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Už v roce 2014 vláda podpořila Strategii di-
gitálního vzdělávání do roku 2020. Tato stra-
tegie měla zlepšit zavádění digitálních tech-
nologií do výuky i rozvíjení informativního 
myšlení žáků. Podle zprávy o stavu strategie 
je v roce 2018 splněno minimum. Konkrétně 
z více než čtyř desítek úkolů byl zcela splněn 
pouze jediný a u dalších pěti úkolů nastal za 
tři roky od schválení vládou alespoň pokrok. 
Tato ztráta, kterou jsme ve vzdělávacím sy- 
stému nabrali, se stále prohlubuje a potenci-
ál, který by mohl technologický pokrok při-
nést do výuky, zůstává povětšinou nevyužit.
Přesto se najde řada výjimek, které se snaží 
držet krok s pokrokem. Existují učitelé, kteří 
do svých hodin zapojují aplikace na bázi roz-
šířené reality. Učitelé, kteří se skrze mediální 
gramotnost snaží rozvíjet kritické myšlení 
žáků a šíří povědomí o nezbytnosti reflekto-
vat média i mimo zdi třídy. Školy, jež jsou 
dostatečně technicky vybaveny, mají vyso-
korychlostní internetové připojení v učeb-
nách a interaktivní tabuli nemají pouze jako 
deklaraci technické vybavenosti, ale reálně 
ji užívají. A pozadu nezůstávají ani rodiče, 
kteří si uvědomují, že digitální vzdělanost je 
pro úspěch jejich potomků nezbytností stejně 
jako celoživotní vzdělávání, protože obojí 
je v 21. století nezbytné. Vzniká proto řada 
volnočasových aktivit, během nichž se děti 
učí například základům programování skrze 
ozoboty. Zábavní průmysl vytváří počítačo-
vé hry s edukačním potenciálem. Rozšiřuje 
se nabídka online dostupných webinářů, kte-
ré poskytují nové možnosti digitálního vzdě-
lávání z pohodlí domova. A nové technologie 
stejně jako neustále se vyvíjející pracovní trh 
v důsledku průmyslu 4.0 kladou vzdělávání 
řadu nových výzev, na které musíme reago-
vat, chceme-li svou ztrátu na rychle probíha-
jící změny snižovat a ne prohlubovat. A tyto 
výzvy, které technologie přinášejí, mohou 
být vnímány nejen jako hrozba, ale také jako 
příležitost, proto jsme se rozhodli tématu vě-
novat červnové vydání magazínu Perpetuum 
a věříme, že v něm najdete řadu podnětů pro 
zamyšlení i inspiraci. 

Markéta Majerová
šéfredaktorka
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Nejlepší univerzity Nové Evropy? Univer-
zita Karlova obsadila čtvrté místo

Tartuská univerzita v Estonsku se umístila 
na prvním místě v žebříčku porovnávajícím 
úroveň univerzit v zemích tzv. Nové Evropy. 
Tento pojem zahrnuje země, které se přidaly 
do Evropské unie po roce 2004 (včetně), týká 
se tedy i českých vysokých škol. Poskytova-
telem analýzy je Times Higher Education 
(THE).

První tři místa obsadila estonská univerzita 
spolu se dvěma kyperskými. Čtvrté místo 
bylo přiděleno Univerzitě Karlově v Praze, ta 
také obdržela nejlepší hodnocení v kategorii 
výuky. Co se týče dalších univerzit v Česku, 
na sedmém místě se umístila Masarykova 
univerzita a na desátém místě Univerzita 
Palackého v Olomouci. Do průzkumu bylo 
započítáno celkem 53 institucí ze 13 států 
(Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, 
Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), 
přičemž alespoň jednu pozici si v seznamu 
našel každý stát (kromě Malty). Česká repub-
lika a její vysoké školy se v žebříčku umístily 
nejčastěji. Pro analýzu univerzit Nové Evro-
py byla použita stejná metodologie jako při 
srovnávání univerzit na celosvětové úrovni, 
tedy v rámci World University Ranking. 

Británie investuje do výuky čínštiny, po-
važuje ji za důležitý jazyk pro konkuren-
ceschopnost

Školy ve Velké Británii čím dál tím častěji 
zařazují, ať již jako povinný, či volitelný 
předmět, mezi vyučované jazyky standard-
ní čínštinu, tedy mandarínštinu. Aktuálně 
běžící program, který podporuje a financuje 
britské ministerstvo školství, si dává za cíl, 
aby 5 000 středoškoláků mluvilo do roku 
2020 plynně čínsky. Žáci v rámci programu 
absolvují velmi intenzivní výuku sestávající 

z průměrně osmi hodin čínštiny týdně, z toho 
čtyři lekce v rámci výuky ve škole, další ho-
diny pak mimo školu formou samostudia. 
„Mandarínština je v globální ekonomice 
důležitý jazyk. Jsem rád, že tento program 
se dále rozšiřuje a umožňuje dalším žákům 
studovat mandarínštinu na vysoké úrovni. 
Žákům to dá velkou výhodu a šanci uspět na 
globálním trhu práce. Je to zvlášť důležité, 
když se chystáme opustit Evropskou unii,“ 
vysvětluje poslanec konzervativců Nick 
Gibb zodpovědný za školství, proč považuje 
výuku čínštiny za důležitou.

Ve kterých zemích tráví rodiče nejvíce 
času pomáháním dětem s domácími úko-
ly?

Bezmála 28 tisíc rodičů z 29 zemí se zapojilo 
do průzkumu od Varkey Foundation zaměře-
ného na zapojení rodičů do vzdělávání dětí. 
Výzkumníci se ptali, kolik času rodiče stráví 
pomáháním dětem s domácími úkoly, nebo 
také, jak rodiče hodnotí kvalitu školní výu-
ky jejich potomků. Jako škole nejvděčnější 
rodiče vyplynuli Keňani, 92 % jich totiž vý-
uku označilo za poměrně dobrou nebo velmi 
dobrou. Na druhé straně žebříčku, tedy na 
straně nejméně spokojených rodičů, se ocitla 
Jižní Korea, kde za dobrou označilo výuku 
43 % rodičů, a Rusko se 48 %. V otázce, zda 
se školy ubíraly správným směrem v porov-
nání s minulým desetiletím, byli optimističtí 
rodiče z Indie, Číny nebo Jižní Koreje a Vi-
etnamu. Nejméně spokojení s vývojem byli 
rodiče ve Francii a v Německu. Zajímavým 
zjištěním jsou také data ukazující čas, kte-
rý rodiče stráví pomocí při plnění domácí-
ho úkolu. Čtvrtina rodičů z celého vzorku 
uvedla, že tím stráví více než 7 hodin týdně. 
Dětem při plnění úkolů ze školy nejdéle po-
máhají rodiče v Indii, Vietnamu a v Kambo-
dži. V Indii věnuje 62 % rodičů pomoci při 
domácích úkolech sedm a více hodin týdně. 
Naopak ve Finsku stejně dlouhou dobu obě-

Aktuality ze světa vzdělávání

tuje jen 5 % rodičů, v Japonsku nebo Eston-
sku se jedná o 10 %. Česká republika se do 
průzkumu nezařadila.

K čemu jsou vlastně dobré přestávky?

Pravidelné přestávky během školního dne, ať 
už kratší mezi hodinami, nebo delší obědové, 
rozhodně nejsou jen nevyužitým a promarně-
ným časem. Pauzy, jak je opakovaně vědec-
ky dokazováno, zlepšují produktivitu a také 
dávají dětem lepší příležitost kreativněji 
tvořit a zlepšovat jejich sociální dovednos-
ti. Ve studii z roku 2016 psycholožka Karrie 
Godwin a tým dalších pracovníků měřili po-
zornost žáků během hodiny a došli ke zjiště-
ní, že přibližně čtvrtinu celkového času byli 
žáci nepozorní, neschopní se na zadání úkolů 
a výklad soustředit. Kratší hodiny nebo kratší 
zadání úkolů ovšem k jejich pozornosti vý-
razně přispěly. Desetiminutové aktivity byly 
daleko efektivnější než úkoly vyžadující tři-
cetiminutové soustředění. Přestávky dle této 
studie také snižují stres, zvyšují produktivitu 
a podporují fungování mozku.
Během studie Mary Helen Immordino-Yan-
gové z roku 2012 byl pomocí skeneru ner-
vové aktivity pozorován takzvaný klidový 
stav mozku, tedy stav mozku například bě-
hem přestávek a pauz, kdy není vyžadováno 
žádné vysoké soustředění na určité aktivity. 
Výzkumy ukázaly, že i v tomto, na první po-
hled výhradně odpočinkovém stavu je mozek 
vysoce aktivní. Během tohoto stavu náš mo-
zek zpracovává naše vzpomínky, reflektuje 
uplynulé dění a také plánuje naše budoucí 
jednání.
Abychom žákům pomohli soustředit se bě-
hem hodiny na zadané úlohy, je možné jed-
notlivé aktivity proložit krátkým procviče-
ním, protáhnutím; pomoci mohou i krátké 
úkoly zaměřené výhradně na povzbuzení 
jejich kreativního myšlení.
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Když škola nestačí

„Na osobnost a pedagogickou práci Eduar-
da Štorcha mě upozornil můj bývalý učitel 
a ředitel Gymnázia Přírodní škola František 
Tichý. Bavili jsme se hodně o tom, že Štorch 
byl vlastně víc pedagog než spisovatel,“ po-
pisuje Daniel Pražák své seznámení s tvor-
bou Eduarda Štorcha. Daniel je studentem 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 
a díky jeho nápadu došlo k online publiková-
ní Štorchovy knihy s názvem Dětská farma. 
Knihy, která byla širší veřejnosti dlouhá léta 
nepřístupná. 

Eduard Štorch, jehož známe hlavně díky kni-
hám o pravěku, se totiž pedagogice a učení 
věnoval více, než bychom možná zprvu od-
hadovali.

„Před nějakou dobou jsem objevil bakalář-
skou práci z Masarykovy univerzity, která 
pojednávala právě o projektu Dětské farmy. 
Přesně si pamatuji ten moment, když jsem 
přejížděl z Estonska do Finska na trajektu 
a na tabletu si o Farmě četl. A došlo mi, že se 
o tom chci dozvědět víc a knížku si přečíst,“ 
dodává Daniel Pražák. 

„Kniha Dětská farma byla totiž velmi špatně 
dostupná, třeba v Praze ji bylo možné stu-
dovat prezenčně v Klementinu, v Národní 
knihovně, ale běžné knihovny ji neměly.“

Čemu se tato 89 let stará kniha vůbec věnuje, 
že by stálo za to si ji přečíst i dnes? „Popi-
suje unikátní projekt, sledující ‚eubiotickou 
reformu školy‘, tedy školy, která je v souladu 
s přírodou a přirozeností. Žáci se učí neje-
nom ve třídách, ale také venku a společně 
se starají například o záhony, stavbu objektů 
apod. Kniha je velmi upřímným svědectvím 
Eduarda Štorcha o jeho práci a je tak neje-
nom dalším ‚štorchovským‘ (i když ne kla-
sickým) vyprávěním, ale také popisem peda-
gogické cesty a hledání,“ popisuje autorovo 
dílo Daniel Pražák.

Gymnázium Přírodní škola knihu na svém 
webu popisuje následovně: „Eduard Štorch 
během dvacátých let minulého století vy-
tvořil v Libni osobitý vzdělávací projekt, 
který pojmenoval Dětská farma. Žáci ze 

školy v Jindřišské ulici se totiž celkem tři 
dny v týdnu učili právě zde, na Libeňském 
ostrově, na místě, které si sami budovali 
a zvelebovali. Zde probíhala výuka tělocvi-
ku, přírodopisu, ale také pozemků apod. Své 
zkušenosti shrnul ve stejnojmenné knížce, 
která vyšla poprvé a naposledy v roce 1929.“
Co nového může do naší současné debaty 
o vzdělávání přinést? „S překvapením jsem 
při čtení zjistil, že Eduard Štorch už tehdy 
objevoval a prošlapal na Libeňském ostrově 
cesty, které my objevujeme znovu a znovu. 
Myslím, že v době, kdy vzniká velká spousta 
lesních a obecně alternativních škol a školek, 
je tato kniha velmi aktuální.“

„Přesně si pamatuji ten moment, když jsem 
přejížděl z Estonska do Finska na trajektu 
a na tabletu si o Farmě četl. A došlo mi, že se 
o tom chci dozvědět víc a knížku si přečíst.“

Ke znovupublikování knihy si Daniel Pra-
žák přizval výpomoc, Otu Svátka, studenta 
Gymnázia Přírodní škola. „Ota je studentem 
školy, kam jsem také chodil a kde od svého 
absolutoria střídavě působím. Je pro mě víc 
kamarádem než žákem. Když hledal téma 

pro svou profilovou práci, navrhl jsem mu 
právě toto téma a rozhodli jsme se společně 
pustit do akce. Dětská farma byla totiž velmi 
špatně dostupná, třeba v Praze ji bylo možné 
studovat prezenčně v Klementinu, v Národ-
ní knihovně, ale běžné knihovny ji neměly. 
Společně jsme požádali držitele práv – měs-
to Hořice – o možnost publikování a dostali 
jsme práva na šíření digitální cestou. Komu-
nikaci s úřady jsme vedli s Otou společně, 
knihu přepsal Ota.“ 

Markéta Popelářová

Knihu si nyní můžete přečíst i vy. Odkaz ke 
stažení elektronické verze naleznete napří-
klad na webu www.otevreno.org. 

Autorkou krásných ilustrací je Eliška Andě-
lová.
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Umění pro lepší učení

Jaká byla vaše motivace pro založení? 

V období, kdy Česká republika předsedala 
v Evropské unii, jsem pracovala na minister-
stvu školství. A právě tehdy jsem si uvědo-
mila zásadní důležitost vzdělávání a potřebu 
jeho změny a rozvoje v celospolečenském 
kontextu. Předtím jsem se tomuto tématu to-
lik nevěnovala. Ale pak nastal takový vnitř-
ní zlom, kdy jsem vzdělání začala vnímat 
jako prioritu, na kterou má smysl se zaměřit. 
A právě v té době jsem se seznámila s pro-
gramem Kreativních partnerství, který probí-
hal na dvou tisících školách v Anglii. A poté, 
co jsem o programu mluvila s realizátory 
z Británie, jsem se rozhodla založit nezisko-
vou organizaci a zkusit program rozběhnout 
u nás. A podařilo se. 
 
Jaké byly začátky? 

Začátky byly těžké. Začínala jsem samozřej-
mě pomaličku. V první fázi v roce 2010 šlo 
především o to, abychom na téma otevřeli 
diskusi. Pořádali jsme semináře, kde jsme 
vysvětlovali, co může umění do vzdělávání 
přinést, protože to tenkrát nebylo tak samo-
zřejmé jako dnes. Teď, když o tom hovořím, 
zdá se mi, že už to není potřeba vysvětlo-
vat. Ale tenkrát to chtělo vysvětlit, že nejde 
o tvořivé kroužky a že je to skutečná výuka 
skrze umění. 
 
Jak byla zpočátku vnímána vaše iniciati-
va ve školách? A co bylo potřeba k tomu, 
abyste s nimi mohla začít spolupracovat? 

Začínali jsme postupnými kroky. Připravo-
vali jsme prezentace, na kterých kolegové 
z Británie sdíleli své zkušenosti z praxe, po-
řádali jsme diskusní kulaté stoly. My jsme 
tenkrát žádnou zkušenost z českých škol 
neměli, a co jsme potřebovali vysvětlit nej-
víc, byla skutečnost, že se jedná o výuku a ne 
o činnost nad rámec výuky. To stále zůstá-
vá jako největší obava učitelů, zda zapojení 
do programu zároveň neznamená, že budou 
muset látku dohánět. Ale celý náš program je 
založen na výuce propojené se zážitky.

Jak výuka konkrétně probíhá, mohla bys-
te ji popsat? 

Pracujeme v jakémkoliv předmětu a s ja-
kýmkoliv uměním. Zjednodušeně to lze po-
psat tak, že učitel přijde a specifikuje téma, 
se kterým chce pracovat. Vybere si předmět, 
nebo předměty. Na prvním i druhém stupni 
je důležitá mezipředmětová vazba, aby uči-
telé naplnili hodinovou dotaci, kterou my 
máme jako požadavek (40 hodin za pololetí; 
pozn. red.), a jakmile má učitel specifikova-
ný cíl projektu a vzdělávací oblast, vybírá si 
svého umělce, který nejvíce koresponduje 
s cíli práce ve třídě a s potřebami a zájmem 
dětí, protože naším cílem je právě navazo-
vat na zájmy dětí a věnovat se tomu, co je 
baví. Nemá cenu pokoušet se o operu, když 
všichni chtějí kreslit. Jakmile si třídy vybe-
rou umělce, učitel s umělcem začínají pro-
cházet tematické plány předmětů a vymýšlet, 
jak budou jednotlivá témata vyučovat skrze 
zážitek a umění. Často si učitelé přírod-

ních věd neumějí představit, jak by mohli 
ve výuce využít umění. Tento způsob práce 
je pro učitele spíš představitelný v češtině 
a společenských vědách, ale máme hodně 
projektů, které jsou v matematice, a mně při-
jde matematika jako úžasný předmět, kde se 
dá pracovat právě s uměním, které používá 
hmat, čich, chuť… zkrátka všechny smysly. 
Například v letošním roce jsme realizovali 
jeden projekt zaměřený na geometrii, kde 
děti vytvářely 3D model města budoucnosti 
a učily se o geometrických tvarech ve spolu-
práci s výtvarnicí a tvůrcem concept artu pro 
počítačové hry. Děti si vymodelovaly město 
a musely si vypočítat rozměry geometric-
kých těles: kvádrů, kopulí… a mimo to, že 
se učily matematiku, se zároveň učily o urba-
nismu, architektuře, vytvářely si i dopravní 
prostředky, takže promýšlely i infrastruktu-
ru. Vytvářely si celý příběh města, které mu-
selo v budoucnosti vzniknout, protože se už 
na Zemi nedalo žít. Tam se právě propojilo 
více témat do jednoho projektu. 

Marianna Sršňová je zakladatelkou Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Ta funguje 
od roku 2010 a od té doby se do jejích projektů zapojilo více než sto tříd ze základních 
škol i středních odborných učilišť. 

Markéta Majerová
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A stačí k tomu jeden učitel, který spolu-
pracuje s umělcem? Nebo je potřeba ví-
cero učitelů, kteří se na projektu společně 
podílejí? 

To je dost individuální. Na prvním stupni je 
to jednoduché, protože jeden učitel vyučuje 
vše. Na druhém stupni mají učitelé aproba-
ci na více předmětů a většinou náš projekt 
zařadí do několika předmětů, které vyučují. 
Smysluplně propojí například fyziku a příro-
dopis. Ale máme i takové příklady, kdy na 
jednom projektu spolupracuje vícero učitelů, 
je to logisticky náročnější, ale je to možné. 
A přesně to je směr, kterým bychom se chtěli 
do budoucna ubírat. Aby nepracovaly indivi-
duálně třídy, ale aby se zapojovaly celé školy 
do společných projektů. 

Vy už jste zmínila, že prvním krokem je 
výběr učitele svého umělce, jak ten výběr 
probíhá? 

Učitel si nevybírá sám, ale spolupracuje na 
výběru od začátku s někým, kdo se pohybuje 
v uměleckém prostředí, většinou je to člověk 
z praxe a my mu říkáme konzultant kreati-
vity. Ten je pro učitele takovým průvodcem 
projektu a pomáhá mu definovat umělecký 
obor, se kterým by chtěli učitel a třída praco-
vat. Tím, že má vazby na umělecké prostře-
dí, dokáže vytipovat umělce, se kterými by 
třída mohla spolupracovat. Například jedna 
paní učitelka chtěla spolupracovat se sochaři. 
Konzultant kreativity jí připravil pět portfo-
lií sochařů a ona si na jejich základě vybí-
rala umělce, se kterým bude spolupracovat. 

Na tomto výběru se podílely také děti, které 
se tak hned od začátku zapojily do projektu 
a pojaly ho za vlastní. A dodnes na to děti 
vzpomínají, je to jeden z jejich nejsilnějších 
zážitků – výběr umělkyně, která se jim ve 
třídě pak objevila ve skutečnosti a pracovala 
s nimi. 

Lze kreativitu podle vás naučit, nebo ji 
vnímáte jako vrozenou schopnost, kterou 
je možné pouze podporovat a rozvíjet? 

My jsme přesvědčeni o tom, že kreativita 
není doménou nějakého úzkého spektra vy-
volených, ale že ji máme všichni. Vlastně 
pracujeme s velmi konkrétní definicí kre-
ativity. Ta se skládá z pěti aspektů, a to je 
představivost, vytrvalost, disciplína, spolu-
práce a zvědavost. A tyto aspekty mysli se 
dají a mají rozvíjet v průběhu života, takže 
na to se právě zaměřujeme. Kreativitu nespo-
jujeme s uměleckou tvorbou, ale kreativita je 
přítomna ve všech aspektech našeho života. 
Není to pouze doména tvůrčích činností, kre-
ativitu potřebujeme uplatnit také v profesním 
životě i v oblasti mezilidských vztahů. 

Zdá se vám, že školy, které navštěvuje-
te, dostatečně nevěnují pozornost rozvo-
ji kreativity v rámci definice, kterou jste 
zmínila? 

Do našeho programu se hlásí lidé, kteří chtě-
jí. Učitelé, se kterými pracujeme, jsou už lidé 
otevření, kreativní, kteří dětem dávají i bez 
nás mnoho zážitkových a různorodých akti-
vit. Setkáváme se i s tím, že tito lidé, kteří 
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spolupracují s námi, to nemají vůbec lehké 
na škole, kde působí, protože školní prostře-
dí není příliš otevřené zážitkovým formám 
výuky a typu práce, kde jsou děti zapojeny 
emočně, fyzicky, sociálně a intelektuálně na-
jednou. Náš přístup k výuce si vyžaduje pro-
stor, hru, občas nějakou míru hluku, flexibil-
ní práci s časem, s tímto samozřejmě učitelé 
narážejí. A další věc je míra motivace a chuti 
dětí chodit do školy. V momentu, kdy děti do 
školy nechodí rády, na což poukazuje mimo 
jiné i řada výzkumů, je to velký problém a je 
potřeba se tím zaobírat. Nám se ukazuje, že 
tyto formy práce vedou k výraznému zvýšení 
motivace a zapojení dětí do učení, takže jde 
o způsob, jak se tento společenský problém 
dá řešit. A zda patří rozvoj kreativity mezi 
priority škol? Výsledky šetření potřeb škol 
ministerstva školství prokázalo, že kreativitu 
školy umístily na poslední příčky mezi svý-
mi prioritami.

Pracujete v projektech také s handicapo-
vanými dětmi? 

Stejně jako kolegové v zahraničí, kteří pra-
cují s metodikou programu Kreativní part-

nerství, se zaměřujeme v projektech také na 
děti, které mají nějaké znevýhodnění a spe-
ciální vzdělávací potřeby. Kreativní part-
nerství se jeví jako velice efektivní způsob 
pro podporu žáků s různými vzdělávacími 
potřebami. Například naši maďarští kolego-
vé dělali výzkum na školách, kam chodily 
primárně romské děti. Zjistili, že v případě 
nejdeprivovanější skupiny dětí na otázku, 
zda se učí jen to, co je baví, 50 % dětí od-
povědělo souhlasně. To znamená, že pokud 
chcete podpořit motivaci k učení u dětí z de-
privovaného prostředí, které nemají podporu 
ze strany rodiny, tak jediný způsob, jak děti 
do učení vtáhnout, je ten, že je škola dokáže 
zaujmout natolik, aby je učení bavilo, a tudíž 
učení chtěli věnovat svůj čas. A právě umění 
tuto schopnost má. 

Jak vidíte rozvoj vaší společnosti dál? 

Spolupracujeme se středními učilišti a pilot-
ně testujeme tento model práce. V zahraničí 
se v programu Kreativní partnerství pracuje 
na všech stupních vzdělávání, na základních, 
středních i mateřských školách. My máme 
zkušenost se základními školami a odbor-

nými učilišti a ukazuje se nám, že dopady 
jsou na oba stupně úplně stejné: zvýšení mo-
tivace, která se promítá i v docházce dětí do 
školy, efektivní učení i učiteli pozorované 
zlepšení výsledků dětí, výrazný dopad na 
zlepšení sociálního klimatu třídy a zlepše-
ní vztahů, což je přínos, který nám učitelé 
sdělují jako nejdůležitější, a potom rozvoj 
kompetencí dětí – sebeprezentace a schop-
nost komunikovat, řešit problémy a reagovat 
flexibilně, přemýšlet nad úlohami a podobně. 
Toto všechno se nám potvrdilo na základních 
školách a sledujeme dopady i na žáky na od-
borných učilištích. 

Pokud by se někdo chtěl zapojit do vašich 
projektů, jak vás může kontaktovat? 

Informace o jednotlivých třídních projektech 
se snažíme zveřejňovat na webových strán-
kách, aby to sloužilo jako inspirace pro učite-
le. Naše stránky jsou www.crea-edu.cz, nebo 
zjednodušeně kreativnípartnerstvi.cz, tam 
jsou na nás kontakty. V případě, že škola má 
zájem o spolupráci, stačí nás oslovit a my už 
se pak snažíme hledat způsob, jak program 
na škole zajistit.
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Proč je za letadlem bílá čára

Lukáš se narodil v Ústí nad Labem a jeho ce-
loživotním zájmem byly vlaky. „Jako první 
malůvky ve dvou letech už jsem kreslil ma-
šinky. První kniha, kterou jsem přečetl, byl 
jízdní řád.“ Volba střední školy byla jasná: 
SŠ strojní a dopravní, obor elektrická trakce 
v dopravě, který byl v té době nezbytností, 
pokud se člověk chtěl stát strojvedoucím. 
„Říká se, že vlak rozjede každý, ale zastavit 
ho je umění.“ Kvůli vrozeným zdravotním 
problémům se ale Lukáš strojvedoucím stát 
nemohl. Po maturitě si tedy vybral studium 
elektrických pohonů na Fakultě elektrotech-
niky na ČVUT a svou vášeň pro vlaky násle-
doval dál, když pracoval jako projektant ko-
lejových vozidel ve švýcarské firmě Stadler. 
Stal se součástí stroje na výrobu vlaků o osmi 
tisících zaměstnanců. Každý člen velkého 
týmu zde měl na starosti svůj jasně určený 
výsek. „Já jsem především kreslil funkční 
schémata. Šlo o to, abych vybral vhodné pří-
stroje a kabely tak, aby fungovala klimatiza-
ce, osvětlení, pomocné pohony a další nutná 
zařízení pro provoz vlaku. Potom jsem šel za 
člověkem, který vytvářel 3D model vozidla, 
a společně jsme zkoumali, jestli se tam moje 
řešení fyzicky vejde. Ve vlaku je dnes spous-
ta elektroniky, je prošpikovaný kilometry ka-
belů a jsou v něm stovky přístrojů.“

Po nějaké době Lukáš zjistil, že se čím dál 
tím častěji dívá, jak za oknem právě začíná 
jaro, a že kancelářská práce ho nenaplňuje: 
„Splnil se mi můj sen, ale ejhle, zjistil jsem, 
že to není ono.“ Po dvou letech práce pod 
ohromným časovým tlakem – práce na pro-
totypu dnes už nezabere roky, jako tomu bylo 
dříve, ale pouhé měsíce – zatoužil po změně. 
Přitom vlastně nikdy neplánoval, že se stane 
učitelem. „V té době byla moje kamarádka 
v rámci praxe na Peďáku ve ScioŠkole. Pro 
ni to byl příliš velký chaos, ale říkala, že mě 
si tam dokáže představit. Přihlásil jsem se do 
výběrového řízení a nějak jsem tím proplul.“ 
Součástí přihlášky do konkurzu byl domá-
cí úkol: navrhnout učební blok pro žáky ve 

Filip Dobrovolný

Jedním z problémů 
českého školství je 
syndrom akvária. Školy 
jsou plné lidí, kteří strá-
vili celý život ve škole. 
V praxi se ukazuje, že 
ten, kdo rozumí něja-
kému oboru, například 
ví, jak se vyrábějí vlaky, 
může být pro školu vět-
ším přínosem než ně-
kdo, kdo má za sebou 
čtyři semestry předná-
šek z obecné didakti-
ky. ScioŠkoly otevírají 
dveře lidem z různých 
prostředí, nebojí se 
pustit do školní budovy 
čerstvý vítr. Živým dů-
kazem takového přístu-
pu je Lukáš Hradečný, 
průvodce na ScioŠkole 
v Praze 6.

Záleží mi na 
upřímných 

a otevřených 
vztazích, člo-
věk se musí 
naučit říkat, 

že se mu něco 
nelíbí, když se 
to děje, a ne až 
s odstupem. 
Jde o to, zno-
vu probudit 

svou autentič-
nost.
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ScioŠkole. „Vymyslel jsem fyzikální projekt, 
že by děti zkoumaly základní principy fyzi-
ky: proč je duha, proč je nebe modré, proč 
je za letadlem bílá čára nebo jak funguje te-
lefon. Rozdělil jsem role, jeden ze skupinky 
měl být styčný důstojník.“ Absolvent peda-
gogické fakulty v tu chvíli položí otázku, 
jestli Lukáš studoval nějaké metodické pří-
ručky, například teorii projektového vyučo-
vání. Ale dočká se překvapivé odpovědi: za 
vším je intuice. „O pedagogice jsem nevěděl 
nic. Položil jsem si otázku, co by bavilo mě 
nebo co by bavilo někoho, kdo se třeba fy-
ziky bojí.“

Ve ScioŠkole se Lukášovi nejvíc líbí vřelé 
vztahy v týmu průvodců. Lidé jsou zde na-
ladění na stejnou vlnu – a tou je otevřenost 
a intuice. „To hlavní v mojí práci je chovat 
se k dětem s respektem. Pro mě je to obrov-
ské seberozvojové cvičení, všechny nejistoty 
a strachy, které má člověk v sobě, se v dě-
tech okamžitě zrcadlí. A zjišťuji, jak náročná 
práce to je. Když jsem pracoval na lokomo-
tivách, zavřel jsem pak dveře kanceláře a dál 
jsem nic neřešil. Tady si vlastně práci pořád 
nosím v hlavě, budí mě ze spaní.“ 

Když Lukáš vzpomíná na svého oblíbeného 
třídního učitele Evžena Rybku, uvědomuje si 
s odstupem, že největším uměním bylo po-
moci vytvořit mezi dětmi ve třídě dobré vzta-
hy. A sám se snaží ho v tom napodobit: „Zá-
leží mi na upřímných a otevřených vztazích, 
člověk se musí naučit říkat, že se mu něco 
nelíbí, když se to děje, a ne až s odstupem. 
Jde o to, znovu probudit svou autentičnost.“
Důležitým tématem je pro Lukáše kritické 
myšlení: „Snažím se dětem vědomosti ne-
předkládat, ale podněcovat je k tomu, aby se 
ptaly. Děti jsou náročné a nestojí o to, abych 
jim servíroval hotové pravdy, chtějí si na 
všechno přijít samy.“ K práci průvodce pat-
ří i vysvětlování hlavních principů ScioŠkol 
rodičům. „Pro nás je hlavním cílem neporušit 
vnitřní motivaci dětí. Někteří rodiče ale chtě-

jí, abychom je učili násobilku. My máme na 
zdi vylepenou stovkovou tabulku a nechce-
me, aby se děti učily násobilku nazpaměť. 
Jinak nás ale rodiče podporují a jsou rádi, že 
jsou u nás děti šťastné.“

Za půl roku průvodcování Lukáš pochopil, 
jak náročnou profesi si vybral. Přiznává, že 
přichází ze školy často unavený a má méně 
energie na své koníčky než dřív. „Rád cestuji 
sám po světě, přespávám přes couchsurfing, 
a v tu chvíli, kdy člověk nemá ten komfort 
jako doma, cítí, že tohle je ten pravý život. 
Mám rád hory, příroda mě nabíjí. Ale nej-
radši jezdím vlakem, koukám se z okýnka, 
krajina ubíhá. Je to jako meditace. A i když 
se někdy cítím vyčerpaný a kladu si spoustu 
otázek, v práci ve škole vidím velký smysl.“

To hlavní v mojí 
práci je chovat se 
k dětem s respek-
tem. Pro mě je to 
obrovské sebe-

rozvojové cvičení, 
všechny nejistoty 

a strachy, které má 
člověk v sobě, se 
v dětech okamžitě 

zrcadlí. 
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 Čtení a psaní ve ScioŠkolách

Jste ředitelkou ScioŠkoly, která akcentu-
je svobodu dítěte ve vzdělávacím procesu, 
jak lze při zachování principu svobody 
naučit dítě číst a psát bez gramatických 
chyb? 

Především je třeba nechat dětem čas. Na po-
čátku školní docházky je třeba klást důraz 
především na čtení s porozuměním, s rados-
tí, s chutí. Následně je třeba podporovat vy-
jadřování vlastních myšlenek a netrápit děti 
pravopisem. 
Na základě zkušeností s působením na státní 
škole vím, kdy děti dokážou pochopit svůj 
mateřský jazyk jako fungující systém. Bo-
hužel v tradiční škole se zaběhlo načasování 
pro probírání jazykových jevů, které ne zcela 
vyhovuje tomu, jak dítěti zraje mozek a jak 
je schopno vnímat jazyk jako systém, ve kte-
rém lze bádat a objevovat souvislosti. Pokud 
nevezmeme dětem chuť se učit, např. tím, že 
jim nabízíme moc brzy nevhodné „vědomos-
ti“, začne je zajímat i to, proč se někde píše 
S, když tam slyšíme Z, apod. V momentě, 
kdy přijde jejich otázka, se učí velmi rych-
le a v souvislostech. Abych byla konkrét-
ní – třeba vyjmenovaná slova, slova s nimi 
příbuzná a předpony vy-, vý- poměrně dobře 
chápe páťák, s daleko větší jistotou šesťák. 
Na tradiční škole z této látky píší často dik-
táty děti ve 3. třídě. Obdobné je to i s ostatní 
gramatickou látkou. Můj názor tedy je: ne-
spěchat, pak jde všechno rychleji a s pocho-
pením. Nebojte se toho.

Co když ale někoho to, proč se někde píše 
S, když vyslovujeme Z, zajímat nezačne? 
Snažíte se je cíleně motivovat? 

S každou skupinou dětí si děláme společ-
ně plán na zhruba měsíc, abychom věděli 
a společně si odsouhlasili, co se budeme učit 
a proč. Plán tvoříme tak, že děti navrhují, co 
by je zajímalo, píšeme si seznam na tabuli 
a potom každý označí téma, které ho zajímá 
nejvíc. Tím jednoznačně prioritizujeme po-
ptávku a vybranou látku se učí celá skupinka 
dětí, protože jsme si ji odsouhlasili. Samo-
zřejmě nastane situace, že někoho látka neza-
ujme. Často pracujeme ve dvojici či skupině, 
takže se děti většinou namotivují společně 
a chtějí přijít na řešení. A navíc probíranou 
látku opakujeme a nabízíme dětem indivi-
duální vysvětlení. Neobáváme se tedy, že 
by někoho něco minulo. Je ale možné, že se 
okamžik pochopení a motivace k učení kon-
krétní záležitosti dostaví individuálně.

Ve ScioŠkolách se děti často společně učí 
ve skupinách, které jsou věkově hetero-
genní. Platí to i při výuce českého jazyka? 

Čtení a psaní se děti na prvním stupni učí 
v dvojročí, takže se kombinují např. celkem 
vyspělí čtenáři s nečtenáři. To je pochopi-
telně vede ke spolupráci. V nejvyšších roč-
nících učíme děti v jednom ročníku, protože 
jejich potřeby a požadavky nás k tomu spo-
lečně dovedly. A v dvojročí 5. a 6. třída se 
děti učí dle svých potřeb a tempa, dělí se na 
tři skupiny a pracují na tématech, která potře-
bují procvičit a která je zajímají.

Řada inovativních škol 
se potýká s nedůvěrou 
veřejnosti, zda naučí 
děti plynule číst a psát 
bez gramatických 
chyb. Mnoho rodičů, 
kteří prošli klasickým 
školstvím, si totiž ne-
umí představit, jak 
může hodina češtiny 
vypadat jinak. Proto 
jsme na téma výuky 
českého jazyka oslovili 
ředitelku ScioŠkoly na 
Praze 9 Štěpánku Raj-
chlovou.

 Markéta Majerová

Ve velmi heterogenní skupině (1.–9. třída) se 
děti potkávají v tzv. kolejích. Tam dochází 
např. k situacím, kdy velké děti čtou malým 
jejich slovní hodnocení a vysvětlují jim, co 
to všechno znamená.

Snažíme se 
klást důraz na 
rozvoj vyjadřo-
vání, formulo-
vání vlastních 
myšlenek, na 
čtení s po-
rozuměním 

a následně na 
hledání pravi-
delností v ja-
zyce, aby děti 

pochopily jazy-
kový systém.
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V souvislosti s modelem výuky na ScioŠko-
lách zaznívá, že není určen pro všechny. 
Pro koho si myslíte, že je vhodný, a komu 
byste jej raději nedoporučila? 

Nastupovat do ScioŠkoly znamená pro celou 
rodinu dost zásadní rozhodnutí. Při přijímání 
dítěte nám záleží na souladu se smýšlením 
celé rodiny. Takže ScioŠkola je vhodná pro 
děti, jejichž rodiče je vychovávají v podob-
ném duchu, tedy v respektujícím prostředí. 
A pochopitelně je třeba, aby měli rodiče dětí 
odvahu vybočit ze standardu a obhájit si svůj 
krok třeba před příbuznými, známými a ka-
marády. Možná to zní jako nadsázka, ale sku-
tečně to není snadné, být rodičem ScioŠko-
láka. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že 
bych ScioŠkolu nedoporučila někomu, kdo 
spíš volí výchovné metody ve stylu cukru 
a biče. Děti z takového prostředí pak spíše 
ve ScioŠkole kompenzují své potřeby a ne-
dochází k soustředění se na práci a vlastní 
aktivitu.

Je čtení a psaní ve ScioŠkolách vyučováno 
jako samostatný předmět (podobně jako 
v tradičních školách), nebo je látka inte-
grována do různých projektů?

Čtení, psaní a komunikace jsou u nás vyučo-
vány zčásti jako samostatný předmět a zčásti 
integrovaně do předmětu Svět v souvislos-
tech. Snažíme se klást důraz na rozvoj vyja-
dřování, formulování vlastních myšlenek, na 
čtení s porozuměním a následně na hledání 
pravidelností v jazyce, aby děti pochopily 
jazykový systém. Kombinace integrace do 
Světa v souvislostech a samostatného před-
mětu, kde si s dětmi jazykový systém osvět-
lujeme, nám dobře funguje a děti to baví.

A kolik hodin týdně mají žáci výuku v po-
době samostatného předmětu? 

Máme v rozvrhu tři hodiny týdně předmě-
tu, který se jmenuje Čtení, psaní a komu-
nikace. V různých věkových skupinách je 
využíváme různě. Např. ve věkové skupině 
5.–6. třída mají děti jednu hodinu v týdnu 
čistě gramatickou, jednu komunikační a jed-
nu slohovou. Ve věkové skupině 7.–8. třída 
mají děti vždy celý týden zaměřený na jednu 

část předmětu. Jeden týden tedy řešíme spí-
še gramatiku, jeden týden komunikaci, další 
týden literaturu a další týden sloh. V uvede-
ných modelech jsme vyšli vstříc dětem a je-
jich požadavkům, v pololetí jsme společně 
vyhodnocovali, zda takto nastavený systém 
vyhovuje všem… Žádné významné změny 
jsme dělat nemuseli. Uvidíme tedy, co přine-
se následující školní rok.

Stává se vám, že rodiče mají obavy, aby 
tento způsob výuky zajistil, že jejich děti 
budou umět číst s porozuměním a psát bez 
chyb? 

Když člověk začne dělat něco jinak, než je 
tradičně zvykem, pochopitelně tím vyvolá 
obavy. Mám ale dostatek zkušeností s vý-
ukou českého jazyka na to, abych důvěry-
hodně vysvětlila rodičům, že se obávat ne-
musejí. Skutečně jsem zažila mockrát u dětí 
Aha-efekt až v osmé nebo deváté třídě, kdy 
jim najednou systém jazyka začal dávat 
smysl, ovšem dříve bylo úplně zbytečné jim 
některé věci sdělovat. Naopak bylo velmi 
přínosné pilovat čtení s porozuměním a for-
mulaci vlastních myšlenek. 

Štěpánka Rajchlová
ředitelka ScioŠkoly Praha 9
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Česká středoškolská unie: Umíme to okořenit

To my se každý den setkáváme se vzdělává-
ním. Jsme dopadovou plochou vzdělávání 
a všechna rozhodnutí se odrazí na každém 
z nás, proto máme i my právo přidat na stůl 
nový pohled na věc. Na našem vzdělávání 
nám záleží a hodláme se do jeho proměn 
nadále aktivně zapojovat. Právě tyto myšlen-
ky stojí za působením České středoškolské 
unie už od jejího vzniku v roce 2013. Jsme 
organizace řízená a tvořená výhradně stře-
doškolskými studenty, díky čemuž můžeme 
autenticky zastupovat a hájit hlas středoško-
láků. Činnost naší organizace následuje naši 
dlouhodobou kampaň Revoluce na střední, 
ve které uvádíme devět podle nás nejvíce 
problematických oblastí středního školství 
a navrhujeme pro ně možná východiska. 

První z těchto oblastí je posílení studentských 
samospráv, kterých zatím není na středních 
školách mnoho. Z průzkumu České školní 
inspekce vyplývá, že formálně existují samo-
správy jen na necelých 53 % středních škol. 
Často se ale setkáváme s tím, že samosprávy 
nemají ve vedení školy dostatečnou oporu 
na to, aby mohly svou práci odvádět smys-
luplně. Přitom je to jeden z prvních možných 
kroků k rozvoji demokratického prostředí 
a výchově k aktivnímu občanství na školách. 
Studentské samosprávy jsou navíc pro stu-
denty jedinečnou možností pro získání soft 
skills a pracovních návyků, což jim klasická 
výuka často nedokáže nabídnout. Tuto situa-
ci se snažíme ovlivnit hned na několika fron-
tách – v brožuře Vzorovka, která je dostupná 
na webu vzorovka.cz, seznamujeme spolužá-
ky s konceptem samospráv a nabízíme tipy 
na jejich založení. Vytváříme také obdobu 
Vzorovky pro učitele, kteří chtějí vznik stu-
dentské samosprávy podpořit, ale nevědí, 
jak na to. Pomocí pilotního pražského fondu 
nabízíme samosprávám několik tisíc korun 
na organizaci jejich aktivit a pracujeme na 
rozšíření financování samospráv ve všech 
krajích. 

Paralelně s body Revoluce se věnujeme ak-
tuálním tématům, jako je iniciativa „Odmítá-
me levnou jízdu za horším vzděláváním“. Na 
konci dubna jsme spolu se sdružením Ote-
vřeno zmobilizovali přes 4 000 občanů a 12 
vzdělávacích organizací v reakci na usnesení 
vlády o odvodu 400 milionů korun z kapitoly 
školství. Český vzdělávací systém je dlouho-
době dramaticky podfinancovaný, proto je 

každá koruna dobrá. A 400 milionů korun je 
víc než dobrých. Tuto částku bychom mohli 
nasměrovat do vzdělávání budoucích peda-
gogů, studentských samospráv, nebo do řeše-
ní v podstatě kteréhokoli palčivého problému 
ze široké palety nedostatků našeho vzděláva-
cího systému. Ministryně financí v demisi 
Alena Schillerová uvedla, že částka 400 

Martin Mikšík, předseda ČSU, Barbora Čermáková, 1. místopředsedkyně ČSU

V České republice 
máme společenskou 
tendenci vařit vzdě-
lávací politiku dokola 
podle jednoho recep-
tu. Patří tam několik 
politiků, špetka prů-
myslníků, zemědělců 
a na závěr přisypat 
pár neziskovek, ale to 
jen podle chuti. A kdo 
je tady strávníkem? 
Jsme to my, studenti. 

Mluvíme do 
našeho vzdělá-
vání a organi-
zujeme několik 
projektů: Hájí-
me práva a zá-
jmy českých 

středoškoláků. 
Komunikujeme 
s ministerstvem 

a prosazuje-
me vzdělávání 
zaměřené na 

žáka, inovativ-
ní výuku, v níž 
je učitel více 
průvodcem, 

a demokratické 
principy vedení 

školy.
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milionů korun tvoří pouze 0,04 % rozpočtu 
MŠMT, jedná se tedy podle jejích slov pouze 
o drobné. Podle naší organizace to ale není 
dostatečný důvod pro jejich neinvestování 
zpět do školství. Podobná částka byla navíc 
minulý rok jednorázově přidělena na zlepše-
ní kvality pedagogických praxí.

Netvrdíme, že sleva na jízdném, jakožto 
podpora dostupnosti vzdělávání, by nebyla 
správným krokem k lepšímu vzdělávacímu 
systému. Na to se ovšem plán vlády až tolik 
nevztahuje a především – máme před sebou 
mnohem větší překážky. Právě ty jsme pro-
jednali na schůzce s premiérem v demisi, kte-
rý nám přislíbil navýšit rozpočet ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy od příštího 
roku o 30 miliard korun. Během května se si-
tuace rozvinula do bodu, kdy vláda schválila 

podle mezinárodního srovnání patří Česká 
republika mezi státy OECD k zemím s nej-
nižším objemem veřejných výdajů na vzdělá-
vání – asi 2,4 % HDP oproti průměrným 6 %. 
Jakožto zástupci středoškoláků považujeme 
za nezbytné, aby vláda plnila své sliby vůči 
studentům. To platí obzvlášť v situaci, kdy 
školství označuje za jednu ze svých priorit.

České školství už nějakou dobu potřebovalo 
pořádně okořenit. Chyběl oficiální hlas stráv-
níků, to ale jako Česká středoškolská unie 
měníme. Pokud vás naše práce zaujala, do-
poručujeme vám sledovat naši facebookovou 
a webovou stránku. Naleznete tam podrob-
né informace o výše zmíněných činnostech 
a mnohem víc!

výchozí dokument pro státní rozpočet – roz-
počtovou strategii sektoru veřejných institu-
cí. 30 miliard se ale nikde neobjevilo, vláda 
v dokumentu počítá s navýšením rozpočtu 
MŠMT o 11,5 miliardy korun. Toto navýšení 
ale pokryje pouze plánované změny ve finan-
cování regionálního školství, a nespadá tak 
pod slíbenou částku 30 miliard korun. Část-
ky uvedené v tomto dokumentu nemusejí být 
identické se samotným rozpočtem, nicméně 
jde o finální strategický dokument.

Proto se domníváme, že pokud vláda bere 
své závazky vážně, bylo by vhodné, aby do 
dokumentu přislíbenou částku zapracovala. 
Za své vzdělávání cítíme zodpovědnost a ne-
chceme je ponechat náhodě, proto jsme pana 
premiéra vyzvali v otevřeném dopisu k reak-
ci. Vládu už podruhé upozorňujeme na to, že 
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Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství

Co je Evropský parlament mládeže?

Je to nezisková, politicky neutrální student-
ská organizace, která propaguje demokratic-
ké hodnoty a aktivní občanství. Zejména je 
to však organizace, která sdružuje mladé lidi 
od 15 do 30 let a rozvíjí je, vzdělává je, pů-
sobí na poli mimoškolního vzdělávání, které 
u nás v Čechách není až tak silné a obvyklé.

Jste součástí celoevropské sítě EYP (Eu-
ropean Youth Parliament, pozn.red.).

Fungujeme pod záštitou kanceláře EYP, 
která má sídlo v Berlíně. Tam se setkávají 
předsednictva všech národních komisí, kte-
rých je 40 po celé Evropě, a vzájemně spolu 
komunikují, sdílejí zkušenosti a koordinují 
aktivity. V Česku každoročně probíhají dvě 
Regionální výběrové konference, kde se vy-
bírají studenti na Národní výběrovou konfe-
renci. Nejlepší účastníci této konference vy-
jíždějí na Mezinárodní konference, nicméně, 
pořádáme i spoustu jiných vzdělávacích akcí, 
tréninků a členských akcí.

Těch komisí je tedy více než členských stá-
tů…

Není podmínkou, aby národní komise byly 
pouze z členských států EU. Je tam třeba 
Arménie, Švýcarsko nebo Ázerbájdžán. Pod-
mínkou je chuť učit se, podporovat aktivní 
občanství, chtít vést dialog, snažit se vzdě-
lávat mimo rámec školních osnov. Velký 
problém na našich středních a vysokých ško-
lách je podle mě to, že se dodržuje školské 
kurikulum a nikdo z něj nevystupuje. Přitom 
zrovna třeba na EYP se můžete naučit spous-
tu věcí, které se vám hodí v životě.

Jak vypadá typický účastník?

Je to student střední školy mezi 15 a 19 lety. 
Alespoň částečně musí rozumět anglicky, 
protože v angličtině probíhá veškerá komu-
nikace. Většinou jsou to lidé, kteří jsou úpl-
ně jiní, ale mají společný zájem o současné 
problémy, které v Evropě řešíme, a chtějí se 
o nich dozvědět více.

Výběrové konference pro letošní ročník už 
proběhly, kdy se budou moci zapojit další 
studenti?

Od června bude začínat nový nábor účastní-
ků. Loni jsme zapojili 32 středních škol, což 
je pro nás velký úspěch. Snažíme se spolu-
pracovat přes učitele. Před Regionálními 
výběrovými konferencemi pořádáme Dny 
EPM, během nichž strávíme na škole jeden 
celý den a děláme tam krátkou simulaci zase-
dání výboru Evropského parlamentu. V rám-
ci těchto akcí se snažíme navázat kontakty 
s učiteli i žáky a zaujmout je.

Co si z toho student odnese?

V první fázi jsou to vědomosti, studenti se do-
zvědí hodně o problémech, které řeší v rámci 
svých výborů. Také  si odnesete měkké do-
vednosti, protože  naše metoda je nenásilná. 
Hrajete teambuildingové hry s lidmi, které 
do té doby vůbec neznáte, a o tři dny později 
se musíte postavit s mikrofonem v ruce před 
150 lidí. Určitě si v neposlední řadě z projek-
tu odnesete nová přátelství a účast vám ote-
vře nové možnosti. Projekt otevírá dveře dál, 
propojujeme lidi od Rokycan po Brno a dále 
i v rámci celé Evropy.

Jáchym Vintr

S předsedkyní Ev-
ropského parlamentu 
mládeže v ČR Olgou 
Pexídrovou o nefor-
málním vzdělávání 
a osobním rozvoji, 
zapojení mladých lidí 
do občanského života 
a zlepšování povědomí 
českých studentů o EU 
a současných evrop-
ských problémech.
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Aktuálně ve společnosti rezonují politické 
otázky spojené s EU, například tzv. Czexit. 
Máte nějakou politickou orientaci?

My jsme úplně neutrální. Nevyjadřujeme se 
k žádnému politickému dění. EYP by mělo 
být bezpečné místo pro všechny, kteří tam 
chtějí vyjádřit své názory. Spíše než říkat, co 
je dobře a co špatně, bychom se o tom měli 
naučit diskutovat. Czexit nekomentujeme, 
ale máme to jako téma na zasedáních a dis-
kutujeme o tom.

Aktuálně se v souvislosti s EU objevuje 
hodně dezinformací. Zohledňujete to také 
při výběru témat? 

Určitě. Každá konference má nějaké téma, 
například teď to bylo zdravotnictví. Mimo 
jiné jsou tam ale i témata zaměřená na aktu-
ální otázky. Třeba na mezinárodní konferen-
ci v Brně bylo celé téma zaměřené na „fake 
news”, o kterém účastníci diskutovali 10 dní 
a snažili se tam dozvědět co nejvíce o dezin-
formacích.

Co přesně z orgánů EU simulujete?

V rámci našich zasedání máme organizační 
tým, mediální tým, tým „chairpersons”, tým 
porotců a předsednictvo, které dohlíží na prů-
běh. A tyto týmy doplňuje největší tým dele-
gátů. První část konference je zaměřené na 
teambuilding, poté začíná Committee Work, 
nebo-li práce ve výborech. Na konci vzniká 
rezoluce, která by měla být právně podobná 
rezolucím ze skutečného Evropského parla-
mentu. Poslední den konference  představuje  
valné  shromáždění,  kde  je  procedura  úplně  
stejná  jako  v  Bruselu.  Lidé z jednoho vý-

Děláte i nějaké další akce na školách, kte-
ré by vám učitelé mohli pomoci zorgani-
zovat?

Máme program Understanding Europe, 
v rámci něhož navštěvujeme školy a vysvět-
lujeme, jak funguje EU. To může být součástí 
výuky ZSV nebo občanské výchovy. Kromě 
toho pořádáme i spoustu workshopů, kde se 
naši starší členové snaží podělit o zkušenosti 
ze své práce. Probírá se například finanční 
sféra, jak napsat motivační dopis nebo živo-
topis.

Je o program Understanding Europe zá-
jem?

Ano i ne. Záleží hodně na učitelích, muse-
jí pro to být otevřeni. Samozřejmě bychom 
chtěli navštívit co nejvíce škol, protože jim 
máme co říci a máme pro ně připravené ma-
teriály. Program je jednotný, metodiku pro 
výuku o EU na SŠ připravila evropská cen-
trála EYP.

boru diskutují navzájem o rezolucích a vzni-
ká z toho konstruktivní debata.

Spolupracujete tedy s učiteli a školami?

Ano, máme i členy zaměřené na komunikaci 
se školami. Komunikujeme s nimi před zase-
dáními i během zasedání. Připravujeme pro 
ně speciální program, aby se tam čtyři dny 
nenudili. Komunikujeme s nimi i po skonče-
ní akce, abychom od nich získali feedback. 
Učitelé jsou pro nás neuvěřitelně důležití, 
představují spojku mezi organizací a studen-
ty. Pro učitele je mnohem snazší vytvořit de-
legaci reprezentujících studentů než pro nás.

Pokud bych byl učitel a chtěl pomoci svým 
studentům zúčastnit se vašeho projektu, 
co pro to mohu udělat?

Nejdříve se asi podívejte na náš web www.
eyp.cz a pošlete nám e-mail na schools@eyp.
cz. Odpovíme co nejdříve a bude tak možné 
navázat spolupráci.
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Doktorandům se blýská na lepší časy

Rozdílem mezi oběma formami studia je ze-
jména právo pobírat během prezenční formy 
studia stipendium. Tuto výhodu kombinova-
ná forma studia nemá, nicméně student musí 
i tak splnit stejné studijní povinnosti, jako je 
tomu ve formě prezenční. Avšak v kombino-
vané formě není třeba docházet na pracoviště 
na denní bázi. Po absolvování postgraduální-
ho studijního programu náleží absolventovi 
za jménem titul Ph.D. Je připraven na aka-
demickou a vědeckou kariéru. Tolik k vy-
mezení skutečností, co to vlastně doktorské 
studium je. 

A jaké jsou problémy, které doktorské studi-
um v České republice trápí? Není jich málo, 
proto zmíníme jen ty nejvýznamnější. 

Zaprvé je to vysoká studijní neúspěšnost, 
u některých oborů až 80 %! S tím souvisí 
i skutečnost, že není výjimkou ukončování 
studia mimo tzv. standardní dobu, která trvá 
v závislosti na oboru 3 nebo 4 roky. Stan-
dardní doba studia by měla vypovídat o ide-
álním časovém rámci, ve kterém lze studium 
absolvovat. Po tuto dobu pobírá doktorand 
v prezenční formě studia navíc též stipendi-
um. Absolvovat studium lze však i v rámci 
tzv. maximální doby studia, která je typicky 
8 let (tzn. 4 roky prezenčně a další až 4 roky 
do uplynutí této maximální doby studia). 
Proč je i za těchto podmínek tak vysoká stu-
dijní neúspěšnost? Důvodů je mnoho – stu-
denti zakládají rodiny, výzkum a samotná 
práce je příliš náročná, anebo to prostě nejde 
zvládnout finančně. 

Dalším velkým problémem postgraduálního 
studia je bezesporu samotná náročnost. Zá-
kladním výstupem doktorátu jsou vědecké 
články publikované ideálně v zahraničních 
vědeckých časopisech. To však není vůbec 
jednoduché, a pokud doktorand bere své 
studium svědomitě, může publikovat např. 
i jediný článek za dobu čtyř či více let, ale 
skutečně v prestižním časopise. To však ani 
zdaleka nebude stačit na splnění povinností, 
které stanovují pro jednotlivé postgraduální 
studijní programy oborové rady na fakultách. 
Pokud má doktorand za 4 roky (standardní 
doba studia, za kterou by mělo být teoreticky 

bez problémů možné absolvovat) např. pub-
likovat jeden vlastní článek a na dalších dvou 
či třech se významně podílet, musí se studiu 
věnovat skutečně denně, ale ani tak není ten-
to úkol vůbec snadný. A dostáváme se k dal-
šímu problému.

Tím je finanční ohodnocení doktoranda. Pre-
zenční doktorand je de facto student na plný 
úvazek. Za to mu náleží stipendium. To ale 
nepředstavuje dostatečné finanční prostředky 
pro práci na plný úvazek. Prostě a jednoduše 
to není možné. Proto si doktorandi hledají 
další zdroje příjmů. Když mají štěstí, za-
městnají je na katedře, popřípadě někde jinde 
na fakultě či ve výzkumném ústavu. Větši-
na doktorandů však pracovní úvazky nemá. 
Zůstávají odkázáni na stipendium a ve škole 
jsou vnímáni jako levná pracovní síla – máš 
peníze za studium od státu, tak studuj a pra-
cuj na svých povinnostech, které se vážou 
ke katedře. Doktorand s penězi nemůže vy-
jít, na fakultě nemá štěstí, tak si najde práci 
zcela mimo svůj obor. Studuje a k tomu ještě 
pracuje, aby se uživil. Takto pokračuje něko-
lik let, v práci má kariérní postup a studium 
postupně převádí na druhou kolej, až na ně 
nezbude čas úplně. Doktorand pak studium 
předčasně ukončuje. Stát na něj vynaložil 
nemalé prostředky, nicméně byly z jeho per-
spektivy nedostačující, a celá investice tak 
přichází vniveč. A jak vůbec funguje systém 
přidělování tzv. doktorandských stipendií? 
Na počátku stojí ministerstvo školství, které 
s ohledem na počet prezenčních doktorandů 
na každé vysoké škole zašle formou příspěv-
ku na dotyčnou vysokou školu balík peněz 
(dnes je to 135 000 korun netto na jednoho 
prezenčního doktoranda za rok). Pozor, to 
však vůbec neznamená, že každý doktorand 
tyto peníze obdrží ve zmíněné výši. Díky 
poměrně rozsáhlé autonomii vysokých škol 
rozhodne o rozdělení celé finanční sumy 
vedení univerzity, respektive vedení fakult. 
Finálně sumu schválí akademický senát, pro-
to je možné, že se i v rámci jedné univerzity 
doktorandská stipendia významně liší napříč 
fakultami. Je třeba si uvědomit, že o konečné 
měsíční částce nerozhoduje ministerstvo, ný-
brž fakulta, kde o částce rozhodují mj. i stu-
dentští senátoři v akademickém senátu. 

Michal Zima, předseda Studentské komory Rady vysokých škol

Donedávna většině 
prakticky neznámé 
části studentstva 
zvané doktorandi se 
konečně dostává po-
zornosti ze strany vy-
sokých škol i vládních 
představitelů. Konkrét-
ně se jedná o studenty 
postgraduálních stu-
dijních programů, a to 
ve formě prezenčního 
nebo kombinovaného 
studia. Dlouhodobě 
se počet doktorandů 
v České republice blíží 
k třiceti tisícům, při-
čemž zhruba polovina 
je jich v prezenční for-
mě a polovina v kom-
binované. 
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V neposlední řadě je třeba zmínit také zásad-
ní element, a sice vztah školitele a doktoran-
da, potažmo kvalitu školitele. Vysoké školy 
by se měly v budoucnu zaměřit na komplex-
nější hodnocení a zajišťování kvality školite-
lů, aby doktorandům poskytly vskutku kva-
litního průvodce výzkumným prostředím. 
Školitel na druhou stranu bude přísný, bude 
doktorandy spravedlivě hodnotit a případně 
jim navrhne ukončení studia. Nebude čekat, 
až doktorand úplně vyhoří. Prostě se na to 
nehodil, to není nic neobvyklého a v koneč-
ném důsledku to prospěje oběma stranám.

Závěrem je vhodné celou situaci shrnout. 
Problémy postgraduálního studia v České 
republice nejsou zanedbatelné. Je to zejména 
problém nedostatečného financování dok-
torandů, náročnosti studia jako takového 
či absence standardizace, jak je to obvyklé 
u pregraduálních studijních programů. Vše 
se pak projevuje vysokou studijní neúspěš-
ností. Nicméně, jak napovídá název článku, 
skutečně se blýská na lepší časy. V minulém 
roce se podařilo prosadit rozšíření okruhu 
státních pojištěnců v oblasti zdravotního po-
jištění o studenty postgraduálních studijních 
programů v prezenční formě studia starších 
26 let. Díky tomu doktorand odkázaný pouze 
na stipendium či dohodu o provedení práce 

nemusí odvádět zdravotní pojištění. Dále se 
podařilo v rámci navýšení rozpočtu vyso-
kých škol prosadit i navýšení státního pří-
spěvku na doktorandská stipendia. Nyní na 
doktoranda připadá od státu 135 000 korun 
oproti minulým 90 000 korunám. Nicméně je 
nutno dodat, že je to pouze průměr a koneč-
ná výše stipendií se liší v důsledku vlastních 
předpisů vysokých škol, respektive jednotli-
vých fakult. Do budoucna je třeba se zaměřit 
na zapojení doktorandů do chodu kateder, 
pracovišť, tak aby měli možnost pracovat 
a být za svou práci řádně odměněni. Je třeba 
zrevidovat studijní povinnosti na úrovni obo-
rových rad, aby odrážely realitu a bylo tak 
možné absolvovat ve standardní době studia. 
Dále je nutné vyzdvihovat další možnosti, 
jak se může doktorand zapojit do výzkumu 
a získat za to odměnu. Jedná se o grantová 
řízení či tzv. specifický výzkum. Na druhou 
stranu doktorand stále zůstává studentem dle 
zákona a po dobu studia má status studenta. 
Díky mnoha změnám a aktivitě kolem dok-
torského studia se tato část vzdělávání dosta-
la do popředí médií a konečně se započala 
dlouho potřebná změna. Velmi tomu pomoh-
la i vstřícnost ze strany ministerstva školství, 
dokonce ze strany všech tří ministrů, kteří se 
během více než roku na postu vystřídali. Pro-
to vytrvejme, ať se skutečně blýská stále více 
na lepší časy. 

Do budoucna je 
třeba se zamě-
řit na zapojení 
doktorandů do 
chodu kateder, 
pracovišť, tak 
aby měli mož-
nost pracovat 
a být za svou 

práci řádně od-
měněni. 
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Cesta k úspěchu

Vnímáte podnikavost jako naučenou do-
vednost, kterou lze rozvíjet, nebo je podle 
vás převážně vrozenou dispozicí?

Já si myslím, že je částečně vrozená a částeč-
ně ji lze rozvíjet. Většinu podnikatelů, se kte-
rými se setkávám, spojuje celoživotní touha 
se zdokonalovat v dovednostech, které v da-
nou chvíli potřebují. Když mají pod sebou 
tým lidí, zdokonalují se v tom, jak je vést, jak 
budovat tým a být dobrým leaderem. Nebo 
se zdokonalují ve svých obchodních doved-
nostech či v marketingu. To jsou věci, na kte-
rých musíte pracovat dlouhodobě. 

V čem si myslíte, že je klíč k tomu, aby 
někdo v oblasti podnikání uspěl? Kromě 
zmíněné chuti na sobě neustále pracovat. 

Podle mě úspěch v čemkoliv závisí přede-
vším na tom, co jsme ochotni pro něj obě-
tovat. Často obdivujeme lidi, kteří vůbec 
obdivuhodní nejsou. Podnikatele, kteří větši-
nu života prožili ve stresu. Influencery, kteří 
ztratili soukromí a jejichž existenci podmi-
ňuje počet lajků. Nebo jiné osobnosti, z je-
jichž příběhů známe jen útržky. Když si je 
ale poslechnete celé, přijdete na to, že jejich 
oběti byly vysoké. Záleží na tom, jak vysoké 
chcete, aby byly u vás.

Jak byste tedy definoval úspěch?

Já nevím, co je to úspěch. Vím jen to, že 
moje největší úspěchy jsou i mými největší-
mi chybami. Úspěchem je, že jsem od nuly 
vybudoval prosperující projekty. V době, 
kdy jsem se místo nekončící práce mohl ba-
vit s přáteli. Úspěchem je, že jsem na svůj 
věk dosáhl zajímavých profesních milníků. 
Ve věku, kdy jsem ještě tolik pracovat nemu-
sel a mohl si více užívat mládí. Úspěchem 
je i to, že si mě několikrát všimla média a já 
jim mohl poskytnout rozhovory o své cestě, 
o níž nevím, zda bych ji doporučil i ostatním. 
Mým největším úspěchem je, že jsem vždyc-

ky dělal to, co jsem chtěl a čemu jsem věřil 
ze všeho nejvíce. Ačkoliv denně pochybuji, 
zda věřím správným věcem.

Říkáte, že nevíte, zda byste svoji cestu do-
poručil ostatním, ale zároveň jezdíte do 
škol, kde studentům popisujete svůj pří-
běh i příběhy jiných podnikatelů, aby se 
seznámili s jednou z možností, jak se reali-
zovat. Jak to funguje?

Já jim neříkám, že mají podnikat. Říkám, že 
mají objevovat možnosti, které kolem sebe 
mají. Také je často varuji, aby nepodnikali 
jen proto, že se chtějí vyrovnat úspěšným 
podnikatelům. To, co slyšíte v mých rozho-
vorech, co si přečtete v časopisech o úspěchu 
nebo co zahlédnete kdekoliv jinde, je jen ti-
tulní stránkou velmi tlusté knihy, jejíž celý 
příběh je mnohem komplikovanější a větši-
nou i mnohem smutnější, než jak to vypadá 
na první pohled.

Znám mnoho úspěšných podnikatelů, kteří 
ve skutečnosti nejsou šťastní. Často jsou uza-
vřeni ve zlaté kleci, ze které nemohou utéct. 
Takže studentům říkám, aby si uvědomili, že 
úspěch stojí mnohem víc, než si na počátku 
myslí. A to se nevztahuje jen na podnikání, 
ale je to tak ve všem, čemu se rozhodnou za-
světit svůj život. Všechno je něčím vykou-
peno.

Myslíte si, že to studenty motivuje k tomu, 
aby nad svou kariérou začali přemýšlet 
jinak?

Řada z nich nad tím začne přemýšlet troš-
ku jinak. Myslím, že tomu pomáhá i dnešní 
doba, kdy se i v médiích častěji objevuje to, 
že úspěch není tak růžový, jak vypadá. Máme 
tu řadu projektů – například FuckUp Nights 
–, které se zaměřují na neúspěch, a i v médi-
ích, která se věnují úspěchu, se téma selhání 
objevuje stále častěji. 

„Pomáhám studentům hledat nové možnosti,“ říká Jiří Rostecký, který 
během přednášek na školách seznamuje studenty s oblastí podnikání 
a nezamlčuje ani jeho stinnou stránku. Na webu MladýPodnikatel.cz se 
snaží skrze rozhovory přinášet inspiraci těm, kteří se rozhodli svoji karié-
ru spojit s podnikáním, a motivovat ostatní k tomu, aby překonali strach 
z dělání chyb.

Markéta Majerová

Jaké otázky si podle vás mají začít klást 
mladí lidé, aby neskončili se syndromem 
vyhoření před třicítkou?

Podle mě je základní umět odpovědět na 
otázku – proč? Proč dělají to, co dělají. Proč 
to chtějí dělat a jaký to má mít smysl. To je 
podle mě nejdůležitější. A je strašně smut-
né, jak málo lidí si na to dokáže odpovědět. 
Když se ptám studentů, proč si vybrali svůj 
obor a proč se v něm chtějí uplatnit, tak vět-
šinou mlčí.
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Proč se vy věnujete podnikání?

Já nad sebou nepřemýšlím jako nad podni-
katelem. Baví mě vytvářet hodnoty pro lidi. 
Moje vnitřní poslání je (a vím, že to zní jako 
šílené klišé a nejhorší marketingový slogan) 
dělat svět lepším. Proto se snažím lidem po-
máhat v dosahování jejich snů prostřednic-
tvím mých videorozhovorů. Proto pomáhám 
dětem z dětských domovů nebo dětem po 
náročné léčbě v rámci neziskovky Radost 
dětem. Proto jezdím po školách, vzájemně 
propojuji lidi, kteří si mohou pomoci, a dě-
lám řadu dalších věcí. Kdybych nad sebou 
měl přemýšlet jen jako nad podnikatelem 
a dělat věci primárně pro zisk, dělal bych 
toho hodně jinak.

Jak skrze web MladýPodnikatel.cz podpo-
rujete začínající podnikatele?

MladýPodnikatel.cz je o sdílení příběhů. 
V rozhovorech se vystřídaly už stovky pod-
nikatelů a dalších osobností a podělily se 
o svoje zkušenosti a know-how. Když si je-
jich příběhy poslechnete, začnete bez ohledu 
na svůj věk vnímat podnikání i úspěch jinak. 
Dozvíte se spoustu cenných rad, které vám 

mohou pomoci na cestě za vaším cílem. Ne-
jde o obecné poučky a o motivační slogany. 
V rozhovorech se snažíme být velmi kon-
krétní, praktičtí a upřímní. Většinou jdeme 
i hodně do hloubky a rozebíráme nejen ty 
hezké věci, ale i ty ošklivé.

Pokud se podíváte na výpovědi podnikate-
lů, lze tam najít něco společného, co jim na 
začátku pomohlo?

Já se na podobnou otázku pokoušel najít 
odpověď, ale postupem času jsem zjistil, že 
takový postup neexistuje a je hloupost nad 
ním přemýšlet. Mohu zmínit třeba příběh 
zakladatele Avastu Pavla Baudiše, který mi 
řekl, že na začátku vůbec nepřemýšleli nad 
tím, co mohou dělat pro to, aby Avast vyrostl. 
Místo správného postupu je zajímalo jen to, 
jak dělat co nejlépe svoji práci a jak se posu-
nout dál. Dnes mají 400 milionů uživatelů po 
celém světě. 

Co jsou nejčastější začátečnické chyby?

Mrzí mě, když vidím talentovaného člověka, 
který se nechá přerůst svým egem. To jsou 
třeba ti lidé, kteří vydělají pár tisíc a začnou 

se chovat, jako by jim patřilo celé město. 
Takoví lidé ale často začnou přehlížet svo-
je vlastní chyby, ztratí respekt k ostatním 
a začnou je od sebe odrazovat. Osobně mě 
na začátku překvapilo, kolik mimořádně 
úspěšných podnikatelů je mnohdy i nečeka-
ně pokorných, vstřícných, otevřených kritice 
a hledání chyb. Třeba ten zmíněný pan Bau-
diš.

Když říkáte, že podnikání stojí na reflexi 
vlastních chyb, myslíte si, že nás na to při-
pravují školy?

Na naše chyby nás školy upozorňují rády. 
Už nás s nimi ale nenechávají dále praco-
vat. Když dá učitel studentovi pětku, často 
mu ani neřekne, co to pro něj znamená a jak 
s tím má naložit. Vlastně ho jen potrestá za 
to, že udělal chyby. Jenomže chyby nás po-
souvají dopředu a my se jich nesmíme bát, 
protože když se bojíme chyb, bojíme se i ris-
kovat, objevovat nové cesty, experimentovat 
a vyčnívat. A to jsou věci, o které nás školství 
nesmí připravit.

Vy jste se rozhodl nenastoupit na vysokou 
školu a místo toho jste se začal věnovat 
podnikání. Myslíte si, že si jednou vysokou 
školu v roli studenta zkusíte?

Nikdy jsem nebyl proti vysoké škole, ale 
byl jsem proti studiu z donucení. To je ta-
kový ten koloběh života mladého člověka. 
Na základní škole vám řeknou, že musíte na 
střední školu, protože to je jediná cesta pro 
chytré lidi. Kdo jde třeba na učiliště, tak je 
blbý a méněcenný, čímž říkáme mnoha mla-
dým lidem, že jsou odsouzeni k neúspěchu, 
což přece není pravda! Pak se říká, že člověk 
musí mít maturitu, aby něco znamenal. A po 
maturitě se má jít na vysokou školu, protože 
co jste dneska bez titulu, že? Já jsem to tak 
nechtěl. Věřil jsem, že hledat štěstí a cestu za 
svými sny mohu i bez diplomu.

Až s odstupem několika let nad vysokou ško-
lou přemýšlím znovu. Tentokrát ale jinak. Už 
ne z donucení, ale z čistého zájmu, protože 
jsem objevil obory, které jsem tehdy neznal 
a které mě moc baví.

Zkrátka jsem objevil mnohem více možností, 
než kolik jsem jich viděl tehdy. A to je přesně 
to, co se snažím doporučovat studentům na 
školách. Hledat nové možnosti.

foto SOCIDE
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Kultura myšlení

Na přednáškách s oblibou zmiňuji, že zá-
kladním předpokladem pro budování školní 
kultury myšlení je to, aby myšlení bylo ve 
škole přítomno. První reakce publika je ob-
vykle úsměv. Druhá reakce je zamyšlení. Je 
skutečně na naší škole myšlení přítomno? 
Stejnou otázku si položil i Erik Mazur, profe-
sor fyziky na Harvardově univerzitě a autor 
výukové metody Peer Instructions. Ale pro-
tože je vědec, a ke všemu na jedné z nejlep-
ších univerzit na světě, nelenil a pojal otázku 
jako vědecký experiment. Měřil mozkovou 
aktivitu svých studentů po dobu 7 dnů.

Můžete si sami zkusit odpovědět, kdy byla 
mozková aktivita nejnižší a kdy nejvyšší. 
Nejvyšší byla možná překvapivě ve spán-
ku, což souvisí s konsolidací paměti během 
spánku. Naopak nejnižší, téměř nulovou 
činnost mozek vykazoval při dvou činnos-
tech – při sledování televize a... při (i jeho) 
přednáškách. Ona je to totiž v podstatě hodně 
podobná činnost – stačí jen sledovat někoho 
jiného. U přednášky může být myšlení do-
konce kontraproduktivní. Stačí se na chvíli 
zamyslet a hned vám kousek přednášky ute-
če.

Erik Mazur naštěstí nelenil a vymyslel právě 
onu metodu Peer Instructions, při které jeho 
studenti naopak myslí v podstatě neustále.
Zatímco metoda Peer Instructions je v pod-
statě velmi jednoduchým a tím vlastně ge-
niálním trikem, jak rozpohybovat myšlení 
klidně 200hlavého sálu studentů, nám jde ve 
školách Heuréka ještě o něco jiného. Chceme 
vytvořit něco, čemu se obecně říká kultura 
myšlení. Tedy takovou kulturu školy, ve kte-
ré je myšlení přítomno, oceňováno a zvidi-
telňováno.

Je jasné, že kultury myšlení nelze dosáh-
nout standardním postupem – učitel sdělí 
informace, žák je na další hodině zopakuje. 
V tomto procesu je přítomna paměť, nikoliv 
však příliš myšlení. Naštěstí pro nás, naše 
žáky a naše školy, jiná skupina vědců, tento-
krát na Harvard Graduate School of Educati-
on, přišla s uceleným konceptem Zviditelně-
ného myšlení (Visible Thinking), ve kterém 
popsala nejen různé druhy myšlení, které je 
záhodno u dětí rozvíjet, ale i způsob, jakým 
to dělat. Jinými slovy dala učitelům nástroj 
ve formě myšlenkových cest (Thinking 
Routines), které, když jsou ve škole správně 
uchopeny, pomáhají učitelům a dětem rozví-
jet kulturu myšlení.

Myšlenkové cesty nejvíce používáme během 
tzv. velkých otázek, ale mohou se samozřej-
mě použít i v matematice, češtině a případně 

i v angličtině. Velká otázka trvá obvykle 4–6 
týdnů a je jakýmsi srdcem školy, okolo kte-
rého se činnost školy po tuto dobu točí. Pro 
názornost mohu uvést některé velké otázky: 
Jak vnímáme jinakost, Čím nás okouzluje 
vesmír, Co ve mně klíčí, Jak se česká příroda 
připravuje na zimu, Jak mohu vnímat místo, 
kde jsem, Co potřebuje člověk k životu atd. 
Paní profesorka Hogenová, členka Rady am-
basadorů škol Heuréka, říká, že dětem ve 
škole chybějí počátky, tedy okamžiky, kdy 
se v nich něco důležitého počne, zrodí. A ta-
kové počátky vznikají, když v dítěti probíhá 
silný vnitřní dialog, vnitřní pnutí. Čím silněj-
ší je pnutí, čím silnější je právě onen vnitřní 
dialog, tím silnější je i velká otázka. Proto 
třeba velká otázka „Jak vnímáme jinakost?“ 
fungovala tak dobře – protože v dětech vyvo-
lala silné pnutí.

Aby myšlení ve škole bylo kvalitní, měla by 
škola být co nejvíce autentická. Můžeme se 
během velké otázky o jinakosti bavit teore-
ticky, ale to je k ničemu. Mnohem autentič-
tější je připravit se na rozhovory s hendike-
povanými lidmi a pak je skutečně vést. Jedna 
z myšlenkových cest, kterou naši učitelé zvo-
lili pro přípravu na rozhovor s nevidomou 
paní, se jmenuje Peel the Fruit – Oloupej 
ovoce. Žáci první až čtvrté třídy se připra-
vovali na rozhovor s nevidomou paní tím, 
že vymýšleli otázky, které jí chtějí položit, 
a pak se bavili o tom, zda daná otázka jde na 
povrch (ovoce), zda je možné slupku olou-
pat, tedy jít pod povrch, nebo zda dokonce 
můžeme položit otázku, která jde až k jádru 
ovoce. Tím se děti učí nejenom klást otázky, 

ale i rozeznávat jejich hloubku, navazovat na 
myšlenky druhého a jít pod povrch věcí. A to 
je určitě jedním z našich cílů. Zároveň se tím 
otázky zachytí a jsou i nadále ve škole pří-
tomné – proto Zviditelněné myšlení.

Některé školy pracují tzv. „na projektech“ 
tak, že děti vyhledávají informace a pak je 
prezentují. Vypadá to sice moderně, ale to je 
málo. V takovémto postupu je přítomno jen 
málo skutečného myšlení. Důležité je neje-
nom nacházet odpovědi, ale především klást 
si otázky. A nejen otázky jdoucí po informa-
cích, ale především ty, které jdou po pod-
statě. Když se děti učí o Velké francouzské 
revoluci či jiné revoluci či válce, mohou se 
naučit spoustu povrchních faktů, ale přitom 
si nemusejí položit jedinou hodnotnou otáz-
ku. Například proč vlastně války vznikají. 
Na historii je krásně vidět, jak zůstává často 
na školách nepochopena. Vždyť historie je 
nejcennější v tom, že se z ní můžeme poučit 
a pochopit hlubší příčiny a následky fungo-
vání společnosti i nás samotných. Přitom je 
velmi často degradována na velké množství 
informací a dat.

I když jedním z našich cílů je rozvíjet 
v našich školách kulturu myšlení, jde nám 
i o další věci, zejména o rozvoj sociálních 
a komunikačních kompetencí dětí včetně ře-
šení konfliktů a nenásilné komunikace. Ono 
to samozřejmě spolu velmi souvisí. V Heu-
réce totiž děti velmi často komunikují – ať 
už v ranním komunitním kruhu, odpoledním 
reflexním kruhu, během matematiky, která 
je u nás také hodně spolupracující a komu-

Jan Kala, zakladatel Základní školy Heureka



23

nikativní, nebo právě během velkých otázek 
a v rámci myšlenkových cest. Náš brněnský 
tým posílila skvělá učitelka Bára, která na 
začátku roku žasla nad komunikační úrovní 
našich druháčků, kteří dle ní snesli srovnání 
se šesťáky na běžné škole.

Další důležitým prvkem, který podporu-
je myšlení, zejména pak to badatelské, je 
Inquiry-based Learning, kdy si děti na věci 
přicházejí samy, bádají, objevují, zkoumají, 
stanovují si hypotézy a přicházejí s důkazy. 
A zkoumat a objevovat se dá samozřejmě ne-
jen v přírodních vědách, ale třeba i v češtině.

Posledním rysem, který hodně podporuje 
myšlení ve škole, je tzv. růstové myšlení 
(z anglického Growth Mindset). Jedná se 
o koncept americké profesorky a psycholož-
ky Carol Dweckové, její knížka Nastavení 
mysli vyšla i v češtině. V zásadě jde o to, 
podporovat v dětech růstové myšlení na úkor 
fixního myšlení. Fixní myšlení zjednoduše-
ně řečeno znamená, že si myslím, že jsem na 
něco chytrý a talentovaný a na něco naopak 
buňky nemám. To v dětech vyvolává zbyteč-
né předsudky, někdy podcenění, brání jim to 
přijímat výzvy, bojí se strachu z neúspěchu, 
ať už proto, že si nevěří, nebo naopak proto, 
že by mohly ztratit svůj image génia. Děti 
s růstovým myšlením toto neřeší. Zajímají je 
nové výzvy, nebojí se chyb, učí se pro sebe 
a učení a objevování vnímají jako něco, co 
má hodnotu a je smysluplné.

A pak se vám – po celém školním roce – 
lehce stane, že vám prvňačka vynadá slovy: 
„Jak prázdniny, jak to myslíte, to jako dva 
měsíce nebudeme chodit do školy? To přece 
nemyslíte vážně!“

A pak se vám – po 
celém školním 

roce – lehce stane, 
že vám prvňačka 

vynadá slovy: „Jak 
prázdniny, jak to 

myslíte, to jako dva 
měsíce nebudeme 
chodit do školy? 

To přece nemyslíte 
vážně!“
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Jak se učí učitelé

Jak má vypadat vysokoškolská příprava 
učitelů v 21. století?

Za nejdůležitější považuji práci s motivova-
nými studenty. Jejich výběr je do jisté míry 
nahodilý, protože se opírá pouze o deklaro-
vanou motivaci uchazečů. Ve skutečnosti 
jejich opravdový zájem o práci s dětmi ne-
testujeme, ani na to nemáme žádné nástro-
je, přitom pracovat s dobře motivovanými 
studenty je základ úspěšné práce. A další ne-
méně významnou složkou by měla být určitě 
osobnostní příprava studentů. Ta se ukazuje 
jako klíčová pro rozvoj žáků.

Co přesně si pod pojmem osobnostní pří-
prava studentů lze představit? 

Jedná se o reflexe vlastních zkušeností a zna-
lost sebe sama. Proto je významná část pra-
xe, na které se budoucí absolvent konfron-
tuje s realitou, doprovázená také reflexemi. 
Ale pozor. Ta realita by neměla být založe-

ná na tom, že si student přijde prohlédnout 
třídu jako akvárium. Praxe znamená přímý 
kontakt s dítětem, vytváření pedagogických 
projektů apod. 

Můžete ji více popsat? 

U nás se bakaláři zapojují do doučování 
žáků, kteří jsou ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí. Tato praxe staví studenty do ne 
zcela jednoduché situace, kdy se musejí vy-
pořádat s dítětem, které nemá dobré rodinné 
či materiální zázemí. Student má s dítětem 
přímý kontakt dvě vyučovací hodiny týdně 
v obou semestrech. A v navazujícím magis-
terském programu absolvují studenti praxe, 
během kterých si zkoušejí výstupy pod su-
pervizí našich oborových didaktiků a peda-
gogů nebo psychologů. 

Pan profesor Štech přirovnává požada-
vek studentů na dřívější praxi podobný 
situaci, jako kdyby se jí domáhali budoucí 
lékaři bez znalosti anatomie. Zdá se vám 
tento příměr vhodný? 

Myslím si, že v případě učitelů je to jiné. 
Učitelská příprava není postavená tak, že 
by člověk musel nejdříve udělat zkoušku 
z vyhlášky o dopravních předpisech a pak 
by teprve mohl řídit auto. Řada dovedností 
a zkušeností přichází intuitivně během kon-
taktu s dětmi, nebo jinými lidmi. Člověk 
se jim přirozeným způsobem učí v rodině, 
když se stará o mladšího sourozence, a jsou 
to zkušenosti, na nichž lze později rozvíjet 
teorii. Proto si myslím, že jsou zvýhodněni 
všichni uchazeči, kteří pracovali jako vedou-
cí družin ve skautingu nebo v jiných organi-
zacích, protože tuto cennou zkušenost prostě 
už mají.

Potřebují se studenti dozvědět teoretické 
znalosti z didaktiky, aby se stali dobrými 
učiteli?

Řadu věcí ve výchově lze dělat intuitivním 
způsobem, který může a nemusí fungovat. 
Ale profesionál ví, co dělá pro to, aby dosáhl 
vhodných cílů, a o tom je didaktika. A odbor-
níci se od laiků liší tím, že vědí, co dělají, 

Kvalitu našeho vzdělávacího systému ovlivňují učitelé, kteří v něm půso-
bí. Proto jsme oslovili děkana pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně Jiřího Němce, aby popsal, jak vypadá výuka budoucích učitelů 
i zda se jejich příprava v posledních letech mění.

Markéta Majerová

a rozumějí tomu, jak to dělají. Řada učitelů, 
kteří neprošli systematickou přípravou, může 
učit intuitivně dobře. Ale naši absolventi by 
měli vědět, proč volí dané prostředky a me-
tody i jakých cílů chtějí dosáhnout. Myslím 
si tedy, že nezbytné minimum teorie je dob-
ré, byť jsem zastáncem toho, aby se didakti-
ka vyučovala praktickým způsobem, protože 
je to disciplína, v níž by měl student získat 
hlavně dovednosti a zpětnou vazbu od svých 
učitelů. 

Kde vidíte ve vzdělávání učitelů vhodný 
poměr mezi oborovou teorií a praxí? 

Nemyslím si, že více praxe znamená připra-
vit lepšího učitele. Nyní je poměr celostátně 
nastaven podle ministerstva školství na 10 % 
a my tuto dolní hranici dodržujeme, jelikož 
se nám zdá dostatečná pro to, co absolvent 
potřebuje. On totiž také potřebuje proniknout 
do hloubky svého oboru. A my nechceme, 
aby naši absolventi byli dvě kapitoly před 
svými žáky. Ale důležitější než zvyšování 
praxe v pregraduální přípravě učitelů mi při-
padá zaměřit se na vlastní praxi absolventů 
na začátku jejich pracovní kariéry. Tam se 
rozhoduje mezi tím, jakou cestou se budoucí 
učitel vydá a zda převezme stereotypy svých 
kolegů, nebo zda narazí na někoho, kdo ho 
nasměruje na cestu, která bude inovativní 
a zajímavá. A to je ta část praxe, kde je náš 
absolvent konfrontován s již opravdovou re-
alitou, která je velice tvrdá a může být úplně 
odlišná od té školní, kdy mu za zády stál náš 
pedagog a pomáhal mu v tom, co dělal. Tam 
se podle mě rozhoduje o budoucím nastavení 
kvality vyučujícího.

Změnila se příprava učitelů za posledních 
dvacet let? 

Podoba přípravy učitelů se měnila několi-
krát, ale obávám se, že změny nepřicházely 
ve snaze připravit lepšího učitele, ale byly 
vyvolány vnějšími okolnostmi. První větší 
změna přišla po roce 2000, kdy se rozděli-
lo učitelství na dvoustupňové. Tehdy jsme 
dlouho hledali nějaký smysluplný výstup pro 
bakaláře, protože ten se ve školství vůbec 
neuplatňoval. Když se poprvé v zákoně o pe-



25

Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., působí v sou-
časné době jako děkan Pedagogické fakul-
ty Masarykovy univerzity. Je absolventem 
Pedagogické a Filozofi cké fakulty MU, na 
nichž studoval technickou výchovu a pe-
dagogiku volného času, pedagogiku a psy-
chologii. V současné době se výzkumně 
orientuje na oblast edukace sociálně znevý-
hodněných žáků, sociální mobilitu v oblasti 
volného času dětí a význam her při rozvoji 
osobnosti žáků. Během svého funkčního ob-
dobí provedl významné změny ve struktuře 
studijních programů na celé fakultě a zaslou-
žil se o řadu inovací v přípravě budoucích 
učitelů.

dagogických pracovnících objevil pojem asi-
stent pedagoga, nikdo netušil, co by mohlo 
být jeho posláním. Dneska už si nedovedeme 
představit, že by školy existovaly bez asis-
tentů. A druhý velký zásah je opět vyvolán 
legislativvvvní změnou, v rámci které pro-
cházejí proměnou všechny studijní programy 
v ČR. V posledních pěti letech je také patr-
ný důraz na posílení praxí, seberefl ektivního 
učení i na osobnostní přípravu učitelů. Mys-
lím si, že to vše pedagogické fakulty vědomě 
zahrnují do přípravy svých absolventů. 

Jsou vaši studenti připraveni nastoupit po 
ukončení studia i do alternativních škol?

My se snažíme studenty připravovat tak, aby 
obstáli v jakýchkoliv pedagogických situa-
cích. A pak záleží na tom, jaké je osobnostní 
nastavení konkrétních studentů. Některý dá 
přednost škole, která chce zkoušet experi-
mentální metody, jiný si vybere klasické ško-
ly, proto by si měl student z fakulty odnést 
obecné principy, jež jsou přenositelné do růz-
ných typů škol. 

Jak se mění zájem o studium na vaši peda-
gogickou fakultu?

Mezi rokem 2016 a letošním přijímacím ří-
zením (2018) jsme zaznamenali nárůst počtu 
přihlášek o 13 %. Letos to bylo 6 020 při-
hlášek. Přijetí jsme nabídli 2 500 studentů do 
bakalářských a dlouhého magisterského pro-
gramu, ale z tohoto počtu se nám skutečně 
zapíše asi jen polovina studentů. To je trend, 
kterému čelí většina škol, studenti si podá-
vají více přihlášek a následně se rozhodují. 
Letos studenti hlásící se např. na obor učitel-
ství pro první stupeň základních škol dosa-
hovali velice dobrých výsledků, ale nemohli 
jsme některé z nich přijmout pro nedostatek 
míst, přitom podle průzkumů už je nyní těch-
to učitelů, kteří procházejí velice specifi ckou 
přípravou, nedostatek. 

Stává se pro mladé lidi učitelská profese 
zajímavou kariérou?

Myslím si, že ano. O učitelství se v médiích 
v posledních letech mluví stále více a stalo se 
tématem celospolečenské diskuse, což zájmu 
o učitelskou profesi jistě prospívá. I někteří 
naši absolventi neučitelských oborů (sociální 
a speciální pedagogika) si rozšiřují vzdělání 
o učitelské kombinace.

Měli by mít učitelé povinné celoživotní 
vzdělávání?

Vždycky, když je něco povinného, může po-

stupně dojít k tomu, že se to začne naplňovat 
pouze formálně. Takže nevím, jestli by ta-
kové vzdělávání mělo být povinné, ale roz-
hodně by mělo být přirozené. Představte si, 
že opustíte pedagogickou fakultu v 25 letech 
a čeká vás téměř čtyřicetiletá kariéra. Během 
takové doby se mění společenská situace 
i technika, a pokud náš absolvent nemá chuť 
se dál něco dozvídat, tak to určitě není dob-
ře. Na učitele by měly čekat profesní mety, 
kterých by měl postupně dosáhnout. Ať už 
je to např. specializace pro oblast rozvoje 
osobnosti dětí, mezipředmětových vztahů, 
ICT technologií, nebo budování komunitní-
ho života školy, leadershipu, koučinku apod. 
Prostě nějakou další specializaci spojenou 
s životem školy by mohl získat a bylo by to 
jistě dobře. 

Odborně se věnujete oblasti pedagogiky 
volného času. Myslíte si, že je vzdělávací 
potenciál volnočasových aktivit nedoceně-
ný?

Ale důležitější než 
zvyšování praxe 

v pregraduální přípra-
vě učitelů mi připadá 
zaměřit se na vlastní 
praxi absolventů na 

začátku jejich pracov-
ní kariéry.

Oblast neformálního vzdělávání má obrov-
ský potenciál, ale nevím, jestli si společnost 
úplně uvědomuje, jak velký ten potenciál je. 
Sám jsem se možná naučil více dovedností 
při vedení táborů a oddílu než skutečně ve 
škole. Kvalitní volnočasové aktivity dají 
člověku pro jeho budoucí profesi více než ty 
poznatky, které se žák dozví ve škole. Mys-
lím si, že před školou jako celkem stojí velká 
výzva. My na jedné straně víme a říkáme, 
že učitel ztratil monopol na pravdu a zpro-
středkování informací, což je fakt. Ale na 
druhé straně vlastně některé školy neumějí 
předávat nic jiného než informace. A zdá 
se, že mnohé školy nyní hledají svou novou 
tvář. Na to reaguje i celá řada alternativních 
škol i rodičovských komunit, které pro své 
děti chtějí založit a vytvořit něco, co by jim 
dávalo větší smysl. Prostě škola postavená 
výhradně na předávání vědomostí nemůže 
v budoucnosti uspět.
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Učitelé potřebují technologický gap year

Alespoň v českém vzdělávacím systému. 
Považte, když Česká školní inspekce zkusi-
la pomocí pěti relativně nízko nastavených 
kritérií (vybavenost učitelů počítači, rychlost 
připojení, koncepce práce s digitálními pro-
středky …) zjistit, jak se české školy doká-
zaly adaptovat na současnou technologickou 
realitu, došla k závěru, že jde pouze o zhruba 
20 % českých škol. Pokud bychom se chtěli 
podívat, jak penetrovaly technologie přímo 
do výuky, musíme se spolehnout na evidenci 
více méně anekdotální, útržkovitou. Učitelů, 
kteří umějí pustit video na interaktivní tabuli, 
je asi většina. To ale z hlediska vzdělávání 
žádný pokrok není, průběh a dopad je stejný 
jako při využití pevného nosiče a přehráva-
če. Učitelů, jako je například laureát Global 
Teacher Prize Bohuslav Hora ze ZŠ v Plané 
nad Lužnicí, kteří umějí využívat třeba apli-
kace na bázi rozšířené reality a ukazovat tak 
žákům, jak vypadá lidské tělo zevnitř, jsou 
v českém školství vzácné jednotky.

Možná se to jeví jako tristní, ale tak to je. 
Dnes už není velkou překážkou to, že ško-
ly nejsou schopny vybavovat se potřebnými 
zařízeními a připojením. Když na to přijde, 
dá se pracovat s „železem“, které si žáci nosí 
do školy s sebou. Problém spočívá v tom, že 
učitelé nejsou nositeli poznání v dimenzi di-
gitálního světa. Nemohou tedy být ani těmi, 
kdo využitím často přelomových prostředků 
digitálního světa objasňují svým žákům svět 
nedigitální. Jejich žáci se v něm často orien-
tují mnohem lépe, což vnáší do českých škol 
pocit ohrožení učitelské autority. Autority, 
která bývá založena na přesvědčení, že já – 
učitel (starší, vzdělanější, zkušenější) – jsem 
ten moudrý, ten, kdo disponuje klíčem k po-
znání. Jenže digitální technologie, s jejich 
obrovským vlivem na všechny další sféry 
lidské existence, tento vztah nezvratně změ-
nily. Učitel svou pozici nemůže udržet, aniž 
by se s technologiemi vyrovnal jako s feno-
ménem, který se výrazně dotkl jeho vlastní 
profesní identity a autority.

Nemá to jednoduché. Velmi dobře chápu, 
proč se to nedaří: učitelé jsou v dennodenním 
vleku povinností, k jejichž splnění jsou uzpů-
sobeny vnější podmínky (rámcové vzděláva-
cí programy, pravidla vyučování ve škole, 
vybavení škol a žáků etc.). Stejně tak je uči-
telská kvalifikace spojena s určitým přístu-
pem, osvojeným během studia a upevněným 
léty ve školách. Ani ten se zásadně v průběhu 
dekád nezměnil, setrvačnost je velká. Větši-
na učitelů – a to je velmi podstatné – vyrostla 
v době předdigitální. S průměrným věkem 
okolo 50 let strávili mimo digitální svět 
i podstatnou část svého dospělého, profesní-

ho života. Inu, souhrn podmínek nemotivuje 
k tomu, aby se učitelé stali příslovečnými 
lídry v oblasti digitálních technologií. Uči-
telé nejsou „early adopters“, jak bychom si 
představovali, těmi, kdo se jako první sezná-
mí s inovací a dokážou s ní pracovat. V lep-
ším případě spadají do většiny, která se ča-
sem přizpůsobuje trendu, ale často patří mezi 
opozdilce, nebo dokonce oponenty změny. 
Ze současných zákonných požadavků na vý-
kon učitelské profese vyplývá, že učitel musí 
jednou za rok absolvovat školení. Představte 
si v té škále oborových, pedagogických, psy-
chologických, sociálních a technologických 
témat, kolik času asi tak učitel může věnovat 
tomu, aby se z něj stal early adopter. Pokud 
se tím nezabývá ve svém volném čase a ne-
spadá do té části populace, která dychtí po 
tom, co kdo nového objevil, existuje napros-
to minimální šance.

Pokud tedy chceme, aby školy byly místem, 
které předává žákům poznání o technologi-
ích a zároveň jejich prostřednictvím, může-
me buď čekat na to, že se tak stane spontán-
ně, nebo takovou změnu iniciovat. Vzhledem 
k tomu, jak rezistentní školy vůči technolo-
giím jsou, nevidím první scénář jako pravdě-
podobný. Ano, možná dojde k adaptaci škol, 
ale pravděpodobně se tak stane ve vleku 
těch, kdo technologický vývoj určují, ve 
vleku velkých korporací a jejich zájmů. To 
není úplně příznivá varianta. Určitě bychom 
byli raději, kdyby učitelé byli více arbitry, 
kteří dokážou z explozivně se rozšiřujícího 
technologického menu pro své žáky vybrat 
to nejlepší, nikoliv poslušně přijmout to, co 
je obdařeno nejsilnějším marketingem. 

Když přemýšlím o tom, jak iniciovat změnu, 
a nejen technologickou adaptaci, napadá mě 
jedna radikální myšlenka: v osobnostním vý-
voji existuje v některých kulturách instituce 
tzv. gap year, řekněme „roku na rozmyšle-
nou“, v němž člověk, nejčastěji po ukončení 
střední školy, hledá, jakým směrem se vydat. 
Vím, že toto chce dávku velké představivos-
ti, ale proč nedat takovou možnost českým 
učitelům k tomu, aby se adaptovali na svět, 
do nějž mají připravovat své žáky? Myslím, 
že bychom tím vyřešili nejen problém s tech-
nologiemi, nýbrž řadu dalších…

Bob Kartous, vzdělávací think tank EDUin

S jednou věcí je třeba 
se smířit: školy v do-
hledné době nedože-
nou technologickou 
ztrátu, kterou nabraly 
během posledních 20 
let. A je otázka, zda ji 
vlastně kdy doženou. 
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Inovativní školy fungují disidentsky

Co považujete za cíl vzdělávání pro 21. 
století?

Vzdělávání musí myslet dopředu – hodně 
dopředu. Dnešní školáček bude na vrcholu 
pracovních sil za čtyřicet let; příprava vzdě-
lávacího systému zabere dalších deset, mož-
ná dvacet let. Měli bychom dnes přemýšlet 
o tom, co bude potřeba za šedesát let – jaké 
znalosti, jaké dovednosti. Jaké budou či mo-
hou být profese a zaměstnání. To je v rychle 
se měnícím světě skoro nesplnitelná před-
stava – ale přesto není jiná možnost než ji 
mít, neboť připravovat vzdělávací systém 
na potřeby dneška je velkou chybou, bohu-
žel však smutnou realitou. Hlavním cílem je 
tedy rozvinout v dětech a studentech jejich 
talent, schopnosti, umožnit jim získat doved-
nosti, které dojdou uplatnění a naplnění za 
desítky let. 

Řadíte mezi ně i manuální dovednosti? 
V posledních měsících se v médiích obje-
vuje požadavek na znovuzavedení dílen do 
škol. Zdá se vám oprávněný?

Ne, nezdá. Současně ale vnímám potřebu 
rozvoje jemné motoriky jako součásti lid-
ské inteligence. Místo dílen bych tedy do-
poručoval muzicírování (nikoli „hudební 
výchovu“), které oproti kladivu a motyce dá 
člověku ještě několik dalších osobnostních 
rozměrů navíc.

Jak podle vás reaguje veřejný vzděláva-
cí systém na nové požadavky trhu práce 
v důsledku průmyslu 4.0? Tedy na to, že 
bude potřeba obsadit pozice, jež vyžadují 
širokou škálu dovedností – včetně tzv. soft 
skills?

Nejenom že reaguje s několikaletým zpoždě-
ním, ale reaguje navíc špatně. Takzvaný prů-
mysl 4.0 – moc tento termín nemám rád, ale 
budiž – je v našem vzdělávacím pojetí chá-
pán, pokud to trošku zvulgarizuji, jako „ně-
jaké moderní počítačem řízené stroje“. Takže 
– potřebujeme soustružníka 4.0, který bude 
pracovat s numericky řízeným soustruhem, 
a to je vše. Toto je ovšem naprosto mylné po-

Jiří Hlavenka podniká v oblasti informačních technologií a v roce 2016 se 
stal zastupitelem Jihomoravského kraje. Oblast vzdělávání komentuje na 
svém blogu a v „off-line“ režimu se jí věnuje také v projektu, který podpo-
ruje vzdělávání ředitelů středních škol.

Markéta Majerová

Proč podle vás chtějí školy chrlit inovo-
vané kovoobráběče? Podléhají snad tlaku 
průmyslové lobby?

Jednoznačně. Lobby velkých zaměstnavate-
lů, většinově tvořených zahraničními subjek-
ty a menšinově českými, těží z obrovské při-
dané hodnoty, kterou v zemi máme, a tou je 
levná práce, která je zde praktikována v ma-
sovém měřítku. Já je samozřejmě chápu: jsou 
takto nastavení, díky tomu jejich podnikání 
funguje a prosperuje. Jejich „marketing“ je 
velice schopný – vytvářejí zde neustále před-
stavu, že s touto levnou prací, které říkají 
„průmysl“, Česká republika stojí a padá, že 
jsme „tradiční průmyslová země“ a podob-
ně, a straší, že pokud by se zvedly mzdy, 
tak zahraniční společnosti od nás odejdou 
a vzroste nezaměstnanost. Vláda tomuto není 
schopná čelit, a možná že není ani ochotná, 
protože je to dlouhodobě zavedený systém, 
velmi odolný vůči změnám.

Jak má podle vás vypadat optimální na-
stavení spolupráce veřejného vzdělávání 
se soukromým sektorem?

To je obtížné a velmi rozsáhlé téma. Mys-
lím, že veřejné vzdělávání by mělo být stále 
hlavním vzdělávacím proudem v každé spo-
lečnosti, nicméně mělo by být pestré a mělo 
by si ze soukromého sektoru brát ty nejlepší 
a nejzajímavější inovace, které se tam obje-
vují. Soukromý a veřejný sektor by neměl být 
brán jako navzájem si konkurující, ale jako 
spolupracující se společným cílem, kterým 
je poskytnutí nejlepšího možného vzdělání. 

Co myslíte, zlepšuje se u nás výuka IT na 
školách?

Drze vyhlásím, že mě výuka IT na školách 
víceméně nezajímá, protože děti ovládnou 
IT mimoškolním vzděláváním tak dobře, že 
mohou oni vyučovat paní učitelku a ne ona 
je… No dobře, toto je přehnané, ale popisuje 
to realitu. IT představují pro děti a studenty 
nesmírně atraktivní věc, po které pasou sami 
aktivně, jako po jedné z mála. Škola to má 
v tomto velmi těžké, neboť někteří žáci a stu-

Měli bychom 
dnes přemýš-
let o tom, co 
bude potřeba 
za šedesát let 

– jaké znalosti, 
jaké dovednos-
ti. Jaké budou 
či mohou být 
profese a za-
městnání. To 
je v rychle se 

měnícím světě 
skoro nesplni-
telná předsta-
va – ale přesto 
není jiná mož-
nost než ji mít.

jetí doby řízené technologiemi a robotizací, 
která vyžaduje nejen zcela nové profese, ale 
zcela nové dovednosti, v jejichž centru sto-
jí kreativita s přizpůsobivostí, a kolem jsou 
další měkké dovednosti, jak správně zdůraz-
ňujete. Vzdělávací systém chce místo toho 
chrlit inovované kovoobráběče. 
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denti se dokážou „samospádem“ i na základ-
ní škole dostat na úroveň, se kterou mohou 
už na gymnáziu založit technologickou firmu 
(a mnozí to udělají!), a jiní pak stojí nepolí-
beni stranou. Myslím, že v IT by vzdělávací 
systém měl být naprosto individualizovaný, 
s každým žákem a studentem jinak, neboť 
nejen jejich pokročilost, zájem, ale i talenty 
jsou v tomto naprosto rozdílné: počítačový 
grafik je „umělec“, programátor-kodér je 
„dělník“, systémový inženýr je „architekt“. 
Už z tohoto je vidět obtížnost výuky IT na 
škole – možná nejlepší cesta je posadit je do 
místnosti plné počítačů, periferií, Arduina, 
LEGO Mindstormu, 3D tiskáren, nechat je 
tam půl dne řádit a maximálně je přitom jem-
ně vést a inspirovat.

Když zmiňujete požadavek individualiza-
ce ve výuce IT, proč by pak nemohla být 
„na míru“ přizpůsobena výuka i v dalších 
předmětech? I u nich přece platí, že talen-
ty pro splnění jsou u studentů rozdílné, 
stejně jako jejich pokročilost a zájem.

Individualizace v IT mně přijde jako extrém-
ní a ne úplně porovnatelná s jinými obory. IT 
jsou navíc velmi specifický a vlastně i těžko 
zaškatulkovatelný obor, který bych asi ne-
stavěl vedle biologie a zeměpisu. Ale jinak 
samozřejmě máte naprostou pravdu v tom, 
že vzdělávání by mělo v maximální míře vy-
užívat individuální stav, schopnosti a zájem 
jednotlivých žáků a studentů. 

Jaký stupeň vzdělávání v našem systému 
vnímáte jako nejrizikovější?

Člověk se vzdělává od okamžiku, kdy přijde 
na svět, až do okamžiku, kdy z něj odejde 
– takže důležité nebo rizikové jsou všechny. 
Přesto bych ale pozornost upřel na dobu, kte-
rou dítě stráví v základním školství. Na věk, 
kdy ještě není schopno samostatně rozho-
dovat o svém rozvoji. Na věk, kdy nejsnáze 
vstřebává návyky a dovednosti – pokud je 
nezíská, dohání to pak už velmi pracně. 

Přestože považujete dobu na základní 
škole za tu, kdy dítě není schopno se samo 
rozhodnout o svém rozvoji, řada školáků 
na druhém stupni stojí před volbou, zda 
přestoupit na víceleté gymnázium. Jak 
vnímáte existenci osmiletých gymnázií 
v našem vzdělávacím systému?

Jeví se mi jako sporná, ale nemám dostatek 
přesvědčivých dat, abych si udělal jasnější 
názor. Zdá se mi, že škoda, která je způso-
bena třídám, z nichž jsou „vyvedeni“ žáci 
odcházející na víceletá gymnázia, je příliš 

velká a nevyvažuje (i tak poněkud diskuta-
bilní) přínos prvních dvou či čtyř ročníků 
u víceletých gymnázií. 

Stojíte za projektem v Jihomoravském 
kraji, který se snaží inovovat vzdělávací 
systém tím, že podpoří vzdělání ředitelů 
na středních školách. Proč se zaměřujete 
právě na tuto skupinu a ne na učitele?

Vzdělání a kvalitní výběrová řízení na nové 
ředitele středních škol jsou začátkem proce-
su, který bude – aspoň doufám – dlouhodobý, 
vlastně trvalý. Ale školu dělá ředitel, on je re-
žisér nepřetržitého vzdělávacího představení. 
Výborná střední škola není myslitelná bez 
výborného ředitele nebo ředitelky. Počítáme 
s tím, že učitelé přijdou vzápětí – víme, že 
naše inovační plány limituje nedostatek ino-
vativních učitelů a dalších prostředků k mo-
dernizaci vzdělávání. 

Co by podle vás vyřešilo nedostatek ino-
vativních učitelů na školách? A které další 
okolnosti brzdí modernizaci vzdělávání?

V situaci, kdy naprostá většina škol nemá 
odvahu – nebo schopnost, nebo obojí – své 

Samozřejmě žá-
bou na prameni 

je MŠMT. Je 
nejvyšší auto-
ritou, určuje 

pravidla hry – 
ostatní poslou-
chají. Inovativní 

veřejné školy 
dnes fungují 

v podstatě di-
sidentsky, proti 
vůli vrchnosti.
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vzdělávání zpestřit a zmodernizovat, bu-
dou se těžko objevovat učitelé, kteří budou 
toto vzdělávání nabízet. Větší brzdu vidím 
na straně škol; ze zkušenosti se mi jeví, že 
zejména mladí učitelé opravdu chtějí vzdě-
lávat jinak. Diskutoval jsem o tom s jedním 
mladým učitelem a řekl mi: „Já vím, že učím 
špatně.“ To je přece strašné, ale on nemá 
možnost učit jinak, je to takto po něm vyža-
dováno. 

Samozřejmě žábou na prameni je MŠMT. 
Je nejvyšší autoritou, určuje pravidla hry – 
ostatní poslouchají. Inovativní veřejné školy 
dnes fungují v podstatě disidentsky, proti 
vůli vrchnosti.

Ve svých komentářích zdůrazňujete pes-
trost vzdělávacího systému jako nutnou 
podmínku pro jeho fungování. Domníváte 
se, že by stát měl zajistit širší variabilitu 
vzdělávacích možností pro všechny, nebo 
neblokovat soukromý sektor, který se sna-
ží poptávku rodičů uspokojit?

Pestrost zdůrazňuji jako jedinou možnost, 
jak se připravit na nepřipravitelné a jak před-
vídat nepředvídatelné. Nevíme-li, co bude, 
připravme co nejširší nabídku, znalostní 
i dovednostní, s obrovským důrazem na při-
způsobivost, a „ono se to někde potká“. Stát 
by rozhodně měl nabídnout větší pestrost. 
Vždyť víme, že děti mají diametrálně různá 
talentová portfolia, která se navíc rozvíjejí 
u každého v jiném věku s jinou dynamikou: 
a my tu máme jednotný systém, který v šes-
ti letech života dítě narve do normovaného 
kadlubu, protlačí ho násilím skrz a po osmi 
letech je z něj vyplivne. Výjimky typu ZUŠ 
toto nespasí – jsou přece i jiné talenty než 
umělecké. Vůbec to ale neznamená, že by 
stát měl kvůli tomu blokovat soukromý sek-
tor, jak se dnes děje. Právě naopak. Veřejné 
vzdělávání, které je oním hlavním proudem, 
nikdy neposkytne nabídku pro všechny po-
třeby, pro všechny tužby dětí i rodičů: jestli 
volám po větší pestrosti veřejného systému, 
znamená to, že současně musí být dán pro-
stor „největší pestrosti“ sektoru soukromého. 
Ostatně, obrovský zájem o soukromé škol-
ství, který zdaleka přesahuje jeho nabídku, je 
přece tou nejhorší známkou pro vzdělávání 
veřejné – a není to žádná „móda“, jak se nám 
někdo občas snaží namluvit. Je to naopak 
hlasité sdělení a měl by to být i velmi hlasitý 
budíček pro veřejné školství: Vážení, utíkají 
vám zákazníci k jinému dodavateli, a to ve 
velkém! Děláte něco velmi špatně, napravte 
to, prosím vás, nikoli po socialisticku, tedy 
že toho druhého dodavatele zlikvidujete, ale 
tím, že zlepšíte vlastní nabídku.
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48 hodin programování.  
Největší český hackathon začíná

Sotva se rozednívá a do centra inovací Di-
giLab Škoda Auto v pražských Holešovicích 
se postupně trousí dvojice, trojice i osamo-
cení mladí lidé s velkými taškami přes rame-
no. Jsou plni elánu a humoru. Ti zkušenější 
už vědí, co je čeká. Jsou dobře připravení 
a v taškách mají vše, co potřebují. Výkonné 
počítače s nabíječkami, pohodlné oblečení, 
energetické nápoje. Budou je potřebovat. Je 
pátek 6. dubna 2018 ráno a začíná největší 
český hackathon CEEHACKS.

Kdo tohle slovo ještě neslyšel, jde o spojení 
slov hack a marathon. Jde většinou o několi-
kadenní akci, při níž programátoři a inovátoři 
pracují na vyřešení nějakého zadaného úkolu 
formou soutěže. CEEHACKS Smart Mobili-
ty Hackathon Prague 2018 je největším čes-
kým hackathonem jak co do počtu účastníků, 
tak pokud jde o výši odměn pro soutěžící. 
Po 48 hodinách intenzivní práce s minimem 
spánku týmy své řešení představí před od-
bornou porotou a obecenstvem. Ty nejlepší 
nápady si odnesou některou z desítek cen 
a dostanou od partnerů nabídku projekt ob-
chodně dotáhnout a dostat jej do světa.

Budoucnost vměstnaná do tří dnů

Mezinárodní týmy mladých programátorů 
a inovátorů se letos zaměřily na zlepšení mo-
bility. Účastníci se zabývali například tématy 
carsharingu (sdílení automobilů), bikesharin-
gu (sdílení jízdních kol), autonomních vozi-
del, elektromobility nebo zlepšení ovzduší 
ve městech. Pořadatel hackathonu Tomáš 
Studeník letos organizoval už třetí ročník. 
Sám sebe nazývá radikálním inovátorem 
a na hackathony nedá dopustit. Podle něj se 
na nich udělá mnohonásobně více práce než 
v obvyklých podmínkách.

„Hackathony se nekonají v laboratořích ani 
korporátních zasedačkách, neúčastní se jich 
„zaměstnanci roku“. Jsou otevřené každému, 
koho daná problematika zajímá, především 
mladým lidem. Zveme studenty z nejlepších 
univerzit a startupery, co radši stráví víkend 
přemýšlením o velkých problémech lidstva 
než sledováním seriálů či popíjením po hos-
podách,“ přibližuje Studeník. Velkou výho-
dou podle něj je, že účastníci hackathonu po-
cházejí z odlišných prostředí a zemí a jinak 

by ani neměli možnost se potkat. Díky tomu 
mohou vznikat skutečné inovace, a to v mno-
hem kratším čase. „Na co byste normálně po-
třebovali měsíce, dokážou naše týmy vyřešit 
za pár dní,“ dodává.

Výsledky minulých ročníků mu dávají za 
pravdu. Z minulých hackathonů po nároč-
ných dvou dnech vzešly nápady od senzoric-
kých skel v autobusech, na která se dá kreslit 
prsty, přes okapy, kde padající voda vyrábí 
elektřinu, až po dobíjení elektrických aut na-
přímo jedno z druhého. Vítězný nápad před-
chozího Smart Mobility Hackathonu Prague 
2017, zrychlení nástupu cestujících do vozů 
metra „Pralinka“, už zavedl jako pilotní 
projekt německý dopravce Deutsche Bahn 
a zájem o něj má i Tokyo. Světelná signali-
zace bude cestující navádět do nejméně ob-
sazených vagonů a tím ušetří až tři sekundy 
v jedné zastávce.

Letos se přihlásilo 41 trojčlenných týmů a 38 
jednotlivců, kteří vytvořili týmy až na místě. 
Vedle České republiky se nejvíce účastníků 
přihlásilo z Německa, Indie, Polska, Francie 
a Velké Británie. Odborná porota nakonec do 
soutěže vybrala 20 tříčlenných týmů. V od-
borné porotě zasedl například Chief Digital 
Officer společnosti ŠKODA AUTO Andre 
Wehner.

Týmy na akci CEEHACKS Smart Mobility 
Hackathon Prague 2018 jsou obvykle slo-
žené z vizionáře, designéra a programátora. 
Vizionář přichází s nápadem, designér zajis-
tí, aby se lidem řešení líbilo, a programátor 
vytvoří funkční prototyp nového produktu 
nebo služby, například mobilní aplikace. Se 
vším pomáhají zkušení mentoři, letos mezi 
nimi byli například viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR Radek Špicar, ekonom 
a bývalý statní tajemník Tomáš Prouza nebo 
profesor kybernetiky na ČVUT v Praze Mi-
chal Šebek. Nejmladšímu mentorovi bylo 
pouhých 13 let.

Chatující robot, prasátko i díry na silnici

Po slavnostním zahájení už jednotlivé týmy 
zaujaly místo u jednoho ze stolů v dlouhé 
kanceláři, kde běžně přes týden sedí odbor-
níci ze ŠKODA AUTO DigiLab a snaží se 

Eva Samšuková
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v podstatě o totéž. Vymyslet inovace v do-
pravě. Hackathon začíná. Během těchto 48 
hodin ze sebe programátoři dají všechno. 
Pracují přitom s reálnými daty pro Prahu zís-
kanými z dopravních systémů, satelitů, jízd 
taxíků, jízdních řádů a řady senzorů hluku či 
škodlivých zplodin po hlavním městě. Bě-
hem této doby nechtějí být účastníci ničím 
a nikým rušeni, aby se mohli plně soustředit. 
Na místě mají nekonečnou zásobu energetic-
kých nápojů a tyčinek, samozřejmostí jsou 
vydatné snídaně, obědy a večeře. Nechybí 
ani lékařský dohled. Ve vedlejší místnosti 
je relaxační zóna včetně masáží a také spa-
cí místnost, kde hackeři v noci odpočívají. 

Část účastníků ji využila a zvolila taktiku 
pravidelného spánku. První rozhovory tedy 
účastníci dávali až v neděli na slavnostním 
ukončení na Staroměstské radnici, kde své 
nápady prezentovali před odbornou poro-
tou formou několikaminutového vystoupení 
v angličtině.

Spací taktiku zvolil i tým What the hill: 
„Naspáno mám docela dost, jinak by to asi 
nešlo,“ komentuje průběh soutěže Matěj 
Žák. Taktika jim vyšla. Se svým chatbotem 
u poroty získali třetí místo. Zjednodušeně jde 
o zlepšení jejich v Praze nedávno spuštěné 
služby půjčování elektrokol. Mladí podnika-
telé měli problém s tím, že museli odpovídat 
přes chat na velké množství často se opaku-
jících otázek od zákazníků, což je stálo čas 
i peníze. Proto si během víkendu intenzivní 
práce naprogramovali chatbota. Robota, kte-
rý na nejčastější dotazy odpoví na messen-
geru za ně. Chatbot má ale i další funkci. 
Pomáhá vybírat lidi, nejčastěji studenty, kte-
ří za peníze budou převážet kola z místa na 
místo podle potřeb zákazníka. Za to budou 
pobírat drobnou odměnu. „Teď už ale jdeme 
spát, žádné zapíjení výhry se konat nebude,“ 
dodává viditelně spokojený, ale také unave-
ný inovátor. 

Už zhruba patnáctý hackathon má za sebou 
Vít Obrusník. Nyní se už mohou s ostatními 
členy týmu navzájem oslovovat „pane ko-
lego“. Z původní party kamarádů z ČVUT, 
kteří si začali říkat Redcute, se už totiž stala 
prosperující firma. Loni s již zmíněným pro-
jektem zrychlení vlaků Pralinka hackathon 
vyhráli. „Letos jsme přišli soutěžit s prasát-
kem FeFa, jde o chytrou analýzu služebních 
vozů. Je tady trend přechodu na elektromo-
bily a my firmám díky sběru dat spočítáme, 
jestli se jim vyplatí nakoupit do flotily elek-
tromobily a jakou část vozů by měly tyto 
vozy tvořit. Vyvinuli jsme vlastní hardware, 
což je malé prasátko umístěné za oknem. To 
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nám sbírá data z cest. A také software, který 
firmě spočítá, jak optimalizovat náklady pro-
vozu jejich flotily služebních vozů,“ říká Ob-
rusník. A jelikož už jsou to zkušení matadoři, 
nedělali si při práci příliš velký stres. „První 
noc jsme pracovali dlouho do noci, pak jsme 
se normálně vyspali. Druhou noc šli kluci 
dokonce na párty designérů, jako zástěrku 
uvedli, že se potřebují odreagovat,“ směje se 
Obrusník. Tým Redcute nakonec s tímto ná-
padem získal cenu od partnera hackathonu, 
firmy Eurowag, která obdobný problém řeší 
u svých kamionů.

S dalším velmi praktickým nápadem přišel 
tým ToporAuto. Vymysleli a naprogramovali 
systém automatického sběru dat o dírách na 
silnicích. Tento nápad se nejvíce líbil hlav-
nímu partnerovi hackathonu ŠKODĚ AUTO, 
a tak programátory ocenil šestiměsíčním 
pobytem ve Future Mobility Incubatoru 
v Drážďanech, kde budou mít mladí inová-
toři možnost svůj nápad dotáhnout do konce 
a realizovat.

Výhra pro chytré budky na zastávkách

Hlavní cenu vyhrál český tým Student dre-
amers. Přišel s inovativním řešením digi-
tálních jízdních řádů s názvem Smart box. 
„Jde o zařízení, které se umístí na zastávky 
městské hromadné dopravy. Na webu nebo 
na displeji mobilu se ukážou nejen zastávka 
a trasa, ale například i nejbližší zajímavá mís-
ta v okolí, jako je zoo nebo dobrá restaurace. 

Například pro turisty, kteří město neznají, 
to bude přínosné,“ říká jeden z členů týmu 
Adam Rojík, který studuje na ČVUT. Kromě 
toho bude mít Smart box v sobě zabudován 
také vlhkoměr, teploměr a zabezpečení proti 
vandalům. 

Pražskou dopravu „hackly“ i děti

Letos vůbec poprvé vymýšlely inovace v do-
pravě i děti. Dětský tým vymyslel, jak zlepšit 
zážitek z jízdy pomocí chytrých technologií, 
které jim za jízdy řeknou, co zajímavého se 
nachází v okolí vozu. Dětí se ale nonstop 
programování z pochopitelných důvodů 
netýkalo, na noc je vyzvedli rodiče a šly se 
vyspat.
„Všichni to nakonec zvládli. Ale museli 
jsme zavést noční svačinky, kdy jsme o půl-
noci rozdávali banány, čokoládové tyčinky 
a chipsy. Mozek spotřebovává dvacet pro-
cent veškeré tělesné energie, u hackerů na 
hackathonu bych to viděl spíš na sedmdesát 
procent,“ uvažuje organizátor Tomáš Stude-
ník a dodává: „Mobilita, to je krevní oběh 
měst. Praha trpí zácpami, vysokými imisemi, 
hlukem, stresem a tyto problémy doposud 
nemají jednoduchá řešení. Hackathon má 
za úkol přijít s funkčními prototypy řešení 
těchto neduhů a pomoci tak světovým met-
ropolím zvýšit kvalitu života svých obyvatel. 
Věříme, že aspoň polovina nápadů, které 
vzniknou, se brzy objeví venku a zlepší do-
pravu nejen v Praze, ale i jinde na světě.“
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Svět za zrcadlem

Mediální výchova nejsou jenom fake news. 
Toto konstatování je jedním z výsledků 
analýzy stavu mediálního vzdělávání na zá-
kladních a středních školách v ČR, kterou 
vypracoval Michal Kaderka, učitel mediální 
výchovy pro think-tank Evropské hodnoty. 
V březnu tohoto roku ji představil noviná-
řům, a tedy veřejnosti. Pokud chcete nějakou 
informaci sdílet se světem, tak ji musíte sdí-
let prostřednictvím médií. Tady začíná me-
diální výchova, ale nemůže tu skončit. Síla 
médií nás dokáže překvapovat. Poslední kau-
zu spojenou s Facebookem a využitím jeho 
potenciálu společností Cambridge Analytica 
zřejmě nemusím představovat. Pokud vám 
tato kauza nic neříká, zadejte do vyhledává-
ní klíčová slova „Facebook“ a „Cambridge 
Analytica“ a ponořte se do reality naší digi-
tální komunity. Toto jsou nová média, která 
nemají ani tak svoje „novináře“, jako spíše 
svoje algoritmy, a ty vybírají zprávy a tvoří 
(pro nás) naši „wall“. Slovo „wall – stěna, 
zeď“ je v tomto případě krásnou metafo-
rou, nakolik se nejedná o transparentní zeď 
ze skla, skrz kterou můžeme vidět na dru-
hou stranu. Právě naopak – je plná obrázků 
a fakt, které nás dokážou pohltit a sebrat nám 
čas a naši pozornost. Takže mezi nás a svět 
staví zrcadlo – jakousi mozaiku složenou 
z toho, co jsme tomuto algoritmu o sobě řekli 
a co si o nás na základě toho „myslí“. Toto 
jsou nová média – média, která vznikla po 
roce 2000 a která mění náš svět a to, jak ko-
munikujeme. O to tady přece běží – mediální 
výchova je výchovou o komunikaci, o sdíle-
ní informací, o povaze toho, co je to zpráva. 
Mediální výchova nejsou jenom fake news, 
ale mohou být dobrým základem.

Michal Kaderka říká, že mediální gramotnost 
se nezvýší bez lepších digitálních znalostí. 
Musíme si uvědomit, že naše pozornost žije 
internetem. Představte si výpadek připoje-
ní, nebo možná jenom jeho zpomalení. Co 
všechno přestane fungovat? Co nepřestane 
fungovat, je lež, protože ta se šíří jakýmko-
liv médiem. Proto si myslím, že mediální 
výchova by měla být spojena se schopností 
rozpoznat lež. Někdo si možná říká – ale to je 
přece etika, nebo se mýlím? A není mediální 
výchova průřezovým tématem, jehož cílem 
je bourat hranice tradičních předmětů a usa-
dit se v jejich podstatě? Ona tam již v prin-
cipu je od počátku, protože bez písma a kni-
hy by nebylo ani naše vzdělání jako takové. 
A právě proto by mediální výchova měla být 
i učením schopnosti rozpoznat lež: být scho-
pen a ochoten nevěřit, zkoumat a prověřovat. 
Jak si cvičit ostražitost? Považuji za dob-
ré obohacovat příklady mediální výchovy 
v rámci tradičních oblastí tištěných a online 

médií o umění a různé umělecké projekty, 
nakolik jsou to právě umělci, kteří se často 
pohybují na hraně, za niž nemohou novináři 
a učitelé, ale právě tato hrana nám může uká-
zat, kde leží povaha samotných médií. Média 
nejsou jednorozměrná – nedá se o nich mlu-
vit jako o dobrých a špatných; média nejsou 
jenom o nás, ale také pro nás – musíme znát 
toho, kdo je řídí; média jsou manipulativní – 
mohou nás motivovat něco dělat, změnit, ale 
mohou nás také vést k nečinnosti, k apatii, 
ale i k nenávisti a násilí. 

Centrum současného umění DOX připravilo 
projekt zaměřený na digitální gramotnost. 
Nejdříve ale přiblížím pojem digitální gra-
motnost a vysvětlím, co myslím pojmem pro-
jekt. Digitální gramotností rozumějme naše 
schopnosti nezbytné pro práci s informační-
mi technologiemi (ICT) – porozumět jejich 
fungování může být náročný úkol, protože 
se v principu jedná o svět nul a jedniček, ale 
ještě náročnější může být snaha porozumět 
jejich působení. Jenže právě jejich působení 
nám může ukázat jejich fungování v úplně 
jiném světle – nikoliv jako nuly a jedničky, 
ale jako databáze a algoritmy, jako software, 
který je víc než jenom počítačovou hrou. 
A teď druhé slovo: projekt. Projektem je 
myšleno několik aktivit, které se mají spojit 
v jeden celek. Tím je myšleno toto: proměn-
livá výstava obývající galerijní prostor mini-
málně po dobu dvou let, přičemž jednotlivá 
díla budou pravidelně obměňována podle 
aktuálně rozvíjeného tématu nebo zaměření 
na konkrétní aspekt naší digitální existence; 
prostor pro workshopy jako součást výstavy; 
knihovna propojující svět klasické knihy se 
světem hypertextu; webová platforma; a ak-
tivity zaměřené na vrstevnické učení (peer-
-to-peer). Projekt se jmenuje #DATAMAZE 
– Datové bludiště, Centrum DOX ho zahájí 
v květnu tohoto roku a potrvá minimálně po 
dobu dvou let. Ale proč nápad zapojit do pro-
jektu o digitální gramotnosti umělce? 

Jeden příklad za všechny: v rámci výstavy 
Skvělý nový svět (2016/2017) představilo 
Centrum DOX dílo umělecké dvojice Paolo 
Cirio & Alessandro Ludovico Tváří v tvář 
Facebooku. Toto dílo je součástí trilogie zná-
mé jako Trilogie o zmonopolizovaném ha-
ckování, která se zaměřila na tři hlavní hrá-
če v digitálním světě – společnosti Google, 
Amazon a Facebook. Projekt Tváří v tvář Fa-
cebooku byl sociálním experimentem, který 
si přivlastnil milion facebookových profilů. 
Ty byly následně přefiltrovány pomocí soft-
waru rozeznávajícího tváře a poté bylo 250 
000 z nich vloženo na speciálně vytvořenou 
internetovou seznamku a roztříděno podle 

osobností na základě analýz výrazů v tvá-
ři. Koncept spočíval v přesazení identit do 
jiného kontextu v jiném prostoru s cílem 
konfrontovat je s rozsahem nároků, omeze-
ní a společenských pravidel, které Facebook 
předepisuje svým uživatelům. Internetová 
seznamka (Lovely-Faces.com) poskytova-
la prostor pro volné prohlížení výrazů tváří 
a osobních údajů uživatelů Facebooku bez 
jejich vědomí, zatímco Facebook byl kon-
frontován s uměleckým projektem vytvoře-
ným z materiálu v jeho vlastnictví. Projekt 
trval pět dní, během nichž se osobní, medi-
ální a právní reakce slily v globální masovou 
mediální performanci. Tváří v tvář Face-
booku je příkladem uměleckého díla, kdy se 
z umělce stává online aktivista, jehož cílem 
je poukázat na to, jak používáme, resp. neu-
míme používat Facebook jako takový a spíše 
si jím listujeme jako tradičními novinami, ale 
on od nás vyžaduje jiný přístup. Jak ukazuje 
výše zmiňovaná kauza Cambridge Analyti-
ca, Facebook není tak, jak tomu bylo u novin 
nebo televize, více méně anonymním médi-
em. Podstatou Facebooku je deanonymizo-
vat, spojit virtuální a reálnou identitu v jeden 
celek. V rámci projektu #DATAMAZE před-
stavíme jiné dílo od Paola Ciria zaměřené na 
službu „Google Street View“, tedy projekt 
zaměřený na pořizování a sdílení fotografií 
z ulic po celém světě. 

Žijeme v době, jež vyžaduje „kurátory in-
formací“, kteří překračují tradiční média 
a přinášejí nám důležité zprávy ze světa, ve 
kterém žijeme a který nás obklopuje. Právě 
umělci se nám mohou stát pomocníky, když 
se pokusíme překonat pomyslnou zeď a vy-
kročit do krajiny za zrcadlem. O to intenziv-
nější je tato potřeba, pokud si uvědomíme, že 
stojíme na prahu nové revoluce – momentu, 
kdy automatizace dosáhne svého vzestupu 
a vrcholu, odpojí se od člověka a stane se sa-
mostatnou inteligencí, umělou. Ano, nemlu-
vím o zítřku, nemluvím ani o roce 2020. Ale 
podle všeho se toho v nějaké formě většina 
z nás dožije. A bez kvalitní mediální a s ní 
propojené digitální gramotnosti to budeme 
mít jak my, tak ti nejmladší hodně náročné. 

Michal Kučerák
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Jak se postavit k mediálnímu vzdělávání?

Jeden z nejvýraznějších pedagogů mediální 
výchovy nám během konference rozdává 
materiály. „Víte, tím, že je mediální výchova 
průřezové téma, stává se často ‚problémem 
někoho jiného‘. Takže to nakonec neučí sko-
ro nikdo.“ Zároveň upozorňuje na to, že je 
sice hezké, že se veřejnost začala o mediál-
ní výchovu zajímat (především kvůli oba-
vě z dezinformací), ale výchova se nemůže 
redukovat jen na fake news. Studenti mají 
umět kriticky posoudit informaci a mít pře-
hled o mediálním trhu a úloze veřejnopráv-
ních médií.

Nedostatečný prostor pro kontroverzní 
mediální výchovu 

„Když chceme navýšit dotaci hodin mediál-
ní výchovy, automaticky musíme přemýšlet, 
kde jinde ty hodiny škrtneme. Není možné 
stále jen prodlužovat seznam znalostí, které 
do sebe musejí žáci dostat. Obzvlášť velký je 
tento problém u učilišť – pokud se tam třeba 
ZSV učí jen jeden rok jednu hodinu týdně, je 
jasné, že na mediální výchovu čas nezbude.“ 
Kromě obtížného hledání volného prostoru 
na mediální vzdělávání Kaderka upozorňuje 
i na to, že „mediálka“ je v současné době pro 
mnoho rodin svou kontroverzí srovnatelná se 
sexuální výchovou. „Rozdělení společnosti 
v současné době probíhá mimo jiné i na zá-
kladě toho, kdo jakým médiím věří a jestli 
věří vůbec nějakým.“ Pokud pedagog bude 
například v hodinách mluvit o nezastupitelné 
roli veřejnoprávních médií, těžko se zabrání 
tomu, aby to určitá část rodičů neviděla jako 
nevyžádanou indoktrinaci. Každá rodina 
chce své děti sama vychovávat k tomu, ja-
kým médiím lze důvěřovat.

Digitální technologie jsou základ 

Zároveň Kaderka upozorňuje, abychom ne-
zapomínali na komplexnost mediální proble-
matiky. Předně jedním faktorem pro úspěch 
mediálního vzdělávání je jazyková vybave-

nost – znalost cizích jazyků při ověřování in-
formací z různých zdrojů je naprosto klíčová. 
Bohužel výuka cizích jazyků je další oblastí, 
která se (s ohledem na její potřebu v globa-
lizovaném světě) v českém školství zdá být 
poněkud podhodnocena.

Žáci se také nebudou orientovat v součas-
ných médiích, pokud nebudou dostatečně 
digitálně gramotní. (A abychom si to ujasnili 
– digitální gramotnost nezahrnuje jen prá-
ci ve Wordu a umění stáhnout si „appku“.) 
Větší znalosti moderních technologií pova-
žuje za prioritu i Ministerstvo školství, proto 
si v roce 2013 stanovilo za cíl aktualizovat 
vzdělávací systém tak, aby reflektoval sou-
časné požadavky informačních technologií. 
To je shrnuto v dokumentu Strategie digitál-

Ester Klimecká, redaktorka The Student Times
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ního vzdělávání do roku 2020. Bohužel plně-
ní této strategie má zpoždění, jak je v českém 
školském prostředí zvykem. A vzhledem 
k tomu, že se už píše rok 2018, nastává ne-
bezpečí, že strategie bude splněna tak říkajíc 
za deset minut dvanáct. Kaderka také vy-
světluje, že moderní vzdělávání netkví jen 
ve vyučovaném obsahu a jeho didaktickém 
způsobu předání, ale i v technologiích, kte-
ré by se přirozeně měly účastnit procesu. 
Pak s ironickým úsměvem dodává, že těmi 
technologiemi nemá na mysli jen oblíbené 
powerpointové prezentace. Tento vývoj re-
flektuje i Strategie digitálního vzdělávání, 
která v dokumentu uvádí například organi-
zaci Otevřené vzdělávání nebo taktiku Bring 
your own device, kdy žáci v hodinách využí-
vají vlastní digitální přístroje. 

Řiďme se reáliemi 

Jako největší problém však Kaderka vidí, 
že většina školských reforem se v současné 
době provádí na základě emocí namísto toho, 
aby změny byly podloženy daty a výzkumy. 
Jako příklad uvádí návrh na zavedení branné 
výchovy na školách, který prosazuje minist-
ryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Tato 
výchova mu připadá z hlediska toho, jaké do-
vednosti budou děti v budoucnu potřebovat, 
naprosto irelevantní.

Opodstatněné školské reformy by měly být 
podloženy pedagogickým výzkumem. Avšak 
instituce, která by toto pro stát zajišťovala, 
v současné době chybí. Do jisté míry vý-
zkumnou funkci plní pedagogické fakulty, 
ale je otázka, zda by se národní zájem měl 
nechat jen na jejich bedrech, která už tak jsou 
dost přetížená. Není proto divu, že je aktuál-
ně směřování školství motivováno spíše než 
faktickými čísly strachem a emocemi. Kon-
ference končí otázkou jedné z novinářek: „Je 
vůbec cesta ven z tunelu?“ Michal Kaderka 
se unaveně usměje. 
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Technologie ve vzdělávání

Pronikání sítí, dat a obrazovek do všech 
sfér života se nevyhne ani školství. A stejně 
jako jinde, i zde přinese celou řadu zásad-
ních změn. Digitální technologie promění 
samotné základy vzdělávacího systému, ne-
boť současné děti nebudou ochotné podílet 
se na výuce (čti: ,,komunikaci“), jejíž formy 
a smysl neodpovídají světu, jehož jsou sou-
částí. Školství nemůže nebrat v potaz nasta-
vení dnešních dětí, které je digitální, protože 
digitální je společnost, do níž se narodily.

Zatímco v tradičním modelu školy stojí 
v centru výuky pedagog a vysílá informace 
(znalosti a postupy) směrem ke studentům, 
kteří se učí tím, že je zpracovávají, v digi-
talizované škole nemá hodina žádné jasně 
definované centrum, odkud by informace 
vycházely. Center je tolik, kolik je do výuky 
zapojeno lidí (pedagogů i studentů) a infor-
mačních médií (obrazovky, tablety, chytré 
telefony, počítače, roboti). Je to změna ana-
logická k té, která probíhá v mediálním svě-
tě. Zatímco televize vysílá z jediného centra 
tutéž informaci do všech domácností, v době 
Internetu nekonečno vysílacích center vysí-
lá nekonečno možných zpráv síti příjemců, 
z nichž každý vnímá odlišnou informaci. Di-
gitální informace jsou personalizované a po-
krývají celé spektrum všech možností. 

Díky rozšíření technologií do procesu vzdě-
lávání tak učitelé ztratí své místo dominant-
ního zdroje informací. Nepřijdou o práci, to 
neříkáme, ale přijdou o kontrolu informač-
ních toků ve třídě. To samozřejmě velká část 
dnešních učitelů nechce, a proto se tyto změ-
ny neodehrají příliš rychle a v příštích letech 
lze očekávat velký odpor proti přítomnosti 
digitalizaci života ve školách. Tradiční škola 
je masové médium (škola filtruje a předává 
informace) a individuální přístup, který di-
gitalizace přináší, bude nad síly většiny za-
stánců klasických forem výuky. Pomalá ak-
ceptace společenských změn bude zvyšovat 
komunikační propast mezi učiteli a studenty.
V digitalizované učebně jsou tedy všichni 
vysílači i přijímači informací. Učitel přestá-
vá být „tvůrcem“ výkladu a stává se jedním 
z mnoha řešitelů aktuální komunikační situ-
ace. A naopak studenti přestávají být pou-

hými pasivními příjemci učiva a začínají se 
aktivně podílet na jeho tvorbě. To vede nejen 
ke zmizení monopolní moci nad hodnoce-
ním, co je pravdivé či nepravdivé, správné 
či nevhodné, důležité či nedůležité atd., ale 
především k nutnosti všeobecné spolupráce 
a sdílení, což jsou základní pohyby doprová-
zející všechna digitální prostředí. Kyberpro-
stor je přirozeně kolektivní. Technologie při-
nesou do škol týmovou spolupráci, legalizaci 
opisování, hlasité našeptávání, kopírování 
a neustálou potřebu tvořit a inovovat, tj. ne-
konečný proces učení. Studenti se budou učit 
nejen od vyučujícího, ale také od sebe navzá-
jem. To se samozřejmě děje již dnes, jen se to 
nepovažuje za součást oficiálního curricula. 

Digitální zdroje nahradí učebnice a cvičební 
sešity. Dnešní svět je příliš pestrý a měnící se 
a není v silách žádného analogového média 
(encyklopedie, řady učebnic) smysluplně za-
chytit jeho důležité aspekty a tvary. Nemluvě 
o tom, že jsme vstoupili do postfaktického 
světa (a už z něj nevystoupíme, neboť i po-
zitivistický pohled na svět prochází evo-
lucí a není možné udržet normy 19. století 
navždy), rozpadá se naše pojetí pravdivosti 
a jistoty a nastává čas vrhat nové pohledy, za-
ujímat neotřelé přístupy, improvizovat a ne-
bát se nevědět.

Digitální prostředí jsou nestálá, bez přestání 
se inovující a vyžadují permanentní otevře-
nost, kreativitu a aktivitu. Dnešní svět nese-
stává z odpovědí, ale z otázek. To právě zna-
mená postfaktická doba. Čelíme problémům, 
jejichž řešení nejenže neznáme, ale často 
ani nedokážeme zahlédnout jejich přibliž-
né obrysy. Schopnost kreativně se postavit 
k otázkám, které nemají žádný jasný postup 
řešení, je právě něco, co se můžeme učit díky 
zahrávání si s digitálními médii, pro něž jsou 
tekutost, nejistota a práce s chybou standar-
dem. Výhodou je i to, že současní učitelé 
neumějí s technologiemi správně zacházet, 
takže mají příležitost přenést zodpovědnost 
za znalosti a postupy na žáky a studenty. Jde 
koneckonců o řešení, která se týkají i jejich 
světa. V digitální škole se učí všichni, žáci, 
vyučující i neuronové sítě.

Dnešní děti rostou do 
digitálního světa. Od 
útlého dětství kolem 
sebe vnímají dospělé 
používající technolo-
gie. Jelikož je přiroze-
ností dětí učit se vše-
mu, co je potřeba ve 
světě jejich rodičů, cítí 
neodolatelnou touhu 
dělat totéž. Pro dneš-
ní děti jsou digitální 
zařízení zcela přiro-
zenou součástí světa, 
stejně přirozenou jako 
pohádky, králíci, pra-
vidla stolování, čtení, 
psaní nebo mluvení. 
Děti cítí, jak důležitou 
složkou naší kultu-
ry technologie jsou, 
a rozhodně se chtějí 
stát plnohodnotným 
členem svého spole-
čenství.

Jan Kršňák
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Opuštění potřeby monopolního vysílače 
informací nahrává interdisciplinárnímu pří-
stupu. Svět nesestává ze škatulek, chemie 
se prolíná nejen s biologií, ale i s výrobou 
tužek a papírů, a tedy s historií a občanskou 
výchovou. A tak dále. Digitalizace vzděláva-
cího obsahu přinese rozpuštění hranic dneš-
ních předmětů. Přesně jak to umožňuje sou-
časný RVP. Digitální gramotnost je v něm 
označována jako průřezové téma, ale spíše 
to dopadne tak, že „matematika“ či „země-
pis“ se budou prořezávat do témat digitální 
společnosti odrážející se v očích digitálně 
vyrůstající mládeže. ŠVP v digitalizovaném 
školství není možné sepsat, přestože tech-
nologie knihtisku je stále k dispozici, a tak 
jeho ,,sepisování“ probíhá o přestávkách ve 
sborovnách, kde se dospělí účastníci školní-
ho provozu domlouvají na zasíťování témat, 
jež se v jednotlivých učebních blocích ote-
vírají, aniž by se zaměřovali na očekávané 
výstupy, protože v digitální době je mnohem 
vhodnější nic neočekávat, jak nám ukazují 
dnešní studenti, kteří od školy neočekávají 
nic moc, nejčastěji papír. Umění spolupráce 
v nejistém prostředí je klíčovou kompetencí 
naší doby a rozhodně i naší budoucnosti. 

Jelikož změny, kterými prochází digitalizo-
vaná společnost, jsou příliš rychlé, jen velmi 
pozvolna (možná vůbec ne) s sebou přiná-
šejí změny samotného člověka. Lidské tělo, 
emoce, které procházejí nervovou soustavou, 
vědomí, bolest, radost, strach, smutek, zvě-
davost či lidská představivost jsou výsled-
kem dlouhého evolučního procesu a i v ná-
sledujících desítkách let budou bezesporu 
hrát svou roli. Poznávání přirozených vlast-
ností a schopností člověka má tedy své místo 
i v digitalizovaném prostředí, proto zejména 
v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ 
nemusejí mít technologie žádný výrazný vliv 
na vyučování. Rozhýbávání prstů, například 
při zacházení s nožem, je pro rozvoj mozku, 
pozornosti i logického myšlení zásadnější 
než výukové aplikace. V raném dětství jde 
mnohem více o poznávání sama sebe než 
o poznávání společnosti. Nejdůležitějším 
kouskem světa je pro každého ostatně jeho 
vlastní tělo.

Na vyšších stupních ZŠ, středních a vyso-
kých školách jsou nicméně změny přinášené 
digitalizací společnosti nevyhnutelné. Buď 
se zdejší život přizpůsobí potřebám dnešních 
dětí a současným komunikačním situacím, 
anebo jej děti nebudou vnímat. Chtějí se učit, 
chtějí poznávat svět a žít v něm a potřebují, 
aby je v tom dospělí doprovázeli vhodným 
způsobem. Když jste dítě, hodí se mít k ruce 
někoho, kdo má životní moudrost, kterou 
s vámi chce sdílet. Učitel v digitální třídě je 
mnohem více mentorem než neomylnou au-
toritou. Umí pracovat s chybou a nejistotou, 
ví o tématech číhajících za rohem a nebojí se 
je studentům představit. Jeho rolí je otevírání 
a jeho odměnou neustálý údiv nad přísunem 
nových myšlenek, postupů a řešení rodících 
se v čerstvých myslích přicházející generace.
Být vzdělaným znamená orientovat se v te-
kuté síti pravd. Svět je živý a neustále se 
mění. Neexistuje žádný všeobecný základ, 
nikdy neexistoval. Je to idea z konce 18. sto-
letí. Existují pouze lidé zaplétající se se svo-
jí dobou. Žijeme ve zvláštních časech. Jde 
v nich o to, neztratit zdravý rozum a citlivé 
srdce tváří v tvář umělým inteligencím. 

,,Digitus“ znamená latinsky prst. Na inter-
aktivní tabuli může synchronně pracovat 
i deset žáků. To znamená, že sto prstů může 
naráz hrát na klaviaturu jednoho problému 
a společně nacházet jeho řešení. Je mimo 
naši současnou představivost vymyslet tako-
vý problém a samozřejmě ještě dále se na-
chází možnost vidět jeho řešení. Jak se počítá 
rovnice o deseti neznámých deseti lidmi tak, 
aby všichni procházeli řešením současně a ve 
stejný okamžik objevili, že už došli do cíle, 
který předem nebyl nikomu známý. Čistě 
teoreticky (a technicky) je takové kolektivní 
vědomí možné. Život není než multidoteko-
vá interaktivní tabule a dnešní děti to vědí. 

Technologie 
přinesou do 

škol týmovou 
spolupráci, 

legalizaci opi-
sování, hlasité 
našeptávání, 
kopírování 
a neustálou 

potřebu tvořit 
a inovovat, tj. 

nekonečný pro-
ces učení. 
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Virtuální škola ve vašem obýváku

Základní pomůcka – počítač a přístup 
k internetu

Studium online je základním stavebním ka-
menem vzdělávání 4.0. Vizuální zpracování 
informací, e-learningové studium, výuková 
videa, individuální komunikace s lektorem 
přes Skype, otevřené zdroje. To je jen výsek 
možných forem, které online vzdělávání na-
bízí. Centrum pro talentovanou mládež pra-
cuje s těmito nástroji a poskytuje tak svým 
studentům studium ve špičkové kvalitě.
 
Motivace a chuť se rozvíjet

Online kurzy nejsou pro každého. Vyžadují 
od studenta disciplínu, dodržování termínů 
a motivaci pro samostudium. Studenti CTM 
často již od střední školy vědí, jaký je jejich 
srdcový obor, někdy mají rovnou jasno, která 
univerzita je ta jejich pravá. 

E-learningová forma studia (především 
MOOC kurzy) má poměrně nízkou míru do-
končení. Kurzy CTM se chlubí mírou dokon-
čení 95 %, a proto se studenti na své vysněné 
univerzity dostávají a zařadí se tak mezi svě-
tovou špičku.

Angličtina až na prvním místě

Nové poznatky ve vědních oborech jsou ob-
vykle nejdříve publikovány v angličtině, od-
borná literatura stejně tak. S tím studenti on-
line kurzů nemají problém, protože všechny 
z více než stovky otevíraných kurzů v CTM 
jsou kompletně v angličtině. Studenti se na-
učí anglickou oborovou terminologii a jsou 
v ní jako doma. Jsou připraveni na složení 
mezinárodních AP zkoušek, a navíc se vý-
razně posunou v oboru, který studují, až na 
úroveň prvních či druhých ročníků univerzit.

Trend online vzdělávání přichází i do škol

V České republice s Centrem pro talentova-
nou mládež spolupracují vybrané školy, které 
online vzdělávání začleňují do výuky. Ať už 
jako volitelný předmět, nebo jako kroužek 
pro talentované studenty. Od roku 2010 kur-
zy CTM Online úspěšně absolvovalo více 
než 1500 studentů.

Stejně rychle, jak ustupuje frontální výuka, 
přichází vzdělávání online. Vzdělávání, které 
nemá hranice, stojí pouze na touze po vědění 
a motivaci studenta. Má neomezené možnos-
ti a může na vašem monitoru otevřít bránu 
do nejprestižnějších univerzit a ke kapacitám 
v oboru.

Studovat online školu, 
dokonce mezinárodní, 
mohou čeští studenti 
(11 až 18 let) pro-
střednictvím Centra 
pro talentovanou mlá-
dež. CTM s podporou 
zahraničních partnerů 
a univerzit studentům 
nabízí semestrální 
online kurzy nejrůz-
nějšího zaměření. To 
vše v odborné anglič-
tině. Kurzy prohlubují 
znalosti v jednotlivých 
oborech, látka často 
přesahuje středo-
školský rámec učiva. 
Studenti mají možnost 
věnovat se podrobně 
oboru, který je baví. 
Protože být v něčem 
špička vyžaduje mít 
náskok před ostatními.

Jeanne Bočková, ředitelka CTM



39

Centrum pro talentovanou mládež je nezis-
ková organizace, jež umožňuje motivova-
ným dětem nahlédnout do oborů, které je 
zajímají, prostřednictvím Objevitelských so-
bot, příměstských táborů a online kurzů. Pro 
studenty je Centrum spíše virtuální střední 
školou, ve které studují online, v angličtině 
a připravují se ve spolupráci s lektory na 
složení mezinárodních zkoušek nebo přijí-
macích zkoušek na své vysněné univerzity. 
V Centru pro talentovanou mládež dbají na 
rovnováhu v celkovém rozvoji osobnosti, 
proto v nabídce najdete i kurzy relaxace, 
jógy a psychohygieny. Program podporuje 
AFCSLS a Nadace RSJ.

www.ctm-academy.cz

Co říkají studenti o CTM? Co pro ně 
CTM znamená?
(výsledky dotazníku z dubna 2018)

„Možnost učit se svůj oblíbený předmět v ci-
zím jazyce – to je k nezaplacení.“

„Příležitost naučit se novým dovednostem 
použitelným jako kredit navíc k přihlášce na 
vysokou školu.“

„Je to skvělá příležitost rozvinout svou úro-
veň vědomostí i angličtiny v jednom. Člověk 
se hodně dozví a má možnost i najít si nové 
přátele.“

„Možnost proniknout i mimo uzavřený škol-
ní systém ČR“

„Všechny programy CTM nabízejí obrov-
skou zkušenost pro rozvoj nejen akademic-
kých znalostí, ale i pro vytříbení cílů a pri-
orit.“

Vzdělávání, kte-
ré nemá hrani-
ce, stojí pouze 

na touze po 
vědění a moti-
vaci studenta. 



40

 České školy a digitální technologie: Jak si stojíme?

Téměř každý žák dnes má chytrý telefon, 
a i když se jejich kvalita liší podle socioeko-
nomického statusu, na internetu mimo ško-
lu stráví prakticky stejně dlouho. Ale co se 
smartphony ve škole? Je evidentní, že v roce 
2018 by se proti technologiím ve školách sta-
věl už jen pošetilec. Podle nedávného šetření 
České školní inspekce posílají školy ročně 
přes 80 milionů korun soukromým společ-
nostem, které pro ně na oplátku zajišťují in-
formační systémy ulehčující administrativu, 
spravující evidenci žáků, známek a tak po-
dobně. Rodiče pak přijdou na druhém konci 
do styku se systémy, jako jsou Bakaláři nebo 
Škola online. Jenže technologické možnosti 
jsou mnohem širší.

Školské informační systémy jsou jen jed-
ním z odvětví průmyslu, který nese zkratku 
edtech z anglického education technology 
(technologie ve vzdělávání). Tento v posled-
ních letech významně expandující byznys 
se rozpíná od online kurzů přes testování 
a hodnocení až po virtuální realitu. A o jeho 
měření a kategorizaci se mimo jiné snaží pro-
jekt Global Edtech Landscape, jenž s pomocí 
umělé inteligence rozřadil 15 tisíc existují-
cích inovací, které provázejí různé fáze vzdě-
lávání po světě, do 26 tematických klastrů. 

A aby čísla dostala ještě větší váhu, Navitas 
Ventures odhaduje, že do těchto projektů do-
sud nateklo již přes 50 miliard amerických 
dolarů.

Největší světové výstavy edtechu každo-
ročně probíhají v Londýně a na východním 
pobřeží Spojených států. Každý leden pro-
bíhá největší veletrh Bett, který představu-
je nejnovější trendy v odvětví. Letos se na 
něm prezentovaly nejnovější systémy správy 
školy, učení a vzdělávacího obsahu, vizuali-
zační nástroje a hry pro ilustraci technických 
a přírodovědných předmětů nebo poslední 
módní výkřik – virtuální realita. Ta využí-
vá faktu, že člověk se nejlépe učí vlastním 
poznáváním, a tak učiteli dovoluje brát svou 
třídu například na výpravy do historických 
etap, které by jinak stěží ilustrovali s pomocí 
projektoru, nebo v odborných školách třeba 
pod karoserii auta. Své místo si rovněž našly 
desítky fi rem nabízejících vzdělávací cesty 
k programování pro všechny věkové katego-
rie, zpravidla doprovázené roboty jako živou 
demonstrací napsaného kódu. Mezi vývojáři 
a obchodními zástupci na veletrhu potká-
te stánky různých světových ministerstev 
školství, neziskových organizací a zejména 
všudypřítomné učitele, ředitele a školské či-

nitele na krajských nebo státních úrovních. 
Ti všichni se na Bettu, EdTechXu a dalších 
výstavách a akcích setkávají a hledají nové 
možnosti pro školy a školní výuku. Zkrátka, 
na Západě je orientace na žáka a přiblížení 
předmětů dnešnímu světu prioritou.

Jaká je však realita v českých školách? Let-
mý přehled potvrzující dojem čtenáře, že tak 
veselé jako u bohatých sousedů to nebude, 
nám může dát shrnutí nadpisů ze zmiňova-
né zprávy České školní inspekce z loňského 
září. Ta hodnotila využívání digitálních tech-
nologií ve školách od mateřských až po vyšší 
odborné:

• Koncepce a fi nancování jsou neefektivní
• Personální zajištění je nedostatečné
• Počítače jsou zastaralé a připojení omezené
• Situace je kritická

Pěti indikátorům, které inspekce stanovi-
la pro minimální úroveň kvality digitálních 
technologií a jejich správy, vyhovuje jen ne-
celých 10 % velkých základních škol a o tro-
chu více než 20 % škol středních a vyšších 
odborných.

Navzdory polním podmínkám Česko nehází 
fl intu do žita. Řádově větší problém než ve 
vybavení a jeho správě totiž leží v obsahu 
informatiky jako samostatného předmětu. 
V něm se žáci základních i středních škol 
učili často to, co již uměli, nebo umět ne-
potřebují: kancelářský balík, komponenty 
počítače či binární kód. Národní ústav pro 
vzdělávání proto chystá změnu rámcových 
vzdělávacích programů, které budoucí stu-
denty (a zcela jistě i jejich učitele) postaví 
před nové výzvy. Dominantou je záběr na 
programování, které je žádoucí jak z pedago-
gického pohledu, neboť umožňuje uvažovat 
nad vlastním uvažováním (metakognice), tak 
z pohledu ekonomického, v němž je kódo-
vání jednou z perspektivních dovedností pro 
21. století. V návrhu očekávaných výstupů 
tak bude ústav od budoucích žáků vyžadovat 
schopnost vytvořit vlastní program, struktu-
rovat data v informačních systémech nebo 
rozumět pojmům, jako je algoritmizace nebo 
digitální stopa.

Se znalostí pokročilosti nabídky edtechu 
a jeho pozitivního vlivu nejen (ale v do-
mácím kontextu zejména) na učení musím 
smutně konstatovat, že česká škola – až na 
výjimky – stále virtuální a reálné prostředí 
nezvládá propojit. Třebaže nelze bez vý-
hrad tvrdit, že zapojení nových technologií 
do výuky přímou úměrou zvyšuje žákovské 
výsledky v testech, existují další měřitel-

 Štěpán Kment

Foto: zdroj Bettermarks
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né domény, které bychom neměli opomíjet. 
Edtech může mimořádně zlepšovat zapojení 
slabších žáků, měnit nehybnou látku na inter-
aktivní nebo zpřehlednit učitelovo plánování 
díky podrobným informacím o individuál-
ním pokroku každého z žáků.

Technologie ve vzdělávání by se neměly 
stát důležitějšími než obsah, nicméně jejich 
promyšlená přítomnost může žáky více mo-
tivovat a umožnit lepší splynutí školy s jejich 
životem mimo ni. Na to všechno je ovšem 
potřeba dostatečné fi nancování a podpora, 
které se školám nedostává v nutné míře. 
Školní inspekce zjistila, že většinově jde na 
měsíční náklady spojené s digitálními tech-
nologiemi částka do 5000 Kč. A každému je 
jasné, že nula navíc by mohla přinést nové 
příležitosti.

Foto: zdroj https://www.navitasventures.com/
insights/landscape/

Foto: zdroj Bettermarks
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Když roboti učí

Je prosluněné dubnové odpoledne na praž-
ském sídlišti. Teplota atakuje 22 stupňů. Jaro 
už není a zima se překuluje rovnou do léta. 
Učitelé Andrej a Michal vcházejí do třídy. 
Ihned je obklopuje hlouček třeťáků a čtvrťá-
ků. Své zraky upínají k vaku, který jeden uči-
tel vnáší do třídy. 
Děti začínají nadšením skandovat: „Roboti! 
Roboti! Roboti.“
Před učitelem se vytváří fronta natažených 
rukou, která se sápe po vaku. 
Děti postupně naslepo vytahují z vaku malé 
černé koule. Jsou to roboti. 
Děti je zapínají a roboti se rozutíkají po třídě. 
Děti běží za nimi a sledují světelné signály, 
které roboti vysílají. 
Výuka začíná. 
To není první stránka nějakého antiutopic-
kého románu, ale realita roku 2018 na jedné 
soukromé pražské škole. Podobné je to ale 
i na mnoha dalších školách po celé republi-
ce. Malí černí roboti se jmenují Ozoboti a od 
roku 2014 se vkrádají do tříd po celém světě 
a učí děti programovat. 
Reagují tak na zájem rodičů a dětí i tlak vlád 
po celém světě na začlenění výuky progra-
mování do povinného kurikula.

Za 50 dolarů od školky po vysokou

Ozobot byl vyvinut malým mezinárodním 
týmem pěti lidí a od roku 2014 je k mání za 
cenu kolem 50 dolarů. Robot na první pohled 
zaujme svými malými rozměry. Na výšku má 
necelé tři centimetry, takže se vejde do kap-
sy u kalhot či kabelky. Pohybuje se pomocí 
dvou poháněných gumových koleček. Vypa-
dá jako průhledná, mírně kouřově zbarvená 
kulička, která částečně umožňuje pohled na 
řídící elektroniku a přes niž je vidět světlo 
barevných LED uprostřed. 
Kluci i holky z pražské sídlištní školy vy-
rábějí z papíru různé čepice, nástavce a jiné 
propriety, kterými si zkrášlují a přizpůsobují 
své roboty. Vzduchem létají i první zdrobně-
liny a jména robůtků. Botík. Robert. Ozík. 
Na první pohled je vidět, že vývojáři chtěli 
od začátku vyrobit spíše atraktivní hračku 
než ztělesnění RUR.
Mezi základní funkce robotů patří sledování 
čáry. 
Ruce dětí jsou zapatlané od fixek. Ve dvoji-
cích děti malují na papíry rozložené po zemi 
různá bludiště. Střídají přitom červenou, 
modrou, zelenou a černou fixku. Roboti je-
dou po černých čarách, narážejí do sebe, 
vyhýbají se propastem, drakům a jiným ne-
bezpečenstvím, která pro ně vytvořila dět-

ská fantazie. Někdy jedou rychleji, někdy 
pomaleji, jindy se rozsvítí jako novoroční 
ohňostroj. Vše v závislosti na tom, jaké kom-
binace barev děti použily. 
„Unikátní vlastností Ozobotů je rozsah zna-
lostí a dovedností, které jsou schopni po-
krýt. Jednoduché hádanky, kdy je potřeba, 
aby Ozobot našel cestu z bludiště na papíře 
rozloženém na stole, zaujmou předškoláky 
a děti na prvním stupni. Programování v pro-
gramovacím jazyku Ozoblockly pak přináší 
práci s funkcemi, proměnnými a logickými 
výrazy, a u toho se zapotí klidně i studenti 
vysokých škol,“ uvádí pětadvacátník Michal 
– programátor a nadšený skautský vedoucí, 
který dětem na pražském Jižáku pomáhá při-
blížit svět počítačů a algoritmického myšle-
ní.

Proč vlastně programovat? 

Podle různých odhadů bude trh práce potře-
bovat stále více kvalifikovaných odborníků 
na informační a komunikační technologie. 
Digitální ekonomika se vyvíjí sedmkrát 
rychleji než celosvětová ekonomika. Podle 
zprávy Agenda pro digitální Evropu, kterou 
zveřejnila Evropská komise v roce 2014, 
bude evropský trh v roce 2020 potřebovat 
900 000 odborníků na informační a komuni-
kační technologie. 
Programování už také dávno není jen vý-
sadou ryze technických oborů. Stále více 
pracovních míst vyžaduje znalost kódování 
v úkolech souvisejících s tvorbou a úpravou 
jednoduchých webových stránek, aplikací, 
blogů, správy online obchodů atd.
Zmíněná zpráva Evropské komise odhadu-
je, že v současnosti 90 % všech pracovních 

míst vyžaduje alespoň základní počítačové 
dovednosti. Shodou okolností, navzdory 
rostoucímu přístupu k technologiím, 50 % 
zaměstnanců stále nemá v této oblasti dosta-
tečné kompetence. 
Vzniká nám tu tak vzdělávací deficit, který 
se vzdělávací systémy v celé Evropě snaží 
překlenout.
Mitch Resnick ze společnosti MIT Media 
Lab to vyjádřil ve svém slavném vystoupe-
ní na TEDu:  „Mladí lidé dnes mají spous-
tu zkušeností s novými technologiemi, ale 
neumějí moc vytvářet nové technologie ani 
se pomocí nich vyjadřovat. Je to téměř, jako 
kdyby uměli pomocí technologií číst, ale ne-
uměli psát.“
Andrej si s dětmi sedá do kruhu a povídají si 
o programování. Ptá se dětí, co by se vlastně 
v kurzu chtěly naučit. Děti si podávají „mlu-
vící míček“ a svorně odpovídají „programo-
vat“. 
A proč se vlastně chcete naučit programovat? 
ptá se 16 dětí v kroužku, které měly to štěstí, 
že se do dvouměsíčního kurzu vůbec dostaly. 
Zájem byl velký, a tak muselo vedení školy 
děti vybírat. 
„Třeba proto, že si pak můžu naprogramovat 
hru,“ odpovídá desetiletý hnědovlasý kluči-
na. 
Stejně odpovídají i ostatní děti. Je zřejmé, že 
programování si dávají zatím nejvíc do sou-
vislosti s hraním her. 
„Žijeme v nepřirozeném světě,“ komentuje 
Andrej, „pohybujeme se ve světě techno-
logií, kterým vůbec nerozumíme. Nevíme, 
jak vznikají, jak fungují, co dokážou a co 
ne. Srovnejme si to se světem na konci 18. 
století, kdy se u nás objevila povinná školní 
docházka. Svět byl o mnoho předvídatelněj-

Andrej Novik
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ší a pochopitelnější. Každé dítě vědělo, jak 
funguje kosa nebo mlýnské kolo. Kdo z dětí 
nebo rodičů dnes rozumí tomu, jak funguje 
a ‚myslí‘ jejich telefon, pračka, tablet, auto, 
nebo dokonce hračky? 
Programování si nejčastěji spojujeme jen 
s několika málo vysoce specializovanými 
jedinci, kteří mají rozsáhlé znalosti v IT. 
Někdy k nim vzhlížíme jako k soudobým 
mágům, kteří dokážou z prázdné obrazovky 
stvořit funkční něco. Jsou to tvůrci, kteří nám 
dodávají technologie, jež používáme na kaž-
dém kroku. Bohužel často jen pasivně.
A právě programování nám může pomoci 
lépe poznat svět, ve kterém žijeme, a stát se 
jeho aktivními tvůrci, nikoliv jen pasivními 
konzumenty,“ dodává čtyřicátník Andrej 
a odbíhá k plavovlasému klučinovi, který mu 
chce předvést svůj nejnovější programátor-
ský výtvor. 
Klučík ukazuje stránku na displeji školního 
notebooku. Pracuje ve vizuálním prostředí 
programovacího jazyka Ozoblockly a právě 
našel řešení, jak naprogramovat Ozobota, 
aby se na křižovatkách vyhýbal nebezpečím. 
Přikládá Ozobota na obrazovku počítače, na-
hrává svůj program do Ozobota a ihned vše 
předvádí na stole. Zdá se, že učitel i žák jsou 
spokojeni. Robot dělá přesně to, co si předse-
vzali, že by měl dělat. Jezdí po čarách, vyhý-
bá se červeným a vyhledává zelené.

Roboti do osnov!

Mánie programování bere svět útokem. Mi-
liony dětí i dospělých z celého světa se za-
pojují do iniciativy Hour of Code,  která si 
dala za cíl propagovat IT a programování. 
Na podporu této iniciativy vystupuje Světová 
banka, bývalý prezident Barack Obama nebo 
starosta New Yorku. 
Diskuse o zavedení povinné výuky progra-
mování se vedou v Austrálii či Kanadě. Brit-
ská BBC distribuuje do škol miniaturní počí-
tač Micro Bit. 
Finsko zavádí povinné programování. Tho-

mas Vikberg  z finského ministerstva školství 
k tomu dodává: „Programování nebude mít 
svůj vlastní předmět. Naopak bude začleněno 
mezipředmětově do jiných předmětů. Chce-
me, aby děti měly možnost nahlédnout, jak 
se vytvářejí počítačové programy a jak fun-
gují.“
Estonsko spustilo v roce 2012 pilotní pro-
gram, v rámci kterého se děti učí základům 
programování už od první třídy. Cílem eston-
ského ministerstva školství ovšem není „vy-
rábět“ armády programátorů, ale přiblížit se 
metě vzdělanostní společnosti – společnosti, 
která bude umět cíleně a efektivně využívat 
technologie a počítače k celoživotnímu vzdě-
lávání.

Nic nového pod sluncem

Objevují se ale také kritici. Blogger David 
Buckingham  uvádí, že myšlenky zavádět 
programování do škol se tu objevují střídavě 
už od 70. let. Objevují, vzbuzují vlny nadšení 
a zanikají.
Pamětníci posledního desetiletí socialistic-
kého školství si jistě vzpomenou na progra-
mování v programovacím jazyku Karel či na 
počítač ZX Spectrum. 
Kritici podobných iniciativ pak uvádějí, že 
programování v podobě, v jaké se dnes učí 
na školách, je spíše škodlivé. 
Martin Drnek ze společnosti Scio, která nabí-
zí kurzy programování, dodává: 
„Často se argumentuje tím, že naučit se pro-
gramovat je důležité pro budoucnost dětí, 
aby si našly práci. To mi přijde jako to nejví-
ce banální, a dost možná i chybné uvažová-
ní. Nevíme, jak budou vypadat technologie 
budoucnosti. Určitě se tam budou vyskyto-
vat počítače, ale do jaké míry bude potřeba 
programování, to je otázka. Třeba vzniknou 
samoprogramovatelné stroje, které zastanou 
rutinní práci dnešních programátorů. Produ-
kovat hordy levných programátorů pak bude 
možná v zájmu špatných technologických 
firem, ale nikoliv v zájmu dětí či společnosti 
jako takové.“

Mnozí kritici poukazují na to, že učit děti 
myslet jako stroj je zbytečné. Programátor 
Basel Farag  se k tomu vyjádřil takto: „Za-
měření na programování samotné snižuje 
význam a důležitost nalezení ‚správného‘ 
způsobu řešení problému.“ 
Desetiletý černovlasý chlapec ve škole na 
Jižním městě upřeně kouká do monitoru. 
Nehýbe se. Jeden ze dvojice učitelů k němu 
přistupuje a ptá se, zda nepotřebuje s něčím 
poradit. Chlapec vrtí hlavou a říká, že chce 
přijít na řešení jedné z úloh. Chce na to přijít 
sám. Přes rameno mu stejně upřeně kouká 
spolužačka, která s ním pracuje ve dvojici. 
Chtějí naprogramovat robota, aby se samo-
statně pohyboval bludištěm, sbíral houby 
a zastavil se, když nasbírá čtyři. 
Na chlapci i dívce je vidět, že hodina jim 
dává zabrat. 
Vedle tančí dvě dívky, které se snaží robota 
přimět, aby také tančil a měnil barvy přesně 
podle rytmu písně. 
Ptáme se Andreje, proč tedy učí děti progra-
movat. 
„Rozhodně ne pro zvýšení konkurence-
schopnosti dětí na programátorském trhu 
budoucnosti. Jestli se nám podaří zažehnout 
jiskřičku programátorství v jednom dítěti, 
tak fajn. Ale my musíme myslet na všechny 
děti. A co si z toho mohou odnést? Třeba se 
naučí se lépe učit. Jsou různé výzkumy, kte-
ré ukazují, že programování může pozitivně 
ovlivnit kognitivní a sociální rozvoj dětí. 
Myslím, že je to kvůli zlepšení metakogni-
ce dětí. A metakognice, tj. např. přemýšlení 
o vlastním učení, je základem pro umění učit 
se. A je pak jedno, jestli se naše děti jednou 
budou živit jako programátoři nebo tanečni-
ce. Moderní vzdělávací nástroje, jako třeba 
právě Ozoboti, totiž mají tu skvělou vlast-
nost, že umožňují učit se z chyb. Dostanete 
nápad, vyzkoušíte ho a hned vidíte, jestli to 
funguje nebo ne. Tady nemusím dávat ani 
pětky, ani testy. Děti hned vidí, jestli se jim 
dílo daří nebo ne, a mají chuť učit se dál. Pak 
je tu samozřejmě logické myšlení a kreativi-
ta. Přijít na kreativní řešení problému, to je 
velká věc. V neposlední řadě pak chci, aby 
děti lépe porozuměly světu, ve kterém žijí. 
A to je, přiznejme si, svět obrazovek a po-
čítačů.“ 
Andrej pokračuje dál, když vtom se z lavice 
v rohu rozlehne výkřik: „Funguje to!“
Černovlasý chlapec právě přišel na to, jak 
použít příkazy if a repeat tak, aby jeho virtu-
ální houbař fungoval, jak má. 



44

Proniknutí do přírodních věd vyžaduje čas a námahu

Jaký má podle vás veřejnost vztah k tech-
nickému vzdělání? 

Vztah k technickým předmětům a oborům 
není ve společnosti příliš příznivý. Svědčí 
o tom neoblíbenost matematiky, fyziky i dal-
ších předmětů. A přestože současná společ-
nost na těchto oborech stojí a její technolo-
gický rozvoj je na nich závislý, tak se tomu 
mladí lidé nechtějí příliš věnovat. Stačí jim 
pouze je používat. A tak se bohužel na tech-
nických školách potýkáme s problémem níz-
kého počtu uchazečů. 

A máme ve vzdělávacím systému dostateč-
ně kvalifikované učitele, kteří umějí tech-
nické obory vyučovat tak, aby vzbudili ve 
studentech zájem?

To je otázka. Kvalifikovaní učitelé jsou. Ale 
často za každou cenu naplňují to, co mají 
předepsané rámcovými vzdělávacími pro-
gramy, a možná se dnes musejí předměty 
vyučovat jinak, aby žáky zaujaly. Jako potíž 
tedy vidím malou snahu o předání poznat-
ků takovou formou, která by děti zaujala. 
Je pravda, že dnešní životní styl je takový 
rychle střižený a proniknutí do matematiky, 
fyziky či chemie vyžaduje čas a námahu. Ale 
jakmile žák do oboru pronikne, může ho za-
čít opravdu bavit. 

Je podle vás v ČR dostatečná podpora 
technického vzdělání? Rok 2015 byl vy-
hlášen rokem technického vzdělání, kdy 
MŠMT participovalo se svazem průmys-
lu a společně se snažily téma technického 
vzdělání dostat více do povědomí veřej-
nosti a zatraktivnit ho...

Nejsem si jistý, zda to mělo nějaký širší do-
pad. Už jen současná diskuse o státní matu-
ritě z matematiky ukazuje, jak je to složité. 
Nejdřív se dlouho diskutuje o tom, zda má 
vůbec být. Poté se to zkušebně zavede, ale 
tak hloupě, že odrovná mnoho studentů a vy-
tvoří o této zkoušce fámu. Přitom je potřeba 
mít maturitní zkoušku z matematiky jako 
základní předstupeň pro studium na vysoké 
škole. A je naprosto logické, aby byla sou-
částí maturitní zkoušky, protože to je základ 
smysluplného a logického uvažování, a po-
kud nechce společnost jako celek logicky 
uvažovat, tak se odsuzuje k tomu, že bude 

celou dobu sprostě manipulována a obelhá-
vána. Musí se ale připravit rozumně. Úroveň 
této zkoušky se nesmí nastavit tak, aby ji té-
měř polovina studentů neudělala. 

Pozorujete veřejnou debatu ohledně Hej-
ného matematiky a vyjádření jejích od-
půrců? 

Já myslím, že je zde možný určitý kompro-
mis. Úplně všechno nechat jen na objevová-
ní dětí nejde, ale podle mě je tam ten hlavní 
prvek zájem a smysl. Aby bylo jasné, že se 
látku neučíme jen proto, abychom do paměti 
naskládali nějaké vzorečky, nýbrž že se jedná 
o věci, které potřebujeme v běžném životě. 
Vezměte si, kolik lidí v naší populaci si nedo-
káže spočítat, co představuje půjčka 20 000 
korun na dovolenou. Nejsou schopni udělat 
výpočet, jak dlouho ji budou splácet, kolik 
zaplatí na úrocích a zda na to mají. To je při-
tom základní matematika, ke které by měly 
být vedeny děti na druhém stupni základní 
školy. 

A jakými znalostmi a kompetencemi by 
podle vás měli být vybaveni žáci, kteří 
úspěšně ukončili střední školu, aby obstáli 
ve světě, který je čeká?

Měli by mít základní představu o tom, jak 
funguje svět kolem nich. Matematika před-
stavuje teoretický základ a další přírodověd-
né obory představují základ jiný. Jak jsme 
vznikli, z čeho se skládá prostředí, ve kterém 
žijeme… a to všechno jsou věci, které člo-
věk vnímá tím, že žije a setkává se s nimi. 
V tomto smyslu je podle mě nutné, aby jim 
rozuměl a měl o nich základní představu. 
A jakým způsobem toho docílit, je druhá věc. 
Samozřejmě je to práce navíc. Kantoři ne-
jsou zaplaceni ani společensky oceněni, tak 
si moc nechtějí přidělávat další práci. A při-
kázat jim to shora, to také nejde. Řešení spo-
čívá v každém jednotlivém kantorovi, který 
se k tomu snaží postavit vstřícně. Otrávený 
kantor, který jede podle osnov, jež má dvacet 
let v šuplíku, s dětmi příliš nehne. 

Vy se snažíte probudit v mladých lidech 
zájem o tyto aktivity i prostřednictvím Ju-
nior Tech. Co to je a kdo se do toho může 
zapojit?

Technické vzdělání 
představuje pro část 
studentů volbu, jak se 
profesně realizovat. 
Ti, kteří k němu vztah 
nemají, je ale můžou 
vnímat jako ohrožení. 
Obzvlášť v momentu, 
kdy se mluví o po-
vinné státní maturitě 
z matematiky, kterou 
v letošním roce ne-
zvládlo 22 % z těch, 
kdo si ji dobrovolně 
vybrali. Měla by dnes 
být maturita z mate-
matiky povinná a jak 
se vyvíjí situace kolem 
technického vzdělá-
ní na školách? Na to 
jsme se zeptali pro-
děkana Josefa Koláře 
z Fakulty informačních 
technologií na ČVUT.

Markéta Majerová
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Informujeme střední školy o možnosti, aby 
si jejich studenti vybrali na ČVUT téma-
ta v oboru, který je zajímá a o němž by se 
chtěli také dozvědět, jak se pěstuje na vysoké 
škole. Tito studenti se přihlásí a vyberou si 
z nabízených témat a oborů. Dostanou svého 
mentora, se kterým semestr pracují na vy-
braném tématu. Na konci se v Národní tech-
nické knihovně prezentuje přehlídka jejich 
výsledků v podobě takové malé konference. 
A je to krásné, protože to ukazuje, že v mladé 
populaci jsou lidé, které to zajímá. Samozřej-
mě se jedná o jednotky procent. Ale pro ty se 
vysoká škola stane poznanou půdou a mají za 
sebou první kroky, které pomáhají při překo-
nání bariéry při vstupu na vysokou. 

Máte ještě nějaké možnosti pro zapojení 
středoškoláků se zájmem?

Letos jsme se domluvili s kolegy ze Stan-
fordovy univerzity, že budeme organizovat 
letní kurz pro stovku středoškoláků. Během 
něj jim zábavným způsobem ukážeme, jak se 
na Stanfordu učí základy computer science. 
Kurz úvodu do počítačů učí ve Stanfordu 
napříč univerzitou tak, aby nadchl i studen-
ty, kteří se pro studium počítačů nerozhodli. 
Kolegové ze zahraničí k nám tak na univer-
zitu přinesou styl výuky, který na Stanfordu 
používají. A na zvuk Stanfordovy univerzity 
čeští studenti slyší, takže už máme přihláše-
ných přes 170 zájemců, z nichž vybereme 
100 účastníků, z toho polovina bude dívek. 

Jak se vyučující ze Stanfordu snaží do-
sáhnout toho, aby kurz zaujal všechny 
studenty?
 
Začínají přednáškovými bloky, kde prezentu-
je jeden přednášející. Pak se ale sto studentů 
rozdělí na skupinky po deseti lidech. Každá 
skupinka má svého section leadera a společ-
ně diskutují, jak řešit konkrétní případ, takže 
je zde mnohem více osobního kontaktu. Sám 
jsem zvědavý na praktický průběh a střídání 
přednášek i práce ve skupinách. Myslím si, 
že kurz nebude přínosem jen pro studenty, 
ale přinese inspiraci pro výuku i našim kan-
torům.

Absolvent MFF UK, dlouholetý pracovník 
a posléze vedoucí katedry počítaců na Fa-
kutě elektrotechnické ČVUT, zakládající 
člen a nyní proděkan pro vnější vztahy Fa-
kulty informačních technologií ČVUT. Jako 
hostující profesor působil v Mexiku a USA, 
reprezentuje ČVUT v akademické síti Ma-
galhaes Network sdružující univerzity EU 
a Latinské Ameriky.

Je naprosto 
logické, aby byla 
matematika sou-
částí maturitní 
zkoušky, proto-
že to je základ 
smysluplného 

a logického uva-
žování, a pokud 
nechce společ-
nost jako celek 
logicky uvažo-

vat, tak se odsu-
zuje k tomu, že 

bude celou dobu 
sprostě mani-

pulována a obe-
lhávána. Musí 
se ale připravit 

rozumně. 
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Tři a čtyři je osm

Mohlo se například stát, že dítě počítalo na 
prstech, a když přidávalo čtyři prstíky ke 
třem, nějak se mu tam připletl ještě jeden 
prst. Nebo mohl být prstíků správný počet, 
ale dítě je špatně spočítalo. Nebo si jen plete 
sedm a osm. Anebo si plete 7 a 8.

Když dáte dítěti hrst kaštanů, ať vám ukáže, 
jak na to přišlo, možná zjistíte, v čem to bylo. 
A možná také ne. Dítě dá na hromádku tři 
kaštany, pak čtyři, dá je k sobě a chvíli na 
ně bude koukat. A pak řekne: „Aha, sedm.“ 
Bude nejen vědět, jak to je, ale i proč a jak 
to vlastně funguje. A také, což je možná ještě 
důležitější, získá pocit, že na takové věci se 
dá přijít a že to samo dokáže. To je mimo jiné 
jeden z cílů Hejného metody.

Možnost „nauč se to!“ má ovšem řadu vý-
hod. Dětem stačí paměť, a tu mají v tom věku 
výbornou, takže se to většina naučí rychle. 
Snadno se to vyzkouší a oznámkuje. A učitel 
může v klidu pokračovat ve výuce.

Má to ale i svá rizika. Dítě, které se naučí na 
signál „tři a čtyři je...“ automaticky reagovat 
slovem „sedm“, už nemusí vědět, že čtyři 
a tři musí vyjít stejně. A později nebude umět 
šikovně sečíst 25 + 17 + 25. A také může mít 
potíže s úlohou „Kolika způsoby lze rozložit 
sedm na součet dvou čísel?“. Podobné je to 
s násobilkou. Že tři krát čtyři je dvanáct, to 
se lze našprtat, jenže vám to moc nepomůže, 
když budete hledat společný jmenovatel pro 
pět dvanáctin a dvě dvacetiny. A to je jeden 
z důvodů, proč mnohé děti, kterým matema-
tika „šla“, začnou mít potíže právě u zlomků. 
No šla? Nešla! Ony se jen našprtaly násobil-
ku.

My dospělí si často složitost některých pro-
cesů neuvědomujeme, protože si už nepa-
matujeme, kdy a jak jsme se to učili. Stej-
ně jako si nepamatujeme, jak jsme se učili 
chodit, a nikdo vlastně neumí vysvětlit, jak 
se nakloní, než udělá první krok, a jak udr-
žuje rovnováhu. A podobně už nevíme, co 
všechno jsme museli zvládnout, když jsme 
se učili, kolik je 3 + 4 nebo 3 × 4. Když něco 
vynecháme, bude dítě v matematice později 
pořád zakopávat.

Ondřej Šteffl, zakladatel ScioŠkol

Tři a čtyři je osm. Když 
něco takového dítě 
řekne nebo napíše, 
máte volbu. Můžete 
dítě prostě opravit, 
že přece tři a čtyři je 
sedm, ať si to kou-
ká pamatovat. Druhá 
volba je zjistit, v čem 
je chyba, a dát dítěti 
možnost se opravit.

My dospělí si 
často složi-

tost některých 
procesů neu-
vědomujeme, 
protože si už 
nepamatuje-
me, kdy a jak 

jsme se to 
učili. 
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