je však velmi nebez-

pečný trend. Na druhou stranu jsou zde stá-

le témata, kdy se studenti dokážou sjedno-

tit a říci „takhle tedy ne“. Zářným příkla-

dem je právě 17. listopad roku 2015, kdy 

nebyli na Albertov studenti vůbec vpuště-

ni.

Vy jste jako Rada podpořili přejmeno-

vání svátku 17. listopadu na meziná-

rodní den studentstva a den boje za svo-

bodu a demokracii. Proč?

Nejenom podpořili, ale v zásadě iniciova-

li a stále se snažíme na tuto záležitost upo-

zorňovat. 17. listopad byl na základě udá-

lostí v protektorátu Čech a Moravy v roce 

1939 prohlášen za Mezinárodní den stu-

dentstva. Je to jediný svátek skutečně 

mezinárodního významu, který má koře-

ny v naší zemi. Chceme proto Mezinárod-

ní den studentstva navrátit zpět do české-

ho kalendáře, kam po právu patří. Bohu-

žel je svátek mnohými vnímán jako relikt 

komunismu a jeho navrácení do kalendáře 

považují za plíživý návrat do minulého 

režimu. To však zásadně odmítám. 

Poslední otázka – kdy jste se toho v živo-

tě nejvíce naučil?

Každý nový den. 
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Jak se lidé rozhodují 

Co je to laboratoř behaviorálních expe-

rimentů, co je vaší prací?

Laboratoř behaviorálních experimentů je 

vlastně místnost plná počítačů odděle-

ných zástěnami, v níž zkoumáme lidské 

rozhodování. Necháváme lidi hrát různé 

hry nebo vyplňovat dotazníky a sledu-

jeme, které změny v designech her nebo 

dotazníků ovlivňují jejich chování v ně-

jakém konkrétním případě.

Jak vypadá takový experiment?

To se různí v závislosti na tom, co chcete 

zkoumat. Jedním z nejznámějších expe-

rimentů je tzv. hra na ultimátum (Ulti-

matum Game). Jeden účastník experi-

mentu (hráč A) na začátku hry obdrží ur-

čitý obnos peněz, například 200 Kč, 

a poté je náhodně spárován s jedním z dal-

ších participantů (hráč B). Úkolem hráče 

A je nabídnout hráči B libovolnou část 

svých peněz. Hráč B má možnost peníze 

přijmout nebo odmítnout. Zkoumá se, 

jak velký ten díl peněz musí být, aby ho 

hráč B přijal. Pokud hráč B peníze od-

mítne, ani jeden z hráčů nedostane nic. 

Tím experimentem se prokázalo, že neo-

klasická ekonomie zdaleka neumí vy-

světlit všechno, neboť takové chování by 

označila za iracionální (získat byť jednu 

korunu je lepší než nula korun). V tomto 

případě ale evidentně hrají roli i jiné fak-

tory než pouhý peněžní zisk, např. cit pro 

férovost a kooperaci. Ten druhý hráč jako 

by trestal toho prvního za to, že se s ním 

nechce férově rozdělit. 

Co se tímto experimentem zjistilo?

Ukázalo se, že ve většině západních civi-

lizací je to tak, že hráč A musí poslat 

kolem 30 % částky, aby to ten druhý ak-

ceptoval. Když se experiment dělal 

v menších společnostech, které jsou zalo-

ženy na lovu nebo pěstování, výsledky 

byly jiné. Například v kmeni, který se 

živí lovem velryb, posílali skoro všichni 

více než 50 %. V té společnosti jsou totiž 

lidé zvyklí spolupracovat a vědí, že když 

nebudou spolupracovat se zbytkem, ne-

budou mít co jíst. Naopak v zemědělných 

společnostech přispívají lidé velmi málo, 

protože ke své obživě ostatní nepotře-

bují.

Co se dělá s výstupy z experimentů?

V CEBEX děláme převážně základní vý-

zkum. Testujeme fenomény, které hrají 

roli v lidském rozhodování. Naše vý-

zkumy jsou určeny převážně pro akade-

mické publikum a většinu z nich publi-

kujeme v různých mezinárodních žurná-

lech. Nicméně některé výsledky samo-

zřejmě mají využití i v praxi. Já se za-

bývám chybami v rozhodování mana-

žerů, které mohou vést například ke 

špatným strategickým rozhodnutím.

Vyzdvihnul byste nějaký výzkum, 

který v současnosti děláte?

To je komplikované – nemohu úplně od-

halit obsah výzkumů, na kterých právě 

děláme, protože by pak ztratily smysl. 

Mohu ale říci, že v současnosti připravu-

jeme jeden výzkum právě z oblasti roz-

hodování manažerů.

V čem spočívá hlavní oblast výzkumu 

manažerského rozhodování?

Tradiční management spoléhá hlavně na 

best practice, na příběhy úspěšných ma-

nažerů nebo různé poučky z učebnic. 

Část oblasti, kterou se zabýváme, se na-

zývá Evidence Based Management, a jak 

název napovídá, je to hlavně o tom, jak 

naučit manažery činit svá rozhodnutí na 

základě evidence. V současné době se ma-

nažeři mohou rozhodovat na základě 

svých pocitů nebo intuice, ale většinou 

jsou bohužel velmi slabí v tom, aby své 

závěry konzultovali s „vědou“. Aby se po-

dívali do výzkumů na dané téma a ověřili 

si, jestli současné vědecké poznání není 

Na první pohled působí 

CEBEX jako počítačová 

učebna. Místo toho zde 

probíhají experimenty, 

které zkoumají fenomén 

lidského rozhodování. 

Jak výzkum v Centru 

Behaviorálních experi-

mentů vypadá? A proč 

může být zajímavou 

zkušeností se do něj 

zapojit? Na to jsme se 

zeptali Vojtěcha Zíky, 

který laboratoř vede. 
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Autor: Jáchym Vintr

v rozporu s tím, co si myslí. Evidence 

Based Management neříká, že by mana-

žeři měli vše brát vědecky a všechno tes-

tovat, říká však, že by to měli brát jako sou-

část svého rozhodování. Například se uka-

zuje, že podřízení mají velmi často sklon k 

přehnanému optimismu, což může vyústit 

v reportování přikrášlených nebo pře-

hnaně optimistických dat svým nadříze-

ným. Pokud manažer dostává systema-

ticky zkreslená data, činí systematicky 

špatná rozhodnutí. My říkáme manaže-

rům, aby s tím počítali a vytvořili si nějaké 

kontrolní mechanismy. Ti lidé to často ne-

dělají ze špatných pohnutek, třeba mají 

sklon k tomu si myslet, že „to dobře do-

padne“. Když ve třetím čtvrtletí neperfor-

mují tak, jak by měli, věří tomu, že to v po-

sledním čtvrtletí doženou. A ten manažer 

by měl být schopen to odhalit.

Poptávka po tomto výzkumu přichází 

od samotných firem?

Někteří manažeři si to uvědomují, ale 

nejsem si jistý, že vědí, že na to existuje ně-

jaký „lék“. Jedna z našich hlavních čin-

ností jsou kurzy pro manažery, které je učí 

odhalit běžné chyby, jež se v jejich organi-

zacích vyskytují. Jednou z takových je 

třeba tzv. group think. Když ve skupině 

lidí má většina stejný názor, menšina ten 

svůj názor spíše nevyjádří. Proti tomu se 

také lze bránit třeba tak, že se názory neří-

kají veřejně, ale nadřízení zjišťují názor 

podřízených jednotlivě.

Výzkum se tedy dělá přímo na manaže-

rech?

Ideálně by měl. Dostat lidi do laboratoře 

ale něco stojí a bohužel v současné době 

nemáme prostředky na to, abychom mohli 

zaplatit dvě hodiny času několika sto-

vkám manažerů. Je to i problém jiných vý-

zkumů – řada z nich je prováděna na vyso-

koškolských studentech, kteří představují 

specifický vzorek. Existuje známý meto-

dologický článek, který říká, že účastníci 

těchto experimentů jsou WEIRD (ang-

licky „divní“, pozn. redaktora) – Western, 

Educated, Industrialized, Rich, Democra-

tic. To však neznamená, že výsledky jsou 

k ničemu – jen je nejde okamžitě generali-

zovat a je třeba je dále testovat.

Kdo jsou tedy účastníci vašich experi-

mentů? Vím, že experimenty navště-

vují studenti psychologie nebo marke-

tingové komunikace...

Často jsou tu i lidé starší třiceti let. Zú-

častnit se může každý, je to otevřené 

všem. Registrovaným lidem posíláme po-

zvánky na základě údajů, které vyplňují 

do přihlášky. Většinu ale opravdu tvoří vy-

sokoškoláci a jejich kamarádi.

Je tam nějaký přínos i pro účastníky ex-

perimentů?

Vydělají si peníze. Některým však nejde 

pouze o peníze, ale spíše o možnost po-

moci vědě. Dozvědí se také výsledky expe-

rimentů, a tedy i něco o sobě.

Myslíte, že samotná účast na experi-

mentu může pomoci studentům po-

chopit nějaký fenomén?

Před samotným experimentem nemůžete 

účastníkům říci, čeho se ten experiment 

týká, to by byla metodologická katastrofa. 

Často je vlastní výzkum zaobalený do ně-

čeho jiného v rámci té hry, aby účastníci 

nebyli opravdu schopni rozeznat, čeho se 

výzkum týká. Teď děláme například vý-

zkum, který trvá až dvě hodiny, skládá se 

z desítek úkolů a zkoumá více věcí najed-

nou, takže je velmi těžké něco z toho po-

chytit a přemýšlet nad tím. Ale na konci 

každého výzkumu vždy účastníkům uká-

žeme obrazovku, na které jim vysvětlíme, 

čeho se výzkum týkal. Všechny výzkumy 

také zveřejňujeme na Facebooku a na 

webových stránkách.
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Dropouts: Na co mohou být Češi 
pyšní a ani o tom nevědí

Krátký rozhovor dvou osob a dvou ná-

rodností, který v několika větách vysti-

huje problematiku předčasných odchodů 

žáků ze středních škol, v angličtině jed-

noduše nazvaných jako „school dro-

pouts“. Možná poznáváte úryvek z před-

nášky o vzdělávání od sira Kena Robin-

sona, se kterou vystoupil v roce 2013 na 

TED Talks Education. 

Dle jeho slov to téměř vypadá, jako by 

finské školství mohlo jít dalším ná-

rodním vzdělávacím systémům příkla-

dem, podobně jako v mnoha dalších ob-

lastech. Jenže realita má trochu odlišnou 

podobu a ani já jsem to do této chvíle ne-

věděla.

Jaká jsou reálná data vypovídající o 

míře „dropouts“ v Evropě nebo ve 

světě?

Evropským pojítkem je v tomto směru 

dlouhodobý cíl Evropské komise. 

Přáním EU je, aby se do roku 2020 poda-

řilo míru předčasných odchodů ze střed-

ních škol dostat pod 10 %. Velice pří-

jemným zjištěním je poté fakt, že Česká 

republika už se nějakou dobu drží na krás-

ných číslech, v roce 2013 to bylo kon-

krétně na 5,4 % (o čtyři roky dříve, v roce 

2009, také na 5,4 %). Jak to, že na to 

nejsme pyšní? Jsme s tím vůbec obezná-

meni?

Když se zaměříme na data vypovídající o 

ostatních členských zemích Evropské 

unie, budeme pravděpodobně překva-

peni. V tolika ohledech příkladné Finsko 

se v roce 2013 dostalo na 9,3 %. Pravdou 

je, že ještě v roce 2009 to bylo 9,9 %, udr-

želi se tedy pod stanovenou hranicí Ev-

ropské unie. Norsko, další země, jejíž 

školství se ve vzdělávacích průzkumech 

objevuje na předních příčkách, se ze 17 

% (2009) zlepšilo na přibližně 13 % 

(2013). A na úplném dně této pomyslné 

škály se nachází Španělsko spolu s Por-

tugalskem. Obě země se ještě v roce 

2009 potýkaly s mírou předčasných od-

chodů ze školního systému vyšší než 30 

%. Skoro každý třetí student ve středním 

stupni vzdělávání tedy nedokončil (z roz-

ličných důvodů) svou školu. Pro nás Če-

chy, zvyklé na své (v tomto ohledu velice 

dobré) standardy, se to zdá poněkud ne-

představitelné. 

Co všechno pojem „dropout“ zahr-

nuje?

Průzkumy vedené v evropském prostředí 

definují jedince, kterých se tento pro-

blém týká, jako „early school leavers“. 

Jedná se o žáky v rozmezí 18 až 24 let, 

kteří předčasně ukončili vzdělávání na 

střední úrovni. „V některých případech 

může toto předčasné ukončení studia vy-

ústit v úplný odchod žáka ze vzdělávání, 

ale v zásadě existuje řada možností, jak 

tuto situaci řešit, ať již bezprostředním 

přechodem na jiný obor nebo školu, nebo 

později návratem do vzdělávání, dopl-

něním kvalifikace v rámci absolvování 

kurzů vedoucích k profesní kvalifikaci a 

podobně,“ zní definice uvedená v publi-

kaci „Předčasné odchody žáků ze střed-

ních škol“ z roku 2013.

Česko a jeho dobré výsledky

V době, kdy české školství čelí kritice ze 

všech stran (a i kritice ze svého vlastního 

nitra), zapomínáme na oblasti, ve kte-

rých se nám daří. Takovým příkladem by 

mohla být i míra „dropouts“. Zřejmé je to 

po prozkoumání statistické tabulky srov-

návající „dropouts“ všech evropských 

zemí. Spolu se Slovinskem, Chorvat-

skem a Polskem, jako kdyby slovanské 

Česko nechtělo zůstat pozadu, se se 

svými 5,4 % můžeme stát pro ostatní 

země vzorem. 

O „dropouts“ v Česku ale máme více in-

formací než jen jejich celkovou míru. Po 

dokončení povinné devítileté školní do-

cházky pokračuje v dalším formálním 

vzdělávání celých 96 % žáků. Nejriziko-

vějšími ročníky pro odchod ze školy jsou 

pro studenty první a poslední (čtvrtý) rok 

střední školy. V prvním roce jsou ovliv-

ňujícími faktory především nezdařilý 

výběr studovaného oboru nebo typu stu-

dia, v posledním ročníku je rozhodující 

nesplnění závěrečných zkoušek. Gym-

názia se s předčasnými odchody nemu-

sejí potýkat skoro vůbec, týká se to totiž 

jen 1 % jejich studentů. Nejohroženěj-

šími obory jsou v tomto smyslu hornictví 

a hornická geologie (předčasně je 

opouští 20 % studentů), následuje tex-

tilní výroba a oděvnictví spolu s osob-

ními a provozními službami (oba obory 

Jeden Američan položil ve Finsku otázku: „A co děláte s žáky, kteří předčasně opouštějí vzdělávací sys-
tém?“ Finští odborníci se na sebe podívali a, trochu zmateni z nečekané otázky, odpověděli: „Víte, my moc 
takových žáků nemáme. Proč by měli školu předčasně opouštět? Když vidíme, že má někdo ve škole problé-
my, nabídneme mu pomoc a podpoříme ho.“
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17,5 %). Nejpevněji se svých školních 

lavic drží budoucí veterináři s 4,1 %.

Škola, a co dál?

V případě, že tyto informace provážeme 

s dalšími statistickými údaji týkajícími 

se nezaměstnanosti, zjistíme, že neza-

městnanost osob, které absolvovaly jen 

základní vzdělání, v roce 2012 dosaho-

vala skoro 50 % (platí pro osoby mezi 15 

a 24 lety). V případě, že své střední vzdě-

lání zakončily výučním listem, bylo jich 

v rozmezí těchto let nezaměstnaných 

18,3 %. Osoby s vykonanou maturitní 

zkouškou se potýkaly se 14,6% neza-

městnaností.

Proč vlastně žáci ze škol odcházejí?

Důvody jsou dost komplexní a je velmi 

těžké je jednotlivě identifikovat. Spoju-

jícím faktorem je však většinou sociálně 

znevýhodněné prostředí,  rodiče s 

nízkým stupněm dosaženého vzdělání, je-

jich dlouhodobá nezaměstnanost a fi-

nanční problémy. V některých případech 

se jedná o nevhodně zvolený obor studia 

nebo o těžkou životní situaci. Ojediněle 

se student může potýkat i s drogovou zá-

vislostí nebo v případě dívek s těhoten-

stvím.

Amerika a její problémy

Sir Ken Robinson, jehož přednášku jsem 

na začátku zmínila, je světoznámým od-

borníkem na vzdělávání, a to především 

na to americké. Ačkoliv srovnávat zemi s 

320 miliony obyvatel s drobnými státy v 

Evropě není úplně šťastný krok, je i tak 

zajímavé zmínit se v krátkosti o vztahu 

amerických studentů ke škole. Americké 

školství se vlastně za posledních padesát 

let výrazně zlepšilo. V roce 1967 se ve 

věku mezi 16 a 24 lety potýkalo s „drop-

outs“ 17 % studentů, načež v roce 2014 

už ze středních škol odcházelo jen 7 % 

amerických žáků. Proč však sir Ken Ro-

binson ve své přednášce použil srovnání 

právě mezi USA a Finskem, když finská 

míra „dropouts“ dosahovala v roce 2013 

9,3 %? Poněkud egocentricky bychom 

mu snad pro příští přednášku mohli dopo-

ručit české školství. S nadsázkou mů-

žeme říci, že míru „dropouts“ máme pod 

kontrolou a v evropské normě. Žáci nám 

na středních školách zůstávají, ačkoliv je-

jich zájem o studium je bohužel mizivý. 

Máme tedy dobré startovní podmínky 

pro to, abychom se pustili do změny zbý-

vajících složek vzdělávání. Aby nám stu-

denti do škol nejen chodili, ale aby tam 

především chodili rádi.

Text: Markéta Popelářová
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Žena leaderem

řádku jít s dobou a využívat online komu-

nikaci, ale i Timothy Snyder nedávno ve 

své knize Tyranie napsal, že pokud 

chceme, aby naše společnost za něco 

stála, musíme mluvit s lidmi osobně, 

mimo internet.

Zmínila jste projekt Názorování, za 

kterým stojíte, proč jste ho založila?

Protože si myslím, že vidíme svět stále 

černobíle. Ať už jsme v jakémkoli táboře, 

sdělení druhé strany vnímáme a priori 

špatně, a to už jen z toho důvodu, že nepo-

chází od nás. Nejlépe je to vidět na komu-

nikaci o politice, když jsou pro nás nepři-

jatelné názory politiků, se kterými vět-

šinu času nesouhlasíme, a když řeknou 

něco, co si myslíme také, nevíme, jak rea-

govat. Myslím, že se musíme naučit více 

poslouchat i napříč tábory, co kdo říká. 

To je dovednost, kterou se ve školách neu-

číme, a když ji nemáme, zůstáváme uza-

vřeni ve své bublině. Ale tento svět není 

jednoduchý a nestačí v něm dělit na 

dobré a zlé, proto je komunikace tak důle-

žitá. Nemusíme spolu souhlasit, ale měli 

bychom se naučit poslouchat a chápat „d-

ruhý tábor“.

Během svého studia na právech pracu-

jete v redakci Respektu. Zdá se vám 

kombinace vysokoškolského studia 

a práce přínosná? 

To záleží na typu školy. Právnická fa-

kulta v Praze nevyžaduje celotýdenní do-

cházku. Jiná situace je samozřejmě na 

Jak jste se dostala k projektu Hledá se 

LEADr a proč jste se do něj přihlásila?

Projekt jsem zaznamenala už v loňském 

roce, ale nechtěla jsem se do něj hlásit, 

protože jsem pracovala na vlastním pro-

jektu Názorování. Poté mi napsal kama-

rád, že existuje program přesně pro mě 

a měla bych do toho jít. Tak jsem se na-

konec přihlásila. Zdálo se mi to jako 

skvělá zkušenost. A ke všemu mám ráda 

výzvy, tak jsem si řekla, že do toho půjdu.

Takže vás okolí vnímá jako leadera?

Už od malička jsem ve třídě všechno or-

ganizovala, i když to tehdy neměli 

ostatní rádi. Na střední škole se to snad 

trochu změnilo a někteří začali moji akti-

vitu oceňovat. Vždycky mě bavilo vzít si 

na starost nějakou povinnost a stát za ní – 

ať už to dopadne dobře, nebo špatně. Je 

to pozice, ve které se cítím dobře. Mož-

nost něco vytvářet mě baví. 

Jak naše společnost vnímá v roli lea-

dera ženu?

Podle mě na to není úplně připravená. 

Nebo si na to zatím zvyká. Ve veřejném 

prostoru jsou vidět spíše mužské vzory. 

Ať už se jedná o politiky, novináře, nebo 

učitele na vysokých školách. A ženy by 

tam samozřejmě měly být zastoupeny 

také. Ale musejí si zachovat své ženské 

vlastnosti a ne je potlačovat jen proto, 

aby uspěly. 

Podobu komentování druhých do 

značné míry proměnilo také online pro-

středí, skrze které dnešní generace mi-

leniálů běžně komunikuje. Myslíte si, 

že je to pro ně v tomto ohledu snad-

nější a ušetří tím čas?

Každá generace má svůj rys a pro tu naši 

je to internet. A komunikovat online je 

pro některé lidi jednodušší. Nemusí jít 

jen o negativní věci, ale mnohdy se tak 

stává. Vždycky se vám bude kritizovat 

snáze, pokud se nemusíte obávat přímé 

reakce na své sdělení. Myslím si, že 

kdyby člověk pokaždé stál tváří v tvář 

tomu, ke komu negativní komentář míří, 

tak ho neřekne vůbec, nebo ho řekne ji-

ným, mírnějším způsobem. A není to 

otázka nedostatku času. Je určitě v po-

Pojem Leader je v českém prostředí téměř nepoužitelný a nepřeložitelný. Vůdcovství v nás vyvolává negativ-
ní konotace, přestože dovednost leaderovství se mnohdy zmiňuje jako jedna z důležitých kompetencí pro 
21. století. Následující rozhovor s Andreou Procházkovou, která se programu pro leadry účastnila, ukazuje, 
jaká byla její motivace, i to, proč sama iniciuje projekt Názorování a co jí ve společnosti chybí.

Ve veřejném prostoru 

jsou vidět spíše muž-

ské vzory. Ať už se 

jedná o politiky, novi-

náře, nebo učitele na 

vysokých školách. 

A ženy by tam samo-

zřejmě měly být 

zastoupeny také. 
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technických oborech, kde studenti tráví 

čas v laboratořích a na praxích. To je pak 

podobné jako u té práce, kde se teorie 

zkouší v praxi a obě oblasti se tím sou-

časně rozvíjejí. Co se naučím ve škole, 

můžu používat v práci a naopak. Studenti 

na právech to mají většinou nastavené 

tak, že vedle školy dělají něco navíc. To 

znamená, že pokud nemáte žádnou praxi, 

budete mít po škole nevýhodu. Čím dál 

tím víc zjišťuji, že vzdělání je to nejdůle-

žitější, co může člověk mít. Nezáleží na 

tom, zda ho získá na univerzitě, nebo na 

kurzu. Nejde totiž o diplom, ale spíš 

o vzdělání jako takové a o informace, 

které získáte.

Máte představu o tom, co byste chtěla 

dělat po ukončení studia? 

Dříve jsem měla všechno naplánované, 

jenže poté jsem zjistila, že to u takových 

věcí nejspíš nejde. V advokátní kanceláři 

jsem poznala, že to není práce pro mě. Bo-

hudík jsem našla obor, který mě baví 

a kde se v budoucnu vidím. Přesto nechci 

říkat, co bude za deset patnáct let. Vím 

jen to, že chci dělat něco ve veřejném pro-

storu, protože v tom osobně vidím větší 

smysl.

A co byste se chtěla v nejbližší době na-

učit?

Chtěla bych se zlepšovat v dovednos-

tech, které rozvíjíme v Názorování. 

Vlastně jsem ho i proto tak trochu zalo-

žila. Neříkáme, že jsme v pořádání besed 

perfektní, sami se u toho učíme a zjišťu-

jeme, jak je komunikace s lidmi s odliš-

nými názory občas obtížná. Je to něco, co 

se člověk učí celý život. Chtěla bych také 

nemít předsudky a umět co nejlépe ově-

řovat informace. Když se poslouchám, 

zjišťuji, že je toho spoustu, co bych ne-

měla opomenout, ale ten čas trochu 

schází.

A jak trávíte volný čas?

Ráda svůj čas trávím s kamarády, ro-

dinou a pak vážně ráda čtu, především 

non-fiction věci. Ale v knihovně a u po-

stele mám tolik knih, že se občas děsím, 

že mě to zruinuje. 

Máte pořadí?

Jo, mám teď všechny od Timothy Sny-

dera: Krvavá země, Černá země a zmiňo-

vaná Tyrania. Poté miluju George 

Orwella, Karla Čapka a Franze Kafku. 

Text: Markéta Majerová

Čím dál tím víc zjiš-

ťuji, že vzdělání je 

to nejdůležitější, co 

může člověk mít. 

Nezáleží na tom, 

zda ho získá na uni-

verzitě, nebo na kur-

zu. Nejde totiž 

o diplom, ale spíš 

o vzdělání jako tako-

vé a o informace, 

které získáte.



Výběrovost českého školství je neúměr-

ně vysoká. Od sametové revoluce se posi-

luje rozdělení víceletých gymnázií jako 

škol s nejlepšími akademickými výsled-

ky a učilišť jako odbytišť nejméně úspěš-

ných žáků. Faktem ale je, že k třídění po-

pulačních ročníků do maturitních a nema-

turitních oborů dochází více na základě 

společenských nerovností než talentu 

a píle. A čím déle k oddělování dětí z bo-

hatších a chudších rodin dochází, tím sil-

nější je sociální filtr v životním fázi, která 

má právě „společenský výtah“ umožňo-

vat. Politické řešení – zamezení nespra-

vedlivého třídění dětí v pátých a sed-

mých třídách – je však zatím v nedohled-

nu.

Víceletá gymnázia rozdělují populační 

ročníky na děti s lepším a horším záze-

mím již více než 25 let. Ve výzkumu 

PISA srovnávajícím gramotnosti 15le-

tých žáků napříč vyspělými zeměmi 

OECD sleduje míru rovného přístupu ke 

vzdělávání index ESCS. Ten měří sociál-

ní, ekonomický a kulturní status. Česká 

republika se mnoho let po sobě umisťuje 

na vrcholu zemí, které mají vysoké bodo-

vé rozdíly úspěšnosti mezi žáky s odliš-

nými rodinnými předpoklady.

Zatímco průměr OECD je 39 bodů, my 

jsme před 5 lety skončili na úplném vr-

cholu s 51bodovým rozdílem. V posled-

ním šetření PISA v roce 2015, které sle-

dovalo přírodovědnou gramotnost, jsme 

zlatou medaili předali Francii, ale obháji-

li stejně nechvalnou stříbrnou pozici s 52 

body. Průměr byl podobný jako v před-

chozím šetření, a sice 38bodový rozdíl. 

Tato danost je způsobena nejen rozdíly 

mezi kraji, ale rovněž mezi obory škol.

Kdo z vás půjde na gympl?

První odliv „nejchytřejších“ dětí proběh-

ne v páté třídě, další o dva roky později. 

K poslednímu dělení dojde na konci zá-

kladní školy. Systém třikrát během pěti 

let probere populační ročníky s cílem od-

dělit ty, kteří jsou „dostatečně dobří“ na 

maturitu, a ty, jimž cesta do značné míry 

skončí výučním listem. Jenže původní 

účel víceletých gymnázií jako rezervoáru 

pro nadané děti se nenaplnil. 

V první vlně hledání „těch nejlepších“ na 

základních školách nerozhoduje pouze 

píle a nadání, které by vyčlenily skupinu 

aspirantů pro odchod na gymnázium. 

V tak nízkém věku je úspěch daný více ro-

dinným zázemím, jejím bohatstvím a zá-

jmem o dítě.

Dlouhodobý projekt CloSE vedený Ja-

nou Strakovou, která se nerovnostmi ve 

vzdělávání profesně zabývá přes dvě de-

setiletí, ukazuje, že u přijetí dětí na více-

letá gymnázia rozhoduje hlavně ambice 

rodičů a jejich vzdělání. Čím je obojí vyš-

ší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že 

svou ratolest na výběrovou školu dosta-

nou. Současně s tímto výstupem projekt 

potvrdil, že na víceletých gymnáziích stu-

duje nemalé procento žáků, kteří by ná-

lepku „nadaný“ neobhájili. Podíl prů-

měrných a podprůměrných žáků na více-

letých gymnáziích se navíc napříč lety 

zvýšil.

Klín vražený mezi základní školy a více-

letá gymnázia kritizují odborníci praktic-

ky už od jeho vzniku po revoluci. Zpráva 

OECD již v roce 1996 upozorňovala, že 

se ze základních škol postupně stanou pří-

pravky na odborné vzdělávání. Zároveň 

organizace doporučovala, aby se nadané 

děti vzdělávaly spolu s ostatními a ne od-

děleně na vlastním typu školy. Základní 

školou pro všechny děti bez dělení by 

totiž šlo posílit celkovou vzdělanost a za-

mezit skrytým „kastám“ ve společnosti.

Exkluzivní vzdělávání

Inkluze ve školství je v poslední době spo-

Anna Novotná
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Selektivní školství rozděluje společnost

Text: Štěpán Kment

jována hlavně se vzděláváním dětí se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami v rámci 

hlavního proudu. A je dobře, že k tomuto 

kroku došlo. Ovšem česká soustava má 

ještě daleko ke stavu, v němž bude správ-

ně podporovat také děti ze sociálně ne-

dobrého prostředí. Právě víceletá gymná-

zia – v evidentním rozporu s inkluzivním 

přístupem – totiž socioekonomické roz-

díly v přístupu ke vzdělání akcentují.

U dětí, které odejdou na víceletá gymná-

zia, je zároveň pravděpodobné, že se uza-

vřou do kolektivu, který studuje totožný 

typ školy. Žáci mají tendenci si vytvářet 

společenské sítě na základě typu školy, 

který studují. České školství tak už v níz-

kém věku jedenácti let děti škatulkuje 

a znatelně rozděluje pro budoucí život. 

K tomu přispívá zároveň oddělení budov 

víceletých gymnázií a odborných škol, 

které jen dále umocňuje výkonnostní a so-

ciální jednolitost mezi žáky jednotlivých 

oborů.

Otevřené nůžky mezi obory

Mezinárodní výzkumy dospělých SIALS 

a PIAAC ukazují, jak výrazný je rozdíl 

mezi gramotnostmi absolventů s různým 

nejvyšším dosaženým vzděláním. Tento 

rozdíl posléze do praxe převádí analýza 

nezaměstnanosti vydávaná Národním 

ústavem pro vzdělávání. Tradičně největ-

ší skupinou na úřadech práce jsou totiž 

lidé s výučním listem a platí úměrnost, že 

čím vyšší vzdělání, tím lepší uplatnitel-

nost na trhu práce.

Důvody, proč víceletá gymnázia posky-

tují lepší start do života, jsou trojí. Za pr-

vé, na základě zjištění České školní in-

spekce, která popisuje rozdílné vyučova-

cí metody vedoucí k úspěchům žáků, lze 

vyvodit, že gymnázia se těší lepším uči-

telům. Dále učí gymnázia oproti odbor-

ným školám více hodin všeobecných 

předmětů. A v neposlední řadě stojí již 
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zmiňované jednolité kolektivy. Zatímco 

na gymnáziích potkáme nejčastěji moti-

vované a zabezpečené žáky s perspekti-

vou, učňové jsou z nižších socioekono-

mických poměrů a s menším zájmem 

o studium.

Zrušme víceletá gymnázia

Setrvávající existence víceletých gymná-

zií navzdory četným zjištěním o jejich eli-

tářsky-selektivním charakteru ukazuje, 

že politické řešení si dává načas. Obě stra-

ny politického spektra mají ale oprávně-

né důvody, proč rozevřené nůžky nezaví-

rat.

Možným řešením nerovného přístupu by 

bylo zrušení víceletých gymnázií, dále 

příprava učitelů na základních školách, 

aby uměli pracovat jak s nadanými, tak 

s podprůměrnými dětmi, a nakonec pře-

stavba učebních oborů, aby obsahovaly 

větší všeobecnou složku, s níž by absol-

ventům bylo umožněno další vzdělávání, 

330

320

310

300

290

280

270

260

250
základní střední bez maturity střední s maturitou VŠ celkem

SIALS 1997-1998 PIAAC 2011-2013



ku: Co pro mě znamená vzdělávání? Proč 

dělám zrovna tuto práci? Dává mi smysl? 

Co mě na ní baví? Co mě na ní naplňuje? 

Kdy jsem při ní naposledy prožila ty nej-

pozitivnější emoce? Zažila jsem vůbec 

nějaké? 

Pozitivní je, že věda už zná způsoby, jak 

se do své práce znovu namotivovat. 

Vyšla studie, která vysvětluje, že existují 

tři druhy vnímání naší profese. Buď ji vní-

máme jako práci, kariéru, nebo jako 

poslání. Ve chvíli, kdy ji máme jako 

poslání, jsme mnohem produktivnější 

a efektivnější. Samovolně vymýšlíme, 

jak bychom tu kterou oblast mohli zdo-

konalit, co bychom mohli dělat lépe nebo 

jak někomu můžeme pomoct. Pozitivní 

zpráva je, že z módu „práce“ se dá dostat 

do módu „poslání“. Této metodě se říká 

job crafting  a jejím účelem je dlouho-

dobé zvyšování vnitřní motivace k práci. 

Pro začátek doporučuji začít s výše zmi-

ňovanými otázkami. 

Ve chvíli, kdy se přenesete znovu do fáze 

poslání, dokázali jste si zažehnout tzv. 

vnitřní motivaci cestou. Ta je založena 

primárně na smyslu, morálních hodno-

tách a naplňování našeho potenciálu. 

V tomto módu jsme kreativnější, lépe se 

učíme, více si pamatujeme. K budování 

vnitřní motivace také pomáhá položit si 

otázku: Čemu bych chtěla věnovat čas 

svého života? Co je pro mě doopravdy 

důležité a co mi dává smysl natolik, 

abych se tomu věnovala dlouhodobě? 

Role učitele je v tomto případě jednodu-

chá. Dát studentům příležitost zažít 

a vyzkoušet si jednotlivé situace 

a pomoct jim objevovat jejich vlastní 

potenciál. Jejich silné stránky, jejich 

úspěchy, pomoct jim zjistit, co je baví, co 

je naplňuje. První krok by ale měl vždy 

Co ví věda o vzdělávání?

Jako vystudovaná učitelka, která prošla 

školským systémem jak u nás, tak 

v zahraničí, jsem si položila otázku: „Co 

bych mohla udělat já pro to, abych v tom-

to ohledu ulehčila pedagogům práci?“ 

Mojí hlavní náplní práce je přece lidi 

vzdělávat. Zpracovávat vědecké vý-

zkumy, hledat ty kvalitní a předávat je 

těm, kteří mají možnost předávat je dál. 

I proto vznikl projekt Hodnotový učitel 

a téma Co ví věda o vzdělávání.

Na vzdělávání můžeme nahlížet z mnoha 

úhlů pohledu. Já bych se tentokrát zamě-

řila na vzdělávání jako profesi. 

Z mého pohledu je vzdělávání o čtyřech 

základních tématech. O motivaci, jak mé 

vlastní, tak motivaci studentů, o smyslu, 

hodnotách a akci, tedy jak vše předávat 

do praxe. Jedno bez druhého nefunguje. 

Často se mluví o tom, jak motivovat stu-

denty k učení. Já vidím ještě zásadnější 

otázku: Jak motivovat pedagogy? Zá-

kladním stavebním kamenem motivace 

ostatních je vlastní nadšení. Až ve chvíli, 

kdy dokážu nadchnout sama sebe, doká-

žu nadchnout pro svůj předmět i své stu-

denty. Emoce jsou totiž silně sociálně 

nakažlivé, a pokud při práci pociťuji pozi-

tivní emoce, zvyšuje se pravděpodob-

nost, že se přenesou i na ostatní v mém 

okolí.  

Naopak už také víme, co jako motivace 

nefunguje. První chybný předpoklad je 

myslet si, že když budu vydělávat víc 

peněz, budu v práci spokojenější a moti-

vovanější. Rozsáhlé výzkumy už zjistily, 

že vliv peněz na naši spokojenost je mizi-

vý.  Peníze hrají roli do chvíle, kdy pomá-

hají zajistit základní potřeby nám a našim 

blízkým. Potom už naši spokojenost 

Žijeme v době, kdy o vzdělávání, stejně jako o jiných oblastech, toho věda už ví spoustu. Bohu-

žel je ale propastný rozdíl mezi tím, co věda ví, a tím, co se dostává mezi běžné lidi. V tomto pří-

padě pedagogy. Není se čemu divit. V dnešní době plné informací je těžké najít ty kvalitní, vyzo-

bat z nich zdravé jádro a to ještě začít převádět do praxe. 
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Denisa je konzultantka, lektorka 

a mentorka. V pražské pobočce 

GrowJOB Institute je zodpověd-

ná za všechna veřejná školení té-

matu Konec prokrastinace. Spe-

cializuje se na témata Osobní vi-

ze, Osobní hrdost a Spokoje-

nost. Vystudovala Pedagogic-

kou fakultu na Univerzitě v Ústí 

nad Labem, dále studovala na 

Univerzitě v Malaze ve Španěl-

sku, kde působila také jako vě-

decký pracovník a pedagog, a na 

Univerzitě v Bayreuthu v Ně-

mecku. Je autorkou kurzu Hod-

notový učitel (hodnotovyuci-

tel.cz), který pomáhá zlepšovat 

český vzdělávací systém pomo-

cí osobního rozvoje pedagogů. 

Je spoluzakladatelkou Konfe-

rence WO.men, nefeministické 

konference pro ženy. Přednáší 

v češtině, angličtině a španělšti-

ně.

Denisa Dědičová

zásadně nezvyšují. Zadruhé nefunguje ani 

klasická vnější motivace cukrem a bičem, 

resp. nefunguje ve chvíli, když potřebuje-

me kreativně přemýšlet, nebo bychom si 

rádi něco zapamatovali.  Při fyzických 

aktivitách ji můžeme používat hojně. 

Nedávné výzkumy dokonce zjistily, že čin-

nosti, které děláme jen pro odměnu 

a v nichž nevidíme žádný smysl, nebo 

jejichž význam nechápeme, pro nás býva-

jí velmi demotivující a nepříjemné.  Hlav-

ní motivací by tedy neměl být ani bič, ani 

cíl. Měla by to spíše být odpověď na otáz-
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začínat u nás samotných. Najít svůj 

potenciál, své silné stránky a poté pomá-

hat ostatním. Masku v letadle také nej-

prve nasazujete sobě. 

Důležitým prvkem vnitřní motivace jsou 

i tři faktory vyplývající ze sebedetermi-

nační teorie (SDT) vědců Deciho a Rya-

na. První z nich je potřeba sounáležitos-

ti, kdy chceme spolupracovat, něco spo-

lečně vytvářet, někomu pomáhat, cítit 

smysl. Další je potřeba růstu kompetencí 

– pocitu vlastního přičinění a zdokonalo-

vání. Pocitu, že můžeme pozitivně ovliv-

nit výsledek a že naše snažení k něčemu 

vede. A do třetice potřeba autonomie, 

vlastního svobodného rozhodnutí. 

Převedeno do školského prostředí: Co 

tedy zvýší vnitřní motivaci studentů?

1. Pokud mají alespoň zčásti možnost 

výběru, čemu se budou věnovat.

2. Pokud se učí něco, co jim samotným 

dává smysl, nebo jim smysl dokážeme 

věrohodně a upřímně přiblížit. (Důležité 

je ale vědět, že na smysl se nedá tlačit. 

Věci mají takový smysl, jaký jim dáme, 

a každý z nás ho vidí jinde.)

3. Pokud budou cítit, že uplatňují svůj 

potenciál, že vytvářejí něco, při čem se 

rozvíjejí a zdokonalují, že po nich něco 

zůstává. 

Zásadní proměnnou v procesu vzdělává-

ní jsou také morální hodnoty. Učitelé 

jsou druhým nejdůležitějším morálním 

vzorem hned po rodině. Jestli tedy exis-

tuje povolání, kde síla osobnosti, správné 

jednání a vlastní motivace hrají zásadní 

roli, je to právě učitelství. 

Zkuste si položit otázky „Jaké vlastnosti 

by měl mít učitel, který bude učit VAŠE 

děti? Jaký by měl mít charakter? Co by 

měl umět?“ a zkuste si své odpovědi na 

ně někam zapsat. Takto vypadá váš ideál-

ní učitel. A teď si zkuste zakroužkovat, 

jaké vlastnosti, vy jako učitel, už splňuje-

te, potom na kterých byste chtěli zapra-

covat a které (zatím) nejsou vaše parketa 

Text: Denisa Dědičová

vůbec. Nikdo z nás není dokonalý a je to 

naprosto v pořádku. Důležité ale je na 

sobě pracovat, protože už jen prací na 

sobě jdete jako pedagog příkladem. Děti 

se totiž hodnotám a morálce učí nápodo-

bou. 

Dnes už víme, že děti se nerodí primárně 

zlé. Většinou se zlými stávají na základě 

okolností a situací, ve kterých se nachá-

zejí,  proto potřebují co nejdříve jasné 

hranice, aby věděly, co je správné a co už 

ne. Tyto hranice, jako základní morální 

principy, musejí od někoho odkoukat. 

Například Kohlbergova stadia morál-

ního vývoje mají šest fází, ale dají se roz-

dělit do tří úrovní. Prekonvenční, kon-

venční a postkonvenční.  Na rozdíl od 

prekonvenční úrovně morálky, kdy se 

dítě učí, co je správné a co špatné, pomo-

cí trestů a odměn, v konvenční úrovni 

morálky se už orientuje podle toho, jak se 

kolem něj chovají ostatní. Ti „ostatní“, 

kteří ho hodnotově formují, jsme, krom 

rodiny, sourozenců a spolužáků, hlavně 

my – učitelé. Proto je tak zásadní, aby-

chom si hodnoty nejprve formovali my 

sami. Abychom věděli, co vlastně chce-

me předávat a jak. 

Zlaté pravidlo při převádění hodnot do 

praxe zní: nechtít po nich nic, co já sám 

nedělám a nemůžu jim v tom jít příkla-

dem. Chcete, aby byli na hodině včas 

a nechodili pozdě? Buďte tam včas i vy. 

Chcete, aby udržovali pořádek na svém 

místě? Co váš pracovní stůl? Jestli exis-

tuje nějaký demotivační faktor, pak je to 

kázání vody a pití vína. 

Nezapomínejme, že děti nedělají to, co 

jim říkáme, ale to, co my sami děláme. 

Tak jim buďme tím nejlepším možným 

vzorem. 
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Proč se veřejná diskuse ve vzdělávání 

polarizuje?

Takto se polarizuje celý veřejný prostor. 

Dříve ho víc utvářela tištěná média, která 

nevydala názor každého, kdo chtěl něco 

říci, ale to změnil Facebook a další soci-

ální sítě. Na nich sdělují své názory i lidé, 

kteří o dané věci nic nevědí. A není to jen 

český jev. Veřejný prostor se polarizuje 

všude a ve všem. 

Čím si tuto polarizaci vysvětlujete? 

Podle knihy Morálka lidské mysli od 

Jonathana Haidta je to tím, že se část lidí 

rodí jako konzervativní a část jako libe-

rální. Podstata těch hádek pak spočívá 

v tom, že se ve veřejném prostoru tyto 

skupiny střetávají. A nejvíce jsou slyšet 

krajní liberálové a krajní konzervativci. 

Střed je relativně malý a vyprázdněný. 

A to samé platí ve vzdělávání

Přesně. I tam jsou lidé, kteří by se nejrad-

ši ve školství vrátili k Marii Terezii, to je 

ta krajně konzervativní strana. A na dru-

hém pólu jsou ti, kteří chtějí zcela svo-

bodné školy, do kterých by stát vůbec 

nezasahoval. Dohoda mezi nimi není žád-

ná. Přitom Haidt ve své knize nabízí dvě 

řešení a obě jsou důležitá. První je, že se 

musíme navzájem více poslouchat. To je 

mimochodem typické na všech fórech. 

Někdo napíše svůj názor nebo nápad 

a reakce diskutéra z protistrany svědčí 

o tom, že se tento diskutér vůbec nezabý-

val hlavní myšlenkou, možná ji nepo-

chopil nebo ani nechtěl pochopit, ale 

hned napadá nějaký detail nebo útočí na 

osobu a neargumentuje k věci. A to přes-

to, že některá myšlenka z textu by pro něj 

byla také zcela zajímavá a přijatelná, ale 

tu ve svém komentáři ignoruje. A to 

druhé řešení znamená více se potkávat. 

ších založíme.

Co by pomohlo cíle politických stran 

konkretizovat a převést je z papíru do 

praxe?

Opravdu nevím. Dříve dělal EDUin kam-

paň Česko mluví o vzdělávání a já bych 

ještě před nedávnem řekl, že to mohlo být 

dobré řešení – sestavit reprezentativní 

radu pro vzdělávání, která by řídila veřej-

nou diskusi. Ale mám obavy, že dnes je 

veřejný prostor tak rozštěpený, že by 

v něm vznikla stejná situace jako v disku-

si o migraci. Ta se také proměnila v hád-

ku, ve které se nehledá racionální řešení.

Podle vás je situace ve školství podob-

ná?

Bohužel se mi zdá, že pozice se polarizují 

i tam. Nikdo nemá schopnost a chuť se 

s někým na něčem dohodnout. Natož pak 

hledat konsensuální řešení. Takže už se 

mi ani veřejná diskuse, ani rada pro vzdě-

lávání nezdá jako dobrá varianta.

Takže jste v tomto ohledu skeptický?

Kemel (karikaturista; pozn. red.) měl 

takový krásný vtip o bezzásahových 

zónách na Šumavě. A ty by mohly být i jin-

de. Snad by se daly vyzkoušet i ve vzdělá-

ní. Kdyby totiž existovaly oblasti, které 

by se nechaly žít vlastním životem, mys-

lím si, že by to pomohlo. Ale to je zcela 

utopická představa. Přesto by minister-

stvo mohlo podobný experiment udělat. 

Dokonce by pro to mělo i oporu ve stáva-

jícím zákoně, který mu umožňuje experi-

mentální ověřování. Takže kdyby si na 

ministerstvu řekli, že nechají dva okresy 

nebo jeden kraj, aby si tam školy po dobu 

pěti let dělaly, co chtějí, byl by to úžasný 

experiment. A myslím si, že by se během 

něj nic špatného nestalo. 

Se vzděláním lze dělat přesně tolik, 
kolik je přesvědčených rodičů

Jaký podle vás bude školní rok 

2017/2018?

Já myslím, že ve školství přinese další 

narůstání chaosu. Ani nevím, kdo by se 

měl stát ministrem školství, aby se ten 

chaos začal snižovat. Všechny politické 

strany mají v programech body, se který-

mi lze souhlasit. Ale z kontextu je pokaž-

dé jasné, že nemají představu o tom, jak 

je konkrétně realizovat. Proklamují sice 

hezké cíle, ale o tom, jak jich dosáhnout, 

nemají sekretariáty stran představu. 

Takže spíš čekám jen další pokračování 

současného trendu, kdy MŠMT provádí 

nepromyšlené a neprovázané kroky, 

často sice s dobrým úmyslem, ale s dra-

matickými nečekanými negativními 

dopady. Ale pro Scio to bude dobrý rok. 

Čtyři další ScioŠkoly otevřeme a pár dal-

S ředitelem Scio a zakladatelem ScioŠkol Ondřejem Štefflem o polarizaci diskuse ve vzdělávání, osví-

cených rodičích i lumírovcích a láčkovcích. 
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Text: Markéta Majerová

V čem je osobní setkávání důležité? 

Jonathan Haidt popisuje, že americká 

politika strašně zhrubla od doby, co kon-

gresmani začali létat po zasedáních do 

svých domovů. Dokud nebyla letecká 

doprava, tak spolu byli ve Washingtonu 

pořád. A když bylo volno, šli i s manžel-

kami do divadla, na golf nebo na večeři 

a bavili se o sekání trávy i o dětech. To je 

bohužel další efekt sociálních sítí, že se 

tolik nepotkáváme, a takhle to dopadá. 

To by se však v českém vzdělávání asi 

dalo napravit, protože lidí, kteří se jím 

opravdu zabývají, je relativně málo. 

Takže nejsnadnější řešení by bylo, že by 

někdo organizoval takové velké večírky, 

kde by se všichni spolu setkávali.

Nemohlo by něco takového vést 

k tomu, že by se ve vzdělávání začaly 

vytvářet klientelistické vazby? 

To mě tedy nenapadlo. Nemohlo by to 

být tak, že se potkává deset lidí, to se děje 

i dnes. Muselo by jít o setkávání v řádu 

stovek lidí, což by, myslím si, české vzdě-

lávací prostředí úplně pokrylo. A naopak 

si myslím, že by to spíš podobným vaz-

bám bránilo. 

Kdo by to podle vás mohl iniciovat? 

Dovedu si představit, že by něco takové-

ho mohlo iniciovat ministerstvo školství, 

nebo by se toho mohl chopit nějaký velký 

podnikatel. Třeba zorganizovat ples pro 

400 aktérů ve vzdělávání může vyjít tak 

na milion korun. To je v rozpočtu celého 

školství nic. 

Jaký další krok by mohl přispět k lepší 

domluvě? 

Říkám to už dlouho. V základním vzdě-

lávání jsou nejdůležitější rodiče. Ačkoliv 

to tak spousta lidí nevnímá, právě rodiče 

rozhodují o tom, jak bude vzdělávání 

vypadat. Pokud by někdo chtěl vzdělává-

ní změnit, musí začít u rodičů. Začít jim 

vysvětlovat, že vzdělání je důležité, což 

takhle vypadá jako klišé nebo jasná věc. 

Každý přece řekne „no jasně, vzdělání je 

důležité“, ale vlastně je to nedorozumě-

ní. Většina lidí si totiž myslí, že důležité 

jsou ty tituly, maturita, vysoká škola, aka-

demický čili vlastně školní úspěch. Málo-

kdo považuje za důležité to, co se děti 

a mladí lidé naučí, ve škole i jinde. Dnes 

nemusíte dostudovat vysokou školu ani 

mít maturitu, a přesto můžete žít skvělý 

život či dosáhnout velkých věcí. Čím dál 

víc záleží na tom, co člověk opravdu umí. 

Ale tímto způsobem široká rodičovská 

veřejnost školu a vzdělávání nevnímá. 

Rodiče se ptají „A jakou jsi dnes dostal 

známku?“ místo „Co ses dneska ve škole 

naučil?“. A v tom to je. Kromě toho je 

důležité přivést rodiče k poznání, že 

škola může vypadat jinak, nebo i úplně 

jinak, než jak ji zažili oni. 

Proč má škola vypadat jinak, než jak si 

ji rodiče pamatují?

U doktora to dnes vypadá také jinak než 

za generace rodičů. A doprava vypadá 

také jinak, stejně jako se liší telefonování 

dnes a před třiceti lety. Pamatuje si vůbec 

někdo na pevnou linku? Změnily se naše 

životy, práce, jak trávíme volný čas, jak 

komunikujeme. Změnily se hodnotové 

rámce. Takže vzdělávání by na to mělo 

nějak reagovat, ne? Vždyť vzdělávání je 

příprava na život ve světě, který je 

a bude, a ne na ten, co tu byl před třiceti 

lety. A je potřeba o tom přesvědčit nejen 

učitele, ale hlavně rodiče. Ti učitelé, kteří 

začnou něco měnit, totiž často narazí na 

rodiče, kteří jim řeknou: „Hezky se vrať-

te a srovnejte naše děti do latě. Já to tak 

taky zažil a bylo to správné. Sice jsem 

zapomněl láčkovce i lumírovce, ale bylo 

to správné, že jsem se to učil.“ A dokud se 

tohle nezmění, tak se se vzděláváním 

vlastně nedá nic dělat. Respektive dá se 

s ním dělat přesně tolik, kolik je těch rodi-

čů už přesvědčených, že změna je nutná. 

Přesvědčených sice přibývá a ti, kteří 

jsou hodně přesvědčení, dávají své děti 

do ScioŠkoly, ale stále si hodně rodičů 

myslí, že nejdůležitější jsou akademické 

výsledky. A tak dají své dítě na víceleté 

gymnázium. Pak se snaží, aby dobře stu-

dovalo, udělalo maturitu na samé jednič-

ky a mělo ty tituly. No a pak je tu mlčící 

většina, které je to celkem jedno – hlavně 

ty jedničky.

Čím si vysvětlujete, že přesvědčených 

rodičů přibývá? 

Myslím si, že tlak okolního světa je tak sil-

ný, že spousta lidí začíná chápat ten gap 

mezi školou a světem kolem. A částečně 

je to také tím, že dnešní rodiče jsou starší, 

takže o otázkách vzdělávání svých dětí 

nepřemýšlejí, když dodělají vysokou 

školu a je jim třiadvacet. Přemýšlejí 

o tom ve třiceti v pětatřiceti, už ve chvíli, 

kdy za sebou mají roky zkušeností a něco 

zažili. Přitom si bezvadně uvědomí, že 

většinu toho, co se ve škole učili, vůbec 

nepotřebují, a naopak že se ve škole 

spoustu potřebných věcí nenaučili. A pak 

se začnou ptát, jestli jejich děti mají cho-

dit do stejné školy, jako chodili oni. Více 

o tom přemýšlejí, protože jsou zkušeněj-

ší. 

Co ale mohou dělat rodiče, kteří si uvě-

domují, že chtějí jinou školu než tu, do 

které sami chodili, ale zároveň nemají 

dostupnou alternativu, která by jejich 

požadavky splňovala?

Do ScioŠkol v Praze se hlásí desetináso-

bek dětí, než můžeme vzít. A podobné 

školy stále přibývají. Ministerstvo jejich 

růstu brání, ale tomu se nedá zabránit. 

Takže někteří rodiče, resp. jejich děti teď 

mají trošku smůlu, ale do pěti let se to pro-

lomí a takových škol začne rychle přibý-

vat.

A co byste se chtěl naučit v letošním 

školním roce vy?

Já bych se chtěl naučit pořádně anglicky, 

ale to mám v plánu už dlouho. A třeba 

minulý týden jsem měl na seznamu, že se 

chci naučit dělat online dotazníky. Včera 

jsem se do toho pustil, ale je to od Googlu 

tak geniálně udělané, že mi to trvalo asi 

deset minut. Tak jsem si tuhle položku 

zase odškrtnul a už to umím. Takže 

nevím. Někdy člověka překvapí, jak jde 

to učení rychle. Jen chtít. A děti chtějí, jen 

musejí mít prostor.



22

Každý z nás dělá svoji profesi z nějakého 

důvodu. Někdo pro peníze, někdo proto-

že ho to baví. Jsem přesvědčen, že na 

všech školách je většina učitelů, kteří 

vykonávají svoji práci z lásky. Snaží se 

do ní dát maximum. Dělají pro své žáky 

daleko více, než jim velí povinnost. Sme-

kám před nimi a mají můj respekt. Není 

to o tom, že si odučíte své hodiny, opraví-

te sešity, uděláte přípravy na další den. 

Děti máte každý den před sebou. Vidíte 

na nich, jestli jsou nebo nejsou v pohodě. 

Neustále pro ně vymýšlíme různé akce. 

Ať připravíte jakoukoli činnost, neměla 

by být jen zábavou, ale také přinést 

i v malé míře poučení, poznaní, informa-

ce. Nejtěžší pro mě je, když jim na konci 

deváté třídy předáváme závěrečná 

vysvědčení. Vidíte je všechny seřazené 

ve společenském oděvu, s vědomím, že 

některé možná vidíte naposledy. Rok co 

rok stejná situace. Nemluvě o situaci, 

kdy se loučíte se žáky, které doprovázíte 

celé čtyři roky. Každý třídní učitel tyhle 

chvíle zná. A pak přijde září a vás čeká 

nová třída. Vše začíná nanovo.

Myslíte si, že se dá laskavost, respekti-

rád, kdyby moji žáci měli na co vzpomí-

nat. Aby nezapomněli na své kamarády 

ze třídy. Někteří se již možná ani neuvidí. 

Druhá věc je ta, že známe své žáky jen ze 

školních lavic. Na akcích je poznáte 

i z jiné stránky. Jsme navíc sportovní ško-

la. Ve třídě jsou fotbalisté, hokejisté, atle-

ti, basketbalisté. Občas se zajdu podívat, 

jak se jim daří při utkání. Začnete je vní-

mat jinak. Možná občas pochopíme, proč 

se ve škole chovají tak, jak se chovají. A 

co více, oni vás začnou brát taky trochu 

jinak. Jsou žáci, kteří by se také sami 

nikam nemohli podívat. Z různých pří-

čin. Rodiče jsou zaneprázdněni prací, 

z finančních důvodů. Mají mnohdy příle-

žitosti zažít nevšední akce a zážitky. 

Neděláte to pro sebe, děláte to pro ně. A 

odměnou vám je, když vidíte na jejich 

tváři radost a spokojenost z každé akce. 

Berete svou práci jako poslání? 

Učitelem jsem chtěl být od dětství – ještě 

když jsem chodil na základní školu. Byly 

ale okolnosti, které mi v minulosti bráni-

ly splnit si svůj sen, stát se učitelem. Práci 

kantora beru jako poslání, mám ji rád. 

Laskavost není bezduchým slovem, říká oceněný učitel 

O co se jedná v projektu #jsemlaska-

vec?

Děti ve věku 6–15 let si vyzkoušejí vyko-

nat nezištný laskavý skutek v rámci Svě-

tového dne laskavosti. Tento skutek nato-

čí či se při něm vyfotí a zašlou ho do Nada-

ce Karla Janečka. Hlásit se mohou 

základní školy, volnočasové instituce, 

dětské domovy z celé České republiky... 

Připraveny jsou různorodé odměny, jak 

pro děti, tak pro učitele. Například setká-

ní se známým youtuberem Jirkou Krá-

lem!

Získal jste ocenění #laskavec za nezišt-

né dobré skutky. Jak to zpětně vnímáte 

a jak reagovali vaši žáci?

Když něco děláte pro jiné, nečekáte, že za 

to něco dostanete. Děláte to proto, že 

chcete. Bylo pro mě překvapením, oce-

nění si proto velmi vážím. Je mnoho lidí 

v mém okolí, kteří ve větší míře vykoná-

vají nezištné skutky. Každý z nás ví 

o někom takovém. Ocenění by si zaslou-

žili všichni, kdo umějí pomoci jiným. 

Všichni máme tu možnost někomu pomo-

ci. Slovem, skutkem... Stačí nebýt lhos-

tejný ke svému okolí. A jak to vnímali 

žáci? Na to se musíte zeptat jich. Snad 

pochopili, že pojem laskavost není jen 

bezduchým slovem. Má svůj význam 

a své místo v našem životě. Vždyť se oce-

nění týká i jich samotných. 

Věnujete studentům spoustu volného 

času na úkor svého osobního volna. 

Ročně zařídíte šest až osm exkurzí, 

o prázdninách matematické tábory, 

o víkendech rafty… Snažíte se vzdělá-

vání propojovat se zábavou a reálným 

životem, tak aby děti neznaly jenom 

školu a domov. Nabízí se otázka, proč 

to všechno děláte.

Zkuste se na chvíli vrátit do svých škol-

ních let, kdy jste jako žáci navštěvovali 

základní školu. Co se vám vybaví? Větši-

na z nás má před očima spíše to, co proži-

la o přestávkách, na výletech… Byl bych 

Jindřich Hašek se stal prvním oceněným laskavcem projektu Nadace Karla Janečka. Na Základní škole v Karlových Varech 

učí matematiku, fyziku i finanční gramotnost a k tomu se snaží pomáhat druhým. Proč denně koná dobré skutky i za cenu ztrá-

ty volného času? A jak vnímají jeho ocenění žáci?
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Text: Dominika Trčková

ve laskavé chování naučit, tak jako se 

děti učí násobilku?

Ne všichni umějí násobilku. Ve škole se 

ji naučí, ale postupně, jak ji nepoužívají 

nebo začnou využívat kalkulačky, se zna-

losti vytrácejí. To ale platí skoro u všeho. 

A přestanete děti učit násobilku? Podob-

ně je to i s laskavostí. Mluvíte o laskavos-

ti s dětmi, snažíte se jim ukázat příklady. 

Můžeme pozorovat, jak se chovají 

k sobě, ke svým spolužákům, k rodičům, 

k cizím lidem. Ale zda to v nich zanechá 

stopy, to se ukáže teprve s odstupem 

času. Když jste použili srovnání s náso-

bilkou, tu se můžete nabiflovat. Můžete 

se nabiflovat mnoho věcí, ale základ je 

pochopit princip. Když pochopíme pod-

statu látky, proč to funguje, snáze se ji 

naučíme a uplatníme ji. Podobně je to 

i s laskavostí. Stačí mnohdy maličkosti. 

Každopádně děti potřebují vidět kolem 

sebe skutky laskavosti. Nejen ve škole. 

Koho podle vás dnešní děti vnímají 

jako morální autoritu?

Do šesté sedmé třídy možná své rodiče. 

Pak se mění jejich postoj a autoritou jsou 

kamarádi, hrdinové z filmu. Rodiče jsou 

stále jejich autoritou, ale oni se stydí to 

dát najevo. Neradi to přiznají před svými 

vrstevníky. A mnohdy ani sobě, což dáva-

jí patřičně najevo. 

Jak mohou sloužit dobré vzory laska-

vosti pro ostatní?

Když si přečtete libovolnou knihu nebo 

zhlédnete film, každý z nás si udělá svůj 

vlastní úsudek. Něco jiného v něm zane-

chá ten příběh. Skutky laskavosti mají 

své místo. A záleží na každém z nás, a to 

nemusejí být jen děti, co si z každého pří-

běhu vezmeme. Mnozí z nás máme Face-

book. Čím dál více se objevují videa 

zachycující skutky pozornosti, pomoci, 

laskavosti. Někdy ty ukázky mineme bez 

povšimnutí, někdy si je prohlédneme. 

Smutné by bylo, pokud by se taková 

videa objevovala pouze na internetu či ve 

filmech. A jsme schopni vnímat takové 

příběhy kolem sebe? Přitom stačí se 

občas rozhlédnout. Zkuste si někdy na 

chvilku sednout na lavičku a pozorovat 

lidi kolem vás. Každý si nese svá trápení, 

své bolesti. Ne každý je dává najevo. 

A stačilo by někdy jen vyslechnout... 

Myslíte si, že by se mělo vyučovat hod-

notové vzdělávání a více hovořit o hod-

notách, jako je svoboda, odvaha, spra-

vedlnost...? Jak se díváte na současné 

školství?

Určitě. Tyto hodnoty by měly být součás-

tí výuky. Připomínat žákům události 

z minulosti, hledat příklady ze součas-

nosti. Současné školství beru takové, 

jaké je. Má své nedostatky. V prvé řadě 

mi vadí roztříštěnost ve výuce. Když pře-

chází žák z jedné školy do druhé, ne vždy 

se výukové plány shodnou v probrané lát-

ce. Některá škola má v plánu probrat 

dané učivo na podzim, některá na jaře. 

Žákovi pak nezbývá než se látku doučit 

sám. Dále vidím problém v tom, že když 

přijde inspekce do škol, řeší se vyplněná 

třídní kniha, správné vyhotovení ŠVP, 

zda máte vše zdokumentované, vše pode-

psané. Teprve pak je na pořadí výuka. 

Silně mi to připomíná vtip, kdy přijde 

školní inspekce do školy a po kontrole 

panu řediteli vzkazuje: „Jsme otřeseni, 

pane řediteli! Na vaší škole jsme zazna-

menali závažný prohřešek. Někteří učite-

lé místo realizace školního vzdělávacího 

programu učí žáky číst, psát a počítat!“ 

Školství by potřebovalo kompletně pře-

pracovat, nejen základní školy, ale 

i střední a vysoké... 

Chystáte se zapojit se svojí třídou do 

celostátního happeningu #jsemlaska-

vec? Prozradíte nám, jakou laskavost 

máte v plánu s dětmi vykonat?

V minulém školním roce jsme mohli, 

díky pomoci majitele Sportcentra Prima 

pana Weinlicha, navštěvovat kondiční 

cvičení po vyučování. Pan Weinlich spo-

lupracuje i s pečovatelským domem 

v Nejdku. A tak se na jaře začal rodit plán, 

jak tuto aktivitu obohatit účastí dětí. 

Proto bych velmi rád oslovil třídu, vyro-

bil dárky pro pacienty a personál a navští-

vil tento dům s rehabilitační péčí. Vše 

bychom zařadili do celostátního happe-

ningu #jsemlaskavec, který proběhne 

13. 11. v rámci Světového dne laskavosti.

Projekt #laskavec hledá příběhy 

neznámých dobrosrdečných li-

dí, kteří nezištně dělají neoby-

čejné věci pro své okolí. Nomi-

novat je můžete na www.nada-

cekj.cz nebo se můžete zapojit 

do celostátního happeningu #jse-

mlaskavec.
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Co vás vedlo k rozhodnutí studovat na 

1. lékařské fakultě Univerzity Karlo-

vy?

Po maturitě jsem nejdříve studoval poli-

tologii. Byla to tenkrát taková optimistic-

ká doba budování nové demokracie a já 

si říkal, že politologie bude ta správná 

volba. Jenže jsem si brzy uvědomil, že ne-

chci dělat politiku hned jako mladý člo-

věk a být na ní existenčně závislý. Tak 

jsem hledal nějakou další možnost, re-

spektive řemeslo, u kterého bych cítil, že 

je to svým způsobem služba, kterou však 

můžu dělat sám podle svědomí. A roz-

hodnutí padlo na medicínu. 

Během svého studia jste se ale politiky 

úplně nevzdal. Byl jste členem akade-

mického senátu, což je politika ve vyso-

koškolském prostředí. Co vám tato 

zkušenost přinesla?

Naučil jsem se, jak fungují lidé v rámci 

politiky, jak spolu komunikují, dohadují 

se, a také jsem zažil nějaké útoky, když 

jsem jako student říkal, co si myslím, 

a pak se to obrátilo proti mně. Přesto jsem 

tím získal určitý optimismus a vědomí, 

že když se člověk pro něco rozhodne, tak 

toho může dosáhnout. 

Můžete uvést konkrétní příklad?

Rád uvádím takový legrační příklad, 

který je ale velmi praktický. Kolem roku 

2000 byl na lékařské fakultě nedostatek 

toaletních papírů. To jsem zrovna kandi-

doval do senátu a řekl jsem si, že to bude 

můj bod programu. A když jsem byl zvo-

len, chtěl jsem volební slib začít plnit. Šel 

jsem za paní tajemnicí, ale mě jako stu-

denta nebrala vážně. Tak jsem se domlu-

vil s kolegyní, vzali jsme papír s tabulkou 

a obešli všechny toalety. Do té tabulky 

jsme vyznačili nedostatky a pak je před-

ložili senátu. A na základě sběru faktů 

a analýzy dat byl do měsíce tento pro-

blém vyřešený. Může to znít vtipně, ale 

systémově to poukazuje na to, jak by se 

mělo k věcem přistupovat. Je to takový 

vědecký přístup. Brát data, ukázat je ve-

řejnosti a pojmenovat problém. Pak se 

s tím dá něco dělat.

A zkusili jste tento přístup na škole 

ještě opakovat?

Také jsme ho použili, když jsme jako stu-

denti usilovali o zlepšení kvality výuky 

na fakultě. Proto jsme vytvořili takový ná-

stroj pro reflexi, který by lépe hodnotil vý-

uku. Fakulta tam tehdy nějakou formu 

hodnocení výuky měla, ale s výsledky se 

nepracovalo a často se data sbírala v situ-

acích, kdy neměli studenti zájem nic vypl-

ňovat. Tak jsme se dali dohromady a zača-

li jsme prosazovat nový, transparentní 

systém hodnocení výuky, který by vzbu-

zoval více důvěry. Transparentnost spo-

čívala v tom, že všechny výsledky byly 

prezentovány veřejně, aby akademická 

obec měla přehled, co se na fakultě ode-

hrává. Jedním z cílů bylo, aby se problé-

my nezasouvaly kamsi pod koberec, ale 

abychom se postavili realitě tváří v tvář.

Jaký měla změna hodnocení výuky 

ohlas?

Prosazení a zlepšování celého systému 

byl dlouhý proces. Na začátku jsme se se-

tkali i s odporem, ale podařilo se nám ho 

překonat. Dá se říct, že od zavedení sys-

tému se velice rychle vyřešily excesy, 

které na fakultě byly. Některá pracoviště 

totiž z výsledků viděla, že fungují hůř 

než ostatní, a uvědomila si tak, že dělají 

něco špatně. A když to najednou bylo ve-

řejné, tak s tím začala něco dělat. A nao-

pak některá pracoviště si zase potvrdila, 

že fungují dobře. Pro všechny to byla uži-

tečná informace.

Dnes jste na fakultě v opačné roli a stu-

denti hodnotí vás. Jak vnímáte jejich 

reflexi? 

Musím říct, že jsem vždy zvědavý, co si 

studenti o výuce myslí a jak ji hodnotí. 

A když přijdou výsledky, díváme se do 

Občanské chování vyžaduje kritické myšlení, 
které stále neumíme učit

S lékařem, vysokoškolským pedagogem i občanským aktivistou Markem Hilšerem o zkuše-
nostech z akademického senátu, dozvucích minulého režimu, které se odráží do vzdělávání  
i „jiné“ civilizaci. 
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nich a mnoho z nás učitelů si je nějakým 

způsobem analyzuje alespoň pro sebe. 

Důležité je, že se výsledky zabývá také 

vedení fakulty, které k nim musí za-

ujmout stanovisko. Akademická obec 

tak má přehled, zda jsou problémy řeše-

ny, nebo nejsou.

Jak vnímáte současný stav vzdělává-

ní?

Pořád u nás přetrvává ten rakousko-

uherský model, který klade důraz spíše 

na memorování informací a uznávání au-

tority než na učení kritickému myšlení 

a nepodléhání autoritám. To platilo ještě 

silněji ve školství i za minulého režimu. 

Kritické myšlení bylo nežádoucí a pro 

režim nebezpečné. Kladení otázek, po-

chybování jako způsoby hledání pravdy 

režim nechtěl. Ten potřeboval prosadit 

jen svůj pohled na svět, a to hlava nehla-

va. Naopak školství v demokratickém 

systému by mělo lidi učit právě kritické-

mu myšlení, které je i z hlediska občan-

ského chování důležité. Kritické myšlení 

nám pomáhá k tomu, abychom si uměli 

udělat názor na základě fakt, která umí tří-

dit, a lépe se orientovali. Pak je možné za-

ujímat kvalifikovanější stanoviska, ale 

také tolerovat druhého. Mám pocit, že to 

zatím ještě moc neumíme a stále máme 

pod kůží dobu minulou. Vidím naději 

v mladých lidech, kteří cestují, běžně stu-

dují v zahraničí a učí se novým pohledů-

m.

Minulý režim také znemožňoval stu-

dentům cestování, to se změnilo a stu-

denti mohou absolvovat část studia 

v zahraničí. Jak se na zahraniční zku-

šenost jako součást vzdělávání díváte 

vy?

Podle mě dokud člověk nevyjede mimo 

hranice své země, tak není schopen dobře 

reflektovat to, jaký je a jaká je jeho země. 

Ta určitá uzavřenost a neporovnání s tím, 

co se děje ve světě, vlastně brání reflexi 

sama sebe. Takže je dobře, když každý 

člověk na nějakou dobu odjede a tím 

získá lepší sebereflexi a srovnání, jak na 

tom u nás jsme. Sám jsem byl v Keni a ta 

zkušenost mi pomohla reflektovat nejen 

Českou republiku, ale celou euroatlantic-

kou kulturu. 

V čem získaná reflexe euroatlantické 

kultury spočívala?

Uvědomil jsem si existenci úplně odlišné 

civilizace i fakt, že většina světa žije 

v úplně jiných životních podmínkách než 

my v Evropě nebo ve Spojených státech. 

Člověk sice získává zprávy z médií, ale 

do doby, než to zažije naživo, si o tom 

těžko udělá obrázek. A to jsem si myslel, 

že jsem toho cestováním po Evropě a Spo-

jených státech hodně poznal. Až v mo-

mentu, kdy jsem navštívil Afriku a Asii, 

jsem si uvědomil, jak moc jsou si jednot-

livé země v Evropě v řadě ohledů podob-

né. Máme podobné hodnoty a můžeme 

mít jiné kulturní zvyklosti i jazyky, ale 

jsme hodně provázáni. Afrika a Asie se 

od nás hodně liší. Uvědomil jsem si, jak 

dobře se nám tu žije.

Autor: Markéta Majerová Foto: Vojtěch Duchoslav

Přesto jste vůči dění u nás měl v minu-

losti řadu výhrad, které jste veřejně de-

monstroval. Média vám dokonce uděli-

la označení občanského aktivisty, jak 

tuto nálepku vnímáte?

Občanský aktivismus vadí některým poli-

tikům, kteří pracují na tom, aby společ-

nosti vsugerovali negativní pohled na něj. 

Snaží se prezentovat aktivisty jako potí-

žisty. Ve skutečnosti nejsou aktivní obča-

né na obtíž společnosti, ale právě jim sa-

motným. Nechtějí, aby jim někdo viděl do 

karet a aby jejich rozhodnutí podroboval 

kritice. Chtějí svou hru hrát jen mezi se-

bou. Napomáhá jim mentalita z minulého 

režimu, který vedl lidi k tomu, aby z řady 

nevystupovali a byli poslušní a pasivní. 

V písničce od Chinaski je to hezky popsá-

no slovy „naši mi vždycky říkali, nehas, 

co tě nepálí“. Podle mě je správné se anga-

žovat, protože pokud to dělat nebudeme, 

ovládne nás nějaká skupina lidí, která si 

bude dělat, co chce. Takže politiky je třeba 

kontrolovat a musejí to dělat aktivní obča-

né. A můžeme je nazvat třeba aktivisty. Ne-

musejí se nám líbit některá témata, která si 

aktivisté berou, ale to už patří k svobodné 

a demokratické společnosti. Pokud však 

takovou aktivitu udusíme, přestane tu být 

demokracie.

Vidíte mezi svými studenty, budoucími 

mediky, občansky aktivní lidi?

Rozhodně jsou mezi studenty lidé, kteří se 

zajímají o věci více, i ti, kteří se nezajíma-

jí. V porovnání s mojí generací se mi zdá, 

že se méně bojí. Zajímavé je pozorovat ur-

čitý rozdíl mezi anglickými a českými stu-

denty. Projevuje se tak, že zahraniční stu-

denti zaberou přední místa, zatímco čeští 

si sedají dozadu. A tam se projevuje rozdíl 

mezi studenty ze svobodného světa, kteří 

se nebojí být viděni ani se ptát, a mezi na-

šimi, kteří se raději někam schovají. Samo-

zřejmě to neplatí pro všechny, ale feno-

mén je to zajímavý. Ale není to věc, kterou 

by šlo změnit během pár let.



Bavili jsme se s Ditou Přikrylovou, za-

kladatelkou projektu Czechitas, který 

dává holkám možnost nahlédnout do IT 

světa a získat dovednosti, díky kterým se 

v něm pak dokážou uplatnit. Dita studo-

vala techniku. Jak doznává, rozhodnutí 

jít touto cestou v ní neuzrálo díky škole, 

ale díky rodičům. Nyní sama vytváří 

vzdělávací projekt existující zcela 

transparentně „za školou“, protože škola 

nic takového nenabízí: specifické pro-

středí, kurzy na míru v délce, která dává 

smysl, obsahově zacílené na to, co se dá 

následně dobře použít, postavené na kon-

struktivistické metodě a modelu learning 

by doing, s podporou vlastní invence 

a kreativity. Tady už škola prokazatelně 

vliv měla, nicméně poněkud záporný.

Měl jsem to v životě trochu podobně. 

Dítě zajímající se na základní škole o le-

dasco, vždy napřed, ochotné učit se, co je 

k mání. Nikdo o to ve škole příliš nestál, 

ale učitelé to tak nějak „tolerovali“. Na 

gymplu mě to přestalo bavit, ostatně 

koho by bavilo se učit, když o to vlastně 

nikdo moc nestojí? Když stačí projít sys-

témem v parametrickém rozmezí vyjád-

řeném nejzazší hodnotou „dostatečný“ 

a když je většina toho, co se po vás chce, 

více či méně nezajímavá, nespojitá 

a smysl postrádající. Výsledky tomu od-

povídaly.

Nebýt učitelky Základů společenských 

věd, která měla tu nevděčnou roli, že mu-

sela mnoho různých společenskověd-

ných oblastí koncentrovat do dvou hodin 

týdně, nechytil bych se na ničem. Není 

divu, že jsem po maturitě vlastně několik 

let neměl chuť na vzdělávací systém 

a vzdělávací systém neměl chuť na mě 

(pomaturitní nástavba s nulovou přida-

nou hodnotou se nepočítá). Tak nějak 

jsme si od sebe potřebovali odpočinout.

Na vysoké škole to byl opět jeden učitel, 

který dokázal zaujmout, ukázat směr a in-

spirovat k tomu dělat něco kloudného. 

Třeskutě málo na to, kolik života člověk 

ve škole strávil. Společenské vědy mě 

nyní živí, živí mě psaní, živí mě spousta 

dalších dovedností, jako je například ko-

munikace, prezentace, vývoj, vedení 

a učení jiných. Nic z toho jsem si ale ve 

škole neosvojil. Nebyla k tomu žádná pří-

ležitost. Tedy až na to psaní, kde se 

ovšem vyžadovalo šablonovité vyjádření 

odpovídající intelektuálnímu rozsahu 

paní učitelky. Takže přínos nula. Psát 

jsem se musel naučit jinde a jinak, mimo 

školu.

Navzdory škole se mi podařilo lecčemu 

se naučit. Hlavně se mi podařilo ujasnit 

si, že tento stav trvá, že se vlastně celý 

život budu muset učit novým znalostem 

a dovednostem, protože svět okolo začal 

během mého života zpočátku nepozoro-

vaně zrychlovat a nabral poměrně slušný 

cval, nad nímž dnes spousta lidí zůstává 

s otevřenými ústy v roli statických divá-

ků, nikoli aktérů. I proto se tolik lidí dívá 

s láskou k neexistujícímu zlatému věku, 

ke světu minulosti, kterému podle jejich 

dnešního pohledu zpět rozuměli a v němž 

se cítili doma. Za našich mladých let 

býval svět jako květ... 

Léta plynou, stal jsem se už dávno rodi-

čem. Starší syn začal chodit do osmé tří-

dy. Už dlouho nechodím na třídní 

S důležitými dovednostmi děti 
do školy přijdou z domova

Co chtít reálně od školy? Inu, číst, psát a počítat…
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Navzdory škole 

se mi podařilo 

lecčemu se 

naučit. Hlavně se 

mi podařilo 

ujasnit si, že 

tento stav trvá, 

že se vlastně 

celý život budu 

muset učit 

novým znalos-

tem a dovednos-

tem, protože 

svět okolo začal 

během mého 

života zrychlovat.



schůzky a o známky se nezajímám. Na-

nejvýš mu vynadám, že má zase jedničku 

z chování a že ať se to příště neopakuje. 

Ne že bych neměl zájem o jeho vzdělává-

ní, naopak. Vím poměrně detailně, co se 

děje ve škole a v jednotlivých předmě-

tech. Jednak zjišťuji, co tam moje dítě 

dělá, a jednak zjišťuji, co tam dělají uči-

telé. Důležité vědět. Na nějakou snahu 

změnit cosi v každodenním běhu školy 

jsem už před pár lety rezignoval. Ne že 

by se nedalo domluvit s učiteli, ti byli 

vždy ochotni se domluvit. Narazil jsem 

ale na rodiče, kteří takové pochopení ne-

měli. Nezajímalo je nic, nechtěli nic sly-

šet ani vědět, nechtěli hlavně nic měnit. 

Přáli si, aby škola zůstala neměnná, přáli 

si školu v podobě, jakou si sami pamato-

vali. Muselo to být odhadem někdy v 80. 

letech 20. století…

Inu, řekl jsem si tehdy, co vlastně dělat. 

Co chtít po škole pro vlastní dítě a zacho-

vat přitom pokud možno přátelské pro-

středí, nezatížené spory mezi školou a ro-

dičem? Hlavně se naučit číst, psát a počí-

tat. Protože všechno ostatní záleží více 

méně na tom, jaké nadání můj syn proje-

ví, jaké zájmy bude mít, k čemu najde sil-

nou motivaci a jaké podněty mu poskyt-

neme. 

V předchozím vydání časopisu Perpe-

tuum jsem psal o tzv. Colemanově zprá-

vě, která na základě stále respektovaného 

výzkumu už z druhé poloviny 60. let kon-

statuje, že konečný výsledek vzdělávání 

má na svědomí rodina. Představme si to 

tak, že rodina je pomyslným středem 

vzdělávacího prostoru a její pulzní 

schopnost do něj vstupovat a obsáhnout 

ho. Škola v tomto prostoru hraje jednu 

z hlavních rolí, ale evidentně to je jeden 

z faktorů, ne hlavní determinant toho, 

jaké vzdělání člověk získá.

V čase, kdy dítě není ve škole, se odehrá-

vá to nejdůležitější. Může to být třeba 

skaut, jak poukazuje toto Perpetuum 

v jiném textu. Mohou to být sportovní, 

technologické a umělecké kroužky. 

Může to být nějaká vlastní záliba, která 

vytvoří pomyslnou páteř dalšího učení. 

Všechno ale záleží na vnitřní schopnosti 

rodiny ukázat dítěti, jak zajímavé a záro-

veň důležité je poznávat a učit se, jak obo-

hacující, materiálně i duševně, je pozná-

vat nové věci a že na tom se pak staví, 

když má člověk něco ukázat, prosadit se 

a uspět. Ukazují to rodiče tím, jací jsou, 

co dělají, jaké úsilí projevují, jaké k tomu 

používají postupy, jak se dokážou učit 

z vlastních chyb, pokud je dokážou při-

znat, jakou mají vůli, jak jsou ochotni se 

nevzdávat, nerezignovat a nenechat se 

zlomit či znechutit. A hlavně tím, jak jsou 

ochotni to předávat svým dětem v každo-

denním životě, zejména v čase, který jim 

věnují, a v ochotě vynaložit co největší 

úsilí k tomu, aby děti věděly, že jste 

s nimi a že se jim snažíte dát to nejlepší, 

co ve vás je.

Autor: Bob Kartous, vzdělávací think tank EDUin

Zní to možná trochu pateticky, ale skuteč-

nost je taková. Jste-li rodiče, rozhodne 

o vzdělání vašich dětí vztah, jaký si s nimi 

vytvoříte, a potenciál, který jim budete 

ochotni předat. Kdysi jsem vedl rozhovor 

s jedním veřejně velmi činným člověkem, 

který má dvě děti. Ptal se, co vlastně udě-

lat ve výchově a vzdělávání nejlépe. Jeho 

děti mají a budou mít všechno, co se dá za-

řídit a pořídit, protože jim to jejich otec za-

řídí. Jak jsem ale pochopil, nebudou moc 

mít toho otce. No a pak hledejte důvody ve 

školách…

Pokud vám tedy záleží na vzdělávání va-

šich dětí a chcete, aby byly ve vzdělávání 

úspěšné a aby jim to pomohlo žít spokoje-

ný život, protože to zaručeně pomáhá, 

zkuste hledat, co jim sami můžete dát. Má 

to dva efekty: musíte hledat, co máte na 

krámu, a taky trochu řešit, po čem je vlast-

ně poptávka. A snažit se, abyste to měli 

a mohli to předat těm, na kterých vám nej-

více záleží. 
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Text: Markéta MajerováDomácí vzdělávání mi přineslo více svobody

S Veronikou Vieweghovou jsme se sešly po besedě ve Scio, na které sdílela svoji zkušenost s domácím vzděláváním. 
Veronika nechtěla, aby její dcery Sára a Bára byly vzdělávány v klasické škole, proto se po delším zvažování rozhodla 
začít je učit doma. A jak Veronika přiznává, byla to velká škola i pro ni. V čem vidí největší přínos domácího vzdělává-
ní? A co jí pomohlo překonat pochybnosti spojené s tím, zda učení dcer zvládne? O tom se dočtete v našem rozhovo-
ru. 

Vždycky je to rodič. Je to jasně ukotveno 

i v ústavě. Rodič je ten, kdo má odpověd-

nost za vzdělání svého dítěte.

Proč se v tom případě řada rodičů své-

ho nároku vzdělávat své děti doma dob-

rovolně zříká a raději přesunou tuto 

odpovědnost na školu?

Já si myslím, že je to pouze nejistota rodi-

čů. Je mezi nimi hodně takových, kteří si 

vůbec neumějí představit, jak by domácí 

vzdělávání uchopili. Svou roli v tom hra-

je také postoj politiků, kteří nejsou tomu-

to typu vzdělávání příliš nakloněni. To 

dává rodičům informaci, že je to něco 

špatného. A není to tak dávno, co se muse-

lo bojovat za to, aby bylo individuální 

vzdělávání umožněno legislativně. 

V podstatě mi to připadá, že to bylo jen ta-

kové gesto politiků, aby uspokojili ome-

zenou skupinku lidí a mohli deklarovat, 

že u nás máme demokratický stát. Ale nej-

důležitější mi přijde ta nejistota rodičů. 

Přitom kdyby si se svým partnerem sedli 

a řekli si, co všechno zvládli děti naučit 

do pěti let věku, přišli by na to, že toho do-

kázali hodně.

Co pomohlo vám s překonáním nejis-

toty?

Hodně jsem četla. Chodila jsem na semi-

náře a kurzy, takže mám za sebou kurzy 

Montessori, kritického myšlení a další. 

Zejména kurz Respektovat a být respek-

tován s paní Jitkou Nováčkovou mě vel-

mi oslovil. A absolvování těchto kurzů ve 

mně posílilo pocit, že jsem dobrý rodič. 

Ale věřím tomu, že by mi tenkrát pomoh-

lo i to, kdyby za mnou někdo přišel a řekl 

mi, ať vyjmenuji, co všechno jsem už 

zvládla své děti naučit. Hlavní pro mě ten-

krát bylo ujistit sama sebe, že na to mám. 

Jak se ta důvěra ve vzdělávání projevi-

la?

Dcery si mohly vybrat, co budou dělat 

a v jaké intenzitě se tomu budou věnovat. 

Nebyly trestány za to, že si někdy jen 

něco vyzkoušely a šly od toho dál. Děti 

mají pořád zkoušet věci, které je zajíma-

jí, aby získaly zkušenosti a nebyly úzce 

profilované pouze v jedné oblasti. 

Jakým způsobem toho lze v domácím 

vzdělávání dosáhnout? 

To je individuální a hodně záleží na tom, 

jak to má nastavené škola, do které jsou 

děti zapsané. Škola je tou institucí, která 

má za vzdělání úřední odpovědnost. Ji-

nak to dost záleží na zaměření rodiny. Tře-

ba u umělecky založených rodičů nelze 

moc předpokládat, že budou lézt s dětmi 

po skalách. O to důležitější je, aby kolem 

sebe měli skupinky rodičů s jiným zamě-

řením a vzájemně si ten okruh zájmů 

mohli rozšířit. 

Co ale dělat v případě, kdy je rodič 

vzdělávající doma své dítě silným in-

trovertem? 

Tak to je potom mnohem náročnější. Ale 

tato potřeba učí rodiče vystupovat ze své 

komfortní zóny. A to je dobré i pro dítě, 

které vidí, že také rodiče musejí překoná-

vat nějaké těžkosti, aby si mohli rozšířit 

obzory. A nemyslím si, že tohle by jim 

škola umožnila. 

Zmínila jste téma odpovědnosti za 

vzdělávání dětí i fakt, že úředně je tato 

odpovědnost spojena se školou, do kte-

ré je dítě oficiálně zapsáno. Kdo je 

podle vás primárně odpovědný za 

vzdělání dítěte? Škola, nebo rodič?

Proč jste se rozhodla své dcery vzdělá-

vat doma?

Nechtěla jsem vzděláváním dcer přerušit 

kontinuitu rodinné vazby. Zároveň jsem 

si přála vědět, jakým způsobem se mé 

děti vzdělávají a kolik času tráví smyslu-

plně. Také pro mě bylo důležité, aby se 

mohly pohybovat ve věkově smíšeném 

kolektivu. A tyto okolnosti jsem mohla 

ovlivnit sama právě domácím vzdělává-

ním. To nám umožnilo trávit více společ-

ného času, podnikat různé výlety, ná-

vštěvy muzeí a hlavně žít v přirozeném 

tempu rodiny. Všechny jsme sovy, které 

milují noční debaty, takže jsme u domácí-

ho vzdělávání ocenily i to, že nemuselo 

začínat tak brzy ráno.

Nyní však obě vaše dcery chodí na více-

leté gymnázium. Jak zvládly tento pře-

stup?

Během domácího vzdělávání jsme u dcer 

podporovali rozvoj jejich individuality. 

Pomáhali jsme jim rozvíjet talent a dávali 

sebedůvěru v to, že mají právo na vlastní 

tempo. Přechod do školy byl pro ně snaz-

ší, protože byly sebevědomější. Byly si 

samy sebou jistější. Věděly, kdo jsou. 

A to byla jejich výhoda, protože děti, kte-

ré o sobě pochybují, jsou ve školním pro-

středí více ohroženy šikanou. 

Takže podle vás domácí vzdělávání 

umožnilo posílit u dcer osobní integri-

tu?

Ano, přesně tak. Ale nechtěli jsme z nich 

uměle dělat osobnosti, ani jsme je ne-

chválili za každou blbost, jak to bývá 

v americké výchově. Spíše jsme jim dali 

najevo naši důvěru a respektovali jsme je-

jich přání. 
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Text: Markéta Majerová

Takže ty absolvované kurzy vaše roz-

hodnutí o domácím vzdělávání podpo-

řily?

I takhle se to dá říct, ale pro mě je sebe-

vzdělávání důležité obecně. Na školách 

to vnímám jako velký problém. Zdá se 

mi, že učitelé po dětech chtějí, aby se děti 

permanentně vzdělávaly, přitom oni 

sami se dál nevzdělávají. Pak se ptám, 

jak může být takový učitel pro dítě vzo-

rem. A zvláště, když ho děti vidí, jak si 

pravidelně kupuje Blesk. Takový učitel 

nemůže být autoritou.

A není možné podobně uvažovat i o ně-

kterých rodičích, kteří zvažují domácí 

vzdělávání?

Domnívám se, že v momentě, kdy rodič 

začne zvažovat variantu domácího vzdě-

lávání, už je uvědomělý. Takže bych se 

toho neobávala.

Vzhledem k trendu rostoucího počtu 

žáků v domácím vzdělávání se zdá, že 

počet těchto uvědomělých rodičů ros-

te, čím si to vysvětlujete?

Když se podíváme na křivku porodnosti 

a věk, ve kterém mají ženy své první dítě, 

tak to už není 20 let, ale 30 let. To zname-

ná, že matce je kolem 36, když dítě nastu-

puje do školy. To je už žena, která má 

něco za sebou. Ne pětadvacetileté děvče, 

které sotva vyšlo ze školy a nemá osobní 

zkušenost se zaměstnáním. Dnešní mat-

ky školáků jsou ženy, které mají zkuše-

nosti s budováním pracovního týmu, ob-

hájením pozic a třeba už řadu zaměstnání 

vystřídaly. Uvědomují si, jak důležité 

jsou různé dovednosti, které se ve škole 

neučily, i to, jak se trh vyvíjí. Takže tu 

nejde o žádnou epidemii uvědomělých ro-

dičů. Jde jen o to, že ti rodiče jsou vlastně 

mnohem starší a nějakých deset let dělá 

velký rozdíl.

Kdo jsou podle vás rodiče, kteří si domá-

cí vzdělávání pro své děti vyberou?

Jsou to mnohdy rodiče, kteří mají třeba 

i zajímavou práci a uvědomují si, kam trh 

práce směřuje a že školství je mílové kro-

ky za ním. Sama netuším, jaká práce bude 

za 20 let, ale mám jistotu, že všeobecný 

přehled se nikdy neztratí. Ministerstvo 

školství často jedná, jako by budoucnost 

znalo. Přitom se ve školách dál děti učí to, 

co možná vůbec nebudou potřebovat. 

K čemu jim budou encyklopedické zna-

losti bez dovednosti je komunikovat nebo 

flexibilně myslet a reagovat, až budou nu-

ceni často měnit svoji práci?

Tuto výtku slýchají tradiční školy čas-

to, jak ale zajistíte, aby společnost dál 

kontinuálně uchovávala potřebné pen-

zum znalostí, abychom si navzájem ro-

zuměli?

Vezmu to od konce. Má osobní zkušenost 

i zkušenosti z okolí u rodin s domácím 

vzděláváním svědčí o opaku. Rodiny, kte-

ré kolem sebe mám, neodkládají nemocné 

prarodiče do žádného zařízení. Připadá 

jim normální, aby se o ně postarali doma. 

Takže děti vidí babičku na lůžku a pomá-

hají se o ni starat. Tady je spíše ochuzeno 

to dítě, které chodí do školy a během ob-

čanské výchovy se učí, kdy má pustit sed-

nout starší osobu v tramvaji.

Co je pro vás osobně tou největší přida-

nou hodnotou domácího vzdělávání?

Svoboda. Svoboda cestovat, poznávat 

jiné kultury, cizí jazyky, ale i možnost pod-

nikat výlety po České republice a pozná-

vat nové lidi. Také svoboda v tom, že se ne-

musím bát své dítě učit něco navíc a ptát 

se, zda na to má věk. Tu svobodu vnímám 

i tak, že můžu vzít dítě na úřad a ukázat 

mu, jak se jedná s úředníky, nebo se s ním 

můžu zúčastnit zasedání zastupitelstva. 

Dítě tak vidí, co jeho rodič dělá, a to mezi 

nimi posiluje vztah. 

Veronika Vieweghová  se vzdě-

lávání věnuje již řadu let. Na Sá-

zavě, kde nyní se svou rodinou 

žije, pomáhala založit mateřské 

centrum Putti. Během té doby ta-

ké propojila svou zkušenost ze 

střední zdravotnické školy i zá-

jem o výchovu a pomáhala bu-

doucím matkám jako dula, tzn. 

průvodkyně těhotenstvím. A v tu-

to chvíli svoji energii věnuje pro-

jektu Škola pro mě. Ten se snaží 

propojit rodiče, kteří uvažují 

o domácím vzdělávání. Sdílet 

s nimi zkušenosti. Předat jim in-

formace i didaktické materiály, 

které mohou během výuky vyu-

žívat. Podle Veroniky je to tako-

vý manuál „Jak a co v domácím 

vzdělávání“, který ona sama ten-

krát na začátku svého rozhodnu-

tí postrádala. Proto se na něm ny-

ní podílí a pomáhá tak ostatním 

rodičům překlenout krušné po-

čátky spojené s domácím vzdě-

láváním. 

Veronika Vieweghová



Děti někdy potřebují, 
abychom s nimi prostě byli

Uspěchaní rodiče v uspěchané době. To je častý obraz rodičů, kteří se snaží 
zvládat dobře vše – práci, rodinu, partnerský život, záliby. Jak si v tomto 
shonu najít volný čas, který strávíme společně s dětmi, a jak tento čas co 
nejlépe naplnit? Na to nám odpovídala psycholožka Pavla Koucká, autorka 
konceptu uvolněného rodičovství, o němž nyní vychází již druhá kniha.
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Jako rodiče v současné „rychlé době“ 

nemáme moc volného času. Často cho-

díme z práce unavení. Zároveň si ale 

uvědomujeme, že chceme být dobrými 

rodiči, a nechceme opakovat chyby 

svých rodičů. Dá se říci, že existuje ně-

jaká obecná rada, jak přistupovat k vý-

chově dětí, čím se řídit?

Myslím, že je dobré vnímat potřeby dítě-

te a dát na svůj zdravý rozum, jehož vý-

znamnou součástí je to, co nazýváme in-

tuicí. Někdy je ovšem obtížné rozklíčo-

vat, co jsou potřeby dítěte. Zdaleka ne 

vždy se totiž shodují jeho potřeby a přá-

ní, ne vždy to, co dítě říká, že chce, 

opravdu chce, a i pokud to chce, tak mu 

to nemusí být ku prospěchu. Též bývá 

často obtížné rozpoznat, co mi říká cit, co 

jsou nánosy naší společnosti a co jsme 

zvnitřnili coby malí, často ještě v době, 

na niž nemáme vědomé vzpomínky. 

A i když už máme víceméně jasno, jak by-

chom to chtěli, zbývá ještě ubránit se tla-

kům okolí. S klienty na těchto záležitos-

tech pracujeme zpravidla delší dobu.

Přijde k vám zničený rodič. Zavalený 

prací a nešťastný z toho, že se nemůže 

dost věnovat dětem. Jak hledáte řešení 

vedoucí k jeho spokojenosti? 

Mluvíme hodně o tom, jaké to je a proč to 

tak je. Co mu práce přináší, co mu bere. 

Zamýšlíme se nad alternativami. Někde 

je řešením snížení pracovního úvazku či 

změna zaměstnání. Často je to ovšem jen 

o vnitřním nastavení. Mnoho lidí napří-

klad neumí říkat ne a okolí se toho naučí 

zneužívat. Nebo neumějí odmítat autori-

tám. Jindy máme v sobě zakořeněný per-

fekcionismus – „musím být dokonalý/-

dokonalá“ – a nadmíru se úkolujeme sa-

mi. Pomůže nám, když si to uvědomíme 

a pak na tom budeme pracovat. Můžeme 

také přijít na to, že s danou situací se nedá 

nic dělat – například práce je náročná 

a nemůžeme ji změnit. Pak pomůže, 

když si situaci uvědomíme, přijmeme ji 

a neobviňujeme se za ni.

Když se bavím s ostatními maminka-

mi v okolí, je poměrně časté, že cítíme 

tlak, abychom naplnily obraz dokona-

lého rodiče, dokonalé matky i partner-

ky. Jak to „dělat jinak“?

Mnoho lidí dnes skutečně usiluje o doko-

nalost, a to jak v práci, tak v rodičovství. 

Setkávám se s tím vcelku pravidelně 

u žen, jež měly v práci vysoké postavení, 

ambice, a pak najednou odešly na mateř-

skou. Ony rozumově vědí, že dítě není 

projekt či soutěžní disciplína, soutěživost 

a perfekcionismus se však již za ty roky 

v byznysu tak zapsaly do struktury jejich 

osobnosti, že to není možné obratem změ-

nit. V rámci psychoterapie pracujeme s ta-

kovou mámou nebo s tátou na tom, aby se 

uvolnili z křeče touhy být nejlepší a přija-

li sebe samé s tím, že nejsou dokonalí. 

Když se uvolníme, zpravidla to pomůže 

nám i našim dětem. Navíc uvolnění rodi-

če jsou inspirací dalším rodičům, a tak je 

šance tento obraz měnit tím, že začneme 

u sebe.

Co bychom dětem měli jako rodiče ur-

čitě předat? 

Tím, co u dítěte do nějakých deseti let hra-

je nejdůležitější roli, je rozvoj jeho osob-

nosti. Tedy nikoli schopností a dovednos-

tí, ale jeho vlastností, jeho psychické vy-

rovnanosti, stability, a také vztahů s blíz-

kými. Je potřeba na sebe mít čas. 

Jak vy tedy vidíte ideální přístup ke 

společnému volnému času? 

Občas slýchám: „Není důležité, kolik 

času s dětmi trávíme, ale jak kvalitní ten-

to čas je.“ Naše doba nám vnucuje, že kva-

litní čas je čas co nejintenzivnější, často 

organizované zábavy. Jako psycholožka 

ale vidím kvalitní čas s dítětem jinde. 

Jako čas, kdy jsme spolu, vnímáme se na-

vzájem, reagujeme na sebe. A je jedno, 

jestli je to v dinoparku, při pečení bábov-

ky nebo na cestě ze školky či školy, kdy si 

společně kopeme kamínek a povídáme 

si. Často jde o prchavé okamžiky, které se 

spontánně vynořují z docela obyčejného 

bytí spolu. A pak je tu také ten typ společ-

ného času, kdy se ani dítěti nijak nevěnu-

jeme, a přesto je to pro ně důležité. Jednak 

proto, že jsme pro ně dosažitelní a věnuje-

me se mu, když potřebuje, jednak také 

tím, že je svědkem našich reakcí: Co udě-

láme, když je na nás někdo hrubý? Jak za-

reagujeme, když se věci nevyvíjejí podle 

našeho plánu, dostaneme přesolené jídlo 

v restauraci nebo do nás někdo strčí? Jde o 

úplně běžné situace v životě. Pro své děti 

jsme vzorem a potřebují nás mít možnost 

pozorovat v různých situacích. Chci říci, 

že i kvantita času, který s dětmi trávíme, je 

důležitá. Takže bych především přemýš-

lela, jak to udělat, abychom toho společ-

ného času měli víc. 

Realita dnešní doby je taková, že času 

máme většinou málo. Jak můžeme dítě-

ti dát i v takové situaci co nejvíc?

Budu s vámi polemizovat: je na nás, do 

jaké míry se necháme tou dobou strhnout. 

I když doba uznává výkon, máme volbu si 

vybrat a žít jiným způsobem. 

Jak to jde podle vás udělat? 

Nemusíme děti nutně někam vodit za zába-

vou. Někdy máme tendenci udělat vše ne-

příjemné sami a pak s dětmi trávit čas, co 

zbude. Takže to v reálu vypadá tak, že při-

lítneme pro dítě do školy, honem honem 

do auta a na kroužek. V mezičase běžíme 

nakoupit nebo třeba na poštu. Pak rychle 

pro dítě, rychle uvařit, v letu večeře a teď – 

máme dvacet minut společného času, tak 

jej co nejkvalitněji využijme... Přijde mi 

to celé hrozně uspěchané. Navíc jak rodič, 

tak dítě bývají už tou dobou unavení a mo-

hou mít větší touhu naložit se do vany či se-

bou plácnout k televizi než si společně tře-

ba povídat nebo hrát. Můžeme však s nimi 

docela obyčejně být, a to třeba při běž-

ných denních činnostech.

Mluvíte o zapojení dítěte do běžných 

činností, včetně třeba domácích prací. 

To se říká často a určitě i z vlastní zku-

šenosti vím, že je to dobré. Jak rodič 

může se zapojením dítěte začít, když se 

třeba dítěti nechce?

Text: Lucie Macášková Hejbalová Foto: Melanie Jaklová



Naším přírodním 
zdrojem je talent 

a tvořivost lidí

Maličké děti chtějí všechny. Jenže rodiče 

je odhánějí, protože zpravidla nadělají 

víc nepořádku než užitku. A to je škoda, 

protože děti zájem ztratí, odvyknou si. 

Nicméně i pak je samozřejmě možné děti 

zapojit: prostě je požádáte, a když nerea-

gují či odmítají, řešíte to s nimi. Použijete 

rodičovskou autoritu – to je něco, na co se 

dnes zapomíná, a dětem to často chybí.

Jsou děti, které dostanou v dětství mož-

nost rozvíjet se v rámci kroužků v mno-

ha aktivitách. Jiné na kroužky nechodí 

a tráví víc času s rodiči. Jak k výběru 

množství kroužků přistupovat?

Ono má vše své výhody a nevýhody, a co 

v konkrétním případě převáží, záleží na 

mnoha faktorech. Například na podmín-

kách a povaze dítěte: jestli má sourozen-

ce a kamarády, jestli jste z vesnice, kde 

děti mohou běhat venku samy, jinak jsou 

na tom děti extravertní, jinak introvertní 

atd. Celkově bych však řekla, že méně 

bývá více. Setkávám se s velmi hodnými 

rodiči, kteří vozí své děti někdy i na dva 

kroužky denně s tím, že když dítě vše 

ochutná, nejlépe si vybere, co je baví. Ta-

hle představa se však nemusí zakládat na 

pravdě: často je dítě ovlivněno více osob-

ností lektora či přítomnými kamarády 

než samotnou náplní kroužku. Případně 

se kroužky stanou jen další povinností, 

kterou plní, a vůbec přitom nepřemýšlejí 

o tom, zda a co je baví. K tomu, aby si dítě 

našlo něco, co je baví, naplňuje – nějaké-

ho svého koníčka, potřebuje být v kon-

taktu samo se sebou. Mít skutečně volný 

čas: čas, kdy může tvořit, přemýšlet, snít. 

A někdy i třeba jen tak lelkovat, bloumat 

a třeba se i trochu nudit. Právě v takovém 

čase totiž děti nejlépe přicházejí na to, co 

je baví a naplňuje. Proti kroužkům 

nejsem, jen je potřeba zvolit správnou mí-

ru. 

Jak řešit, když se naše potřeby na trá-

vení volného času nesejdou s těmi, kte-

ré má v tu chvíli dítě? 

Dejme tomu, že dítě křičí, že si s ním 

hned teď musím jít házet míčem. Dost 

možná v takovém případě nejde primárně 

o potřebu házet si – to napovídá způsob 

sdělení: hněv vylučuje hrové nastavení. 

Možná je dítě frustrováno tím, že si ho 

dlouho nevšímám. Anebo ani nejde o mě, 

Text: Markéta Majerová

ale třeba o to, že nepřijel kamarád, na nějž 

se mé dítě těšilo... Více než házet si s mí-

čem tak mohu dítěti pomoci, když přijmu 

jeho emoci a pomohu mu pojmenovat, co 

se to vlastně děje. Teprve pak, když se dítě 

zklidní, třeba i tím, že se vypláče, může 

být přínosné házet si s míčem, jak zněla 

jeho původní žádost. Dost možná se ale 

ukáže, že to už vůbec třeba není – dítě ně-

kam spokojeně odběhlo, nebo začalo pro-

jevovat zájem o to, co zrovna dělám.

Má uvolněné rodičovství nějaký recept 

na to, aby při trávení volného času byli 

v pohodě rodiče i děti?

Ono se to často daří tak nějak mimocho-

dem, a to když jsou mezi rodiči a dětmi, 

a také mezi oběma rodiči a mezi všemi dět-

mi navzájem dobré vztahy. Když se máme 

rádi a jsme spolu rádi. Vyplácí se též nemít 

až příliš velké očekávání, protože to na-

hrává zklamání. Často se tak stane, když 

máme společného času velmi málo. Na-

příklad jen jedinou delší dovolenou, kte-

rou si můžeme dovolit strávit nepracovně. 

Máme pak od ní samozřejmě velké očeká-

vání, dlouho se těšíme, vysníme si, jaké to 

bude – a realita je pochopitelně jiná než 

sen. Takže se opět vracíme ke kvantitě ča-

su, jež je důležitá. A pak je samozřejmě faj-

n, když máme něco, co nás všechny baví: 

třeba všichni rádi lezeme po horách. Výho-

dou je, že děti zpravidla baví to, co baví ro-

diče.

Jak jste k tomuto konceptu dospěla 

a jaké jsou jeho zásadní principy?

Uvolněné rodičovství je reakcí na dnešní 

perfekcionistickou, na konzum a výkon za-

měřenou dobu. Mám zkušenost, že to 

spoustě lidí nevyhovuje, ale jsou prostě ve 

vleku ostatních – když všechny děti okolo 

chodí z kroužku na kroužek, začneme mít 

dojem, že to tak asi má být, a přemýšlíme, 

zda své děti nešidíme, pokud to tak nemá-

me. Když mají naše kamarádky plné úvaz-

ky a ještě stihnou dávat na Facebook fotky 

svých ratolestí z různých úžasných akcí, 

měly bychom to stihnout taky... Jako rodi-

če jsme často v takové křeči, co všechno 

musíme dělat a stíhat: být dobří v práci, vy-

dělávat peníze, zdravě vařit, své děti po 

všech stránkách rozvíjet, před všemi ne-

bezpečími je za každou cenu uchránit... 

Uvolněné rodičovství pomáhá rodičům, 

aby se uvolnili. Aby hledali a nacházeli, 

co je skutečně dobré pro ně a jejich děti, 

nezávisle na tom, co si o nich bude kdo 

myslet.

Kdybyste měla poradit rodičům to nej-

důležitější, na co se mohou zaměřit, 

aby se cítili v této roli dobře, co by to by-

lo?

Ve velké zkratce se už jen vrátím na začá-

tek našeho rozhovoru a připomenu rodi-

čům, že mohou naslouchat i své intuici. 

Jde o moudrost, jež pramení z našeho ne-

vědomí. Neumí sice věcně argumentovat 

a svá tušení zdůvodňovat, často je to však 

právě ona, kdo nám radí nejlépe.

K tomu, aby si dítě 

našlo něco, co je 

baví, naplňuje – 

nějakého svého 

koníčka, potřebuje 

být v kontaktu 

samo se sebou. 

Mít skutečně volný 

čas: čas, kdy může 

tvořit, přemýšlet, 

snít. A někdy 

i třeba jen tak 

lelkovat, bloumat 

a třeba se i trochu 

nudit. 
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1. Dějství první: O raketových star-

tech, simulátoru života a o tom, po čem 

děti touží

„Tati, já bych chtěl naprogramovat hru,“ 

řekl osmiletý malý hráč jménem Kryštof 

svému otci. 

„Proč?“ odvětil otec, počítačový antita-

lent a vlažný nepříznivec her. 

„No, tak jsem přemýšlel, že bych si chtěl 

vyzkoušet různé profese. Například být 

lupičem, doktorem, strojvedoucím loko-

motivy. Ale ne ve skutečnosti, jenom 

jako. Proto jsem chtěl vytvořit hru, která 

by byla simulátorem života. Tak jsem si 

říkal, že až přijdeme domů, jestli bychom 

se nemohli naučit programovat.“

V jiné rodině se v ten samý čas ozvalo: 

„Mami, já mám nápad, nemohli bychom 

si postavit raketu?“

A jinde zas: 

„Strejdo, naučíš nás dělat filmy?“

V úplně jiném městě a ve stejný čas pak: 

„Paní učitelko, nemohli bychom se ve 

škole naučit psát a vyrábět knížky? 

Založit firmu? Postavit stroj času...“

Slyšíte tu typickou dětskou intonaci? 

To naléhavé volání, které můžeme pře-

ložit do jazyka nás, majitelů zkušeností, 

starostí a hypoték, jako „Mami, tati, já 

chci zkoumat, objevovat, zkoušet. JÁ 

SE CHCI UČIT!“

2. Dějství druhé: O „líném“ Robertovi 

a jeho nešťastné matce

Do poradny výchovného poradce přijde 

ustaraná matka třináctiletého Roberta. 

Robertovy školní výsledky jsou prů-

měrné, spíše lepší než horší, ale v posled-

ních měsících je vidět jistý sestup. 

Poškolou proti nudě, bezmoci a apatii

Pozor, toto je článek ve 

třech dějstvích na nový 

projekt společnosti Scio. 

V hlavních rolích zde 

budou vystupovat děti, 

rodiče a také hybatelé 

novinky jménem 

POŠKOLA. A na závěr bude 

test. 

Ta-dá na- nana la-lá?, -

Text: Andrej Novik 
spoluautor projektu Poškola
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Nicméně na první pohled nezavdávají pří-

činu k tomu, dělat si přílišné starosti. 

V průběhu návštěvy poradce konstatuje, 

že chlapec je velmi bystrý, má metako-

gnici rozvinutou adekvátně věku a nic 

nesignalizuje větší potíže v oblasti cho-

vání, vztahů či sociálních vazeb. „S čím 

vám tedy můžu pomoct?“ zeptá se 

poradce. A maminka se rozpovídá: 

„Nic ho nebaví, jenom sedí u počítače 

a hraje hry. Do ničeho se sám nepustí, 

a když už ho donutíme, aby něco dělal, 

tak to odflákne nebo záhy přestane. Víte, 

Robert byl odmalička velmi zvídavý. 

Hodně přemýšlel, měl skvělé nápady. 

Ale poslední dobou se mi zdá apatický. 

Nevím co s ním dál. Nevím, co z něj 

bude, kam ho dát.“ 

I Robert byl ve věku 8–9 let na tom velmi 

podobně jako Kryštof. Živě se o věci zají-

mal, měl snahu se naučit nové (například 

chtěl programovat v jeho tolik oblí-

beném Minecraftu), zkoušel psát, natáčet 

filmy, měl své sny. 

Během několika let se z něj ale stal apa-

tický samotář, bez zájmů, koníčků, kama-

rádů. Učení je pro něj čím dál větší zátěž, 

překážkám se snaží vyhnout, s ničím 

vlastním nepřijde a jakákoli chyba ho 

dokáže rozhodit. Vinu přitom svádí vět-

šinou na učitele, případně na sebe, pro-

tože, jak on říká, nemá na to buňky.

3. Dějství třetí: O vztahu formy a ob-

sahu

Hledání odpovědi na to, jak předcházet 

tomu, aby se z onoho Kryštofova dět-

ského durového, nadšeného, křepčivě ryt-

mického: 

za pár let nestalo Robertovo unylé, tiché, 

smutné, molové:

je hnacím motorem nového vzdělávacího 

projektu POŠKOLA. 

Ta-dá na- nana la-lá?, -

Ta-dá ta- na-nadá
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„Ve své praxi máme možnost se scházet 

s množstvím rodičů a dětí a poslouchat 

příběhy jejich cest za vzděláním. A je 

vždy velmi smutné vidět ustarané rodiče 

a děti bez zájmu o cokoli. Děti, které 

rezignovaly na touhu objevovat, učit se,“ 

říká spoluautor projektu Andrej Novik. 

Projekt POŠKOLA, který bude sídlit 

v Praze 6 – Dejvicích v nově budovaném 

vzdělávacím centru ScioHouse, si klade 

za cíl pomoci rodičům nedostat se do situ-

ace, ve které je dnes Robert. 

„Jako rodiče i jako vzdělavatelé si uvě-

domujeme tu touhu dětí objevovat, expe-

rimentovat, učit se. Většinou ji ale řešíme 

tak, že to buď necháme kompletně na 

škole, nebo zapisujeme děti do kroužků 

s jasně vydefinovaným obsahem. Kera-

mika, tanečky, judo, modelářství. Na tom 

určitě není nic špatného, nicméně tím 

děti připravujeme o svobodu si volit, 

experimentovat, zkoušet, přemýšlet 

o jiných věcech, než které jsou vyme-

zeny osnovami předmětu nebo kroužku. 

Vidíme jako lepší cestu více důvěřovat 

dětem a dát jim svobodu zvolit si téma,“ 

vysvětluje Novik, „V novém projektu 

POŠKOLA proto chceme zajistit peda-

gogicky náležitou formu a dětem pomoci 

k tomu, aby si samy uměly nalézt, co je 

baví, v čem se chtějí zdokonalit nebo co 

chtějí vytvořit. A je jedno, jestli to bude 

výzkum vesmíru nebo struktura pavou-

čích vláken. Projekt POŠKOLA přitom 

bude pedagogicky vycházet ze stejných 

hodnot a metod práce, které uplatňuje 

SCIO ve ScioŠkolách.“

4. The English intermezzo 

Zda se projekt POŠKOLA či jeho 

sesterský program pro domškoláky 

uchytí, se uvidí v říjnu 2017, na kdy je 

naplánován start. Nyní probíhají inten-

zivní práce na výběru a zaškolování prů-

vodců. 

„Chceme dětem i v osobách průvodců 

představit inspirativní svět, který je čeká 

v 21. století,“ říká Kateřina Netíková, spo-

luautorka projektu. „Pečlivě vybíráme. 

Hledáme zapálené lidi, kteří objevují, 

zkoušejí, učí se, umějí přiznat vlastní 

chybu či neznalost. Zároveň koncipu-

jeme výuku jako tandemovou, tj. „na 

place“ by vždy měli být dva dospěláci, 

ideálně jeden muž a jedna žena, z nichž 

jeden bude mluvit česky a druhý ang-

licky. Bohužel, takových lidí, ochotných 

učit, není moc, takže náš záběr hledání je 

dost široký. Od Brazílie, přes Irsko až po 

Rumunsko.“

Tandemovou výukou v kombinaci češti-

na-angličtina chce projekt také přispět ke 

změně tristního stavu znalosti angličtiny 

v ČR. Poškoláci budou angličtinu pou-

žívat jako přirozený komunikační pro-

středek, nikoliv jako školní předmět, kde 

se známkuje znalost nepravidelných slo-

ves. 

Netíková připouští, že to nemusí být 

cesta snadná: „Na začátku to asi bude pro 

některé děti náročné, ale zkušenosti 

z jiných zemí, kde je bilingvní vyučování 

běžné, například z Lucemburska, uka-

zují, že to jde a je to cesta správným smě-

rem. Musíme odbourat strach z používání 

jazyka, strach chybovat. To hlavní je 

komunikovat, sdělit a pochopit myšlenku. 

U nás děti povedeme k tomu, aby se 

nebály v pravý čas promluvit.“ 

5. Epilog aneb závěrečný test

Zkuste se sami zamyslet nad tím, co jste se 

kdy chtěli naučit (v dětství, v práci...), co 

se vám povedlo a co ne. V případě, že se 

vám to nepovedlo, zkuste se zamyslet 

a zapsat si důvody, proč si myslíte, že se 

vám to nepovedlo. Dále pak, co jste si z pří-

padného neúspěchu odnesli. Ovlivnilo to 

nějak vaše další rozhodování či učení?

Kolik z toho, co jste si poznamenali v slou-

pečku „Proč?“, záviselo jenom na vás? 

A kolik z toho bylo dáno vnějšími okol-

nostmi, které jste nemohli ovlivnit? 

A proč si to myslíte? Souhlasili by s tím 

i vaši přátelé, rodiče, kolegové v práci? 

A teď se zkuste zamyslet nad svým dítě-

tem, když se chce něco naučit. Neobjevují 

se někdy v kolonce „Nenaučil jsem se“ 

a „Proč“ podobné důvody, jaké jste si 

zapsali sami u sebe? Kolik z toho závisí 

jen na vašem dítěti? A s čím mu můžete 

pomoci vy? A s čím by vám mohla pomoci 

POŠKOLA? 

Napište nám na info@sciohouse.cz

Chtěl jsem se naučit Naučil jsem se Proč Nenaučil jsem se Co jsem si z neúspěchu 
odnesl
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Gap year: Odsouvání zodpovědnosti, nebo 
čas na hledání sama sebe?
„Obamova dcera se rozhodla o rok posunout studium na univerzitě,“ prolétlo americkými médii. Malia Obama si 
vezme takzvaný gap year, rok volna, někdy také nazývaný jako year off. Pro Američany a další národy, napří-
klad Australany, se jedná o dnes již poměrně běžnou záležitost, pro některé je to stále jen „zbytečné oddalová-
ní vysoké školy a odpovědnosti“. Oznámení Obamovy rodiny vyvolalo nejen v amerických vodách zajímavou dis-
kusi. Vědí Češi o tomto stále populárnějším trendu? A využívají ho?

(overseas experience – zkušenost v zámo-

ří). 

„Pro gap year jsem se nerozhodla po 

dokončení střední školy, ale až po prv-

ním roce univerzity. A o něco jsem si ho 

protáhla, můj gap year trvá už čtvrtým 

rokem,“ popisuje svoji zkušenost čtyřia-

dvacetiletá Jess z australského Melbour-

ne. Momentálně je ošetřovatelkou inva-

lidního syna australské rodiny, se kterým 

cestují po Evropě. Po návratu zpět do 

Austrálie má v plánu dobrovolnickou 

stáž v Indonésii. Na univerzitu se vrátit 

chce, ale pravděpodobně ne v blízké 

době. S návratem na univerzitu počítají i 

její rodiče. 

Na trend roční pauzy samozřejmě reagují 

i agentury nabízející různé programy a 

usnadňují tak mladým lidem odjezd do 

cizí destinace, ve většině případů za 

výrazné poplatky. Pokud byste chtěli 

vycestovat mimo Evropu do větších 

dálek, mezinárodní dohody uzavřené 

mezi Českou republikou a několika země-

mi, jako jsou Jižní Korea, Nový Zéland 

nebo Kanada, umožňují takzvané „work-

ing holiday“. Ty jsou určeny pro zkombi-

nování práce a cestování. Pravdou je, že s 

rostoucím zájmem Čechů o tato víza je 

jejich získání stále větším oříškem. 

Každý rok jsou pryč rychlostí blesku.

Gap year jako nepřítel univerzit?

Některé americké univerzity přistupují k 

roční pauze svých studentů ne jako k obtí-

Gap year / year off je definován jako 

roční pauza mezi dokončením střední 

školy a nástupem na univerzitu, která má 

mladým lidem pomoci s rozšířením obzo-

rů, lepší orientací v jejich zájmech a 

následně s uváženějším výběrem vyso-

koškolského oboru. To, jak konkrétně 

rok volna strávíte, už je pak čistě na vás. 

Můžete se pustit do dobrovolnické čin-

nosti, cestovat, přihlásit se do akademic-

kých i neakademických kurzů různého 

typu, učit se cizí jazyky, věnovat se umě-

ní, pomáhat místní neziskové organizaci. 

Vlastně máte konečně čas na věci, které 

vám během školní docházky byly ode-

přeny nebo pro které nebyly vhodné pod-

mínky. 

Zní to jako skvělá příležitost, jak si udě-

lat pořádek v tom, co chtějí čerství absol-

venti středních škol dělat v budoucnu. 

Ale opravdu jsou mladí lidé vždy schop-

ni se úspěšně najít? Neslouží gap year jen 

k bezcílnému přesouvání se od jedné čin-

nosti k druhé, které je završeno pocitem, 

že toho o svých zájmech a plánech do 

budoucna vědí méně než po střední ško-

le?

Gap year ve světě

Historie gap year v podobě, která je 

podobná té dnešní, sahá do 70. let minu-

lého století. Populární je pro Evropany a 

t a k é  z e j m é n a  p r o  A u s t r a l a n y  a 

Novozélanďany. Na Novém Zélandu 

mají pro takový rok volna své vlastní (a 

pochopitelné) označení – takzvaný „OE“ 

ži, nýbrž jako k příležitosti, která jejich 

studentům pomůže v životě i ve studiu. 

Oproti tomu české univerzity jsou v této 

oblasti ještě před startovní čárou. Podle 

deníku Time dokonce americké univerzi-

ty, jako Princeton nebo University of 

North Carolina, nabízejí speciální školné 

těm studentům, kteří se mezi střední a 

vysokou školou rozhodli pro aktivní 

roční pauzu. 

Aby gap year splnil své poslání a z roku 

volna se nestal jen čas promarněný na 

gauči při sledování seriálů, je dle odbor-

níků důležité věnovat pozornost třem 

věcem. Doporučují zkusit si přijímací 

zkoušky na univerzity – i s vědomím, že 

přihlášku později stáhnete a na univerzitu 

nenastoupíte. Budete tak vědět, zda je pro 

vás přijetí na vysokou školu vůbec reálné 

a případně, jak obtížné takové přijímací 

řízení je. O rok později tak již nastoupíte 

do procesu, který vám nebude tolik cizí. 

Před zahájením roku volna je také důleži-

té mít strukturovaný plán, domluvenou 

práci, podepsanou smlouvu o dobrovol-

nictví či cokoliv jiného, co vám zajistí 

váš program alespoň na nějakou dobu. 

Záleží sice na typu programu, pro který 

se rozhodnete, ale určitě je dobré pone-

chat si určitou míru svobody a neváza-

nosti. Nikdy nevíte, kdy se před vámi 

objeví lepší nabídka. 

Třetí bod je dost individuální a týká se 

financí. Některé rodiny se rozhodnou pod-
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pořit své potomky i v době gap yearu, a to 

buď plně, nebo částečně. Když se nedáv-

no v médiích objevila zpráva o Malii, 

Obamově dceři, někteří Američané na 

Twitteru reagovali v tom smyslu, že gap 

year je jen pro děti ze zámožnějších 

rodin. Dle jejich slov na takovou mož-

nost mohou rodiny z nižších sociálních 

tříd zapomenout. Čím více se však mladý 

člověk během roční pauzy finančně podí-

lí na svém živobytí, tím více si z roku 

volna pravděpodobně do budoucího živo-

ta odnese. Češi mají v tomto ohledu ještě 

výraznou výhodu v tom, že je nemusí trá-

pit školné – tedy pokud po uplynutí gap 

yearu plánují nastoupit na státní vysoké 

školy. Američané se totiž musejí vyrov-

návat jak s náročným financováním gap 

yearu, tak následně se splácením školné-

ho na svých univerzitách.

Reálná čísla z Ameriky

Jak je to s daty o amerických studentech, 

která máme k dispozici? American Gap 

Association se v letech 2014 a 2015 věno-

vala průzkumu týkajícímu se gap yearu: 

zájem o roční pauzu na začátku tohoto 

desetiletí rapidně vzrostl. Z dotazova-

ných mladých lidí jich 98 % potvrdilo, že 

jim dvanáct měsíců strávených jinými 

aktivitami výrazně pomohlo v osobním 

rozvoji, 73 % jich bylo po roce mimo škol-

ní systém lépe připraveno na vysoko-

školské studium; 57 % studentů jejich 

nasbírané zkušenosti ovlivnily či úplně 

změnily obor plánovaného studia. Ame-

ričtí studenti svůj gap year nejčastěji strá-

vili ve Spojených státech, týkalo se to 14 

%. Co dále stojí za pozornost? Ti, kteří 

roční pauzu využili, častěji završili své 

vysokoškolské studium bez prodlužová-

ní. 

Year off nebo year on?

Angličtina se svými označeními vytvořila 

paradoxní slovní hříčku. Někdy se roku 

volna přezdívá také year off. Jenže tento 

pojem může být zavádějící, jedná se sice o 

year „off the school system“, ale mladí 

lidé by měli po dobu jeho trvání rozhodně 

být „on“, ne „off“. Potenciálu roku volna 

je potřeba využít naplno. Pravdou je, že v 

průběhu gap yearu jsou studenti častokrát 

daleko vnímavější a aktivnější než během 

vysokoškolského semestru. 

„Jet nebo nejet?“ zní tedy závěrečná otáz-

ka. A myslím, že už jen zvážení obou vari-

ant je ve své podstatě poloviční úspěch. 

Odlišíte se tím od lidí, kteří nástup na vyso-

kou školu berou jako automatický krok a 

vykonají ho bez přemýšlení. Ať už si otáz-

ku kladete pro sebe, nebo pro své potom-

ky, vzpomeňte si na českou pohádku O 

hloupém Honzovi. Tak jako se i v dalších 

pohádkách dají najít archetypy odrážející 

zvyklosti a hodnoty společnosti, můžeme 

si poučení vzít i od hloupého Honzy, který 

vlastně nakonec tak hloupý nebyl. Vydal 

se do světa jen s ranečkem buchet (takoví 

minimalisté již v dnešní době být nemusí-

te) a… dostal princeznu. Vy se můžete zdo-

konalit v cizím jazyce, najít si obor, kte-

rým byste se v budoucnu chtěli živit, nebo 

naopak obor, kterým byste se rozhodně 

živit nechtěli. Jisté ale je, že sami o sobě 

budete vědět daleko více. Dnešní společ-

nost si vykonstruovala takové mecha-

nismy (pracovní, školské apod.), že dát si 

pauzu podobného typu by mělo být skoro 

povinností. 

 

Text: Markéta Popelářová
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video obsah společností Google. YouTu-

be se dnes chlubí více než bilionem uži-

vatelů a dalšími dechberoucími statisti-

kami. Proč je skutečným králem a co ho 

drží daleko před konkurencí, ale zjistíte 

až po bližším pátrání. Pod povrchem líbi-

vého přehrávače se skrývá robustní sys-

tém Content ID, který umožňuje revoluč-

ní práci s autorským právem, a nástroj 

AdSense, který umí tvorbu zpeněžit. 

V případě, že si autor aktivuje monetiza-

ci, získává podíl z každé zobrazené 

reklamy před svým videem. Takto si 

třeba youtuber PewDiePie v roce 2015 

vydělal 7,400,000 $. 

Perfektně fungující fanouškovský eko-

systém u jednotlivých youtuberů potvr-

zuje, že dnes je možné získat vliv i bez 

prostředníka, který střežil plátna obývá-

kových obrazovek. Jejich mediální sílu 

využívá i prezident Obama, a kdo jiný by 

měl vědět, co je dobré, než americký pre-

zident. Služby YouTube si všimli 

reklamní zadavatelé, kteří neúnavně hle-

dají nové cesty, jak propagovat své služ-

by a produkty. A nejen skrze standardní 

V digitální (r)evoluci vítězí odhodlaní jednotlivci

YouTube – král online videa

Svérázný Američan Casey Neistat prora-

zil videem Bike lanes, které přibližuje 

obtížnost jízdy na kole v centru New Yor-

ku. To bylo v roce 2011. Do dneška jeho 

videa nasbírala přes milardu zhlédnutí. 

Neistat si jako zkušený filmař rychle uvě-

domil, jaké výhody YouTube oproti tra-

dičním televizním schématům nabízí. 

Autorův obsah je pro ně k dispozici „on 

demand“, to znamená ihned a z jakého-

koli zařízení. 

Dostat se s vlastní sérií do HBO pro něj 

bylo výzvou, příprava pilotů, přesvědčo-

vání expertů a vyčerpávající boj o jejich 

finální podobu. YouTube toto změnil, 

stačí mít nápad, natočit na telefon a pub-

likovat. Můžete relativně rychle nasbírat 

statisíce zhlédnutí a stát se idolem mladé 

generace. Autentičtí youtubeři dokázali 

již v roce 2014 sesadit z trůnu slávy ste-

rilní hollywoodské celebrity. 

Nedávno jsme oslavili 10 let od akvizice 

světově největšího portálu sdružující 

Nadávat na šéfa, dlouhou 

pracovní dobu, nebo 

nesmyslnou pracovní agen-

du ztrácí v dnešní době 

smysl. Technologie převrá-

tily trh práce naruby 

a z nemožného učinily mož-

né. Pravda, pouze pro ty, 

kdo na sobě chtějí pracovat 

a nebojí se přijmout odpo-

vědnost. Těm se s jejich pří-

stupem denně otevírají 

nespočitatelné příležitosti, 

kým se stát, a hranice 

volby jsou téměř neomeze-

né. Už nemusíte hrát podle 

zavedených pravidel 

gatekeeperů, místo toho 

máte možnost definovat si 

je sami. Nevěříte? Stačí se 

podívat na následující pří-

klady.
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reklamní formáty, ale i skrze hlas youtu-

berů či vlastní video obsah. Těmito 

investicemi podporují rozvoj celého seg-

mentu a zatloukají pomyslný hřebíček do 

rakve tradiční televize.

Twitter – nejlepší přítel novináře

Významná americká média zažila šok, 

když si v posledních letech začali novi-

náři se silnými účty na Twitteru říkat 

o zvýšení platu. Uvědomili si svou cenu. 

Z jejich virtuálních profilů se stalo hod-

notné aktivum, které si mohou přenášet 

mezi svými zaměstnavateli. Média také 

okamžitě projevila zájem nad kontrolou 

sociálních účtů svých zaměstnanců.

Noviny sdružují publicisty pod vlastní 

značkou, která pokud je populární, tak 

funguje jako magnet pro další kvalitní 

personál. V tradičním novinovém eko-

systému je zvykem, že jednotlivec není 

nenahraditelnou hvězdou. Vždy je závis-

lý na médiu, nad kterým nemá kontrolu – 

které nevlastní. Dnes už se necení jen 

autorova schopnost vytvořit rafinovaný 

text, který zaujme čtenáře, ale i reálný 

organický vliv, kterým může navigovat 

loajální čtenáře na mateřský web svého 

zaměstnavatele a zvýšit mu čtenost (vy-

dělat peníze). Nejodvážnější komentátoři 

odcházejí do blogosféry, kde si obsah 

sami monetizují a stávají se tak ještě více 

nezávislými. 

Úspěšnou cestu nezávislého blogu krásně 

ilustruje příběh řecké spisovatelky Arian-

ny Huffington, která v roce 2005 založila 

Huffington post. V roce 2012 se portál stal 

prvním komerčním online médiem, které 

získalo Pulitzerovu cenu. Schopnost 

Huffingtonové přitáhnout k sobě špičkové 

autory zajistila milionovou návštěvnost. 

Podle údajů z roku 2015 portál čteností 

předběhl giganty jako CNN, The New 

York Times a The Washington post. 

Giganta, kterého navštíví přes 90 milionů 

uživatelů za jeden měsíc, koupila za 

315,000,000 $ společnost AOL. 

Zajímavé bude sledovat inovace sítí Medi-

um a Tumblr, které plánují zavést obdob-

né modely odměňování tvůrců jako You-

Tube.

Amazon – Gutenberg 21. století

V oblasti knih se toho vlastně od Guten-

bergovy revoluce, která způsobila v Evro-

pě informační explozi, moc nestalo. Jeho 

technologická vylepšení umožnila rela-

Text: Tomáš Gavlas, CEO & Co-Founder at GET BOOST

tivně jednoduše vytisknout celou Bibli. 

Už nebylo potřeba 300 ovčích kůží ani 

několikaměsíční práce asketického mni-

cha. Kniha se jednoduše vytiskla.

Osud spisovatelů však donedávna ležel 

v rukou vydavatelů, kteří odhadovali pro-

dejní potenciál předložených děl, podob-

ně jako o tom ve středověku rozhodovala 

církev. Získání důvěry knižních obchod-

níků se oslavovalo jako splněný sen. Pode-

psaná smlouva zpravidla symbolizovala 

konec dalšího úsilí jednotlivce. Spojit se 

se silnou žábou, která měla kontakty na 

prodejce a byla schopna se postarat o mar-

keting, byl hlavní cíl. Autor se však často 

musel naučit žít s pocitem, že vydavatel 

neodhadl jeho kapacitu správně, či podce-

nil propagaci. A pokud kniha nakonec na 

trhu uspěla, musel spisovatel přijmout pra-

vidla, kdy si vydavatel ukrojil velkou část 

zisků. Na to si určitě nemusí stěžovat spi-

sovatel (a self-publisher) Mark Dawson, 

kterému Amazon za rok 2015 vyplatil 

přes 450,000 $ .

Svou knihu vydal stejně jako zástup dal-

ších spisovatelů sám skrze službu Ama-

zon Createspace. Spisovatelům poskytuje 

srozumitelné rozhraní, díky kterému se 

každý může stát vydavatelem. Jednotli-

Významná americká 

média zažila šok, když 

si v posledních letech 

začali novináři se 

silnými účty na Twitteru 

říkat o zvýšení platu. 

Uvědomili si svou cenu. 
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vec vstupuje na otevřené tržiště s kupní 

silou největšího obchodu s knihami na 

světě, zůstává mu výrazně větší podíl 

odměn (až 70 %) a má naprostou kontro-

lu nad finální tváří vydané knihy.

Samozřejmě tím ale jeho práce nekončí 

a s rozhodnutím nezávisle publikovat při-

chází i zodpovědnost. Ze spisovatele se 

stává také podnikatel a marketingový 

stratég, který je zodpovědný za propaga-

ci své knihy. Článek Jamese Altuchera, 

který na Amazonu prorazil s knihou Cho-

ose Yourself, shrnuje jeho zkušenosti. 

Pokud chcete, aby kniha nezapadla mezi 

konkurencí, je smysluplná strategie 

namístě. Autor má výrazně širší vliv nad 

osudem své knihy, než když byla v rukou 

vydavatele. Možným hendikepem je, že 

vinu za nízké prodeje už nemůže svádět 

na nikoho jiného než jen sám na sebe.

Spotify – stream z garáže přímo do slu-

chátek

Pokud js te  to  mysle l i  s  kar iérou 

rock’n’rollové hvězdy vážně, tak často 

nejlepší možností bylo získat oporu sil-

ného hudebního vydavatelství. Třeba 

Universal Music, Warner nebo Sony 

BMG. Demo „cédéčko“ cestovalo 

k rukám osvícených odborníků na veřej-

ný vkus. Pokud jste je ohromili svým 

talentem a kontrakt získali, tak většinou 

za cenu výrazné ztráty svobody. Přesto se 

to vyplatilo, hudební žába měla přístup 

do rádií, do klubů a do prodejen – tedy 

k posluchači. Pokud nesdílíte příběh 

Sixta Rodrigueze, který ve stáří zažil 

pomyslnou hudební resurekci a stal se 

nevědomky prakticky nejpopulárnějším 

umělcem v JAR, tak vaše kariéra bez pod-

pory hudebního vydavatelství často kon-

čila hraním na kytaru u táboráku.

Je dobré zmínit, že stále jsou umělci, 

kteří se více zaměřují na samotnou hudbu 

než na vlastní management, a proto 

záměrně vyhledávají pomoc profíků, 

kteří jim na trhu pomohou. To je i příběh 

Justina Biebera, který se proslavil svou 

tvorbou na YouTube, ale s rostoucí popu-

laritou se rozhodl využít profesionálního 

managementu RBMG. 

Příkladem „online“ muzikanta, který 

hudební žábu elegantně obešel, je Alex 

Day. Nezávislý hudebník se do svých 

22 let třikrát probojoval do výběru UK 

TOP40, nasbíral přes 100 milionů zhléd-

nutí na YouTube a vydal tři desky. To vše 

bez hudebního labelu, pouze s podporou 

svého kmene – věrných online fanoušků. 

Jeho třetí album v roce 2013 překonalo 

dokonce dlouho očekávané album Justi-

na Timberlaka, které vyšlo ve stejný den. 

Alex je příkladem hudebníka, který 

dobyl svět bez grandiózní světové tour, 

asistence profesionálního managementu 

a ztráty své autorské svobody. Nabídky 

od labelů mu prý dodnes nedokázaly při-

nést žádnou přidanou hodnotu. 

Dnes se nezávislý umělec, který je adap-

tovaný na digitální ekosystém, může stát 

hudební hvězdou. Hudebník má výrazně 

více možností k prodeji své tvorby. 

Cédéčka se stále propadají a hudba se 

dnes prodává převážně přes online kaná-

ly, jako jsou Spotify, iTunes, Deezer či 

Google Play.

Wikipedia – pád farizejů

Učitel přicházející se zvoněním do třídy. 

Stoupnout si, posadit se. Dnešní vzdělá-

První prezidentský e-mail odeslal 
Bill Clinton. Celkem poslal e-maily 
dva, jeden na zkoušku a druhý 
astronautovi Johnu Glennovi. 

Dnešní vzdělá-

vací systém se 

od průmyslové 

revoluce moc 

nezměnil. 

Učitelem 

a studentem 

dnes může být 

kdokoliv a kde-

koliv. Na inter-

netu už nezvoní. 
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vací systém se od průmyslové revoluce 

moc nezměnil. Učitelem a studentem 

dnes může být kdokoliv a kdekoliv. Na 

internetu už nezvoní. Sám jsem před 

rokem přemýšlel, že bych si rád s ohledem 

na vlastní profesní růst rozšířil vzdělání 

dalším titulem, ale po několika hodinách 

zkoumání profilů pedagogů a jednotli-

vých oborů mi došlo, že to není právě to, 

co hledám. Jsem digitální podnikatel, 

potřebuji se učit efektivně, potřebuji se 

ráno něco naučit a odpoledne to dostat do 

praxe. Potřebuji dietní výuku, která je 

adaptabilní k mým aktuálním potřebám. 

Pracuji v oboru, který před několika lety 

neexistoval a mění se každý den. Je vůbec 

někdo, kdo mi může pomoci?

Útěchu mi přineslo uvědomění si výhod 

digitálního věku, kdy si do čtečky mohu 

jedním klikem za pár dolarů stáhnout 

knihy popisující zkušenosti nejúspěšněj-

ších podnikatelů současnosti. Na YouTu-

be si bezplatně pustím přednášky těch nej-

lepších startupistů na Stanfordu. Na por-

tálu Quora zjistím, proč je tak těžké 

v začátcích firmy nabírat lidi, a na Redditu 

se poradím, co potřebuji vědět, abych měl 

pod kontrolou své osobní finance. Někdy 

mě zajímá co nejobjektivnější realita, tak 

si heslo vyhledám na anglické Wikipedii, 

kde o jeho podobu probíhá neustálý boj 

zapálených editorů. No a pokud chci jít 

ještě hlouběji, tak navštívím otevřený 

Google Scholar a spustím sítě. Služba od 

Google už nemá ani tak daleko k Web of 

Science, který je přístupný pouze pro aka-

demický svět. Jsem hrdým autodidaktem 

21. století.

Barack Obama drží titul prvního prezi-

denta na světě, který začal na pravidelné 

bázi využívat e-mail. První prezidentský 

e-mail však odeslal již o něco dříve Bill 

Clinton. Celkem odeslal e-maily dva, 

jeden na zkoušku a druhý astronautovi 

Johnu Glennovi. Dnes mají často i děti 

v rozvojových zemích přístup k větší 

výpočetní síle než americký prezident 

před dvaceti lety.

Můžete studovat hodiny denně, na inter-

netu naleznete všechno. Žije tam odborná 

rada podnikatelských mentorů, trenéři 

a výživoví poradci, duchovní učitelé, dok-

toři a nákupní rádci. Internet dnes prak-

ticky každému napojenému nabízí agre-

govanou moudrost celého lidstva. S pří-

stupem k tomuto supermozku se stáváte 

mocným trpaslíkem, který stojí na rame-

nou obrů. A žádná tradiční škola toto 

nemůže překonat (nicméně internet 

zatím zase často nemůže překonat životní 

zážitky ze studií).

Talentovaní studenti se učí od učitele, 

který je ve škole dostupné lokalitou. Při-

tom se dnes může přes aplikace jako 

Coursera, Udacity nebo Udemy učit od 

těch nejlepších. A pokud je i učitel 

v něčem nejlepší, má možnost vytvořit si 

veřejný kurz, kde může svůj talent sdílet. 

A také si patřičně vydělat. Již v roce 2014 

Udemy vyplácelo svým lektorům v prů-

měru 7,000 $ za jeden kurz. Probíhá 

demokratizace vzdělání a otevřené vzdě-

lávací zdroje (OER) čeká velká budouc-

nost.

Kickstarter – mám nápad

Mnohým se na mysl alespoň jednou 

v životě prodrala myšlenka na vlastní pod-

nikání. Někdo chtěl mít kavárnu, někdo 

vlastní autoservis, módní značku nebo 

ekologický produkt. Hana Němcová, stu-

dentka medicíny, se rozhodla, že se poku-

sí si svůj sen splnit a skrze lokální službu, 

která klonuje globální Kickstarter, žádala 

veřejnost o částku 150 000 Kč. Peníze jí 

měly pomoci rozjet výrobu kompostova-

telných sáčků. Za měsíc se podařilo 

vybrat přes 600 000 Kč a sáčky Frusack 

už mají své první majitele. Hanka pro 

svou myšlenku získala 1300 zákazníků. 

Nejenže se jí podařilo získat finance na 

výrobu, ale díky úspěšnému crowd-

fundingu se jí podařilo produkt i zpropa-

govat. Napsala o ní hlavní česká média 

a byla hostem v jedné z nejpopulárněj-

ších internetových televizí v Čechách. Ve 

světě je crowd-funding velice populární 

cestou pro získání prostředků pro nové 

produkty. Nejúspěšnějším projektem 

Kickstarteru jsou chytré hodiny Pebble 

Time, které vybraly 20 338 986 $ od 

78 471 podporovatelů.

Cesta za podnikatelským snem skrze 

internet je dnes mnohem snazší. S nižší 

vstupní investicí jsou možnosti podnikání 

otevřeny komukoli. Pro start firmy v onli-

ne prostředí stačí bezplatné či velmi levné 

nástroje. Většinu těch nejdůležitějších 

nabízí Google Apps, pro servis klientů se 

dá použít Pipedrive, kolaboraci s kolegy 

nastaví Basecamp, pro komunikaci 

v týmech Slack a pro účetnictví třeba Fre-

shbooks, nebo český Fakturoid. No 

a firemní logo na Fivveru za pět dolarů 

vytvoří třeba grafik ze Srí Lanky.

Není nutná honosná kancelář, vizitky 

s parciálním lakem ani firemní ekologické 

bloky ze sloního trusu. Často není nutné 

prosit banku o půjčku ani vyvíjet drahá 

řešení na míru. K otestování podnikatel-

ského záměru stačí vůle, počítač, židle 

a výše zmíněné služby, které měsíčně 

vyjdou na pár tisíc korun. A ti konzerva-

tivní, kteří místo nápadu mají „jen“ byt 

a auto, si díky notoricky známým službám 

Airbnb a Uber mohou vydělat dost peněz 

na úroveň běžného platu. A pokud máte 

jen prázdné ruce, nemusíte se trápit, pořád 

můžete držet vodítko. Skrze aplikaci 

Rover si v Americe můžete venčením psů 

vydělat až 3 300 $ za měsíc.

Mnoho Čechů si stěžuje a argumentuje, že 

všechny možnosti pro podnikání si rozdě-

lilo pár dravých veksláků po revoluci. Ale 

trh prochází neustálou revolucí, a když 

jsem se bavil s Lukášem Kořínkem, který 

ve svých dvaceti osmi letech řídí agenturu 

s obratem přes 40 milionů, shodli jsme se, 

že dnes je skvělá doba na podnikání. Revo-

luce se stala trvalým stavem dnešní doby, 

svět se mění nejrychleji v historii. To při-

náší neustálý přiliv příležitostí pro přichá-

zející podnikatele.

Pravdou je, že pečení holubi do úst stále 

létat nebudou, ale změny, které na naší pla-

netě probíhají, postupně motivují jednot-

livce k větší zodpovědnosti za svůj osud. 

Každý je z části svého štěstí strůjcem. His-

toricky máme zdaleka nejlepší možnost 

soutěžit v závodech, které jsme si sami 

vybrali, a ne v těch, kam nás přihlásili jiní. 

Nikdo neříká, že to bude jednoduché, ale 

mohlo by to být více spravedlivé. Nemlu-

vě o tom, že Česko je dost možná jednou 

z nejlepších zemí pro život. 
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Dnes směřujeme, díky pokročilé výpo-

četní technice, do nové éry, která namísto 

vytvoření nových pracovních míst lidem 

ubere ta stávající. Tato éra znamená 

nástup umělé inteligence. Slibujeme si 

od ní zlepšení našich životů, jejich zjed-

nodušení a ještě důkladnější a dokonalej-

ší automatizaci procesů ve všech mož-

ných odvětvích od výroby až po řízení 

a nahrazování lidských kapacit a zdrojů. 

Někteří odborníci tento nový věk civili-

zace vítají s otevřenou náručí (např. Ray 

Kurzweil a jeho teorie technologické sin-

gularity). Jiní před ním varují (např. Elon 

Musk a jeho tvrzení, že umělá inteligen-

ce představuje existenciální riziko pro lid-

skou civilizaci a její regulace na úrovni 

států je naprosto nezbytná). Jisté ovšem 

je, že tato nová éra s sebou přinese nema-

lé změny, které ovlivní celou společnost, 

a naše děti toho budou součástí. Ptáme se 

jich na to, jaký mají k počítačům vztah – 

jak je využívají a k čemu? Víme vůbec, 

kolik jim věnují pozornosti? Tento dotaz 

kladu s vědomím skutečnosti, že mobilní 

telefon již dávno přestal být jenom 

nástrojem určeným pro volání. Stal se 

z něj mobilní počítač s aplikací umožňu-

jící volání prostřednictvím mobilní tele-

fonní sítě. Děti tedy nenosí v kapse tele-

fon, ale počítač s internetovým připoje-

ním, který využívají každý den a díky kte-

rému jsou neustále online – okamžitě rea-

gují na podněty od přátel a lidí, které sle-

dují; generují nový obsah – píšou, fotí…

Děti a počítače

Bezpochyby se dá říct, že každá lidská 

generace je ohrožována nějakým typem 

závislosti. Ty se v průběhu času mění, 

některé zanikají, jiné se objevují. Alko-

hol, cukr, tvrdé drogy – v digitální době 

čelíme kromě toho i fenoménu závislosti 

na počítačových hrách, telefonu nebo 

sociálních sítích. Velké riziko představu-

je také stále dostupnější pornografie. 

Kdysi distribuovaná prostřednictvím 

časopisů, VHS kazet nebo televizních 

kanálů, se po nástupu internetu usadila 

především ve virtuálním prostředí, kde 

zažívá nový boom. Pornografie se stala 

nepřetržitě dostupnou a riziko vzniku 

závislosti je tak ještě vyšší. Z toho ovšem 

nemůžeme vinit technologie, ty předsta-

vují jen nástroj ovládaný lidmi. 

Na internetu můžeme být kýmkoliv, 

můžeme dělat cokoliv. Tyto neomezené 

možnosti nepředstavují jenom příleži-

tost, ale také riziko. Americký psycholog 

Philip Zimbardo poukazuje na skuteč-

nost, že pro mladé je jednoduché (ne-li 

jednodušší) žít ve virtuálním světě. Jako 

skutečný problém Zimbardo identifikuje 

neschopnost „komunikovat u jednoho 

stolu“. Přístup k obsahu se zjednodušuje, 

což je na jedné straně samozřejmě výbor-

ná zpráva; na druhé straně však předsta-

vuje tato skutečnost jisté riziko. Právě 

Zimbardo se ve své práci a výzkumu 

zaměřuje na videohry a již zmiňovanou 

pornografii. Snaží se identifikovat rizika 

spojená s konzumováním jejich obsahu. 

Kombinace sociální izolace a času strá-

veného hraním a sledováním videí vede 

podle jeho názoru ke komplikacím s nava-

zováním a udržováním sociálních vztahů 

v reálném světě. Neříká, že počítačové 

hry jsou samy o sobě špatné. Existují 

výzkumy, které potvrzují, že jsou 

a mohou být prospěšné. Zimbardo se 

zaměřuje právě na riziko závislosti – nad-

měrnou konzumaci digitálních nebo digi-

talizovaných obsahů. Riziko digitální 

závislosti spočívá ve skutečnosti, že pre-

ferujeme nereálné obrazy a virtuální svět 

před každodenní realitou. Z nerealistic-

kého obrazu se velice jednoduše může 

stát sociální norma. Vytrácí se intimita, 

proměňuje se povaha vztahů. Ovládá nás 

hédonistické naladění – užít si a odreago-

vat se. Počítačové hry jsou, stejně tak 

jako pornografie, průmyslem, který byl 

vytvořen s cílem generovat zisk. Musíme 

si uvědomit a připustit, že nahotě se nevy-

hneme. Je součástí našeho světa – je zakó-

dována do našich médií. Nahota prodává, 

přináší zisk. Musíme mít tuto skutečnost 

na mysli a nesnažit se předstírat, že nee-

xistuje.

Zimbardo vyzkoumal i další zajímavý 

fakt, a to sice, že pornografii i počítačové 

hry vytvářejí především muži a jsou urče-

né pro primárně (mladé) muže. A je to 

právě mužská role ve společnosti, která 

prochází krizí. Existují různá šetření, 

která kriticky varují před časem, jejž tráví 

otcové rozhovorem se svými dětmi (pri-

márně zmiňuje chlapce, ale asi bychom 

neměli opomenout ani děvčata). Když se 

tento čas porovná s časem stráveným imer-

zí do digitálních světů, nejeden z nás 

zůstane zaskočen. Závislost se objevuje 

v momentě, kdy preferujeme jednu věc na 

úkor jiných. Zde musí začít náš dotaz smě-

rem k mladým uživatelům počítačů – co 

preferují před čím a proč. 

Co nás čeká?

V Centru současného umění DOX si uvě-

domujeme, že je nutné věnovat digitální 

kultuře a její kritické reflexi zvýšenou 

pozornost. Po úspěšné výstavě BIG 

BANG DATA, kterou navštívilo více než 

30 tisíc návštěvníků, připravujeme nový 

projekt zaměřený na zkoumání vztahu 

digitální kultury a digitálního umění jako 

média uměleckého výzkumu a kritické 

reflexe. Každodenně vznikají na světě 

nástroje, které nám umožňují tvořit více 

nového virtuálního obsahu. Cílem projek-

tu datalab.dox.cz je poukázat na skuteč-

nost, že kromě tvorby nového obsahu je 

neméně důležité kriticky reflektovat jeho 

působení na jednotlivce a celou společ-

nost. Celá iniciativa je založená na myš-

lence, že právě instituce, která operuje na 

hranici současného umění a angažované-

ho přístupu k palčivým problémům sou-

časného světa, může vytvořit prostředí 

pro sdílení názorů a myšlenek a přinášet 

tak nové přístupy kritického zkoumání 

našeho pobývání ve virtuálním prostředí. 

Software je nástrojem, který nás může 

vést k tvořivosti, ale je i prostředkem 

pasivní konzumace obsahu. Je důležité 

odhalit jeho roli ve společnosti ve vztahu 

k našemu soukromí a bezpečnosti ve vir-

tuálním světě. Manipulace není jenom 

slovo vztahující se k fenoménu propagace 

a propagandy, ale jedná se o způsob, kte-

rým organizujeme naši společnost. 
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Skautem jste na celý život

přitom na hvězdy, které jsou pro mě stále 
stejně nahodile rozmístěné na noční oblo-
ze, a doufám, že nezkazím žádnou sran-
du, kvůli které neváhám vstát ze spacáku 
třeba ve tři ráno. Dovedu se postarat sama 
o sebe a umím říct svůj názor. Vím, jak si 
říct o pomoc, poprosit a poděkovat. 

Ano, tohle by měl být pro každého jedin-
ce základ všeho jednání, ale je to skuteč-
ně tak? Chci tím říct, že skaut byl pro mě 
daleko zajímavějším a spontánnějším 
způsobem, jak se něco naučit, než škola, 
a to proto, že všechno, co jsem se zde nau-
čila, mi bylo nabídnuto, ale ne vnuceno. 
Pro mě je skaut skutečně životní styl a 
jsem ráda, že jsem tenkrát nešla třeba na 
hudebku nebo turisťák. Skaut totiž může 
být obojí.

Skauting tedy není jen volnočasová akti-
vita, skaut je především životní filozofie. 
Slyšela jsem mnohokrát, že skauting je 
přežitek, že učí děti zásadám, které už v 
dnešní době nejsou moc aktuální, a že 
jsou skauti svázáni zbytečně přísnými 
pravidly, a tak celkově to zavání nesvo-
bodou a režimem. Podle mě je tedy skau-
ting především o svobodě a hlavní myš-
lenkou je právě otevřená mysl a důraz na 
selský rozum. 

Abych ovšem zachovala určitou míru ob-
jektivity, protože jsem evidentně pozitiv-
ně zaujatá, poprosila jsem několik svých 
malých, větších i dospělých přátel ze 
skauta, jestli by mi mohli říct, čím pro ně 
skauting je a co na něm mají (i nemají) 
rádi.

„Tsss, cože to děláš? Skauta? Aha.“ 
Pořád trochu pociťuju křivdu za každý 
ten úsměšek ze svého dětství a dospívá-
ní, když jsem se před někým zmínila o 
tom, že chodím do skauta. Protože už 
jsem dospělá, můžu s hrdostí říct, že se 
stále cítím být skautkou tělem i duší. A 
mám proto oprávněnou chuť všem po-
směváčkům vysvětlit, o čem podle mě 
skauting je. Bez přetvářky. Ostatně, když 
jsem se dozvěděla, že tématem aktuální-
ho Perpetua je vzdělávání „za školou“, to 
první, co mi bezmyšlenkovitě vytanulo v 
paměti, byl skauting.

Začátky skauta bývají náročné, přede-
vším projít Nováčkovskou zkoušku dá 
člověku zabrat třeba i v patnácti, když 
ale ono je okolo toho všeho tolik srandy, 
že vážně chcete zvládnout zapálit oheň 
jednou sirkou, postavit jednoduchou 
stavbu bez použití hřebíku nebo se se-
známit se skautskou historií. A bez pomo-
ci mámy nebo táty, teď je to na vás. Těch 
zkoušek, kterými ve skautu projdete, je 
celkem dost. Všechny si kladou za cíl na-
učit vás, jak být tím, kým chcete být. 

V rámci své skautské historie jsem se i 
pěkně zapotila, zkuste si v osmnácti le-
tech bez jakýchkoli organizačních zku-
šeností uspořádat celorepublikovou akci 
Skautský muzikál. Díky této zkušenosti 
jsem zjistila, že za prvé nic není zadar-
mo, a to ani v případě, že chcete dělat 
dobro, za druhé moderovat akci pro děti 
není brnkačka, za třetí nemám vždycky 
ve všem pravdu a mít podrobný časový 
harmonogram se fakt vyplatí a za čtvrté i 
víkend může být dlouhý. 

Sice jsem se ve skautu nenaučila hrát na 
hudební nástroj, ani po dvaceti letech ne-
umím zkracovačku, pořád se bojím jít v 
noci v lese sama na záchod, dřevin a rost-
lin znám pořád tristně málo a souhvězdí 
neznám pro jistotu skoro žádné. Zato ale 
umím uvařit v polní kuchyni pro třicet 
lidí, ráda zpívám u táboráku a koukám 

Před nějakým časem 

jsem se bavila s brá-

chou o tom, co nám 

skauting dal, ale třeba 

i vzal. Vzpomněla jsem 

si třeba, jak jsem šla 

na bobříka odvahy s půl-

metrovou vařečkou a 

nejmilejším plyšákem, 

nebo jak si brácha 

málem usekl nohu, 

když sekal dřevo na 

rychlost. Vzpomínali 

jsme celkem dlouho a 

náš hovor skončil větou 

„Podle mě je skaut fakt 

dobrej.“ A on fakt je, 

nevěříte?

Text: Jana Kovaříková
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Maceška, 7 let 

„Mám ráda všechny, jako fakt všechny dě-

ti v našem oddíle, ve škole se všichni ne-

kamarádíme, a úplně nejvíc mám ráda ví-

kendovky, tam je sranda a chodíme spát 

pozdě.“

Sáček, 20 let 

„Na skautingu je skvělý, že je tady parta 

lidí z celýho světa na dosah ruky, kteří re-

spektujou jedinečnost každého. Skvělý 

je, že máme otevřené dveře dokořán pří-

ležitostem po celém světě a všude máme 

bratry a sestry, kteří jsou vždy připraveni 

nám pomoct. :)“

Prachovka, 15 let

„Skauting není nuda. Mám ráda módu a 

mám pocit, že skaut jde s dobou i v týhle 

oblasti a učí se za pochodu stejně jako my 

v něm.“ 

Opička, 10 let 

„Letos budu na táboře skládat skautský 

slib, tak na to se fakt moc těším, protože 

pak už budu fakt velká skautka.“

Tlapka, 8 let 

„Baví mě spaní ve stanu, baví mě kama-

rádi, baví mě opejkání buřtů, baví mě ká-

moši, baví mě dělat Nováčka, baví mě 

všechny hry, třeba etapovka na téma 

Hvězdný války, baví mě, že je tady sran-

da, protože děláme kraviny, mám rád na-

šeho vedoucího a nebaví mě vázat uzly a 

morseovka, ta mi fakt nejde.“

Bobřík, 12 

„No, skaut mě baví hlavně proto, že ve 

škole je to často nuda, ale ve skautu můžu 

říct naší vedoucí, že bych chtěla dělat tře-

ba nějaký pokusy nebo poznávat kytky, 

tak ona to zařídí, ale tak, že je u toho sran-

da.“

Klárka, 9 

„Já jsem do skauta nejdřív vůbec nechtě-

la, ale moje kamarádka semka chodí ta-

ky, tak jsem to zkusila a jsem ráda, že 

jsem v oddílu. 

ZumZum, 17 

„Skaut je skvělá příležitost naučit se pře-

mýšlet v souvislostech, přiblížit se k pří-

rodě a možná tak nějak i k sobě. Poslední 

dobou hodně přemýšlím a jsem rád, že dí-

ky Skautingu mám na svět trochu jinej po-

hled než moji vrstevníci. Taky je bezva, 

že skautů přibývá, a že skaut vychovává 

dobrý lidi, který přemejšlej nad tim, co 

dělaj, a hlavně, jak to dělaj.“

ź 55 533 členů ve 2 105 oddí-

lech

ź 1 023 dětských táborů

ź Skautské oddíly podporuje 

12 862 dobrovolníků

Skauting v ČR

ź nepřetržitý růst od roku 

1907

ź skautské hnutí existuje v 216 

zemích a teritoriích

ź na světě je celkem 40 milio-

nů skautů 

Skauting ve světě
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Broumovský klášter i dnes žije vzděláváním

V klášteře v Broumově dnes potkáte jak 

malé děti, tak dospělé, kteří se přijeli 

naučit něco nového, tvořit a objevovat. 

Děti si oblíbily třeba dílny ve středověké 

písárně, kde poznávají, jak se žilo před 

staletími: píší husím brkem, brousí per-

gamen, vyrábějí ruční papír nebo míchají 

barvy a inkoust podle dávných receptur. 

I tak vypadá zážitková pedagogika v kláš-

teře.

Maiwaldova akademie

„Navazujeme na tradici benediktinské 

moudrosti a vzdělanosti. Motto našich 

vzdělávacích aktivit zní: šťastněji, udrži-

telně, směrem k moudrosti,“ říká Pavla 

Semeráková, manažerka vzdělávacích 

programů v klášteře. Ty dnes zastřešuje 

Maiwaldova akademie založená Vzdělá-

vacím a kulturním centrem Broumov, 

které spolu s neziskovou organizací 

Agentura pro rozvoj Broumovska stojí 

za revitalizací kláštera v posledních tři-

nácti letech.

Akademie nese jméno Vincence Mai-

walda (1862–1951), botanika, benedik-

tina a ředitele broumovského gymnázia. 

Akademie se zaměřuje zejména na envi-

ronmentální vzdělávací programy. „Chá-

peme slovo ‚environmentální‘ v širším 

pojetí, nejen jako pojem vztahující se 

k životnímu prostředí, ale také jako slovo 

vyjadřující vztah mezi vším živým, co 

takové prostředí utváří – tedy i mezi lid-

mi,“ vysvětluje Pavla Semeráková. 

V praxi to znamená, že Maiwaldova aka-

demie se snaží u dětí a mladých lidí pod-

porovat odpovědnost k sobě samým, 

k lidem a okolnímu prostředí.

Jak to funguje

Maiwaldova akademie připravuje edu-

kační programy pro děti z mateřských 

škol, základních škol i pro studenty gym-

názií, středních škol a středních odbor-

ných učilišť. 

V nabídce jsou vzdělávací aktivity 

v délce několika hodin, příměstské 

tábory, tvůrčí dílny, ale i pobytové nebo 

adaptační programy. Některé školy vyu-

žívají kompletní zajištění programů 

místním lektorským týmem, jiné ho kom-

binují s vlastním programem, například 

v případě adaptačních pobytů.

Do kláštera v Broumově jezdí třídy i ze 

vzdálených míst České republiky. Sku-

piny s vícedenním programem si mohou 

objednat celodenní stravování a nocleh 

v renovovaných mnišských celách, což 

je pro děti velký zážitek. 

Do června 2017 prošlo edukačními pro-

gramy Maiwaldovy akademie 1 200 dětí.

Přírodní i kulturně-historické dědictví

Hodně času tráví děti v terénu. V přírodě 

pozorují hmyz, fotografují zvířata, 

poznávají rostliny. Učí se porozumět pro-

cesům jak v přírodě, tak těm, které se ode-

hrávají za přispění člověka: sledují tak 

třeba proměnu semínka v obilí a chléb. 

Programy se věnují i naléhavým pro-

blémům současnosti, například nedo-

statku vody v krajině. „Spolupracujeme 

na tomto tématu se spolkem Živá voda. 

Projekt Příběhy našich sousedů zase 

vzniká s podporou Post Bellum,“ přibli-

žuje Pavla Semeráková.

„Pravidelně se u nás konají také filmové 

dílny Filmfárum, kdy děti pracují s tech-

nikou a učí se vyprávět příběhy obrazem 

či animací,“ doplňuje Martina Junková.

Když ve 13. století přišli na 

Broumovsko benediktini, založili nad 

řekou Stěnavou klášter 

a nedlouho poté i školu, později pře-

měněnou na jedno z nejstarších gym-

názií v českých zemích. Klášter se tak 

stal centrem vzdělanosti 

a kultury. Složité dějiny 20. století – 

druhá světová válka, vysídlení pohra-

ničí a léta komunismu – tuto tradici 

přerušily. Dnes sice klášter už není 

osídlen mnichy, ale opět žije a vzdělá-

vání znovu tvoří jednu 

z hlavních aktivit, které se v rozsáh-

lém barokním komplexu odehrávají. 

Vybrané programy Maiwal-

dovy akademie: Do podzemí 

s Permoníky, Šest smyslů – vní-

mej přírodu, Broumovsko skry-

tou kamerou, Nitka a Plátýnko, 

Poznej baroko nejen naoko, Vo-

da Voděnka, Na obědě u bene-

diktinů, Knihtisk – na návštěvě 

u Gutenberga, Den, kdy se mlče-

lo - zážitkový workshop. 
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Geograficko-historická exkurze do 

Broumova očima studentů Gymnázia 

Český Těšín:

První den: Po příjezdu do kláštera jsme 

byli ubytováni v pokojích, které byly 

dříve celami pro mnichy, nyní jsou však 

čistě vybílené a skromně sice, leč vkusně 

vybavené. Navíc z nich byl krásný 

výhled na dvůr kláštera a na přírodu 

v jeho okolí. Po ubytování nás čekala pro-

hlídka kláštera. Viděli jsme třeba středo-

věkou knihovnu se spoustou vzácných 

tisků, hrobku s mumiemi vážených měš-

ťanů z doby dávno minulé a s ochotným 

průvodcem-vypravěčem jsme prošli 

i další zajímavá místa v klášteře. 

Před večeří zbyl ještě čas na prohlídku 

Broumova. Dal se projít křížem krážem 

během hodinky – město sice malé, zato 

protkané úzkými romantickými ulič-

kami, lemovanými vysokými starými 

domy, z nichž atmosféra zašlých časů 

doslova čiší.   

Druhý den: Hned ráno jsme po vydatné 

snídani v podobě „švédských stolů“ – na 

nichž nechybělo čerstvé sladké i slané 

pečivo, cereálie, jogurt, džem, salámy 

a sýry – vyrazili na vlak. Jeli jsme do 

Teplic nad Metují a do Adršpachu. Měli 

jsme příjemného průvodce, který nám 

poutavě vyprávěl o skalních útvarech. 

Teplické skály jsme pak prošli svižným 

krokem už bez průvodce. Po návratu nás 

čekala teplá večeře, a když se setmělo, 

rozdělali jsme si na ohništi v klášterní 

zahradě táboráček a opékali buřty. Byl to 

moc příjemný kamarádský večer. 

Třetí den: Dopoledne patřilo návštěvě 

skriptoria, kde jsme se pod vedením lek-

torů učili, jak se činí pergamen, vyráběli 

jsme ruční papír, míchali jsme barvy na 

iluminace i inkoust a psali brkem texty 

jazykem z roku 1745. Bylo to velmi zají-

mavé a moc nás to bavilo. Pak už nás 

čekal jen oběd a po něm – hurá domů! Do 

Českého Těšína jsme dojeli kolem osmé 

večer, utahaní, ale plní dojmů, které nám 

určitě nadlouho utkví v paměti.

Tereza Kaszturová, Jakub Lipovský, 

Anna Labajová, Sára Schulhauserová, 

kvinta A

Text: Hana Valentová, Foto: Kateřina Ostradecká

Broumovské diskuse o vizi vzdělanosti 

A co čeká v klášteře na dospěláky? V kláš-

teře se konají i akce pro širokou veřejnost. 

Třeba přednášky z popularizačního cyklu 

Science/Dialog Café anebo i vícedenní 

kurzy na rozmanitá témata.

Broumovský klášter bude vzděláváním 

žít i na podzim: 6. a 7. listopadu 2017 se 

v multifunkčním sále Dřevník v klášterní 

zahradě uskuteční dvoudenní konference 

Broumovské diskuse, letos na téma Vize 

vzdělanosti. Hosty budou Ondřej Šteffl, 

Helena Illnerová, Martin Jan Stránský, 

Václav Klaus ml. nebo Tomáš Feřtek. 

A protože je vzdělanost celospolečenské 

téma, představí v Broumově svou vizi 

vzdělanosti i prezidentští kandidáti – mj. 

Jiří Drahoš, Marek Hilšer a Michal Horá-

ček. 

V klášteře se nespěchá, a proto jsou na 

každý panel na Broumovských diskusích 

vyčleněny tři hodiny. Zároveň konference 

ctí pravidla demokratické diskuse, kte-

rými jsou věcnost, otevřenost, poctivost, 

trpělivost a zdvořilost. Konference je po 

registraci na www.broumovskediskuse.cz 

otevřená všem zájemcům. 

Vzdělání, vzdělávání a vzdělanost zkrá-

tka k broumovskému klášteru patří. Už 

pár set let.

Broumovsko jako učebnice

Broumovský klášter založili be-

nediktini, kteří na Broumovsko 

přišli z pražského Břevnova. 

Území jim věnoval král Přemysl 

Otakar I. s dovětkem, že se jedná 

o „krajinou děsnou v širé pusti-

ně“. Benediktini ji osídlili, hos-

podařili na polích a v lesích, zalo-

žili školu a do kraje přilákali dal-

ší osadníky. Vrcholná éra nastala 

v době baroka, kdy byly ve ves-

nicích v okolí Broumova posta-

veny monumentální kostely 

podle plánů stavitelů Dientze-

nhoferových. Broumovsko je 

dnes učebnicí, kam jezdí za po-

znáním a objevováním malí i vel-

cí. A vzhledem k atmosféře sta-

leté architektury a okolní příro-

dy to není jen objevování vnější, 

ale často také vnitřní – sebe sa-

ma.
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Manifest fuckupismu ve vzdělávání 
aneb jak děti dostaly na budku

Jenže chybami se člověk učí. A protože 

jsme časopis hlavně o vzdělávání, tak 

i my se rádi necháme unést na módní vlně 

a příležitostně vám nějaký ten fuck up 

představíme. 

Už jen samotný výraz fuck up je zajíma-

vý. Jazykozpytec ocení, že tento zpod-

statnělý slovesný tvar frázového slovesa 

to fuck up sestává ze dvou komponentů. 

Ten první, vulgární, dobře ukazuje, že an-

gličtina spolu s dalšími jazyky (např. srb-

štinou nebo i maďarštinou) patří do tzv. 

sexuálně-kvazikopulačního areálu jazy-

ků, kde je expresivita vyjadřována výra-

zy s významem koitu. 

Čeština naopak (spolu s němčinou) nále-

ží k jazykům fekálně-vylučovacím, kdy 

tytéž ideje vyjadřujeme kombinací před-

pony a náležitého slovesa s fekálně-

vylučovacím významem (tedy něco po-

...t).

Kouzlo angličtiny je ale v onom slůvku 

up, které naznačuje směru zezdola 

vzhůru. Tedy, že když někam jednou 

spadneme, pak posléze také najdeme 

cestu vzhůru (v našem jazykovém areálu 

by tomu odpovídal směr z řitě k nebe-

sům). Zatímco české po...t značí koneč-

nou, v tom anglickém fuck up je cítit na-

děje. Kdybychom tedy měli zohlednit are-

álově-jazyková specifika, nejlépe by 

bylo přeložit to anglické fuck up jako pro-

podělat se dál a výš. Něco jako když 

umíme využít nepříjemnou skutečnost 

(komponenta fuck) k tomu, abychom se 

posunuli dál (komponenta up). 

A v tom spočívá pedagogický přínos 

fuckupismu: práce s chybou (nikoli cíle-

né vyhledávání chyb) je nezbytnou sou-

Pro zjednodušení si celý proces můžeme 

znázornit v kódu takto: 

while (error ==false)

{

If (fn_doing == true)

{

error =false

}

else

{

error=true

}

}

return fn_fuckup()

Případně schematicky takto: 

částí pokroku v dovednosti se učit. Prostě 

když si dokážeme chybu uvědomit, při-

znat, analyzovat ji a poučit se z ní, tak 

nám to pomůže se jí v budoucnu vyvaro-

vat a stát se dovednějšími, lepšími, 

moudřejšími, produktivnějšími.

A protože chceme, aby se fuckupismus 

brzy stal uznávanou pedagogickou meto-

dou, rozčleníme si jej do fází (neb vše, co 

můžeme strukturovat, vypadá vědečtěji). 

Podobně jako metoda kritického myšlení 

se někdy strukturuje na fáze evokace, 

uvědomění si a reflexe, můžeme fucku-

pismus členit taktéž na tři fáze: 

1) Fáze huronisticko-entusiastická   

Fáze, kdy se s hurá nadšením pouštíme 

do nové myšlenky. Cesta k cíli se zdá být 

jednoduchá a přímočará. Námitky jsou 

zcela neopodstatněné. 

2) Fáze incidentálně-impaktní

Fáze, kdy dojde ke srážce s nahodilým 

mávnutím motýlího křídla, která kom-

pletně zbortí výsledky snažení z před-

chozí fáze.

3) Fáze uvědomění si a reflexe

Stěžejní fáze. Občas nesprávně doprová-

zená trestáním nevinných a odměňová-

ním nezúčastněných. V ideálním případě 

se uvědomění si a reflexe vystříhá odměn 

i trestů, ale slouží jako zdroj informací 

pro posun dál. Bez této fáze nemůže dojít 

k vymanění se z neustálého koloběhu stej-

ných fuckupů a posunutí se k vývojově 

náročnějším a složitějším fuckupům. 

Jak věrní čtenáři našeho časopisu mohli odhalit již v minulém čísle, rozmáhá se nám po českých luzích, hájích 
a kavárnách takový švar – fuckupismus. Lidé se dobrovolně scházejí a chlubí svými nezdary, pády, průšvihy 
neboli fuckupy. O tempora! O mores! zvolali by staří latiníci. Za starých časů stačilo udělat při veřejné disputaci 
jednu chybu v latinské konjugaci a dotyčný si šel hodit provaz. A dnes se chybami lidé chlubí. 
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Text: Andrej Novik

Pro větší názornost si vám nyní dovolíme 

představit dva fuckupy ve vzdělávání, 

které jsme zaznamenali v nedávné době.

Fuckup #1

V jedné spřízněné škole se pokoušeli o in-

tegrovanou projektovou výuku na prv-

ním stupni. Pedocentristicky se dětí ze-

ptali, čemu by se chtěly učit. A protože 

jeden z kantorů měl ve škole (se svole-

ním ředitele i školské rady) psa, děti si 

jako téma vybraly „PES“. S nadšením si 

hrály s pejskem a přitom pozorovaly a po-

čítaly počet končetin, čenichů, ocásků, 

zoubků, chlupů. Analyzovaly psí stravu, 

četli si o domestikaci psů, a v jednom pří-

padě dokonce došlo i na samovolnou 

četbu Psohlavců. Když už měly děti psy 

přečtené od čumáčku k ocásku, přišly 

s tím, že pejsek je chudák, protože nemá 

boudu, a že by mu ji chtěly postavit. 

A kantoři pravili: „Budiž bouda!“. Ne-

chali děti brouzdat americkými interne-

ty, kde si našly návod na stavbu psích 

bud. Návod byl v angličtině, takže si jej 

děti musely přeložit do češtiny. Všechny 

míry byly udány v palcích, takže si je děti 

musely převést do metrické soustavy. 

Pak si vše rozkreslily do plánů. Poté si po-

daly žádost o finanční příspěvek na mate-

riál. Vedení školy dětem uvolnilo částku, 

která tak tak stačila na postavení boudy. 

Aby jim peníze vystačily, musely si děti 

materiál dobře rozpočítat, aby neměly 

velké odřezky a ztráty. Následovala ná-

vštěva stavebnin, jednání v oddělení pří-

řezů, doprava a finální montáž boudy ve 

škole. Když bylo vše krásně stlučeno 

a sboucháno, nadešel ten kýžený oka-

mžik, kdy bouda byla představena psovi. 

Školní pejsek, takto padesátikilový bas-

kerviloidní obr, sice vrtěl ocáskem, oču-

chával boudu, ale to bylo tak všechno. 

Ani spojenými silami celého prvního 

stupně včetně pedagogického dozoru se 

nepodařilo pejska do boudy vecpat. 

Bouda byla malá. Relativně k velikosti 

psa totiž děti nevyrobily boudu, ale spíš 

budku. 

Nastala fáze uvědomění si a reflexe. 

V daném případě děti nepotřebovaly ani 

jedničky, ani slovní hodnocení k tomu, 

aby pochopily, že došlo k fuckupu. Příči-

na byla cimrmanovsky jednoduchá: 

„Krát dvě to mělo bejt!“ Děti pochybily v 

převodu amerických palců na metrickou 

soustavu. Díky tomu, že pak musely 

boudu kompletně rozebrat, vše znovu pře-

počítat a znovu vyrobit, je naděje, že na 

metrickou soustavu a převádění jednotek 

do smrti nezapomenou.

Fuckup #2

Česká vzdělávací politika, tedy nikoliv 

nutně jen ta školská, ale celý vzdělávací 

systém prostupující od školních škamen, 

přes cvičiště hasičů až po nízkoprahové 

kluby, vykazuje jisté znaky fuckupismu 

ve fázích 1 a 2 z výše uvedeného schéma-

tu. Již skutečnost, že od vzniku samostat-

né ČR do dnešního dne kormidlovalo 

tvorbu české vzdělávací boudy 18 minis-

trů (tj. na jednoho ministra připadá prů-

měrně 1,3 roku), svědčí o tom, že tu 

máme odborníků na rozdávání. Nadše-

ných a energických. Dnes je módní stát 

řídit jako něco. Pokud si představíme 

vzdělávací systém jako investiční fond, 

který vás má zajistit na budoucnost, pak 

jsme v situaci, kdy investujeme do firmy, 

která každých 16 měsíců mění svého CEO 

i investiční strategii. A pak tu máme i ně-

které náznaky fáze č. 3 fuckupismu (tj. 

uvědomění si a reflexe). Pravidelně kaž-

dých 16 měsíců dochází k jasnému uvědo-

mění si, kde jsme udělali chybu při stavbě 

té naší české vzdělávací boudy. Co minis-

tr, to většinou nový nápad. Dvakrát více 

platů, dvakrát více inkluze, dvakrát více 

maturit, testů... 

Vzdělávání ale není stavění boudy. Je to 

velmi komplexní téma. Nositel Nobelovy 

ceny za ekonomii z roku 2002 Daniel Kah-

neman uvádí, že v případě velmi kom-

plexních situací a systémů, jako jsou např. 

akciové trhy, řízení státu nebo válka, se 

ztrácí kauzalita mezi rozhodnutím „krát 

dvě“ a výsledkem. „Rozhodnutí je sázka. 

To znamená, že někdy může mít dobré roz-

hodnutí špatný výsledek a někdy špatné 

rozhodnutí může vést ke správnému vý-

sledku“, uvádí Kahneman na své přednáš-

ce  v roce 2012 v Izraeli. „Intuitivně se klo-

níme k tomu, že když vidíme dobrý výsle-

dek, považujeme za dobré i rozhodnutí. 

Ale tohle prostě neplatí, jsou-li rozhodnu-

tí pouhé sázky.“ Ve vysoce proměnlivém a 

komplexním světě je zrádné nabízet jed-

noduchá řešení a očekávat jasné výsledky. 

Pak se nezřídka ocitáme v situaci, kdy 

trestáme nevinné a odměňujeme nezú-

častněné. Daniel Kahneman tak místo mě-

ření kvality podle výsledků navrhuje sou-

středit se na hodnocení kvality procesu 

rozhodování. 

Když to vztáhneme na naši školu z fucku-
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pu č. 1, k chybě by nedošlo, kdyby děti 

bývaly měly nastaven lepší mechanis-

mus rozhodování o převodu jednotek 

z palců na centimetry. Chyba by se 

prostě nestala a pejsek by si mohl o pár 

dnů dřív hovět ve své fungl nové bou-

dě. Pak by ale taky nedošlo k tomu ký-

ženému pedagogickému účinu a my 

bychom tu neměli o čem psát. Proto je 

asi dobře, že měly děti ve škole mož-

nost si svou početní chybu zažít a od-

pracovat. 

Jinak je tomu ale ve světě dospělých a 

řízení komplexních systémů. Tam 

může mít postavení „budky“, do které 

se nevejdou děti, fatální následky. Ne-

chceme-li tedy, aby nám ze systému 

utíkaly děti, které se do „budky“ neve-

jdou, dbejme více na lepší nastavení 

mechanismů rozhodování a varujme 

se těch, kdo nabízejí jednoduchá řeše-

ní ve stylu „když dáme na x dvakrát to-

lik, vše se vyřeší“.



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