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Vzdělávání v zahraničí
Někdy bývá velmi obtížné reﬂektovat stav i možnosti vzdělávání, které u nás máme. Mnohdy jsou
debaty vůči systému skeptické a vůči alternativám naopak příliš laskavé. Právě proto je důležité si při hodnocení i inspiraci ponechávat určitý
odstup, který můžeme získat třeba nahlédnutím
za naše hranice. Proto jsme se rozhodli věnovat
poslední letošní vydání Perpetua tématu vzdělávání v zahraničí. Ale abychom nebyli příliš jednostranní a nesetrvali pouze u pozitivních trendů
ze zahraničí, které bývají nejvíce zmiňovány
z hlediska prestiže, jako je tomu u škol patřících
do Ivy League nebo u států, které dlouhodobě
ﬁgurují na nejvyšších příčkách mezinárodních
žebříčků, rozhodli jsme se věnovat prostor také
tématům, která se otevírají v důsledku současných změn ve společnosti, ať už se jedná o Brexit
a jeho dopad na kvalitu vzdělávání, přiostřující se
situaci v Turecku a rostoucí vliv škol Imam Hatip,
nebo otázky přístupu ke vzdělávání v Africe.
Zároveň v tomto čísle najdete aktuální informace
a trendy, které mají potenciál zlepšit vzdělávání
v naší zemi a poskytnout vám inspiraci – a je
jedno, jestli patříte mezi ty, kdo se vzdělávání
věnují profesně, nebo vás toto téma zajímá
z pozice rodiče, studenta či samouka. Možná
právě po přečtení jednotlivých textů rozšíříte
svou představu o možnostech vzdělávání a uvědomíte si, že stejně jako ostatní fenomény v naší
společnosti se i tato oblast stává otevřenou
a téměř bez hranic.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za
sebe, za redakci i své kolegy ze Scio podnětné
čtení a jen to dobré do nového roku.
Markéta Majerová
šéfredaktorka

Magazín Perpetuum vzniká z iniciativy Scio, se snahou přinášet informace o vzdělávání v 21. století.
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intenzivní výuky dopomohou dostat se
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tvrdí Lawrence Yan, zakladatel a manažer GPS Academy.
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Zákazníky společnosti jsou většinou
čínské rodiny, které se přestěhovaly do
Spojených států. Jejich potomci mohou
například v létě navštěvovat lekce, které
v průměru trvají tři hodiny denně, probíhají každý den v týdnu a jejichž cena se
může vyšplhat až na 1400 amerických
dolarů, což je přibližně 30 000 korun.
Ty t o l e k c e p o m o h o u s t u d e n t ů m
k úspěšnému zvládnutí přijímacích testů
na specializované newyorské školy.
Lawrence Yan přiznává, že jeho zákazníci často řeší ﬁnanční problémy, ale
stejně jsou prý ochotni zaplatit tisíce,
pokud to jejich dítěti pomůže dostat se na
prestižní střední školu a následně snad
také i na prestižní vysokou školu. „Je to
záležitost odlišné kultury, víte?“ říká
Yan. „Tyto rodiny dětem nepořídí drahé
tenisky, ale peníze radši investují do drahého přípravného vzdělávacího kurzu.“
Malí ﬁlozofové
Děti na základních školách v severním
Belfastu každoročně oslavují Den ﬁlozoﬁe a připomínají si tak velké osobnosti.
V předchozích letech měly prezentace
o Platonovi a Sokratovi, tento rok se věno-

valy Aristotelovi. Prezentace jsou zaměřené na život ﬁlozofů, jejich díla a práci.
Filozoﬁe je zařazena do učebních osnov
od roku 2013 a děti se s ní setkávají již
v první třídě. Škola se tím snaží podporovat a rozvíjet výuku a učení.

možné, že jde jen o chytrý tah ﬁrem za
účelem snížení stávajících vysokých
platů programátorů tím, že v budoucnu
zaplaví trh příliš vysokým počtem vyučených programátorů a tím pádem tzv.
levnou pracovní silou
Hraním k lepšímu počítání

Posune naši společnost, když bude většina lidí umět programovat?
Ve školách po celém světě se klade čím
dál tím větší důraz na to, aby v budoucnu
co nejvíce lidí zvládlo základy programování. Dle studie, kterou publikoval
Gallup v roce 2016, je programování součástí výuky na čtyřiceti procentech
základních škol v Americe a města jako
New York, Los Angeles a Chicago se
předhánějí ve slibech, že budou ve školách nabízet programování ještě většímu
počtu žáků. Deník the Guardian toto přehnané nucení dětí naučit se programovat
komentuje jako zbytečné, neboť
v budoucnosti se tím jejich pozice na trhu
nezlepší, odporuje tím tak novým
změnám v učebních osnovách, na které je
v poslední době tolik tlačeno. Argumentem pro tyto změny je zlepšení
budoucí pozice na pracovním trhu. Ale
jedním z největších problémů je fakt, že
není dost pracovních pozic, na kterých by
dětem tato dovednost byla platná. Je tedy

Bradfordská základní škola se těší neobvyklému přístupu k dětem, který škole přinesl ovoce. Většinu jejích žáků tvořily
děti z rodin imigrantů, které měly kvůli
jazykové bariéře problém s angličtinou
i dalšími předměty. Škola měla špatnou
pověst a nedobré výsledky v celonárodním srovnávání. Situaci se oproti očekáváním nerozhodla řešit přidáním doučovacích hodin angličtiny, matematiky
a dějepisu, ale zařazením kreativních výukových postupů a přidáním řady odpoledních kroužků a aktivit, které děti baví,
jako například hraní na hudební nástroje
a zpěv. A od zavedení v roce 2011 se
výsledky opravdu dostavily – škola děti
baví a získaly k ní pozitivní vztah,
docházka se zlepšila o 98 % a ano, výrazně se zlepšily i výsledky v angličtině a
matematice.
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Co jste se naučili v zahraničí?
Už podle Jana Amose Komenského bylo cestování vnímáno jako nejvyšší meta vzdělání. Proto jsme se zeptali, co zahraniční
zkušenost přinesla dětem i dospělým.

Veronika Hurdová, Krkavčí matka
Veronika: Poslední dva roky po smrti
manžela cestuju sama se třemi dětmi, kterým je dnes 5, 4 a 1,5 roku. Naučila jsem
se, že neexistuje problém, který bych ne-

zvládla vyřešit. Že všude existují lidé,
kteří jsou ochotni pomoct, i když třeba nemluvíme stejným jazykem. Že lze cestovat ve čtyřech lidech na neomezeně dlouhou dobu jen s jedním zavazadlem, protože ve skutečnosti potřebujete opravdu
jen pár věcí. Že není potřeba mít spoustu
peněz, protože když nejedete po turistolapkách, dá se cestovat jen za pár šlupek.
Že všude je něco k vidění, i mimo turisticky vyhlášená místa. Že děti každou cestou skokově povyrostou – možná ne ve
školních dovednostech, zato jim sílí empatie, umějí navrhovat konstruktivní řešení a taky rozkvétá jejich úžasná vrozená
schopnost vidět svět jako nádherné místo
k žití. Že vykročit ze zajetých kolejí mě
nutí být maximálně přítomná a ve stavu
bdělosti. Že spěchat není kam. Že to negativní, co si vezu v sobě, změna místa nevy-

dění. Když jsme dorazili do Burgasu, autobus na nás již čekal a my odjeli na Sluneční pobřeží. Asi dvě minuty před naším
hotelem (tedy vzdušnou čarou) se autobus rozbil, my zůstali stát na sluníčku
a náš průvodce Trifon musel zavolat pro
mikrobusy, kterým ve ﬁnále nešly otevřít
dveře. Ale do hotelu jsme se nakonec dostali.

Marie Radová, ZŠ Volyně, 13 let
Na cestách jsem se naučila čekat. Naše
cesta začala na letišti, náš let do bulharského Burgasu měl skoro 5 hodin zpož-

Naučila jsem se, že ne všechno je ve skutečnosti takové, jak se zdá. Jednou nám
třeba uvařili tematickou večeři na téma
Rumunsko. Vypadalo to velmi chutně,
ale opak byl bohužel pravdou. Naštěstí,
kebab byl naše záchrana.
Také jsme se dozvěděli řadu věcí o Bulharech a Bulharsku, například že pokud

zmizíkuje, ale naopak posílí. Že po každé
cestě se jako rodina vrátíme silnější. Protože tím, že se poznáme ve vyhrocených
situacích, musíme řešit potíže, které nastanou, a společně vše překonáváme, se
sobě navzájem víc otevíráme a lépe se poznáváme. A to je podle mě základ jakéhokoli dobrého vztahu.
Gréta (5): Naučila jsem se sama plavat.
Teda skoro. Uplavu tři tempa. A taky už
umím říkat YES a NO.
Marián (4): Naučil jsem se kotrmelec na
klouzačce, ale docela to bolelo. A tys to,
mami, neviděla.

Jméno a příjmení: Georgii Isakov, 19
let, pochází z Chabarovsku, 4. rokem
žije sám v ČR

Janek (1,5): Edi edi ééé.
O dlouhodobém studijním pobytu v zahraničí jsem snil od dětství. Tento sen se
mi splnil v 16 letech, kdy jsem vyrazil na
střední školu do Česka. Za dobu, co tu
jsem, jsem se naučil spoustu věcí o sobě a
o světě, získal hodně znalostí i ve škole.
Ale podělit se chci o to, co mi pobyt v cizině dal z hlediska životních zkušeností
a dovedností.

Bulhar kývá hlavou, znamená to „ne“
a naopak. V Bulharsku je čas napřed
o jednu hodinu než v České republice.
Bulharsko je přímořský stát, a tak tam
o mořské jídlo jako třeba chutné humry
není nouze, ale na druhou stranu, na ulicích nejčastěji narazíme na rychlé občerstvení. Jeden večer si pro nás hoteliéři připravili bulharský program, který se započal hraním na takzvanou gaidu (gaida je
hudební nástroj podobající se dudám)
a skončil tancem hostů s Bulhary v jejich
národních krojích. I já jsem byla vyzvána
k tanci, z čehož jsem byla tak trochu
v šoku. Ale zvládla jsem to.

Hned po příjezdu jsem se musel rychle
přizpůsobit novému prostředí, podmínkám a povinnostem. Nikdy dříve jsem nemusel řešit takové věci jako úřady, velvyslanectví, účet u banky, pojištění, rozpočet, bydlení a domácnost atd. A už vůbec
jsem nic takového neřešil v cizím jazyce
(česky jsem se začal učit tři měsíce před
odjezdem). Tyto těžkosti mě rychle naučily praktickým dovednostem potřebným
k samostatnému životu, a rovněž asertivnímu prosazování svých zájmů, disciplíně a zodpovědnosti. A daly mi jistotu, že
se i v budoucnu dokážu vypořádat s takto
velkými změnami.
Kromě každodenních starostí jsem musel
a stále musím sám čelit i různorodým
komplikacím a neočekávaným kritickým
situacím. Kvůli své neplnoletosti na začátku studia jsem musel mít zástupce například pro jednání s úřady. Zastupování
nebylo úplně levné, také proto jsem si
myslel, že žádný problém nastat nemůže.
Moje zástupkyně se však ukázala jako nespolehlivá. Jedna z celé řady nepříjemných situací se týkala prodloužení víza,

Pobyt v zahraničí mě naučil různé věci.
Musel jsem se poprvé spoléhat plně na
sebe, o to víc pak potěší, když člověk něčeho dosáhne. A může to být klidně relativně malý úspěch, pokud je čistě můj (ať
už jde o první zvládnutý pracovní pohovor v angličtině, nebo to, že si člověk
najde bydlení).

Tomáš Niederhafner, 40 let, Izrael, Kanada, studium v Barceloně. Učitel angličtiny na střední zdravotnické škole.

Zjistil jsem také důležitost plynulé komunikace v anglickém jazyce, naučil se toleranci k lidem. V zahraničí se člověk potká
s lidmi, se kterými by normálně nebyl
nebo spíše nechtěl být v osobním kontaktu. Třeba Češi v zahraničí se druží, mají
společnou řeč i témata, ostatně jako
každý národ. Tím pádem se ovšem člověk seznámí i s lidmi, se kterými by se
doma tolik nepřátelil. Jen to dává v zahra-

které se vyžaduje jednou ročně. Počítal
jsem s tím, že připravila veškeré potřebné
dokumenty. Ale teprve na přepážce, kde
se tyto dokumenty podávají, se zjistilo, že
skoro žádný z těchto papírů nemá. Odešel
jsem s tím, že jsem dostal několik dní na
přípravu zbývajících dokladů. Zástupkyně řekla, že si s tím zbytkem neumí poradit a že si to budu muset vyřešit sám.
Podle naší smlouvy to bohužel bylo v pořádku. Úspěšně jsem to za těch několik
dní zvládl, ale po této zkušenosti jsem se
už na svoji zástupkyni obracel jen pro
podpisy. Tento případ mě naučil ještě
větší samostatnosti a také tomu, že se
můžu spoléhat jen na sebe.
Můj studijní pobyt se tak pro mě stal nenahraditelným učitelem samostatnosti, zodpovědnosti, zdravého sebeprosazování.
Vím, že všechno, co mě zahraničí naučilo, využiji i v dalším životě. A vím, že
doma bych si to všechno vůbec nemusel
osvojit.

ničí znát daleko méně, protože je to prostě výhodné.
Myslím, že jsem se taky naučil nacházet
zalíbení v cestování o samotě, kdy i bez
sdílení zážitků jsem byl schopen si to užít
sám v ten moment.
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Mluvme o vzdělávání i mimo naše bubliny,
zaznělo na konferenci Perpetuum
Text: Markéta Popelářová

Jaké vzdělávání
chceme pro naše děti?
Co je v našem školství
špatně? A co s tím
můžeme my všichni, ať
už jsme učitelé, rodiče
nebo podnikatelé,
dělat? To jsou jedny
z prvních otázek,
kterými byla zahájena
letošní konference.
A reakce na ně byly
různé.

V první panelové debatě na téma „Kam
směřuje české školství?“ se spolu setkal
rektor univerzity, podnikatel, ředitel gymnázia, zástupkyně středoškoláků, vedoucí kabinetu ministra školství a slyšet
bylo i hlas obecně prospěšné společnosti
EDUin.
„Pětačtyřicet procent profesí, které v současnosti existují, je do budoucna ohroženo zánikem nebo minimálně silnou modiﬁkací,“ řekl Bohumil Kartous, který na
konferenci zastupoval organizaci
EDUin. „I přesto bychom ale v našem
školství měli mít jednotnější vizi a zabránit tomu, aby české školy podporovaly nerovnosti mezi dětmi,“ tvrdil vedoucí kabinetu ministra školství Miroslav Jarušek.
Jak jinak na vzdělávací politiku?
„Spousta věcí v českém školství vznikla
na základě principu, který jsem nazval
think based policy. Naše kroky nestavíme
na faktech a výzkumech z reálného prostředí, ale jen na jakýchsi dojmech,
a proto současně zavádíme inkluzi a jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
Zatímco první opatření má rovnost příležitostí mezi dětmi podpořit, jednotné přijímací zkoušky propasti ještě prohlubují,“ řekl během debaty Ondřej Štefﬂ, ředitel společnosti Scio a zakladatel ScioŠkol.

„K tomu, aby naše školství bylo progresivnější, je zapotřebí evidence based policy, tedy politická rozhodnutí založená
na reálných výzkumech.“
Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš
Bek zdůrazňoval kvality českého vysokého školství. Podle něj mu vděčíme za
nízký braindrain. „Měli bychom si vážit
situace, ve které se momentálně nacházíme. Konkrétně toho, že nám naši vysokoškolští studenti neutíkají do zahraničí.
V některých evropských zemích je totiž
možné sledovat trend, kdy studenti ve
velké míře odcházejí za univerzitním
vzděláním za hranice. K nám naopak rádi
přicházejí, týká se to hlavně Slováků.“
Z diskuse vyplynulo, že se změnami našeho vzdělávacího systému bychom neměli příliš váhat. Je totiž možné, že své
poměrně uspokojující postavení ztratíme. „Co je třeba říci, je fakt, že ačkoliv
z výzkumů vyplývá, že naše děti do škol
nechodí rády, stále do školy chodí.
Úroveň drop out, tedy předčasného
opouštění vzdělávacího procesu, máme
jednu z nejmenších v Evropě,“ tvrdila
Lenka Štěpánová, předsedkyně České
středoškolské unie.
Co je možné udělat pro to, aby se vzdělávání stalo celospolečenským tématem?
Nežijeme náhodou v mylné představě, že
je vzdělávání prioritou většiny Čechů,

když tomu tak zdaleka není? „Mluvme
o vzdělávání mimo své bubliny,“ odpověděl Bob Kartous, „je důležité věnovat
se krajům, kde vzdělávání podle statistik
upadává.“ Velké rozdíly ve vzdělávacích
výsledcích existují mezi Prahou, s tradičně nejlepšími výsledky, a ostatními regiony.

vysnil jsem si, že se dostanu na americkou střední školu,“ vyprávěl svůj
příběh čtyřiadvacetiletý Ondřej Kania,
spoluzakladatel společnosti JK Education, jež vysílá mladé lidi za studiem do

Když z pódia zazněla otázka, kolik účastníků přišlo právě jako rodiče, ruku zvedla
velká část sálu.

Když z pódia
zazněla otázka,
kolik účastníků
přišlo právě
jako rodiče,
ruku zvedla
velká část sálu.

Na konferenci dostali slovo také zástupci
rodičů, kteří spolu diskutovali o tématu
„Jaké vzdělání chci pro své děti?“. V části
nazvané „Co jsem se naučil/a bez školy?“
poté vystoupilo šest řečníků se svými životními příběhy, často zpestřenými vtipnými příhodami.
„Žil jsem s prarodiči na patnácti metrech
čtverečních, neměli jsme peníze, ale

zahraničí. „Po stovkách e-mailů a žádostí
o stipendium mi nakonec opravdu bylo
přiděleno stoprocentní stipendium. Zapomněli mi ale říct, že si to budu muset odpracovat. Tak jsem v Americe se svým
súdánským kamarádem chodil od domu
k domu a prodával sušenky.“
Noví aktéři na scéně? Rodiče dostávají
slovo
Za rodiče byla z řady účastníků na konferenci například Kateřina K., matka tří
dětí. „Syn ve výuce naprosto ztratil motivaci, známky mu přišly bezvýznamné,
přestože se řadil k premiantům. I proto
teď vzdělávání řeším více. Vidím mnoho
nedostatků na základních školách, začala
jsem se proto více zajímat o Montessori
pedagogiku. To je i důvod, proč jsem sem
dnes přišla. Chtěla jsem se přesvědčit,
jestli moje rozhodnutí dát dítě na alternativní školu je správné.“
„Jsem moc ráda, že se otevírají nové
otázky a o vzdělávání probíhá diskuse. Je
skvělé, že existuje prostor, kde je možné
sdílet názory, přestože se třeba od názorů
ostatních liší,“ shrnula své dojmy z konference Markéta Martínková, proděkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
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Středoškolský sněm je nově
poradním orgánem města Prahy
Text: Josefína Paloudová
Středoškolská unie v hlavním městě založila Středoškolský sněm. Poradní orgán
města má měnit Prahu ku obrazu studentů.
Zástupci pražských středních škol se 16.
listopadu zúčastnili prvního zasedání
Středoškolského sněmu hlavního města
Prahy. Ten vznikl ze spolupráce České
středoškolské unie a radní pro školství
Ireny Ropkové jako platforma pro středoškoláky, aby společně diskutovali
a prosazovali své názory na fungování
města. Zatímco na prvním, ustavujícím
setkání se žáci soustředili hlavně na nastavení vnitřního fungování sněmu, od
druhého zasedání bude plnit poradní
funkci při jednání s jednotlivými městskými radními. Na dalším setkání, které
proběhne začátkem příštího roku, budou
studenti se zástupci města jednat o dopravě v hlavním městě a okolí a o otázkách stravování na školách.

Česká
středoškolská
unie
Česká středoškolská unie (ČSU) je spolek, který sdružuje středoškoláky prostřednictvím žákovských samospráv a zastupuje a hájí jejich zájmy na poli vzdělávací politiky a v souvisejících oblastech.
Za tím účelem středoškolská unie udržuje dialog s Mministerstvem školství, se
školským výborem Poslanecké sněmovny ČR a dalšími aktéry ve vzdělávání. Své záměry unie deklaruje v dlouhodobé kampani Revoluce na střední (revolucenastredni.cz). Mimo jiné také pořádá množství peer-to-peer akcí pro středoškoláky napříč Českou republikou,
jako například diskuse s odborníky i politiky, workshopy či kulaté stoly.

Jak to funguje?
Podobně jako to je se všemi našimi aktivitami, i Středoškolský sněm jsme založili na peer-to-peer principu, tedy středoškoláci středoškolákům. Těch je v Praze
více než 60 000 navštěvujících přes 190
středních škol. Naší ambicí je mít na
sněmu zástupce každé z těchto škol, aby
byl skutečně reprezentativní. Zástupci by
měli záležitosti sněmu komunikovat
a projednávat se svými spolužáky právě
prostřednictvím studentské samosprávy,
tedy rady, parlamentu či senátu. V praxi
tak uplatňujeme principy zastupitelské
demokracie a rozšiřujeme kompetence
a smysl žákovských samospráv na školách. Jsme si ale vědomi nežádoucí skutečnosti, že mnoho středních škol funkční
studentskou radu nemá. Otevřeli jsme
proto sněm i studentům ze škol bez žákovské samosprávy s vyhlídkou, že zde
nasbírané zkušenosti probudí u nich
zájem si samosprávu zřídit či ji zefektivnit. V tom jim poskytujeme podporu, zřídili jsme pro ně i Fond pro samosprávy,
ze kterého mohou čerpat ﬁnance na své
projekty.
Založením Středoškolského sněmu
v Praze chceme inspirovat i další města
a kraje, aby podpořily fungování obdobných poradních orgánů. Vždy především
připomínáme, že středoškolský sněm
musí fungovat jako skutečně relevantní
poradní těleso a ne pouze simulace místního zastupitelstva. Nechceme si demokracii jen teoreticky ozkoušet, ale hlavně
ji skutečně uplatňovat, proto jsme připraveni krajům, městům a především studentům poskytnout plnou podporu pro nastavení fungování poradních orgánů.
V některých městech či krajích obdobné
iniciativy již působí a i ty si zaslouží
řádnou pozornost. Jsou to totiž právě studenti na lokální úrovni, kteří přinášejí pozitivní změnu, která se promítá do jejich
každodenních životů.

Na jednotlivých zasedáních budou dále
zástupci škol na sněm přinášet podněty
a o jejich řešení budou jednat přímo se zástupci města. Setkání budou tematická,
přičemž konkrétní oblast, na kterou se
dané zasedání zaměří, bude volena z návrhů zástupců škol na konci předchozího
zasedání. Magistrát na základě odhlasovaných témat pozve příslušné radní, úředníky, ale také odborníky z daného oboru,
aby se středoškoláky diskutovali.
Co vás vedlo k myšlence zřídit platformu pro názory pražských středoškoláků?
I když jsme se jako ČSU zatím pohybovali hlavně na poli celostátní vzdělávací
politiky a žákovských samospráv na školách, s Magistrátem hlavního města
Prahy jsme v kontaktu dlouhodobě

a z obou stran vznikla vůle vtisknout spolupráci unikátní podobu. Sněm také ztělesňuje principy, za které vystupujeme
v rámci celostátního diskurzu, tedy demokratičtější učení a větší zapojení žáků do
rozhodování o věcech, které se jich týkají. Středoškoláci díky sněmu dostávají
možnost se hlasitě vyjádřit k záležitostem týkajícím se prostředí, ve kterém
žijí a studují, a zároveň si skrze kultivovanou diskusi zdokonalují argumentační
schopnosti, umění kompromisu a také
představu o praktické aplikaci demokracie.
Jak se tohle všechno promítlo na
úvodním zasedání?
Z našeho pohledu předčilo naše očekávání a také podle ohlasů ze strany většiny
zástupců bylo úspěšné. Dostavilo se více

než 60 zástupců škol, což znamená, že už
první zasedání se mohlo pyšnit účastí přibližně třetiny pražských středních škol.
Náplní tohoto zasedání byla diskuse nad
návrhem jednacího řádu, který zástupci
svými připomínkami dotáhli do ﬁnální
podoby, kterou si na konci odhlasovali.
Debata byla dokonce tak zapálená, že jednání trvalo o hodinu a půl déle, než se
předpokládalo. Ačkoli to může znít jako
chyba ze strany organizátorů, měli jsme
radost, že zástupci berou svou účast tak
zodpovědně a chtějí se podílet i na nastavení vnitřních pravidel fungování sněmu.
Ve druhé části zasedání účastníci diskutovali o tématech, která je nejvíce na životě ve městě pálí, a odhlasovali si tematickou agendu dalšího zasedání. Jako nejpalčivější se pro další zasedání z pohledu
středoškoláků ukázala doprava po městě
a stravování ve školských zařízeních.

Jak to tedy se Středoškolským sněmem
vypadá do budoucna?
Naše krátkodobé ambice spočívají ve zvyšování počtu zastoupených škol a zároveň podílu zástupců, za kterými stojí samospráva. Absence žákovských samospráv na školách však značí mnohem
hlubší problém týkající se občanského
vzdělávání, kterým se dlouhodobě zabýváme v našich dalších činnostech. Věříme však, že Středoškolský sněm bude
inspirovat a výstupy z jednání středoškoláků s pražskými politiky se začnou promítat do podoby života ve městě velmi
brzy. Jedním z našich dlouhodobějších záměrů je také vznik „akčního plánu” pro
město, který by reﬂektoval požadavky
a náměty studentů na to, co by se v Praze
mělo měnit.

Autorkou článku je Josefína Paloudová,
někdejší 1. místopředsedkyně spolku. Organizaci Středoškolského sněmu hlavního města Prahy měla v rámci předsednictva ČSU v roce 2017 na starosti právě
ona. Do článku přispěl také nově zvolený
2. místopředseda unie Michal Pitr, který
je Středoškolským sněmem pověřen
k jeho řízení do doby, kdy si zástupci škol
řádně zvolí vlastní předsednictvo.
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Jihomoravská revoluce
Text: Jáchym Vintr, Bob Kartous

Ve veřejném školství se
pomalu začíná uvádět do
pohybu proces, po němž
odborníci na vzdělávání
volají už léta. Modernizace
veřejného školství je
pro ekonomický
a společenský vývoj
české společnosti
v následujících dekádách
naprosto zásadní, jak
ostatně ukazuje řada
mezinárodních srovnání.
Jihomoravský kraj proto
začíná sérii projektů
určenou ke zkvalitnění
veřejného školství tak, aby
více odpovídalo
požadavkům společnosti
a pracovního trhu ve 21.

České školství je dle odborníků i mezinárodních srovnání dlouhodobě podﬁnancované a neodpovídá požadavkům trhu
práce. Jmenujme jen několik čísel, která
by nás měla varovat. Česká republika do
vzdělávání investuje pouze méně než 4 %
HDP, zatímco ve vyspělých západních zemích jde mnohdy o více než 5 %, tedy
rozdíl v desítkách miliard korun ročně.
Letošní zpráva OECD zase ukazuje, že
Česko je spolu se Slovenskem nejvíce
ohroženou zemí, pokud jde o zánik pracovních míst v důsledku digitalizace a automatizace ekonomiky. Velké změny by
podle analýzy trhu práce mohly postihnout až 45 % všech pracovních míst.
Jde přitom o celosvětový trend, nedávná
analýza poradenské společnosti McKinsey tvrdí, že do roku 2030 celosvětově v důsledku automatizace a digitalizace zanikne přes 400 milionů pracovních míst. Nejohroženější jsou přirozeně
ty země, které mají zastaralý vzdělávací
systém, jenž není schopen připravovat
mladé lidi na nutnost měnit zaměstnání
a ﬂexibilně se přizpůsobovat požadavkům různých profesí. Výsledky mezinárodního šetření PISA 2015 přitom ukazují, že čeští žáci jsou ve většině ukazatelů v nejlepším případě průměrní. Absolventi českých škol mají nedostatky
v jazykové vybavenosti, matematické gramotnosti nebo IT gramotnosti. Oproti zahraničním studentům vidíme i horší
úroveň v prezentačních dovednostech, komunikačních dovednostech nebo schopnostech kooperace. Všechna tato zjištění
dlouhodobě potvrzují jak mezinárodní
srovnání, tak i šetření České školní inspekce.

století.
„Český vzdělávací systém si nese z historie velkou zátěž v podobě abnormálně
vychýlené vzdělávací struktury do odborné oblasti na středoškolské úrovni,
což je dřívější vysoce průmyslově orientované ekonomiky. Je stále tvrdošíjně zažitá představa, že ‚Česko stojí na průmyslu’, což je ale chybné ve dvou ohledech:
za prvé ‚nestojí’, struktura ekonomiky se

ravský kraj je ostatně jedním z technologických center Česka, a tak jeho představitelé mají z první ruky možnost chápat
důsledky měnící se podoby ekonomiky.

proměnila a průmysl se na ní podílí už jen
třetinou, za druhé, což je ještě podstatnější, průmysl se dramaticky proměňuje
právě v požadavcích na pracovní sílu,“
říká Bob Kartous z EDUin, který zároveň
působí jako koordinátor malé jihomoravské expertní skupiny, která připravila
plán, jak na regionální úrovni vyvolat znatelný progres ve vzdělávání. Jejími členy
jsou například zastupitel a podnikatel Jiří
Hlavenka, krajská radní pro školství Jana
Pejchalová, děkan Pedagogické fakulty
MU Jiří Němec, proděkan Filozoﬁcké fakulty MU Petr Škyřík, ředitel výzkumného technologického centra Jiří Nantl,
dlouholetý ředitel ZŠ a zakladatel festivalu Eduspace či školy Labyrinth Břetislav Svozil nebo předseda Regionální
hospodářské komory Ladislav Chodák.
V centru tohoto plánu stojí ředitelé škol.
Velký krok pro Moravu i pro Česko?
Jihomoravský kraj je prvním regionem
v Česku, který se rozhodl vzít záležitosti
do vlastních rukou. Ve spolupráci s odborníky na vzdělávání i zástupci byznysu
chce připravit své studenty na technologickou revoluci, kterou představuje Průmysl 4.0. V létě 2017 započala práce expertní skupiny, která spolu s Jihomoravským krajem bude realizovat sérii projektů, jejichž cílem bude zkvalitnění vzdělávacího systému na středoškolské
úrovni, za kterou kraj jako zřizovatel ZŠ
odpovídá. Iniciativu podporují hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek
a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš
Bek.
Prvním konkrétním krokem je projekt
Akademie pro ředitele, který začíná Jiho-

moravský kraj letos pilotovat ve spolupráci s laboratorní školou Labyrinth.
„Ředitelé škol by měli být nejen pedagogy, ale i lídry a schopnými manažery
s jasnou strategickou koncepcí a vizí.
Proto vznikl za podpory JMK projekt
Akademie pro ředitele, který se bude
letos pilotovat. Cílem akademie je vzdělávání stávajících ředitelů a ředitelek českých škol, nebo zájemců, kteří se na pozici ředitele připravují v oblastech, jako
je role ředitele jako lídra, koncepce, strategie a vize školy, komunikační a manažerské dovednosti, vedení týmů a lidí,“
uvedl k tomu Břetislav Svozil, zakladatel
a ředitel laboratorní školy Labyrinth. Projektu se v prvním roce zúčastní 20 ředitelů, kteří budou na osmi workshopech

účinně propojovat teorii s praxí. „Dobrý
ředitel umí i za velmi omezených možností daných podmínkami českého vzdělávacího systému udělat dobrou školu. Zatímco systémové změny trvají desítky let,
na této úrovni je možné dosáhnout prokazatelného efektu v řádu let,” říká Bob Kartous.
Samostatná iniciativa na krajské úrovni
je krokem k realizaci konkrétních změn.
Zatímco MŠMT je do velké míry dlouhodobě paralyzované častým střídáním ministrů a neexistující celospolečenskou
shodou na podobě vzdělávacího systému,
na nižší úrovni lze poměrně dobře stanovit a vyhodnocovat cíle, kterých se ve
vzdělávání podaří dosáhnout. Jihomo-

Výsledky této iniciativy jsou závislé na
mnoha okolnostech a celá věc je během
na dlouhou trať. Nicméně už jen samotné
pojmenování problému a podnikání konkrétních kroků z řad politických představitelů je velmi dobrou zprávou a do budoucna nám dává naději, že přece jen nebudeme pouze zdrojem levné, nekvaliﬁkované pracovní síly pro rozvinuté ekonomické země, jak dnes stále častěji zaznívá. „Nejde jen o ředitele. Dalším
plánem je podpora vzniku inovativních
vzdělávacích programů uvnitř středních
škol po vzoru Altu, programu, jenž vznikl
jako experiment pro jednu třídu na pražském Gymnáziu Na Zatlance. Už dvě
školy v kraji projevily zájem,” dodává
Kartous. “Je to model, který bychom rádi
posléze nabízeli dalším obcím a krajům
a pomohli tak vzdělávání v ČR ze střední
úrovně,” uzavírá.
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Práce s logem vyžaduje respekt:
Od autorů i uživatelů
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Text: Martina Fojtů
Studio Najbrt pracuje více než dvacet let
na vizuální identitě karlovarského ﬁlmového festivalu, jeho lidé vytvářeli současná loga Prahy nebo Ostravy a teď i to
nové pro Masarykovu univerzitu. Autoři
nového jednotného vizuálního stylu Aleš
Najbrt, Michal Nanoru a Marek Pistora
vysvětlují, z čeho jejich práce vycházela
a jak by se mělo postupovat při aplikaci
nového vizuálu.
Co jste si spojovali s univerzitou ve
chvíli, kdy jste dostali nabídku, že pro
ni máte vytvořit nový vizuální styl?
Nanoru: Mně se vybavilo Brno, jeho architektonická tradice, mladí lidé a pan
rektor Bek a jeho působení na akademické a politické scéně.
Promítlo se to do konečného výsledku?
Nanoru: Doufám, že ano. Když jsme si
pak četli zadání, víceméně se překrývalo
s mojí představou o Masarykově univerzitě. Je vyzyvatelem, někým, kdo přináší
nová témata, je v pozici mladšího sourozence a může si dovolit trochu drzosti.
Taky je to moderní univerzita, která klade
důraz na technologie a má současné myšlení.
Jaká jsou speciﬁka práce pro univerzitu? Co jste museli zohledňovat?
Najbrt: Určitě to, že univerzita je obrovská instituce, má spoustu studentů i zaměstnanců, takže robustní strukturu. Zahrnuje fakulty a další části, které musí
nový vizuální styl zohlednit, což není jednoduché. Pro nás ani pro ně. Implementace systému bude náročná a bude potřeba
mít vůči němu určitou pokoru. To, že
o systému mluvíme jako o jednotném vizuálním stylu, má svůj důvod. Chceme,
abyste byli do budoucna poznatelní právě
jeho prostřednictvím, aby lidé, když uvidí Muni, hned věděli, že je to Masarykova univerzita, a poznali ji třeba jen podle
počátečního M. A dokonce jim může stačit, když uvidí jen titulek nějakého textu,

protože Marek Pistora pro vás vytvořil
speciální font. Respekt k systému je nutný ne kvůli naší ješitnosti, ale proto, abyste byli konzistentně rozpoznatelní
v ohromném množství informací, které
dnes lidé dostávají.
Nanoru: Já si univerzitní svět trochu idealizovaně představuji jako maximálně demokratický. Což je velká devíza, ale nese
to s sebou i to, že krok, který teď připravujeme, bude zdrojem mnoha diskusí,
které ještě absolvujeme. Počítáme s tím.
Jsme vlastně na začátku práce.
Najbrt: Naše ambice je, aby změna nebyla na chvíli. Vytváříme něco, co tady bude
ideálně desítky let, abyste nemuseli za
něco jiného utrácet zbytečně další peníze.
Jednota vizuálního stylu vám umožňuje
dlouhodobě dělat určité věci podle nastavených pravidel a nemuset pořád dokola
vymýšlet něco nového.
Nanoru: Vizuální identitou se snažíme
spojit zájmy širokého spektra lidí. Jedna
z jejích hlavních funkcí je přitáhnout
uchazeče o studium, ale musíme myslet
i na absolventy, zaměstnance nebo zbytek akademického světa. Všechny ty různorodé skupiny to musejí vnímat pozitivně, což je docela výzva.
Pistora: Také proto nevznikl žádný nový
univerzitní symbol, hlavním nástrojem
jednotné identity bude unikátní písmo
Muni, pravidla jeho užití, ale také fotograﬁe, ilustrace atd. Kromě toho řešíme
také deﬁnici základní modré barvy a barevný systém pro jednotlivé fakulty.
Proč zrovna písmo a ne třeba ten nový
symbol?
Nanoru: Vizuální styl bude mít i další prvky, logo ale opravdu stojí na Markově písmu. Že ho netvoří žádná liška nebo sova,
vychází z myšlenky funkcionalismu, meziválečné doby a ideálů, které si s nimi
spojujeme. Přijde nám totiž, že se překrývají i s hodnotami Masarykovy univerzi-

ty. Proto je vizuální styl účelný, není tam
nic navíc, žádná příkrasa. Brněnská funkcionalistická tradice je světová a pro nás
to byla trochu i nahrávka, protože odkaz
avantgard je v kořenech toho, jak obecně
chápeme design. Písmo v logu je například variace na monospace, což je písmo,
kde každé písmeno – široké „m“ nebo
úzké „i“ – dostává na řádku stejný prostor. Odkazuje k psacím strojům i digitálnímu kódu, společnému základu, univerzálnímu vzdělání. Je v tom myšlenka rovné příležitosti, demokratičnosti, která se
projevuje i na univerzitě.
Do jaké míry se mají lidé upínat k logu?
Najbrt: Logo nikdy nemůže říct všechno.
Jeho účelem je, aby v sobě neslo atmosféru, pocit, který chceme předat. Je to základ, který se pak rozvíjí do struktury, jednotlivých podznaček fakult a dalších součástí vizuálu. Pak jsou další kanály, kde
už logo nemusí hrát tak silnou roli, ale
přesto vzniká myšlenka toho, jak se chce
subjekt prezentovat. My jsme to trochu
naznačili třeba na tričkách, která by měla
demonstrovat určitou inteligenci, smysl
pro humor, studentskou lehkost.
Nanoru: Je pro nás důležité, aby základní
prvky identity byly dostatečně přesvědčivé, aby bylo její používání víceméně intuitivní, ne založené na složitých pravidlech, která nikdo nechce nebo neumí používat.
Jak jste přistupovali k problému, kdy
na jedné straně stojí potřeba sjednocení roztříštěné identity a na druhé zachování jedinečnosti fakult?
Najbrt: Myslíme, že pro univerzitu jako
celek je lepší, aby jednotlivé součásti respektovaly jednotnost. Uvnitř systému je
možné vytvářet spoustu věcí, které jedinečnost zohledňují. Je nám jasné, že zaměření fakult ovlivňuje atmosféru na fakultách, a tedy to, jak se chtějí prezentovat. V minulosti jsme pracovali například

na logu Prahy. Také jsme řešili složitou
strukturu magistrátu, jednotlivých odborů, městských organizací. Dopadlo to ale
tak, že jednotlivé městské části si víceméně divoce vytvářejí svoje identity, které nejsou příliš funkční, protože na to nemůžou vynaložit moc peněz. Zbytečně se
utrácí peníze a tříští síly.
Jak se srovnáváte s tím, že každá instituce o sobě má nějakou představu, takže vlastně dopředu ví, jak by výsledek
vaší práce měl vypadat?
Nanoru: Pro nás je důležité, aby na začátku existoval někdo, kdo se vůbec nějak
vnímá. Masarykova univerzita byla dobře připravená, věděla, co jsou její silné
stránky a jak chce být vnímána. Často se
stává, že organizace o sobě moc velkou
představu nemá. Někdy je hledání vizuální identity hledáním identity obecně.
Daný subjekt není schopný sám sebe popsat a my to zjišťujeme až ve chvíli, kdy
prezentujeme naše návrhy. Lidem totiž
v ten moment nastavíte zrcadlo a oni zjistí, že jsou zvenku vnímáni jinak, než jaký
měli sami o sobě dojem. Hledání nové vizuální identity většinou rozvíří debatu
o tom, kdo jsou a kam jdou.
Máte představu o další spolupráci?
Najbrt: Máme rok směřující ke stoletému
výročí na to, abychom celý systém postupně zavedli, což je tak akorát. Ale nebude to konec, na něco dojde postupně,
a navíc se vizuální identita bude vyvíjet.
K tomu je důležité vzít do hry všechny,
jichž se změny týkají, a také je nutné mít
na univerzitě něco jako tutory, kteří budou implementaci hlídat a dávat rady, jak
s jednotlivými prvky nakládat.

16

17

Učitel naživo:
Program k přípravě dobrých učitelů
Text: Adéla Jansová
Učitel naživo: Známe cestu k přípravě
dobrých učitelů, potvrzují to i zkušenosti našich absolventů
Program Učitel naživo má za sebou pilotní ročník, skrze který ověřil navržený
vzdělávací model budoucích učitelů. Program, který je postaven z nejnovějších
poznatků českého i světového vzdělávání
budoucích učitelů, si zakládá především
na intenzivních 770 hodinách přípravy
kombinující praxi, semináře, ale i exkurze po českých i zahraničních školách.
Pilotní model má své první absolventy,
většina z nich nyní pracuje ve školství
jako učitelé. Za programem Učitel naživo
stojí Nadace Depositum Bonum ve spolupráci se skupinou Duhovka Group.
„Role učitele je v dnešní době nepopiratelná. Dobrý učitel dokáže výrazně ovliv-

nit děti k lepšímu. Může jim pomoci najít
vlastní hodnotu a uplatnění ve světě,”
naznačil důvody vzniku Jan Straka, který
společně s Martinem Kozlem za programem v roli spolu-ředitelů stojí. V září
2016 spustili společně s týmem průvodců, provázejících učitelů, mentorů, lektorů a dalších odborníků pilotní ročník. Studenti díky němu zažili 400 hodin reﬂektované praxe, 370 hodin intenzivního
výcviku v podobě tematických seminářů
a intenzivní přípravy, ale i exkurze do 10
českých a 3 zahraničních inovativních
škol. Obsah programu je sestaven v mnoha ohledech velmi netradičně. „Nejde
o přednášky zaměřené na konkrétní předměty. Studenti se účastní interaktivních
seminářů propojujících jednotlivé obory,
zažívají reﬂektovanou praxi na školách
a jsou součástí vzájemně se učící komunity. Důležitým aspektem je tak přímá
zkušenost a možnost zažít vše na vlastní
kůži,” nastínil obsah s odkazem na název
Učitel naživo druhý ze spolu-ředitelů
Martin Kozel.
Přístup a příprava budoucích učitelů tak
koresponduje i se stylem, který se snaží
program Učitel naživo přinést do škol.
Jeho základním stavebním kamenem je
kromě hluboké reﬂexe také vzájemná
důvěra, spolupráce a odpovědnost.
„Člověk na vlastní kůži zažívá to, co ho
následně čeká ve škole. Díky každotýdenní praxi jsem měla možnost si hned
všechny nové poznatky vyzkoušet. Nezůstaly mi jen v poznámkovém sešitě,”
popsala svoje zkušenosti absolventka
pilotního programu Marie Bukovjanová,
která v současnosti učí přírodopis a dějepis na 2. stupni ZŠ Velké Popovice.
Program rozvíjí nejen žáky, ale i provázející učitele či děti
Program Učitele naživo však není postaven pouze na rozvoji studentů. Podpory
a dalšího vzdělávání se dostává například
i provázejícím učitelům, kteří se studenty
absolvují praxe na tréninkových školách
zapojených do programu. Učitelé mohou

využít možnosti dalšího vzdělávání, mentoringu, ale i sdílení zkušeností s ostatními učiteli ve stejné roli.
Důležité je zmínit také dopad, který má
program na žáky základních a středních
škol. Skrze tréninkové školy, kam chodí
studenti programu na praxi, měla už více
než tisícovka dětí příležitost zažít tzv.
párovou výuku, kdy vyučování vedl
jejich učitel společně se studentem programu. „Párová výuka je v Učiteli naživo
jednou z cest, jak udělat hodiny pro děti
pestřejší a více se zaměřit na potřeby jednotlivců,” uvedla Vladimíra Spilková
z Filozoﬁcké fakulty Univerzity Pardubice, která v programu ﬁguruje v roli experta, jenž vnáší odborné podněty k jeho rozvoji.
Funkčnost projektu potvrdily spolupráce s univerzitami i nezávislá evaluace
Výsledkem pilotního ročníku je 15 absolventů připravených postavit se před
katedru, ale také ověření vzdělávacího
modelu připravujícího zdravě sebevědomé učitele, kteří dokážou podpořit děti ve
vlastním rozvoji. „V druhém ročníku, který jsme spustili v září letošního roku s pětadvaceti studenty, reﬂektujeme znalosti
a zkušenosti pilotního projektu,” uvedl
Jan Straka a dodal: „Budoucnost však
vidíme v přenosu tohoto praktického
vzdělávacího modelu do veřejných škol.
Máme proto velkou radost ze spolupráce,
kterou se nám již povedlo navázat například s Filozoﬁckou fakultou Univerzity
Pardubice, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Pedagogickou fakultou
Univerzity Hradec Králové.”
Správné směřování vzdělávání budoucích učitelů potvrzují i výsledky nedávné
evaluace, kterou pro Učitele naživo zpracovali prof. Milan Pol a doc. Bohumíra
Lazarová z Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jejich evaluační
zpráva oceňuje kvalitní lektory, bezpečnou podporu, inspiraci, pozitivní

komunikaci, přímý přenos do praxe a především příležitost pro vlastní prožitky –
program podle jejich slov nepracuje jen
se slovy, ale i s prožitky a skutky.
Absolventka Jitka Majerová: Není
školní hodina, kdy bych nevyužila něco
z programu Učitel naživo
Kdyby Jitce v jejích 15 letech někdo řekl,
že bude jednou učitelkou, prý by se hodně nahlas smála. Tehdy neměla ponětí,
kam ji život povede a kolik zlomových
situací ji začne směrovat k tomu, že upustí od představy rockové hvězdy, muzikálové zpěvačky či módní návrhářky a vrhne se na dráhu vzdělávání. Jedna z prvních absolventek pilotního programu Učitel naživo představila svůj příběh a cestu
k Učiteli naživo.
Jaká byla tvá cesta k Učiteli naživo?
Čemu ses věnovala před nástupem do
programu?
Předtím i během Učitele naživo jsem studovala a studuji Pedagogickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, bakalářský program, obor Pedagogické asistentství Českého jazyka a výtvarné výchovy.
Stát se opravdu dobrým učitelem je mým
snem zhruba od osmnáctého roku mého
života. Do té doby to pro mě byla poměrně nereálná představa. Kdyby se mě
zeptal někdo v pubertě, asi bych si myslela, že si spojením mě a učitelství dělá
legraci. Po maturitě jsem však už byla
téměř jednoznačně rozhodnuta, jakým
směrem se vydat. Ovšem od tohoto rozhodnutí vede dlouhá cesta a já jsem stále
na jejím začátku.
Jaká byla tvoje motivace zapojit se do
programu Učitel naživo? Co tě na programu zaujalo?
Učitel naživo se zjevil v mém životě po
neúspěšném absolvování zkoušky z literatury ve třetím ročníku. A protože mi
bylo jasné, že budu muset studium o rok
prodloužit, zjevil se program v tu nej-

vhodnější chvíli. Zaujalo mě hlavně to, že
Učitel naživo měl obsahovat vše, co mi
na fakultě chybělo – konkrétně reálná praxe ve škole, malá skupina účastníků, vzájemné sdílení zkušeností. A i když jsem
tehdy nevěděla přesně, do čeho jdu, měla
jsem z toho dobrý pocit. Velkou motivací
pro mě bylo využít efektivně volný čas
v roce, kdy jsem prodlužovala studium,
a opravdu se někam posunout. Zároveň
však ve mně rostly velké obavy, jak
zvládnu život napůl v Praze a napůl
v Brně, a k tomu těžké zkoušky, bakalářku a státnice. Bylo mi jasné, že to nebude
procházka růžovou zahradou, ale každý
den, co jsem byla na praxi ve škole nebo
na pátečním setkání, na exkurzích, na
institutech nebo kdekoliv jinde se spolužáky a průvodci Učitele naživo, se mi
více a více potvrzovalo, že mi to za to stálo!
Jaké byly tvé „učitelské plány” na
začátku programu a jak se v průběhu
programu změnily? Zvýšil program
tvou touhu po roli učitele?
Nezvýšil ani nezměnil, kupodivu, ale
zásadně mě posunul k tomu se takovým
učitelem opravdu stát. Před Učitelem
naživo i teď chci být učitelem, který bude
vždy autentický, upřímný a spravedlivý,
se kterým bude legrace, přitom dokáže
řešit dobře i vážné situace. Který bude
pro studenty inspirací a oporou, který
dokáže předat velké myšlenky i praktické
věci, který bude učit mladé lidi přemýšlet, důvěřovat si, umět naslouchat
a říci svůj názor. Takový, kterému budou
teenageři opravdu věřit, že když budou
chtít, dokážou cokoliv.
Co ti program Učitel naživo přinesl?
Co největšího si odnášíš?
To úplně nejdůležitější, co mi Učitel naživo dal, je touha se učit a zdokonalovat,
vymýšlet nové věci a zkoušet je, a když se
nepovedou, tak je zkoušet znovu a znovu.
Naslouchat lidem a respektovat je a přitom umět říci svůj názor. Být sama sebou,

autentická a přirozená v každé situaci
a chovat se k lidem tak, jak chci, aby se
oni chovali ke mně.
Program mi dal zážitky a přátele, dal mi
jistotu, že existují lidé, kteří to vidí stejně,
na které si vždy vzpomenu, když jsem na
pochybách o sobě samé. Ale hlavně mi
dal schopnost přemýšlet nad vším, co
dělám, a právě to je to, co se snažím učit
své žáky. Aspoň jednu z těch věcí, když
předám svým žákům, tak to pro mě bude
mnohem víc, než kdyby uměli poznat
všechny vedlejší věty.
Čemu se nyní věnuješ a jaký vliv na to
měl program Učitel naživo?
Nyní učím český jazyk a výtvarnou
výchovu na 2. stupni na ZŠ Lomnice u Tišnova. A jsem přesně tam, kde jsem chtěla
být, dennodenně před tabulí a mezi lavicemi s partou neuvěřitelně chytrých,
nadaných, vtipných a upřímných lidí.
A cítím, že je všechno tak, jak to má být.
Učitel naživo na to měl velký vliv, a to především v dodání sebevědomí, že můžu
být dobrý učitel, když budu chtít. A i když
mi život do cesty staví jednu překážku za
druhou, zvládnu to.
V čem v rámci své praxe vidíš největší
přínos programu Učitel naživo?
Učitel naživo mi dal neuvěřitelné množství zkušeností a inspirací, které jsou pro
mě denním chlebem. Není hodina, ve které bych nevyužila něco z Učitele naživo,
ať už je to aktivita, reﬂektivní metoda
nebo způsob, jak řešit nějaký problém.
Ovšem nejvíce ve svých hodinách využívám princip, na kterém podle mě Učitel
naživo funguje. Stačí říci jedno slovo:
Upřímnost. Nikdo si tam nikdy na nic
nehrál. A na to, že naše skupina byla
opravdu různorodá, ať jsem sdílela své
zážitky, pocity, nebo obavy s kýmkoliv,
věděla jsem, že tomu člověku můžu stoprocentně věřit. A když si lidé důvěřují,
dokážou velké věci bez ohledu na věk,
aprobaci nebo zkušenosti.
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Studijní neúspěšnost v bakalářských studijních programech
60 %

Studijní neúspěšnost na vysokých
školách: nejvyšší čas na změnu

10+ rok

50 %

9. rok

Text: Šimon Stiburek, Aleš Vlk

8. rok

40 %

7. rok
6. rok

30 %

Neúspěšně dokončená studia na vysokých školách začala v posledních
letech přitahovat pozornost jak vedení
vysokých škol samotných, tak ministerstva školství, široké veřejnosti
a samozřejmě i studentů. Přístup ke
spolehlivým datům ale byl doposud velmi problematický a diskuse o příčinách i možných opatřeních se často
zakládala spíše na dojmech než hluboké znalosti problematiky. To se nyní
snažíme změnit.
Přestože už první strategické dokumenty
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z roku 2000 chápaly studijní neúspěšnost jako problém, který je
třeba řešit, dlouhou dobu zůstávala tato
otázka až na výjimky na okraji zájmu.
V posledních letech se ale situace začala
rychle měnit, a to hned z několika důvodů.
Zaprvé, sama studijní neúspěšnost pomalu, ale kontinuálně narůstá, zejména
v bakalářských studijních programech.
Přestože ani před dvaceti lety nebyla situace o moc lepší, v současnosti už je
úspěšně ukončena méně než polovina
započatých bakalářských studií a v některých oborech je jich ještě mnohem
méně – včetně řady oblastí, kde je po
absolventech na trhu práce enormní
poptávka.
Zadruhé, rychlý nárůst počtu studentů
v posledních dvaceti letech přivedl na
vysoké školy úplně nové skupiny lidí,
s výrazně odlišným zázemím, zkušenostmi, předchozím vzděláním, očekáváními
a potřebami, než bylo typické pro studenty v devadesátých, nebo dokonce osmdesátých letech. Vysoké školy se s touto
změnou vypořádaly z hlediska kapacit,
ale často jen velmi váhavě a pomalu přistupují k hlubším změnám v pojetí výuky, přístupu ke studentům a podpůrným
službám, které jim nabízejí. Propast mezi
tím, co dnešní studenti chtějí a potřebují,
a tím, co jim vysoké školy nabízejí, je
čím dál tím nepřehlédnutelnější, a vysoká studijní neúspěšnost je jedním z jejích
důsledků.

Zatřetí, počet uchazečů o vysokoškolské
studium dosáhl vrcholu v roce 2010 a od
té doby zejména v důsledku populačně
slabých maturitních ročníků strmě klesá,
za šest let o celou třetinu. Vysoké školy,
které jsou na počtech studentů stále do
velké míry existenčně závislé, mají problém naplnit své nově vybudované kapacity a přirozeně tak obrací pozornost
k vysoké studijní neúspěšnosti.
Začtvrté, v západní Evropě je problematika studijní neúspěšnosti aktivně diskutována již řadu let (v USA dokonce již
řadu desítek let) a díky čím dál tím těsnější mezinárodní spolupráci se toto téma
přenáší i do České republiky. Svou roli
v tom hraje i Evropská komise, která sociální otázky a jmenovitě i studijní neúspěšnost výrazně propaguje jak ve svých
strategických materiálech, tak i v podmínkách pro čerpání strukturálních fondů.
Polovina bakalářů
Studijní neúspěšnost je (nejen) v ČR nejvyšší v prvních dvou ročnících bakalářského studia, kdy se studenti teprve
seznamují se systémem vysokého školství a zjišťují, co vlastně chtějí a co se po
nich chce. Současně se ale většina těch,
kteří ze studia odejdou, později zapíše
znovu, ať už na stejnou, nebo jinou vysokou školu, do příbuzného nebo úplně
odlišného studijního programu. Zhruba
dvě třetiny z nich tak dříve či později nějaké studium úspěšně dokončí. Naopak ve
vyšších ročnících je neúspěšnost relativně nízká a v navazujícím magisterském
studiu se drží kolem 20 %. Doktorské studium oproti tomu opět dokončí jen asi
polovina zapsaných, byť situaci doktorandů a příčiny jejich neúspěšnosti můžeme s bakalářskými studenty srovnávat
jen těžko.
Na bakalářském stupni je neúspěšnost
nejvyšší v zemědělských, technických
a přírodovědných oborech, nízkou neúspěšnost vykazují naopak prestižní obory, jako právo, lékařství nebo psychologie. I v rámci jednotlivých oborových skupin ale existují velké rozdíly mezi jednot-

livými školami, fakultami a programy.
Ukazuje se, že obor studia je jen jedním
z faktorů, které mají na úspěšnost vliv,
a podstatnou roli hraje i to, kdo, koho, co,
jak a v jakém prostředí učí.

5. rok
4. rok

20 %

3. rok
2. rok
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Na mezinárodní úrovni (zatím, navzdory
snahám EU) nejsou k dispozici data, která by umožňovala spolehlivě srovnávat
jednotlivé země mezi sebou – rozdíly
v metodikách jsou příliš velké. Z dostupných informací se ale zdá, že Česká
republika není výjimečná. Míra neúspěšnosti u nás není ani nejnižší, ani nejvyšší
v Evropě a řada států na západě, východě,
severu i jihu se potýká s podobnými problémy, byť okolnosti mohou být odlišné.

1. rok

2001

ź

ź

Co s tím?
Co naopak srovnávat můžeme, jsou politická opatření a přístupy, které jednotlivé
země volí. Zásadní příspěvek v tomto
směru představovala celoevropská studie
HEDOCE z roku 2015 (realizovaná nizozemským výzkumným centrem CHEPS
a norským NIFU), ke které i autoři tohoto
článku přispěli případovou studií. Tato
studie nabízí inspiraci a zajímavou reﬂexi i pro ČR.
Autoři studie identiﬁkovali několik širokých skupin opatření, která mohou vysoké školy přijímat pro podporu úspěšnosti
studentů. Patří mezi ně:
ź

zlepšování přístupu k informacím
o podobě, náplni a požadavcích studijních programů a podpora uchazečů v tom, aby si vybrali pro ně vhodný
program;

ź

opatření v oblasti přijímacího řízení
(typicky úprava testů a kritérií tak,
aby dokázaly lépe předvídat úspěšnost studentů);

ź

sběr podrobných dat o průchodu studentů studiem a jejich využívání pro
cílení podpůrných opatření;

ź

podpora sociální integrace studentů
jejich začlenění do života školy;
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vyrovnávání šancí studentů zejména
nabídkou podpůrných kurzů, podporou vzájemného učení studentů mezi
sebou atd.;
a konečně úpravy podoby a náplně
studijních programů a pravidel pro
průchod studiem.

V některých z těchto oblastí jsou české
vysoké školy velmi aktivní a například
různé formy podpůrných a vyrovnávacích kurzů se staly na řadě z nich samozřejmostí. V jiných oblastech je situace
horší – například pokud jde o práci s uchazeči. Většina škol sice výrazně investuje
do marketingu a snaží se přilákat studentů co nejvíc, jen málokterá přitom ale
myslí na jejich férové a srozumitelné
informování o tom, co je ve studiu vlastně čeká a jaké požadavky budou muset
naplňovat.
Faktorem, který je při vymýšlení opatření
v oblasti studijní neúspěšnosti v ČR asi
nejvíce opomíjeným, je hlubší práce
s motivací studentů. Je to právě motivace,
která rozhoduje, zda bude studentovi stát
za to prosedět noci nad knihami a projekty, chodit na přednášky, aktivně se zapojovat do seminárních diskusí a věnovat
čas a energii snaze o skutečné pochopení
problémů a osvojení si dovedností. Vysoké školy si přitom často nepřiznávají, že
motivace není něco, s čím by se člověk
narodil a s čím by se nedalo nic dělat –
naopak, chuť do studia se může měnit i ze
dne na den. Obrovský vliv na ni má přátelskost prostředí, přístup vyučujících,
složení kurzů, vztahy se spolužáky, povědomí o kariérních vyhlídkách a mnoho
dalších věcí, které můžeme ovlivnit, ale
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neuvědomujeme si jejich důležitost.
Neexistují žádné důkazy, že ze škol
odcházejí jen ti „hloupí“ a „neschopní“.
Čím dál tím častější naopak je, že studium nedokončují ambiciózní, schopní
a sebevědomí jedinci, kteří jsou ke škole
kritičtí, nevidí ve studiu pro sebe přínos
a raději odcházejí dělat něco jiného – ať
už přejdou na jiný obor, věnují se kariéře,
nebo se třeba odstěhují do zahraničí.
V některých případech tak úspěšné
dokončení studia může být důkazem spíše konformity a neochoty opouštět vyšlapané cestičky než schopností.
Neznamená to, že by v tomto ohledu vysoké školy nic nedělaly, jenom si prostě často neuvědomují důležitost motivace pro
studijní úspěch, nejsou zvyklé tímto způsobem přemýšlet. Věci jako seznamovací
kurzy, společenské akce, podpora studentských spolků, exkurze, projektová
výuka, hostování zajímavých expertů
z praxe, zlepšování povědomí studentů
o možnostech uplatnění po absolvování
atd. jsou samozřejmostí mnoha fakult
a programů, ne vždy jsou ale dobře nastavené a zkombinované tak, aby vytvářely
skutečně vstřícné prostředí a probouzely
ve studentech pocit, že je báječný nápad
strávit celý víkend řešením odborných
problémů. Navíc bohužel efekt i několika
dobře myšlených opatření může být přebit několika extrémně nudnými vyučujícími nebo protivnými pracovnicemi studijního oddělení.
Mezi konzervativním a moderním
pojetím
Stav politiky v oblasti podpory studijního
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úspěchu studentů je v ČR, podobně jako
v dalších zemích v regionu, do velké míry
odrazem přežívajícího konzervativního,
„elitistického“ pojetí role vysokých škol.
Řada akademiků, a nejen jich, se domnívá, že studium by mělo být výlučným privilegiem pro ty nejschopnější a nejhouževnatější a že rozšíření přístupu ke vzdělávání je nesmyslem, který jim vnutili
hloupí politici. Oproti tomu v některých
zemích západní Evropy převažuje důraz
na přidanou hodnotu studia – ne každý
absolvent musí být nutně aspirant na
Nobelovu cenu, důležité je, zda na konci
studia umí něco užitečného, co by bez něj
neuměl a co ho lépe připraví na život
a kariéru. Do určité míry je debatu o studijní neúspěšnosti možno redukovat na
diskusi mezi těmito dvěma pohledy na
smysl vysokého školství.
Celou problematikou se podrobněji zabýváme v knize Studijní neúspěšnost na
vysokých školách: Teoretická východiska, empirické poznatky a doporučení, která vyšla letos na podzim v Sociologickém
nakladatelství SLON. Monograﬁe představuje první česky psanou publikaci
nabízející ucelený přehled, od teoretických východisek a zahraničních výzkumů, přes vhled do české situace
z perspektivy politických strategií i kvantitativních dat, až po subjektivnější hodnocení problematiky a inspiraci pro tvůrce opatření na státní i institucionální úrovni. Spíše než výzkumníkům hluboce
ponořeným do studia problému tak kniha
nabízí orientaci zaměstnancům ministerstva i vysokých škol, kteří se snaží situaci
měnit, a potažmo i studentům a široké
veřejnosti.
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Mezinárodní den studentstva
byl znásilněn komunismem
Text: Markéta Majerová
S Michalem Zimou o nutnosti péče
o demokracii, průběhu letošních oslav
17. listopadu i potřebě vrátit do kalendářů Mezinárodní den studentstva.

efektivity procesů a ve jménu pragmatismu, což se může v krátkodobém horizontu jevit jako dobrá cesta, z dlouhodobého
hlediska je to cesta do pekel.

Oslovuje ještě dnešní studenty datum
17. listopadu?

Vnímáte letošní 17. listopad v důsledku výsledků voleb jinak než předchozí
ročníky?

Studentům je 17. listopad stále hodně
blízký. O tom jsme se přesvědčili např.
přede dvěma lety, když prezident Zeman
právě v tento den zabral Albertov. Takovéto bezprecedentní narušení události
a místa, které patří studentům, vedlo lidi
k jasné a rychlé reakci. Předtím si nikdo
nepřipouštěl, že by něco podobného
mohl nejvyšší představitel státu udělat.
Připravil se náhradní 17. listopad a lidí
přišlo mnoho. I letos očekávám na
Národní třídě a Albertově desetitisíce
lidí. O počet strach nemám. Ale pro
mladé je dle mého těžko uchopitelné, co
to ten boj za svobodu a demokracii vlastně je.
Myslíte si, že pro studenty jsou v současnosti demokracie a svoboda něčím,
co si začínají uvědomovat, nebo se
musí stát nějaká událost, která tyto
hodnoty ohrozí, aby to pro ně nabylo
na významu?
To je velmi těžká otázka a netroufám si na
ni odpovídat za všechny studenty. Myslím si, že pro dnešní studenty je svoboda
a demokracie každodenní chléb. Žijí v ní,
jsou v ní vychovaní a žít v ní budou. Myslím si, že v drtivé většině případů si nedokážou ani představit, jaké by to mohlo
být v jiném režimu. S ohledem na volební
výsledky do Sněmovny si nejsem jist,
zda si studenti vůbec uvědomují důležitost demokratického systému pro naši
budoucnost. Demokracie je živoucí organismus, který musí o svůj zdravotní stav
pečovat v reálném čase. To není žádná
konstanta. Je to proměnná, která se neustále v čase mění. A mění se na základě
toho, kdo demokracii v aktuálním období
tvoří. Pakliže máme představitele, kteří
znásilňují demokracii za účelem vyšší

Dle mého názoru lidé nyní mohou otevřít
oči a zamyslet se nad tím, jak se naše společnost rozhodla a jak je aktuálně názorově naladěná. Pro mě je neštěstí voleb
úspěch SPD, to říkám na rovinu. Pakliže
její předseda Tomio Okamura veřejně
deklaruje, že nemůže splnit to, co slibuje… přesto dostane bezmála 11 %. Doufám, že jeho výroky po volbách o znárodnění České televize, Českého rozhlasu
a zrušení senátu všemi zatřesou. Odpusťte mi, ale takováto veřejná rétorika mi skoro evokuje počátky nástupu Hitlera
k moci. Zdá se mi, že lidé jsou prostě otupělí. Připadá mi, že všichni stále sázejí na
to, že jsme si tu demokracii všichni
vybrali po sametové revoluci a že tady
bude napořád. Ve světle současných událostí bychom spíše měli více mluvit
o tom, proč je demokracie a svoboda důležitá. Mám pocit, že se tato skutečnost
nebezpečně rychle ze společnosti vytrácí.
Proto připomínám notoricky známou frázi Churchilla, že demokracie je velmi
špatný systém vlády, ale bohužel neznáme žádný lepší.
V minulosti se studenti snažili podpořit
atmosféru svobody ve společnosti a usilovali o demokratickou společnost.
Myslíte si, že je ve studentech stále
potenciál hybné síly obdobnou aktivitu
iniciovat?
Určitě. Studenti tento potenciál projevili
v minulosti hned několikrát. Stačí připomenout studentská protestní hnutí z let
1939, opomíjená hnutí šedesátých let a to
nejznámější z roku 1989. Dnešní situace
je však taková, že dlouhodobě žijeme
v nádherném věku. Není tu žádný skutečně vážný problém. Naše země netrpí

a společnost se podle toho vyvíjí. Souvisí s tím i ta těžká uchopitelnost důležitosti
demokracie. Velká část dnešní populace
si nepamatuje, jaké to bylo dříve. Neuvědomuje si, za co bychom měli být vděční
a v jakém blahobytu a svobodě vůbec
dnes žijeme. Proto si toho neumíme vážit
a naše národní hrdost se projevuje spíše
při mistrovství světa v hokeji, nebo ji
umějí rozhýbat určité události… třeba
když Zeman zabral Albertov, tam se ta
národní hrdost nejen u studentů opět projevila. Ale to je přeci zoufale málo, aby se
česká národní hrdost scvrkla pouze na
tyto události!
Jaký program plánujete na letošní 17.
listopad?
V rámci Albertova i Korza Národní, což
jsou dvě největší studentské události plánované na 17. listopad, budou probíhat
nejrůznější diskusei s odborníky na školství z jednotlivých parlamentních stran.
Zaměříme se na to, jak bude vypadat vzdělávání v následujících letech. Důležitým
tématem bude reﬂexe požadavků, které
na ně klade třebaprůmysl 4.0. Řada diskusí bude mít i mezinárodní přesah
a dotkne se situace v Maďarsku, Polsku,
na Slovensku a ve střední Evropě - v rámci V4. Svoboda už někde může být na
ústupu a ty krůčky jsou tak malé a krátké,
že si jich řada lidí ještě nevšímá. Proto si
je pojďme připomínat
Jak se do oslav zapojuje akademická
obec?
Vysoké školy po celé republice uctívají
17. listopad u pomníků prakticky ve
všech městech. To hlavní penzum programu je v Praze kvůli historickým reáliím. Každoročně přijíždějí z Olomouce
a Brna vlaky a autobusy studentů a pedagogů, kteří se zapojí do průvodu a celého
programu 17. listopadu. Program začíná
v 9 hodin u Hlávkovy koleje jako připomínka roku 1939, pokračuje v Žitné ulici
připomínkou 28. října 1939, kdy došlo
k smrtelnému zranění Václava Sedláčka

a postřelení Jana Opletala. Poté se průvod
přesouvá na Albertov, kde uctíváme jak
rok 1939, tak rok 1989. Další program je
na Národní třídě a večer pak v Rudolﬁnu,
kde bude letos zahájen festival Festa Academica. Participace vysokých škol je
v tomto ohledu značná. Pokládají se věnce, rektoři jednotlivých vysokých škol
dávají záštity a chtějí se podílet na uctění
památek. Angažovanost ze strany akademických obcí je výrazná a myslím, že to
tak i nadále zůstane. V tomto ohledu jsem
optimista.
Jedním z témat, která 17. listopadu
opakovaně zaznívají, je uvedení Mezinárodního dne studentstva do kalendářů. Proč?
Změna názvu není úplně změnou, jedná
se o doplnění názvu, tak aby reﬂektoval
i rok 1939. Jedná se o změnu na Den boje
za svobodu a demokracii a k tomu doplněk a Mezinárodní den studentstva. Mezinárodní den studentstva je totiž mezinárodně uznávaný svátek, který byl zaveden v Londýně v průběhu 2. světové války na základě listopadových událostí
v Praze roku 1939, kdy byli popraveni studentští vůdci a uzavřeny české vysoké
školy, což byl přímý důsledek zakázané
manifestace, ve kterou přerostl pohřeb
Jana Opletala. Mezinárodní setkání studentů se vyhlášením tohoto svátku chtěla
přihlásit k odkazu českých studentů, kteří
jako první pozvedli svůj hlas a dokázali
i v takto vyhrocené situaci říci NE nacistickým okupantům, přestože si byli jistí
tím, že jim za to hrozí perzekuce. Právě
proto byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva a je to skutečně jediný svátek
mezinárodního významu, který má kořeny v České republice, respektive v Československu.
Z jakého důvodu tento název nebyl ke
svátku přidán?
Bohužel nedošlo k tomu, protože představitelé některých stran mají jakousi iracionální obavu z toho, že Mezinárodní

den studentstva zde byl za komunismu
a může být vnímán jako komunistický
svátek. Chtěl bych říci, že to je důsledek,
nikoli příčina. Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen ve čtyřicátých letech
dvacátého století, teprve poté ho komunistický režim znásilnil. Není to problém
Mezinárodního dne studentstva, ale tehdejšího režimu. Když se studenti odkazují na Mezinárodní den studentstva,
neznamená to, že se odkazují ke komunismu. Odkazují se k památce roku 1939,
který právě tento den, tento název symbolizuje. Proto jej chceme zpět v kalendáři.
Stojí o tuto změnu samotní studenti,
nebo je to nezajímá?
Určitě stojí. Máme petici Národního parlamentu dětí a mládeže, což je reprezentace středoškolských studentů, kteří se
postavili za přejmenování tohoto svátku.
Česká středoškolská unie nás v tomto
také podpořila, stejně jako nejstarší česká
nadace – Nadace Hlávkových, která dlouhodobě bojuje za navrácení Mezinárodního dne studentstva do českého kalendáře. Mohu jmenovat též Unii českých
pěveckých sborů, která si každoročně festival Festa Academica připomínají vyhlášení tohoto svátku. Mnozí rektoři dlouhodobě podporují tuto myšlenku a současně
ji podporují i zástupci Rady vysokých
škol a další. Napříč akademickým prostředím je to velmi chtěná záležitost
a smůlou je, že naši volení představitelé
se rozhodují na základě z části redukcionistických myšlenek.
Jaké kroky plánujete podniknout, aby
se tento den znovu objevil v našich
kalendářích?
Budeme to 17. listopadu akcentovat, protože to Mezinárodní den studentstva je.
Pan profesor Pavlíček z Hlávkovy nadace to vždy zdůrazňuje ve svém projevu,
stejně jako Vojmír Srdečný, což je pamětník 17. listopadu 1939, kterého u Hlávkových kolejí určitě uslyšíte stejně jako

minulý rok. V budoucnu hodláme tuto iniciativu směrem k poslanecké sněmovně
znovu oživit, protože tam aktuálně leží
poslanecký návrh ve druhém čtení, který
má v obsahu právě doplnit název 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Do
budoucna určitě budeme chtít prosadit
tuto iniciativu i v novém složení sněmovny, tak uvidíme, jak se vyvinou jednání.
V čem vidíte největší přínos přidání
nového názvu vy osobně?
Tu nejvyšší přidanou hodnotu vidím
v tom, že se konečně stát přihlásí k činům
svých studentů z roku 1939, činům, které,
formovaly moderní historii České republiky, respektive Československa. Bez listopadu 1939 by nebyl listopad 1989. 17.
listopad je v našich dějinách skutečně
velice důležitým datem a je spojený právě se studenty. Takže já vidím největší přidanou hodnotu v tom, že se ČR oﬁciálně
přihlásí k tomuto odkazu, protože to je
něco, co tu má kořeny a co sem bytostně
patří. V neposlední řadě je to také uctění
všech pamětníků, kteří se v roce 1939
zapojili, zároveň se jedná o celosvětový
svátek, který ČR jako jedna z mála zemí
nemá, přestože právě od nás pochází.
A co je smyslem pořádání akcí, které se
vážou k 17. listopadu?
Zprostředkovat lidem možnost pohlédnout do minulosti a zamyslet se nad tím,
proč v té době mladí lidé vyšli do ulic
a protestovali. Připomenout, že se jednalo o masové akce, a právě proto měly
význam. Ukázat nejen na hrdinství, ale
i činy všech, kdo byli do těchto událostí
zapojeni, a připomenout důvody, které je
k tomu vedly, přestože mohli přijít o život. To je odkaz 17. listopadu.
Přijde vám ten odkaz aktuální?
Víc než kdy jindy.
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jsem měl z toho, že ve druhém poločase
už v podstatě nebylo třeba pískat, kluci
hráli naprosto fair play. A taky jsem byl
rád, že naše škola vyhrála. Kluci zvolili
fotbal naschvál, spousta z nich ho hraje.
Hned když družstva nastoupila, bylo to
poznat. Kluci z Prahy 11 přišli oblečení
jako na tělocvik, naši kluci jako fotbalisti
na zápas.“

Fotbalový turnaj pod
taktovkou ScioŠkoláků
Text: Lenka Kunešová
Facebook hlásí: Ve ScioŠkole na Praze
9 si děti ze 3.+4. třídy samy zrealizovaly fotbalový zápas s dětmi z jiné školy.
Všechno si zajistily samy. Domlouvám
si setkání s organizátory – Tedem,
Tadeášem, Petrem a průvodcem Kapíkem a vyrážím do školy.
Přicházím tam ve středu ráno ke konci října, dveře mi otevírá dvojice kluků, jeden
má plynovou masku na obličeji, druhý ho
následuje s notebookem v ruce (natáčí
zrovna horor, asi 16. horor v tomto školním roce, vysvětluje mi průvodce Kapík).
Přicházím na hlavní chodbu ScioŠkoly.
Na chodbě jsou na stěnách různé informace, jako pravidla chování, programy
dne, shromáždění. Jsou tu rozmístěny
gauče, na kterých sedí (nebo se spíš válí)
děti a povídají si, a velká knihovna. Ted,
hlavní organizátor akce, hraje zrovna venku na hřišti fotbal, takže asi 20 minut
čekám. Za tu dobu kolem mě ještě několikrát projde dvojice s plynovou maskou
a s notebookem a mihnou se další děti.
Procházím si informační zeď. Dozvím se
z ní, že jsou tu dnes na návštěvě kandidáti
na ředitele další ScioŠkoly. Čtu si rozvrh,
ten dnes začínal cca 20minutovým setkáním v kolejích, pak následují střípky.
Zaujme mě několik vypsaných aktivit od
jednoho kluka na různá témata – Styly
hudby – poslouchání a určování stylu
nebo Nejkrásnější města – promítání
z nejhezčích měst. A překvapuje mě,
kolik dětí se na které aktivity přihlásilo.
Kolem mě probíhá úklid a přesun nábytku, občas zazní hudba a občas bouchnou
dveře. Jak ukazují cedule na stěnách,
když je zhasnuto na chodbě, je hodina,
když je rozsvíceno, je přestávka. Teď je
hodina.
Kapík, jeden z průvodců, který má na starost věkovku 3.+4. třídy, se mě ujímá
a v krátkosti mi shrne celý průběh akce.
Sedíme spolu v průvodcovně, místnosti,
kterou sdílejí průvodci. Ti se zde různě
objevují a zase mizí, stejně jako děti.
Celou dobu je tu přítomno několik dětí,
které sedí v klidu u stolu a čtou si.

S nápadem na organizaci fotbalového turnaje přišli kluci z věkovky 3+4. Na začátku byli Petr a Tadeáš, na shromáždění
přednesli nápad na fotbalový turnaj. Průvodci na shromáždění navrhli, že na
začátku bude lepší zorganizovat zápas
s jednou školou, jako takovou demo verzi, a pak zkusit větší turnaj. V této podobě
byl plán odhlasován, jako soupeř byla
zvolena ScioŠkola Praha 11.

každý by mohl přinést pomůcky
Tadeáš T. nabízí zařízení trenéra
trénovat by šlo při kroužku Florbal/Fotbal
ź Otazníky: Kdo by byl rozhodčí?
SCHVÁLENO – VYZVEME PRAHU
11 A DOMLUVÍME S NIMI TURNAJ
ź
ź
ź

Ukázka ze zápisu ze školního shromáždění ze dne 12. 9. Zápis dělají děti a je
veřejně dostupný na webu školy.

Pak bylo asi 14 dní ticho po pěšině, nikdo
se k ničemu neměl. Až Ted přišel s tím, že
se organizace ujme. Podle Kapíka Tedovi
s přípravou hodně pomohli rodiče, strávili s tím několik odpolední. Například společně kontaktovali průvodce z Prahy 11.

Návrh 3 – Fotbalový turnaj ke schválení
ź buď McDonald's cup – zapojit se
ź je mezi cizími školami v různých
věkových kategoriích
ź turnaj jen pro naši školu – formát by
se domluvil
ź šlo by uspořádat v Běchovicích –
Tadeáš dovede zajistit
ź šlo by to uspořádat jako turnaj pro ScioŠkoly
ź mohli bychom tuto akci hostovat
ź vyzvat Prahu 11, abychom si vyzkoušeli organizaci

Jak se ukázalo až v den utkání, něco se trochu podcenilo – průvodci s dětmi to doháněli těsně před zápasem. Aby se mohl
uskutečnit, bylo potřeba domluvit hřiště
se střední školou, která se ScioŠkolou sdílí budovu, zajistit občerstvení, sehnat rozhodčího. Průvodce Kuba sehnal Tomáše
Ujfalušiho, jehož dcera školu navštěvuje.
Kapík doplňuje: „Dobré na tom bylo, že
kluci ho vlastně ani moc neznali. Až když
se koukli na internet, byli překvapení,
kdo že jim to bude pískat. Rozhodčí si na
začátku dohodl s dětmi pravidla. Radost

A teď už přichází hlavní organizátor Ted
– za doprovodu Petra a Tadeáše. Chtějí si
se mnou povídat všichni, protože mají
pocit, že všichni se na tom tak trošku podíleli. Na rozhovor se těšili, přiběhli rovnou
ze hřiště, mají ještě ze hry venku špinavé
ruce i oblečení. A tak se kluci pouštějí do
vyprávění ze svého pohledu.
Tadeáš s Petrem se předhánějí, že
s návrhem na zápas přišli oni, přednesli to
na shromáždění. Shromáždění se tady ve
škole koná každé úterý a chodí tam většinou tak 10–12 dětí. Kluci zatím s žádným
jiným návrhem nepřišli, fotbal byl první.
Chtěli se zapojit do McDonald's Cupu
nebo uspořádat turnaj pro školy v okolí.
Hlavně si ale chtěli zahrát s někým dalším než jen s lidmi ze školy. Když si na
shromáždění prošli všechny možnosti,
souhlasili s nápadem průvodců zahrát si
nejdříve se ScioŠkolou Praha 11 a pak se
případně pustit do větších turnajů.
Pak se do vyprávění zapojí Ted. Baví ho
organizování a zařizování, a proto se rozhodl, že se organizace zápasu ujme. Kontaktoval e-mailem průvodce z Prahy 11

a domluvil s ním, co bylo potřeba. A jak
dodává, důvod, že si to vzal na starost, byl
i ten, že on jako skoro jediný z dětí používá e-mail. Ted doplňuje, že mu trochu
pomáhali rodiče, a to hlavně tak, že mu
připomínali odeslání e-mailu.
Ptám se, co všechno bylo ještě potřeba
zajistit, aby se zápas mohl uskutečnit.
Kluci se dohadují, co bylo nejtěžší – zda
vybrat dresy, nebo správný míč. S dresy
se to vyřešilo jednoduše, dohodli se, že
žádné speciální mít nebudou, protože se
všichni poznají podle obličejů. Nějaký
míč nakonec taky vybrali. A pak bylo
potřeba dát dohromady sestavy. Dohodli
se, že budou moct hrát i mladší děti, nejen
ty z věkovky 3.+4. třídy, které s nápadem
přišly. Z toho měl radost hlavně Petr, protože mohl hrát i jeho bratr. A Tadeáš dodává: „Mohli hrát všichni, kdo hrát chtěli.
A přihlásili se i kluci, od kterých jsme to
vůbec nečekali.“
Děti si před zápasem rozdělily role – kromě hráčů tak vznikla ještě skupinka zdravotníků a stevardů. Zdravotníci si připravili oblečení a lékárničky, stevardi zajistili občerstvení a během zápasu je roznášeli lidem. A ze zdravotnic se během zápasu a po něm staly masérky, což podle
Tedova komentáře bylo nakonec na
celém zápase to nejlepší.
Zápas se uskutečnil 12. 10. Přijely děti
z Prahy 11 a s nimi asi tři průvodci.
Nejdříve si společně prohlédli školu, kterou je prováděli průvodci (pozn. nevím,
jestli průvodci jako dospělí školní průvodci, nebo jestli se nějaké děti staly průvodci na provádění návštěvy po škole),
pak byl na řadě fotbal. Kluci se překřikují, aby mi odpověděli, jak že to dopadlo:
10:0, nééé, 10:1, nééé, 10:0. Tadeáš
vysvětluje: „Oni dali jeden gól, ale ten
neměl být uznán. Ale to bylo zvláštní, ti
kluci z Prahy 11 slavili i tu prohru. Oni
měli radost, jako kdyby vyhráli.“
Na závěr mi ještě kluci shrnují, co dalšího
plánují s jinými ScioŠkolami – odvetný
zápas s Prahou 11, zatím se neví, v čem to
bude, možný je opět fotbal nebo ﬂorbal.
A také se chystají do Brna, budou bydlet
ve škole a podívají se po městě.
Loučím se, Ted, Petr i Tadeáš běží na další program. Na chodbě pokračuje natáčení hororu. Ptám se, zda je možné někde na
videa kouknout, ale zatím prý nejsou
veřejná. Tak třeba příště.

Slovník ScioŠkol
PRŮVODCE
Průvodce – dospělí nejsou ve ScioŠkolách těmi, kdo mají vždycky pravdu
a určují dětem, co kdy, kde, jak a s kým
mají dělat (alespoň ne pořád). Místo toho
pomáhají dětem najít jejich vlastní cestu
ke studijní autonomii, provádějí je na cestě vzděláváním. Děti ve ScioŠkole jsou
odpovědné za své učení, často se učí
samy. Nepotřebují nikoho, kdo je učí. Ale
potřebují člověka, který je provádí jejich
učením a rozvojem. Proto dospělým neříkáme učitelé, ale průvodci.
STŘÍPKY
Fungují na ScioŠkole v Praze 9. Jsou to
aktivity organizované většinou dětmi,
mohou mít podobu hry, prezentace,
workshopu. Děti, které chtějí organizovat střípek, dopředu vypíší témata, připraví program a nechají si ho odsouhlasit
Střípkovou radou (která je složena
z dětí). Ostatní děti se pak na střípky zapisují, většinou mají na výběr z pěti možností, co danou hodinu dělat.
KOLEJ × VĚKOVKA
Kolej – důležitá organizační jednotka ScioŠkoly. Stálá domovská skupina různě
starých dětí, která se pravidelně schází
pod vedením průvodce. Podobně jako
koleje, jak je znáte z ﬁlmů o Harry Potterovi. V koleji si povídají o tom, co se ve
škole aktuálně děje a co se bude dít. Děti
v koleji společně snídají, dávají návrhy
na shromáždění, jezdí na výlety. Starší
děti pomáhají mladším.
Věkovka – skupina dětí podobného věku,
například 3.+4. třída. Většinou se učí společně. Může se různě dělit (například
podle úrovně v angličtině) nebo spojovat
s jinými věkovkami.
SHROMÁŽDĚNÍ
Shromáždění – pravidelně se schází k projednávání a přijímání návrhů týkajících
se života ve škole, pravidel apod. Hlasy
dětí, průvodců i členů vedení školy jsou
rovnocenné, rozhodující je síla argumentů a schopnost přesvědčivě je prezentovat. Účast je dobrovolná.

25

24

Text: Markéta Majerová
Jak byste deﬁnoval ideální představu
mediální gramotnosti?
Já si myslím, že už od hodně nízkého
věku by měli lidé chápat, jak vznikají
informace. Jak se liší fakta od manipulací
a spekulací. Schopnost rozlišovat
bychom se měli naučit co nejdříve,
protože mi připadá, že se s tím setkávají
už děti a může to mít vliv na jejich
chápání banálních zpráv, které se týkají
jejich bezprostředního okolí. Proto by
měly umět rozlišit, čemu mohou
důvěřovat a na co se nechytit.
A měli by dovednost rozlišit pravdivou
informaci od dezinformace předávat
dětem rodiče nebo škola?

Erik
Tabery
Bez psaného slova
společnost hloupne

Samozřejmě se jedná o kombinaci. Ale
ve škole se to učit musí. Bylo by ideální,
kdyby se o problematice manipulací
a dezinformací mluvilo i v rodinách, ale
mám pocit, že některým z nás ještě
nedochází, o jak důležité téma se jedná.
Proto ho má otevírat také systém.
Nedávno jsem byl na debatě na gymnáziu, kde mi studenti říkali, jaký mají
problém s tím, že jejich rodiče vůbec
nezajímá veřejné dění. Doma se o tom
nebaví a chybí jim možnost si s někým
popovídat. Právě s tím musí systém
pomoci.
Je ale možné se o tom bavit ve škole,
která má být apolitická? Nemají
učitelé oprávněný strach z toho, aby
nebyli napadáni, že do výuky vnášejí
politiku nevhodným způsobem?
Ta obava je silná a je vidět, jak se školy
bojí. Nicméně je možné mluvit o principech a de facto nemusíte zabřednout do
politických detailů. Ukázat dezinformaci
jde i na příkladech jak ovlivnit obchodní
či společenské chování. Není obtížné
najít příklady, u kterých víte, že se lidé
nebudou bát o nich mluvit, jako když
budete debatovat o dezinformacích
o uprchlících, Schwarzenbergovi nebo
Zemanovi. Princip se dá učit dobře
i apoliticky.
Zmínil jste, že jezdíte do škol na osobní
debaty. Není to ale už přežitý formát,
když je možné si vaše názory přečíst

nebo pustit na videu? Je podle vás
i v dnešní době dostupných záznamů
a online přenosů osobní kontakt
nenahraditelný?

ale chtěli si svůj dojem ověřit. Mám
z toho radost, protože to takové dříve
nebylo. Jako by se trošičku dařilo
propichovat ony pověstné bubliny.

Já mám paradoxně pocit, že osobní
kontakt je pořád důležitější a důležitější.
Spousta lidí se cítí být zahlcená
informacemi a tím spíš se pro ně stává
důležitým vidět živého novináře. Mít
možnost se ho na něco zeptat. Vidět jak
přemýšlí, argumentuje a reaguje na

S jakým očekáváním podle vás lidé na
debatu přicházejí? Jaká je jejich
motivace, aby na ni přijeli třeba z té
zmiňované vesnice?
Myslím, že někteří chtějí vědět, jak
média fungují, jiní jsou zvědaví na to, jak
reagujete na otázky. Jestli jste ochotni jim
naslouchat, nebo jim přijedete pouze
kázat a pak zase odjedete. A myslím si, že
ve chvíli, kdy vidí, že je debata poměrně
otevřená, a když mluvíte i o nedostatcích
své profese nebo vlastního časopisu,
najednou je to pro ně zajímavější. Nemají
pocit, že jsou na nějaké hodině nepříjemného učitele. Když jsem se občas lidí
zeptal, jak se o debatě vůbec dozvěděli,
bylo to často na doporučení někoho, kdo
nás zná. Také v tomto ohledu zafungovala dobře má knížka (Opuštěná společnost
– pozn. red.), která paradoxně proráží
bubliny více než psaní do časopisu. To
mě překvapilo úplně nejvíc. Za prvé to
čtou mladší lidé, než jsou čtenáři
Respektu, nebo právě lidé, které mediální
svět nezajímá, nebo k němu nemají
důvěru. Často po přečtení knížky získají
větší zájem i chuť o tématu debatovat.

Bylo by ideální,
kdyby se
o problematice
manipulací
a dezinformací
mluvilo i v rodinách,
ale mám pocit, že
některým z nás ještě
nedochází, o jak
důležité téma se
jedná.

Jak se daří Respektu oslovovat mladší
čtenáře? A jak je motivujete k tomu,
aby měli ochotu číst delší analytické
texty a věnovat jim čas jako vaší
knížce?

kritiku. U mladších generací je znát, jak
jim je mediální svět vzdálený. Jsou chytří
a mají zájem, ale spoustu informací
přijímají od zdrojů, u nichž mnohdy není
dohledatelné, odkud ona informace
pochází. Proto je podstatné jim popisovat, jak fungují média, jak skuteční
novináři ověřují fakta, uvádějí zdroje,
odkazy apod. V poslední době se mi zdá,
že zájem o téma médií stoupá nejen
u studentů, ale také u starší generace.
Stále častěji mi lidé říkají, že na debatu
přijeli z vesnice, což dříve nebylo.
Setkával jsem se i s těmi, u kterých byla
znát ostražitost vůči mediálnímu světu,

To je pro média – všude na západě – jedno
z největších témat: jak zaujmout mladé?
Respektu se vlastně docela daří a mladou
generaci neztrácí. Otázka je, na jak
dlouho, protože nevíme, jak se bude
čtenářské chování vyvíjet. Moje zkušenost je, že za prvé funguje onen osobní
kontakt, kdy vás čtenář poznává. Za
druhé, že svět mladých lidí berete vážně.
To souvisí s tím, že se jim nepodbízíte,
nehrajete si na dvacetiletého, když vám
dvacet není, a zároveň, když píšete
o tématech, která je zajímají, nebo se jich
bezprostředně týkají, tak je berete vážně.
A u Respektu si myslím, že funguje dobře
jeho příběh. Máme obrovskou výhodu,
že jsme vznikli hned během sametové
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Vzkaz ze zahraničí: Přístup ke vzdělávání
odráží vyspělost společnosti
Text: Bob Kartous, vzdělávací think tank EDUin
Dalo by se to téma pojmout tak, že poukážeme na různé „best practices”, které se
podařilo za poslední desítky let jinde ověřit. Mohli bychom mluvit o práci s chybou v dánském školství, o postavení demokraticky smýšlejícího občana na první
místo pomyslného žebříčku vzdělávacích kvalit v Singapuru, o individuálním
přístupu k žákům v západních zemích,
které mají zkušenost s velkou společenskou různorodostí, o duálním systému
v Německu, o vzdělávání učitelů ve Finsku nebo Velké Británii. O řadě zajímavých zkušeností se nepochybně dozvíte
jak na stránkách časopisu Perpetuum, tak
jinde. Je jich celá spousta.

revoluce a celou dobu si držíme tvář.
Máme samozřejmě řadu nedostatků a asi
nikdy nebudeme mainstreamové
médium. Vždy nás bude vyhledávat ta
část čtenářů, která má zájem o dění doma
i ve světě, má chuť o něm přemýšlet
a uvědomuje si, že texty o složitých
tématech vyžadují odpovídající délku.
Těší mě, že potkávám hodně mladých
lidí, kteří mají nejen zájem, ale
i poměrně velký rozhled.
To je ten ideál mladého čtenáře. Ale
pak existuje část mladých lidí, která se
vůbec nezajímá o aktuální dění
a informace se dozvídá pouze ze
sociálních sítí. Je možné i tuto skupinu
přivést k tomu, aby četli klasičtější
formáty médií? Přečetli celý obsah
a nesdíleli příspěvky pouze na základě
nadpisu?
To je samozřejmě velmi těžká otázka.
Vždycky to tak bylo a bude. Nějakou část
lidí ničím neoslovíte. Ale jako šéfredaktor vnímám úkol zkoušet oslovovat
všechny, kteří mohou mít zájem. I proto
jsem aktivní na sociálních sítích. Když
mladí lidé uvidí, že zmiňujete opakovaně
nějaká důležitá témata, upozorňujete na
určité jevy a přidáte náznak kontextu, tak
si třeba řeknou, že se zkusí dozvědět víc.
Zároveň ale to, co jsem před chvílí
zmiňoval jako výhodu Respektu, funguje
na spoustu lidí jako odpuzovač. Tím
myslím naši pověst náročnějšího čtení.
Když ale studenti obavy překonají, často
nám říkají, že je to sice delší ale srozumitelný text. Zavedl jsem v redakci už
před lety pravidlo: každý náš text by měl
pochopit i patnáctiletý čtenář.
Myslíte si, že za dvacet let budeme
konzumovat texty stále v tištěné
podobě? Nebo se vše převede do
audiovizuálu, který je dnes populární
a umožňuje prezentovat vážnější
témata širšímu spektru lidí?
Někdy je bohužel i snadněji vyrobitelný,
což znamená, že redakce k tomu budou
směřovat. Já mám video také rád, ale líbí
se mi to spíš jako doplněk. Sám na sobě
cítím, jak potřebuji číst knihy nejen
proto, abych se něco dozvěděl, ale abych
se dokázal soustředit. Svět je dnes hodně
roztěkaný. A přispívají k tomu i videa,

Čtení delšího
textu mimo jiné
umožňuje
koncentraci,
přemýšlení
i vnímání
kontextu.
Z toho důvodu
se obávám, že
bez psaného
slova delšího
formátu
společnost
zhloupne.

která skoro neumožňují soustředění
a přemýšlení. Čtení delšího textu mimo
jiné umožňuje koncentraci, přemýšlení
i vnímání kontextu. Z toho důvodu se
obávám, že bez psaného slova delšího
formátu společnost zhloupne. To není
kritika videí, my prostě potřebujeme
obojí. Bohužel „psané slovo“ dobrovolně
vyklízí prostor, texty se stále zkracují
a mění se v klišé a fráze.
Pokud by si vás někdo chtěl pozvat na
diskusi do školy, co pro to může
udělat?
Vlastně mě stačí kontaktovat přes
sociální sítě, nebo mi napsat do Respektu
na tabery@respekt.cz. Já se snažím vyjít
vstříc všem. Jedinou podmínkou je
nějaký časový prostor, protože práce je
hodně a já už teď dost jezdím na debaty,
tak to musím hlídat. Ale myslím, že se mi
snad ještě nestalo, že bych někoho
odmítl. Spíš jsme vždy jen posunuli
termín na nějaký pozdější čas, ale snažím
se. A musím říct, že nabídky ze škol
dostávám často. Asi je to dané také tím,
že už s námi mají mnozí ředitelé
zkušenost a přestali se bát, jak bude
debata probíhat. Já si dávám hodně velký
pozor na to, aby nebyl důvod si myslet, že
něco mladým lidem cpu do hlavy, takže
těch škol se zájmem na základě
doporučení v posledních letech přibývá.

Zkusme se ale krátce zamyslet nad tím,
co obecně odlišuje ty země, které jsou dle
jiných sociálních, kulturních a ekonomických měřítek vyspělé, a ty, které se
o to více či méně snaží.
Když jsem objížděl Skandinávii, abych
se dozvěděl, jak země na severu Evropy
zaváděly inkluzivní přístup ke vzdělávání, pochopil jsem následně, že problém
nelze hledat uvnitř vzdělávacího systému, ale vně. Skutečně vyspělé evropské
společnosti, v nichž se i podle takových
srovnání, jako je Better Life Index
OECD, dobře žije, se odlišují tím, jaký
kladou důraz na vzdělávání. Tím, jak se
snaží svůj vzdělávací systém rozvíjet
jako nástroj budoucí sociální a kulturní
(nikdy pouze ekonomické) prosperity.
V prvé řadě, vzdělávání není priorita jen
v předvolebních programech a v proklamacích politiků. Vzdělávání je priorita
skutečná. Od toho se ve skandinávských
zemích odráží míra investic do vzdělávacího systému. Švédsko, Finsko, Norsko
i Dánsko investují do svých vzdělávacích
systémů nadprůměrně, pokud je porovnáme s průměrem zemí OECD z hlediska
procenta hrubého domácího produktu.
Dánsko dokonce tento žebříček vede, zatímco Česká republika se ocitá na jeho
opačném konci. Když přepočítáte rozdíl
na peníze, spadne vám čelist hluboko pod

lavici: kdyby ČR investovala do vzdělávacího systému pouhý průměr OECD,
každý rok by měl navíc zhruba 42 miliard
korun. Pokud bychom se bavili o investici těch nejvyspělejších, dostaneme se
zhruba někam ke 100 miliardám ročně.

„tak dávno”, tzn. před třemi lety. Ve srovnání s rozvinutými západoevropskými
společnostmi se skutečně chováme jako
relativně primitivní společenství, které
řeší pouze to, co přijde zítra, nanejvýš pozítří.

Jako by už nebylo třeba psát nic dalšího.
ČR se stále chová jako země, která vůbec
nepochopila, kam svět směřuje. Dojídáme poslední zbytky z hostiny, kterou
jsme zahájili někdy v 90. letech a která je
postavena na přebytku vytvořeném levnou a kvaliﬁkovanou pracovní silou, jež
zásobuje zahraničí subdodávkami. Tato
hostina končí, neboť levná pracovní síla
a geograﬁcká pozice přestanou hrát roli
v okamžiku, kdy je možné se bez nich obejít díky postupující automatizaci. ČR
během následujících 15 let, podle prognózy OECD, projede hlubokou změnou
pracovního trhu, kdy je automatizací více
či méně ohroženo 45 % pracovních míst.
Pokud bychom s tím chtěli něco dělat,
máme poslední možnost začít právě teď.
Znamenalo by to začít chovat se k budoucnosti odpovědně, investovat do vzdělávání a připravovat děti na svět, jaký
bude, ne jaký je, či dokonce byl. Ale to
stále činíme, protože naše investice nestačí na víc než na udržování systému ve
zdánlivém chodu.

S tím se pochopitelně pojí vynalézavost
navrhovaných řešení, schopnost jejich
zhodnocení a efektivních úprav v okamžiku realizace. Něco se nedaří tak, jak
bylo naplánováno? OK, pojďme přemýšlet o tom, jak to změnit, aby se podařilo
dosáhnout cíle. Oproti tomu česká realita, kdy po letech dojde k nějaké legislativní změně, ať už to byly svobodomyslné rámcové vzdělávací programy, nebo
podpora společného vzdělávání žáků.
V okamžiku přijetí zákona, což je vlastně
jen první krok, podmínka nutná, nikoliv
dostačující, zakládáme ruce v klín a domníváme se, že vše ostatní již proběhne
samo od sebe. Další důkaz o tom, že jsme
ještě daleko nedospěli.

Druhou zkušenost lze vyjádřit lapidárně
slovy jednoho známého po několikaměsíční zkušenosti v Německu: „Oni vědí,
že některé věci prostě trvají roky.” Jak
prosté, viďte. Ano, ve vyspělých zemích
vědí, že jakákoliv systémová reforma
vzdělávání je běh na dlouhou trať, který
vyžaduje kromě investice do budoucnosti také promyšlenou koncepci a ochotu setrvávat v jejím naplňování i poté, kdy se
vystřídají vlády. Právě na tom stojí
úspěch Skandinávců, kteří neváhají pracovat na koncepčním řešení změn ve
vzdělávání, ať už je to inkluze, nebo příprava učitelů, desítky let. Podívejte se na
českou realitu, kde ani stávající koncepci
rozvoje vzdělávání do roku 2020 vlastně
už nikdo nesleduje, neboť byla přijata

Otázka zní, co se s tím dá dělat. Upřímně,
všechno máme ve vlastních rukou. Pokud
si v roce 2017 v ČR necháme v předvolební kampani namluvit, že největším problémem jedné z nejbezpečnějších zemí
světa je bezpečnost, pak nám pravděpodobně nezbývá než se smířit s bolestným
vystřízlivěním v blízké budoucnosti.
Pokud se společnost nezačne – třeba i navzdory pokrytecké politice – více zajímat
o své vlastní skutečné problémy a nezačne poptávat jejich řešení, vzdělávání zůstane brzdou, nikoliv akcelerátorem budoucnosti. A času věru příliš nezbývá…
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Výchova a škola na Islandu
Text: Renata Emilsson Peskova
Jsem matka, imigrantka, doktorandka.
Už skoro čtrnáct let pracuji v islandském
školství. Nejdřív v dvojjazyčné mateřské
školce Sólborg, specializované na znakovou řeč a děti se sluchovými postiženími.
Potom v základní škole Hlíðaskóli, také
se znakovou řečí a dalšími specializacemi. Školství a mateřské jazyky mě zajímají natolik, že jsem se po letech přihlásila do doktorandského programu a pracuji na výzkumu o vícejazyčných dětech
v základních školách. Zároveň učím češtinu v České škole na Islandu a pomáhám
organizovat výuku mateřských jazyků na
Islandu v Móðurmálu – asociaci pro
dvojjazyčnost.
Na Islandu je povinná desetiletá školní docházka a islandské úřady jsou dále povinné zajistit školní místo všem dětem do 18
let. Počet dětí cizího původu se na Islandu zvyšuje, stejně jako v České republice
(2017). Podle nedávných výsledků
z testů PISA jsou islandské děti pod průměrem OECD v islandštině, matematice
a přírodních vědách, a tendence je dále sestupná, děti cizinců jsou na tom hůř než
děti místní, a děti na venkově hůř než děti
ve městech. Podle testů znalosti školní islandštiny, který absolvují všechny vícejazyčné děti v reykjavických základních
školách, potřebuje víc než 60 % dětí trochu nebo hodně pomoci s islandštinou,
aby mohly úspěšně studovat. Zároveň statistiky ukazují, že na Islandu víc než polovina studentů nedokončí střední školu
v řádném termínu, nebo vůbec, a toto
číslo je ještě podstatně vyšší u vícejazyčných studentů. Proč? Hádám, že je to
kombinace faktorů, u vícejazyčných studentů pravděpodobně nedostatečná jazyková znalost, ale i vysoká tolerance společnosti vůči lidem s nejrůznějším vzděláním, fakt, že děti od 14 let pracují
a vydělávají si během dlouhých letních
prázdnin a později i během školního
roku, a možnost vrátit se do školy v jakémkoli věku a vzdělání si doplnit, když
se člověk cítí připravený a ví, co chce.
Školní systém je prostupný, a protože se
v něm studenti cítí dobře, rádi se vracejí

a vzdělání si doplňují souběžně se zaměstnáním a rodinnými povinnostmi.
Deset let v základních školách je bezpečným přístavem pro všechny děti. Deset
let pro děti ze všech společenských
vrstev, všech zemí, všech rodinných konstelací. Škola je místo, kde výuka je sice
hlavní náplní, ale neméně důležitá je výchova k demokratickým hodnotám rovnosti a k účasti v občanské společnosti.
Kde jinde než ve škole se děti mohou naučit, že hlas každého má hodnotu, že každý
se může aktivně podílet na vývoji společnosti kolem sebe, že každý má zodpovědnost nejen za sebe, ale i za ostatní?
Učitelé ve školkách a školách na Islandu
stojí před obrovským úkolem. Do tříd jim
od 90. let přibývá hodně dětí cizinců, nejvíce z Polska, ale i z Litvy, Lotyšska, Španělska, Portugalska, dříve už z Filipín,
Vietnamu a Thajska, nově z arabsky mluvících zemí. Každý pochází z jiné kultury
a hodnotového systému a většině rodičů
záleží na tom, aby své hodnoty, jazyk
a kulturu svým dětem předali. Rodiče
chtějí, aby děti znaly jejich mateřské jazyky a aby slavily jejich tradiční svátky. Zároveň všichni rodiče chtějí, aby děti byly
úspěšné ve škole a naučily se islandštinu.
To je obrovský, nekonečný úkol, naučit
se širokou slovní zásobu potřebnou pro
studium, a je to společný úkol školy a rodičů. Rodiče z jiných zemí ale často islandštinu nezvládají dobře a jejich možnosti
pomáhat dětem s úkoly jsou omezené.
Školy hledají různé způsoby, jak všem
dětem zajistit individuální přístup a asistenci podle potřeb, ale i jejich možnosti
jsou omezené. Rodiny a školy musejí komunikovat a hledat způsoby, jak umožnit
každému dítětí, aby rozvíjelo svůj potenciál, a podle mé zkušenosti musejí někdy
rodiče suplovat nedostatky škol, a jindy
zase školy vyrovnávají handicapy, které
si děti přinášejí ze svých rodin.
My Češi, kteří máme děti v islandských
základních školách, jsme často kritičtí
a máme vysoká očekávání, která školy ne-

splňují. Těžko říci, kolik jsme už vedli diskusí a polemik o islandském školství.
Přáli bychom si, aby se naše děti ve školách naučily víc. Aby se naučily alespoň
tolik, kolik se naučí děti v českých školách. Máme své nostalgické vzpomínky
a přáli bychom svým potomkům podobně krásné zkušenosti. Jenže islandské
školy jsou úplně jiné, pracují jinak
a podle hodnot, kterým my rodiče odjinud tak docela nerozumíme. A tak si
každý z nás hledá cesty, jak svým dětem
dát co nejlepší vzdělání, jak doplňovat to
islandské, aby měly děti na startovní čáře
dobré šance na doživotní závodění. A mezitím se samozřejmě mění a vyvíjejí
školy v České republice, které dnes většinou vůbec neodpovídají našim třicetiletým představám. Zároveň naše děti dostávají na Islandu vzdělání v inkluzivním
školním systému s individuálním přístupem, ve kterém se cítí dobře, ale který je
nenutí k jejich nejlepším výkonům a memorování někonečných faktů. Základními pilíři islandského školství od předškolního stupně po univerzitní vzdělání
jsou demokracie, tvořivost, udržitelnost,
široce chápaná gramotnost, zdraví a rovnost.
V diskusích českých rodičů dvojjazyčných dětí na Islandu často zní, že děti nevyužívají ve škole čas k učení naplno, že
nenosí domů učebnice, že nemají úkoly,
že je škola nedonutí, aby se učily, pokud
samy nechtějí, že slovní hodnocení je nejasné, že mají moc prázdnin, že školní
den je příliš krátký, že v družinách nemají
kroužky, kde by se naučily něco nového,
že rodiče nevědí, co se děti učí, a nemohou jim dostatečně pomoci, že děti, které
pokulhávají v islandštině jako druhém jazyce, nedostanou dostatečnou pomoc,
aby se vyrovnaly svým jednojazyčným
vrstevníkům.
Tyto kritiky jsou určitě oprávněné a podobné diskuse mívám i s rodiči ze Španělska, Ruska, Portugalska, Slovenska
a odjinud. Všichni jsme prošli školním
systémem a máme pocit, že mu rozumí-

me a víme, co je dobré pro naše děti. Ale
dokážeme ocenit i kladné stránky islandských škol, chápeme, co dávají našim
dětem do budoucnosti? O čem je diskuse,
která se týká vzdělávání na Islandu? Určitě není o tom, jestli je islandské školství
horší nebo lepší než české, nebo naopak.
Všechny systémy musejí být ﬂexibilní
a reagovat na změny, které se dějí ve společnosti. Školy musejí chápat, že připravují žáky na budoucnost, o které nikdo
neví, jaká bude. Zároveň je každé školství zakořeněné v historických a kulturních okolnostech, ze kterých vychází
a které ho ovlivňují. Například české školství je ovlivněné minulostí před sametovou revolucí. Islandské školství je ovlivněné geopolitickým kontextem, chudobou, překotným ekonomickým a společenským vývojem po druhé světové
válce a nově nese následky ﬁnanční krize
z roku 2008.
Jak se tedy školství vyvíjí, kdo ho vyvíjí,
a kam má směřovat? Jaké jsou jeho hodnoty? Pamatuji si na několik okamžiků,
které mi pootevřely dveře k pochopení, jakési kritické incidenty, které mi utkvěly
v paměti a ke kterým se nadále vracím.
Ještě ve školce, krátce po mém přijezdu
na Island, jsme měli jít s dětmi ven na procházku. Byl „baterkový den“, děti si měly

přinést do školky baterky. Před Vánocemi vychází slunce až těsně před obědem
a procházka byla naplánovaná ve tmě
plné světýlek. Všechny děti si přinesly baterky, jen jeden chlapeček ji neměl.
Vůbec nepřicházelo v úvahu, že by zůstal
bez baterky, jeho tatínek nasedl do auta,
zajel na nejbližší benzínku, baterku koupil a přivezl. Já se v duchu divila, že utrácí
peníze za zbytečnost, nespěchá do práce
a jak to, že mu to stojí za to, co by se stalo,
kdyby Nói baterku neměl? Maličký Nói
by se cítil špatně, nebyl by jako ostatní,
přišel by o zábavu, měl by škrábanec na
duši. Vrátit se do školky s baterkou byla
ta nejpřirozenější věc na světě, protože
maličký Nói za to stojí, je důležitý.
Jedna moje kamarádka jednou ve školce
plácla dítě, ani nevím proč. To je veliké
tabu. Viděla ji kolegyně a vysvětlila jí, že
to se na Islandu nesmí. S dětmi se mluví,
vyloží se jim, co je potřeba, je vhodné je
motivovat a použít hru nebo jiné způsoby, jak dosáhnout cíle. Násilí je nepřípustné. I třeba jen malé plácnutí, symbolické násilí, je nepřípustné, protože
dětem dáváme vzkaz, že násilí je povolené, a že si starší a silnější jedinec s autoritou může dovolit použít násilí na slabšího
a menšího jedince. I to jediné plácnutí má
dalekosáhlý význam. Podle Deklarace
práv dítěte je dítě občan s právy a povin-

nostmi, je třeba ho respektovat a poskytovat mu ochranu, kterou potřebuje. Jaký respekt ukazuji dítěti, když na něm použiji
násilí, učím ho demokracii a pravidlům
občanské společnosti? Později jsem viděla v novinách článek, že zaměstnanec ve
školce ztratil práci, protože použil fyzický trest. A přece je tak těžké se zbavit návyků, které si přinášíme ze svých zemí.
Většina známých z Čech mi potvrdí, že fyzické tresty byly a jsou běžné, že to sami
zažili jako děti a že je to potřeba. A tohle
znají i lidé z jiných zemí, tak to bylo a je.
Polemika o školách, jejich účelu, náplni,
metodách a hodnotách je nekonečná,
a tak to má být. Někdo je více pro nevýchovu, někdo chce přísnou výchovu,
někdo klade důraz na rozvoj osobnosti
a volný čas, někdo na ambiciózní výsledky v základních předmětech. Diskuse
o školách v multikulturní, pluralitní společnosti je napínavá a nezbytná, odráží
hodnoty společností, ve kterých se odehrává. A naši čeští rodiče na Islandu? Diskutují, kritizují, pomáhají, učí děti češtinu, doplňují znalosti, kde chybějí, snaží
se, aby jejich děti byly úspěšné a měly přístup a možnosti na Islandu i v Čechách.
Jako všichni se snaží zajistit svým dětem
možnost si svoji budoucnost vybrat a dosáhnout tak vysoko, jak jen budou moci
a chtít.
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Reakcionáři z vládní AKP se postavili
proti Ataturkově revoluci. V březnu 2012
zavedli systém 4+4+4, kterým rozdělili
základní a střední školství do tří fází po
čtyřech letech. Nově se imam hatips rozšířily z třetí fáze i do druhé, takže pod
pláštíkem zvýšení povinné školení docházky z osmi na dvanáct let ji vlastně
zkrátili jen na čtyři.

Imam Hatip
Text: Štěpán Kment
My vám dnes přinášíme rozhovor
s Borou Celikem o stavu školství v Turecku, hlavně pak o rostoucí síti škol
imam hatip.
Co je imam hatip? Jak se vzdělání
v tomto typu školy liší od sekulárního?
Základním účelem náboženských odborných škol (imam hatip) bylo poskytnout
vzdělání pro uspokojení potřeb náboženských služeb, jako je imamát a kázání.
Pro tento účel mají imam hatips specializované učební osnovy se stejnou logikou
jako jiné odborné střední školy, třeba technicko-průmyslové. Učební plán obsahuje
hodiny jako například čtení náboženských skriptů nebo elokuce. Ale nenajdete tu zase hodiny některých odvětví přírodních věd, které jsou v běžných světských školách.
Někteří podporovatelé imam hatips
tvrdí, že Islám, který je zde vyučován,
je vyvážený a odmítá extremismus
díky kontrole státu. Souhlasil byste
s tímto tvrzením?
Turecká revoluce má tak hluboké kořeny,
že sekularismus byl vždy mezi pilíři našeho vzdělávacího systému navzdory

činům následných pravicových vlád,
které proti tomu bojovaly. Do značné
míry tak stát zůstal ve vzdělávání. Je tedy
pravda, že islám, který vyučují náboženské odborné školy, je umírněný a stojí
proti extremistickým interpretacím. Je
však také pravda, že v učebnicích jsou určité ideologické části, které je třeba změnit, nicméně, ano, nemají nic společného
s islamistickým extremismem.
Jaký je tedy váš názor na imam hatips?
Měly by existovat náboženské odborné
školy, aby uspokojily potřebu náboženských služeb pro občany. Je to bezpochyby nutná specializace veřejné služby
v zemi s muslimskou většinou. Tato specializace by však neměla odporovat moderním sekulárním zásadám státu a překračovat oblast své nezbytnosti a působnosti.
Dnes jsou tyto požadavky uměle vykonstruované. Během let současné vlády (prezidenta Erdogana a jeho strany AKP,
pozn. red.) vzrostl počet studentů v náboženských odborných školách ze 70 000
v roce 2002 na 555 000 v roce 2016. Přesto si tito studenti studující islám – díky pozměňovacímu návrhu kongresové větši-

ny vlády – mohou po ukončení školy zvolit jiné povolání než náboženskou službu.
Co stojí za takovým nárůstem v počtu
škol?
Vláda otevřela tolik škol tohoto druhu výhradně z ideologických důvodů. Ne kvůli
náboženské potřebě společnosti. Existují
dokonce čtvrti, ve kterých rodiče nemohli najít žádnou běžnou sekulární školu,
takže museli posílat své děti na imam hatip. Jako studentská unie rovněž přijímáme
od studentů těchto škol řadu stížností na
antisekulární prvky v jejich vzdělávání.
K tomu dochází mimo jiné kvůli ideologickému postoji vlády a jejímu úsilí účelově ovlivňovat učební osnovy.
Hlavním cílem vzdělávání v imam hatips
je samozřejmě studentům předat znalosti
a schopnosti, nicméně to je následováno
postraními úmysly vlády. Smyslem škol
imam hatip, který jim dala do vínku strana AKP v čele s Erdoganem, je totiž vychovat jejich vlastní generaci. Generaci
Erdogana a AKP.
Jak přesně došlo k ideologizaci tureckého školství?

V imam hatips jsou povinné předměty,
jako kultura náboženství, znalost etiky
nebo čtení koránu. Výjimku ze školní docházky po pátém ročníku dostávají ti,
kteří se rozhodnou pro dráhu háﬁze (učenec ovládající korán zpaměti, pozn. red.).
Zároveň správa vyučování přešla z ministerstva školství na ředitelství náboženských věcí. S cílem odstranit tradiční
střední školy pak propustili ředitele sekulárních škol a nahradili je novými, kteří
teď na jejich místě vedou imam hatips.
Vláda AKP také odstranila z národních
vzdělávacích cílů „vychovávat další generace v duchu Ataturkovy revoluce“. Přijímacími zkouškami TEOG zase nutí děti
zapisovat se na imam hatips. Chtějí nasadit turban už i předškolákům.
Začalo se také rozporovat společné vzdělávání chlapců a dívek a AKP ho nyní nazývá jako nepřirozené. V řadě případů popírají vědu a na ní založené vzdělávání.
Jakkoliv se vláda snaží vytvořit umma
společnost (výrazně islámskou, pozn.
red.), naráží na odpor středoškoláků,
kteří si plně uvědomují sílu své historie
a kombinují ji se svým nadšením a nadějí.
To je spojuje a dovoluje jim vystupovat
proti zpátečníkům kdekoliv. Turečtí stře-

doškoláci navzdory negativnímu vývoji
žijí své životy naplno, jsou produktivní,
sdílní, diskutují a přemýšlejí o své budoucnosti.
Jaké kroky podnikla vaše organizace
proti změnám, které popisujete?
Když jsme sledovali zasedání národní
rady pro vzdělávání vedené AKP, naše trpělivost vypršela. Její členové se vyslovili pro ukončení společného vzdělávání
chlapců a dívek, a tak jsme museli reagovat. Založili jsme si vlastní protestní národní radu pro vzdělávání a jejím jménem
jsme odmítli takový anachronický model
vzdělávání.
V březnu jsme zase protestovali proti procesu rady pro vzdělávání a disciplínu,
která se rozhodla odebrat z učebnic zmínky o důležitosti Ataturka v naší historii.
Tisíce studentů vyšly do ulic 19. května,
tedy na výročí začátku Ataturkovy války
nezávislosti, s cedulemi „Nenecháme vás
smazat Ataturka“.
V neposlední řadě jsme v červnu 2016 vydali prohlášení nazvané „Nedovolíme
zpátečnictví na našich středních školách“. K tomu se mimo jiné přidaly některé imam hatips.

jsou dokonce obě skupiny oddělovány
skládacími přepážkami. Některé studentky jsou diskvaliﬁkovány z volejbalových
turnajů jen proto, že nosí legíny. Tyto
a další donedávna těžko představitelné
případy se dějí kvůli vyměněným ředitelům. Středoškoláci ale chtějí ředitele,
s nimiž mohou diskutovat, ne aby se jich
báli. Chtěli by, aby škola byla prostředím,
které jim umožní poznat svůj talent a rozvinout své dovednosti. K tomu je ale potřeba opravdových ředitelů a ne jen slaměných panáků dosazených vládou.
Turečtí středoškoláci sní o vzdělávacím
systému, který bude založený na vývojové psychologii a dialogu spíše než na pustém memorování. Sní o učitelích, které
budou mít rádi, a ne o „učitelíchstrojích“, kteří si vynucují respekt silou.
Je potřeba zlepšovat naše střední školství, aby žáci mohli plně objevovat svoje
schopnosti. K tomu je ale zapotřebí více
laboratoří než modliteben. Systém zkoušek má být založený na vzdělávacím obsahu, který žákům otevře možnosti v budoucnosti, spíše než na vidině individuálního úspěchu, který vede k dobrému pocitu ze selhání ostatních. Naším průvodcem má být věda a ne zpátečnické praktiky. Toto jsou požadavky, pro něž středoškoláci zvedají svůj hlas.

Co žáci středních škol vnímají na krocích AKP nejvíce negativně?
Na středních školách se zakazuje řada kulturních a uměleckých aktivit z nesmyslných důvodů. Největších změn doznává,
jak už jsem zmiňoval, společné vzdělávání chlapců a dívek. V některých školách

Bora Celik je předsedou turecké středoškolské unie od října 2013. Tehdy ji založil jako součást většího celku Turecké
unie mládeže. Cílem vzniklé organizace
bylo zejména sdružit středoškoláky a hlasitě se ohradit proti praktikám vládní strany AKP a prezidenta Erdogana. Ti totiž –
v očích Bory Celika – směrovali vývoj
škol více k islámu než sekularismu. Jako
následovníci světské tradice duchovního
otce Turecka Atatürka tak zviditelňovali
postupné změny ve vzdělávacím systému. Toho si mimo jiné i opakovaně všimla BBC.
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Postbrexitová Británie
Text: Eliška Klimentová, The Student Times

Zděšení. Zklamání.
Nejistota. To je jen stručný
výběr z toho, jak vědecká
komunita v Británii
popisovala své pocity
bezprostředně po Brexitu.
Všechny, od frekventantů
bakalářského studia až po
uznávané kapacity
v oboru, je spojuje obava
o osud jejich práce,
o budoucnost grantové
podpory a zklamání
z toho, že i přes všechnu
odvedenou práci se
v zemi stali přes noc
nežádoucími. Co ale vědce
a vědkyně, zejména ty
mladé, přesně čeká?

K hlasování, ve kterém se Velká Británie
rozhodla pro opuštění Evropské unie,
došlo v červnu 2016. Po úvodních politických rošádách, které vynesly k moci
současnou premiérku Theresu May, následovala horečná vyjednávání o obsahu
a načasování rozhovorů o podmínkách
vystoupení. Oﬁciálně byl proces Brexitu
spuštěn 29. března 2017, kdy Theresa
May odeslala Evropské radě dopis,
v němž v souladu s článkem 50 dohody
o Evropské unii zahájila jednání o odstoupení. Počáteční fáze jednání, zahrnující zejména podmínky setrvání občanů
Evropské unie v Británii a Britů v prostoru Unie, začala v červnu letošního roku
a hlavní fáze by pak měla následovat po
říjnových parlamentních volbách v Německu. Celý proces má navíc pevný termín – ať už budou jednání v jakémkoli stavu, Británie přestane být členem Evropské unie 29. března 2019.
Studenti a studentky
Tváří v tvář pevně danému deadlinu akademické instituce rychle pochopily, že
očekávat ﬁnální podobu dohody by se blížilo sebevraždě, a začaly jednat. Primárním úkolem je zajistit pokračování existujících grantových programů: od školného přes Erasmus až po výzkumné granty. Dobrou zprávou je, že podmínky grantového ﬁnancování zůstanou stejné minimálně pro příští dva roky. České studenty
tak může těšit to, že pokud stihnou zahájit
svá studia do podzimu 2018, mají zaručené stejné podmínky jako studenti nynější.
To například v případě Skotska znamená,
že i studentům bakalářských programů
nastupujícím v akademickém roce
2018/19 bude školné proplaceno po
celou dobu studia. Do jara 2019 pak byla
podpora z Evropských fondů přislíbena
i doktorandům. Co se Erasmu týče, ten by
měl v nezměněné podobě pokračovat až
do roku 2020 a univerzity intenzivně pátrají po alternativních zdrojích ﬁnancování. Dá se tedy říci, že z hlediska ﬁnancí se
studenti a vědci ze zemí Evropské unie nemusejí bezprostředně obávat.

Co bude po roce 2019, ale nikdo neví. Největším problémem jsou britské plány na
omezení volného pohybu osob. Pakliže
bude Británie chtít omezit příchod studentů, vědců a výzkumných pracovníků
ze zemí Evropské unie, musí se připravit
nejen na ﬁnanční ztráty, ale také na problémy v personální oblasti. Studenti ze
zemí kontinentální Evropy tvoří nezanedbatelnou část osazenstva britských univerzit (například na University of Oxford
je to zhruba 15 %, na University of
Cambridge 18 %, a na Imperial College
London jde dokonce o téměř čtvrtinu populace). Univerzity by samozřejmě
zvládly toto číslo pokrýt i z odmítnutých
uchazečů, ovšem nikoli bez snížení nároků. Také se musejí připravit na riziko, že
ti nejlepší půjdou studovat jinam, ať už
do zámoří, nebo například do Asie. Britské instituce stále mohou spoléhat na tradici daleko delší, než jakou můženabídnout kterákoli americká nebo asijská univerzita, ale ztráta kontaktu se světem
a s nejnovějším výzkumem by pro ně
byla v rychle se měnícím globalizovaném světě likvidační.
Dalším potenciálním problémem pro studenty zejména z chudších zemí Evropy,
včetně České republiky, může být ztížené
hledání brigády při studiu. V současné
době stačí pro brigádu zažádat o National
Insurance Number a být držitelem platného pasu. Pokud by se ale Británie rozhodla v podmínkách přitvrdit, může se
pro mnoho studentů cesta k přivýdělku
značně zkomplikovat. I když slábnoucí
kurz libry může školu pro studenty paradoxně zlevnit, studium bez možnosti brigády by mnohým mladým lidem, včetně
autorky těchto řádků, pravděpodobně
cestu na vysoké školy v Británii uzavřelo.
Vědci a vědkyně
Brexit je samozřejmě komplikací nejen
pro studenty, ale i pro profesionály v oboru. I oni se pravděpodobně budou muset
potýkat s vyšší mírou byrokracie a ani tak
nemají zaručeno, že budou moci zůstat.

Zdaleka ne všichni vědci splňují podmínky pro to, aby se mohli v Británii přihlásit
k trvalému pobytu, zejména kvůli požadavku na minimálně pětiletý nepřetržitý
pobyt v zemi. Kromě toho i ti, kteří právo
na povolení k pobytu mají, si budou
muset zažádat o pracovní vízum. K tomu,
aby mohli dále dělat svou práci, budou potřebovat vízum nazvané Tier 2, které je určeno odborným pracovníkům. Problémem tohoto víza je ovšem nutnost vydělávat na své pozici alespoň třicet tisíc
liber ročně, což v současné době nesplňuje zhruba čtvrtina zaměstnanců univerzit.
Tím, koho toto opatření postihne nejvíce,
jsou navíc opět vědci na začátku kariéry,
pro které je změna působiště a odchod
z Británie snazší než pro jejich služebně
starší kolegy. Británie by tak mohla ztratit velkou část generace mladých vědců.
Dalším potenciálně problematickým ﬁ-

nančním aspektem je možná privatizace
a komercionalizace některých odvětví.
Ve snaze pokrýt ztráty způsobené Brexitem se vědecké instituce budou pravděpodobně obracet s žádostí o podporu na
soukromé subjekty a stále více výzkumu
se bude odehrávat pro potřeby konkrétních ﬁrem. To může způsobit disproporci
v podpoře jednotlivých vědních disciplín, kdy odvětví jako například farmacie

Budoucnost
vědců z EU v
Británii je tedy
nejistá, ale ne
ztracená.

nebo pohonné hmoty budou podporována více než jiné, na první pohled méně populární či méně „praktické“ obory, jako
například astrofyzika nebo archeologie.
Tato myšlenka děsí také ty z nás, kdo se
zabývají primárním výzkumem, tedy výzkumem, jehož cílem je především sběr
dat, testování hypotéz a vytváření teorií,
nikoli vývoj konkrétního produktu.
Znamená tak Brexit pro britskou vědu
vůbec nějaké pozitivum? Překvapivě
ano. S výjimkou stávek lékařů a zdravotnického personálu Británie již dlouho nezažila tak masivní vstoupení vědců a odborných pracovníků do veřejného prostoru jako právě před, v průběhu i po hlasování. Mnoho z nás mělo sklony si myslet,
že se nás situace v politice a veřejném životě netýká, a v klidu jsme si dál bádali
v bezpečí svých laboratoří, knihoven
a univerzitních poslucháren. Nyní jsme
však byli nuceni svá bezpečná místa opustit a veřejně vyjádřit svůj názor a požadavky v celé věci. Pro tradičně spíše poklidnou britskou akademickou scénu,
která většinou raději tiše vyčkává, jak se
věci vyvinou, to bylo vítaným osvěžením. Sice až pět minut po dvanácté a v situaci, kdy už je celé rozhodnutí nezvratné, přesto však britská akademická komunita znovu našla svůj hlas a ztracené sebevědomí.
Budoucnost vědců z EU v Británii je tedy
nejistá, ale ne ztracená. Nutnost jednat vyprovokovala univerzity a další subjekty
k nebývalé vlně aktivity, a dělají všechno
pro to, aby dopady byly co nejmenší.
Pravděpodobně bude potřeba najít nové
zdroje ﬁnancování, což hrozí privatizací
a komercionalizací některých odvětví,
a také vyřešit, jak zajistit vědcům stabilní
podmínky pro práci. Při jakémkoli kroku
musí navíc Británie počítat s tím, že akce
nejspíše vyvolá protiakci, namířenou primárně proti Britům na evropské půdě. Na
druhou stranu se vědci na Brexitu naučili,
že nemusejí být pouze pasivními příjemci cizích rozhodnutí, ale že se na osudu
své země mohou – a měli by – aktivně podílet. A to není zlá zpráva.
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28 milionů afrických dívek je stále
bez přístupu k formálnímu vzdělávání
Text: Štěpán Kment
Nová zpráva upozorňuje na překážky
ve vzdělávání dívek v západní a střední
Africe.

Západní a střední Afrika má nejvyšší
míru porodnosti mladistvých na světě
s téměř 200 porody na 1000 dívek.

Nová zpráva od organizací Save the Children a The Regional Coordination Group
on SDG4-Education 2030 in West and
Central Africa ukazuje, že 28 milionů
dívek v západní a střední Africe stále
nemá přístup k formálnímu vzdělávání.
Tato čísla potvrzují, že navzdory vyššímu
procentu dívek s přístupem ke vzdělávání
nyní více než kdykoli předtím po celém
světě je v západní a střední Africe zapotřebí udělat mnohem více, aby bylo dosaženo SDG 4 (cíl udržitelného rozvoje
OSN o inkluzivním a kvalitním vzdělávání, pozn. red.) a dívky skutečně měly
přístup ke kvalitnímu vzdělávání.

Západní a střední Afrika je domovem
několika zemí s nejvyššími mírami dětských sňatků na světě. Vzhledem k faktu,
že ženy jsou v regionu tradičně ceněny
pro jejich práci doma a plodnost, může
být pro rodiny často obtížné vnímat
investice do vzdělávání dívek jako prospěšné, a proto se mohou rozhodnout, že
sňatek bude lepší volbou.

Podle údajů obsažených v nové zprávě
Promoting Girls’ Right to Learn in West
and Central Africa se do středoškolského
vzdělávání zapsalo pouze 76 dívek za každých 100 chlapců v regionu. Zatímco 70
% dívek začne základní školu, podíl
dívek, které ukončí nižší sekundární vzdělávání, je už jen 36 %.
Pouze 2,8 % dívek z nejchudších 40 %
rodin ve frankofonních zemích dokončilo základní školu s dostatečnými schopnostmi ve čtení a matematice. Tato data
poukazují na obtíže, se kterými se dívky
v západní a střední Africe potýkají, jimiž
jsou zejména špatný přístup a nedokončení formálního vzdělávání a s ním související dosažení učebních výstupů.

Finanční překážky se ukazují být hlavní
překážkou přístupu dívek ke vzdělávání.
Vysoké náklady na vzdělávání představují pro řadu rodičů hlavní důvod, proč
jejich děti nenavštěvují školu, mimo jiné
protože rodiče musejí platit svým ratolestem velkou část těchto výdajů. Ty jsou
srovnatelné až s polovinou veřejných
výdajů na vzdělávání. V jednom z nejchudších regionů na světě právě nákladnost v souvislosti se společenskými normami neúměrně umocňuje vzdělávání
chlapců na úkor dívek.
Bariéry spojené se školou rovněž omezují přístup a udržení dívek ve škole.
Školní genderové násilí je častým téma-

tem, neboť k 67 % ukončení školní
docházky u dívek v západní a střední
Africe došlo kvůli násilí. Genderově předpojaté výukové a vzdělávací materiály
zakazují dívkám se učit a vedou k horším
výsledkům. Špatná hygienická zařízení
představují další výzvu kvůli nedostatku
hygienických pomůcek (vložek, pozn.
red.), soukromých převlékáren a vzdělání v oblasti menstruační hygieny.
Nová zpráva upozorňuje na to, jak konﬂikty a krize v regionu tyto různé překážky ke vzdělávání dívek zhoršují.
Zejména jde o rostoucí počet sexuálních
násilností a dětských sňatků a omezený
přístup ke vzdělání a o jeho kvalitu.
Dívky se zdravotním postižením v západní a střední Africe podle zprávy prožívají dvojí diskriminaci ve vzdělávání
v důsledku negativních postojů jak k děvčatům, tak ke zdravotně postiženým. To
často znamená, že dívky se zdravotním
postižením nesmějí chodit do školy nebo
čelí diskriminaci a násilí, když tak činí.
Zažívají vyšší míru genderového násilí
ve školách a setkávají se s omezeními při
řešení, vyhýbání se a hlášení těchto zkušeností.

Jak se situace řeší?

Západní a střední
Afrika má
nejvyšší míru
porodnosti
mladistvých na
světě s téměř
200 porody na
1000 dívek.

Zpráva ukazuje kroky, které aktéři v této
oblasti podnikli v boji proti zmíněným
bariérám. Například v Nigeru, organizace Save the Children spolupracuje
s rodiči na boji proti dětským sňatkům
a za udržení dívek ve škole. Vzdělávání
negramotných dospělých v kombinaci se
senzibilizačními besedami (jejichž cílem
je vyškolit rodiče ve vnímání rovnosti
genderů, pozn. red.) pomáhá rodičům
pochopit důležitost vzdělávání a změnit
jejich postoje vůči škodlivým tradičním
praktikám. Navíc zrychlené kurzy umožňují dívkám znovu začít docházet do
školy a pokračovat ve vzdělávání. Program Global Partnership for Education
v Nigeru zahrnuje také ﬁnanční pobídkové odměny pro vzdělávání dívek.
Výsledkem je na 700 dívek, které dostávají granty k pokrytí svých životních
nákladů, díky čemuž navštěvují nižší
sekundární školu mimo své domovy.

Proč dívky nechodí do školy?
Zpráva odhaluje různé překážky vedoucí
k nízké míře účasti, výkonnosti a ukončení docházky dívek a zdůrazňuje, že
některé z těchto překážek jsou samy
o sobě zhoršeny nedostatkem jejich vzdělání.
Sociální bariéry, jako jsou nerovné genderové normy, dětské sňatky a rané těhotenství v regionu, značně snižují pravděpodobnost, že dívky ve škole zůstanou.

V Libérii ministerstvo školství, UNICEF
a místní nevládní organizace podporují
přístup, udržení a dokončení vzdělávání
dívek prostřednictvím Programu rovného vzdělávání pro ženy (Gender Equitable Education Programme, GEEP).
GEEP je holistický program s mezisektorovou strategií, která zahrnuje ochranu
proti školnímu násilí na základě pohlaví
ve školách a kolem nich s cílem posílit
úspěchy dívek v bezpečnějších školních

prostředích. Toto úsilí je v souladu
s plánem školství v Liberii na období
2010–2020, jehož záměrem je poskytnout všem Liberijcům přístup k cenově
dostupnému vzdělávání s kvalitou, relevancí a přiměřeností, která odpovídá
jejich potřebám i potřebám národa. To
zahrnuje poskytování čistého, hygienického, nenásilného a napomáhajícího školního prostředí pro všechny děti, zejména
pro dívky.
Výzva k akci
Zmiňovaná zpráva obsahuje doporučení
pro všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že opravdu každá dívka v západní
a střední Africe se může zapsat do školy
a dokončit své vzdělání v bezpečném
a podporujícím prostředí. Vyzývá všechny zúčastněné strany, aby společně pracovaly na poskytování přátelského, bezpečného a ochranného učebního prostředí pro dívky, aby zvýšily komunitní
podporu pro kvalitní vzdělávání dívek,
podporovaly výuku a učební osnovy citlivé k pohlaví a zajistily politiku a plánování, které umožňují účinnou podporu
znevýhodněného pohlaví.
Data a překážky ke vzdělávání popsané
v této zprávě zdůrazňují naléhavou
potřebu koordinovaného úsilí k zajištění
rovnosti pohlaví ve vzdělávání v západní
a střední Africe a zajištění toho, aby SDG
byly úspěšně naplněny.
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Škola u Filipa
Text: Jana Codlová
Rozhovor s Lenkou Mihaličovou, ředitelkou soukromé základní Školy u Filipa v Banské Bystrici
Ve Škole u Filipa jsem našla ztracenou důvěru v učitele, ve školu a ve vzdělávání.
Tajemství se skrývá v lidech na škole
a v jejich chtění, přístupu k žákům a k rodičům, k sobě samému jako k učiteli.
Lenka a Škola u Filipa si našly mě – prostřednictvím map učebního pokroku.
Lenka mi napsala, já odepsala. Pak mě
pozvala na Slovensko a já přijela. Hned
v první čtvrthodině našeho setkání to zajiskřilo a my zjistily, že o vzdělávání
a svobodě dětí přemýšlíme stejně. Celkem logicky z toho vyplynul i tento rozhovor.
Jak to všechno začalo očima Lenky
Škola u Filipa vznikla před 15 lety a, jak
by řekl zřizovatel školy, v podstatě na zelené louce. Hlavní příčinou tohoto vzniku
byla potřeba malé skupinky inovativně
smýšlejících lidí, rodičů nespokojených s
úrovní a především systémem školství na
Slovensku, nabídnout svým dětem něco
jiného, lepšího, zajímavějšího a smysluplnějšího. Škola od svého vzniku prošla
různými stadii vývoje, transformací a nastavením systému. Vždy se snažila být
školou otevřenou, alternativní nejen vůči
svým žákům, ale i rodičům a veřejnosti.
Moje působení na škole mělo původ ve
snaze a zvědavosti zjistit, jak to vlastně
na těch soukromých školách funguje, protože jsem předtím strávila přes 20 let na
státní škole. Byla jsem v této věci plná
předsudků a stereotypů, přesně tak, jak to
nyní vidím na lidech ve svém okolí. Po necelých třech letech mohu konstatovat, že
vše, co realizujeme a jak fungujeme na
Škole u Filipa, je možné na každé jedné
škole, a to bez ohledu na to, zda je to škola
státní, církevní nebo soukromá.
Naše škola podporuje ve velké míře seberozvoj učitelů, navrhuje, organizuje
a umožňuje jim vzdělávat se a posouvat
se ve své profesi. Právě proto jsem se do-

stala před více než rokem k možnosti
vzdělávat se v Komenského institutu – celoročním inspirativním prostoru pro pedagogické lídry Slovenska. Cílem tohoto
vzdělávání bylo získat znalosti a dovednosti k realizaci praktické školní reformy
ve své komunitě, a to vzájemným sdílením, odbornými workshopy a také uskutečněním vlastního mikroprojektu. Vybrala jsem si téma Mapa učebního pokroku, protože na naší škole hodnotíme převážně slovním hodnocením, a chtěla
jsem se o tomto nástroji dozvědět více.
A právě při pátrání po MUP jsem se dostala k organizaci Scio, která vytvořila neskutečně zajímavou a prospěšnou webovou aplikaci MUP pro potřeby škol, kterou se momentálně na naší škole inspirujeme při nastavování slovního hodnocení
našich žáků, hlavně na II. stupni ZŠ.
Takže MUP nás přivedla ke spolupráci se
Scio, za což jsem velmi vděčná, protože
na základě našich rozhovorů a také osobního setkání jsme se v tomto náročném tématu posunuli dopředu.
Mít ﬁlipa se říká o tom, kdo si umí poradit, je důvtipný, chytrý. Přímo se nabízí, že také název vaší školy vychází z tohoto rčení, nebo je to jinak?
Název naší školy má opravdu spojitost
s tím, že se říká „mít ﬁlipa”, tedy mít nápady, oplývat kreativitou a tvůrčím duchem, umět si poradit – právě v těchto souvislostech vedeme i naše děti. Rozvíjíme
především jejich osobnost a osobnostní
dovednosti, které pro svůj život budou
tak velmi potřebovat.
Škola u Filipa je alternativní základní
škola – dá se to tak říct? V Čechách se
prosadily alternativní koncepty jako
program Začít spolu, Montessori
a Waldorf. K jakému směru se hlásíte
vy a čím se lišíte od většinových škol?
Škola u Filipa je sice alternativní školou,
ale není založena prioritně na žádných
zmíněných konceptech. Jsme škola otevřená různým podnětům a nápadům,
nejsme vyhranění pro jeden směr, či program. Jsme přesvědčeni, že naše děti ne-

můžeme vést pouze prostřednictvím
jedné speciﬁcké vyučovací metody, která
by byla absolutně nejvhodnější. Naše
škola je postavena především a hlavně na
individuálním přístupu ke každému dítěti, a právě proto, že děti jsou různé a mají
různé cíle, i my k nim přistupujeme na základě různých metod.
Posláním naší školy je poskytnout rodičům moderní cestu výchovy a vzdělávání
k dobrým – čestným, morálním, charakterním; moudrýmm – vzdělaným, tvořivým; aktivním – samostatným, pracovitým, iniciativním – a proto šťastným - vyrovnaným, zdravým – dětem.
Jste na Slovensku se svým přístupem
a pedagogickými principy ojedinělá
škola?
Na Slovensku je přibližně 80 soukromých čistě základních škol (plus školy
spojené s mateřskou školou, základní
umělecké školy, speciální základní školy,
jazykové apod.). Každá škola je postavena na jiných principech a metodách. Některé máme s jinými školami podobné,
ale celkově si myslím, že jsme škola jedinečná hlavně svým přístupem a vizemi,
které nastavuje zřizovatel školy. Jsme například první školou na Slovensku, jíž Ministerstvo školství SR schválilo tříleté experimentální ověřování slovního hodnocení na II. stupni. Chtěli bychom úplně
a oﬁciálně dosáhnout odbourání známkování na škole a zcela přejít na slovní hodnocení našich žáků. A ještě něco, co není
přirozené na většině našich škol – děti
nám všem na škole už od první třídy tykají. Mohu z vlastní zkušenosti prohlásit, že
navzdory tykání jsem větší úctu a respekt
nezažila.
Často slýchám názor, že tyto školy jsou
výběrové a že přispívají k rozevírání
nůžek ve vzdělávání. Co si o tom myslíš?
Záleží na tom, jak vnímáme, že je škola
výběrová. Pokud z pozice, že si rodič
může vybrat svou školu pro své dítě, tak
v tom případě jsou všechny školy výběro-

vé, protože v dnešní době je rodič ten nejhlavnější při výběru a směrování vzdělávání svého dítěte. Pokud se díváme na to,
jaké děti přicházejí na naši školu a jak je
vybíráme, tak moje odpověď zní, že těžko. V posledních letech je o naši školu
dost velký zájem, řekla bych, že z roku na
rok větší, což nás samozřejmě velmi těší,
ale přináší to i problém ohledně „výběru”
dětí, protože se nám jich hlásí více, než
můžeme a chceme vzít. Naše vize je mít
školu rodinného typu, a tak nechceme rozšiřovat své kapacity více, než momentálně máme (zhruba 195 žáků, průměrně po
22 dětech ve třídě). Snažíme se poskládat
třídy na základě skutečného zájmu o naši
školu ze strany rodiče, a tak, abychom
v třídách měli různorodé zastoupení dětí
jak z hlediska pohlaví, tak po stránce sociální. Naším záměrem je také mít ve třídách děti se zdravotním znevýhodněním,
z dětských domovů, ale i děti označované
za talentované. Nepodporujeme vznik
speciálních tříd pro nadané děti, protože
jsme toho názoru, že každé dítě má svůj talent a naším úkolem je tento talent v něm
najít, pěstovat a rozvíjet jej. Také zastáváme názor, že děti se naučí nejvíce samy
od sebe, a tak nepovažujeme za vhodné je
jakýmkoliv způsobem třídit na základě
našeho předpokladu, že dítě je v něčem
výjimečné. Pro nás jsou výjimečné a jedinečné všechny děti.
Kritickou skupinou „jiných“ škol bývají mnohdy rodiče. Nakolik zasahují do
chodu školy a procesu vzdělávání?
Naše spolupráce a komunikace s rodiči je
na výborné úrovni. Dovolím si to takto
bez okolků říci, protože i výsledky auditu
na naší škole z minulého roku na téma
Kultura a klima školy dopadly v této otázce opravdu přímo nad naše očekávání.
Možná je to i tím, že my chceme a vyzýváme naše rodiče, aby s námi spolupracovali na chodu a procesu školy. Zapojujeme je ve velké míře do všeho, co se na
škole děje, posíláme jim pravidelně
každý pátek třídní „páteční mail”, ve kterém jsou informováni, co se za ten daný
týden na škole a hlavně v té které třídě
událo, a také, co důležité je čeká další týden. Rodiče mají stejné zastoupení v naší
Radě školy jako učitelé a nezávislí zástupci zřizovatele školy. Zveme je ke
všem důležitým rozhodnutím, která
školu formují a směrují do budoucnosti.
Záleží nám na jejich názoru, jsou to naši
klienti a jejich děti naši partneři. Společně tvoříme, navrhujeme, řešíme, budujeme, komunikujeme o všem, co nás trápí,
ale také o tom, s čím jsme spokojeni.

Teď si zkusím představit, že jsem žáčkem vaší školy – jaký je můj den?
Každý den začínáme ráno třídní komunitou, na níž se společně nastavíme na vše,
co nás v daný den čeká. Na I. stupni děti
na konci komunity snídají. Od 8.40 začíná náš první vyučovací blok – učíme se
ve 3 blocích po 90 minutách. „Maličcí”
mají delší velkou přestávku, které říkáme
„běhací” a vždy vyjdou ven do prostoru
školy, kde jim od minulého roku vytváříme podmínky na skákání, lezení, hraní
v písku apod. (od minulého roku jsme
v nových prostorách, které si jen vytváříme). Naše děti mohou během hodin pít
a také volně jít na toaletu. Dva bloky
máme dopoledne, pak máme polední přestávku i s krátkým pobytem venku (do jídelny se přemisťujeme), a následuje poslední blok. Všem dětem končí vyučování ve 14.00 hod. Odpoledne navštěvují
kroužky nebo mohou být ve školním
klubu dětí. Hodně učíme venku, v exteriéru našeho areálu, ale i ve městě či blízkém okolí. Také je mnoho hodin předmětově propojených mezi I. a II. stupněm –
tedy mluvíme o vrstevnickém, mezipředmětovém, projektovém, zážitkovém
a hlavně vysoce účinném učení se.
Co děti u Filipa baví nejvíc? A je něco,
co je nebaví?
Tak jako všechny děti i ty naše mají své
oblíbené části dne, předměty, zaměření,
projekty a aktivity, které je baví více
a které méně. Netroufám si však říci obecně, že naše děti něco upřednostňují, nebo
naopak, protože v tom je právě ta individualita a také momentálně nastavení každého dítěte na naší škole. Někdy dokonce
vyžadují „klasické, tradiční” učení, jindy
ocení práci výzkumníka v terénu, určitě
rády učí své vrstevníky, mají pozitivní
vztah k Zelené škole, školnímu parlamentu, jsou rády venku a chtějí manuálně
pracovat – na zahrádce, při výstavbě hřiště apod., rády také čtou, oceňují také exkurze, výstavy a různá představení, ale
i návštěvy odborníků na naší škole. A tak
jako všechny děti i ty naše občas něco nebaví, nezajímá, nejraději by byly doma
a možná se i nudily.
Vaše škola už má své absolventy – jací
jsou? Nechybí jim návaznost střední
školy založené na podobných principech jako Škola u Filipa?
Naše škola slaví tento školní rok již 15.
rok své existence. Nevím, jestli je to hodně, nebo málo, ale z mého pohledu na to,

co všechno tato škola udělala pro vzdělávání našich dětí a čím vším si prošla, je to
mnohem víc než množství škol s dlouholetou tradicí. Za tuto dobu opustily brány
naší školy čtyři generace deváťáků. Jelikož se k nám neustále vracejí a informují
nás, jak se jim daří, máme docela dobrý
přehled a potvrzuje se nám, že jdeme tím
správným směrem. Naši absolventi nemají žádné problémy na středních školách,
zapadnou hlavně do kolektivů velmi
dobře, a protože jsme je učili pro život,
ovládají základní dovednosti, které jim
pomáhají na středních školách fungovat.
Umějí pracovat v týmech, jsou komunikativní, umějí říct svůj názor, argumentovat a vést dialog, mají dovednosti a kompetence vyhledávat, shromažďovat, posuzovat a vybírat, a tak zvládají zadání,
která jsou jim dávána. Dokážou prezentovat a předat své znalosti. Nebojí se jít
do výzev, ale na druhé straně i říct ne,
pokud cítí, že se od nich žádá něco, s čím
nejsou ztotožněni. Zatím máme pozitivní
ohlasy a také je chci pochválit, protože se
někteří z nich dostali i na kvalitní bilingvní gymnázia. Nás však těší, když studují
na školách, které si vybrali a kde jsou spokojeni.
Jaký podle tebe bude na Slovensku
školní rok 2017/2018?
Podle toho, co se děje v politickém a občanském životě na Slovensku, tak předpokládám, že těžký. Přiznejme si však:
Který rok za poslední období těžkým pro
školství nebyl? My však nikdy nečekáme na to, co přinese daný školní rok
„svrchu”, ale snažíme se ho vytvořit co
nejlepší a nejsmysluplnější pro nás, naše
děti a rodiče tak, abychom byli spokojení
a šťastní. I když nás dění ve společnosti
samozřejmě ovlivňuje, jen na nás záleží,
jaký rok si uděláme, jak ho prožijeme
a jakou měrou si ho umíme naplnit tak,
abychom s ním na jeho konci byli ztotožněni a vyrovnáni.
A jaký bude školní rok pro děti ve
Škole u Filipa?
Věřím, že plný nových zážitků, poznání,
hledání a nalézání. Také nových vztahů,
kamarádství a zajímavých lidí. Protože
život není ani lehký a ani jednoduchý, určitě budou i slzičky, pocit nepochopení
a hněvu, ale to právě k tomu životu patří,
důležité jsou cesty a řešení. Přála bych si,
aby byl tvořivý, plný tajemství, překvapení a nových nápadů. Vím však již nyní,
že bude i náročný, a to nejen v nacházení
nových znalostí a dovedností, ale hlavně
sama sebe.
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Heidelberg
univerzitní město se šrámem z období nacismu
Text: Markéta Popelářová
Odvážila bych se ho nazvat malým
Cambridgem nebo Oxfordem v německém podání. Leží ve spolkové zemi
Badensko-Wüttenbersko a se svými 150
000 obyvateli se sice nedrží na žebříčku
největších německých měst, svou historií
a postavením ve vědě a výzkumu by se
ale Heidelberg oprávněně některým dalším světoznámým univerzitním městům
vyrovnal.

Poznáte to, už když se procházíte po „Hauptstrasse“, nejdelší a nejhonosnější ulici
města, která měří celých 1,6 kilometru a
řadí se k nejdelším pěším zónám Evropy.
Po pravé straně se vám naskýtá pohled na
ruiny heidelberského hradu, který byl
založen ve 12. století a úspěšně zničen
Francouzi během falcké války
o dědictví v roce 1689. Při pokusu
o rekonstrukci hradu však do jedné z věží
udeřil blesk a místní obyvatelé snahu dát
hradu původní vzhled brzy vzdali. Paradoxně se však jedná snad o jediné místo,
které na sobě do dneška nese známky
destrukce. Heidelberg se totiž oproti většině německých měst nestal terčem bombardování během druhé světové války.
„Heidelberg druhou světovou válku přežil bez úhony, k opravdu drastickému zničení města došlo jen v 17. století, tehdy
lehla popelem většina města. A odnesla to
i pýcha celého města, heidelberský
hrad,“ potvrzuje informaci průvodce místního univerzitního muzea.

Pravděpodobným důvodem, proč se Heidelberg nestal terčem bomb americké
armády, byl záměr Američanů vytvořit ve
městě svou základnu. Existuje však
i romantičtější varianta příběhu, kdy se
prý jeden z amerických vojáků zamiloval
do místního děvčete a dělal vše pro to,
aby její rodné město bylo bombardování
ušetřeno. Ať už se historie odvíjela jakkoliv, Heidelberg se díky tomuto ušetření

s. Zřejmé to je třeba i ze seznamu nositelů
Nobelových cen, vědců, kteří působili
v místních výzkumných institutech. Díky
počtu nositelů Nobelových cen se univerzita ocitá na 13. příčce v celosvětovém
žebříčku. Jedná se přitom výhradně
o zásluhy v oborech medicína, fyzika a
chemie. I dnes zabírá univerzitní klinika
a výzkumná medicínská centra celou
jednu čtvrť. Ojedinělost a kvalitu studia

může dnes pyšnit krásným historickým
centrem, starým mostem připomínajícím
Karlův most a atmosférou, která do města
každoročně přiláká velké množství turistů. A zároveň i studentů – čtvrtinu obyvatel totiž tvoří studenti.

medicíny na univerzitě v Heidelbergu
potvrzuje i velké množství studentů, kteří
kvůli medicíně přijíždějí do Heidelbergu
ze zahraničí.

Druhá Univerzita Karlova

Když se však začnete toulat úzkými uličkami starého města, narazíte na připomínky dalších důležitých osobností,
jejichž obory jsou od medicíny velmi
vzdálené. Možná je to zapříčiněno
malebností celého města zasazeného
v údolí řeky Neckar, že se Heidelberg
v minulosti stal oblíbený i mezi ﬁlozofy.
Mezi ﬁlozofy, kteří v Heidelbergu buď
učili, nebo žili, se řadí G. W. F. Hegel,
K. Jaspers, H.-G. Gadamer nebo Max
Weber. Na jedné straně údolí se dokonce
nachází tzv. „Philosophenweg“, stezka
ﬁlozofů. Paradoxně se však původ názvu
neváže k žádnému z proslulých ﬁlozofů,
nýbrž ke studentům univerzity. Slova „student“ a „ﬁlozof“ měla identický
význam v době, kdy každý student na uni-

Heidelberg se zapsal nejen do historie
Německa, ale zajímavou spojitost má
i s českými zeměmi. Od roku 1613 tu
totiž svého vzdělání nabýval například
i Jan Ámos Komenský. Česko a Heidelberg ale v jistém vztahu byly ještě dávno
předtím. Univerzita v Heidelbergu byla
založena v roce 1386 (určitý příklad si
vzala i z Prahy, Univerzita Karlova
v Praze totiž byla založena jen o 38 let dříve, v roce 1348), nestihla se tak sice stát
nejstarší univerzitou střední Evropy, stále
se však může honosit titulem nejstarší univerzity na území dnešního Německa.
Svůj význam si univerzita udržela dodne-

Město zahalené do ﬁlozoﬁe

verzitě musel nejdříve projít studiem ﬁlozoﬁe. Teprve poté se studenti/ﬁlozofové
mohli začít plně věnovat jinému oboru.
Dnes je „Philosophenweg“ oblíbenou
vycházkovou trasou místních obyvatel
i turistů.
Nacistická éra Heidelbergu
Jedny z nejtemnějších časů zažil Heidel-

berg za druhé světové války. Ačkoliv
nebyl bombardován, činy nacistů tu ukončily životy mnohých obyvatel. Připomínají je zlaté destičky umístěné na chodnících před domy, ve kterých tito lidé žili.
„Deportován do Osvětimi, zavražděn“,
„uprchl do Uruguaye“, „deportován
do koncentračního tábora, přežil“, „oběšen“; 150 různých destiček, na nichž jen
pár slov přibližuje příběhy lidí, jejichž
osud byl poznamenán nacistickou ideologií. Heidelberg byl silně nacistickým
městem, strana NSDAP vyhrála
v Heidelbergu volby již v roce 1930, tři
roky předtím, než se straně podařilo
vyhrát volby v celém Německu. Na univerzitě v Heidelbergu jeden semestr studoval i jeden z nejvyšších nacistických
představitelů, ministr nacistické propagandy Joseph Goebbels. A do roku 1939
musela z rasových důvodů heidelberskou
univerzitu opustit celá jedna třetina profesorů.
Paradoxně přibližně v téže době a na

témže místě ve stejné době žili dva lidé,
jejichž smýšlení nacistickému hnutí silně
odporovalo. Jedná se o jména dvou ﬁlozofů – Karl Jaspers a Hannah Arendt.
„Heidelberg byl silně nacistickým městem, strana NSDAP vyhrála v Heidelbergu volby již v roce 1930, tři roky předtím,
než se jí podařilo vyhrát volby v celém
Německu.“
Hannah Arendt byla Židovka a žákyně
Karla Jasperse. Po zatčení gestapem
v roce 1931 se jí podařilo uprchnout přes
Francii až do USA, kde po skončení
druhé světové války pracovala pro časopis The New York. Jako redaktorka psala
o soudním procesu s Adolfem Eichmannem, mužem, který měl za druhé světové
války na svědomí vraždění milionů Židů
v koncentračních táborech, mužem, jenž
vykonával Hitlerovo „konečné řešení
židovské otázky“. A byla to právě Hannah Arendt, která jako výsledek své práce
zveřejnila články, které pobouřily svět.
Odkazovala v nich totiž na to, že
Eichmann byl pouhou obětí situace,
poslouchal příkazy od vyšších nacistických pohlavárů. Ve zločinném režimu se
stal zločincem, aniž by on sám cítil nenávist vůči Židům.
I profesor Hannah Arendt, ﬁlozof existencialista Karl Jaspers se svým dílem vracel k druhé světové válce. Vydal knihu
nazvanou „Schuldfrage“, do češtiny přeloženo jako „Otázka viny“. V ní popsal
a rozčlenil různé druhy viny. Není třeba
vysvětlovat, proč se touto otázkou zabýval právě po skončení druhé světové války.
Studentské spolky a tajnosti kolem
nich
Jizva z období nacismu ale Heidelbergu
neubírá na dnešní kráse. Při prohlídce
města, mezi honosnými vilami připomínající domy z Harryho Pottera, v úzkých
malebných uličkách vás možná upoutají
barevné vlajky připevněné na zdech
domů, nepatřící však žádnému státu svě-

ta. Jsou to vlajky tzv. „Verbindungen“,
studentských spolků s dlouhou tradicí,
k nimž se dodnes váže mnoho nejasností.
Na něco podobného nejsem z Čech zvyklá (i když studentské spolky podobného
typu existovaly v minulosti i v Praze
a sehrály významnou roli v českoněmeckém národním konﬂiktu, spolky
ale zanikly se začátkem první republiky
a s nastolením protektorátu Čechy a Morava). Němci a například i Američané si tradici těchto spolků na rozdíl od nás udržují. V Heidelbergu je podobných spolků na
třicet a dříve byly výhradně chlapecké.
„Dívky do našeho spolku přijímáme, většinou ale na dlouhou dobu nezůstanou,“
vysvětluje mi jeden z členů místního spolku, jehož je od ostatních nečlenů možné
rozeznat díky barevné stuze, kterou nosí
pod sakem. Každé úterý se ve vile, jež
spolku patří, s výhledem na řeku a na
ruiny hradu, pořádají pro členy lekce společenského tance, pravidelně jsou zváni
i hosti na rozličné přednášky a debaty.
S oblibou také pořádají party, jež jsou přístupné i veřejnosti. Jedna taková studentská akce se koná i dnes. V prostorách své
vily má spolek vlastní knihovnu, na
zdech visí černobílé fotky bývalých členů, společenský sál zdobí paroží, obrazy
a klavír a honosný lustr. Celý dojem, připomínající dění jako z jiného století, narušuje jen hlasitá moderní hudba a cinkot
skleněných lahví od piva.
Často dnes můžeme zaslechnout, že s přibývajícím počtem vysokoškolských studentů se ztrácí význam vysokoškolských
titulů a z univerzitního studia se stává
masový produkt. Při tom všem bychom
ale neměli zapomenout, že navzdory trendům jedenadvacátého století je někde
stále možné najít místo, které si z minulosti mnohé ponechalo a zároveň se mu
tradici úspěšně podařilo proplést s požadavky nové doby. Z Heidelbergu doslova
čiší mladá studentská energie, jež spolu
s ruinami hradu a starobylým centrem
města vytváří perfektní kombinaci, kterou stojí za to zažít. A to ať už jako student
místní univerzity, nebo alespoň jako
turista.
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Studium ve Španělsku není žádná siesta
Text: Kateřina Kubišová
„No jo, v tom Španělsku ses toho asi
moc nenaučila, samá siesta, ne?“,
„Prej ses dostala na super školu… Tak
co, LSE nebo Oxford?“, „Erasmus
v Barceloně, tak to musela být pohodička, párty, sangria na pláži…“. Tak
by se daly ve třech větách shrnout
typické reakce na moje přijetí a následné studium na španělské business
school ESADE.
Ne, v Barceloně jsem nebyla na Erasmu
ani jsem tam mastera nestudovala proto,
že jsem neměla na „lepší“ školu nebo protože jsem se chtěla ulít do tepla a celé dny
jíst tapas ve společnosti temperamentních Španělů a stálého přísunu vína. Ve
skutečnosti jsem studovala na svojí
vysněné škole, která patří mezi světovou
špičku mezi business schools, a pro to,
abych se na ni dostala a navíc ji úspěšně
dokončila, jsem se občas pořádně zapotila.
Tomu, že by asi málokoho napadlo jít po
bakaláři na české státní VŠ studovat
management na špičkové úrovni do Barcelony a že školu téměř nikdo nezná, se
nelze divit. Přednášející na prezentacích
typu „Jak na titul z prestižní univerzity“
nebo „Jak se dostat na VŠ do zahraničí“
nejčastěji mívají zkušenosti z některé „proﬂáklé“ britské nebo americké školy.

Pokud se vyskytne zmínka o někom, kdo
se vydal na studia do „větší exotiky“,
velmi často jde o studenty tamních jazyků nebo kultur.
I když nelze zpochybňovat kvalitu top
škol ze zmíněných zemí, osobně si myslím, že je škoda, že v Čechách není větší
povědomí také o možnostech studia
v jiných oblastech. Tím pádem se mnoho
zájemců o vzdělání v zahraničí automaticky orientuje jen na země, o kterých slýchá na přednáškách nebo kam vyjeli
kamarádi. Přitom diplomy s mezinárodně
velmi dobrou reputací se dají získat i jinde. Pokud se podíváme vyloženě na školy
poskytující titul MSc (ekvivalent českého Mgr nebo Ing) v managementu,
obchodu a ﬁnancích (business schools),
tak Španělsko má v žebříčku deseti nejlepších evropských škol dle Financial
Times tři zástupce. To znamená více než
jakákoliv jiná země, včetně Velké Británie nebo Francie.
Věděla jsem, že na magistra budu mířit
do zahraničí, už poměrně brzy po zahájení bakalářského studia mezinárodního
obchodu v Praze. Zpočátku jsem se dívala po anglicky mluvících zemích, o těch
bylo k dispozici nejvíce informací. Já
jsem se ale od deseti let učila španělsky,
navíc jsem díky několika dovoleným
a školním výletům do Katalánska milovala Barcelonu. Napadlo mě tedy udělat
si vlastní výzkum a podívat se po možnostech navazujícího studia tam. Bylo
pro mě velkým překvapením, když jsem
zjistila, jak dobře hodnocené jsou místní
školy a zejména ESADE a jaké možnosti
studentům nabízí. V tu chvíli jsem již
věděla, že budu chtít studovat na business
school, jelikož mě lákala velmi prakticky
orientovaná výuka, a proto jsem několik
institucí v různých evropských zemích
kontaktovala. Lidský přístup rekrutérů na
ESADE na mě udělal zdaleka nejlepší
dojem, a když jsem k tomu přičetla reputaci školy a moji osobní vášeň pro Španělsko, bylo jasno. Podala jsem si jednu
jedinou přihlášku – strategicky velmi

nemoudré rozhodnutí – a rozhodla se udělat pro přijetí na mou vysněnou školu vše.
Když se podívám zpátky, měla jsem
vlastně hrozné štěstí. Samozřejmě jsem si
nastudovala podmínky přijetí, které zahrnovaly absolvování jazykového testu
z AJ na vyšší úrovni C1, absolvování standardizovaného testu GMAT nebo GRE,
zaslání CV, několika doporučujících dopisů a motivačních esejí a úspěšné absolvování osobního pohovoru ve ﬁnálním
kole. Netušila jsem ale, kolik času bude
třeba si vyhradit na přípravu, jestli mám
dostatečně atraktivní proﬁl a jak vlastně
vypadá vzorový motivační dopis. Zkoušela jsem pro radu kontaktovat oddělení
zahraničních styků na naší VŠ. Dozvěděla jsem se, že mi mohou poskytnout
informace pouze k jimi podporovaným
výměnným programům. Psala jsem také
do českých organizací vysílajících studenty na stipendium do zahraničí, nicméně jsem dostala seznam partnerských
škol nebo odpověď, že nezapadám do
jejich plánu. Co bylo „mimo tabulky“, to
byl problém. Čechů nebo Slováků studujících na ESADE je minimum, každý rok
se mezi 500 studenty objeví možná jeden

nebo dva, takže československá asociace
nebo alumni klub, odkud bych mohla
načerpat nějaká moudra, bohužel také
nebyly možnou cestou.
O tom, jak se na testy připravit nebo co je
to vlastně case interview, jsem se tak
dozvěděla z internetových diskusí
a videí. Díkybohu jsem netušila, jak
velká je konkurence, takže jsem byla
poměrně sebevědomá. Pravděpodobně
zejména moje motivace a odhodlání mě
dostaly na školu, kde jsem jako dvaadvacetiletá holka z Prahy s čerstvým diplomem byla obklopena v průměru o dva
nebo tři roky staršími lidmi se zkušenostmi ze stáží v top consultingových ﬁrmách
a světoběžníky, kteří během gap year dobrovolničili v Ugandě. Byla jsem jediná
studentka z ČR nebo Slovenska.
Samotné studium na ESADE vidím jako
ideální kombinaci mezinárodního a španělského prostředí. Výuka probíhala
v angličtině a mezi mými spolužáky bylo
zhruba jen 10 % Španělů, zbytek tvořili
studenti z více než 40 různých zemí. Jak
je na business schools zvykem, výuka
byla velmi praktická a zaměřovala se na
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řešení reálných případových studií, práci
v týmu a diskusi. Profesoři nás brali jako
partnery a vyžadovali od nás kritické myšlení a formulování vlastních názorů.
Týmová a průběžná práce měly v hodnocení většiny předmětů nadpoloviční
váhu, zbytek tvořila aktivita v hodinách
a závěrečný test nebo zkouška. ESADE
má také velmi dobrou síť partnerství s nejrůznějšími školami a institucemi. Leden
2016 jsem tak strávila na univerzitě
v Istanbulu na studijním pobytu, kde
jsme se zabývali velmi aktuálním tématem Turecka jako mostu mezi Evropou
a Orientem, jiní mí spolužáci trávili čas
ve Světové bance a MMF ve Washingtonu.
Za postupy podobnými pro všechny
podobné školy nicméně člověk jasně
viděl Španělsko a Katalánsko. Poměrně
velké množství případovek se zabývalo
ﬁrmami z regionu nebo Latinské Ameriky. V rozvrhu jsme měli vyhrazený čas na

lekce španělštiny a měli jsme možnost si
vzít volitelné předměty zaměřené na kulturu a historii nebo obchodní vyjednávání ve španělštině. Život v Barceloně mi
pomohl pochopit místní španělskokatalánskou identitu, momentálně jsem
tak mezi svými českými přáteli neformální autoritou na otázku nezávislosti
Katalánska. Díky speciálnímu programu
v rámci školy jsem také dostala možnost
strávit tři měsíce léta 2016 na pracovní
stáži v Guatemale, kde jsem se zabývala
consultingem pro místní podnikatele
s cílem upevnit jejich business modely
a připravit je na případné prezentace pro
investory a o celé zkušenosti pak psala
diplomovou práci.
Je ale třeba uznat, že by to nebyl ten pravý
zážitek studia ve Španělsku, kdyby nedošlo i na příjemné záležitosti zmiňované
v prvních větách. V Praze mi to trvá
z domu 10 minut pěšky na nejbližší
zastávku metra, v Barceloně jsem byla za
10 minut na pláži. Dle statistik si místní
vychutnávají více než 300 slunečných
dní v roce, a když se ke všemu přičtou
relativně nízké ceny nájmů a potravin
a velmi čilý společenský život ve městě,
tak člověk dostane prostředí ideální pro
studentský život. Zasloužené volno mezi
prezentacemi a testy jsme tak se spolužáky trávili převážně venku, na výletech
nebo grilovačkách na střešních terasách.
Škola byla také velmi aktivní v pořádání
oﬁciálních společenských akcí pro setkávání studentů, profesorů a partnerů školy.
Hlavně této atmosféře vděčím za to, že
momentálně při cestování již téměř
neplatím za ubytování, protože mám
nespočet velmi dobrých přátel všude po
světě.
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Dobít Skotsko pohlazením smyslů
Text: Jana Kovaříková
Úplně nejradši bych vám Martinu
Vaňatovou představila osobně. Myslím, že byste jí brzy leželi u nohou stejně jako já. Její vyprávění z vás několikrát do minuty vyrazí obdivné „týjo!“,
„ach“ nebo „tak to je síla!“. Vyrůstaly
jsme ve stejném městě, ale zatímco
mně stále čouhá sláma z bot, ona krok
za krokem dobývá Edinburgh svými
raw výrobky. Martina je totiž mazaná
a ví, že láska prochází žaludkem. A jak
jinak se dostat k srdci Skotů než přes
raw dobroty, které momentálně v Edinburghu frčí?
Možná vás překvapí, že to, co začalo
nechutenstvím nad českým vzdělávacím
systémem, končí promyšlenou symfonií
chutí a založením vlastní ﬁrmy v zahraničí. Martina vystudovala francouzské gymnázium v našem městě na jihu Čech a její
další kroky vedly na Vysokou školu ekonomickou. Studium ji, ale stejně tak
mnoho dalších studentů, úplně nenaplňovalo. Zapátrejme nyní v paměti a přiznejme si, že v našem vzdělávacím systému
bychom každý nějakou tu chybku našli
a touha seknout se studiem nejlépe teď
hned alespoň jednou zaplála v každém
z nás. Univerzálním tipem pro všechny,
kteří chtějí načerpat nové síly a inspiraci
pro další studium, je sbalit krosnu a vyrazit do světa. Řekne vám to každý alespoň
trochu kosmopolitně smýšlející dospělý
a přijde na to vlastně i malé dítě. Když tě
něco nebaví, marně hledáš smysl, a vydržet to už opravdu nejde, změň prostředí,
rozhýbej stojaté vody všedních dní, kup
levnou letenku a leť. Kamkoli. Hned.
A taky, kdy jindy, když ne teď?
Martina ale nechtěla vyrazit jen tak.
Když rozbila prasátko, podělila se o své
záměry s rodinou, která ji ráda ﬁnančně
podpořila, a spočítala si počáteční kapitál, tak klikala a zjišťovala a plánovala.
Nakonec získala Kanadské vízum, zaplatila si ve Vancouveru kurz angličtiny, aby
se do toho, dle svých slov, vpravila, a vyletěla. Když se vpravila do angličtiny,
jedna celkem drahá agentura jí našla

práci v indické vegetariánské restauraci.
Ale protože pohádky ještě existují a Martina na začátku bydlela přes couchsurﬁng
u jedné 60leté paní, tak jí její domácí
a dobrá víla v jednom domluvila lépe placenou práci v profesionální úklidové ﬁrmě. O něco později dostala neplacenou
dvouměsíční stáž na České ambasádě
v Ottawě, přestěhovala se na druhý konec
Kanady a našla si práci v kavárně, kde
dělali typické „scones“, které se plní různými surovinami, jako třeba u nás bagety
nebo toasty.
Když si vydělala dostatek ﬁnancí, mohla
se konečně pustit do cestování. „Tenkrát
jsem neměla žádný smartphone, ale klasický tlačítkový mobil, takže jsem třeba
byla v Los Angeles a nevěděla jsem jak
dál. V ruce jsem měla mobil bez internetu
– nemohla jsem si ani rychle najít, kde hledat ambasádu. Musela jsem najít aspoň
knihovnu, kde by ten internet měli. No
a nakonec jsem zase seděla před českou
ambasádou a brečela jsem, protože jsem
si myslela, že mi vypršelo kanadské
vízum a já se nebudu moct vrátit zpátky
do Kanady.
Na kanadské ambasádě mě vyhodili a na
české mi řekli, že mi nepomůžou. Pak mě
znovu napadlo pročíst si to vízum a zjistila jsem, že pod všemi těmi papíry je schované razítko, a vízum tedy stále platilo
a já si mohla všechny ty nervy ušetřit.“
Cestování totiž není jen o poznávání krás
a divů naší planety, ale také o setkávání se
s jinými kulturami, o poznávání různých
lidí a jejich názorů. Cestování je plné
možností a příležitostí, kterých se někdy
nedá nechytit, a v neposlední řadě jde
také o překonávání své komfortní zóny,
obtíží a poznávání sebe sama. A o poznávání sebe sama je to především.
Martina se nakonec přece jen rozhodla
vrátit se domů do Čech a dokončit si bakalářské studium. Magistra pak chtěla za
každou cenu vystudovat v cizině. Dokončit bakaláře zvládla po svých zahraničních zkušenostech takřka s prstem v nose.

Ale dál už ji nelákaly ekonomické obory,
ale spíše humanitárně zaměřené školy,
a tak se nakonec dostala na University of
Edinburgh, obor Africa and International
Development. „Na studiu bylo skvělé, že
jsem si mohla navolit předměty, které mě
opravdu zajímaly, např. začít se učit svahilsky, nebo se dozvědět více o problémech spojených s nerostným bohatstvím
v Africe. Bezvadné bylo i to, že univerzita má obrovskou knihovnu a přístup k různým online archivům článků z celého světa. Seminární práce se pak psaly jedna
báseň. Ovšem co považuji za největší
plus, byla možnost vyjet na několikaměsíční „stáž“ do spřátelené organizace
a sbírat data k diplomové práci. Stačilo
napsat motivační dopis, požádat o stipendium, tzn. další motivační dopis (na ty si
tu všichni hodně potrpí), koupit letenky
a pustit se do toho. Já jsem takhle strávila
dva a půl měsíce v Keni, převážně
v Nairobi, ale díky povaze mého výzkumu jsem se dostala i na odlehlejší místa
mimo hlavní město. Zkrátka zkušenosti
k nezaplacení,“ shrnuje Martina své studijní zážitky.
Proč ale chtěla stůj co stůj studovat
v zahraničí, když u nás je plno zajímavých studijních oborů? Martina měla
a má jasno. „Na studiu v zahraničí mě

bavilo to, že názor každého studenta se
počítá, je přínosný. Většina vyučujících
více ocení aktivitu na přednášce než
suché memorování probíraného učiva.
Sezení v posluchárně často nahrazuje
sezení v komunitním kruhu, kde vyučující působí spíše jako moderátor debaty než
ten, kdo jako jediný nese penzum vědomostí, které studenti posléze slepě a bezduše papouškují. Nebaví mě jen sedět
a poslouchat. Zajímají mě různé pohledy
mých spolužáků, jejich zkušenosti. Baví
mě vytvářet projekty a nalézat řešení problému. To na českých školách často chybí, a bohužel nejen na těch vysokých.“
Studium samozřejmě není zadarmo, a tak
je přímo nutností si při škole vydělávat.
Martina se uchytila v jedné místní kavárně a díky tomu se jí podařilo sehnat i ubytování. A nyní je, kvůli zachování souvislostí, čas vrátit se ve vyprávění trochu do
minulosti. Konkrétně do doby, kdy si Martina v Čechách dokončovala bakaláře na
VŠE a kdy vzniklo její nadšení pro raw
výrobky zmíněné v úvodu. „Doma jsem
zkusila udělat svůj první raw dort. Povedl
se, a dokonce i ostatním chutnal, tak jsem
se dala do samostudia literatury s raw
recepty.“ A v Edinburghu začala své vědomosti a zručnost zúročovat. Začala vyrábět sladké raw dobroty, získala povolení

pro svou domácí kuchyň, která se rázem
stala i výrobnou, a začala obrážet trhy, festivaly a různé akce, kde byl zájem
o všechno vegan a raw. Akce tohoto typu
objíždí již téměř rok a půl. Ve Skotsku
vegetariánství, veganství a raw stravování prostě frčí, a tak není divu, že brzy začala pomýšlet na něco většího, než je objíždění akcí s krosnou. „Auto nemám, takže
už mám celkem promakaný způsob, jak
vše potřebné převézt v krosně. Všechno
do sebe pěkně zapadá, krabičky mi pod
ubrusem poslouží jako vyvýšené pultíky,
stojánek mám skládací a krásně si tak
vystačím jenom s krosnou. Maximálně
na větší akce nabalím i kufr,“ směje se
Martina mému nevěřícnému výrazu, že
se dá podnikat nejen v domácí kuchyni,
ale také s jedinou krosnou. A abych nezapomněla, její malá výrobnička a výrobky
z ní se jmenují Rawsmary.
A jak se podniká cizincům ve Skotsku?
Nejdřív si pojďme říct, jak je to vlastně
s prací a bydlením. Je to totiž trochu začarovaný kruh. Abyste ve Skotsku získali
práci se smlouvou, je třeba mít účet v bance. Abyste získali účet v bance, je třeba
mít byt, a abyste dostali vlastní byt, je
zase třeba mít legální práci. Dá se ale bydlet i jinak – třeba přes spolubydlení
a postupně si všechny ty věci získat. Mar-

tina využila toho, že se do Skotska dostala coby student, kdy bylo jednodušší si
otevřít účet v bance, a pak se přes brigádu
propracovala až k zaměstnání se smlouvou. Pak už pro ni nebyl problém sehnat
i bydlení. Díky známosti s majitelem
kavárny pak snadno sehnala práci i pro
svou přítelkyni, která ji nyní může podpořit v podnikání, až dosud na to totiž
byla Martina úplně sama.
Martina ale myslí ve větším měřítku, její
ﬁrma ji zatím neuživí, a tak si zažádala ve
vládním projektu Start up Loans o půjčku. Po večerech hledala, studovala a zdokonalovala spolu s přítelkyní plán na podnikání ve větším a dřina se opravdu
vyplatila. Jejich vize jsou životaschopné,
a tak získaly potřebné ﬁnance, které jim
pomohou alespoň v začátku. A kolem
čeho se bude točit podnik, o kterém
možná uslyšíme až z dalekého Skotska?
Myslím, že je vám to úplně jasné. Všechno bude o jídle a o sycení chuťových
pohárků vynikajícími pokrmy z jejich
kuchyně. Tak také vyrazte do světa na
zkušenou a na cestách dobrou chuť!
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Brain drain, brain loan nebo honem domů?
Text: Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise ČR
Čeští studenti mají v současné době
mnoho možností, jak získat vzdělání
v zahraničí. Žijeme v zemi, která je součástí otevřené Evropy a cestujeme (i za
vzděláním) téměř bez omezení. Faktorem, který pro mnohé bývá rozhodující, nejsou politická omezení, ale ﬁnanční prostředky.
Nabídka stipendijních programů, které
studentům mohou pomoci s ﬁnancováním studia, je v České republice neobyčejně pestrá. Některé z programů jsou ﬁnancovány z prostředků Evropské unie,
jiné z rozpočtu jednotlivých vlád, mnohé
nadace ﬁnancující zahraniční studium založili mecenáši. Každý z programů má
jiné cíle a ty obvykle souvisejí právě
s tím, kdo peníze poskytuje. Každý si uvědomuje, že jedním z cílů evropských výměnných programů je posílit evropskou
identitu mladé generace. Nikoho nejspíš
nezarazí, že soukromé subjekty určují parametry a podmínky stipendií, na něž
samy poskytují peníze.
Mezivládní Fulbrightův program ﬁnancují v každé zemi, ve které působí, vždy
na základě dvojstranné dohody místní
vláda a vláda USA (prostřednictvím ministerstva zahraničí USA). V českém případě je garantem MŠMT a Fulbrightova
komise v ČR je jeho příspěvkovou organizací. Všechny programy celosvětově
spojuje motto senátora J. Williama
Fulbrighta, který program na americké
straně založil: přispět k porozumění mezi
jednotlivými národy.
Jedním ze speciﬁk programu je typ víza,
které Fulbrightovi stipendisté ze zahraničí získávají pro svůj pobyt v USA. Vízum
J1 má totiž podmínku návratu stipendisty
po skončení programu alespoň na dva
roky do vlasti. Proč vůbec takovou podmínku mezi sebou vlády v souvislosti se
stipendijním programem dohadují?
Může to fungovat? A má to smysl? Je takové pravidlo vhodné pro všechny jednotlivé případy?
Pokud má nějaký program za jeden z cílů
prostřednictvím vzdělávacích výměn přispět k lepšímu poznání partnerské země
a rozpočet takového programu má být
efektivně využitý, je nutné počítat s tzv.
multiplikačním efektem. Jde o to, že sti-

pendista, který se vrátí domů, sdílí své zážitky a šíří poznatky, jež během pobytu
získal. Tím rozšiřuje skupinu lidí, kteří se
seznámí s partnerskou zemí, obohatí
další svými zkušenostmi. Pošleme-li do
USA na stipendijní pobyt např. některého
začínajícího vysokoškolského pedagoga,
je velmi pravděpodobné, že se o nové metody výuky a nové pohledy na obor rozdělí se svými studenty a že nově nabytý
mezinárodní rozhled přenese na několik
studentských generací, nemluvě o možnosti navázání dlouhodobých pracovních
kontaktů, které tento efekt ještě dále násobí. Je možné, že pokud by zůstal v USA
a rozvíjel bádání na některé americké univerzitě, individuální profesní rozvoj takového člověka by byl rychlejší. Jako mezivládní program bychom ale považovali
za nevhodné pokoušet se vybrat ty nejlepší z českých uchazečů a (za pomoci ﬁnančních prostředků i české vlády)
usnadnit americkým univerzitám lov českých talentů. Je naopak pochopitelné, že
podobnými úvahami se mecenáši soukromých stipendijních programů zabývat
nemusejí, často přímo deklarují, že chtějí
pomoci konkrétním lidem dosáhnout maxima potenciálu. Vládní programy mají,
podle mého názoru, primárně dbát na maximalizaci širších cílů, i když v jejich
rámci pochopitelně výrazně podporujeme rozvoj individuálních odborníků.
Častou námitkou proti podmínce dvouletého návratu je, že ve skutečnosti nemůže
takové omezení návrat zaručit. Je pravda,
že v některých obdobích se ani Fulbrightovu programu nedařilo plnění této podmínky uhlídat. Na mečiarovské Slovensko se v devadesátých letech stipendisté
mnohdy nevraceli, turecké odborníky
v exaktních vědách jejich země i nyní
pošle studovat do USA a již nikdy se do
Turecka nevrátí. Ještě horší situaci prožívá Fulbrightův program ve zcela nesvobodných zemích, kde by vzdělanější místní odborníci mohli nastartovat rozvoj
a přispět ke změnám nejen na svých akademických pracovištích. Současně je ale
zřejmé, že některým z nich by po návratu
domů mohlo hrozit nebezpečí, pokud by
je jejich vlast začala považovat za „vyslance amerického imperialismu“.
V případě, že stipendista dokončí svůj
pobyt a chtěl by v USA zůstat pracovat,

může se pokusit požádat o výjimku
z dvouletého pravidla. Každá ze žádostí
se posuzuje individuálně a právě případ,
kdy by stipendista mohl být návratem
ohrožen, je velkým argumentem pro možnost zůstat. Naopak třeba sňatek s americkým občanem takovým důvodem automaticky není – do svobodné země se na
dva roky může přestěhovat i americký
manžel nebo manželka. V některých ojedinělých případech, kdy důvody zůstat
v USA jsou opravdu vážné, je přirozené,
že se od pravidla upouští. Jde ale skutečně o výjimky z platného pravidla.
Šířit česko-americké porozumění jistě
může i Čech, který nakonec ve Spojených státech zůstane. Není tak neobvyklé, že se někdo po dvou letech doma opět
vypraví do americké laboratoře nebo dostane nabídku k dlouhodobějšímu působení na americké univerzitě. Mnohdy to
ovšem je spíše časově omezené
„vypůjčení mozku“ než jejich řízený odliv. Považujeme i takové případy za nešťastné? To určitě ne, je přirozené, že
věda na světové úrovni se odehrává ve
skutečně mezinárodním prostředí,
a vlastně nás spíše potěší, že o české vysokoškoláky je na špičkových zahraničních
pracovištích takový zájem.
Naopak stejně nadšeně pozorujeme
i stále větší množství vědeckých pracovníků a vysokoškolských pedagogů ze zahraničí, kteří se rozhodli pracovat
v České republice. Je vlastně zajímavé
ohlédnout se do historie Fulbrightova programu v České republice a srovnat počet
českých stipendistů, kteří nyní působí
v zahraničí, s počtem Američanů, kteří se
vydali jako stipendisté Fulbrightova programu do České republiky a zůstali zde.
Trochu překvapivě je Američanů v tomto
srovnání výrazně víc! Někteří se zdrží několik let, jiní zde opravdu zapustí kořeny,
často založí rodiny a rozhodnou se, že
Česká republika je jejich novým stálým
domovem.
Fulbrightův program je ovšem dosti speciﬁcký mimo jiné i proto, že stipendia dostávají pouze studenti, kteří již pokročili
ve své akademické či profesní dráze –
mají alespoň bakalářský titul, nebo dokonce doktorandi a vědci a přednášející.
Rozhodnutí zaměřit se na tyto

„dospělejší“ kategorie také souvisí s vládním způsobem ﬁnancování. Čím mladší
je potenciální stipendista, tím je méně
jistá návratnost (ve smyslu ekonomickém, nejen geograﬁckém) investování do
něj. U těch, kdo jsou ve své kariéře dál, se
dá lépe předvídat, kam asi budou pokračovat. A jak je to s tou návratností domů?
Nenašla jsem žádné přesné výzkumy,
které by ukazovaly, zda skutečně ti, kteří
odjedou studovat do zahraničí již bakalářský stupeň, se domů častěji nevracejí.
Nápovědou může být třeba pohled na slovenské studenty na českých vysokých
školách a počet těch, kteří se nevracejí po
ukončení studia zpátky na Slovensko. Intuitivně lze přemýšlet i o oslabených vazbách na přátele, vrstevníky, kolegy,
pokud někdo v zahraničí studuje nejdříve
bakalářský, později magisterský, a pak
třeba dokonce doktorský stupeň: jak silné
vztahy s domovem si uchová po pěti nebo
deseti letech studia za hranicemi? A ten,
kdo odcházel jako čerstvý maturant
a chtěl by se vrátit jako držitel magisterského nebo doktorského titulu, jak se
bude rozhodovat o místě, kde trávit další
roky a kde založit rodinu? Bude to Česká
republika, která pro něj bude tou atraktivní možností? Pouze proto, že tam prožil
prvních 18 let svého života? Budeme
umět nabídnout zajímavé podmínky
i těm, kdo se rozhodnou, že vidí hodnotu
v cestě zpátky domů a v kvalitě života
u nás?

Vízum a podmínka dvouletého návratu:
Vízum J1 uděluje americká vláda těm návštěvníkům USA, jejichž pobyt je ﬁnancován z vládních prostředků. Podmínku,
která držiteli víza J1 ukládá vrátit se na
dva roky po skončení pobytu do domovské země, přímo deﬁnuje americká legislativa. Prakticky tato podmínka znamená, že po dva roky po ukončení víza J1
nemůže jeho držitel žádat o pracovní
vízum nebo o tzv. zelenou kartu. To
ovšem vůbec neznamená, že by do USA
nemohl jet. Krátkodobé pobyty, např.
účast na konferencích či turistické návštěvy, jsou zcela bez problémů.
________________________
Fulbrightova stipendia, jejichž absolventi jsou vázáni podmínkou návratu na dva
roky do České republiky po skončení pobytu v USA:
Fulbrightovo stipendium pro postgraduální studium – v délce 9 měsíců, stipendisté mohou buď studovat v magisterském či doktorském programu (stipendium pokrývá jen první akademický rok
a na zbylou dobu studia si student musí

obstarat prostředky jiným způsobem,
např. od své americké vysoké školy, podmínka návratu se uplatňuje až po dokončení celého studijního programu), nebo
provádět vlastní výzkum na americké univerzitě v rámci českého studijního programu (např. pobyt v americké laboratoři
v rámci českého doktorského studia)
Fulbright-Masarykovo stipendium –
v délce 3 až 10 měsíců, je určeno k samostatnému výzkumu na americké univerzitě, v juniorské kategorii obvykle v rámci
studia v českém Ph.D. programu, v ostatních kategoriích pro vědce
Fulbrightovo stipendium pro vědce
a přednášející – 3 až 10 měsíců, stipendisté uskutečňují na americké univerzitě
vlastní výzkum nebo přednášejí v kurzech, které sami nabídnou
Fulbright-Masarykovo stipendium pro
neziskový sektor – 3 až 5 měsíců, pobyt
u neziskové organizace podobného typu
nebo na univerzitě
Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře – 3 až 6 měsíců, vlastní výzkumný
projekt stipendista provádí na University

of Minnesota
Fulbright-Schumanovo stipendium – 3
až 9 měsíců, studijní, výzkumné a lektorské pobyty v USA zaměřené na evropské
záležitosti, instituce nebo americkoevropské vztahy
Fulbrightova stipendia, na jejichž absolventy se nevztahuje podmínka návratu na
dva roky do České republiky:
Letní instituty amerických studií – šestitýdenní semináře na jednotlivá témata týkající se vybraných oblastí, určené pro vysokoškolské pedagogy, kteří se zabývají
amerikanistikou nebo jejichž výzkum se
týká témat souvisejících s USA
Zimní institut národní bezpečnosti – šestitýdenní seminář pro vysokoškolské pedagogy
Letní školy v USA – pětitýdenní semináře na téma občanské společnosti, sociálního podnikání, životního prostředí pro
studenty VOŠ a VŠ
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Village School, Melbourne: Kde děti polykají
kameny a v deseti diskutují o feminismu
Text: Adéla Zelenda Kupcová
„Včera jsem spolkla kámen! A takhle velký!“ Kreslí mi do dlaně kolečko o průměru tak tří centimetrů malá kudrnatá zubící
se Ann. Očividně je jí dobře a je spokojená. Kámen nekámen.
Ale to už se ke mně hrnou další děti, většinou aby mi ukázaly alespoň zvířata,
o která se ve škole starají, když už nespolkly nic tak zajímavého jako Ann.
V jednu chvíli se ocitám v obležení morčat, slepic, králíků, ještěrů s modrým jazykem, ještěrů s ostny a na dotyk ledových
a slizkých ještěrů. Děti jedno přes druhé
pokřikují o biotopech, kde zvířata žijí,
o stavbě jejich těl i o jejich evoluci.
Village School se ale běžným školám nevymyká jen tím, že jak název napovídá,
leží na vesnici, je plná zvířat a dětí polykajících kameny, byť to ji do velké míry
deﬁnuje.
Leží na samém okraji Melbourne, pod
modře zbarvenými horami a obklopují ji
lesy a pastviny. Na samotné škole mají
děti farmu, kde kromě ještěrů na mazlení
chovají i zvířata na užitek. Byť i ta jsou
pro děti samozřejmě také na mazlení. Slepice, kachny, ovce, poníci… všeho je
všude plno. Děti se o zvířata nejen starají,
ale spravují svou školu-farmu jako malou
ﬁrmu. Stanovují ceny toho, co vyprodukují, prodávají a společně rozhodují, do
čeho vydělané peníze investovat. Většinou je nechtějí utratit ani za sladkosti, ani
za počítače, ale investují do rozvoje farmy. Takže prostě podnikají, vydělávají,
investují.
Ve škole si děti i učitelé říkají jmény a jednají spolu s respektem a porozuměním.
Děti nenosí uniformy, jako je tomu na státních australských školách. Mnohdy
vlastně nenosí ani boty, pokud si je zrovna promáčely, nebo na ně nemají náladu.
K pobíhání bez bot mají dostatek příležitostí, protože mezi učebními bloky je
vždy docela dlouhý čas na neřízenou hru,
objevování a lezení po stromech. Volné
hraní bez zásahu dospělých je pevnou sou-

částí zdejšího školního dne. Děti hry či objevování stejně propojují s tím, co dělali
předtím ve školní třídě.
Školní den se vedle volné hry skládá
z bloku pro jazyk a komunikaci, kdy děti
čtou, píšou, diskutují. Dále z fáze bádání,
kdy si děti pracují na tématu či projektu,
který si samy zvolily buď v rámci zastřešujícího tématu daného pololetí, nebo
i mimo ně. Následuje fáze projektová,
kdy se děti společně věnují dlouhodobému projektu. Tato fáze je doplněna o složku „show and tell“, kdy si děti připraví povídání a nějaké pomůcky doma a pak je
představují druhým.
Fáze bádání je velice rozmanitá. Některé
děti pracují samostatně, jiné ve dvojici,
další v trojici. Obcházela jsem děti, které
by u nás chodily tak do páté, šesté třídy
a bavila se s nimi o jejich projektech. Tu
se mnou pohovořily o rizicích cukru přidávaného do polotovarů, tu o historii feminismu, nebo o funkci žláz s vnitřní sekrecí v lidském těle. Na své bádání mají
děti několik týdnů, takže mohou jít
opravdu do hloubky. Pracují samostatně,
učitele maximálně požádají o radu s volbou zdrojů či o zpětnou vazbu v průběhu
bádání. Po zpracování projektu si výsledky vzájemně prezentují, přičemž spolužáci mají pro každý projekt evaluační formulář a hodnotí nejen výkon svého kamaráda, ale i to, co se sami dozvěděli nového
a následně o tom diskutují.

nejenmy ale i australské kurikulum členíme pod hlavičku zeměpisu, přírodopisu,
fyziky… K tématu se většinou vztahují
i texty,které děti čtou, témata diskusí
apod.
Village School je zejména dokonale harmonickým místem, což podporuje i harmonie, klid a barevně vykreslené listy
slunného australského podzimnězimního období. Děti jsou veselé, zvídané, učitelé uvolnění a prostě v pohodě.
Vždyť učení se odehrává v hlavách
(a mnohdy i bosých nohách) žáků a učitelé nad tím nemohou mít plnou kontrolu.
Děti provázejí, jsou tu pro ně, ale nesnaží
se toho do nich nalít co nejvíc, ani je
nutně zabavit. Koneckonců z nudy mnohdy vyrostou ty nejzajímavější nápady.
Ale při hovoru s energickou ředitelkou Tanyou se dozvídám, že i ve Village School
řeší potíže s nízkou motivací u dětí, které
přestoupily z jiné školy. A zde pomůže

Edunomád, projekt
nadšené cestovatelky, jejíž
druhou vášní je
vzdělávání: „Cestuji na
divoko: nezávisle,
nízkonákladově, punkově!
A víc, než všechna "must
see" z průvodců mě
zajímají lidé a to, co se od
nich mohu naučit. Láká
mě zejména život
v tradičních kmenových
společnostech a to, jak se
učí a rozvíjí jejich děti –
divožáci!“

prý jen čas a úzké vtažení rodiny do celé
komunity Village School. Tanya poukazuje i na to, že také australské školy, které
učí jiným způsobem než školy státní, se
potýkají se stejnými potížemi jako čeští
ředitelé inovativních škol. Jaké to jsou?
ź
ź

ź

Vysoká feminizace školství.
Nemožnost najít dobrého učitele,
který by byl zároveň dobrým člověkem a „pouhým“ průvodcem dětí,
který by dokázal stát v pozadí.
Státní kurikulum (které se nám z českého pohledu v teorii a na papíře tak líbí), které i přes zaměření na dovednosti a chápání souvislostí vyžaduje
seznamy znalostí. Ty navíc doplňují
a rozšiřují samosprávy jednotlivých
provincií, které stanovují svá vlastní
kurikula. A tak je Village School nucena mít formální školní kurikulum (obdoba našeho ŠVP) pro inspekci a na
posledních 20 stranách má deﬁnována vlastní kurikula, podle kterých učí.

Ve Village School se snaží učit děti v kontextu a souvislostech, proto mají na každé
cca naše čtvrtletí jen jedno téma, kterému
se věnují po celých cca 10 – 12 týdnů (věnují se mu i ve fázi bádání, ale tam mohou
žáci přijít i s jakýmkoli jiným tématem,
které je pro ně zajímavé). A témata bývají
zadaná opravdu obecně. Minulé čtvrtletí
měly děti například téma „uvnitř“ a společně objevovaly, co je uvnitř lidského
těla i mysli, jaké jsou vnitřní procesy ve
společnosti, jak vypadá uvnitř naše
Země. Na jednom tématu tak proberou
v kontextu a souvislostech to, co tradičně
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Fuckupologické okénko:
O krtkovi v nás a proč je důležité chovat myši
Text: Andrej Novik
Věrní čtenáři vědí, že v minulém čísle Perpetua jsme zveřejnili manifest fuckupismu ve vzdělávání. Cílem bylo poukázat
na přínos fuckupů, těchto zdánlivě hanyhodných nepovedeností našeho konání,
které ale mají velký vzdělávací přínos.
Čtenářka ZN z kraje Vysočina nám poté
napsala: „Vážená redakce, s jistým zaujetím jsem si přečetla váš manifest fuckupismu. Shledávám jej však málo důkladným, protože se nevěnuje hlubší podstatě
vzdělávacích fuckupů ani neobjasňuje,
odkud se u nás tato novota bere.“
Tímto se čtenářce omlouváme a svůj dluh
se pokusíme splatit.

Pokud se máme zabývat prapočátky
fuckupismu v našem kulturním kontextu,
musíme si říci, kdo je u nás tím prvotním
vzdělávacím hybatelem. Kdo to byl, kdo
jako první využil metodu fuckupů ke
vzdělávacím účelům. Jak uvidíme, není
to žádná novota.

Už staří…
Když se zamyslíte, kdo v našich luzích
a hájích nejčastěji hupsnul do nějaké díry
a pak se z ní vždy dokázal vyhrabat obohacen o nové znalosti, dovednosti a postoje, pak jistě uznáte, že je to Krteček. To
ví u nás každé dítě. Postava, kterou vysáváme s mateřským mlékem již 60 let
a jejíž vzorce chování přebíráme. Veselé
příběhy hmyzožravce s lidskou tváří,
které pouštíme kojencům, předškolákům
i školákům. Krteček je ztělesněním ideálu žáka. Sen každého učitele: zvídavý, kamarádský, poslušný, citlivý a aktivní.
Bez speciﬁckých poruch, ADHD a hlavně bez otravných rodičů. A co má společného s fuckupy? Mnoho.

Pojďme se nyní konkrétně podívat na
jeden případ, kterak Krtek k fuckupu přišel a vzdělávací užitek z toho vytěžil.

Případ Myšky a Krtka
Asi si vzpomínáte z raných médií, že Krtkovi se jednou stala taková věc, že uzřev
svou družku Myšku v nezáviděníhodném
rozpoložení zlé nemoci, pojal touhu jí pomoci. A protože Krtek stejně jako praotec
Čech, král Sámo či král Klacek jsou
osoby mytologické, obrátil se na nejpovolanější osobu své doby, kterou byla mytická moudrá Sova. (Asi proto ji má ve
svém štítu dodnes kdekterá vzdělávací instituce.) Moudrá Sova je šaman, lékař
i učitel v jedné osobě. Něco jako keltský
druid či kombinace Galéna a Jana
Ámose. Je-li Krteček archetypem českého žáka, pak moudrá Sova je pravzor
a ideál českého učitele posledních dvou
století. Vlídná, sečtělá, vševědoucí a laskavě autoritativní.
Ale zpět k našemu případu. Myška má
problém, Krtek ho chce vyřešit, ale neví
jak na to. Potřebuje se dovzdělat, a proto
jde za univerzálním lesním kantorem –
Sovou. Sova koukne do knihy, dá Krtkovi
radu, ale ten, protože té radě moc nerozumí, vydá se na zbytečnou okružní cestu
světem, zažije spoustu dobrodružství
a po několika letech se vrací zpět do své
lesní vlasti. S prázdnou. Stále neví jak na
to. Krtek nalézá Myšku stejně nemocnou
ve stejné posteli (problém trvá) a nepřináší žádné řešení (fuckup). V tom dojde
k uvědomění a prozření, Krtek natrhá heřmánek, uvaří čaj a všichni jsou šťastni
a zdrávi. Tolik jednoduchá struktura příběhu. Ovšem pojďme si to nyní rozebrat
z pedagogického hlediska.

fuckup
fuckup

druhů řas, mechorostů, kapraďorostů
(plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin
(jednoděložných a dvouděložných),
jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců;

Krtek a vzdělávací potřeby
Jak je zřejmo z výše uvedeného, Krtkovy
postoje jsou prostě fajn. Má správné názory, má silný citový vztah k Myšce, má
chuť jí pomoci. Koneckonců, Krtek je
přece náš ideál.
Na druhou stranu má žák Krtek povážlivé
mezery ve znalostech. Například vůbec
neví, čím by se mohla vyléčit Myščina rýmička.
A co klíčové kompetence? Analýza dosažených úrovní klíčových kompetencí
Krtka ukázala, že žák Krtek na vstupu do
vzdělávacího procesu dosahuje vysoké
hladiny v kompetenci sociální a personální (bylo mu Myšky líto) a komunikativní (dokázal Sově vše potřebné sdělit,
aniž by promluvil). Jisté rezervy má v oblasti řešení problémů (nedokáže bez cizí
pomoci vyřešit problém Myščiny rýmičky).

ź

Málo? Tak co nějakou tu klíčovou kompetenčičku (Václav Klaus ml. promine):
ź

ź

Krtek a vzdělávací cíle
Takže známe situaci, známe žáka Krtka
a jeho vzdělávací potřeby. Zkušený pedagog nyní může formulovat vzdělávací
cíle. Že by nějakou znalost? Co třeba toto
z našeho aktuálního rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (tedy něco jako osnovy):
ź

ź

uvede na příkladech z běžného života
význam virů a bakterií v přírodě i pro
člověka;
zná příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí;

pozná lišejníky.

ź

vyhledá informace vhodné k řešení
problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá
se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému;
ověřuje prakticky správnost řešení
problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje
vlastní pokrok při zdolávání problémů;
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,
aktivně se zapojuje do kulturního
dění a sportovních aktivit.

To by možná pro začátek mohlo stačit.
Zpět k našemu příběhu.

Školní inspekce u Sovy na větvi

Na druhou stranu se rozvine v oblasti:

Z pedagogického hlediska lze počínání
Sovino nahlédnout buď jako

ź

sociální a osobnostní (upevňuje
dobré mezidruhové vztahy s klokanem, ledním medvědem i slonemnarkomanem)

ź

výchova k myšlení v globálních souvislostech (Krtek je si vědom, že kamarádky ryby (živé) mu pomůžou
v Evropě a stejné kamarádky (ale mrtvé) pak v Africe jako potrava)

ź

multikulturní výchova (Krtek je si
vědom lidských vztahů a kulturní diference mezi krtky českými a americkými)

ź

environmentální výchova (Krtek se
naučí, že na domácí rýmičku najde
lék jen v domácím háji).

a) naprosté diletantství, protože nezohlednila předchozí znalosti Krtka, nestavěla na nich ani je nijak dál nerozvíjela.
Toto je v naprostém rozporu s principy pedagogického konstruktivismu a ano, nebojme se říct, že to jde i proti duchu kurikulární reformy. Každý krtek přece ví,
jak vypadá heřmánek a že roste na palouku vedle, tak stačilo houknout „tam-tam“
a ukázat a propojit předchozí znalosti
s těmi novými a vůbec. Darmo mluvit.
Ale pozor, to je jen jeden možný pohled.
Anebo to bylo tak, že ze strany Sovy se
jednalo o
b) promyšlený fuckupistický vzdělávací
tah. Sova ví, že předat jenom znalost
(„tamhle je heřmánek, uvař ho“) je v 21.
století opravdu málo. Sova ví, že v zóně
nejbližšího rozvoje Krtka je postoupení
na vyšší hladinu klíčových kompetencí,
a proto vysloví to latinské zaklínadlo, vědoma si, že Krtek tím bude natolik vnitřně motivován, že jej to vybudí k tomu,
aby podnikl cestu kolem světa a přitom se
toho spoustu naučil, byť za cenu toho, že
(uvádím na příkladu skutečných dějů
v knize):
ź

pojede načerno do Holandska na nárazníku vlaku (nebezpečné!)

ź

pojede načerno lodí (nebezpečné
a v rozporu s klíčovou kompetencí občanskou!)

ź

osvobodí legálně nalovené ryby
(v rozporu s klíčovou kompetencí občanskou!)

Co na to moudrá Sova – ideál kantorství
v lesní škole? Co udělá?

ź

pozná význam rostlin a živočichů
v přírodě i pro člověka;

Kouká do knihy, mrkne a pak vyhoukne
nesrozumitelná slova. Něco jako šamanské zaklínadlo – matricaria chamomilla!
A usne. Krtek nechápe.

ź

pozná a zařadí zástupce běžných

Jak toto analyzovat?

ź

bude užívat drogy (v rozporu s klíčovou kompetencí sociální a personální!)

Krtkův fuckup
Po strastiplné cestě trvající zřejmě několik let se Krtek na padáku vrací zpět do
vlasti, aby zjistil, že matricaria chamomilla je prachsprostý heřmánek, který
tento populární hmyzožravec znal už
i v předcházejících dílech. Tedy jej ve vteřině naškube, svaří a Myšku vyléčí. Celá
letitá cesta se tak zdánlivě může jevit jako
zbytečná.
Ale pozor: z hlediska fuckupologického
musíme konstatovat, že v tomto Krtkově
případu se jedná o fuckup par excellence
ve všech zásadních fázích, tj. nadšení
(šup šup a už je Krtek na cestě za poznáním), nárazu (řešení problému furt nikde)
i uvědomění (heřmánek byl celou dobu
vedle na palouku).
Zdánlivě zbytečná cesta přivedla Krtka
k osvojení si nových dovedností, postojů
a možná i hodnot.
Výsledná bilance je tak pozitivní, o čemž
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svědčí tisícovky nadšených předškoláků
i rodičů, pro které je tento Krtkův případ
jednou z mála možností, kdy si můžou
v klidu vypít kafe.

Odkaz Sovy
O tom, jak je pedagogický odkaz moudré
Sovy hluboce vklíněn do myšlení našich
vydavatelů učebnic, jsem měl možnost se
nedávno přesvědčit, když jsem spolu se
synem procházel učebnici přírodozpytu
jednoho našeho předního pedagogického
nakladatelství. Podobně jako moudrá
Sova autoři nepracují s předcházející znalostí dětí a předkládají dětem nesrozumitelná zaklínadla. Tak například se lidský
krteček nikde nedozví, že jírovec maďal
je obyčejný kaštan, že skokan zelený je
žába či že mrkev obecná (daucus carota)
z čeledi miskovitých je ta věc, kterou pravidelně odmítá ve školní jídelně.
Předpokládám, že ze strany autorů je to
promyšlený didaktický tah, protože podobně jako moudrá Sova v našem předchozím příběhu předpokládají, že stačí
vyslovit šamanské zaklínadlo z oblasti
morfologie rostlin a pětadvacet malých
lidských krtečků se rozběhne domů
a budou se všech ptát na jírovce maďaly,

jinany dvoulaločné, kapraďorosty krytosemenné i nahosemenné a nedá jim to,
dokud nenajdou skokana zeleného ve stélce lišejníku.
A skutečně. Tuhle jsem přistihl syna, jak
pod dekou memoruje „jírovec maďal, jírovec maďal, jírovec maďal, řapík, pestík, malvice…“ Oči mu přitom ale moc nezářily a nejevil známky touhy, že by pro jírovce maďala chtěl jít jako Krteček světa
kraj.
Ukázal jsem mu pak čerstvě vylouplý
podzimní jírovec a zeptal se ho, co to je.
A víte, co mi odpověděl? Že je to kaštan!
Spojitost s jírovcem mu ale zůstala
utajena stejně jako smysl mrkve jeho
chuťovým pohárkům.

Krtečkovi věrni zůstaneme!
Krtek je ideál žáka. Kritické hlasy z řad
kantorů ale říkají, že ideálních žákůkrtků ubývá. Naštěstí někteří naši autoři
učebnic tvrdě hájí baštu fuckupismu a neuhnou ani o píď. Fuckupismu věrni zůstaneme do roztrhání těla! Dokud je naděje,
že v řadách žactva je aspoň jeden krtek,
má smysl vydávat učebnice plné šamanských zaříkávadel. Čím ale to, že jejich
magický účinek slábne?

O důležitosti šedivých myšek
Všimli jste si, kdo byl hlavní postavou příběhu lesních zvířátek výše? Samozřejmě
Krtek. A kdo tou nejméně frekventovanou? Pochopitelně Myška. Jenom se
mihla na začátku, pak jsme o ní několik
let nic neslyšeli, a pak chvilku křepčí na
konci. A přesto si troufám tvrdit, že ta
malá hlodavkyně je středobodem celého
příběhu. Bez ní by se děj nikdy neudál
a z Krtka by se nikdy nestal zcestovalý
globetrotter, ale zůstal by jen tím malým
hmyzožravcem, který myslí pouze na své
kalhotky s kapsami.
Myška je totiž motivace. A na rozdíl od
Krtečka některým našim dětem chybí.
Vždyť kvůli ní se vydal Krtek na cestu, zažíval dobrodružství a strázně. Ona to
byla, kvůli které se vrátil. Nemají-li děti
Myšku, nechápou, proč by měly zcestovat planetu jen proto, aby se dozvěděly,
že jírovec maďal je kaštánek, a tak tomu
zelenému sliznatému stvoření sedícímu
na prameni, které se jim jednou za rok objeví v testu, prostě říkají jen žába. Nikoliv
pelophylax esculentus, což by si asi přáli
naši učebnicoví docenti.

Další články o vzdělávání a videa z naší konference najdete na www.perpetuum.cz.

