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Odhlédneme-li od zavádějící představy, že
učení probíhá výhradně ve škole, a připustíme-li, že se odehrává nejen mimo školu, ale
také mimo jakékoliv další instituce i mimo
rodinu, nabídne nám otázka „Kdo nás (ne)
učí?“ téměř neomezené množství odpovědí,
na jejichž hledání jsme se zaměřili v tomto
čísle.
Jistě by bylo možné pojmout odpověď na
tuto otázku z negativního pohledu a mohli
bychom psát texty o tom, že nás neučí polovina absolventů pedagogických fakult a zároveň že ve škole v důsledku zákona o pedagogických pracovnících chybějí lidé se
zkušeností z praxe, kteří by ji rádi se studenty
sdíleli. A to by mohl být jen začátek výčtu
těch, kteří neučí, přestože by mohli.
Ale my jsme se podívali na ty, kteří svým
(profesním) působením usilují o zvyšování vzdělanosti, a proto v čísle najdete nejen
rozhovory s učiteli/průvodci a rodiči, ale
také s Youtuberem Kovy, jehož na internetu sleduje více než 600 tisíc zpravidla mladých diváků, které se snaží nejen pobavit.
Rozhovor s inspirativní dokumentaristkou,
válečnou reportérkou a fotografkou Jarmilou
Štukovou, která stojí za projektem Vagonáři,
jenž se snaží preventivně působit proti negativnímu peer to peer „patologickému učení“,
které probíhá na sídlištích a může mít fatální
následky. Ptali jsme se také Filipa Zajíčka,
bývalého šéfredaktora The Student Times
a současného editora na DVTV, jak nás (ne)
vzdělávají současná média a proč potřebujeme při konzumaci jejich obsahu využívat
kritické myšlení.
Zároveň v magazínu najdete tipy na vzdělávací aplikace, webináře i inspirativní videa, jejichž prostřednictvím můžete rozšířit
vzdělání svých dětí, žáků, nebo své vlastní.
Protože jedna z možných odpovědí na výše
položenou otázku je ta, že tím, kdo nás učí
nebo neučí, jsme my sami, a proto za výsledek svého vzdělávání neseme plnou odpovědnost.
Markéta Majerová
šéfredaktorka

Magazín Perpetuum vzniká z iniciativy Scio, se snahou přinášet informace o vzdělávání v 21. století.
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Matematické stezky
Že je matematika ve vyšších třídách školy
těžko aplikovatelná v reálném světě? Pomocí matematických stezek, které si žáci sami
vytvářejí během exkurzí v terénu mimo školu, se učí spolupráci a prohlubují si znalosti
v matematice. Zároveň se však učí hledat
matematické problémy přímo v okolí své
školy, ve svém městě.
Jedná se o aktivitu, která je povzbuzuje k řešení, ale i vytváření matematických příkladů,
učí je pojmenovávat geometrické tvary v reálném světě, počítat rozměry nebo rychlosti
jednotlivých objektů. Stimuluje jejich zájem
o matematiku a využívat se dá ve třídách
druhého stupně nebo i střední školy, kdy se
matematika stává abstraktnější a pro mnoho
studentů obtížněji uchopitelnou.
Původní program byl zpracován pro Washington, DC, ale nápad může být aplikován do
různých měst. První hodinu stráví skupinky
studentů plánováním své exkurze, nadcházející čas už pak věnují práci přímo v terénu.
Jaká je nejkratší cesta od sochy ke kostelu?
Kolik lidí v průměru navštíví denně městské
muzeum? Je možné na památníku z války
najít symetrii? Lze vypočítat objem skulptur,
které se nacházejí u školy?

Santos, profesorka psychologie, a hodiny
o tom, jak vést spokojenější život, se konají
dvakrát do týdne ve Woolsey Hall, prostoru,
který je jinak využíván výhradně pro významné události, jako jsou koncerty symfonického orchestru. Původně se přednášky
odehrávaly v menších prostorách a do dalších tříd se přenášel live stream. Kurz se soustřeďuje na pozitivní psychologii, ale také na
behaviorální změny chování, pro výuku jsou
hojně využívány reálné situace z běžného
života.
Proč studenty láká předmět zaměřený právě
na štěstí v životě? Report z univerzity Yale
z roku 2013 ukazuje, že v daném roce více
než polovina studentů univerzity během svého studia vyhledala odbornou pomoc v souvislosti se svým duševním zdravím. Sami
studenti, kteří se na kurz zapsali, přiznávají,
že se často cítí úzkostně, vystresovaně nebo
nešťastně. Podle vedení univerzity by kurz
mohl mít také pozitivní dopad na celkovou
atmosféru ve škole a na vzájemné vztahy
mezi studenty.

Každá skupinka splní své předem stanovené
úkoly, objekty vyfotí a po návratu zpět do
školy se věnuje matematickým výpočtům.
Svůj postup studenti pečlivě zachycují. Spolu s fotografickým materiálem je poté možné jednotlivé práce využít k vytvoření celé
galerie.

Předmět se svými 1182 zapsanými studenty
se stal nejnavštěvovanějším kurzem v třistaleté historii univerzity Yale. Dosud držel rekord předmět „Právo a psychologie“ z roku
1992, na který se zapsalo 1050 studentů. Většina předmětů na univerzitě přitom nepřesáhne hranici 600 zaregistrovaných studentů.
Zatímco se učitelé snaží vyplnit časovou dotaci svých hodin co nejefektivněji a předat
žákům co nejvíce znalostí, faktem je, že pokud by svým studentům dopřáli více času na
rozmyšlení si odpovědi na položenou otázku,
celý učící proces by se zlepšil.

Nejpopulárnější kurz všech dob na univerzitě Yale? Kurz štěstí

Dejme žákům více času na rozmyšlení si
odpovědi

Yale letos poprvé otevřel předmět s názvem
„Psychologie a spokojený život“. Pár dní po
otevření registrace se na něj přihlásilo 300
studentů, za tři dny už zájem projevilo téměř
1200 studentů. Jedná se asi o jednu čtvrtinu
všech studentů univerzity Yale.

Hned několik studií ze 70. let dokazuje, jaký
má toto delší čekání na odpověď dopad na
učení. Například studie od Mary Budd Rowe
(1972) a Roberta J. Stahla (1994) ukazují, že
již čekací doba delší než tři sekundy má na
učení zásadní dopad. Přitom však průměrná
doba mezi učitelovou otázkou a studentovou
odpovědí je jen 0,9 sekundy.

Předmět vyučuje dvaačtyřicetiletá Laurie

Zatímco někteří studenti preferují se nad daným problémem tiše zamyslet (internal thinkers), další jsou zvyklí s odpovědí vyrukovat
hned po položení otázky a koncept odpovědi
si v hlavě vytvářejí během samotného mluvení (external thinkers). Učitelům i studentům může zprvu takové dlouhé čekání být
nepříjemné, vše se ovšem odvíjí od zvyku.
Mylnou představou je názor, že se během
těchto patnácti sekund nic neděje.
Za pokus jistě stojí vyzkoušet si delší čekání
na odpověď alespoň v některých hodinách,
aby se tak částečně vyhovělo první skupině
lidí. Ideální doba, která by studentům umožnila zamyslet se důkladně nad odpovědí, je
přitom 15 sekund.
Oxford ve své tisícileté historii letos poprvé přijal více žen než mužů
Světoznámá Oxfordská univerzita v letošním roce poprvé zaznamenala na seznamech
svých nově přijatých studentů více žen než
mužů. Jedná se však o údaje týkající se studentů přímo ze Spojeného království, konkrétně o 1 070 žen (mužů bylo přijato 1 025).
Událo se tak i přesto, že se o studium ucházelo méně žen než mužů. Tyto informace pocházejí ze statistik UCAS.
Trend ve zvyšujícím se počtu studentek na
Oxfordské univerzitě je možné zaznamenat
až v posledních letech. První studentka byla
ale na univerzitu přijata v roce 1974. Ve vedení deseti z 38 oxfordských fakult dnes stojí
ženy, v roce 2016 se navíc vicekancléřkou
univerzity stala také žena, Louise Richardson.
Je důležité zmínit, že tato čísla se vztahují
pouze na aplikanty ze Spojeného království.
Data týkající se nebritských uchazečů stále
vykazují více přijatých mužů než žen.
Odvěký rival univerzity v Oxfordu – Cambridgeská univerzita – nabídla v letošním roce
více míst mužům než ženám, jedná se však
jen o drobný rozdíl, konkrétně o 1 440 uchazečů mužského pohlaví a 1 405 ženských
uchazeček.
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Audit českého vzdělávacího systému
Bob Kartous, EDUin, kolegové a tým expertních oponentů

kompletní audit najdete na stránkách EDUin www.eduin.cz
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Politika vycucaná z prstu
Ondřej Šteffl

Rozhodnutí, která ve
školství děláme, se
zakládají na pocitech,
dojmech, ba i iluzích.
O tom, že by někdo
hledal nejefektivnější
řešení či řešil rizika,
si můžeme nechat jen
zdát.
Uzákonění povinnosti
mateřských škol
přijímat dvouleté je
dokonalou ilustrací.

Ve vyspělých zemích se prosazuje tzv. evidence-based policy, tedy rozhodování na
základě dat, důkazů a analýz. U nás máme
politiku vycucanou z prstu. Jedno rozhodnutí za druhým v oblasti školství se zakládá na
pocitech a dojmech. Mnohdy není ani jasné,
jaký je cíl. A když už je jasný cíl, hledání cest
a nástrojů se opět opírá jen o dohady, či dokonce iluze. O tom, že by někdo hledal nejefektivnější řešení či řešil rizika, si můžeme
nechat jen zdát.
Uzákoněná povinnost pro školky přijímat od
roku 2020 dvouleté děti je toho dokonalou
ilustrací. Cílem bylo umožnit rodičům, typicky třeba matkám samoživitelkám, jít do
práce. První otázka je, zda to je skutečně aktuální problém. ČSSD to měla ve volebním
programu. Bohužel ale vím, kdo a jak dává
takové programy dohromady, nejen v ČSSD.
Když už bychom se rozhodli, že jde o vážný problém, měli bychom znát jeho rozsah.
Kolik vlastně je rodičů, kteří by stáli o to, někam umístit své dvouleté děti, ale nemohou?
Je jich 100, 1000, 10 000? Je neodpustitelné,
že takovou zcela základní informaci poslanci
neměli, když opatření schvalovali. Pozoruhodné je, že to nevíme ani teď.
Možností je spousta
Kdybychom věděli, kolik rodičů potřebuje
někam umístit své děti, měli bychom ještě
vědět, proč to chtějí. Zda jsou jejich důvody přijatelné. Například, kolik je mezi nimi
rodičů samoživitelů v sociálně tíživé situaci,
kolik rodičů s více dětmi a kolik třeba vysoce kvalifikovaných rodičů vědců, lékařů,
IT specialistů, kteří se chtějí vrátit do práce, aby neztratili kontakt s vývojem oboru.
A na druhé straně kolik rodičů by to využilo
jen z pohodlnosti. Zjistit přibližně tyto, ale
i mnohé další potřebné informace dokáže každá agentura pro výzkum veřejného mínění
a přišlo by to na pár set tisíc korun. Proč to,
sakra, nevíme?
No a pokud bychom tohle všechno věděli,
pak teprve bychom měli analyzovat a uvažova, co s tím. Podpořit rozvoj dětských
skupin, zřizovat státní jesle, dávat rodičům
příspěvek na soukromé jesle či chůvy, rozší-

řit síť mateřských škol, které už dvouleté přijímají, tak, aby byly přiměřeně dostupné atd.
Možností je spousta a mohou se kombinovat.
Zákon ovšem uložil všem školkám povinnost
přijímat dvouleté děti. A to je očividně zcela
krajní a neefektivní řešení.
Zmapovat rizika
Při hledání nejlepšího řešení je třeba posoudit, kolik peněz, času a úsilí bude stát zavedení, ale také, na kolik to pak přijde každý
rok. Co je ale ještě důležitější, a co se u nás
zcela důsledně ignoruje: každé takové opatření má svá rizika a nezamýšlené důsledky.
Ty je třeba pečlivě zmapovat a ošetřit.

Co je ale ještě
důležitější, a co
se u nás zcela
důsledně ignoruje: každé opatření má svá rizika
a nezamýšlené
důsledky.
Ty je třeba pečlivě zmapovat
a ošetřit.
Například ve školkách s dvouletými dětmi
může klesnout kvalita výchovy těch starších
nebo mohou být úpravy školek a školení učitelek tak nákladné a složité, že obce raději
školky zruší. Anebo se úpravy provedou,
učitelky vyškolí, ale nikdo o to nebude stát.
Nevím, zda jde o reálná rizika, ale vím, že na
ně nikdo ani nepomyslel.

A jako obvykle ve veřejné debatě převažují
emoce. Na jedné straně paní Valachová jako
vždy prosta jakékoliv sebereflexe nepřipouští
chybu a na druhé straně fanatici, kteří vnucují všem své hodnotové rámce a osobní představy o výchově (jedině u matky) ignorujíce
sociální realitu jiných. Hlas rozumu v tomto
křiku zaniká.
Typický nekoncepční postup
Podle pravidel legislativního procesu by
analýza problému a zvažování variant řešení
měly být ve zprávě RIA, kterou je každé ministerstvo povinno předložit spolu s návrhem
zákona, i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jsou to ale jen slohová cvičení,
účelově vybrané argumenty pouze obhajující postup, pro který se MŠMT už tak jako
tak rozhodlo. Pravda, dvouletí do školek, to
byl pozměňovací návrh poslankyně ČSSD
Vlasty Bohdalové, který ministryně Valachová jen vehementně podpořila a ČSSD,
ANO (jen Pilný a Válková byli proti) a několik poslanců opozice včetně Tomia Okamury
schválili (KDU-ČSL byla proti).
Ovšem stejný nekoncepční postup se týká
prakticky všech opatření školské politiky
minulých let: státní maturita z matematiky,
povinné přijímací zkoušky na střední školy,
reforma financování, povinný poslední ročník školky, inkluze atd. Plošná opatření bez
rozmyslu vycucaná z prstu.
Poučení pro poslance zní: čtěte zprávy RIA,
a pokud v nich nejsou jasné cíle, dostatečná
data, dobré analýzy, posouzeny dopady a rizika, vraťte takový zákon už v prvním čtení.
A nepřijímejte nepromyšlené pozměňovací
návrhy!

Ondřej Šteffl
Zakladatel a ředitel společnosti Scio. Narozen 1954. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie.
V roce 1990 založil první soukromou školu
u nás – PORG. Společnost Scio (viz www.
scio.cz) se od svého vzniku věnovala zejména hodnocením výsledků vzdělávání, její
zkoušky využívá v přijímacím řízení více
než 60 fakult veřejných vysokých škol v ČR,
na Slovensku i jinde.
S heslem Změna je pro nás trvalý stav otevřelo Scio v roce 2015 první ScioŠkolu
v Praze na Chodově – základní školu, která
hledá cesty, jak nejlépe připravit děti pro plnohodnotný život v polovině 21. století. Od
září 2017 již funguje po celé republice osm
takových ScioŠkol. Další se chystají i v roce
2018 a v následujících letech.
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Vlivný kozel zahradníkem aneb pozemky, branná
výchova a maturita z matiky
Štěpán Kment

Základní školství to poslední
dobou schytává častěji než
jindy. Jako by nestačilo, že
Karla Šlechtová
vyrukovala s komunistickou
relikvií – brannou výchovou,
která svého času byla
prodlouženou rukou
systému indoktrinace.
Krátce po ní totiž přišlo, že
na pokyn prezidenta
Asociace malých a středních
podniků budou žáci okopávat
záhony a zapojovat obvody.
Ptám se na jediné: Dočkáme
se doby, kdy rozhodnutí ve
školství budou činěna na
základě skutečné potřeby,
a ne v zájmu mocných?

Vliv zaměstnavatelů na české školství je nežádoucí. Připomeňme si například rok 2015,
který nedobrovolně nesl jméno Rok průmyslu a technického vzdělávání. To se kapitáni
českého průmyslu usnesli, že příčina nedostatku zaměstnanců leží ve školství, a tak se
ho vydali měnit. Co přesně mělo vést k ideálnímu stavu? Široce kritizovaná maturita
z matematiky, jednotné přijímačky na střední školy nebo „predikce trhu práce“ a na ně
nastavené kapacity škol. Nakonec, posuďte
sami, co dokázali lobbisté Svazu průmyslu
dostat do zákonů a co se jim (naštěstí) nepovedlo.
Před měsícem ministryně obrany v demisi
Karla Šlechtová přišla se znovuzavedením
branné výchovy. Dětem by to patrně umožnilo více milovat a případně bránit svou
zemi. Nutno připomenout, že ústředním cílem branné výchovy na základních školách
za minulého režimu bylo uplatnit branné aspekty ve světonázorové, vlastenecké a internacionální výchově. Přeloženo bez politické
korektnosti: vymývat mozky. Činnosti jako
první pomoc nebo ochrana proti škodlivým
látkám byly sekundární.

Snažit se však dětem, podobně jako minulý
režim, lásku k vlasti a státnímu systému vnutit násilím je však paradoxně nečeské. Nakonec i proti indoktrinaci jsme přece cinkali
klíči, když jsme uzavírali jednu z temných ér
našich dějin – a spolu s ní i brannou výchovu.
A teď se ze skříně vyvalil další kostlivec.
Pan Havlíček, prezident další z asociací zaměstnavatelů, se se svými kolegy rozhodl, co
české děti potřebují, aby je za pár let nalezli na svých pracovištích. Nejde o nic jiného
než o okopávání záhonků a manuální práce.
A k tomu mu stačilo „jen“ přesvědčit premi-

éra Babiše – člověka, který se o rozvoji školství bude jistě bavit raději s ekonomem než
pedagogem či akademikem. Jestli je v zahraničních vzdělávacích systémech neduhem
přehnané testování nebo segregace, v Česku

Snažit se však dětem, podobně jako
minulý režim, lásku
k vlasti a jeho systému vnutit násilím je však paradoxně nečeské.

je to neomezený vliv zaměstnavatelů. Fakt,
že bez možnosti jakéhokoliv zapojení odborné, neřkuli široké, veřejnosti si vybraný
kapitán průmyslu objedná změny v systému,
signalizuje velký problém.
Ponechávám bez debat, zda to, co základní
školství nyní potřebuje, jsou dílny a pozemky. Nejdůležitější je totiž poukázat na zištné
zásahy do školství vlivnými, kteří odbornou
diskusi o vzdělávání neviděli ani z rychlíku.
Jmenovaní průmyslníci nenesou a neponesou žádnou odpovědnost za efekt, který jejich rozhodnutí budou mít. Je na čase, abychom vystoupili proti nekontrolovanému
vlivu těch, kteří diktují, jak má vzdělávání
probíhat. Názor zaměstnavatelů má své místo, ale nikdy by se neměl stát rozhodujícím.

Hlavní potíž spočívá v primitivismu, jakým
chce Šlechtová budovat „lásku k vlasti“.
Škola přirozeně reprodukuje kulturu, a to
mimo jiné výukou o české historii a jejích
aktérech, umělcích a jejich dílech nebo skrze
jazyk a jeho užití napříč časem. Skrze přijetí
uvedeného za své získává žák silnější pocit
spoluúčasti na historii své země a utvrzuje
v sobě národní hrdost.

ilustrace: Bára Pilařová
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Klasické třídní schůzky jsou „o nás bez nás“, dejme
šanci třídním schůzkám ve třech
Markéta Popelářová

Vzdělávání bez přítomnosti hlavních aktérů, tedy dětí, ztrácí svůj význam, přesto nemáme potřebu je zvát na třídní schůzky. V některých školách se zavádí koncept takzvaných „třídních schůzek ve třech“ neboli „triád“. Během
takového setkání se o dítěti mluví v jeho přítomnosti, a hlavně s ním. Jak takové třídní schůzky vnímají učitelé,
kteří je do svých tříd zavedli?

Petr Kulhavý ze Základní školy Libchavy
(Pardubický kraj) vidí na klasických třídních
schůzkách mnoho nevýhod. Důležité je však
odpovědět si nejdříve na otázku, co jsou ty
„klasické“, i ty se totiž na školách konají
různě. „Někde sedí rodiče v lavicích a učitelé obcházejí třídy, jinde stojí rodiče frontu na setkání s daným učitelem. Nevýhody
jsou zřejmé, buď velká povrchnost a málo
soukromí v prvním případě, nebo otravnost
čekání a časová náročnost pro rodiče v případě druhém. V obou případech však chybí ten,
koho se vzdělávání nejvíce týká, tedy dítě.“
Štěpánka Rajchlová, ředitelka ScioŠkoly
v Praze 9, podotýká: „Pokud je ve třídě učitel
s 25 rodiči, nesmí být řečeno nic individuálního, vše musí zůstat v obecné rovině. To je
dobrý start, ale pak by mělo následovat setkání učitel–rodič–dítě.“

Celé setkání
je zaměřeno na
to, aby podporovalo dítě
v uvědomění si
zodpovědnosti
za své učení.

Pamatujete si, jaké to bylo, když jste během
svých školních let v čase třídních schůzek
doma nervózně čekali na příchod rodičů,
abyste se dozvěděli, co o vás na schůzkách
bylo řečeno? Pro premianty to byl čas pochval, pro lajdáky nebo pro ty, kteří zkrátka
nedosahovali školou požadovaných výsledků, trauma. Neupřednostnili byste možnost
být v daný okamžik na místě a do diskuse
vložit i svůj vlastní názor, který se doma „po
boji“ zdál jen málo platný?
„Představy rodiče a učitele o tom, co je pro
dítě vhodné, se občas rozcházejí,“ dodává
Štěpánka Rajchlová. „Pokud je dítě na třídní
schůzce přítomno, umí často nejlépe rozklíčovat dobrý postup.“ Není nutné názor dítěte plně následovat, ale je potřeba ho vzít
v potaz. Jinak se totiž dostáváme do situace
„o nás bez nás“, která dítěti s převzetím jeho

zodpovědnosti za vzdělání nikterak nepomůže.
„Dítě je centrem všeho. Celé setkání ve třech
je zaměřeno na to, aby podporovalo dítě
v uvědomění si zodpovědnosti za své učení. Dítě hodnotí své dosavadní působení ve
škole, uvědomuje si své silné a slabé stránky,“ podotýká učitel Petr Kulhavý. Prospěch
je ale možné vidět i ve vztahu rodič–učitel.
„Rodič a učitel si mohou vzájemně pomoci
dotvořit obrázek o dítěti. Každé dítě se chová
jinak doma a jinak ve škole, ale také u babičky nebo na kroužku. Pokud ovšem o tom
víme podrobnosti, notně nám to pomůže
při řešení někdy problematických situací.
A to jak doma, tak ve škole,“ říká ředitelka
ScioŠkoly.
A co je náplní takových schůzek, kterých se
účastní i dítě? „Nejprve mluvíme o tom, co
se dítěti ve škole podařilo, soustřeďujeme
pozornost na to, v čem je dobré. Následně se
bavíme o tom, na co se chce zaměřit a na co
je třeba se zaměřit. Názor vždy vyslovujeme
v pořadí dítě, rodič, učitel. Často přijde řeč
i na vztahy ve třídě,“ popisuje průběh Petr
Kulhavý. Nejenže má dítě možnost samo se
vyjádřit ke svému vzdělávání, ale jisté výhody se najdou i pro rodiče. „Rodiče slyší
pochvalu svého dítěte a to má rád každý rodič. Problematické situace nenecháváme na
třídní schůzky, řešíme je v průběhu roku tak,
jak nastávají. Termín třídní schůzky si rodič
vybírá z několika nabízených, nikde a na nikoho nemusí čekat, což myslím také oceňuje.
Celých 15 až 20 minut je pozornost upřena
na jeho dítě,“ dodává. Ve ScioŠkole se pak

Pokud učitelé
nejsou přesvědčeni o smysluplnosti triád a dostanou je jako
pokyn od vedení
školy, vede to
k formalismu,
a hlavně ke špatné náladě.

řeč může zavést i na záležitosti přesahující
školu: „Zcela otevřeně se s rodiči bavíme
o tom, jak fungují s dětmi doma, umíme je
nasměrovat na nějaké kurzy či terapie, aby
se jim s dětmi žilo ještě lépe,“ říká o třídních
schůzkách ve ScioŠkole Štěpánka Rajchlová.
Je možné reálně uvažovat o zavedení třídních schůzek ve třech do všech školních tříd?
V tomto případě neleží zodpovědnost tolik
na žácích jako hlavně na učitelích. „Učitel

by si měl položit několik zásadních otázek:
Čemu mají třídní schůzky sloužit? Jaký chce,
aby měly smysl? Co jemu/žákovi/rodičům
mají přinášet? Teprve po zodpovězení těchto
otázek se učitel může vydat cestou třídních
schůzek ve třech. Pokud učitelé nejsou přesvědčeni o smysluplnosti této cesty a dostanou triády jako pokyn od vedení školy, vede
to k formalismu, a hlavně ke špatné náladě, či
dokonce otrávenosti učitelů,“ přiznává učitel
Petr Kulhavý. „Faktem totiž je, že ‚klasická‘
třídní schůzka, ať už je jí myšleno cokoliv,
zabrala učiteli jednu až tři hodiny z jednoho
odpoledne. Triády vyžadují často např. deset
až dvanáct odpoledních či večerních hodin
během několika dní, plus několik hodin příprav, což není vůbec jednoduché.“
U individuálních třídních sezení odpadá riziko nepříjemného pocitu, který může nastat, když učitel potřebuje s rodičem vyřešit
případné problémy týkající se jeho dítěte.
V momentě, kdy v jedné třídě sedí dvacet
nebo třicet rodičů, kteří vědomě či nevědomě
své potomky porovnávají s ostatními žáky
třídy, je málokdy řešení takových záležitostí
úspěšné. Možná si vzpomenete na známou
scénu z filmu Marečku, podejte mi pero,
kdy se pan Kroupa dostaví na třídní schůzky
svého syna, ale profesor mu omylem nahlásí
známky z matematiky, které obdržel on sám,
nikoliv jeho matematicky nadaný syn. České
filmové klasiky na kvalitě neztrácejí, pokud
však žákům a studentům neumožníme, aby
se chopili možnosti mluvit do svého vlastního vzdělávání, kvalita našeho vzdělávacího
systému se bude zvyšovat jen velmi obtížně.
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Jak se učí živě aneb o inovativních školách v Česku
Jan Kršňák

„Je důležité zbourat
domněnku či naši
utkvělou představu, že
učení je to, co se
řízeně odehrává ve
škole,“ říká Veronika
Kotůlková, ZŠ Labyrint
Lhota u Opavy

Celý život se učíme. Už od dětství. Nikdy to
nekončí, nikdy nenastává okamžik, kdy už
všechno umíme. Neustále se učíme o nových
a nových skutečnostech, nabýváme nových
schopností, vrůstáme do nových životních situací. Od dětství, během dospělosti i ve stáří.
Školou nazýváme místa, kde se učí a zároveň
se hodně mluví o tom, že se učí. Na náměstí, v parku, ve vlaku nebo v rodinném kruhu se také učíme, ale nepotřebujeme přitom
neustále zdůrazňovat, že se učíme. Prostě to
děláme. Jednoduše si žijeme.
Děti se umějí učit. Dělají to od narození.
Vlastně nedělají nic jiného. Učí se, rostou,
učí se, když si hrají, učí se, když jedí, když
si čistí zuby, když zkoušejí své první kroky,
když se učí kreslit nebo šít, učí se, když se
dívají rodičům do očí, učí se, když spí, a každý se sám učí myslet a cítit. Učíme se to
celý život.
Barbora Pecháčková Uchytilová, Dítě
v lese v Dobříši:
„Naše lesní děti zpozoroval chlapeček, který
podle nových školních batohů odhadl, že kluci jsou pravděpodobně také prvňáci. Přišel
za nimi a říká: „Kluci, vy jste taky školáci?
A kam chodíte do školy – na starku, nebo
na novku?“ A můj syn mu odpověděl: „My
nechodíme do školy. My jsme z lesní.“ A na
nechápavý chlapečkův pohled dodal: „To
je škola, kde se učíš a ani nevíš, že se učíš,
a baví tě to.“

Ve školách, kde se učí živě, splývá skutečný
svět se školním prostředím. Škola zde není
přípravou na život, škola je tu životem. Není
to místo oddělené od zbytku reality, není to
žádná laboratoř. Živé školy nemají potřebu
budovat kolem svých učeben pevné zdi. Jednou z funkcí školy jako budovy je poskytovat
úkryt před deštěm. Škola je také místo, kde
lze, především během zimy, ohřát najednou
až několik desítek dětí různých věků a zájmů,
které právě přišly z dopolední výuky v lese.
U takové školy se často neví, kde končí třída,
kde začíná školní zahrada a kde začíná vesmír. Děti zde mohou lézt po stromech bez dozoru dospělého. Často tu nemají předepsané
přestávky a jednotlivé předměty přecházejí
jeden do druhého a do třetího a do čtvrtého
zcela plynule. Děti se zde učí i o přestávkách
a mohou mít přestávku, když cítí, že si chtějí
udělat přestávku. Ve škole, kde se učí živě,
měří čas děti a hlavním vyučovacím předmětem je zde život na světě.
Michal Vodička a
ScioŠkola Olomouc:

Lukáš

Neubert,

„Teoreticky by to mohlo být tak, že dítě je
schopno se vzdělávat samo, když cítí potřebu se něco naučit. Řada lidí má představu,
že dítě si vezme knížku, encyklopedii nebo
počítač a samo se učí. Ale to tak nemusí
být. Máme zkušenosti, že mnoho dětí, které
v tomto smyslu jsou na vysokém stupni studijní autonomie, ji nechtějí. Chtějí pracovat
s průvodcem. Takže já jsem se dostal k verzi,
že studijní autonomie spočívá v tom, že si dítě
dokáže říct, co by potřebovalo, aby se mohlo
něco naučit. K tomu chceme děti vést. Stále
všichni hledáme a ta setkání nám pomáhají
se sjednotit.“
„Já to chápu ještě šířeji. Nejde pouze o samostatnost v učení, ale i v životě. Jako schopnost samostatně se rozhodovat, co chci.
V tom si myslím, že jsme docela daleko.“

Škola je místo, kde se setkávají lidé, děti,
průvodci, ředitelé, rodiče. A všichni se společně učí. To se děje ve třinácti školách,
o nichž se vypráví v knize Jak se učí živě?.
Napsali jsme dokumentární knihu. Jednoduše jsme chtěli vědět, co se v pestrobarevně
tvarovaných školách skutečně odehrává. Tak
jsme se zeptali. Jak se tu cítí děti. Jak se mají
ti, kteří zde tráví tolik času. Co je to za lidi,
kterým svěřujeme své děti. Kdo jsou ti učitelé, kteří umějí učit živě, protože se to zrovna
učí. Na co si u vás ve škole děti a dospělí nejraději hrají a jaké hry hrajete, když se zrovna
učíte celá třída dohromady. A jaké hry se hrají v ředitelně a na jaké emoce se hraje mezi
učiteli, rodiči a dětmi. Co všechno se člověk
naučí, když se rozhodne založit si komunitní
nebo lesní nebo vesnickou nebo městskou
školu. Jakými pocity se prochází, když se
rodič stane vedle rodiče ještě průvodkyní ve
škole. A co si o tom myslí samotné děti. Jak
se přebírá zodpovědnost za vzdělání vlastních dětí v dobách, kdy se ví, že největšími
učiteli a průvodci jsou naše vlastní děti. Jak
se učí učiteli, který se zároveň učí.
Eva Šeböková, Lipová škola:
„Cítění je pro mě něčím, co v současném
systému vzdělávání zcela chybí. Zapomínáme cítit, neboť už od útlého dětství je naše
pozornost směrována na mysl, myšlení a jednání na základě myšlení. Srdce je zcela zapomenuto. Odpovědi na otázky o nás a o životě
však obvykle nenajdeme v mysli, ale v srdci.
Nejčastěji nám v radosti ze života a úspěchu
brání, že neznáme sama sebe. Necítíme, po
čem touží naše srdce, a necítíme ani, co brání
v naplnění jeho tužeb.“

Jak se učí živě?
je kniha Jana
Kršňáka a Lucie Kramperové o českých
inovativních
školách s rozhovory se zakladateli, řediteli a průvodci
inspirativních
škol.

Rodičům, kteří přemýšlejí o tvarech budoucích škol svých dětí, jsme chtěli knihou Jak
se učí živě? pootevřít dveře do krajiny, kde
děti a dospělí společně poznávají svět kolem
sebe. S radostí a otevřeností. Přáli jsme si,
aby mohli nahlédnout do míst, kde panuje důvěrná atmosféra a radost z objevování
a zažívání nového. Řadu rozhovorů se zakladateli, průvodci či řediteli škol, v nichž se
každý učí od každého, uzavírá kapitola, kde
se rodiče nastávajících prvňáčků mohou živě
naučit pozorovat sami sebe. Hodí se to umět,
jestliže pro své dítě vybíráte školu a chcete,
aby do ní chodilo se zájmem a natěšené. Rodiče totiž nevybírají školu jenom pro děti, ale
také pro sebe.
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Proč by mileniálové nemohli mít delší dětství?
Anna Rousková, The Student Times

O mileniálech se píše
hodně a všude. Je to
generace digitálního
věku, sociálních
médií, zdravého
životního stylu, ale hlavně generace, která se
nežene do
dospělosti. Po
mileniálech už pomalu
nastupuje generace,
pro kterou ještě není
pevně ukotvený název.
Generace Z zní příliš
konečně, objevuje se
pojmenování iGen, jde
o lidi narozené po roce
2000, tedy generace
s tabletem a mobilem
v kolébce.
Dá se předpokládat, že
trend pomalého
dospívání bude
s mileniály sdílet.
Jsou mileniálové
dlouho dětmi a je to
špatně?

Podle psycholožky Jean Twenge lidé z této
generace méně pijí alkohol, chodí méně na
brigády, někteří pak říkají, že jsou zkrátka
nudní a líní v porovnání s generacemi předchozími. A krom toho všeho mají také méně
sexu a partnery hledají přes prapodivné aplikace, jak psala Šárka Hamplová. V rozhovoru pro TST zmínila Magda Vašáryová své
obavy ohledně současné generace, které se
nechce dospět, natož zakládat rodinu.

vlastní práce neuvidí ze dne na den. Sinek však
připomíná, že toto není chyba mileniálů –
toto všechno jsou důsledky výchovy a působení předchozích generací.
Proč nedospívat postupně?
Je tedy něco špatného na tom, že dospíváme
pomaleji, že máme relativně delší dětství?
Pojďme se vrátit ke čtyřem charakteristikám
Simona Sineka, a sice hlavně k této: Jsou
závislí na sociálních sítích. Za tím se skrývá
mnohem více než nutnost sdělovat všechny
své myšlenky ve 140 znacích (respektive
280) a konzumaci jídla předcházet fotografováním. Sociální sítě jsou neskutečně rychlé:
kdo není ve správnou chvíli online, prošvihne meet-up s idolem, oznámení Swarmu, že
známí sedí hned za rohem v kavárně, nebo
úžasnou giveaway přes Instastories soutěž –
a to mluvíme o obyčejných každodenních sociálních kontaktech.

Tomu odpovídají i různé statistiky – průměrný věk při prvním sňatku se v Česku stejně
jako v západních zemích pohybuje kolem
hranice třicátých narozenin. Před sedmdesáti lety byla přitom tato hodnota hluboko
pod 25 lety věku (i mimo Česko). Jestli snad
máte pocit, že to s touto generací jde stejně
takzvaně do kytek, respektive do emotikonů
kytek, pak vězte, že tu jsou i pozitivní zprávy
o generaci, která žije v nejmírumilovnějším
a nejbohatším světě, v jakém dosud kdy jaká
generace vyrůstala. Proč se mileniálům ale
nechce dospívat?

Jakkoli se tyto věci mohou zdát malicherné, naprosto jasně dávají najevo, o co tu
jde: o rychlost reakce a komunikace. Mladí
musejí být pohotoví. S tím souvisí i kariéra:
přílišné závazky mohou zavřít dveře před
stáží (možná inzerované právě na sociální
síti) nebo před lepší prací, před výpravou na
druhý konec světa. Často se usazení nevyplatí, protože je zkrátka výhodné být flexibilní
a moci vzít jakoukoli nabídku v jakoukoli
chvíli – počínaje Erasmem, digitálním nomádstvím konče.

Co je dospělost?
V sérii rozhovorů s lidmi ve věku 18–29
zarazila psychologa Arnetta jedna společná
charakteristika: mladí lidé říkali, že se cítí
„někde mezi“. Z tohoto průzkumu vykrystalizovalo pojmenování životní fáze třetí
dekády věku člověka – emerging adulthood.
Období plné možností, častého stěhování,
prozkoumávání vlastní identity, nejistoty
a hledání sebe sama. Období, ve kterém člověk sám sebe nepopisuje jako plně dospělého, ale v mnoha ohledech dospělý život vede.
A jestliže se za dospělého nepovažuje, odmítá tak převzít plnou zodpovědnost za vlastní
život a plně se rozloučit s dětstvím?
Faktem je, že právní dospělost neodpovídá
dospělosti biologické. Lidský mozek se vyvíjí mnohem déle než do 18 let věku, uvádí
se minimálně do 21 let u žen, 23 u mužů, ale
někteří odborníci mluví o plné biologické
dospělosti až po 25. narozeninách. Ve studiu
vývoje mozku nejsou ještě žádná data definitivní, ale je jisté, že obecně dlouhé dětství
našeho druhu je ještě delší, než předpokládá
právo.

Není tedy emerging adulthood jenom přirozená fáze vývoje, které doteď nebyl dopřán
dostatečný prostor?
„20 is not the new 30“
To jsou slova americké psycholožky Meg
Jay, která už s fenoménem emerging adult-s
hood pracuje v další fázi – říká, že i když rodina, hypotéka a dospělý život dnes přichází později, neznamená to, že by měl člověk
dvacítku promarnit. Dvacítka je podle ní
doba na přípravu, na hledání vlastní osobnosti a hlavně připomíná, že neplatí „Co se stane
před třicítkou, se nepočítá“. Jako klinická

Ve studiu vývoje
mozku nejsou data
definitivní, ale je jisté, že obecně dlouhé
dětství našeho druhu
je ještě delší, než
předpokládá právo.

psycholožka pracuje právě s lidmi, kteří často procházejí „quarter life crisis“. Jedná se
o krizi kolem pětadvaceti let, kdy má člověk
pocit, že sice získal diplom, nebo že k němu
má blízko, ale neví, co se sebou.
Na to navazují slova Simona Sineka, který
generaci mileniálů vidí ve čtyřech základních
charakteristikách: Vždycky jim rodiče říkali,
že jsou výjimeční. Jsou zvyklí na okamžité
uspokojení potřeb. Jsou závislí na sociálních
sítích. Chtějí, aby jejich práce měla smysl
a společenský dopad. Kolem pětadvaceti let
člověk nejspíše zjistí, že zas tak výjimečný
není, že nemůže mít všechno hned a že dopad

Všechno výše zmíněné však není výmyslem
současné generace – základy postavily generace předchozí. Ty, které mileniálům opakovaly, jak jsou výjimeční a že medaile se dostává i za účast. Mileniálové jsou vrženi před
mnoho výzev, které zdědili, a tak mohou mít
pocit, že na postavení domu, zasazení stromu
a zplození syna bude čas později. A taky že
bude; délka života se prodlužuje. Naděje na
dožití se u dětí narozených v Česku v roce
2010 blíží 75 letům u mužů, u žen překročila hranici 80 let, což už je téměř o deset let
více, než kolik je předpovídáno Husákovým
dětem.
A tak se můžeme logicky ptát: proč si neprodloužit dětství, když si prodlužujeme stáří?
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Může být nebezpečné tvrdit, že vrozené schopnosti
nehrají žádnou roli
Jáchym Vintr

Psychologický koncept
růstového myšlení říká, že ke
zlepšení svých
výsledků stačí věřit ve své
vlastní schopnosti. Alespoň
to v knize Nastavení mysli
tvrdí americká
psycholožka Carol
Dwecková. Teorie gritu zase
naznačuje, že k lepším
výsledkům vede vytrvalost
a svědomitost.
S psychologem Markem
Vrankou jsme hovořili
o souvislosti těchto dvou
konceptů a výsledků
přijímacích zkoušek na
vysokou školu. Zdá se, že
růstové myšlení
v přijímačkách na vysokou
školu nepomáhá, a lidé
s nižším gritem dosahují
lepších výsledků. Podporovat
růstové myšlení i grit určitě
má smysl, ale nesmíme to
přehánět.

Ve vašem výzkumu1 jste se zabývali růstovým myšlením (growth mindsetem). Mohl
byste nám stručně říci, o co jde?
Existuje psychologická teorie, podle které
mají lidé buď fixní, nebo růstový mindset.
Konkrétně v téhle verzi, dle Carol Dweckové, jsou lidé s fixním mindsetem přesvědčeni, že jejich schopnosti jsou dané a nedá
se s nimi moc udělat. Proto se lidé s fixním mindsetem snaží vyhýbat situacím, ve
kterých by mohli selhat, což jim pak brání
v růstu jejich vlastního potenciálu. Naopak
lidé s růstovým mindsetem jsou přesvědčeni,
že důležitá je snaha a je důležité vytrvat. Tím
si vlastně vytvářejí příležitosti pro svůj růst
a zlepšování se. Neúspěch je neodradí.
V čem spočíval váš výzkum a co jste zjistili?
Uchazečům o studium na VŠ jsme ve spolupráci se Scio administrovali krátký dotazník,
který měřil jejich mindset. Pak jsme se spolu s kolegou Štěpánem Bahníkem podívali
na souvislost mezi změřeným mindsetem
a výsledkem v testu OSP v rámci Národních
srovnávacích zkoušek. Očekávali jsme pozitivní souvislost, náš výzkum to ale nepotvrdil. Nebyl tam vůbec žádný vztah. Zajímavé
bylo, že lidé, kteří skórovali uprostřed škály, tedy nebyli fixní ani růstoví, měli úplně
nejhorší výsledky, ale ten rozdíl nebyl příliš
výrazný. Podle těchto výsledků se zdá, že
s úspěchem v dostání se na vysokou školu
růstový mindset nijak nesouvisí.
Dalo by se to zobecnit i na další situace?
Naše výsledky interpretujeme samozřejmě
nesmírně opatrně. I přesto byl náš článek
hodně populární, protože to zjištění je kontroverzní. Častější jsou studie, které ukazují,
že mindset pozitivně souvisí s ledasčím. Naše
výsledky ale ukazují, že mindset nemusí být
zase až tak důležitý. Určitě bych to nechtěl
zobecňovat na různé jiné situace; testy OSP
1 Bahník, Š., & Vranka, M. A. (2017). Growth mindset is not
associated with scholastic aptitude in a large sample of university
applicants: the new culture of hypercapitalism, where all of life is
a paid-for experience. Personality And Individual Differences, 117,
139-143. http://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.046

jsou v mnoha ohledech specifické – do značné míry souvisí s inteligencí, jež je relativně
stabilní, a prostor pro vliv mindsetu je tak
omezenější. Účastníci ale mají k dispozici
spoustu možností přípravy a mohou rovněž
absolvovat více termínů, což mohou využít
ke zlepšení svých výsledků. Vůbec se ale nepotvrdilo, že lidé s růstovým mindsetem tyto
možnosti využívají ve větší míře.
Mohla by se objevit nějaká souvislost,
kdybyste měli k dispozici i data lidí, kteří
se na VŠ nehlásí?
Vyloučit se to pochopitelně nedá, ale v datech z našeho výzkumu žádná taková indikace není. Myslím, že v dnešní době se už na
VŠ hlásí široký okruh lidí, a mindset je navíc
chápaný obvykle tak, že má univerzální platnost a neměl by se projevovat jen u nějaké
užší skupiny lidí. Myslím tedy, že by se výsledky nijak zásadně nezměnily.
Může se u lidí s fixním mindsetem rozvinout růstový mindset?
Autoři, kteří se tomu věnují, věří, že to jde.

Podle těchto výsledků
se zdá, že
s úspěchem
v dostání se
na vysokou
školu růstový
mindset nijak
nesouvisí.

Existuje spousta intervencí, které mají lidi
s fixním mindsetem přivést k tomu růstovému. Podle původních studií se dokonce
zdá, že by měla stačit velmi malá intervence, někdy dokonce na úrovni primingu (třeba
v rámci zpětné vazby lidi pochválit za to, že
se hodně snažili). Tyto intervence se často
nabízejí i do škol. Studentům se řekne, že
jejich inteligence je zlepšitelná, a jsou vedeni k tomu, aby se zlepšovali. Autoři těchto
intervencí mají data, která ukazují, že to funguje.
A funguje?
Problém těchto intervencí vidím v tom, že
není úplně pravda, když se lidem tvrdí, že
inteligenci jako takovou lze zvyšovat. Ví se,
že inteligence je z velké míry vrozená, pokud
tedy mluvíme o obecném g-faktoru. Určitě je
možné, aby se lidé rozvíjeli a zlepšovali. Ale
tvrdit jim, že vrozené schopnosti nehrají roli
a všechno je jen o snaze, určitě není pravda –
a může to být i nebezpečné. Někdo ty schopnosti zkrátka nemá, a pokud mu říkáme, že se
jen dost nesnaží a dostatečně nevěří v možnost změny, vytváří to na něj úplně neprávem
zbytečný tlak.
Má tedy vůbec smysl u dětí růstový mindset podněcovat?
Na základě nedávné velké metaanalýzy2
předchozích studií se ukazuje, že určité pozitivní vztahy mezi růstovým mindsetem a výkonem ve škole jsou. Největší existující studie mindsetu z Chile3 takový pozitivní vztah
také dokládá. Podporovat růstový mindset
v té rovině, že je dobré se nevzdávat, když
člověk selže, a že je dobré neutíkat ze složitých situací, je určitě v pořádku a pozitivní.
Na druhou stranu by to nemělo přerůst do
opačného extrému, kdy se budeme tvářit, že
schopnosti jsou zcela nedůležité. Naše data
tedy nezpochybňují, že se růstový mindset
2 Burnette, J. L., O‘Boyle, E. H., VanEpps, E. M., Pollack, J. M.,
& Finkel, E. J. (2013). Mind-sets matter: A meta-analytic review
of implicit theories and self-regulation. Psychological Bulletin,
139(3), 655-701. http://doi.org/10.1037/a0029531
3 Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. Proceedings Of The National Academy Of Sciences, 113(31), 86648668. http://doi.org/10.1073/pnas.1608207113

Marek Vranka

Štěpán Bahník

Psychologové Marek Vranka a Štěpán Bahník v současnosti působí na Univerzitě Karlově a Vysoké škole ekonomické v Praze
a společně publikují odborné články založené na výsledcích z Národních srovnávacích
zkoušek od Scio. Kromě toho se v laboratoři
PLESS zabývají například problematikou

zvyšování kvality, transparentnosti a replikovatelnosti psychologických studií, behaviorální ekonomií, morální psychologií a výzkumem nečestnosti a podvádění. V případě
zájmu o účast na laboratorních nebo on-line
výzkumech se zájemci mohou registrovat na
stránkách laboratoře www.pless.cz.
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Česká škola v Londýně je důležité komunitní
centrum, dětem přibližujeme češství, říká
Wenigerová
Štěpán Kment
Česká škola bez hranic v Londýně je největší základní školou pro malé Čechy a Češky žijící v zahraničí. Lucie
Wenigerová, někdejší ředitelka školy a nyní členka jejího představenstva, v rozhovoru popisuje, jaké byly jejich
začátky, v čem spočívá tamní výuka nebo jak se učí bilingvní děti.

podporovat dá, ale naznačují, že jeho přínosy
nejsou zcela univerzální.

data k tomu nemáme, a tak nechci spekulovat.

Souvisí růstový mindset s osobnostními
charakteristikami?

Ukazuje výzkum na souvislost mezi gritem a růstovým mindsetem?

Co se týká osobnostních charakteristik, žádné významnější vztahy výzkumně doloženy
nejsou. Zjištěné souvislosti se týkají spíše
seberegulace, kladení cílů. O tom, že by byly
dokumentovány vztahy například s neuroticismem nebo extraverzí, nevím.

Tím jsme se ve výzkumu nezabývali. Ale
jsou to velmi podobné koncepty. Pokud mám
růstový mindset a věřím, že se mohu zlepšovat, tak pořád ještě u učení nebo tréninku
musím dokázat více vydržet, aby to mělo nějaký efekt, což tedy přechází do gritu. Mindset je totiž bez toho, že vytrvale něco dělám
pro zlepšení svých schopností, takový impotentní. Když si budu myslet, že mohu zlepšit
svoji inteligenci, ale nejsem pro to schopen
něco dělat, k lepším výsledkům to vést nemůže. Je ale důležité zmínit, že ani v jedné
studii nezkoumáme možnost změny po nějaké intervenci. Díváme se jen na současné
hodnoty. V praxi se oproti tomu řeší možnost
změny, zlepšení.

Co jste zjistili ve vašem výzkumu gritu?
Obdobným způsobem zkoumáme související koncept gritu od Angely Duckworthové.
Výsledky ukazují, že tam je vztah s výsledky
v OSP dokonce spíše negativní. Grit údajně
spojuje vytrvalost ve sledování stanovených
cílů a stabilitu těchto cílů. Dá se říci, že grit
je do určité míry módní termín pro svědomitost, jak ji známe z Big Five (pětifaktorový
model osobnosti, pozn. red.). Zjistili jsme, že
lidé s větším gritem mají ale v testech OSP
horší výsledky, a lidé s nižším gritem dosahují lepších výsledků. To sice může znít kontroverzně, ale je to v souladu s mnoha studiemi, které ukazují na negativní vztah mezi
svědomitostí a výsledkem v inteligenčních
testech. Inteligentnější lidé se obecně nemusejí tolik snažit, lidé s horšími předpoklady
to musejí kompenzovat vyšší svědomitostí.
To samozřejmě neznamená, že nemáme svědomitosti či grit podporovat, inteligentní lidé
mohou díky gritu své výsledky ještě zlepšit.
Může grit souviset se znalostními testy?
Dala by se očekávat nižší až nulová souvislost, protože u znalostních testů se oslabí
zmíněný negativní vztah s inteligencí. Ale

Pokud mám
růstový mindset a věřím,
že se mohu
zlepšovat, tak
pořád ještě
u učení nebo
tréninku musím dokázat
více vydržet,
aby to mělo
nějaký efekt,
což tedy přechází do gritu.

Nezní to všechno pro uchazeče o studium
na VŠ trochu pesimisticky? Mohou dělat
i něco jiného než se prostě učit?
Já bych to neviděl nijak pesimisticky. Není
nic špatného na tom, že se budu připravovat
a trénovat. Že to nejde jen tím, že si něco
budu myslet a budu obecně svědomitější,
není nijak tragické. Naopak je to pozitivní
pro lidi, kteří mají fixní mindset a vědí, že
možnosti zlepšování těchto schopností nejsou úplně neomezené a že mají úplně stejné
šance jako lidé, kteří to přesvědčení mají.
Nechtěl bych také říkat, že svědomitost nebo
grit jsou k ničemu. Je těžké říci, jak by v testech dopadli lidé s horšími schopnostmi, jimž
by zároveň chyběla i svědomitost. Určitě se
však nedá říci, že být vytrvalý v přípravě je
špatné a že by to někomu uškodilo.

Co vás vedlo k uvažování nad založením
české školy v Londýně?

velmi malý (zhruba 15 liber za jeden vyučovací den, pozn. red.).

V Anglii žiji již od roku 1996, ale nebyla
jsem ten typ, který by vyhledával ostatní
Čechy a chtěl se příliš družit. V Londýně
jsem tak žila se svým manželem ze Severního Irska, když se nám v roce 2007 narodila
první dcera. A tehdy jsem pocítila stesk po
domově. Přemýšlela jsem proto, jak své děti
vychovávat v mé kultuře a mém jazyce.
Víte, mně se zdá, že my Češi, tedy alespoň ti
v Londýně, to máme jinak nastavené než Poláci nebo Slováci. Nemáme takovou potřebu
se sdružovat, ale situace se radikálně mění,
když se vám narodí děti. Člověk cítí nutnost
něco dětem předat, vysvětlit jim, odkud jsme
a co to znamená být Čech. Je to otázka identity a to je pro nás ve škole velké téma.

Děti s českým občanstvím se totiž dosud
musely řídit školským zákonem, který ukládá povinnou školní docházku. Díky dohodě
s ministerstvem jim můžeme my v české
škole vydávat osvědčení, a to se pak fakticky
přetiskne do vysvědčení ve škole v Česku.
Pro nás to samozřejmě znamená nutnost následovat rámcový vzdělávací program.

Kdy se tedy daly věci do pohybu?
Moje přítelkyně a dnešní ředitelka školy
Zuzka Jungmannová měla již dřívější zkušenost z pařížské pobočky České školy bez
hranic (ČŠBH) a v Londýně pracovala pro
České centrum. Tam vedla výtvarný kroužek pro české děti. Začala jsem tam chodit
se svými dcerami a se Zuzkou jsme mluvily o možnostech, jak dětem v Londýně ještě
více pomoci. Tehdy jsme se spojily se sítí
Českých škol bez hranic, která provozuje několik dalších škol po světě, a řešily jsme, jak
založit školu i zde.
Slovo dalo slovo a ještě s další kolegyní Renatou Clarkovou jsme koncem roku 2009
založily londýnskou pobočku ČŠBH. Otevřely jsme první třídu a pracovaly na rozvoji
výuky češtiny. Potřebovaly jsme se posunout
od zpívání a tancování, a proto jsme ucelily
vzdělávací program a hledaly další učitele.
O jakých číslech se bavíme?
Když jsme začínaly, měly jsme zhruba 30
dětí. To byla první třída a každým rokem
jsme otevíraly novou třídu, takže tehdejší
prvňáci jsou dnešní deváťáci. Do naší ško-

Lucie Wenigerová se narodila
v Česku a vystudovala anglistiku
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Do Velké Británie se
přestěhovala v roce 1996 a o čtyři
roky později vystudovala filmové
producentství. Tím se dnes také
živí, v Londýně má totiž vlastní
produkční společnost. Je vdaná
a má dvě dcery.

ly dnes chodí na 200 dětí. Máme 11 učitelek
a učitelů, řadu asistentů a dobrovolníků.
Poptávka rodičů byla vždycky velmi vysoká.
Už když jsme školu zakládaly, měly jsme
velkou podporu od ostatních krajanů, díky
čemuž to byla skvělá zkušenost. Opravdová
komunitní akce.
Založit školu bezpochyby není jen tak. Jak
jste to zvládly finančně?
Nejdřív jsme závisely na příspěvcích od
rodičů a posléze jsme v roce 2010 navázaly partnerství s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR. Od nich jsme později začaly pobírat
krajanský grant, který nám pomohl s některými náklady. Největší pomocí ale pro nás
bylo, když jsme před několika lety uzavřely
smlouvu s českým ministerstvem školství.
Ta nám zajistila nejen další prostředky, ale
také možnost vydávat dětem na konci roku
osvědčení. Příspěvek rodičů zůstal, je ale

Pokud následujete rámcový vzdělávací program, znamená to, že pokrýváte stejná témata jako v běžné základní škole? Vzhledem
k faktu, že vyučování probíhá jen jednou
týdně o víkendu, to určitě máte nějak přizpůsobené.
To je pravda, nemůžeme s dětmi stihnout
vše, máme pouze tři a půl hodiny týdně.
Řadu věcí také dělá britská škola, kterou děti
samozřejmě navštěvují. V naší škole proto
vyučujeme češtinu, prvouku, respektive vlastivědu, dějepis a zeměpis. Děti ale pokrývají
stejná témata jako jejich vrstevníci v Čechách, pouze v menším rozsahu. Kvůli tomu
si například také vytváříme vlastní pracovní
listy a materiály, které jsou méně obsáhlé
a psané jednodušším jazykem.
Je náročné získat pedagogy, kteří by
v ČŠBH učili?
Ano, je to pro nás každý rok náročné. Musíme hledat nejlépe učitele, kteří mají pedagogické vzdělání, abychom splňovaly požadavky ministerstva školství. Někteří učitelé toto
vzdělání přesto nemají, nicméně máme tu
garanta, který výuku sleduje a učiteli pomáhá. Jde o to, že učitele zaměstnáváme jen na
ty tři a půl hodiny a jsou to nadšenci. Běžně
mají práci od pondělí do pátku a k nám chodí
pracovat šestý den v týdnu.
Velkou pomocí jsou pro nás také čeští studenti a studentky z vysokých škol, kteří
k nám jezdí v rámci programu Erasmus. My
jim zase zprostředkováváme zajímavou zku-
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Poznáváme školy nejen Evropské unie
aneb
dýchnutí zahraničního školství očima ředitelky školy
šenost práce s bilingvními dětmi, což je zajímavé pro ty, kteří takový obor studují.
Jakou roli mimo vzdělávání dětí londýnská škola plní?
Za těch několik let se ze školy stalo velmi
důležité komunitní centrum. Čeští rodiče,
kteří tu žijí, se díky svým dětem každý týden
potkávají s ostatními a obecně u nás panuje
velmi přátelská atmosféra. Vytvořili jsme tak
důležitý prvek vedle Českého centra, které
funguje při místním velvyslanectví. Zatímco
České centrum má za úkol propagovat českou kulturu cizincům, hlavně tedy Britům,
my jsme opravdu českou komunitní organizací, jež vznikla skrze iniciativu lidí, kteří tu
žijí. Díky tomu se nám podařilo, myslím, stát
se největší českou aktivní komunitou v Británii.
Dokázala byste srovnat, jak se liší výuka
od klasické české školy?
Já sama nejsem vystudovaná pedagožka, ale
pokusím se. U nás jsou ve třídě vždy dva
vyučující. Učitel má po ruce vždy asistenta
nebo dobrovolníka, který mu pomáhá. Úroveň češtiny u dětí je opravdu různá, takže je
potřeba některým pomáhat individuálně. Zároveň nemůžeme dělat frontální výuku. Pro
nás je klíčové, aby to děti bavilo, přece jen
je to pro ně další den školy navíc a nechceme
je unudit.
Mimo to jsme zapracovali na spolupráci
mezi samotnými učiteli. Komunikace mezi
nimi je nutná, to víme. Pořádáme pracovní
setkání, ale také chodíme po škole si jen tak
posedět a sdílíme mezi sebou materiály, postupy i nápady, které se osvědčily. Zároveň
děláme formální i neformální náslechy, protože víme, že musíme děti hlavně zaujmout
a motivovat. Tlačí nás ohromné penzum
látky k probrání, fakt, že čeština je pro většinu dětí druhý jazyk, i omezený čas, proto
se snažíme stále zlepšovat a hledat kreativní
metody, jak dětem obsah předávat.
Přesuňme se teď k samotným dětem, které
do školy chodí. Téměř všechny jsou bilingvní a navštěvují normální základní školu
tady v Londýně. Myslíte si, že pro tyto děti
je dvojjazyčnost spíše přítěží, nebo výhodou?
Rozhodně výhoda a velké obohacení, a to nejenom kvůli tomu, že umějí plynně dva jazyky již takhle mladí. Existují studie, které do-

kazují, že tyto děti jsou mnohem empatičtější
již v raném věku. Jejich výhodou také je, že
proniknou do dvou odlišných kultur. Je běžné, že jen jeden z rodičů mluví česky a zpátky do země často necestují, takže ta vazba
není úplně silná. Díky ČŠBH ale získávají
mnohem větší přehled o naší republice, jazyku i historii. Když se pak některého z našich
žáků zeptáte, jestli jsou Češi, nebo Britové,
odpoví, že obojí. A tento pocit sounáležitosti s Českou republikou by asi jen stěží cítili,
kdyby sem každý týden nechodili, nescházeli
se s kamarády a tolika dalšími Čechy. Těší
mě, že tuto identitu si pak odnášejí do dalšího
života.

Lenka Proschková,ředitelka ZŠ Čechtice
Jako ředitelka školy s více než dvacetiletou pedagogickou praxí si myslím, že to nejrozumnější, co může škola
pro své učitele udělat, je vyslat je na zkušenou. V rámci této cestovatelské osvěty se nám podařilo dostat se do
Řecka, Slovinska, Portugalska, Belgie, Nizozemska, Finska, Ruska, Izraele, Polska, Rakouska, Německa a Anglie
a dále i na Azorské ostrovy.

Jaký je stav v ostatních britských městech? Plánujete Českou školu bez hranic
rozšířit?
Existuje nemalá poptávka v různých městech
v celém Spojeném království, namátkou jde
o Manchester nebo Bristol. V těchto městech
žijí české rodiny s dětmi, které musejí plnit
povinnou školní docházku. Proto si tam založili vlastní spolky, kde se děti učí, i když
to není tak institucionalizované jako naše
škola v Londýně. Udržujeme společně kontakt a předáváme si zkušenosti, což je teď po
Brexitu důležitější než kdykoliv předtím.
Když už jste zmínila Brexit, jak ten se dotýká českých rodin a komunit v Británii?
Znamená to pro vás například méně dětí?
Paradoxně zatím ne. Přestože jsem zaznamenala titulky, které říkaly, že spousta Evropanů
se vrací do svých zemí, my to ještě nepociťujeme. Poptávka po zápisu do prvního ročníku
je u nás stále vysoká. Co se týká samotného
Brexitu, tak když nastal, byli jsme všichni ve
velkém šoku. Nikdo to nečekal. Byli jsme
nejistí, jaká práva budou ohrožena a jaký tu
budeme mít status. Na druhou stranu, když
teď sleduji, jak se to vyvíjí, je jasné, že dojde
k nějakému kompromisu.
Bohužel, odchod Británie z Evropské unie
bude nejspíš znamenat ukončení spolupráce
s programem Erasmus. To by pro nás byla
velká ztráta. Už jsme proto začaly jednat
s českou stranou, jak bychom to mohli nahradit. Nicméně zatím žádný exodus Čechů
neprobíhá. Naštěstí.

V české veřejnosti se objevují názory, že
v některých státech není co vidět, ale opak
je pravdou. Myslím si, že již opravdu neplatí,
že naše školství je na špičce. Mnozí si to ale
stále namlouváme. Reformy, které v našem
státě proběhly, byly více méně mnohými
(rodiči i pedagogy) nepřijaty, a proto byly
spíše formální. Po zkušenostech vidím, že za
mnohými reformními kroky je snaha přiblížit
se světu a vzít si ze školství ostatních zemí
to, co se jim povedlo. U nás z mého pohledu
není mnoho pedagogů, kteří se na vlastní oči
přesvědčili a pochopili. Nevědí, co by bylo
dobré změnit. A proč? Co se týká školství,
naše patří mezi ta, z mého pohledu, konzervativnější. Formy a metody práce s dětmi
se příliš nemění v čase, a tak není divu, že
dnešní moderní děti výuka příliš nebaví. Ale
ani někteří rodiče nejsou příliš nakloněni novinkám, a dokonce i některé děti jsou rády,
že si to ve škole jen odsedí a odposlouchají,
sem tam si napíší test a v hodině se nemusejí
projevit.
V čem spatřuji ten největší rozdíl, pokud
srovnávám s naší školou? V naší škole mi
v mnohých hodinách chybí spontánní nadšení dětí pro práci. Mnohdy se ozývá: „Bude to
na známky?“ Pokud odpovíte, že ne, děti se
problematice většinou nevěnují a formálně ji

odbudou, nebo v horším případě nepracují.
Ve světě nebývá pravidlem stále známkovat
a tím tlačit děti k tomu, aby se „snažily“ jedno jakým způsobem, třeba i podvodem, nebo
zase k tomu, že mají takovou trému, že jejich
výkon selže. Systematicky se spolupracuje
na tom, aby jednotlivé dílčí kroky děti zvládaly, jsou k tomu přivoláváni další asistenti,
psychologové, dobrovolníci… Rovněž rodiny jsou zainteresovány na prosperitě dítěte.
Cílem je zvládnout nejen evaluační testy,
které jsou systematické a rozhodně nesledují jen dílčí kroky, ale jakousi celistvost
vědomostí a dovedností. Např. v tolik kritizovaném Řecku klade rodina takový důraz
na vzdělání, že jsou ochotni investovat své
nemalé finanční prostředky do toho, aby dítě
nezaostávalo. Financují si doučování, další
kurzy… Státní ekonomika je sice v ne příliš dobrém stavu, ale školství a učitelskou
prestiž to, zdá se, v očích rodičů nezasáhlo.
Stejně je tomu v Portugalsku. Po roce 1974,
kdy byla spousta Portugalců negramotná, nastal obrat k lepšímu. Školství se začalo ubírat
cestou podpor. Na Azorských ostrovech šli
až tak daleko, že si jako autonomní území
Portugalska vytvořili speciální podmínky pro
vzdělávání dětí a jsou samozřejmě výhodnější než ty na pevnině. Aby se předešlo neúspěchu žáků, jsou mateřské školy vždy součástí

škol základních. Tam již lze vypozorovat,
kde bude třeba pomoci, a ve třídě, která má
vždy dva vyučující a maximálně 20 dětí, se
s těmito dětmi intenzivně pracuje. Samozřejmostí je i to, že dítě může v mateřské škole
zůstat o rok déle. Cílem je hlavně předejít
neúspěchu a hned dítě nedemotivovat. Stejně tak je tomu i ve školách základních. Dvacet dětí ve třídě je maximum. Občas uvidíte
21 nebo 22, ale to se již musí zdůvodňovat.
Známky tu nenajdete, ale nadšení pro práci
ano. To přímo ze školy sálá. Většina předmětů se dělí na skupiny – pro ty, kdo jsou bystřejší, a pro ty, kdo potřebují dopomoc. Ne že
by se snižovaly nároky, ale je zde i asistent
a s dítětem se pracuje opravdu individuálně.
Vůbec organizační a personální zabezpečení
škol je většinou naprosto na odlišné úrovni.
V našich školách se čílíme, že jsou děti ve
škole příliš dlouho. Strategie jinde je ta, že
děti za čtyři hodiny ve škole téměř nic nenaučíte, a pak by se musela velká část práce přenášet do rodin. Ale přesto děti mají domácí
práce. A není jich málo. Myslím že mnohem
více než v naší škole. Pravidlem bývá, že děti
chodí do školy od 8.00, někde od 9.00 (ale to
je dáno i tím, že tam svítá například v říjnu až
kolem osmé hodiny a večer se déle stmívá).
Odpoledne ve škole zůstávají do 15–16 hodin, ve vyšších třídách i déle. Děti se učí pod-
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Do všeho skáču po hlavě
Jana Kovaříková

le rozvrhu, který je poněkud jednodušší než
u nás. Nedochází ke střídání učitelů tak často. Učitelé jsou jaksi univerzálnější, případně
přijde do hodiny druhý učitel jako odborník.
Ve školách se pracuje i na tom, aby se všichni
cítili dobře, a k tomu dává prostor i rozvrh,
který není tolik svázaný pouze s předměty
a napomáhá k širšímu záběru dítěte. Výchovné předměty jsou skutečně zážitkové a naukové předměty, jako je dějepis, zeměpis,
přírodopis, bývají vedeny jako projektová
výuka a dbá se na to, aby děti viděly souvislosti a hlavně věděly, proč se čemu učí. To, že
učitel stojí před tabulí, vykládá látku a děti si
píší poznámky, jsem viděla ojediněle. Co se
týká zajištění bezpečnosti ve školách, to je
záležitost, nad kterou se nikdo nepozastaví,
a to ani v té nejmenší vesničce. (Trochu jsem
se nad tím pozastavila na Azorských ostrovech, kde je téměř nulová kriminalita.) To, že
je každá škola zamčená a oplocená, je samozřejmostí. Vrátný v jakkoliv velké škole prostě funguje. Ve větších školách se vstupuje
na otisky prstů, jinde na čipové karty či čipy,
ale vrátný vždy u vstupu stojí a dohlíží. Speciálně v Portugalsku je zajištěna bezpečnost
na chodbách. Personál na chodbách je celý
den a má přesně určená místa, kde sedí. Sem
je zavedený telefon, mají i mobil a dohlížejí na to, aby se na chodbě ani v době výuky
nedělo nic nežádoucího. Jde-li dítě na WC,
nebo udělá-li se mu špatně, nebo je učitel vyšle něco zajistit, je tu dohled, který se vším
pomůže a vše zajistí. O přestávce dohlíží na
to, aby se děti nechovaly hlasitě, neběhaly
a trefily, kam mají. Ono ve škole, kde je 600
až 1 200 žáků, to ani jinak není možné. Co
mne ale překvapilo, byla stejná personální
situace ve škole s 200 žáky ve věku od 15 do

22 let a ve škole se 60 dětmi. Jinými slovy
a zjednodušeně – na jednoho učitele je zde
jeden pomocný pracovník. Zajímavostí pro
mne bylo, že ve školách existuje dost často
oddělení, které se stará o styk s veřejností a o navazování mezinárodních kontaktů.
Učitelé jsou přímo hodnoceni i za to, jestli
se zahraničím se svými dětmi komunikují
a spolupracují. Opravdu mne však zarazilo
a překvapilo, když jsem byla paní učitelkou
ve 2. třídě (tj. zde byly děti ve věku 7 let)
požádána, zda bych jim na jejich třídní blog,
který se zabývá projektem o sladkovodním
vodstvu (jezera, řeky), napsala komentáře
k jejich videím a dětským výstupům. Řekla
jsem, že to bohužel v jejich jazyce nezvládnu, tedy mohu zapsat pouze v angličtině.
Paní učitelka se na mne nechápavě podívala
a odpověděla, že jejich mateřský jazyk i angličtinu děti znají, to ona nemyslí. Byla by
ráda, kdybych zapsala komentáře v češtině.
Děti si to v překladači přeloží a zase získají
další znalosti o cizím jazyce. To je sen našeho školství.

V této škole
se dle
překladače řídí
heslem
„Strach je
nepřítel
vzdělávání“

O všem bych mohla psát opravdu hodně
dlouho. Tak jen snad poslední. Když už si
děti ve druhé třídě mohou překládat pomocí překladačů češtinu, zkusila jsem neuměle
naťukat do překladače portugalský nápis,
který na mne vykoukl při vstupu do školy.
Když to dokážou děti, já také. A udělala jsem
dobře. V této škole se dle překladače řídí heslem Strach je nepřítel vzdělávání (O medo é
o inimigo da educação). V žádném případě
nechci, abyste si z mého článku vzali to, že
je u nás všechno špatně. Není. Jen bychom
se měli mnozí nad některými věcmi zamyslet
a přehodnotit je. Naše zákony vše, co popisuji, dovolují (snad někdy kromě rozvrhu).
Stačí jen chtít.

...říká velmi inspirativní dokumentaristka, válečná reportérka a fotografka Jarmila Štuková, která vypráví o svém vzdělávání, životní cestě, ale i o názorech na
vzdělávání současné.
Vystudovala jste DAMU, ačkoli jste už poměrně záhy zjistila, že to asi není to, čím
byste se chtěla živit. Nakonec se z vás stala
válečná reportérka, píšete celkem zásadní
články, točíte dokumenty, jste zapojená do
mnoha úžasných projektů. Ale pojďme
pěkně od začátku. Co vás tedy na škole
drželo?
Ono se to hrozně hezky studuje, člověka to
baví, v ročníku je málo studentů. Divadlo mě
strašně zajímá, dokonce ráda čtu divadelní
texty, chodím na cokoli od starých náročných
antických dramat až po nové věci. Je zajímavé sledovat, kam se divadlo posouvá. Takže
studium mě moc naplňovalo, bylo to takové
rodinné. Jsem otevřený tvůrčí člověk, ale
zároveň jsem hodně individuální typ, lákají
mě nové věci, barevnost, jinakost, jsem ráda
neustále v pohybu. Takže bych asi nebyla
schopná dennodenně docházet do jedné uzavřené komunity, jako je to třeba v divadle.
Potřebuji pro sebe prostor a hodně si hlídám
svoji intimitu. Přestože jsem extravert, tohle
jsou takové moje dvě zásadní polohy.
A jak to tedy bylo po škole? Dostala jste
nějakou divadelní nabídku, nebo jste ani
žádnou nehledala? A jak se vlastně z mladé herečky stane válečná reportérka? To
je asi hodně o náhodě, ne?
Já jsem právě v páťáku před promocí hodně
začala přemýšlet o tom, co tedy budu dělat,
když se nechci věnovat divadlu. Dostala
jsem pár divadelních nabídek, ale to nebylo
to, co jsem chtěla. Takže jsem uvažovala, co
se mnou bude dál, a začalo mě to i frustrovat,
protože jsem neznala nic jiného než divadlo.
U mě je ale všechno dílem náhod. Seděly
jsme s kamarádkou u piva a seznámily jsme
se tam se dvěma reportéry, kteří zakládali
reportážní agenturu A- news, kde začali pracovat na zajímavých projektech. Točili na
mnoha místech po celém světě, zejména tam,
kde probíhal nějaký konflikt: Afghánistán,
Gruzie, pásmo Gazy, Kongo, Libérie, Sierra
Leone. Když o tom tehdy vyprávěli, měla
jsem doslova oči navrch hlavy a něco mi říkalo, že je to přesně to, co bych chtěla dělat,
co by mě určitě bavilo. Bylo to chvíli před
státnicemi a já jsem jim říkala, že bych jim
tam dělala klidně „podržtašku“, vařila kafe,
zařizovala víza, držela kamery... No a oni na
to kývli – a takhle jsem tedy začala.

Takže jste vlastně byla asistentka, nebo
vás už pustili k focení a psaní?
Pracovala jsem s klukama jen několik měsíců, a pak odjela do Indie s jedním fotografem
z Lidových novin. K jeho fotoreportážím
jsem tehdy měla napsat text. Už na základce
jsem hodně četla, psala povídky a vypisovala
se ze svých nálad, nicméně jsem víc obrazový typ. Každopádně jsem si říkala, že to
zkusím. Jsem celkem emotivní člověk a myslím, že dokážu zachytit emoci. Říkala jsem
si, že je to buď, anebo. Neštítím se naštěstí
žádných zvířat ani hmyzu, nemám problém
spát ve stanu, vzít si spacák a spát v nějaké chýši, jíst jen místní jídlo (mám i kachní žaludek, takže můžu sníst opravdu skoro
všechno), což je prima kvůli tomu cestování.
Odjeli jsme tedy do Indie se dvěma tématy.
První se týkalo prodeje orgánů a druhé bylo
věnované HIV pozitivním lidem a jejich potomkům. Když jsme se vrátili, napsala jsem
o zmíněných tématech reportáž, která celkem
vyvolala zájem. Ozvalo se hodně čtenářů, že
by rádi těm lidem pomohli. Pobyt v Indii byl
dost náročný, psychicky především, ale když
jsem pak viděla tu vlnu solidarity, tak mě to
nakoplo a připadalo mi, že taková práce má
smysl. A že se jí chci věnovat.
Dodnes vlastně moc nechápu, proč jsem po
maturitě nešla na FAMU, protože mě vždycky bavily osudy lidí, jejich příběhy. Ale asi
jsem si vnitřně moc nevěřila, FAMU mi
přišla jako elitní škola. Nicméně to bylo asi
naposledy, kdy jsem něco takhle vzdala. Od
té doby do všeho skáču po hlavě. No a když
jsem zpracovala tohle téma jako mladinká
holka, všechno mi to zaklaplo a já se ujistila, že to chci opravdu dělat. Pak přicházela
další a další témata, některá ještě horší než
to v Indii. Ale zároveň jsem cítila, že to má
dopad, jaký to má mít. Nejsem žádná naivka
s mesiášovským komplexem, ale je to obrovská satisfakce.
Za svou bohatou pracovní minulost jste
toho asi viděla opravdu hodně, jak se s tím
vyrovnáváte, jak zvládáte ten obrovský
tlak, který to na psychiku musí mít? A jak
pak po návratu relaxujete?
Lidská psychika je neuvěřitelně adaptabilní, ale na utrpení se samozřejmě nedá úplně zvyknout. Já třeba nejsem člověk, který
pláče hned navenek, ale brečím spíše uvnitř
a není to tak, že by se mě to netýkalo. Moji
práci by asi neměl ani dělat někdo bez empatie, ti lidé by to vycítili a nedal by se podle
mě natočit dobrý dokument. Na druhou stranu nikomu nepomůže, kdybych se tam začala
psychicky rozkládat. Člověk, který se má někomu svěřit s tak intimními věcmi, potřebuje
podporu, třeba jen vzít za ruku. To se něko-

likrát stalo, třeba mi jedna maminka vykládala, že jí Islámský stát vytrhl dcerku z ruky
a už ji neuvidí. Zřejmě ji i brutálně znásilnili.
To jsou velmi těžké chvíle, kdy je člověku
do pláče. Ale snažím se držet a tím, že jsem
maminku chytla za ruku a objala, vyjádřila
jsem jí solidaritu. Nedokážu být hyena bez
emocí. V Oděse jsem viděla malé děti, jak
si na ulici píchají drogy. Bylo mi z toho zle,
ale zase vím, že díky článku, který pak vyšel
i v zahraničních médiích, se těm dětem pomůže. Na konci byl uvedený kontakt na místní neziskovku a i díky tomu se tam otevřelo
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centrum pro tyto děti. Takže se netočím do
klubíčka a nebrečím, ale vymýšlím, co udělat
pro to, aby se situace mohla zlepšit. A někdy
i článek nebo fotka mohou motivovat, člověk nemusí hned odjet na místo a snažit se
pomáhat.
Před pár dny jsem se vrátila z Iráku, kde
jsem byla s kamarádkou Ivou Roze. Společně jsme tam pracovaly na velmi emotivních
příbězích seznámení v Bagdádu. Drtivá většina sňatků v Iráku je domluvených. Když se
vrátím zpět do Čech, často potřebuji nějakou
kompenzaci. A tou je pro mě kultura, umění.
Například včera jsem byla na výstavě meziválečné avantgardy, dneska jdu do divadla
a pozítří na koncert klasické hudby. Takže
jsem vlastně pořád prošpikovaná tím uměním. Stále mám známé mezi herci, baví mě
chodit na představení, protože mě to inspiruje a odpočinu si při tom.
Jak si vybíráte témata, kterým se budete
věnovat? Přece jen ty země, do kterých
jezdíte, znáte velmi dobře a vím, že se snažíte poukazovat i na světlejší stránku toho,
co tam lidé dnes a denně prožívají.
Z praxe vím, že když ukážete snímek obsahující nějakou hrůzu, budí často větší zájem.
Ale nechci, aby mě to ovlivňovalo. Chci ukazovat reálné, pravdivé zprávy z těch zemí.
Nezáleží mi na tom, jestli to bude mít menší
sledovanost. Nechci se za svoji práci stydět.
Já si dělám vždycky takový průzkum mezi
kamarády, na co se mě budou ptát, když jedu
do té které země. Například když jsem se
chystala na cestu do Sierry Leone, kamarádi
mi říkali, že budu určitě fotit a psát o válce,
dětských vojácích, o diamantech a o sirotcích na ulici. Samozřejmě důsledky války
jsou tam patrné pořád. Země se potýká s velkými sociálními problémy a i v důsledku
eboly je na ulici spousta sirotků. Ale my jsme
chtěli najít něco jiného, něco pozitivnějšího. A zjistili jsme, že v roce 2017 se místní
kráska Havak Kamara probojovala do finále
soutěže Miss Universe, což se stalo poprvé
v historii této země. Pro místní je to obrovská
naděje, že se mohou věnovat třeba i módě.
Dokonce jsme na ulici zastavovali lidi, že se
nám líbí jejich outfit, že si je chceme vyfotit,
a reagovali pozitivně. Ale je fakt, že pracovat
v zemích, jako je Sierra Leone, není nic jednoduchého. Rozvoj země brzdí vysoká míra
korupce, politická reprezentace a s tím vším
spojené zásadní sociální problémy.
Nebo jsme s kamarádkou Lenkou fotily na
Haiti po zemětřesení. Tam jsme opravdu zažily explicitní neštěstí. Vstávaly jsme brzo,
spát jsme chodily pozdě. Viděly jsme šílené
věci. A zároveň jsme chodily po ulici a zažily
i lidskou solidaritu, což nás dojímalo. Stejně
tak v Iráku jsme se hlavně na počátku setkali s velkou mírou solidarity. Například jsme
viděli majitele rozestavěných budov, kteří
ubytovávali uprchlíky, nebo pekaře, který
lidem zadarmo rozdával pečivo, ostatní lidé
deky. To bylo moc fajn. Nastaví to i zrcadlo, říkáte si, jak byste se zachovala vy, vaši

přátelé. Hodně se tam dostáváte k otázkám,
které tady neřešíte, nebo řešíte, ale neprojdete si tím... Po návratu jsem někdy psychicky
hodně vyčerpaná a pak slyším někoho mluvit, jak by se zachoval, a vždycky si říkám:
„Teď bych tě chtěla vidět!“ Drtivá většina
těchto velkohubých a děsně statečných lidí
by se samozřejmě zachovala úplně naopak.
A naopak ti, kteří o sobě pochybují, se často
zachovají statečně.
A nemyslíte, že je to třeba i tím, jak jsou
dnes lidé informovaní, stylem vzdělávání,
výchovou, svobodou vyjadřování? Co si
myslíte o vzdělávání v Čechách?
Beru vzdělání jako kruciální věc a uvědomuju si to intenzivně právě v zemích „třetího“
světa, kam se dováží spousta materiálu, staví
se tam, hloubí se tam studny. Velmi často tam
probíhají projekty, které jsou neúčinné, protože místní lidé je neumějí ani využívat. Místo toho, aby je to motivovalo k větší práci, se
naopak zaseknou a mají pocit, že ti „běloši“
a ten „Západ“ se o ně má postarat, což si myslím, že je prostě špatně. Co jsem vždycky
kvitovala, bylo vzdělávání, stavění škol, práce s dětmi, vysvětlování, proč některé věci
nefungují. Vzdělávání je tam samozřejmě
úplně jiné. A je nutné, aby ti lidé, zejména
když je to v nějakých problematických afrických oblastech, třeba v Etiopii pochopili,
proč nemají mít 11 dětí, když je neuživí. Jakým způsobem hospodařit – měla by to být
od malinka komplexní příprava na život, aby
byli schopni v něm fungovat.
Když se bavím s lidmi v Čechách o vzdělávání, jezdím přednášet na školy a celkově
pozoruju společnost, mám radost, kolik toho
děti vědí. Takže bych trochu polemizovala
o tom, zda jsou na tom naše děti se vzděláváním opravdu tak bídně.
Zmiňovala jste i roli učitele ve výuce. Jak
ji vnímáte?
To je věc, která mě hodně mrzí. Dokonce
jsem o tom kdysi chtěla psát zásadní článek,
protože se mě to dotýká. Učitel na základní
škole, který má na dítě určitě důležitý vliv,
by měl být osobnost, která chodí ráda do
práce. Ani společenský status učitele už není
tak ceněný, jak by měl být. Za mě, když někdo řekne „já jsem učitel“, tak je to rovnítko s vědcem, myslím v té vážnosti. Pro své
dítě si v budoucnu přeju fajn učitele. Aby to
byl někdo, kdo bude schopen detekovat, že
s dítětem třeba není ve třídě něco v pořádku.
A hlavně aby to uměl efektivně řešit. Práce
učitelů není lehká. Mám čtyři neteře a je mi
jasné, že to ani s nimi nemají jednoduché.
A už vůbec s některými rodiči. Proto si práci
učitelů cením a štve mě, že ve školství stále
chybějí peníze. A bohužel i společenský status.
Oceňuji zároveň, že dneska se k dítěti přistupuje individuálně. Jako socíkovský dítě
si dobře pamatuju problémy, které se často
opomíjely nebo naopak zveličovaly, resp.
stačila malá dysfunkce a ten člověk byl hned

poslán do zvláštní školy. To ho mohlo minimálně demotivovat. Člověk, který je třeba
umělecky nadaný, asi nebude umět tak skvěle matematiku, a naopak. Je opravdu pozitivní vidět, že se to víc a víc zlepšuje, a hrozně
bych si přála, aby na vzdělávání obecně byl
dáván větší důraz. A přijde mi zásadní zvát
rodiče, experty, učitele a lidi, kterých se to
týká, do veřejných diskusí o tom, jak by
školství a přístup ke vzdělávání obecně měly
vypadat. Když lidé nesedí naproti sobě, aby
mohli okamžitě reagovat a ta diskuse vygenerovala nějakou zásadní myšlenku, je to
hrozně těžké.
Čím byste náš rozhovor ukončila?
Škola má být skvělý základ do života, a je
proto důležité dbát na kvalitu vzdělávání, její
modernizaci a posun vpřed, ale stejně se nejvíce naučíte tím, jak plyne život a jaké vám
do cesty staví výzvy, příležitosti, ale třeba
i překážky, které je třeba překonat.
Na jakém projektu, který byste vyzdvihla,
právě pracujete?
Momentálně intenzivně pracuji na projektu
Vagonáři. Vagonáři jsou děti či dospívající,
kteří z nudy, kvůli selfie a s vidinou uznání
od vrstevníků na sociálních sítích přelézají
vagony na opuštěných nádražích. Málokdo
si ale uvědomuje, jak moc právě tito mladí
lidé riskují své životy, protože nad těmito vagony jsou dráty s vysokým napětím. Každým
rokem průměrně devět z nich končí v popáleninových centrech, kde doslova bojují o své
životy. Následky si pak nesou celý život.
Prvotní nápad vzešel z debaty s přednostou
kliniky popáleninové medicíny Robertem
Zajíčkem. S Lenkou Šetelíkovou, vrchní
sestrou kliniky popáleninové medicíny na
Vinohradech, založili v roce 2004 Bolíto,
což je neziskovka, která pomáhá popáleným
dětem. Pomáhá jim převážně psychosociálně. Úrazy vysokým napětím jsou jedny
z nejzávažnějších. A tak jsme na to chtěli poukázat. Oslovila jsem Luboše Vacka, což je
talentovaný režisér, jestli by do toho nechtěl
jít. Potřebovali jsme zacílit hlavně na děti 12
až 18 let. Forma, kterou jsme zvolili, je taková ostrá. Příběh je o třech sídlištních klucích
a holce, taková parta, která kope do zrcátek,
dělá různé nepřístojnosti. Říkali jsme si, že
dospělí na to budou reagovat třeba slovy „ti
si to zaslouží, to jsou ti zmrdečci sídlištní“,
ale je třeba si uvědomit, že když chceme zaujmout publikum, nejde o to, že všechny děti
jsou zmrdečci a mají násilné sklony, ale že je
to něco, co dokoukají. Na základě algoritmu,
rešerší toho, co funguje na internetu, jsme
zjistili, že děti hodně sledují rapové, drsné
klipy. Na výzkumu jsme strávili týdny a týdny práce. A i konec je tvrdý, jednoho kluka
z té party jsme v klipu nechali spálit a on pak
vychází ze tmy před kameru. Má popálený
obličej a říká sprostě, aby člověk nepodělal
svůj život. Vymýšlím i další projekty, které
by účinně dostaly popáleninovou problematiku mezi lidi.
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Moje dětství je spojeno se zvukem vybuchujících
bomb
Filip Dobrovolný

Isabel Cristina Mendoza Piedrahita je průvodkyně ve ScioŠkole
na Praze 11. Narodila
se v Bogotě, hlavním městě Kolumbie,
uprostřed války
drogových kartelů.

„Stovky kilogramů TNT vybuchovaly blízko
našeho domu, na ulicích se střílelo. Noviny
byly plné vražd,“ vzpomíná. Její matka byla
při bombardování vždy klidná. Jenom dětem
opakovala, aby se držely dál od okna. Blízký
výbuch v nich často roztříštil sklo. Rodina
bydlela ve vládní čtvrti naproti nemocnici.
V té době mafie zlikvidovala tři kandidáty na
prezidenta. Lidé dostávali zaplaceno za vraždu policisty. Děti se při každém zahoukání
sanitky bály, jestli v ní nevezou jejich otce,
pilota mezinárodních linek. „Dodnes mám
strach z temnoty, z výbuchů a z ohňostrojů.
Špatně snáším, když se mě někdo v Česku
zeptá, jestli nemám nějaký kokain na prodej,
když jsem z té Kolumbie. Lidé to myslí jako

vtip, ale pro mě to veselé není, protože všechen strach mého dětství pramení z drog. Připadá mi, že je to začarovaný kruh, ze kterého
nikdy nevystoupím. A já jsem přitom žádnou
drogu nikdy neměla.“
Blízkost smrti ale nutí člověka uvědomit si,
na čem doopravdy záleží. „Válka dala mně
i celému mému národu smysl pro přítomný
okamžik. Musíš žít s vědomím, že můžeš
kdykoliv umřít, a tak své rodině pořád opakuješ, že je miluješ.“
Kdo Isabel zná, ví, že její největší vášní
je tanec. S baletem začala už v pěti letech.
V sedmnácti se dostala na prestižní Národní

baletní konzervatoř v Havaně. Studium nedokončila, ale zaujala ji antropologie, jíž se
věnovala na univerzitě v Bogotě. V té době
ale začala chápat, jak těžké bude prosadit se
v zemi zmítané válkou. „Jeden z mých učitelů nám řekl, že má o nás, talentované mladé
lidi strach, že nás zabijí. A řekl nám, ať neplýtváme silami a talentem na boj proti vládě, která nás může snadno zabít,“ vzpomíná
Isabel. Na jeho radu skutečně odešla do Evropy a brzy stála jen krůček od splnění svého
snu stát se profesionální tanečnicí. Přihlásila
se ke studiu baletu na berlínské Akademii
moderního tance, ale dva měsíce před zkouškami ji zradilo její tělo: „Z přílišné zátěže
jsem si zlomila obě nohy, někdy se to stává,“ konstatuje s trochou trpkosti v hlase nad
chladnoucí pizzou v restauraci Maják naproti
své škole. V konkurzu byla i přes nezhojené
zranění úspěšná. Porota si všimla její opatrnosti a ocenila, že kandidátka respektuje svoje tělo. Byla jedinou mimoevropskou tanečnicí z dvaceti přijatých. V Kolumbii zažádala
o studijní vízum. A přišla rána – žádost byla
zamítnuta. „Měla jsem hroznou depresi, poslali mě zpátky do Kolumbie a má zranění
se přestala uzdravovat. Věděla jsem, že s tancem je konec. Matka se bála, že umřu.“
Na radu terapeuta se Isabel začala věnovat
jiným druhům umění – kreslení a divadlu.
A při brouzdání po internetu náhodou narazila na letní kemp pro cizince pořádaný
pražskou DAMU. Pozdější studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky se ukázalo v jejím životě jako určující: „Dali mi
stipendium a všechno bylo pro mě najednou
otevřené. Jako tanečnice má člověk hrozně
moc omezení: nesmíš ztloustnout, opálit se,
obarvit si vlasy, být potetovaná, nesmíš otěhotnět a nesmíš ani moc zhubnout. A tohle
byl můj život od pěti do pětadvaceti let. Až
Ivan Vyskočil mi vysvětlil, že moje tělo patří
mně a že musím být na sebe hodná.“ Jelikož
v té době na DAMU neexistoval program

Můj největší úspěch je,
že mě ScioŠkola zaměstnala, a díky tomu
jsem dostala pracovní vízum, aniž jsem
se v Evropě musela
vdát,“ dodává Isabel
s hrdostí. „Nevím
o žádné jiné ženě z Latinské Ameriky, které
by se něco podobného
podařilo!“
v angličtině, musela se Isabel naučit česky.
Ale nelituje toho. Díky Ivanu Vyskočilovi
pochopila, že nic podstatného ze svého života nemůže člověk zapomenout. S traumaty z dětství je nutno se vyrovnat. A jedním
z účinných způsobů, jak to udělat, je právě
umění.
Díky magisterskému diplomu z DAMU pak
získala Isabel v Česku i práci. Ve školách
na Karlovarsku pomáhala tamním učitelům
vnášet kreativitu do vyučování. Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se seznámila i s Janou Wills. Ta Isabel přesvědčila,
aby zkusila štěstí v konkurzu na průvodkyni
první ScioŠkoly, která v té době vznikala.
„Přihlásila jsem se do konkurzu spíš z legrace, protože jsem se bála, že se tam nemůžu dostat kvůli slabé češtině. Můj největší
úspěch je, že mě ScioŠkola zaměstnala,
a díky tomu jsem dostala pracovní vízum,
aniž jsem se v Evropě musela vdát,“ dodává
Isabel s hrdostí. „Nevím o žádné jiné ženě

z Latinské Ameriky, které by se něco podobného podařilo!“
Když přijde řeč na srovnání kolumbijských
a českých škol, Isabel začne opět mluvit
o pohybu. V českých školách mají podle
ní děti jen minimum příležitostí se hýbat.
A když, tak je to při hodině tělocviku, kde
musejí naopak sportovat na povel. Chybí
prostor a čas pro obyčejné hraní venku.
I proto ve svých hodinách propojuje Isabel
jazyky s tancem a pohybem. Žákům to podle ní pomáhá pochopit složité věci, aniž by
si to uvědomovali. Někteří ovšem zpočátku
odmítají vůbec se hýbat, nevidí v tom žádný
smysl. „Vysvětluju jim, že je lepší se hýbat
než sedět. Na začátku jsem s nimi udělala
takovou aktivitu: každý v kruhu řekne nějaké slovo a udělá přitom pohyb – a na konci
uvidíme, jestli si někdo zapamatuje nějaké
slovo. Dopadlo to tak, že si všichni zapamatovali všechna slova. Žáci pochopili, že to
funguje a že je to velmi snadné, zvláště když
se to spojí s hrou.“
Když kráčí Isabel po chodbě školy, děti
i ostatní průvodci ji spontánně zdraví a povídají si s ní španělsky. Ona sama věří, že
každý žák by měl ve škole dostat šanci zažít
úspěch. Vypráví o chlapci, který byl obecně
považován za outsidera. Dokud ovšem nezačal chodit na španělštinu. Dnes je nejlepším
španělštinářem v celé škole.
Na závěrečnou otázku, co se jí za dva a půl
roku ve škole podařilo, odpovídá: „Děti pochopily, že pohyb může být zábava. A pohyb
spojený navíc se vzájemným dotekem má
schopnost měnit přístup k vlastnímu tělu,
k sociálním kontaktům. Děti už se neperou,
má to pozitivní dopad na jejich komunikaci.
Když učím, moc nepřemýšlím o tom, co se
děti naučí, ony se vždycky něco naučí. Jde
mi hlavně o to, aby dokázaly žít přítomným
okamžikem a respektovaly se navzájem.“
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Pohádka o nové generaci, která vše změní,
je přitažená za vlasy
Markéta Majerová

Mají lidé patřící do generace Havlových
dětí zájem o kvalitní mediální obsah? Stačí jim texty s prostým sdělením, nebo mají
zájem i o širší kontext?

Filip Zajíček je absolvent žurnalistiky a bývalý šéfredaktor online
magazínu The Student
Times. Dnes působí
v DVTV, která
přináší publicistiku
formou video
obsahu. Jak
z pozice „člověka
uvnitř“ vnímá nové
formáty médií
i zájem lidí o kvalitní
informace?
Jak poznat dezinformaci? A proč všechno
začíná u vzdělání?

Myslím si, že určitě, ale je to omezená skupina lidí. Pohádky o tom, že nyní doroste generace, která vše změní, i další příběhy o generačních rozdílech jsou mnohdy přitažené za
vlasy. Z výzkumů sociologů, jako je Daniel
Prokop, víme, že spousta generačních stereotypů se dědí. Takže rozdíly mezi generacemi
nejsou tak veliké jako mezi sociálními skupinami. Je tu část starších čtenářů, kteří chtějí
číst dlouhé články v Respektu, ale zároveň
existuje i skupina starších čtenářů, která chce
číst Blesk. Stejné je to u středoškoláků a lidí
kolem pětadvaceti. Někteří z nich si chtějí
přečíst desetistránkový rozhovor a jiní nedočtou ani stránku. Nedá se tedy říct, že by
více mladých chtělo číst kvalitní nebo delší
obsah než starší lidé.
A jakou roli u současné mladé generace
hraje fakt, že se k nim informace dostávají prostřednictvím technologií skrze
jiné platformy, než jaké měli k dispozici
jejich rodiče a prarodiče? Mění se tím jejich míra ochoty konzumovat delší obsah,
nebo požadavek na formát, ve kterém je
jim informace předána?
Myslím si, že je to pořád individuální. Rozmanitost je rozhodně větší a tomu odpovídá
množství platforem, na kterých je možné
informace získat. Ale nemyslím si, že by se
tato generace zásadně lišila od svých rodičů.
Aktivní rodiče svoji proaktivnost předávají
dětem a rodiče, kteří nikdy aktivní nebyli, tak
ti jim předají často jen nezájem a frustraci.
Data Medianu o středoškolácích ukazují, že
sociální predispozice se dědí z rodiče na dítě
a škola v tom příliš nezmůže, což je podle mě
velké selhání českého školství.
Jak můžeme získat jistotu, že text, který
čteme, je pravdivý a nejedná se o žádný
hoax?
Pokud se na jednom webu objeví zpráva, že
se v Praze vyskytují uprchlíci, kteří utekli
z autobusu, a píše o ní jen jeden web, tak je
tu malá šance, že by se něco takového opravdu stalo. Kdyby to byla pravdivá informace,
psala by o ní i další média, protože takovou zprávu by si nenechala ujít. To je jeden
z hlavních znaků, který mě na první dobrou

napadne. Často takové zprávy pocházejí
z pochybných zdrojů. K tomu se uchylují nejen média jako Sputnik, Aeronet a další dezinformační weby, ale například i Parlamentní
listy jsou v tomto ohledu nebezpečné, protože mixují dezinformace s rozhovory třeba
s lidmi, jako je filozof Jan Sokol. Lidé, kteří
Parlamentním listům rozhovor poskytnou, si
často neuvědomují, že tím legitimizují tento
typ médií, která vydělávají nejvíc na šíření
nenávisti a cynismu. Rozlišit pravdivou informaci od zavádějící nebo nepravdivé je to,
co by měla učit mediální výchova. Ta by nás
měla naučit, kdy má v hlavě zablikat červená
kontrolka.
To, o čem mluvíte, souvisí s kritickým myšlením. Mediální výchova by měla podle
vás učit právě tuto dovednost, ale myslíte
si, že školy i média se snaží učit své žáky
a čtenáře kriticky myslet?
To se těžko hodnotí, můj subjektivní pohled
je, že tomu teď takhle není, ale začíná se to
pomalu měnit. Mění se to třeba na gymnáziích, ale na učilištích nebo průmyslovkách,
kde by to mělo být stěžejní, se to nemění
vůbec. Myslím si, a vyplývá to i z poslední
práce Jaromíra Volka, že čeští novináři často na své čtenáře pohlížejí s despektem. Text
jim má podat informaci co nejjednodušeji,
co nejkratší a nejstručnější – prostě jim ji naservírovat. Člověk vidí i to, jak některá média rámují realitu. Jaroslav Plesl se rozhodl,
že Angela Merkelová je politička, která měla
už před třemi lety padnout, proto když jede
reportérka Mladé fronty DNES dělat reportáž z Německa, tak jde na meeting Angely
Merkelové a zeptá se kandidáta AfD, aktivisty AfD, koho podporují, a tímto pohledem
ilustruje situaci v předvolebním Německu.
To je stejné, jako kdybych psal o Česku, šel
na meeting Andreje Babiše a zeptal bych se
Miroslava Kalouska, voliče TOP 09 a náhodného člověka, který má plakát proti Babišovi.
Na základě toho bych určil, že jsou všichni
proti Babišovi. Tento příklad rozebral na
své facebookové stránce mediální analytik
Josef Bouška a já se s tím ztotožňuji. Když
se u nás píše o zahraničním dění, často to
odpovídá tomu, jak na svět nahlíží konkrétní
novinář. Kdybych měl „zabrousit“ do média, se kterým většinu času souzním, tak se
to stalo i v Respektu, když Jiří Sobota psal
o Berniem Sandersovi a Donaldu Trumpovi.
Sanderse popisoval vlastně jako nějakého
levicového extremistu. Z pohledu Evropana

je to však normální sociální demokrat, podle
mě tento jeho popis evropskému čtenáři moc
nedával smysl.
Vy zde v příkladech jmenujete klasická
tištěná média, ale v dnešní době sociálních
sítí zejména mladší čtenáři tento typ klasických médií upozadili, kde berou povědomí o aktuálním dění?
Problém je, že mladí lidé nečerpají informace u klíčových témat, jakým je například
migrace, vůbec z médií. Je to často od rodinných příslušníků. Oni si vlastně problémy
vyhodnocují na základě informací, které získají doma. Tohle všechno lze vyčíst z velkého výzkumu agentury Median pro Člověka
v tísni z podzimu roku 2017.
Zároveň bych chtěl zmínit práci Josefa Šlerky, který se svými studenty z katedry Nových médií udělal modelové profily fanoušků jednotlivých politických stran, aby zjistili,
co ti lidé vidí na své zdi (nebo tomu říkejme
timeline) na FB, co jim facebook nabízí za
příspěvky. A musím přiznat, že je opravdu drsné, jak bubliny fungují – je to úplně
jiná realita. Na facebookové timeline voliče
KSČM nebo SPD to vypadá, jako by v Německu byla pomalu občanská válka a tady

Rozlišit
pravdivou
informaci od
zavádějící nebo
nepravdivé je
to, co by měla
učit mediální
výchova

běhaly tisíce uprchlíků, a jediný, kdo nás
může zachránit je Rusko, které vzkvétá takovým způsobem, že je největší velmocí světa.
A je v demokracii právem každého najít
si tu svoji bublinu a žít si v ní spokojeně?
Nebo na to právo nemá, protože je ta bublina nebezpečná a vystavěná na lži?
Právo na to každý jistě má, ale zároveň by
neměl rezignovat na celek. My se do té bubliny můžeme uzavřít, ale dříve nebo později
si pro nás ten celek přijde. Podle mojí bubliny to v roce 2013 vypadalo, že budeme mít
premiéra ze strany Zelených, který bude mít
koalici s TOP 09 (smích). To uzavírání je
nebezpečné právě z toho důvodu, že si pro
člověka ta okolní realita dříve či později přijde. Velký problém v těchto bublinách, jakou
je například komunita voličů SPD a KSČM,
je to, že i když se do nich dostane zpráva
nebo informace z nějakého relevantního
zdroje, nemá to často žádný efekt. Vzhledem
k tomu, jak ty komunity fungují, není podle
Josefa Šlerky už důležitá ta zpráva jako taková, ale jak ji daná komunita orámuje a jak
ji tomu konkrétnímu člověku předá. To je na
bublinách nebezpečné. A proto je hodně těžké i třeba fakty přimět lidi, aby nějaký v sobě
zakořeněný názor změnili.

32

33

Netradiční výuka angličtiny doma aneb když český
otec mluví na dceru anglicky
Markéta Majerová

Ve vaší výchově jste se rozhodli pro poněkud netypický způsob výuky angličtiny.
Na svoji malou dceru mluvíte pouze anglicky, a to navzdory tomu, že jste Čech.
Proč jste takové rozhodnutí učinili?
Tenkrát jsme se tak rozhodli, protože jsme si
uvědomili, že by jí to mohlo život v lecčem
usnadnit. Pokud bude mluvit anglicky přirozeně, jako druhým rodným jazykem, rozšíří
se jí obzory a otevře spousta dveří. Dnes jsou
dcerce tři roky a anglicky na ni mluvím prakticky od narození.

Co pro vás takové rozhodnutí znamenalo?
Především možnost dát jí něco, z čeho může
celý život těžit. A také ušetřit hodiny, měsíce
a roky života budoucím studiem angličtiny.
Zároveň to pro mě ale také znamenalo závazek, že na dceru budu mluvit anglicky a ne
jinak a v tomto rozhodnutí budu konzistentní
a vytrvám. Je to důležité i z jiného důvodu,
mícháním řeči bych jí vytvářel v hlavě zmatek. Proč na mě táta jednou mluví tak a pak
zase jinak? Je důležité oba jazyky jasně oddělit.

Jak to funguje v praxi? Mluvíte anglicky
pouze na dceru, nebo tak mluvíte také
na svou ženu? Jak komunikujete s širším
okolím?
Sám jsem měl nejprve hodně nejasností
ohledně toho, jak to nastavit, abych jí nijak
neohrozil zdravý vývoj a podobně. Inspirací pro mě byl kamarád žijící ve Švýcarsku,
kde je vícejazyčná výchova běžná. Má dcery
nyní ve věku osm a deset let a obě už dnes
mluví anglicky perfektně, jako by byly rodilé mluvčí. Načetl jsem dále různé mate-

riály a informoval se, jak k věci přistoupit
co nejlépe. Zjistil jsem, že úplně stačí, když
anglicky budu mluvit jen na ni a s okolím
budu komunikovat normálně v češtině. Ale
jak jsem řekl, důležité je, aby komunikační kanál mezi mnou a dcerou byl výhradně
v angličtině.
Když na vás dnes dcera mluví, tak používá
angličtinu, češtinu, nebo kombinuje oba
jazyky dohromady?
Tím, že jsou jí teprve tři roky, nemá pochopitelně řeč plně rozvinutou. Takže zatím
často míchá angličtinu a češtinu dohromady.
Ale když na mě promluví česky a já jí řeknu: „Can you say it in English?“, zamyslí se
a přeloží to, co říká, do angličtiny. A postupně oba jazyky automaticky více a více odděluje. Řekl bych, že dnes je řečově rozvinutější, než děti ve třech letech bývají, což sice
nepřičítám tomu, že mluví anglicky, jenom
řekněme, že má určité řečové vlohy. Mluvila
dřív než ostatní děti. Některé děti dříve chodí, ona dříve mluvila.
Shodli jste se na tomto způsobu výchovy
se ženou hned od počátku, nebo tam byly
pochybnosti?
Žena mě maximálně podporovala hned od
začátku a váhání bylo spíše na mé straně,
hlavně kvůli zpochybňování od okolí. Proč
Čech mluví na svoji dceru anglicky? Možná je to dnes běžnější, než to bylo před třemi
lety, kdy jsme s tím začínali. Ale tehdy jsem
nikoho v Česku, kdo by na své dítě mluvil
pouze anglicky, osobně neznal. Okolí okamžitě zbystří. Když mě slyší mluvit se ženou
česky a pak s dcerou anglicky, hned se zajímají, proč to dělám, jak mě to napadlo, jak to
zvládám dodržovat a tak dále.
A širší rodina vaše rozhodnutí přijala dobře?
Zpočátku nebyli nadšení. Říkali mi, že když
jsme v Česku, tak mám mluvit na svoji dceru
česky, nebo měli obavy, že jí pak nebudou
sami rozumět. Takže jsem si musel své rozhodnutí obhájit ze všech stran nejprve sám
před sebou. Ale zůstal jsem u toho, protože
jsem věděl, že jí to v životě velmi prospěje.

Cíl, který jsem
měl a pořád
mám na obzoru, je mnohem
silnější než
jakékoliv pochybnosti. Ty
nikdy nebyly
ani zdaleka tak
silné, abych
s tím přestal.
A vyplácí
se to.

Do jakého věku chcete v této výchově pokračovat? Kdy podle vás bude Mili schopna doplňovat si další znalost angličtiny bez
vás?
To je otázka, nad kterou přemýšlím. Minimálně vím, že do deseti dvanácti let má smysl pokračovat. Přesný věk, kdy se rozhodnu
polevit, jestli vůbec, nemám určený. Ale
umím si představit, že rozpoznám bod v životě, kdy už bude mít angličtinu dostatečně
zažitou, jako druhý mateřský jazyk, takže
ode mě nebude další „trénink“ potřebovat.

Jaké nároky to klade na vás? Jak je časově náročná příprava, abyste měl jistotu, že
angličtina, kterou ji učíte, je správně, když
nejste rodilý mluvčí?
Člověk narazí na to, že spoustu slovíček
z běžného dětského života vůbec nezná. Já
nemluvím anglicky od narození. Je to jazyk,
který jsem se naučil až v průběhu života
a v něm navíc používal spíše běžnou konverzační nebo obchodní angličtinu. Takže se
nová slovíčka, fráze a idiomy učím neustále.
Mým největším pomocníkem je chytrý telefon. Když něco nevím, tak si to vyhledám,
nebo napíšu do poznámek, abych se k tomu
později vrátil. Takže i pro mě je to vlastně
velká škola a motivace se v angličtině stále
zlepšovat. Samozřejmě nemůžu zaručit to, že
všechno vždycky řeknu perfektně. Ale když
si nejsem jistý, tak zkusím danou věc popsat
jinak a později si ji vyhledám a upravím,
abych se příště vyjádřil lépe.
Nevnímáte jako handicap to, že nemůžete
naučit dceru výslovnost, kterou disponují
pouze rodilí mluvčí?
Takovou mojí pomůckou je, že když už nás
občas přemluví, že chce koukat na pohádky,
pouštíme je výhradně v angličtině, právě proto, aby pochytila správný přízvuk. Pouštíme
jí pohádky nebo písničky výhradně anglické, respektive americké. Dali jsme přednost
americké výslovnosti před britskou. A mně
připadá úžasné, že dcera má i díky tomu už
dnes, ve třech letech lepší výslovnost, než
jsem měl já za celý život (smích).
Byl nějaký moment, kdy jste uvažoval
o tom, zda to nevzdat, nebo taková chvíle
nepřišla?
Občas bylo nepříjemné vědomí, že to někteří
lidé v okolí zpochybňují. Výroky typu „nemá
to cenu, jsme v Česku, tak mluv na dítě česky“. Ale já v tom vždy viděl dlouhodobý
cíl, kdy dcera bude mluvit plynně anglicky,
nebude s tím začínat až ve škole a bude to
pro ni naprosto přirozené. Čili ten cíl, který
jsem měl a pořád mám na obzoru, je mnohem
silnější než jakékoliv pochybnosti. Ty nikdy
nebyly ani zdaleka tak silné, abych s tím přestal. A vyplácí se to.
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I učitelé mají tendenci soudit a řídit se předsudky.
Je potřeba, aby si jich byli vědomi
Markéta Popelářová

Jak se na
německých
univerzitách přistupuje
ke vzdělávání
budoucích učitelů
v oblasti multikulturality? Rozhovor
s Amarachi Igboegwu,
lektorkou na univerzitě
v německém
Heidelbergu.

Přicházím do třídy, ve které sedí jen šest
studentů a vyučující. Všichni jsou zabraní
do práce, analyzují texty, diskutují o nich
a následně malují skeče na papírové flipcharty. Seminář zaměřený na přípravu budoucích učitelů zde vede Amarachi Igboegwu,
Američanka nigerského původu, která momentálně působí jako lektorka na univerzitě
v německém Heidelbergu. Její doktorandská
práce se zabývá přípravou budoucích učitelů
v oblasti heterogenních tříd a nevědomých
předpojatostí (anglicky unconscious bias).
Je možné kvalitně připravit učitele v oblasti
multikulturního vzdělávání a předsudků?
Gastarbeiter a dnešek
Česká republika, jakožto etnicky velmi homogenní země, se otázkou multikulturality ve
školách skoro nezaobírá, Německo a mnohé
další evropské země jsou však postaveny do
rozdílné situace. Prvním zásadním momentem, kdy se Německo potýkalo s příchodem
velkého množství lidí s odlišnou národností, byla druhá polovina dvacátého století.
Lidé přicházející z Turecka, Itálie, Řecka
nebo Portugalska byli označováni výrazem
„Gastarbeiter“. Se začátkem jednadvacátého
století a výrazně s vlivem migrační krize se
Německo muselo postavit před novou výzvu,
kdy se školní třídy skládají z dětí různých
kultur, národů i náboženství. „Dle mého názoru se Německo v minulém století za multikulturní zemi nepovažovalo. To se změnilo
až s vlnou nedávné uprchlické krize,“ tvrdí
Amarachi Igboegwu.
S takovýmto novým uvědoměním přicházejí i nové odpovědnosti. Ovšem i před třídu,
která by byla na první pohled heterogenní,
tvořená dětmi bez migračního pozadí, musí
učitel předstupovat se znalostmi o tzv. nevědomých předpojatostech. Co si pod tímto
pojmem vlastně můžeme představit? A jak
by k nim měli učitelé správně přistupovat?
Udělat jeden krok zpět
„Jedná se o předsudky, které ve svých hlavách nosíme, ale kterých si nejsme vědomi. Utváříme si tak dojmy bez předchozích
faktů. Škatulkujeme, soudíme na základě
svých vlastních priorit a představ, bez toho,
abychom nejprve dali prostor osobě, které
se tato předpojatost týká, aby nám prostřednictvím svého jednání dala najevo, kým ve
skutečnosti je. Někdy je třeba udělat krok

zpět a přehodnotit celou nastalou situaci,
uvědomit si, jakým způsobem soudíme,“ vysvětluje Amarachi Igboegwu pojem, kterým
se zabývá.
Ale není to přirozené, zařazovat lidi do různých kategorií? „My všichni máme tendenci
si lidi zařazovat, soudit je. Je to způsob, jakým funguje náš mozek. Je ovšem nutné si
těchto myšlenkových pochodů všímat a nejlépe naše chování podle toho i uzpůsobit.“

Dle mého názoru se Německo
v minulém století
za multikulturní
zemi nepovažovalo. To se změnilo až s vlnou
nedávné uprchlické krize.
Učitelé jako první, prosím
„Chtěla jsem se věnovat multikulturnímu
vzdělávání, na toto téma jsem měla také zaměřené své doktorandské studium. Pokud
se však člověk chce pustit do rozšiřování
kulturního povědomí u žáků a studentů, měl
by začít u učitelů, jejich vlastních příběhů
a vzdělávání, jinak totiž nebudou schopni
porozumět socio-ekonomickým, kulturním
a akademickým rozdílům přítomným ve třídách. Proto jsem se začala zabývat ‚unconscious bias‘ a tím, jakým způsobem ovlivňují
učitele a způsob výuky.
Učitel by nejdříve měl vědět něco o sobě,
tedy jaká je jeho osobnost, odkud pochází,
jaké jsou jeho vlastní perspektivy a jak to
vše ovlivňuje způsob, jakým se studenty komunikuje a jak si připravuje látku na hodiny.

Vždy vnímáme svět podle svých vlastních
představ. Záleží na našich očekáváních a vědomostech, které se v nás utvářely v průběhu let, třeba na základě komunity, ve které
jsme vyrůstali. Znalost totiž není neutrální.
Mnoho věcí je radikálně odlišných na základě perspektivy, ze které je na ně pohlíženo.
Učivo, které se ve školách předává žákům,
by tedy rovněž mělo být reflektováno z více
perspektiv.“
„Je důležité, aby si učitelé uvědomili, jaký
vliv má jejich způsob výuky na studenty. Pokud totiž k tomuto zjištění nedojdou, nerovnosti ve školském systému a ve společnosti
se ještě více prohloubí, což do budoucnosti
nepřinese nic dobrého,“ říká Amarachi Igboegwu. „Ve Finsku je extrémně obtížné stát
se učitelem právě proto, že si Finové uvědomují, jak velký dopad učitelské povolání na
společnost má.“
Jakými metodami tedy tohoto povědomí
o předsudcích docílit? „Ve svých hodinách
pro budoucí učitele se zaměřuji na kritickou
sebereflexi. Málokdy si lidé najdou čas, aby
se zastavili a zamysleli, kdo vlastně jsou,
čeho chtějí během učení ve třídě dosáhnout.
Snažím se je dovést k tomu, aby sami hodnotili, jaké jsou jejich vlastní hodnoty a proč
tomu tak je. Teprve až poté je učitel schopen
lépe reflektovat potřeby studentů. Nejde jen
o výsledky a známky. Jde o pochopení studentova chování ve třídě, mimo školu, v rodině i ve volném čase. Jde také o to, pomoci
mu uspět v životě.

Ve svých hodinách používám andragogické
metody zaměřené na kritické myšlení. Nechci, aby studenti byli pasivními studenty,
aby si mysleli, že jsem to já, kdo je bude učit.
Já jsem v hodině jen k tomu, abych jim pomáhala v jejich vlastním vzdělávání. Obsah
samotné hodiny je tvořen příspěvky studentů, jejich názory, dohledanými informacemi,
které si před hodinou každý z nás přichystá.
Studentům zadávám hodně literatury k přečtení, v hodině poté texty analyzujeme a vyvozujeme závěry. Všechno je to založené na
sdílení.
Během své výzkumné práce jsem si kladla
otázku, jak přispět k více holistickému pohledu na vzdělávání. Není to jen o nejlepších
známkách, ale také o důvěře v lidi okolo nás,
o poznání vlastních emocí, o umění spolupráce nebo vcítění se do situace druhých. To totiž v budoucnu určuje spokojenost a úspěch
člověka více než nabyté vědomosti.“
Jaké plány má Amarachi Igboegwu do budoucna?
„Ráda bych publikovala několik dětských
knih, které jsem již napsala, jelikož dle mého
názoru německý trh nenabízí dostatek knih,
které by popisovaly kulturní diverzitu. Ráda
bych proto představila knihy, které by přinesly jiný, dostatečně inkluzivní pohled na
dětskou literaturu, podobně jako i rady ke
zlepšení vzdělávání budoucích pedagogů
v Německu, ale i v Evropě obecně.

Amarachi Igboegwu je Američanka nigerského původu. Studovala francouzštinu,
psychologii a mezinárodní studia na bakalářském stupni, magisterské studium věnovala
mezinárodním a komparativním studiím na
stockholmské univerzitě ve Švédsku. Působí
jako konzultantka a věnovala se i několika
mezinárodním projektům v Demokratické
republice Kongo a v Nigérii. Momentálně
dokončuje své doktorandské studium na univerzitě v Heidelbergu, v Německu.
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Je hrozně důležité předávat víc než jen zábavu
Andrej Novik

Karel Kovář (*1996)
alias KOVY je jeden
z nejúspěšnějších
českých youtuberů. Na
internetu ho
pravidelně sleduje
přes 600 tisíc
převážně mladých
diváků.
Do svých krátkých
videí nezřídka
vkládá vzdělávací
obsah, upozorňuje na
aktuální společenská
témata a varuje před
odvrácenou tváří
sociálních sítí.
Jeho pedagogický
dopad na mladou
generaci je enormní.

Považujete se za vzdělaného člověka?
Já si myslím, že k tomu, abych mohl být
vzdělaný člověk, mi chybí tak 20 let, spousta
přečtených knížek a aspoň ta jedna vysoká
škola. Možná vysoká škola života (smích).
Já jsem teď čerstvě skončil s vysokou školou,
odešel jsem z oboru, který jsem studoval,
především kvůli času a kvůli příležitostem,
které si myslím, že mám. Chci je naplno využít a ztratil jsem smysl v tom, co jsem dělal.
Teď se můžu pouštět do větších věcí, víc se
soustředit na to, co dělám, víc to posouvat
dál, ať už obsahovou, nebo formální kvalitou, abych cítil, že dělám nějaké kroky dál.
A co byste potřeboval pro to, abyste věci,
které děláte, mohl dělat ještě líp?
Dělat chyby. A zkoušet všechny ty věci
v praxi. Experimentovat. Youtube se nedá
nijak teoreticky naučit. To je na tom to nejlepší, že na to není žádná škola, na to není
žádné video, žádný kurz nikomu nepomůže,
aby se stal úspěšným na Youtube. Jediné,
co tam člověk potřebuje, je nápad. V dnešní
době stačí jen telefon. A z toho nápadu se dá
udělat skvělé video. A nelze říct první krok
tohle, druhý tohle. A to je na tom to skvělé.
Každý prostě musí jít, vzít ten telefon, vzít tu
kameru, vzít ten nápad, jinak to prostě nejde.
Co by podle vás spadalo do definice vzdělání, vzdělanosti, vzdělaného člověka?
Pro mě je to asi americké chápání vzdělávání, ať už jde o hledání zdrojů, souvislostí
a přemýšlení nad věcmi. Ne tak pasivní přijímání a memorování, které se dá aplikovat
asi jenom v některých oborech. Myslím si, že
je to dost o tom, jak člověk informace čerpá.
A nevím, jak definovat vzdělaného člověka.
Já si pořád myslím, že jsou to ty školy. Přece
jenom je nelze vynechat. A pak si myslím, že
o velmi vzdělaných lidech se dá hovořit až
v nějakém věku, kdy má člověk za sebou jak
školy, tak i nějakou praxi.
Vzpomenete si na nějaké momenty, které
pro vás byly důležité na dosavadní vzdělávací dráze?
Určitě spousta profesorů. Je důležité mít
dobrého učitele. Když má student dobrého

učitele třeba na chemii nebo na předmět,
který by jinak nebavil, tak pak najednou i ta
chemie začne bavit.
Já jsem měl spoustu dobrých učitelů, kteří mi
pomohli se posouvat dál. Vlastně celý gympl mi ohromně pomohl. Když si vzpomenu,
jaký jsem byl v prváku a když jsem odcházel,
tak to byli dva úplně jiní lidé.
Byl jsem obklopen lidmi, kteří mi pomohli
při přijímání informací, naučili mě uvažovat
hlouběji. To bylo v době, kdy se ve velkém
objevily první fake news a bylo důležité
a klíčové rozeznat, která informace je správná a která špatná.
Nechtěl jste být někdy učitelem?
No tak to je jediná věc, o které jsem věděl,
že ji nikdy nechci dělat. Představa, že učím
na druhém stupni, je jako z hororových snů.
Potýkat se tam s tou pubertou. A s těmi rodiči. Se vším. S těmi dětmi, které asi ještě nejsou nějak vyhraněné, jak to bývá na střední
škole. Jsou tam hozené všechny skupiny dětí
do jednoho systému, do jedné osnovy, která
má nějak fungovat, to by mě děsilo. Obdivuju všechny, kdo to zvládají a hlavně zvládají
dobře.

Vždyť na ně potom reagujete v komentářích.
Já přicházím častokrát i na debaty se studenty, což je úžasná věc. Je to něco, co mě
hrozně baví a co bych chtěl dělat daleko víc
tento rok. Ale tam už přicházím v jiné roli.
Tam za mnou přicházejí studenti s tím, že mě
znají, že vědí, co dělám, že mají zájem o to,
co já jim říkám, a nejsem prostě žádný nový
učitel, který přichází na školu. Nikdo ho nezná a vlastně nikdo moc neví, co vlastně přinese. Takže já mám v tomhle vlastně hrozně
jednoduchou pozici. Ale snažím se do videí
dávat vzdělávací prvky, protože podle mě je
hrozně důležité předávat víc než jen tu zábavu. A je možné, že během následujících let se
změním v edukační kanál. Ale zase bych si
chtěl zachovat tu bláznivost a zábavnost, aby
to tomu dodávalo lidský formát.

Pokud se
školský systém zásadně
nezmění, tak
je nevyhnutelné, že bude
ztrácet
význam.

Myslím si, že brát se moc vážně na Youtube
není to pravé.
Myslíte, že by třeba jednou mohl Youtube
nahradit školu? Napadl mě takový termín,
jmenovalo by se to „youtube-learning“…
Já jsem v tomhle docela konzervativní. Já
si nemyslím, že až takhle extrémní změna
je možná. Pořád tam musí být mimořádná
motivace. Spousta mladých lidí by měla problém se k tomu dokopat, kdyby byli doma.
Myslím si, že v plošném vzdělávání je pořád
nutné do té školy chodit. Ale mělo by se to
určitě dělat jinak, ve spoustě směrů. Já, když
mluvím o změně ve vzdělávání, tak vždycky nejvíc mluvím o moderní historii, která
je podle mě hodně podceňovaná a většinou
na ni nezbývá čas. Mluvím o finanční gramotnosti, o mediální gramotnosti, o všech

Později možná – nevím, pokud budu mít na
to dispozice, tak možná nějaký předmět na
VŠ pro lidi, které by to fakt zajímalo, něco
volitelného, kam by chodili z vlastního dobrovolného zájmu. Ale rozhodně ne nižší stupně.
Na druhou stranu dokážete zvládnout,
byť ve virtuálním světě, desítky nebo stovky tisíc přesně těch puberťáků...
Ono je to jednoduché. To si člověk sedí za
kamerou, nemá před sebou těch 20 dětí, které vyrušují nebo koukají do telefonu. Sám si
to připraví, sám si to sestříhá, vydá to a ten
osobní kontakt tam prostě není. Miluju, když
mi učitelé nebo žáci posílají, že moje videa
používají v hodinách, to je pro mě pocta, ale
zároveň vím, že bych to v hodinách nezvládal rozhodně tak elegantně jako v těch videích, kde je přede mnou jedna kamera a to
je všechno.
Ale nezvládáte to podobně elegantně?
Zdroj fotky: Kovy Gameballcz facebook
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Velký vysvětlovač
Jan Petrů

věcech, které nejsou úplně memorovatelné,
ale jsou spíš o tom, zkoušet to v praxi na různých cvičeních.
Tam je potřeba hodně změn a obávám se, že
když přijde ministr s vizí maximálně na čtyři
roky, tak to nestačí. Pokud se školský systém zásadně nezmění, tak je nevyhnutelné,
že bude ztrácet význam. V praxi bude papír
ze školy pořád méně a méně důležitý. Takže
jsem rád za všechny ty iniciativy, které dělají
něco navíc. Budoucnost není v tom, že lidé
budou koukat na Youtube a učit se z něj.
Je ale možné, až třeba přijde fakt velký pokrok ve virtuální realitě, že budeme sedět
doma, budeme mít nasazený nějaký headset
a budeme ve virtuální třídě. Velké možnosti
budou v budoucnu třeba v rozšířené realitě.
V tom, že se spoustu věcí už nebude vůbec
potřeba učit, protože budou automaticky
k dispozici. Už teď si může člověk vygooglovat obrovské množství informací. Myslím si,
že základní přehled je důležitý, ale do mrtě
se učit všechny ty letopočty je zbytečná věc,
která v hodinách zabírá místo na řadu praktičtějších věcí.
Kdybych to měl shrnout, tak bych byl hrozně
rád, kdyby se školy zaměřovaly daleko víc
na praxi, na to, co člověk v praxi fakt využije. Což v dnešní době je příjem informací,
to, jak si vzít půjčku, aby člověk neskončil
v exekuční pasti. To jsou hodně podstatné
věci s ohledem na statistiky, kolik tu máme
zadlužených lidí, nebo kolik lidí je na hranici chudoby. A asi bych dával víc příležitost
studentům, „hele, baví tě fyzika, vem si víc
hodin fyziky. Kluka baví historie? Ať si vezme víc historie“. Tedy přizpůsobovat výuku
žákům, dávat jim možnost chodit na ty předměty, které je baví, a eliminovat ten pocit
„teď tady sedím 45 minut úplně zbytečně“.
Mít minimum a maximum a z toho si prostě
svůj rozvrh poskládat sám. Ale to jsou takové
moje naivní představy.

Byl bych
hrozně rád,
kdyby se
školy zaměřovaly daleko víc
na praxi.
Na to někdo namítá: „No ale pak si ty děti
vyberou jenom to, co je baví, nebo to, co je
nejlehčí, a třeba se nikdy nepustí do anorganické chemie.“
Proto bych tam nechal ta minima a maxima.
Aby každý měl alespoň základy. Ale aby větší detaily už zbyly na lidi, kteří se o to zajímají fakt hodně.
Jestli mám říct, v čem jsem osobně viděl
největší problém, pak to bylo, že učitelé jsou
prostě přetěžovaní, že mají hrozně moc tříd
a mají hrozně moc látky, takže si často během toho roku nestihnou zapamatovat všechny ve třídě, a to je problém. Já si myslím, že
by učitel měl víc vnímat, co se ve třídě děje.
Asi by to chtělo na všech školách trošku přifouknout kapacity. Problém je, že asi není
kde brát.
Jaké jsou podle vás asi největší hrozby
v následujících dvaceti, třiceti letech, na
které bychom měli děti připravovat?
Já si myslím, že by se měly učit rozeznávat
fakta. Možná je to spíš problém starších – ten
příval informací z tolika zdrojů najednou.

Dřív prostě bývala nějaká jedna pravda, která
se říkala v televizi, nějaká jiná pravda, která
se věděla mezi lidmi. Dneska je ten koncept
úplně postavený na hlavu. Kamarád mi nedávno říkal, že jeho mamce přišel e-mail od
gynekologa o jednom z prezidentských kandidátů, který ji donutil přehodnotit názory.
V tom e-mailu nebyla jediná pravdivá informace. Takže to si myslím, že je velké téma,
a věřím, že mladší generace, která v té změně
už vyrostla, snad má od toho trošičku větší
odstup. Obdivuju učitele, kteří pro to dělají
něco navíc.

Je něco, co vám po přeložení knihy Velký
vysvětlovač ještě v dnešním světě dělá potíže vysvětlit?

Hrozně mě bavila nedávná akce, jmenovala se Nebezpečí na síti a pořádal ji Člověk
v tísni na Jeden den na školách v DOXu pro
120 učitelů. Hovořilo se tam o tom, jak mladí dnes konzumují sociální sítě, o generaci
dětí, které se narodily fakt s tím smartfounem v ruce, je to pro ně úplná samozřejmost,
a právě i o těch fake news. A přijde mi hrozně důležité tohle pro učitele organizovat,
protože jeden učitel může změnit přístup
stovkám dětí.

Pro koho je podle vás kniha určená?

Pak moderní dějiny, protože mně přijde, že
se začínáme opakovat. A pořád je třeba si připomínat, jak to tady vypadalo dřív. Že tohle
všechno, co tu máme, není samozřejmost.
A možná trošku víc přemýšlet o krizových
scénářích. Aby člověk pamatoval, že věci
se mohou stát docela jednoduše. Teď máme
svobodu, což není tak úplně samozřejmé,
ale stačí pár lidí na nesprávném místě a bude
všechno jinak. A pak inspirovat mladé lidi,
kterým se otevírá obrovský svět, aby se vraceli zpátky sem, aby své nápady realizovali
tady a neodjížděli s nimi někam pryč. To je
podle mě velká výzva do budoucna. Protože tu máme strašně moc šikovných mladých
lidí, kteří ale jsou připraveni si ty nápady odvézt s sebou někam do zahraničí. Takže tady
vytvořit tak dobré prostředí, aby neměli potřebu odjíždět.

Kdyby jenom vysvětlit! Ale pochopit. Třeba
co je čas a jak přesně funguje. To vážně není
tak jednoznačné, jak se zdá. Nebo všechny ty
bosony, gluony, kvarky, kvantová pole a jak
to všechno interaguje mezi sebou. Ale to už
jsou víc vědecká témata. Velký vysvětlovač
se přece jenom věnuje spíš těm běžným, každodenním, jako je třeba mikrovlnka. Anebo
atomová bomba.

Viděl jsem, že některá knihkupectví ji řadí
mezi literaturu pro děti. Asi vidí, že používá
jednoduchá slova, a hned si myslí, že je to
knížka primitivní. Ale to je omyl. Je to knížka pro dospělé „geeky“, tedy nadšence do
vědy, technologií, vesmíru a podobně. A ten
omezený slovník je vlastně jeden velký vtip.
Což neznamená, že dětem se knížka nebude
líbit, naopak. Když jsem byl malý, miloval
jsem takové ty velké obrázky s milionem detailů, které ukazovaly třeba fungování ocelárny, lidského těla nebo středověkého hradu.
Toho je Vysvětlovač plný. Děti to bude určitě
fascinovat, budou se rodičů ptát, co co znamená, ale asi nepoberou úplně všechno a ten
humor je bude trochu míjet. Ale mít děti,
stejně jim tu knížku dám.
Co bylo nejsložitější vysvětlit?
Cokoli, na co mi chyběla slova. Angličtina
dokáže skládat primitivní slova do smysluplných frází, z pár základních sloves a předložek dokáže udělat i to, co bych česky musel
vyjadřovat vzácnějšími slovy, třeba „vynahradit“ nebo „sundat“. Měl jsem ve výsledku
o dost omezenější slovní zásobu než autor.
Slova, která mi nakonec chyběla nejvíc, byla
„křídlo“ a „kov“. V knížce se s nimi operovalo pomalu na každé druhé stránce, ale mně
by asi nikdo neuvěřil, že patří do tisíce nejběžnějších. Musel jsem to řešit jinak a často
si vymýšlet trochu jiné vysvětlení, než bylo
v originále. Třeba když mluví o tom, jak se
v autě svádí elektrika do kovových částí, já
mluvím o tom, že se svádí do kostí auta. Mrakodrap by v přímém překladu byl „dotýkač
se nebe“, ale co já s tím, když nemám dotýkání? Ani nebe. Nakonec je to „barák až do
mraků“. Byly to zajímavé výzvy a zároveň
skvělé zpestření práce.

Rozhovor s Jiřím
Petrů, překladatelem knihy Velký
vysvětlovač, knihy,
která vysvětluje
složité věci
jednoduše.
Jak jste postupoval při výběru omezeného
množství slov?
Existuje Český národní korpus, což je databáze českých publikovaných textů. Jenomže
problém je v tom, že psaná čeština je divná.
Lidé výrazně jinak píšou než mluví, takže
když jsem si nechal vyjet seznam nejčastějších slov, byl plný archaismů a knižních výrazů, jako „již“, „nyní“, „velice“ nebo třeba
„lze“. Ale takhle nikdo nemluví. Zároveň
chyběla některá extrémně běžná slova, jako
třeba zmíněný „barák“ nebo „akorát“, protože lidé je sice říkají furt (jo a taky „furt!“), ale
v novinách je nepíšou. Nakonec mi dva matematičtí lingvisti z Matfyzu pomohli vytáhnout slova z internetových blogů a diskuzí,
to už začalo dávat aspoň trochu smysluplné
výsledky. Já jsem to ještě slovo po slovu procházel a mazal všechno, co mi pořád přišlo
moc knižní. Mimochodem, v angličtině se
psaný jazyk od toho mluveného zas tolik
neliší, i noviny píšou celkem normálně. Ale
u nás máme pořád nutkání rozlišovat jazyk
správný a špatný a používat při psaní různé
kudrlinky, abychom zněli vznešeněji.
Překvapilo vás některé z nejpoužívanějších slov?
Překvapilo mě, když mi korpus mezi nejběžnější zařadil třeba „předseda“. A když

mi internetové diskuze vyhodily slova jako
„mimčo“ nebo „manža“. Nekecám! Jenomže to je syndrom toho, odkud berete data,
jestli z Lidovek, nebo z Mimibazaru. Dá se
to různě vyvažovat, ale ve výsledku jsem to
stejně musel ručně promazat podle vlastního úsudku. A naopak jsem přidal slova jako
„záchod“ nebo „sníst“, která vycházela jako
podezřele vzácná – dokud si neuvědomíte, že je to opět tím, že o některých věcech
hodně mluvíme, ale málo píšeme. Výsledek
je tedy ovlivněný mojí osobní představou
o tom, jaká slova jsou nejběžnější. Ale určit
to s přesností, to by bylo na regulérní vědecký výzkum, a vlastně je to nemožné, protože
nemůžete nahrávat úplně všechno, co každý
člověk od rána do večera řekne a napíše.
Jaké to je, být dnes překladatelem? Uživíte se výhradně překladem? Které knihy
jste dosud přeložil?
Překládání je skvělá práce a uživit se jím dá
velmi pěkně, ale nesmíte si to představovat
moc růžově. Knížky jsou samaritánství, skoro
každého překladatele živí řádově výnosnější
překládání pro agentury a korporace. U mě
je to překládání softwaru, webů a reklam pro
technologické firmy. Knížky mám pro doplnění, abych se z toho nezbláznil a abych
se mohl kreativně vyřádit. Nejradši překládám právě ty „geekovské“ věci. S kolegyní
jsme přeložili třeba Jsme Anonymous, což je
vlastně dokument o hackerském podsvětí internetu. Kniha Inovátoři je úžasný historický
exkurz do toho, jak vznikaly počítače. A samozřejmě musím zmínit Co kdyby?, předchozí knihu od autora Velkého vysvětlovače.
Vědecky tam odpovídá na ujeté otázky, třeba
„Z jaké výšky bych musel upustit flák masa,
aby se pádem upekl?“ Regulérně to propočítává, vymýšlí různé scénáře ad absurdum
a doprovází to vtípky a malůvkami. S tím řízkem máte smůlu, přinejlepším vám zuhelnatí
vnější vrstva, ale vnitřek zůstane syrový.
A na jaké knize pracujete teď?
Na příští rok chystám pod nakladatelstvím
Práh překlad knihy, jakou jsem dlouho postrádal. Přístupnou formou shrnuje, kam až
dospěla současná fyzika a kam může směřovat dál. Vysvětluje právě ten čas, bosony
a pole, jak jsem zmiňoval na začátku. Zatím
neprozradím, o jakou konkrétní knihu jde,
ale česky se nejspíš bude jmenovat O čem
víme prd.
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Vzdělávací online zdroje
Scratch je vizuální programovací

www.mathematic.lu

Bára Pilařová
ano! Matemág je interaktivní zábavná aplikace. Hra
objevujte zákonitosti matematiky díky poutavému

s místní komunitou
www.scratch.mit.edu

-

www.matemag.cz

education.minecraft.net

stránka, kde najdete materiály o moderních

www.myjsmetonevzdali.cz

drawspace

jazyky? Na codecademy najdete krásné interakkde v první jsou instrukce, ve druhé je místo pro
informatiky a programování. Stránka
www.codecademy.com

Programuje se zde pomocí vizuálního

www.drawspace.com
www.code.org
www.duolingo.com
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Když škola nestačí
Petra Hubatková

Mohlo by se zdát, že
v době neomezených
možností internetu se
bude většina neformálního vzdělávání
soustředit právě tímto
směrem. Existují však
situace, kdy nám virtuální realita osobní
přístup nenahradí.

Snažit se zlepšit své řečnické schopnosti
a zbavit se strachu z mluvení na veřejnosti za
pomoci videa má asi stejné naděje na úspěch
jako se obdobným způsobem naučit lyžovat.
Není to nemožné, jen velmi nepravděpodobné. Někdy zkrátka stojí za to odpoutat se od
pohodlí domova a jít se vzdělávat i mimo
školní systém, jak ilustrují následující tři příklady tematicky různě zaměřených projektů.
Důvody, proč se vzdělávat ve volném čase,
mohou být různé. Například naučit se lépe
prezentovat své myšlenky a obhájit si je kvalitní argumentací, kriticky myslet, prohloubit
si teoretické znalosti v určité oblasti, seznámit se s vrstevníky podobných zájmů nebo
s inspirativními experty z oboru. Ať už je
prvotní stimul jakýkoliv, na Pražském studentském summitu se vše ostatní dříve nebo
později přidruží jako příjemný bonus. Účastníci tohoto vzdělávacího projektu v průběhu
půlroku absolvují celkem pět přípravných
setkání nabitých nejrůznějšími aktivitami
rozvíjejícími jejich osobnost a dovednosti,
které poté otestují na čtyřdenní závěrečné
konferenci neúnavného vyjednávání v simulovaných mezinárodních organizacích –
OSN, NATO a EU. Ať už středoškolák, nebo
vysokoškolák, každý účastník zastupuje

vždy jeden stát v jedné organizaci a hájí jeho
zájmy při řešení současných globálních výzev nejrůznějšího tematického zaměření: od
prevence kriminality přes ochranu životního
prostředí a lidských práv až po otázky mezinárodní bezpečnosti.
Ačkoliv teoretická znalost a schopnost mluvit o odborných tématech je zajisté výhodou,
pravdou zůstává, že o něčem diskutovat je
úplně něco jiného než si daný problém nebo
alespoň jeho výseč vyzkoušet v praxi, a to
především pokud se jedná o přírodovědné
nebo technické záležitosti. I pro tyto poptávky má ale „trh“ s neformálně vzdělávacími
projekty svou nabídku. Jedním příkladem
za všechny mohou být tzv. T-exkurze zprostředkované pro Jihomoravský kraj Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu
a Talnetem pro Prahu. Hlásit se však mohou
středoškoláci i z jiných než uvedených krajů.
Exkurze se uskutečňují formou jednodenní
akce nejčastěji na výzkumných a výukových
pracovištích univerzit. Výběr témat, která
se vypisují dvakrát ročně, bývá rozličný. Je
možné pitvat obratlovce, zkoumat nádorové
buňky i vařit pivo.
A nakonec zástupce technické oblasti – Czechitas a jejich Letní škola IT pro středoškolačky, která má podobu týdenního exkurzu do nejrůznějších zákoutí informačních
technologií nad rámec běžné středoškolské
výuky. Tam spadá například tvorba webových stránek, grafiky, programování, základy robotiky aj. Letní škola má sloužit hlavně
jako ochutnávka toho, co všechno IT nabízí,
a slečnám, které svět počítačů a sítí pohltí
natolik, že baží po dalším sebevzdělávání,
Czechitas nabízí i další akce, které se od letní
školy liší ve dvou hlavních bodech. V první
řadě se detailněji věnují jen jednomu konkrétnímu odvětví, například datové analýze
nebo JavaScriptu. V řadě druhé namísto jednoho intenzivního týdne mají podobu dlouhodobých večerních škol nebo celodenních
školení.
Uvedené příklady jsou však jen výraznějšími kapkami v moři dalších projektů a akcí.
Možností, jak se neformálně vzdělávat, je
spousta a nezbývá než aktivně pátrat po projektech vyhovujících formou i tematickým
zaměřením. Příležitosti existují, je třeba je
popadnout za pačesy.

Sledujte

online

www.perpetuum.cz
www.facebook.com/magazinperpetuum
twitter.com/MagPerpetuum
A odebírejte náš newsletter, ať vám neunikne
žádná novinka ze vzdělávání.

sciocamp
pro děti, které se chtějí
přiblížit superhrdinům

Jak na komunikaci s Thorem
Jak na učení s agentem
bez minulosti
Jak na Jazyky s dětmi
ze sirotčince slečny Peregrinové
Jak využít své silné sTránky
s Avengers

www.sciocamp.cz
příměstské kurzy a tábory

