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Proč škola ne/vychovává
dobré občany?
Není pochyb o tom, že se děti ve škole dozví řadu
znalostí z občanské výchovy. Získají podrobné
informace o naší vlasti, politickém systému a umí
vyjmenovat státní symboly. Smutným faktem je, že
tímto občanská výchova v mnoha případech končí.
Na další pokusy, jak v žácích probudit zájem
o aktivní občanství, škola rezignovala. A lze se
pouze domnívat, že je tato situace dána spíše negativní zkušeností mnohých učitelů, kteří na školách
působili ještě za minulého režimu a nyní pro jistotu
na angažovanost v těchto oblastech zanevřeli. Nebo
je to tím, že se rozvoji občanství, které vyžaduje aktivitu ze strany žáka, prostor pro jeho názory a bezpečné prostředí pro vznik diskuse ve škole, která je
nastavena převážně na pasivní přijímání dogmaticky předkládaných informací, zkrátka logicky nedaří. Přitom právě škola by měla být demokraticky
řízenou institucí par excellence. Tím nejmenším
krokem k žádoucí změně je překonání skleníkového efektu, které prostředí školy vytváří. Žáci by
měli nejen obrazně, ale i fyzicky opustit hranice
školy a zjistit, jaké problémy existují v jejich nejbližším okolí, a snažit se hledat řešení k jejich
nápravě. Podstatné je nezůstávat u teorie, ale nechat
žáky si prakticky vyzkoušet, že je možné například
zorganizovat sbírku, oslovit státní instituce, podílet
se na podobě prostředí, ve kterém žijí. Teprve pak
poznají skutečný význam slov jako odpovědnost,
altruismus, solidarita a získají potřebné kompetence k tomu, aby se stali dobrými občany a lidmi, kteří
umí myslet nejen na sebe, ale i na druhé.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe
i své kolegy ve Sciu podnětné čtení.
Markéta Majerová
Šéfredaktorka
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5 zajímavostí ze světa
vzdělávání
Hra na světový mír

schopny reagovat na překážky pružněji.

Pedagog John Hunter vytvořil hru na světový mír – World Peace Game, která vtahuje děti do světové politiky. V rolích prezidentů, kmenových vůdců, diplomatů
nebo vojenských velitelů řeší ve svých
zemích hladomory, etnické třenice,
živelné katastrofy, ohrožené druhy nebo
spory o právo na vodu – a to už od devíti
let. Původně měla podle autora hra učit
děti jen o světových událostech a historii.
Hráči ale bezděčně hru posunuli a kromě
dat se naučili, jak pomocí vyjednávání,
bitev i summitů snížit světové utrpení
a jak v sobě i druhých probudit soucit.
Hra, kterou Hunter vyvíjí již od roku
1978, zabírá zhruba čtvrtinu běžné třídy
a dosud nevyužívá žádné technologie.
Hra žákům trvá přibližně osm týdnů,
během kterých musí úzce interagovat
a převzít odpovědnost za planetu a světové dění.

Naboso se lépe učí

Pozitivní a negativní neúspěch
To, zda rodiče považují neúspěch za příležitost k učení a růstu, nebo zda jej
pokládají za překážku úspěchu, rozhoduje do velké míry o přesvědčení dětí,
jak mohou svým snažením a pilnou prací
zvýšit vlastní inteligenci. Kyla Haimovitz shrnuje, že rodiče mají skutečně klíčovou roli ve vývoji dětské motivace
a nastavení smýšlení o neúspěchu
a o tom, jak mu čelit. Přesto podle ní existuje stále málo literatury s návody pro
rodiče, jak děti lépe motivovat. Geil
Haymen z Kalifornské univerzity považuje za zásadní předat dětem informaci,
že jejich schopnosti nejsou statické
a mohou se v čase vyvíjet – pak jsou děti

Dlouhodobá studie ukazuje, že žáci se
lépe učí naboso, informuje britský deník
The Independent. Desítky let trvající
výzkum Bournemouthské univerzity ověřoval, jaký dopad má skandinávská
metoda výuky žáků bez bot. Výsledky
ukázaly, že bosí žáci se ve třídách chovají
lépe, dosahují lepších studijních
výsledků, přichází do školy dříve
a odchází později (čímž získávají průměrně půl hodinu vzdělání denně navíc),
a dokonce v porovnání se svými obutými
vrstevníky více čtou.
Emoce versus učení
Mary Helen Immordino-Yang popisuje
emoce jako kormidlo našeho uvažování.
Pokud myšlení není spojené s emocemi,
mozek si fakta nepamatuje nebo o nich
tolik nepřemýšlí. Při aplikaci těchto zjiš-

tění na školní třídu je zřejmé, že studenti,
kteří nemají k dané výuce žádný emocionální vztah, si učivo hůře pamatují a mají
problémy s jeho aplikací. Negativní
emoce však do procesu učení zasahují
negativně, protože soupeří s běžným
uchopením nových konceptů. Žáky je
proto třeba učit dovednosti nadchnout se
i pro ne úplně zábavný předmět.
Vizualizace matematiky
Odborníci ze Stanfordské univerzity zjistili, že mozek používá při matematických
operacích vizualizace, např. vidí při
řešení příkladu počítání na prstech,
i když je zrovna fyzicky nepoužíváme.
Proto vizuální prezentace matematiky
přináší žákům lepší výsledky. Většina
škol o závěrech výzkumu mozkových
funkcí neví a počítání na prstech je
žákům ve třídách dokonce často zakazováno, přestože se tím vlastně brzdí rozvoj
jejich matematických dovedností.
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Co proměnilo svět vzdělávání
Text: Markéta Majerová

Tomáš Feřtek, novinář, dramaturg, scénárista i odborný konzultant neziskové organizace EDUin, vydal knihu,
ve které popisuje proměny českého školství a ukazuje je v rámci širšího kontextu.

O čem je vaše kniha Co je nového ve
vzdělávání?
Ta knížka vysvětluje, co a proč se změnilo ve vzdělávání za posledních dvacet let,
ale ve skutečnosti to bere trochu více
z gruntu, tak nějakých 150 let, protože
pokud člověk chce rozumět tomu, co se
změnilo za posledních dvacet let a proč,
tak je nutné znát kontext.
Jaké jsou podle vás nejvýznamnější
změny, které se v oblasti vzdělávání
v poslední době udály?
Klíčová je změna společenské objednávky. Předchozí společnosti, ve kterých žili
naši rodiče a prarodiče, byly společnosti
hierarchické. Vzdělávací systém měl zajistit, že když někdo nahoře vydá příkaz,
ať už ve státě, ve ﬁrmě, v armádě, tak ten
příkaz doputuje až do těch nejnižších pater, cestou ho všichni pochopí, vykonají,
co jim bylo přikázáno, a budou za to nějakým způsobem odměněni. Což dnes vypadá, jako že je to ošklivé a autoritativní,
ale v té době to bylo funkční a přinášelo
to ekonomickou prosperitu. Tehdy školy
pracovaly podle sloganu: Zopakuj, co
jsem ti včera řekl, a vykonej, co jsem ti
přikázal. Ale to se v posledních deseti patnácti letech změnilo. Protože se změnila
společnost.
V čem přesně se společnost změnila?
Už není tak hierarchická. Respektive
jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti
najdeme pořád například ve státní správě
a velkých ﬁrmách, ale tyto vertikální
struktury jsou stále častěji doplňovány
tzv. společností sítí, kdy každý je víc zodpovědný sám za sebe. Je dejme tomu freelancer, který se nechá najímat příležitostně. Nebo sice je v nějaké organizaci, ale

má úkol, který musí vykonat ve spolupráci s dalšími lidmi a nese za něj odpovědnost. Zadání, která by šla odshora
dolů společností, výrazně ubylo, přibylo
úkolů, které jsou zadávány individuálně,
nebo které si dokonce musíme sami najít.
Nový slogan zní: Najdi si svůj úkol, převezmi za něj odpovědnost a přijď nás přesvědčit, že jsi ho udělal dobře.
Z osobní zkušenosti, ať už jako zaměstnanec, nebo zaměstnavatel, mohu potvrdit, že dneska si většinou nenajímáme
lidi proto, aby vykonali, co si vymyslí-

Tehdy školy pracovaly
podle sloganu: Zopakuj,
co jsem ti včera řekl,
a vykonej, co jsem ti
přikázal.

me, a my to pak po nich zkontrolujeme.
Spíš čekáme, že ten člověk si úkol najde
a pojmenuje sám a na konci řekne: „Je to
hotové a je to dobré proto a proto.“ Když
jsem před lety začínal v nové profesi, dostal jsem za úkol udělat detektivní seriál,
což bylo něco, o čem jsem na začátku
opravdu nevěděl nic. Ale očekávalo se,
že vznikne pořad, který bude možné odvysílat, a bude to mít úspěch. Nakonec to
tak dopadlo a můj nadřízený si nejvíce pochvaloval, že se tím vlastně na rozdíl od jiných projektů zabýval zcela okrajově.
Právě způsob, jak se zadávají úkoly a práce, je to, co se změnilo nejvíc.

Dalo by se to označit za dnešní skryté
kurikulum?
Skryté kurikulum je ještě něco jiného.
Dříve škola opravdu vychovávala k poslušnosti. To byla podstata kurikula. Ale
my bychom dnes potřebovali, aby základem vzdělávání byla schopnost se kvaliﬁkovaně rozhodovat. I dříve se školy odlišovaly kvalitou, ale jedno měly společné. Vším, co dělaly, sdělovaly žákovi:
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Nový slogan zní: Najdi
si svůj úkol, převezmi
za něj odpovědnost
a přijď nás přesvědčit,
že jsi ho udělal dobře.

buď poslušný, to je ta základní ctnost.
K rakousko-uherskému „buď poslušný“,
pak ještě přibylo normalizační „drž hubu
a krok, pokud vystrčíš hlavu, tak přes ni
dostaneš“. Dnes žijeme v demokratické
společnosti, kde je mnohem víc na každém z nás, co uděláme, jak se rozhodneme. Proto je schopnost rozhodovat se tak
důležitá. Když přijdu do některých škol,
vidím, že od první třídy kladou na rozhodování důraz, a to velmi důsledně. Žáci
se tam samozřejmě učí psát a počítat, ale
to podstatné je, že se denně musí rozhodovat, co budou dělat, s kým to budou dělat, jak rychle to udělají, a nesou odpovědnost za výsledek. Není to jenom tak,
že to odevzdají a paní učitelka jim řekne
výborně, jednička, ale jsou nuceni, aby
posoudili sami, jak dobře to udělali.
Musí umět říct, co se jim podařilo, kde
vidí chybu, a pojmenovat, jak vznikla.
Což je něco, co dříve ve školách nebylo
přítomné.
A změnila se v tomto ohledu také role
učitele? Jaký by měl v ideálním případě být?
Ideální škola a učitel neexistují. Jedna
z charakteristik dnešního světa je obrovská diverzita, proměnlivost. A v takovém

světě nefungují jednotné modely a plošná
opatření. Uměl bych pojmenovat deset
velmi odlišných vzdělávacích modelů,
kde je i pozice učitele odlišná, a přitom
všechny bych považoval za funkční. Na
druhé straně je pravda, že v učitelské profesi je patrný posun od někoho, kdo je
hlavním zdrojem informací, k někomu,
kdo spíše mentoruje, vede a vytváří
prostor pro učení. Ale například u waldorfského učitele je to ještě jinak, tam
hlavní roli hraje osobnost, která má být
tím zářícím zdrojem poznání. V jiných
školách zase najdete rovnocenného partnera - průvodce, který dítěti spíše vytváří
prostor. Pokaždé je to trochu jinak a já si
netroufám hodnotit, co je správněji. Mně
přijde důležité, aby se učitelé pohnuli
z toho tradičního modelu a začali hledat
nějakou cestu. Nezajímá mě zase tak
moc, jestli je ta či ona škola už výborná,
ale jestli se někam pohnula a jestli tu
cestu hledá. Protože si myslím, že když ji
začne hledat, tak nějakou najde. Ale když
zůstane jen u toho, že dřív bylo vzdělávání lepší a máme se tam vrátit, je pravděpodobné, že kvalita vzdělávání v takové
škole se začne zhoršovat.
Proč si myslíte, že školy tak pomalu implementují poznatky z moderní pedagogiky a psychologie do své práce?
Dnes jsou školy velmi rozdílné. Znám takové, které jsou od sebe dva tři kilometry,
ale pedagogicky jsou si vzdálené na světelné roky. Už dnes existuje hodně učitelů, kteří pochopili nové zadání, umí s ním
pracovat, umí dosahovat výsledků a dovést děti k těm dovednostem, o nichž
jsem mluvil. A potom opravdu najdete
hned vedle učitele, kteří říkají, že nic
nejde, děti jsou hrozné, za všechno
můžou rodiče a dřív to bylo lepší.

Jaká je příčina jejich rezignovaného postoje?
Učitelé jsou často ve stresu a ocitají se ve
složité situaci bez nějaké zvláštní podpory. Současná debata o inkluzi je toho vzorovým příkladem. Z něčeho v podstatě pozitivního, ze snahy pomáhat běžným školám, které se o děti s nějakým handicapem
starají, vznikla obava, že se do škol nahrnou hordy nevzdělatelných. Přitom čísla
jsou jasná. Pokud se bavíme o dětech ze základních škol praktických, těch je celkem
12 000. Máme zhruba 4 000 základních
škol. Jedno druhým vyděleno znamená, že
na jednu základní školu přijdou v průměru
tři děti. Samozřejmě je rozdíl, zda ta škola
má 50, 200 nebo 700 dětí, ale pořád je zřejmé, že o žádnou invazi nepůjde. Navíc ty
původní školy ani nikdo neruší
Proč se mnozí učitelé inkluze tolik obávají?
Učitelé mají pocit, že se na ně zase něco sesype a oni to odnesou. To znamená, že jim
někdo něco slíbí, oni něco budou muset
a pak je v tom všichni nechají. Tohle zažili
už mnohokrát, takže jejich zděšení a odporu se divit úplně nemůžeme. A tato obava
je posílena faktem, s jakou frekvencí se ministři a ministryně na ministerstvu střídají.
Protože ten nový může vždy říct, že on to
vlastně neslíbil.
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Na které VŠ míří slovenští studenti?
Text: Štěpán Pudlák
Slováci tvoří druhou nejčastější národnost studentů českých vysokých škol.
Podle statistik Ministerstva školství jich
loni na české VŠ nastoupilo přes čtyři
a půl tisíce, což odpovídá více než 5 % ze
všech studentů prvních ročníků. Nejvíc
studentů ze Slovenska míří do Brna. Na
Masarykovu univerzitu se jich v tomto
akademickém roce nově zapsalo 1345,
což tvoří přes 15 % všech nově zapsaných studentů. V závěsu je Vysoké učení
technické v Brně, kam zamířilo téměř
900 Slováků. Do Prahy na Univerzitu
Karlovu se zapsalo přes 700 Slováků, ti
ovšem tvoří jen asi 7 % všech nových studentů. Jen Národních srovnávacích zkoušek Scio se v loňském školním roce zúčastnilo téměř 3800 Slováků.
Mezi důvody, proč směřují slovenští studenti na české vysoké školy, převažuje
vnímání vyšší kvality výuky českých VŠ
oproti slovenským VŠ, dále lepší pracovní příležitosti v průběhu studia, lepší
a modernější vybavení škol a také prestiž
fakult. Vyplývá to z dotazníkového šetření společnosti Scio, které proběhlo v loňském roce na vzorku téměř pět a půl tisíc
slovenských středoškoláků. Průzkum
také ukázal, že tito studenti mají průměrně vyšší studijní předpoklady a že je mezi
nimi vyšší podíl gymnazistů.

univerzita

počet zapsaných Slováků

podíl zapsaných
Slováků

MU v Brně

1345

15,7%

VUT v Brně

896

17,2%

UK v Praze

703

6,9%

UP v Olomouci

319

5,9%

ČVUT v Praze

309

5,3%

VŠE v Praze

269

8,2%

MENDELU v Brně

261

11,1%

VŠB-TU v Ostravě

190

4,2%

UTB ve Zlíně

143

4,8%

OU v Ostravě

100

3,9%

VFU v Brně

100

15,0%

název univerzity
počet zapsaných
studentů ze Slovenska
podíl studentů ze Slovenska
na celkovém počtu
zapsaných studentů (%)
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Matúš Slančo je čerstvým absolventem
bakalářského programu Podniková ekonomika a management na Ekonomickosprávní fakultě Masarykovy univerzity.
Současně dokončuje studium psychologie na Fakultě sociálních studií. Své vysokoškolské studium začal rokem na fakultě Matematiky, fyziky a informatiky
v Bratislavě, z níž po roce odešel do
Brna. Za sebou má výměnné pobyty na
Utrecht Univerzity, Queen's University
v Belfastu a v příštím roce absolvuje zahraniční pobyt na University of Arizona
v USA. V budoucnu by rád pracoval ve
výzkumu v oblasti psychologie.

Jak jste se dozvěděl o možnosti studovat v ČR?

Považujete zpětně své rozhodnutí za
správné?

Nad štúdium v ČR som uvažoval hneď
po skončení strednej školy, keď si viacero známych pochvaľovalo život a štúdium v Prahe či Brne. Hoci som sa napokon
rozhodol pre univerzitu v Bratislave, po
roku som si uvedomil, že by som rád zmenil prostredie a odišiel vyskúšať školu
v zahraničí. Brno je z Bratislavy na skok
a navyše mi tam v ten rok odišlo množstvo kamarátov, takže to bola jasná voľba.

Celkom jednoznačne. V Brne som si našiel veľa priateľov, mám tam skvelé zázemie a aj výuková a najmä technologická
úroveň škôl je na celkom inej úrovni, keď
to porovnám so svojim ročným štúdiom
alebo kamarátmi, ktorí na Slovensku odštudovali celé štúdium. Takisto by som vyzdvihol obrovské možnosti zahraničných
výmenných pobytov a to nielen cez program Erazmus+. ale aj niekoľko ďalších
umožňujúcich študovať na školách v Amerike, Austrálii, alebo rôznych exotických
miestach. Vzhľadom na to, že som sa sám
zúčastnil výmenných pobytov v Holandsku a Veľkej Británii, zo svojej skúsenosti
môžem povedať, že minimálne úroveň Brnenských univerzít sa mi zdala oveľa bližšie západným školám ako tým slovenským.

Co bylo nejdůležitejší při výběru?
Práve kamaráti, ktorí mi odporúčali nielen školu samotnú, ale aj Brno ako skvelé
študentské mesto, s kvalitnými službami,
nočným životom a infraštruktúrou, do
značnej miery prispôsobenou študentom.
Dôležitým faktorom bolo tiež to, že Brno
a do určitej miery aj Praha sú prekvapivo
lacnejšie ako Bratislava a štúdium v zahraničí sa aj po rokoch ukazuje ako cenovo dostupnejšie než doma, pokiaľ si odmyslíme náklady na bývanie, ktoré by
doma boli, prirodzene, nulové.

UK v Praze
703
7%

ČVUT
309
5%

Chcete po ukončení studia zůstat v Česku?
To si neviem celkom predstaviť, lebo hoci
je Brno fantastické miesto pre štúdium
a vždy sa sem budem rád vracať, možnosti
pracovného uplatnenia nie sú až také ako
by som si predstavoval. Navyše som okúsil život a štúdium vo viacerých krajinách a keďže ma cestovanie veľmi baví,
myslím, že ešte potrvá, kým sa niekde usadím na dlhšie. V Česku ani na Slovensku
to však takmer určite nebude.

UP v Olomouci
319
6%

VŠE v Praze
269
8%

VUT
869
17 %
MENDELU
261
11 %

VFU v Brně
100
15 %

MU v Brně
1345
16 %

VŠB-TU
190
4,2 %

UTB ve Zlíně
143
5%

OU v Ostravě
100
4%
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EDUspace: střípky z festivalu
Text: Markéta Majerová

Jaký vliv mají digitální technologie na vzdělávání? Jak ovlivňuje vzdělávání demokracii? Jak se připravit na společné vzdělávání? Tyto otázky i spousta dalších zazněly na festivalu v Brně, který se prostřednictvím diskusí,
workshopů a přednášek snažil otevřít aktuální témata rezonující v této oblasti.

Břetislav Svozil, hlavní organizátor
Eduspace, dokázal uspořádat festival ve
stylu OPPI, který v minulosti proběhl například v Helsinkách nebo New Yorku.
V České republice se jednalo o unikátní
třídenní akci určenou všem, kteří se zajímají o oblast výuky a rozvoje. Hlavní program byl koncipován do čtyř tematických sekcí, které pokryly aktuální a významná témata českého vzdělávání.
Technologie
Téma technologií, které otevírají nepřeberné množství možností, lze považovat
za „evergreen“ posledních let. Přestože
se u nás používají řadu let, v poslední
době se jejich role ve výuce mění a často
můžou posouvat hranice výuky, učinit
látku atraktivnější pro studenty, usnadnit
komunikaci školy s okolím i ji celkově
provázat se světem. Právě na tyto možnosti využití technologií byla zaměřena
pozornost programu, v jehož rámci se diskutovalo o možnostech počítačové simulace ve výuce, využití virtuální reality či
gamiﬁkace současných dějin prostřednictvím úspěšného projektu Československo 38–89. Vystoupili zde také Ondřej Neumajer a Bořivoj Brdička, kteří

patří mezi přední české experty věnující
se využití ICT ve vzdělávání.
Leadership
Současná škola stojí před náročným úkolem. V době plné stále rychlejších změn
se objevuje naléhavá otázka, jakým způsobem má vedení škol změnu paradigmatu uchopit. S hledáním odpovědi pomohl ředitelům a nejen jim Václav Trojan z Centra školského managementu
UK. Na festivalu vystoupila také sestra
Cyril Mooney, která v Indii zpřístupnila
elitní vzdělání pro děti z rodin, jež by jim
ho nemohly ﬁnancovat. Ochutnávka principu hodnotového vzdělávání, na kterém
sestra Cyril staví svoji pedagogickou činnost, probíhala v rámci interaktivního
workshopu. Tento princip spočívá v pochopení individuálních potřeb žáků
a zprostředkování pocitu vzájemnosti.
Účastníci festivalu také mohli v kině
Scala zhlédnout ﬁlm „Sit beside me“,
který práci sestry Cyril zachycuje.

ptát, jakým způsobem se s občanskými
kompetencemi pracuje ve školách a jak
vzdělávání ovlivňuje demokracii. Na to
odpovídali účastníci zahajujícího panelu
(Mikuláš Bek, Petra Skalická, Dana Prudíková, Silvie Šeborová a Michal Broža)
a také workshopy na témata, která se k demokracii vztahují. Účastníci získali inspiraci pro práci s obtížnými tématy,
které se v rámci občanské výuky vyskytují, i tipy na zjišťování postojů u žáků.
Vzdělávání pro všechny
Jak se připravit na společné vzdělávání?
Současná debata o inkluzi si zasluhuje
hledání odpovědi na tuto otázku od erudovanějších odborníků, než jsou ti, kteří
se k ní vyjadřují v bulvárních médiích.
Právě proto tato část programu dala
prostor pro vyjádření skutečných odborníků, například Monika Tannenbergerová z Ligy lidských práv diskutovala
s účastníky o tom, jaké parametry by
měla současná škola splňovat, aby byla
spravedlivá pro všechny.

Demokracie
„Vzdělání je politikum“ je citát připisovaný Marii Terezii, proto bychom se měli

EDUspace byl pro účastníky dny plnými
inspirace, sdílení a rozšiřování obzorů ve
vzdělávání 21. století. Byly prezentovány zajímavé projekty, např. Mini Plzeň –
v němž si děti samy vystaví své město
a starají se o jeho správu, stejně jako příspěvky od storytellingu, přes lesní mysl
až k virtuální realitě. Organizátoři připravili paletu pestrých řečníků a workshopů
i osvěžující doprovodný program v podobě expedice na Špilberk nebo hudebního
vystoupení kapely S ní. Jednalo se skutečně o akci hodnou pozornosti i opakování. Už nyní je kromě Brna v jednání
také Olomouc, Most a další města.

EDUnovinky
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Více než polovina uchazečů
se nepovažuje za občansky aktivní

75%
75 % uchazečů uvedlo,
že by se zúčastnilo
17. listopadu 1989
demonstrace v Praze

60%

83%

60 % se nepovažuje za občansky aktivní

V průzkumu mezi uchazeči
Národních srovnávacích
zkoušek účastníci mimo jiné
odpovídali na otázku, zda považují sami sebe za občansky
aktivní. Z odpovědí vyplývá, že
60 % z nich se za občansky
aktivní nepovažuje. Kolik
z nich by se tak bývalo zúčastnilo sametové revoluce a jaký
postoj mají k volební účasti?

48%
48 % považuje za
nejdůležitější získat po
VŠ dobře placené místo

32%
32 % uchazečů se
chce po VŠ věnovat
se tomu, co je baví

25%

83 % uchazečů chce
jít k volbám do
Poslanecké sněmovny

25 % uchazečů
uvedlo, že u nich
škola aktivně rozvíjela
angažovanost

Text: Jiří Zelenda

Národní srovnávací zkoušky 2015/16
Ve školním roce 2015/2016 prošlo
NSZ 22.111 účastníků, mezi kterými převažovaly ženy. Účastníci
vykonali více než 60 tisíc zkoušek.
Probíhaly v šesti termínech ve
všech větších městech ČR a SR.
Na základě výsledků NSZ přijímá
uchazeče 49 fakult vysokých škol
v České republice a 23 fakult vysokých škol na Slovensku.

22.111 účastníků
60.794 zkoušek

ostatní

ZSV

OSP

27%

55%

Nejvíce uchazečů absolvovalo
zkoušku Obecných studijních
předpokladů (OSP) a Základů
společenských věd (ZSV).
55%

45%
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Proč společně?
Text: Stanislav Štech

Od doby, kdy většina západních společností přijala jako způsob správy
svých věcí liberální demokracii a občanský princip rovných práv, přestalo
být vzdělávání vyhrazeno jen některým a stalo se základním právem pro
všechny. Postupně se stalo dostupným
všem sociálním vrstvám společnosti,
oběma pohlavím a také se stále prodlužovalo. Ve škole se dnes vzdělávají
téměř všichni a dvě třetiny jedinců
z každé věkové kohorty dokonce již
vstupují do terciárního vzdělávání.
Když se díky demokratizaci vzdělávání
prodlužovala školní docházka i pro děti
z nižších sociálních vrstev nebo pro ženy,
objevovaly se obavy, zda to vůbec má
smysl. Po staletí přece bylo jasné, že
každý má ve společnosti své místo podle
svých předpokladů a schopností. A praxe
ukazovala, že statisticky se dívky věnovaly domácnosti a byly předurčeny pro
domácí práce a péči o děti, což žádné
zvláštní hlubší a dlouhé vzdělání nevyžaduje. A děti z nižších sociálních vrstev
zase potřebovaly jen to nezbytné minimum vzdělání, protože přece neměly ze
svých rodin dostatečné předpoklady pro
delší vzdělávání v předmětech vyžadujících např. abstraktní myšlení. Argumenty, kterými se zdůvodňoval odpor proti takové demokratizaci vzdělávání, byly nakonec biologické a „genetické“. Sociální
podmínky života a jejich dopady na děti
byly přeloženy do řeči genů a biologických předpokladů. Zdůvodnění, že je to
zkrátka „povahou“ těchto lidí a že nemá
smysl je zapojovat do vzdělávání spolu
s ostatními (u žen s muži, u chudých
s těmi z lepších rodin, u zdravotně postižených s těmi zcela zdravými nebo nadanými), bylo všeobecně přijímané.
A jen s obtížemi a pomalu se tento postoj
měnil. Na počátku 20. století se objevil
další demokratizační požadavek: zapojit
do vzdělávání, kterého se dostává stále
většímu počtu dětí, také děti nějak hendikepované, postižené nebo znevýhodněné. Nejprve poskytnutím na míru uprave-

Rozdělovat a uzavírat se v určitých
společenských
enklávách je vždy
pohodlnější než se
vystavit pohledu do
očí (odlišných)
druhých.

ného vzdělávání podle druhu jejich postižení. Tak vznikly tzv. vyrovnávací
a později zvláštní třídy. Tento segregační, tj. oddělený, systém vzdělávání se
opírá o psychologický fenomén negativní diskriminace. Žáci nejsou vyloučeni
ze vzdělávání, ale platí princip „svůj
k svému“. Postupně se v tomto speciálním vzdělávání zdokonalují pedagogické metody a speciální učebnice a pomůcky. Speciálněpedagogické poznatky a dovednosti se nicméně stávají součástí
obecnějšího povědomí. A spolu se stále
častější interpretací práva na vzdělání
jako práva na to být vzděláván nejen ve
společenství stejně postižených se v posledních 25 letech poměrně rychle zvyšuje počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaných v běžných
školách. A to i za cenu zvýšených nákladů rodičů, úsilí a obětavosti učitelů a ředitelů těchto škol. Rodiče i osvícení ředitelé totiž vědí, že když se se společným životem nezačne ve škole, v raném věku,
těžko lze uvažovat o společném kvalitním soužití ve věku dospělém. A výsledky jak žáků se SVP, tak těch ostatních
z komunitních škol dokazují, že inkluze
a kvalita vzdělávání nejdou vůbec proti
sobě.
Děti se smyslovým nebo tělesným postižením se tak v posledním čtvrtstoletí nepozorovaně začínají většinově vzdělávat
v běžných školách; počet dětí s ostatními
druhy zdravotního postižení se v běžných školách také zvyšuje. Inkluzivní
vzdělávání je proces, který u nás začal již
před 12 lety (integrace jako jeho vstupní
fáze začala již počátkem 90. let), a v současnosti se především vyrovnávají podmínky pro péči o děti se stejným zdravotním postižením – v běžné škole by se jim
mělo dostat stejné podpory, jako když se
vzdělávají ve speciálních školách.
Nicméně, u nás se zvýrazňuje, že spouštěčem k novele zákona usnadňující přístup ke společnému vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) v běžných školách byl rozsudek
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evropského soudu pro lidská práva
v kauze známé jako D. H. a spol. proti ČR
identiﬁkující v několika případech neoprávněné zařazení romských žáků do tehdejší zvláštní školy. Tento rozsudek však
vůbec není hlavním důvodem pro větší
otevřenost přístupu dětí, které se mohou
s daleko intenzivnější podporou vzdělávat s ostatními v běžné škole, ke kvalitnějšímu vzdělání. Školský zákon ve své
preambuli ukotvuje již mnoho let rovnost práv, podmínek i příležitostí ke vzdělávání. Vyrovnání podmínek mezi speciálními a základními školami, ve kterých
se už dnes vzdělávají děti s postižením,
ale s rozdílnými podmínkami pro práci
pedagogů, je tak pozdním naplněním zákona.

Kvalita společnosti se
měří podle postavení
a kvality péče o ty
nejslabší.

V terminologii teorie her bychom mohli
říci, že společné vzdělávání nelze chápat
jako soupeřivou hru s nulovým součtem
(co jeden získá, ostatní ztratí). Vyžaduje
to však daleko větší podporu učitelům,
poradenským zařízením, informovanost
rodičů, postupnou změnu postojů veřejného mínění. Tzv. inkluze není totiž stav,
ale dlouhotrvající proces, jehož ideálního stavu nemůže být nikdy dosaženo.
Vždy znovu bude třeba o takových formách raného soužití mluvit, argumentovat, řešit sporné nebo kritické otázky. Problémy se totiž budou vyskytovat i v budoucnu – lidé nejsou ideální.
Pojetí společného vzdělávání obsažené
ve vyhlášce č. 27/2016 a vyhláškách následných, v upraveném RVZ ZV a doprovodných metodických materiálech proto
není plošné, nařizující a povinné pro

všechny žáky ve speciálním školství,
není ani nárazové (vše k 1. 9. 2016), nesnižuje škálu možností, jak dítě se SVP
vzdělávat, ani není bez dostatečného ﬁnančního zajištění. Opak je pravdou.
Inkluzivní (společné) vzdělávání je nyní
koncipováno tak, abychom vytvořili
lepší podmínky pro vzdělávání všech
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v „běžných“ školách, ale současně
i nadále umožnili existenci důležitého
článku vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání. V něm musejí nalézt
vhodné podmínky pro vzdělání děti,
které ani při nejlepší vůli a s maximem
podpůrných opatření nelze v běžné škole
vzdělávat.
Kvalita vzdělávání zařazením několika
málo žáků se SVP do základní školy nemusí utrpět. Řada zkušeností a výzkumů
ze zahraničí ukazuje, že tomu tak prostě
není. Srovnáme-li např. výsledky zemí
s rozvinutým speciálním školstvím
a těch bez speciálního školství, např. v šetření PISA, zjistíme, že žádný takový negativní vztah nelze potvrdit.
Představa, že jakákoli změna, zejména
v tak tradicí a setrvačností charakterizovaném systému, jako je školní vzdělávání, může nastat naráz ke konkrétnímu
datu, je samozřejmě zcela nesmyslná.
Jde skutečně o dlouhou cestu, na niž na
podzim vstoupíme.
Není sporu o tom, že nás všechny na ní čekají jak pozitivní přínosy, tak rizika a problémy. Na jedné straně hodnoty, které
psycholog Matějček označoval předponou „sou-“ či „spolu-“: soudržnost, soucítění, spolupráce atd. Potřebujeme je
vštěpovat o to víc, že naše společnost individuí (sociolog Elias) až patologicky
zdůrazňuje soutěžení a individuální úspěch. Ale kvalita společnosti se přece
měří podle postavení a kvality péče o ty
nejslabší, resp. nějak znevýhodněné, a to
navíc již na startu životní dráhy.

Na straně druhé lze čekat i problémy spojené s náročností postojové změny a s potížemi při zavádění nových postupů. Společné vzdělávání bude vyžadovat změnu
pracovních návyků a vyučovacích metod
i práce s učivem. Budou vznikat problémy se zajištěním vhodných podmínek.
Občas bude obtížná komunikace mezi rodiči, učiteli a poradenskými pracovišti.
To všechno lze ale také chápat jako
výzvu pro lepší komunikaci, porozumění
hledisku druhého a vhledu do jeho životní situace, aspirací, představ o životě. Jde
o hodnoty, které mohou učinit náš život
příjemnějším a kvalitnějším. Rozdělovat
a uzavírat se v určitých společenských enklávách je vždycky pohodlnější než se vystavit pohledu do očí (odlišných) druhých.

Stanislav Štech
Vystudoval psychologii na FF
UK. Od r. 1993 byl 17 let vedoucím katedry psychologie na Pedagogické fakultě UK. V letech 2003
až 2015 byl prorektorem Univerzity Karlovy. Působil na univerzitě v Paříži 8 Saint-Denis, ve výzkumných ústavech Institut National de Recherche Pédagogique
v Paříži a Centro Nazionale di Ricerca v Římě. Výzkumně se zabývá školní socializací, profesí učitele a školní psychologií, od
r. 2004 také vysokoškolskou politikou a jejím výzkumem. Je autorem tří monograﬁí a více než stovky článků a studií. V červnu 2011
mu byla francouzskou vládou udělena hodnost Důstojníka Řádu akademických palem za zásluhy o výchovu a vzdělávání.
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Střet dvou hněvů
Pospícháte, jste v časovém presu. Dítě má ale
zrovna teď jiné priority.
Vůbec se mu nikam
nechce, a už vůbec ne
rychle. Tak mu pomůžete
s oblékáním kabátu
a bot, když v tom si
vzpomene, že si musí
vzít toho ﬁalového
plyšáka a bez něj prostě
nikam nejde.

Plyšáka se nedaří najít. To už se dítě
vzteká, pláče a dupe nohou. Čas běží, vy
jste nervózní čím dál tím víc. Vypadá to,
že to nestihnete. Když konečně najdete
plyšáka, zjistíte, že dítě mezitím vypustilo na zahradu psy, kteří tam zůstat nemůžou. To už vidíte rudě. Dítě se vztekle brání, že ono to neudělalo. Psy se nedaří chytnout. Dítě vám do toho začne radit, dokonce jste přesvědčeni, že se u toho baví.
A to je ta poslední kapka. Řvete na dítě
a dítě řve taky.
Viníkem je evoluce
Jak je to možné, že nás některá situace vyvede naprosto z míry a najednou jako bychom přestali racionálně přemýšlet. Kdo
nebo co za to může? Dítě? Vy? Okolnosti?
Emoce přichází spontánně a bez pozvání.
Není to tak, že bychom si nejdříve rozumově zdůvodnili, že „tahle situace stojí
za vztekání“, a pak tuto emoci začali prožívat. Opak je pravdou. Nejdřív přijde
emoce a až posléze přichází ke slovu rozum.
Hněv patří mezi nejstarší a nejsilnější
emoce, kterými jsme vybaveni. Hněvem
reagujeme na ohrožení nebo překážku,
která se nám staví do cesty při dosahování našich cílů. I když jsme tady coby
Homo sapiens (člověk rozumný) již
200 000 let, naše základní mechanizmy
jednání převzaté od zvířat jsou stále stejné. Boj nebo útěk. A pro boj se v našem
případě rozhodly obě strany.
Co se v nás děje při hněvu?
Rozšíří se nám cévy zvláště v obličeji
a na čele, pohyby začnou být prudké, řeč
úsečná. Objevuje se zatínání pěstí, rozšiřují se nosní dírky, prohlubuje se dýchání, srdce pumpuje více krve, kosterní
svaly jsou v pohotovosti, zvýší se vylučování adrenalinu. Všechny změny směřují ke zvýšení fyzické síly organizmu,
který potřebuje pro boj. Těžko se kon-

Emoce přichází bez
pozvání. Není to
tak, že bychom si
nejdříve rozumově
zdůvodnili, že „tahle
situace stojí za
vztekání“. Opak je
pravdou. Nejdřív
přijde emoce a až
posléze přichází ke
slovu rozum.
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Text: Sylvia Jančiová

centrujeme a kontrolujeme, naše myšlení
je roztříštěné a bez logického systému.
A v tomto stavu často uděláme nebo řekneme něco, co nás později mrzí.

pe, proč tak spěcháte nebo se zlobíte
kvůli pejskům, co tak hezky dovádí na zahradě. Cíle dítěte i rodiče jsou v ohrožení
a je zaděláno na problém. Kdo má tedy na
hněv větší nárok a čí cíle jsou důležitější?

Co je důležitější (kdo je v právu)
Děti mají své vlastní cíle, kterým my dospělí často nerozumíme. To však neznamená, že jejich důležitost je menší. Pro
dítě rozhodně ne. Tak jako vy nechápete,
proč se právě teď dítě nemůže obejít bez
ﬁalového plyšáka, stejně tak dítě nechá-

Co dělat v krizových situacích (blíží se
výbuch)
Děti mají zvláštní dar. Každé z nich přesně ví, kde má jeho rodič „startovací tlačítko“. To je to, co vás vždy zaručeně vytočí. Dá se s tím nějak naložit? Když už

máte dojem, že to déle nevydržíte, odejděte, stačí do sousední místnosti. Oznamte
dítěti, že jste velmi rozzlobeni a potřebujete být chvíli sami. Zhluboka dýchejte
nebo počítejte. Pokud vás pomalé dýchání
rozčiluje ještě víc, jednoduše upusťte páru
– bouchněte do polštáře, zakřičte si z plných plic (nejlepší jsou slova, která obsahují hlásku „r“) nebo si dejte deset kliků.
Cokoli, abyste fyzicky dostali hněv ze
sebe. Všímejte si situace a okolností, které
ve vás vzbuzují hněv, a snažte se jim předcházet. A pokud i tak k výbuchu dojde,
mějte odvahu se omluvit, a to i svému dítěti.
Dvě strany téže mince
Pokud se podíváte do nějaké chytré knihy
pro rodiče, jak mají rodiče pracovat se
vztekem u svých dětí, budete možná překvapeni, že se jedná v podstatě o identické
rady a postupy. Hněv funguje u každého
stejně, ať mu je pět, nebo padesát. Ale
možná mají děti na hněv o něco větší nárok, protože na rozdíl od nás mají méně
zkušeností, méně rozumí tomu, co je společensky přijatelné a co ne, méně rozumí
svým emocím a méně je dokážou zvládat.
Všechno se to ještě učí od nás.
Nechci nabádat k toleranci nežádoucího
chování u dětí. Spíše k výchově příkladem
a pochopením.
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Kdybychom ty internety neměli, museli bychom
si je vymyslet, aneb postřehy Marťana
o vzdělávání dětí
Text: Andrej Novik
Svěřím se: někdy mě v noci pronásledují
hrozné sny. Utíkám před fašisty ze socialistických válečných ﬁlmů a v tom najednou zapomenu běhat. Jindy mám kafkovské vidiny, kdy jsem odsouzen pro činy,
které jsem nespáchal, nejsem si jich vědom, a přesto mě podivný tribunál zbaví
svobody. Onehdá jsem ve snu musel

Nejsem příznivec Ericha
von Dänikena ani Ivo Aštara
Bendy. Zaujala mě ale
otázka mého syna, jak si
myslím, že by
mimozemšťani (pakliže
existují) vnímali nás.

znovu skládat maturitu. Prostě hrůza. Ale
o tom teď nechci povídat.
Minulou noc jsem usínal se svým osmiletým synem a povídali jsme si o mimozemských civilizacích, jestli jsou nebo
nejsou. Nejsem příznivec Ericha von Dänikena ani Ivo Aštara Bendy. Zaujala mě
ale otázka mého syna, jak si myslím, že
by mimozemšťani (pakliže existují) vnímali nás.
A protože je mým denním chlebem vzdělávání, přemýšlel jsem, jak by Marťani
vnímali vzdělávání dětí u nás. Tím u nás
myslím ve velkém městě, kde je hodně
škol, kroužků, aktivit a zároveň hodně
subjektivně vnímaných nebezpečí. Kde
neznáme své sousedy v paneláku, neznáme rodiče spolužáků svých dětí, kde pořádně ani neznáme učitele svých dětí
a máme neustálý pocit, že se za každým
rohem skrývá fronta dealerů drog.
A v tom se mi to propojilo: hrůzný kafkovský sen a denní řád našich dětí. Marťanova zpráva do Ústředí pro výzkum mimomarsovských civilizací by mohla vypadat třeba takto:

Ve větších městech jsou děti na planetě
Zemi zbaveny veškeré svobody. Jsou udržovány v režimu tzv. scholarizace do
věku min. 10–12 let. Scholarizace znamená řízený dohled nad časem tráveným
mimo povinné školní vzdělávání. Cílem
scholarizace je maximálně zefektivnit
přípravu na budoucí životní nebezpečí
a rizika cíleným angažmá dětí v přípravných kroužcích, programech a aktivitách. Pro případ nenadálého přepadení ze
strany např. všudypřítomných polednic
či yettiů se mnohé lidské rodiny ve městech vybavují terénními vozidly a legálně drženými zbraněmi. Pohyb dětí mimo
dohled dospělých je nežádoucí, a proto
trestán. Výchova dětí tak významně připomíná převýchovu trestanců…
No dobře, přeháním, zas tak hrozné to
není. Vždyť pravidelně necháváme
dětem volnost. Je na nich, jestli si budou
hrát s legem nebo Merkurem. Ale co
když si nechtějí hrát ani s jedním a chtějí
být prostě samy. Bez nás. Bez našich programů, rad, doporučení. Prostě se jen tak
bezcílně poﬂakovat se svými vrstevníky.
Vyrazit do ulic a testovat svou odvahu
zdánlivě nesmyslným blbnutím na hřišti
či v ulicích. Prostě si chtějí jen tak hrát?
Ve městě takřka nemožné…
Jak ukazují výzkumy posledních let či
např. skvělý článek evolučního psychologa Petera Greye, nestrukturovaná hra
je zcela zásadní pro rozvoj rozhodovacích schopností, získání sebedůvěry, komunikačních dovedností a obecně pro
rozvoj mozku.
Navzdory výzkumům a přibývajícím důkazům o důležitosti volné hry ubývá čas,
který na ní děti mají. Z vlastní zkušenosti
tvrdím, že husákovské děti na prvním
stupni mohly každý den zcela svobodně
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brouzdat několik hodin sídlištěm. Klausovské mohou být rády za hodinu denně
pod dohledem rodičů na hřišti.
Co z toho vyplývá? Třeba to, že desetitisíce let vývoje neoblafneme. Lidský
mozek potřebuje nestrukturovanou hru
a interakci s vrstevníky. A i když se bojíme děti vypustit ven a nejradši bychom je
měli pořád pod svou kontrolou, děti si
svou cestu najdou. Stejně jako se hrabě
Monte Christo dostal ze svého vězení
ven, i naše děti mají své cesty.
Možná si to ani neuvědomujeme, ale
třeba je zrovna hraní počítačových her,
sledování youtuberů, sdílení postů na sociálních sítích tou jedinou cestou, kterou
naše děti mají, jak uniknout z našeho
fešáckého vězení? Vždyť kdy a kde se
dnes můžou naprosto svobodně a bez dohledu rozhodovat o věcech, které je zají-

Lidský mozek
potřebuje
nestrukturovanou hru
a interakci
s vrstevníky.

mají, sdružovat se s kamarády podobných zájmů, učit se komunikačním dovednostem?
Ano, můžeme si stěžovat, že je to tupé, že
to není opravdový život, že opravdový
život je jiný, ale jak se na něj mají připravit, když je do opravdového života nikdy
nepustíme?
Závěrem: nevím, jestli počítačové hry
a „ty internety“ obecně jsou zcela ku prospěchu našich dětí, ale jsem si jist, že nedostatek volné hry je velmi nebezpečná
epidemie s nedozírnými následky pro
společnost.
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Demokracie
a vzdělávání
spolu souvisí
Text: Markéta Majerová

EDUtéma

„Pokud za vzdělání považujeme víc než profesní přípravu, tak do něj patří v širším slova smyslu také rozvíjení
osobnostních rysů, včetně občanských postojů, vztahu solidarity k ostatním a zároveň pěstování přiměřeného
individualismu.“ říká Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity a docent muzikologie. Kdo je dobrý občan?
A mají vysokoškolské diplomy stále smysl? Více v rozhovoru.

Kdo je dobrý občan a jak byste ho zkusil deﬁnovat?
Dobrý občan je ten, kdo dokáže vyvažovat vlastní kritický postoj k okolnímu světu s loajalitou vůči širšímu celku, tedy státu, městu či obci i svému nejbližšímu okolí. Toto balancování samozřejmě není úplně lehké. Takže nějaká deﬁnice, podle
které by se dal snadno dobrý občan změřit, není snadná. Dobrého občana poznáme spíše ve vyhrocených situacích, než
v každodenním životě. Většinou se na to
přijde, až když opravdu o něco ve společnosti jde. Teprve pak se pozná, kdo má tu
správnou směs loajality k celku a individualismu.
Myslíte si, že vysoké školy poskytují
prostor pro to, aby na tuto roli své žáky
připravovaly?
Odpověď na takovou otázku se dá velmi
těžko generalizovat. Když se při debatách vracíme k tomu, co nám dala škola
za dob našich studií, často si připomínáme, že i v době nesvobody bylo klíčové,
jaké lidi jsme potkali mezi svými spolužáky a učiteli. A to je důležité i dnes.
Samozřejmě, že vysoká škola v současnosti může nabídnout mnohem více tím,
jak organizuje své kurikulum a jaké aktivity podporuje. Avšak ten úplně rozhodující faktor jsou učitelé a spolužáci, se
kterými se potkáme. Možná, že ti spolužáci jsou vždycky ještě o stupeň důležitější, než se zdá.
Jaký je podle Vás vztah mezi vzděláváním a demokracií?
Hodně záleží na tom, co všechno budeme
považovat za součást vzdělání. Když
budeme uvažovat o vzdělání primárně
jako o profesní přípravě, což se občas
v politické rozpravě o školství děje, nebo
se na něj tímto způsobem dívají někteří
zaměstnavatelé, pak žádná přímá vazba
existovat nemusí. Existují i nedemokratické režimy, které profesní přípravu zvlá-

dají docela efektivně. Pokud ale za vzdělání považujeme víc než profesní přípravu, tak do něj patří v širším slova smyslu
také rozvíjení osobnostních rysů, včetně
občanských postojů, vztahu solidarity
k ostatním a zároveň pěstování přiměřeného individualismu. Potom je samozřejmě vztah mezi vzděláním a demokracií mnohem těsnější a nepochybně se tato
dvě sémantická pole velmi překrývají.
K čemu mají sloužit univerzity ve společnosti?
Univerzity očividně plní několik funkcí.
Já myslím, že my všichni na vysokých
školách respektujeme to, že jsme místy
profesní přípravy. Druhou důležitou funkcí, kterou je možná v poslední době v českých zemích méně vidět, je otevírání prostoru pro sociální mobilitu.
To je funkce, která stála za velkým důrazem na vzdělání v českém národním obrození a v celém národnostním pohybu
19. století. Tehdy Češi hodně bojovali
o vlastní vzdělávací systém jako cestu
k tomu, aby česká společnost, primárně
zakořeněna ve venkovských nebo nižších společenských vrstvách, měla jednou svoje soudce, univerzitní profesory,
poslance nebo továrníky. K tomu bylo
potřeba vzdělávacího systému, který byl
už v té době významným demokratizačním faktorem, protože umožňoval lidem
z nižších vrstev zaujmout pozice mezi
společenskou elitou. Tento základní
demokratizační charakter vysokoškolského vzdělávání je něco, na co se u nás
hodně zapomíná. Zejména ti, kteří s nostalgií vzpomínají, jak skvělé to bylo,
když studovalo na vysokých školách pouze 5-10 % populace maturantů. Zapomínají, že tato funkce je velmi důležitá
a pokud uzavřeme vzdělávací systém pro
úzkou skupinu uchazečů, tak velmi
obtížně může plnit tuto roli. Také podle
všech sociologických výzkumů a údajů
Česká republika příliš nevyniká ve využívání sociálního výtahu, který vysoké

školy v mnoha zemích nabízejí.
Mají při dnešní masiﬁkaci vysokoškolského vzdělání diplomy stále smysl?
Určitou cenu na trhu práce diplomy samozřejmě mají, ale různou a nepochybně
menší než měly v elitním systému. Dnes
dochází k tomu, že bakalářský titul je tím,
čím byla v minulosti maturita, tedy předpokladem pro obsazení většiny průměrně
a lépe placených pracovních pozic.
A musíme se smířit s tím, že pravděpodobnost, že nám vysokoškolský diplom
zajistí vysokou pozici, není zdaleka tak
velká, jako byla před padesáti lety. Ale
exkluzivita diplomů se ztrácí postupně.
Stále více bude také patrné, že formálně
sice mají diplomy z různých škol stejnou
hodnotu, ale fakticky se možnosti uplatnění liší. Všimněme si, z jakých univerzit
se lidé stávají třeba členy britské vlády.
Postupně se to bude určitě dít i v České
republice, byť tato diferenciace ještě
bude chvíli trvat.
A lze říci, že dnes diplom negarantuje
získání dobré pracovní pozice, na které by člověk mohl setrvat víceméně
celý život?
S tím souhlasím. Negarantuje, ale na druhou stranu bez toho diplomu nemáte
téměř žádnou šanci, že se na ni dostanete.
Takže je to podmínka nutná, nikoliv
postačující.
Umí vysoké školy naučit své studenty
jak se učit?
Já pořád doufám, že to vysoké školy vždy
uměly. Dokonce i v těch nejhorších
dobách, třeba za komunismu, dokázaly
ve většině případů naučit se své studenty
učit se. Mně se zdá, že pro řadu oborů je
vlastně tohle to nejdůležitější, co studenta naučí. Obsáhnout pod jistým časovým
tlakem velké množství faktů, teoretických konceptů, vhodně je aplikovat. Je to
způsob intelektuálního zvládání různých
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úkolů, který je pak do jisté míry přenosný. Nejde o ta fakta, ta se musíte vždy
znovu doučit. Jsem už dost starý na to,
abych věděl, že se přiměřeně rychle zapomínají. Takže se je učím znovu a znovu a
jsem rád, že občas chodím ke státním
zkouškám, protože mi studenti zopakují
to, co bych měl jinak tendenci zapomínat.
Jaká je Vaše vize ohledně podoby vysokých škol za deset let?
Mám-li si představit, jak bych chtěl, aby
ten systém vypadal, hledal bych hodně
poučení ve změnách ve školství v některých vyspělých zemích. Jsem přesvědčený, že vysoké školství vždy bylo hodně
globálním oborem. Základní parametry
univerzitních systémů proto nemohou
být drasticky odlišné. Stojíme na základech středověkých univerzit, které byly
nadnárodní a měly napříč Evropou
podobné struktury.
Dále bych hledal inspiraci s pohledem
upřeným určitě na západ, nikoliv na
východ. Zejména v systémech, kterým se
podařila diverziﬁkace a umí otevírat studentům jakési druhé šance. Ve Spoje-

ných státech mne zaujaly třeba školy,
nazývané community college. Jsou to
školy, které u nás zcela chybí a poskytují
vzdělání zhruba na úrovni našich vyšších
odborných škol, i když to není úplně srovnatelné. Patrně v systému plní funkci, kterou u nás dříve zastávaly průmyslovky
nebo některé učňovské školy. Většinou
jsou napojeny na další univerzitní systém. Takže student, který absolvuje třeba
dva roky studia na této škole a je dobrý,
má pořád šanci pokračovat i na univerzitě a dodělat si bakaláře. Líbí se mi ta otevřenost šancí a to, že dává lidem další příležitosti. Nenutí je se v devatenácti letech
osudově rozhodnout, jaké budou mít
vzdělání. Flexibilita systému je podle mě
nezbytnou podmínkou, aby mohl obsluhovat potřeby, které se teď už jasně rýsují.
Proč se podle Vás nedaří dělat inovace
ve vzdělávání rychlejším tempem?
Já si nejsem jistý tím, že inovace ve vzdělávání lze dělat rychlým tempem.
„Školský výrobní cyklus“ je přirozeně
strašně dlouhý. Navíc řada změn musí
začínat změnou už v přípravě učitelů.
O to je důležitější, aby na úrovni školské

politiky docházelo k nějakým racionálním rozhodnutím a to dříve, než nastane
krize. Já bych se velmi nerad dočkal
toho, že dopadneme jako Slovensko
a budeme masivně exportovat nejnadanější vysokoškolské studenty do všech
okolních zemí. Což se tam stalo a je to
podle mě společenská katastrofa, kterou
si Slovensko dnes sice uvědomuje, ale
pořád s ní moc nedělá. Obávám se, že
Česká republika může dříve či později
dopadnout velmi podobně, pokud nezačneme pracovat na razantní modernizaci
vzdělávacího systému.

Mikuláš Bek
Od září 2011 je rektorem Masarykovy univerzity, předchozích
sedm let působil ve vedení této univerzity jako prorektor pro strategii
a vnější vztahy. V současnosti je
také místopředsedou České konference rektorů.
Studoval na Masarykově a Karlově univerzitě. V roce 2004 byl habilitován pro obor muzikologie na
Ústavu hudební vědy Filozoﬁcké
fakulty Masarykovy univerzity,
který pět let vedl. Jako muzikolog
se zabývá hudební sociologií a dějinami novější hudby 19. a 20. století, zejména dílem Dvořákovým
a Janáčkovým.
Jako vysokoškolský pedagog pracoval i na Univerzitě Karlově
a Univerzitě Palackého v Olomouci.
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Ne matematika, demokracie má
být hlavní prioritou vzdělávání
Text: Bob Kartous, EDUin

Bude-li nám ukradené, zda školy vzdělávají k demokracii (a jak), nakonec nám bude ukradena samotná demokracie...

Státní maturity z matematiky jsou tématem, které vzbuzuje velké vášně, když už
přijde řeč na vzdělávání. Z diskusí tomu
věnovaných nepřímo vyplývá, že matematika je něčím – z hlediska vzdělávání –
vysoce důležitým. To jistě ano. Matematika je jedním z klíčových předmětů
a s ohledem na to je jí ve školách věnován
náležitý čas a důraz. Děti stráví mezi
6 a 19 rokem života stovky hodin matematiky, to není málo.
Důležitost matematiky není radno zpochybňovat, na druhou stranu vzbuzovat
dojem, že matematika je tím nejdůležitějším obsahem vzdělávání, je nezáměrnou deformací diskursu. Jednoduše tomu
tak není, a to nejen z toho důvodu, že
o matematiku je ve vzdělávání relativně
dobře postaráno. A i když budeme oprávněně namítat, že vzdělávání v matematice, ale i cizích jazycích a dalších ustálených předmětech by mohlo být podstatně
lepší, pořád se pohybujeme ve stavu určité přijatelnosti. Mohlo by být lépe, ale
i mnohem hůř.

společenských věd mají seznamovat žáky
s reáliemi společnosti, ve které žijí, a s kulturními, ekonomickými i politickými principy, na nichž je postavena. Předpokládají
to všechny tzv. kurikulární dokumenty,
které jsou shrnutím oﬁciálních požadavků
na obsah vzdělávání a cílů, k nimž má směřovat.
Zatímco by si ale nikdo nedovolil zpochybňovat matematiku, občanství, které
zcela jistě najdete na prvních stranách jakékoliv vzdělávací strategie, je většině
lidí jako vzdělávací cíl naprosto ukradené.
A nejsou to zdaleka jen učitelé, kterým demokracie nezapadá do jejich příprav na hodinu. Jsou to mnohdy rodiče, kteří se sice
úzkostlivě zajímají o známky z matemati-

ky nebo češtiny, ale o to, čemu se jejich
děti učí, když přijde na témata spojená
s občanstvím, jeví zájem pravděpodobně
jen tehdy, pokud náhodou zjistí, že obsah
nekonvenuje jejich vlastnímu světonázoru.
Vezměte si, kdybyste jako rodiče zjistili,
že matematiku vaše dítě učí paní učitelka
s aprobací na hudební výchovu. Asi byste
se šli zeptat ředitele, jestli neupadl na hlavu, a poté společně s dalšími rodiči sepsali
petici za jeho okamžité odvolání. Když se
totéž děje v občanské výchově nebo základech společenských věd, nikoho to nepřekvapí a nikoho to ani nezajímá. Nikdo
neprotestuje. Pozoruhodné. Na jedné straně očekáváme, že když v 18 letech člověk

Jsou ovšem oblasti, o kterých se takřka
nemluví, stav jejich vzdělávání nikoho
příliš nezajímá a nikdo ho ani nedokáže
jednoznačně popsat. A dokonce, i když
jsou do vzdělávání zcela oﬁciálně zahrnuty a očekává se, že jim bude věnována
náležitá pozornost, často jsou zcela vědomě a záměrně opomíjeny. Občanství je
nepochybně jedním z nich.
Na školách jsou přitom od prvních ročníků až k maturitě předměty, které vzdělávání k občanství předpokládají. Prvouka,
vlastivěda, občanská nauka a základy
Autor článku Bob Kartous doporučuje začít s občanskou výchovou co nejdříve.
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nabude právo volit, bude už odpovědným občanem, na druhé straně vědomě
ignorujeme skutečnost, že vzdělávací
systém, který by k tomu měl významným
podílem přispět, svůj úkol ﬂagrantním
způsobem zanedbává.
Je to obrovská chyba, kterou vědomě děláme. Je nicméně dobré poukázat na kořeny, které k této ignoranci vedou, abychom dokázali pochopit, jak silně jsou
v české mentalitě zapuštěny. A i když to
může vést k prvotnímu pesimismu, jedině tak je možné hledat způsob, jak
„zakořenit“ lépe.
Za prvé, ačkoliv si to 25 let po tzv. sametové revoluci neuvědomujeme, česká
společnost, stejně jako ostatní ve sféře
vlivu někdejšího Sovětského svazu, je
stále posttotalitní. Škola přitom byla přirozeným prostředím totalitní indoktrinace, jakkoliv byla na konci 80. let slabá
a nedůvěryhodná. To samo o sobě stačilo, aby se učitelé po převratu velmi
ochotně vzdali role průvodců v dimenzi
„res publica“, věci veřejné, a uzavřeli se
do svých předmětových vzdělávacích
kapslí.
Za druhé, učitelé nejsou na takovou roli
připravováni, a to ani během studia, ani
během své praxe. V mnoha oblastech,
jako je třeba mediální či informační gramotnost, úroveň celkového přehledu o národních či geopolitických otázkách,
nebo jako jsou základní poznatky ze společenských věd usnadňujících chápání sociální reality (psychologie, sociologie,
politologie, kulturologie, religionistika
atp.), se učitelé ocitají na tristní úrovni neslučitelné s tím, aby mohli pro své žáky
odpovědnými průvodci vůbec být. Jeden
nestor české pedagogiky s oblibou říká
příběh o tom, jak si učitelé na školeních
stěžují, že „děti nečtou“, a hned potom vytáhnou Blesk, aby se chutě začetli. U takových je samozřejmě lepší, pokud se
o vzdělávání a výchovu k občanství radě-

ji vůbec nepokouší.
Za třetí, rodiče nevyvíjejí v tomto směru
na školy žádný tlak. Zajímá je v prvé
řadě, jak je to s výukou jazyků, a pak ta
matematika. Představa, že by škola měla
vést k odpovědnému občanství a osvojování demokratických principů je jim v drtivé většině případů zcela cizí. Většina

o tom vůbec nepřemýšlí. Část je odkojena vlastní nedůvěrou či nedůvěrou předchozích generací k tomu, že by škola
mohla takovou roli smysluplně sehrát.
Část dokonce aktivně vyžaduje, aby
škola „vedla ke kázni“ a stala se tedy
v pravém slova smyslu „káznicí“. Mají
pocit, že to jejich děti nejlépe připraví na
budoucnost. Je politováníhodné, že bu-

Bude-li nám ukradené, zda
školy vzdělávají k demokracii
(a jak), nakonec nám bude
ukradena samotná
demokracie...
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doucnost svých dětí vidí ve slepém dodržování disciplíny...
Za čtvrté, ředitelé škol tedy nevidí hmatatelné zadání, které by měli naplňovat,
a tak to nedělají. Proč by si přidělávali
zbytečné starosti a snažili se nepřipravené učitele přimět k činnostem, do kterých
se jim vůbec nechce, když to nikdo nepožaduje?
Nikdo, za páté, znamená nejen to, že jsou
apatičtí rodiče, ale že ani politické zadání
tímto směrem nejde. Ba naopak. Nedávná kauza s odmítnutým výukovým materiálem o uprchlictví, který připravil Úřad
vysokého komisaře pro uprchlictví OSN,
je varovným důkazem o tom, jak nedospělá tato společnost je. Jestliže ministryně školství tvrdí, že bychom tématy,
jako je uprchlictví, „neměli strašit děti“,
kdo z ředitelů následně nalezne odvahu
to udělat? Co na tom, že jde ze strany ministryně o krajní nepochopení smyslu
a cílů školy, vepsaných do jejího
„rodného listu“ v demokratických společnostech? Pak už zbývá jen pedagogická statečnost a na tu se můžeme spolehnout pouze u několika jedinců, ne systémově.
Neseme si z minulosti handicap, který se
vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jen těžko překonává. V Dánsku mají
učitelé jako prioritu demokracii, respektive výchovu a vzdělávání k ní. V ČR se
zatím domníváme, že je to matematika,
kterou je třeba stavět na první místo, o demokracii se nestaráme. Na její kvalitě se
to žel viditelně odráží, srovnání s Dánskem opět poslouží.
Lepší to nebude do té doby, dokud si
i česká společnost neuvědomí, že škola je
ideální líhní a laboratoří demokracie.
A to, že příliš dalších možností, jak demokracii na celospolečenské úrovni pěstovat, moc není. S ohledem na nastupující
generace vlastně žádná srovnatelná. Ná-

stroje, jak ze školy udělat laboratoř demokracie, máme metodicky velmi dobře
zvládnuté, stačí vzít a použít: od prostého
dialogu a jeho pravidel až po nejrůznější
formy žákovské participace, jako je třeba
studentská samospráva nebo žákovský
parlament. Chybí ale motivovaní učitelé
a alespoň jasné politické zadání. Doposud můžeme sledovat pouze snahu té motivované a vzdělané části rodičů vytvořit
pro své děti takové školy, které na demokratických principech stojí. Jenže to v důsledku nevede k celkovému posilování
demokracie ve společnosti, spíše k dalšímu rozdělování společnosti v jejím chápání věcí veřejných.
Někomu se může zdát, že jde o zbytečné
vyvolávání paniky. Demokracii přece
máme, tak proč se znepokojovat? To je
zcela naivní postoj. Jednak je stav české
demokracie diskutabilní, podíváme-li se,
jak prezident Miloš Zeman ohrožuje legitimitu lidských práv, zakotvených v ústavě, nebo že je v osobě ministra ﬁnancí Andreje Babiše koncentrována politická

a ekonomická moc i mediální vliv.
Když se navíc podíváme na stav demokracie v ostatních zemích ve středoevropském prostoru, které mají za sebou totalitní zkušenost, měli bychom se začít skutečně bát. V Maďarsku je vládou Viktora Orbána zákonem omezována svoboda slova,
v Polsku provedla vládní strana Právo
a spravedlnost regulérní puč ve státních
úřadech a přijímá zákony omezující osobní vlastnictví. Na Slovensku sedí v parlamentu fašisté. Prizmatem těchto skutečností se zatím můžeme cítit jako relativně
demokratická společnost. Tento pocit se
ale rychle může ukázat jako iluzorní. Bude-li nám ukradené, zda školy vzdělávají
k demokracii (a jak), nakonec nám bude
ukradena samotná demokracie...
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Cesty k aktivnímu
občanství
Kde a jak se mohou mladí lidé
aktivně zapojovat do občanského
života? Kde se mohou
procvičovat v argumentaci či
kriticky zkoumat a upevňovat své
občanské hodnoty? Přinášíme
vám infografiku mapující některé
z možností, jak se děti a mladiství
mohou zapojit.

Studentská Agora je projektem
organizace Agora Central
Europe. Jedná se o debatní
soutěž, do níž se zapojují
středoškoláci z celé ČR.
www.studentskaagora.cz

argumentace

ČSÚ sdružuje studenty
středních škol z celé ČR.
Pořádá debaty na společenská
i politická témata, soutěže,
projekty či setkání.

škola

stredoskolskaunie.cz

politika a demokracie

Jedním z projektů Asociace pro
mezinárodní otázky je i Pražský
studentský summit, kde si
studenti mohou vyzkoušet
například model jednání OSN.

Institut aktivního občanství
pořádá projekt Akumulátor,
v němž si mladí lidé mohou
vyzkoušet aktivní zapojení do
politického života.

www.amo.cz

aktivniobcanstvi.cz
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Redakci Houpacího osla tvoří
převážně studenti. Zaměřují se
na názorovu publicistiku
s nadhledem a ironií.

The Student Times je rubrikou
magazínu E15, kterou píší
studenti pro studenty, ale nejen
pro ně.

www.houpaciosel.cz

student.e15.cz

média a zpravodajství
Centrum občanského
vzdělávání nabízí mimo jiné
vzdělací materiály
a kurzy k tématu občanství.
www.obcanskevzdelavani.cz

občanství
Učitelé mohou využít web
Obcankari.cz s přehlednou
nabídku vzdělávacích materiálů
zahrnující témata jako genocida,
migrace nebo psychické
poruchy.
obcankari.cz

umění

Jeden svět na školách je
audiovizuální vzdělávací portál
organizace Člověk v tísni. Nabízí
katalog dokumentárních filmů
a doprovodných materiálů pro
studenty i učitele.

Centrum současného umění
DOX pořádá výstavy a akce
s politickým a společenských
přesahem, včetně celé řady
doprovodných programů.

www.jsns.cz

www.dox.cz
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Ukázka z knihy Renáty Fučíkové. Rozhovor s ní najdete na následující straně.
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Jak přiblížit historii dětem? Důležité
jsou souvislosti a nadšení
Text: Lucie Hejbalová

Proč je důležité, aby děti znaly historii, a jak jim ji podávat? Na to jsme se zeptali Renáty Fučíkové, autorky knih
Obrazové putování, v nichž přibližuje historii dětem prostřednictvím souvislostí a obrazů tak, aby podání bylo
dětem blízké důrazem na prožitek.
Jak Vás napadlo přiblížit dějiny prostřednictvím Obrazového putování?
Obrazové putování evropskou historií
navázalo na poněkud starší projekt
„Největší Češi“. Ten vznikl zhruba
v polovině nultých let nového tisíciletí.
Asijská nakladatelství v té době hojně
vydávala stručné, ale obrazově výpravné
medailony velkých postav světových
dějin, zatímco u nás v té době vycházely
buď rozsáhlé, podrobné a poněkud nezáživné encyklopedie, anebo naopak sbír-

Renáta Fučíková
Vystudovala Vysokou školu umělekoprůmyslovou, ateliér ilustrace
a užité graﬁky. Zabývá se především ilustrováním knih pro děti,
v poslední době i tvorbou autorských obrázkových knih, které si
sama píše. Je držitelkou mnoha národních i mezinárodních ocenění,
například několikrát získala cenu
Zlatá stuha, druhé místo v soutěži
Nejkrásnější kniha (1997) nebo
první místo na bienale ilustrací
v Teheránu v roce 1999.

ky anekdotických a převzatých tzv.
„děsivek“. Tehdy jsem začala spolupracovat s nakladatelstvím Práh, které dalo
prostor soudobému pojetí knih o historii.
Knih stručných, ale bohatě obrazově
vypravených.
Měla jste pro vznik knih nějakou osobní inspiraci? Jakou?

se divit, jak zbytečně podrobné a přitom
rozdrobené informace se měl naučit.
Vědomosti se týkaly pouze našich dějin,
ačkoliv jsme se čerstvě stali součástí EU.
Podání mnoha informací bylo neadekvátní možnostem dětského chápání, bez
širších souvislostí a mnohdy – a to jsem
pouhý historik nadšenec, nikoliv profesionál – bylo místy i zastaralé a pomýlené.

Inspirací mi byl můj vlastní syn, tehdy
byl žákem třetí třídy základní školy.
Učila jsem se s ním vlastivědu a nestačila

První ideou bylo vyprávět především
obrazem, pokrýt dějinné události jednotlivých evropských zemí tak, aby se
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v knize objevila každá alespoň jedenkrát.
Tedy – aby se nemluvilo donekonečna
pouze o Anglii nebo Francii, ale třeba
i o Bulharsku a Pobaltí, a samozřejmě
o dějinách našich nejbližších sousedů.
Mělo jít, a doufám, že záměr se podařilo
naplnit, o dějiny Evropy z pohledu
Středoevropana.
Co je podle vás na knihách nejzajímavější z hlediska možnosti vzdělávat
v oblasti historie?
Pokud jde o literaturu pro děti a mládež,
pak za nejzajímavější považuji ilustrace.
Nikoliv reprodukce dobového obrazového materiálu, ten totiž potřebuje výklad,
vysvětlivky, a přesto nemáme záruku,
zda malý čtenář opravdu pochopil z černobílé fotograﬁe, kdo z vyobrazených
účastníků je hodný a kdo je zlý. Barevná
ilustrace to dokáže. Pracuje s barevnou
symbolikou, s podprahovým vnímáním.
Pracuje se stylizací a s dynamikou kompozice.
A to nemluvím o účinku komiksu, který
na rozdíl od ﬁlmového dokumentu dokáže zpomalit čas a smysluplně ho rozpitvat okénko po okénku. Komiks vyžaduje komplexní četbu, zaměstnává více
center v mozku než běžná četba. Pokud
je kvalitně připravený, nabízí intenzívní
zážitek. Proto komiks nepodceňujme
a neodsuzujme.
Dočetla jsem se, že mimo tzv. mužské
pojetí dějin se zaměřujete také na ženské.
Jak vás tato myšlenka napadla a jak jste ji
zpracovala?
Cílem projektu Historie Evropy –
Obrazové putování bylo zaměřit se
pokud možno na pozitivní momenty
dějin. Těmi nejsou války ani revoluce.
V knize opomenuty nejsou, to nebylo
možné. Ale snažila jsem se při výběru
témat tato období plná násilí vyvažovat
obdobími kulturního a hmotného rozkvětu. A za ním skutečně mnohdy stály
ženy, nebo alespoň byly poblíž.
V doplněném druhém vydání knihy jsou
navíc i mapy. Nepředstavují bitevní pole
a přesuny armád, ale místa významných
nálezů starobylých uměleckých artefaktů, místa, kde se rodila evropská kultura,
jednotlivé civilizace, kde byly zakládány
kláštery, katedrály, univerzity. Pohled na

takovou mapu vás naplní hrdostí a pozitivním pocitem.
Je ještě něco, na co se v knihách zaměřujete?
Rozšířené druhé vydání knihy je rozdělené do jednotlivých dílů, aby se lehce nosilo ve školním batohu. Dohodli jsme, že
knihu doplním o další ilustrace, které přiblíží především život dětí. Takže přibyla
ilustrace pravěkého školení kluků na
budoucí lovce, příběh otroka v Řecku, příběh otrokyně v Římě, příběh noviců ve
středověkém klášteře, příběh královských potomků, jimž zemře matka při
porodu. A jak jsem říkala, přibyly přehledné mapy pozitivních dějinných událostí.
Jak vnímáte pojetí výuky dějin na školách?
Věřím, že od dob, kdy jsem já sama byla
školačka, došlo k velkému pozitivnímu
posunu od biﬂování dat a nezáživných
údajů směrem k vytváření celostních projektů, které dávají dětem smysl. Ze své
zkušenosti vím, že pro růst dítěte je
nesmírně důležité období mezi 3. až
5. ročníkem ZŠ. Učitel, který v té době
přistupuje k jakémukoliv předmětu
s osobním nasazením, vytváří živnou
půdu pro všechny následující roky výuky. Na druhém stupni nebo na gymnáziu
a střední škole pak je na co navázat.
A především jsem přesvědčená, že méně
je více. Myslím, že dětem svědčí syntetičtější pojetí, nabídka širších souvislostí. Paralely s dnešní dobou, hledání souvztažností mezi událostmi, které spolu
zdánlivě nesouvisí, mezioborové průsečíky nebo i vlastní pátrání.
Jak si myslíte, že by se měly dějiny ve
škole učit?
S nadšením. A s pochopením pro dětskou
schopnost vnímat pouze podstatné, vnímat celým tělem, fyzickou zkušeností.
Vím, že takhle dnes naštěstí učí spousta
dějepisářů.
Je vám nějaká osobnost z historie sympatičtější než ostatní a proč?
Takových postav je mnoho. Obdivuji
vytrvalost a stálost názorů, málokdo

z nás to dokáže – tudíž obdivuji třeba
Petra Chelčického nebo Miladu
Horákovou. Pak mám ráda postavy ve
víru dějin, ty, které narážely do vlnobití
událostí a někdy jsou v zapomnění: zaujal mě třeba příběh pražského rodáka
Martina Behaima, autora prvního globu
na světě. Nebo další dva pražští rodáci,
kteří odešli do zahraničí: graﬁk Václav
Hollar, metalurg Joachim Gans. A mnoho
jiných, například příběh Berthy von
Suttner, velké zastánkyně odzbrojení,
první držitelky Nobelovy ceny za mír
a mimochodem také pražské rodačky.
Kdybyste si mohla vybrat dobu, ve
které byste chtěla žít, jaká by byla?
Některá období mám sice více ráda než
jiné doby, ale žít bych v nich nechtěla.
Nic si neidealizuju, myslím, že si málo
vážíme vymožeností a kvalit naší civilizace.
Kdybyste měla dětem vysvětlit, proč
by se měly zajímat o historii, jak byste
je „nalákala“?
Malým čtenářům říkávám na besedách:
Už včerejšek je historií a dnešek bude historií už zítra. Pokud se nám přihodí něco
opravdu zásadního, nemusíme si pamatovat, jestli to bylo 10. nebo 15. července,
to není zdaleka tak podstatné jako to, že
se TO stalo, PROČ se to stalo a jestli chci,
aby se něco podobného opakovalo či ne.
A to jsou pouze moje osobní dějiny. Což
teprve dějiny společné, ty teprve stojí za
zapamatování!
Knihy jsou určeny pro děti, máte ohlasy také na to, jak na ně reagují dospělí?
Rodiče a učitelé mají moje knihy velice
rádi. Ty knihy jsou totiž vítanou příležitostí ke společnému čtení, ke společně
strávenému času, a spousta rodičů si
pochvaluje, že si připomněli zapomenutá fakta, nebo se dokonce přiučili
nějakou novou podrobnost.
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Kdo dal učitelům kouli – na nohu
Text: Josef Kvasničák

Říká se, že Češi kradou. Platí to i o dětech z elitního gymnázia? Se třídou osmáků jsme experimentovali s poctivostí studentů Gymnázia Jana Keplera. Na školních chodbách jste mohli potkat košíky se sladkostmi nebo ovocem, otevřené pokladničky a u nich nápis: Vezmi si a zaplať. Žádné kamery, žádní prodavači, jen zákazník, jeho
svědomí a volně přístupná čokoláda… Poznali jsme leccos o lidské povaze. A já si nadto uvědomil, co to obnáší, když chci zavádět nové školní metody. Ale nepředbíhejme.

Snažili jsme se zjistit, co má vliv na poctivost našich zákazníků. Prodávali jsme
téměř tři týdny na různých místech školy.
Překvapilo nás, že výsledky se nemění,
když prodáváme někde v opuštěném
rohu anebo uprostřed hlavní chodby –
všude nám chyběla přibližně třetina peněz. Ovšem pomeranče a jablka přinesly
překvapení: zatímco sladkosti mizely
jedna za druhou, desítky pomerančů a jablek jsme prodali prakticky beze ztrát!
Možná se ukázalo, že lidé střídmí a racionální, kteří se živí zdravě, dbají slušného
vychování. Zatímco ti, kteří nemají zábrany zakousnout se do snikrsky, nemají
ani zábrany udělat to zadarmo. Po prvním týdnu experimentu, ve kterém jsme
prodali zboží asi za patnáct set, jsme dostali šťastný nápad. K prodejním místům
jsme umístili nápis, že nám rozkradli
zboží skoro za pět set korun a že prodej
skončí, pokud se lidé nepolepší. A že
krást se přece nemá. Na první pohled se
zdá, že takový nápis toho moc nezpůsobí
– opak byl ale pravdou. Když jsme rozprodali další várku zboží za dalších patnáct set, ukázalo se, že nám chybí pouze
sto padesát korun! Najednou se kradlo třikrát méně. Zjistili jsme, že na poctivost
má největší vliv ne hrozba přistižení při
činu, ale obyčejné připomenutí, že člověk má (a chce) být poctivý.

to na celém experimentu nebylo to hlavní. Když jsme prodej uzavřeli, uspořádal
jsem pro třídu besedu s ekonomem. Diskutovali jsme už ne o obchodování, ale
vlastně o nás samých: o tom, jaký máme
vztah k pravidlům, kde máme svou hranici toho, co se ještě smí a co už je příliš,
a podle čeho tuto hranici nastavujeme.
Od napínavé zkušenosti s prodáváním
jsme se tak dostali k etickým otázkám na
tělo. Beseda trvala asi hodinu, studenti
měli vždy co říct, na některé se ani nedostalo. A padaly důležité postřehy. No řekněte, nepřipomíná to tak trochu učitelské
nebe? Došli jsme dost daleko – navíc přirozeně a se zájmem všech. A to stačilo jen
pár hodin matematiky. (A několik obětovaných stovek – ale to pro lidi s učitelským platem přeci není žádné téma...)
Říkám si, jestli bych se o takové akce
neměl snažit častěji. A vůbec, nemělo by
se ve školách postupovat právě takhle?
Nechat chvíli stranou lavinu informací,
která se žákům valí nad hlavami, a pracovat na nějakém společném díle. Pár dnů
žít společným úkolem, něco s ostatními
tvořit, zapojit se podle svých možností
a zájmů. A nakonec se na výsledek společně podívat a probrat ho. Neměla by to
být daleko častější, možná přímo běžná
školní metoda?

Moji osmáci byli skvělí. Různé skupinky
po celou dobu zaznamenávaly, kdy
a kolik se toho prodalo, kolik ukradlo,
kolik peněz přibylo. Pokud se někdo ze
třídy rozhodne podnikat, má teď cennou
zkušenost s tím, jak funguje morálka. Ale

Měla. A naštěstí už máme několik škol,
kterým se daří výuku v tomto duchu modernizovat. Jak ale vypadá situace učitelů, kteří učí na tradiční škole? Co stojí
v cestě změnám tam, kde se budoucnost
zatím neprosadila?

Když moji kolegové viděli, jak pozdě odpoledne přepočítávám peníze a dělám si
pořádek v obchodních záznamech, dívali
se na mě sice s uznáním, ale také se shovívavým úsměvem jako na toho „ještě
mladého“. Uvědomil jsem si přitom, že
ve školách existuje nevyřčená, ovšem
vlivná představa, co je „to hlavní a to důležité“, čemu se má učitel věnovat. Ve vzduchu viselo nevyslovené přesvědčení, že
akce podobné samoobslužnému prodeji
jsou to první, na co rezignuju, až budu mít
méně času – protože škola je o něčem jiném.
Jistě, učitel musí děti něco naučit, něco
ukázat a vyložit a něco natrénovat. Ale
také by měl se svými studenty zkoumat,
klást si otázky a učit se rozumět věcem,
ze kterých nejdou psát písemky. Měřeno
známkami a úspěšností v testech jsou takové oblasti neviditelné. A s tím je spojená obtíž. Podle leckterých rodičů není
zcela v pořádku, když se výraznější množství času věnuje „hraní“ namísto procvičování základního učiva. Obchodní experiment nebylo problém obhájit, protože
v experimentující třídě nejsou žádné vyložené průšvihy. Ale kdyby někdo měl propadat anebo kdyby se blížila maturita
a zkoušky na vysokou školu, měl bych to
výrazně těžší. Znám to z vyšších ročníků:
jakmile někteří čtyřkaři doma zmíní, že
jsme po sedmnáctém listopadu místo fyziky probírali sváteční téma, na nejbližších
třídních schůzkách přijdou rodiče
s výtkou, že místo výuky se věnuju věcem, které do mého předmětu nepatří. Je
jedno, že se jedná o jednu hodinu za půl
roku: dítě má špatnou známku a „učitel
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by se měl snažit udělat maximum, aby
tomu tak nebylo“.
Jinými slovy: mnozí od školy čekají především to, že dětem dá dobré známky
a donutí je uspět v nejrůznějších testech
a zkouškách. A pokud něco z toho nevychází, mezi rodiči se vždy najde nemálo
těch, kteří se rozhodnou zakročit a vyjednat svému dítěti, na co „má nárok“.
Jakmile tedy nastane nějaký zádrhel,
stává se jakékoliv učitelovo vybočení
z tradičních školních postupů terčem kritiky.
My učitelé tedy čelíme náročné situaci:
mezi lidmi sice vládne atmosféra, že se
školami by se mělo něco stát, ale není
jasné co. Když učíte „postaru“, jste za staromódního učitele, který ignoruje nová
zjištění a proměny společnosti. Když se
pokoušíte o něco nového, čelíte nedůvěře
mnohých (zejména rodičů), kteří ve vašich metodách nepoznávají školu, na kterou jsou zvyklí a kterou si pro své děti nárokují. Člověka to nutně nahlodává:
tuhle práci de facto nejde dělat dobře.

Takový stav nahrává jednomu: konzervativnímu důrazu na kvanta znalostí.
Tedy tomu, o čem všichni víme, že je to
špatně. Nemůžeme se ale divit, že my učitelé nacházíme „otvírák“ na naše zakonzervované školství tak těžko: Jakýmkoliv výraznějším porušením normy učitel
(a s ním i jeho škola) riskuje, že se ocitne
v pozici nezodpovědného a nezkušeného, který jenom hazarduje s budoucností
mladých lidí. Jistě, školy se silnými učitelskými osobnostmi, které jsou pevné
a mají vše dalece promyšlené, ty si dokážou poradit a nacházet cestu vpřed i tak.
Ale co ty ostatní? Dokud si ve veřejném
prostoru jasně nevyříkáme, k čemu školy
mají vychovávat a jací mají být jejich absolventi, do změn a novinek se pohrne
jen zlomek těch nejodvážnějších.

Josef Kvasničák
Po studiu klimatologie na MFF
UK se rozhodl, že opustí vědeckou
dráhu a stane se učitelem. Matematiku a fyziku nyní učí na Gymnáziu Jana Keplera. Jako externí redaktor spolupracoval s Českým
rozhlasem, s časopisem Prevence,
některé jeho texty vyšly v týdeníku Respekt nebo jsou k přečtení na
blogu serveru ihned.cz.
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Potěmkinova vesnice II
Text: Ondřej Štefﬂ

Ve článku Potěmkinova vesnice I jsem se
věnoval našemu stereotypnímu přístupu
k tomu, co se ve škole učíme. Věříme, že
to, co se ve škole děti učí, je to správné,
co by se učit měly. Ve skutečnosti se
ovšem učí spíše to, co se učilo před deseti, dvaceti, padesáti či dokonce před sto
padesáti lety, a otázku, zda to je opravdu
to, co by děti pro svůj budoucí život potřebovaly, si vůbec neklademe.
Velmi podobně věříme tomu, že to, jak je
škola organizována a jakými metodami
se ve škole postupuje, se opírá o nějaké
odborné či dokonce vědecké poznatky,
nebo alespoň, že jde o výsledek nějakých
ověřených zkušeností. A podobně, jako
je omylem, že víme, co a proč se děti učí,
je omylem i naše představa, že víme, jak
děti správně učit. A podobné je i to, že jde
o historicky vzniklé stereotypy, na které
jsme si tak zvykli, že je pokládáme nejen
za normální, ale i za ověřené a za správné.
Podoba školy i výuky se od počátku
19. století příliš nezměnila a na řadě škol
to vypadá následovně: Učitel (jeden)
stojí před třídou žáků stejného věku a vykládá jim látku, kterou někdo jiný někde
určil. Žáci sedí v lavicích a poslouchají.
Látka je rozdělena do předmětů, které většinou odpovídají vědeckým disciplínám,
hodina trvá 45 minut. Všechny děti
v jednu chvíli dělají totéž, co a jak, určuje
učitel. Učitel pak ověří, zda děti umí zopakovat to, co jim před tím vyložil, a výkon
dítěte je hodnocen známkou. Tak jsme na
to zvyklí a tak jsme to všichni zažili.
Nemyslet na bobra
„Nejtěžší na světě je nemyslet na bobra.“
Odpověděl jeden zen-buddhistický
mnich na otázku: Co je nejtěžší na světě?
Podobnou úvahu najdeme i v Platónově
spisu Prothagoras. Zamýšlí se nad tím, že
je třeba si pečlivě vybírat, co a od koho se

budeme učit. Když sníme něco špatného,
můžeme to zvrátit. Když se nám ale do
hlavy dostane něco nežádoucího, nesprávného či škodlivého, už to jen těžko
dostaneme ven. To je nejtěžší na světě.
My všichni jsme chodili mnoho let do
školy. Naprostá většina čtenářů tohoto
textu chodila devět let do základní školy,
čtyři roky na střední a pět let na vysokou.
Celkem tedy 18 let. Mezi čtenáři je jistě
i řada učitelů, kteří hned potom nastoupili zase do školy. My všichni školu dobře
známe, a to víceméně stále tu školu, kterou jsem popsal výše. Školu založenou
na neadekvátních a neověřených zvyklostech převzatých z armády, z kostela
a z manufaktury. My všichni jsme si tak
nutně ze školy odnesli mnoho bobrů,
mnoho zaﬁxovaných představ o tom, jak
škola normálně vypadá. A normálně pro
nás znamená i správně. Cokoliv jiného je
pro nás cizí, neznámé a často tedy nedůvěryhodné, podezřelé či rovnou špatné.
Přitom v mnoha případech už víme, že to,
jak to vypadalo ve škole, do které jsme
chodili, dobré nebylo. Protože si ale neumíme představit, jak by to mohlo fungovat jinak, raději pro své děti chceme to
samé, co jsme měli my.
Vývoj psychologie a kognitivní vědy
Škola a její fungování se za dvě stě let
mnoho nezměnily. Zato velký vývoj proběhl v psychologii a v kognitivních vědách obecně. Kognitivní vědy kromě psychologie zahrnují celou škálu dalších
věd, které se věnují mozku, mj. umělá inteligence, lingvistika, neurologie, antropologie, ﬁlosoﬁe či poznatky o evoluci.
Zejména během posledních dvaceti let
řada výzkumů v kognitivních vědách odhalila mnohé i překvapivé poznatky o fungování mozku a o učení.
John Medina v úvodu knihy Pravidla

mozku (vyšla česky) píše: „Co z těchto
výzkumů (výsledky kognitivních věd za
posledních cca 20 let, pozn. OŠ) celkově
vyplývá? Převážně toto: Pokud byste
chtěli vytvořit učební prostředí nevhodné pro využití schopností mozku, nejspíš
byste navrhli něco podobného školní třídě.“
I když je to jistě trochu nadsazené, je na
tom mnoho pravdy. Velká spousta věcí
v běžné školní třídě probíhá v naprostém
rozporu s poznatky o mozku a učení. Kognitivní vědy postupně odhalují, jakých
hrubých chyb se ve vzdělávání a výchově
dopouštíme jen proto, že používáme tradiční postupy, o nichž jsme si doteď mysleli, že jsou ověřené, a tedy správné.
Hlavní důvod toho, že se škola nemění,
i když už je jasné, že dosavadní postupy
jsou nevhodné nebo dokonce že dětem
škodí, jsou ovšem naši bobři. To je ta skutečná překážka. My si prostě nic jiného
neumíme představit, bojíme se každé
změny toho, co tak dobře sami známe.
Naši bobři
Podívejme se podrobněji alespoň na pár
věcí, které pokládáme ve škole za samozřejmé, ale samozřejmé vůbec nejsou,
a často jsou spíše překážkou než podporou učení.
Frontální výuka
Frontální výukou mám na mysli v souladu s všeobecně sdílenou představou situaci, kdy v centru výuky je učitel a veškerá
nebo alespoň dominantní část přenosu informací směřuje od učitele k žákům. Podstatné je, že v danou chvíli všichni žáci dělají totéž a až na výjimky jsou pasivními
příjemci informací.
Původ frontální výuky v armádě i manufaktuře je zřejmý, stejně jako hluboká ne-
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efektivita a někdy dokonce škodlivost takového vyučování minimálně ve dvou
ohledech. Za prvé jde o pasivitu žáka.
Ten většinou pouze registruje informace
a případně si je zapisuje, aby si je pak
doma, stejně pasivně, pouze ukládal do
paměti a pak je při zkoušení zopakoval.
A to vše, aniž si vytváří nutnou síť souvislostí a učí se se získanými informacemi samostatně pracovat, využívat je.
Druhou, snad ještě významnější vadou
frontálního vyučování je nedostatečná
nebo někdy i prakticky nulová možnost
žáka rozhodovat se o tom, co a jak v dané
chvíli bude dělat, jaký zvolí postup – autonomie. Kognitivní vědy prokázaly, že
právě autonomie je jednou z nejpodstatnějších motivací ke každé složitější nerutinní činnosti a k učení zejména. Jinými
slovy, nedostatek autonomie žáka typický pro frontální výuku vlastně systematicky snižuje motivaci žáka k učení.
Problém náhrady frontální výuky jinými
formami (skupinovou, kooperativní, individuální) je trojí. Jednak je to problém logistický a organizační – např. zcela individualizovaná výuka by vyžadovala
úplně jinou logistiku, individuální plánování práce žáka zase vyžaduje mnohem
více lidí. Nové technologie by sice umožňovaly velmi výraznou individualizaci,
ale nevyužívají se. To souvisí s druhou
překážkou, a to s tím, že většina učitelů
s jinými formami výuky neumí dobře pracovat, nemá s nimi zkušenost, dobře je nezná.
Nad tím vším ale převažuje třetí překážka. Bobr. Učitelé, rodiče, a po pár letech
ve škole i mnohé děti si vlastně jinou
výuku ani nepřejí a nedovedou si představit nic jiného. Škola = frontální výuka.
Tak jsme to každý zažil, tak to známe
a tak si to přejeme.
Vnější a vnitřní motivace
Mnoho lidí věří, že nutnou silou, bez
které by se děti neučily, je metoda cukru
a biče. Nejčastěji jde o známky, dobré
jako odměna a špatné jako bič. Ale jsou i
jiné metody, pochvaly, symbolické dárky
v podobě včeliček a hvězdiček v sešitech
prvňáčků za každou povedenou věc,
nebo i skutečné dárky, ba se zkoušely rov-

nou i peníze za přečtenou knihu. A na
druhé straně důtky, poznámky, neúspěch
u zkoušek, černé puntíky a není to tak dávno, co se ve školách užívaly i tělesné
tresty.
Původ těch věcí je opět zřejmý. Odměna
pochází především z modelu manufaktury, lidé přece pracují kvůli platu, kvůli
tomu, aby se uživili. Kdysi se i v manufakturách užívaly fyzické tresty, ale později to byly a jsou stále pokuty, srážky
platu nebo propouštění (vyhození ze školy). Fyzické tresty byly běžné v armá-

dách. V psychologii takto uvažoval behaviorismus.
Dnes ovšem víme, a kognitivní vědy
k tomu přinášejí další a další důkazy, že
takto to funguje dobře, ale pouze u rutinních činností. Tam lze opravdu výkon zvýšit vidinou odměny či hrozbou trestu.
Jenže učení není rutinní činnost. Naopak.
Každý člověk se rodí s úžasnou schopností a potřebou orientovat se ve svém okolí,
potřebuje porozumět tomu, jak co funguje
a proč. Proto se naučí mluvit, chodit, komunikovat, poznávat předměty kolem
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sebe a zacházet s nimi a mnoho dalších
věcí. Proto pořád klade otázky. A žádnou
vnější motivatici, ani odměny, ani tresty
k tomu dítě nepotřebuje. Naopak, děti
často kladou otázky i přes velkou nechuť
některých rodičů jim odpovídat.
Přirozené učení přináší radost z poznání.
Dnes víme, že když se něco naučíme,
něco pochopíme, mozek vyprodukuje dopaminovou odměnu, která má v mozku
stejné cílové místo jako třeba heroin.
Učení samo přináší dobrý pocit a to je silnou motivací v dalším poznávání,
v učení pokračovat. Proto dítě ani dospělý, pokud nejsou „pokažení“, nepotřebují
už další vnější motivaci, odměnu. Experimenty ukazují, že když začneme za
učení děti, ale i dospělé odměňovat nebo
je k učení nutit, může to vnitřní motivaci
úplně potlačit. Z učení se stane práce, kterou pak žáci jsou ochotní dělat jen za odměnu. Takhle děti často „pokazíme“.
A přesně to často ve školách děláme. A to
je jedna z příčin, proč mnoho dětí, které
se do školy těší, o školu ztratí zájem nebo
se jí dokonce bojí. A to někdy už po pár
měsících, někdy po několika letech. Jen
málokomu zůstane touha a potřeba se
učit do dospělosti.
Přesto si mnoho lidí školu bez systému
odměn a trestů neumí představit. Obvykle jde o známky, které jsou esencí pojetí
školy založené na odměnách a trestech.
Škola bez známek, to přece nemůže fungovat. Řada lidí si navíc myslí, že tak nejlépe připravujeme děti na jejich dospělý
život a zaměstnání – za odměnu nebo pod
hrozbou trestu dělat, co mě nebaví.
Věkově homogenní třídy
Jiným silně zaﬁxovaným „bobrem“ jsou
věkově homogenní třídy. Vznikly pro potřeby frontálního vyučování a z předpokladu, že stejně staré děti budou mít i stejné předpoklady k učení.
Dnes už víme, že vývoj dětí je velmi různý, stejně jako jejich zkušenosti, a tak je
velmi různá jejich připravenost zvládat
určitou látku. Věk není rozhodující kritérium. Pro frontální výuku je tedy mnohem efektivnější dělit děti podle aktuálních předpokladů a možností.

Jsou zde ale jiné formy výuky, skupinová, týmová, projektová, které jsou daleko
přirozenější a umožňují i rozvoj mnoha
dalších dovedností, zejména takzvaných
soft skills. Tyto formy zpravidla silně využívají komunikaci mezi žáky, spolupráci, vzájemné učení, rozdělování rolí
apod. A tady je věková homogenita vyloženě na škodu.
V reálném světě se jen zřídka pohybujeme v prostředí, kde jsou všichni stejně
staří nebo stejně vzdělaní nebo se od
všech očekává, že jsou na stejné úrovni.
Naopak, pracovní týmy se sestavují
právě tak, aby se schopnosti členů týmu
doplňovaly nebo kompenzovaly. Ve
škole je pak vzájemné učení a možnost,
kdy starší, zkušenější, pokročilejší pomáhají mladším, přínosem pro obě strany.
Existují i studie, které ukazují, že spolužák umí často látku vysvětlit efektivněji
než zkušený učitel. A že nejlepšího pochopení dosáhnu, když učím druhého, to
je známá věc. Mladší se od starších
ovšem učí nejen látku, ale jsou pro ně vzorem i v řadě dalších věcí, v chování, v postojích, v hodnotových rámcích, to vše
mladší zcela přirozeně přebírají od starších, často snáze než od dospělých.
Navíc ve věkově heterogenní skupině,
třeba od 6 do 15 let, starší zcela přirozeně
přebírají částečnou zodpovědnost za
mladší. Tak ale přebírají i část práce učitele, při efektivní organizaci i část velmi
podstatnou. Což zase uvolňuje ruce učiteli (průvodci) pro jinou práci.
Rozdělení do předmětů
Musí být výuka ve škole organizováno
podle předmětů? Nemusí. Ve Finsku teď
postupně přecházejí na výuku podle stěžejních témat, resp. projektů. O tom, jak
předměty vznikaly a proč se stále v nezměněné podobě udržují, jsem pojednal
v Potěmkinově vesnici I.
Organizace podle předmětů z větší části
odpovídá vědeckým disciplínám, z předmětů se tak stávají „malé vědy“. Jenže
většina dětí nepůjde vědeckou drahou,
mnohem spíše se potřebuje učit vnímat
svět v souvislostech. Že tomu vlastně rozdělení do předmětů překáží, je známo,
proto se často mluví o potřebě mezipředmětových vztahů. Jenže to je jen doda-

tečné, a většinou velmi neúspěšné záplatování špatně nastaveného systému.
Je spousta další podobných bobrů. Rytmus hodin a přestávek stejný pro všechny děti stejně očividně nemůže odpovídat potřebám a možnostem jejich učení,
ostatně dnes se nic takového už neobjevuje ani v práci. To bylo nutné jen v prvních továrnách, kde všechny stroje pohánělo přes transmise jedno vodní kolo
nebo jeden parní stroj, nebo u pásové výroby. Tam museli začí pracovat současně
a všichni současně měli i přestávku. A že
má vyučovací hodina trvat 45 minut, tohohle bobra máme dokonce ve školském
zákoně.

Bobři, o kterých nevíme
To, co jsem zatím popsal, to jsou „bobři“,
o kterých mnoho z nás ví. Sice si často
školu bez nich neumíme představit, ale
přece jen alespoň víme, že takhle to není
nejlepší. Existují však bobři, které si
často ani neuvědomujeme.
Jeden z nejsilnějších a přitom mnohdy
skrytých bobrů, kterého si ze školy přinášíme, je naše přesvědčení o tom, co to znamená něco umět a jak se věci učíme. Typicky: Něco umět, znamená umět to zopakovat. Učit se něco znamená stále si to
opakovat, až si to zapamatuji. Přesně tak
se většina lidí učí ve škole na zkoušení či
na test. Učení je otrava. Tak to většina
z nás ve škole zažívala. Vzdělání je to, co
jsme se naučili ve škole. Přitom výzkumy ukazují, že naprostou většinu (až
95 %) toho, co v životě a v zaměstnání používáme, umíme odjinud než ze školy.
A nakonec i přesvědčení, že na to, abychom se něco naučili, nutně potřebujeme
školu. Nic z toho není pravda, a mnohdy
stačí se trochu zamyslet, abychom to nahlédli. Přes to všechno se tihle bobři vynoří okamžitě, když začneme přemýšlet
o škole.
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Dan Přibáň: dobrodružství najde člověk
jenom tam, kde je naděje na neúspěch
Text: Adéla Zelenda Kupcová

S Danem Přibáněm, náčelníkem trabantích expedic, o tom zda je šťastný, co ho naučila nebo nenaučila škola
a proč jde s kůží na trh a bije se ve veřejném prostoru za své názory. A samozřejmě také trochu o cestování
a trabantech.

Jste šťastný?

Správně jsem začal psát, až
Já myslím, že jo. Ale tady u nás v té české
kotlině si lidé často neumí připustit, že
mají šťastný život. Takže jedním z největších problémů je, že jsme strašně zpruzení. Když se člověk vydá prakticky jakýmkoli směrem od nás, tak tam jsou lidé
méně otrávení. U nás to chodí tak, že
když se někoho zeptáte jak se má, tak očekávaná odpověď je, že to stojí za houby
a šéf je ras, do toho hypotéka… Neumíme říct, že se šéfem nic moc, hypotéka
možná nebyla dobrý nápad, ale celkově
se máme dobře. A ono teprve, když si člověk připustí, že se má dobře, tak to začne
fungovat a člověk to prožívá.
A čím to je, že dokážete být šťastný, že
si to umíte připustit?
Protože mám s čím srovnávat a prostě vidím, že se tady máme dobře. Silně zapůsobí, když člověk vidí, jak se mají lidé jinde v porovnání s námi špatně, jsou chudší, žijí s neustálými riziky ať už války, nebo nemoci, ale stejně jsou v pohodě. Tak
proč bychom nemohli i my? Možná proto, že si na sebe sami šijeme strašné nároky a chceme držet šílené tempo.
To tempo je vidět hlavně na oborech, které využívají technologie. Před lety se věřilo, že rozvoj technologií zkrátí pracovní
dobu. Ta ale zkrácena nebyla, jen výkonnost závratně stoupla a nároky na člověka jsou vyšší. Takže v tomhle směru technologie nepracují vždy pro člověka, ale
proti němu. Kdyby stačila efektivity prá-

když jsem musel, protože
jsem se chtěl živit psaním.
A když jsem chtěl, tak to
pak i šlo. A ve škole? Tam
jsem se naučil, že trojka je
dobře.

ce z dob před třiceti lety, tak nám stačí tříhodinová pracovní doba. Ale jinak mě
technologie baví, všechny aplikace, vylepšování…
Jaký jste byl jako dítě?
Já jsem byl takový ten kluk, co lepí letadýlka a vymýšlí různé kraviny. Ale rozhodně jsem nepatřil mezi takové ty rebely, které žerou holky. Byl jsem typický letecký modelář, jak z české komedie z 80.
let. Teď se tomu říká nerd. Prostě mě bavilo zkoušet, co se stane, když nějakou věc
třeba podpálím, jestli to vybuchne, a co
můžu udělat pro to, aby to vybuchlo.
A holky se se mnou vůbec nebavily. A nebavil mě zeměpis, což mi lidi nechtějí věřit.
A škola vás bavila?
Pokud mě věc baví, tak ji dělám naplno,
a pokud ne, tak ji vysklívám. Tak to bylo
i s češtinou, která mě nebavila asi i proto,

že jsem kapku dyslektik. Ale říkám, že
dyslexie je evoluční výhoda, protože my
vidíme věci, které ostatní nevidí. A pravopis jsem se nakonec stejně naučil. Ale
až když jsem věděl, k čemu mi bude dobrý. Vlastně mě ho naučila až paní korektorka v Abíčku (časopis ABC). Správně
jsem začal psát, až když jsem musel, protože jsem se chtěl živit psaním. A když
jsem chtěl, tak to pak i šlo. A ve škole?
Tam jsem se naučil, že trojka je dobře.
A dobře je dobře.
A co důležitého jste se ve škole naučil,
nebo jakou životní lekci jste dostal?
Na střední školu jsem šel z osmé třídy,
protože v té době byla jen osmiletá základka. Takže už v sedmičce jsem musel
vědět, kam se hlásit. A to je ten nejblbější
věk, protože dítě prostě neví. A táta v dobré víře vymyslel, že budu dělat elektromechanika. To byl učňák, SOU Zelený
pruh. Až pak jsem si udělal ještě maturitu, vychodil jsem to se zaťatými zuby
a hrozně mě to nebavilo. A zjistil jsem, že
tohle fakt dělat nechci, tak jsem se vrhl na
novinařinu. Ale teď jsem rád, protože
když řešíme na cestě problémy s elektřinou, tak jsem schopen to spravit. Kdybych studoval, co jsem si přál – restaurátora historických letadel nebo učitele
v mateřské školce, tak bych tohle neuměl. A možná bych nyní i jako restaurátor nebo učitel pracoval. Ale nejsem si jistý, jestli bych tak byl šťastný.
Takže nejvíc mě naučily asi tyhle omyly
a chyby. Právě sada různých chyb

36

EDUkavárna

EDUkavárna

a karambolů člověka posouvá dál. Ve škole jsem se toho nejvíc naučil blbostmi,
chybami, které jsem udělal, ne samotným vzdělávacím procesem.
Jak jste začal s cestováním?
To sahá až do dětství. Jezdil jsem na tábory už od malička. S lidmi, kteří měli
trampské kořeny. Když mi bylo nějakých
třináct, tak jsme jeli na první čundr…
A i tam jsem začal s ﬁlmováním, protože
kamarád, který měl zámožnější rodiče,
přivezl kameru. A to někdy v tom 92. roce byl neuvěřitelný úkaz.
A kdy jste se vydal prvně na zahraniční výpravu?
Pak ve dvaceti jsem si pořídil holku, což
byla zásadní změna v mém životě. A jezdili jsme na čundry spolu, a když jsme
spolu byli asi tři měsíce, tak přišla s tím,
že nebyla nikdy u moře. Tak říkám, že pojedeme. A vyrazili jsme autobusem do
Chorvatska, i když to bylo krátce po válce na Balkáně. A najednou jsem si uvědomil, že to jde. Prostě se sebrat a jet. Později jsme začali jezdit mojí starou Dacií,
kde jsme si udělali místo na spaní, a později jsme na pickup rodičů ušili stan, takovou boudičku, a projezdili jsme celou Evropu.
No a další impuls vydat se dál byl, když
mi dala po šesti letech kopačky. To byla
další věc, která nevyšla, nakopla dál.
A tak jsme vyrazili s kamarádem stopem
do Egypta. A když jsme byli stopem v Turecku a vylezli na Ararat, tak jsme se začali bavit o tom, že bychom mohli autem
projet Afriku. A tak vlastně začala celá ta
trabantí odysea.
Takže později díky trabantům do sebe zaklaply všechny moje vášně: cestování,
stroje, ﬁlmování, novinařina…
Často říkáte, že když jste s trabanty začínal, mnoho lidí mělo postoj, že to nezvládnete, že to nejde… A vy jste do toho stejně šli. Jak to, že jste těmto skeptikům nepodlehli a stejně se do toho
pustili?
To, že nám nikdo nevěřil, je dnes už těžko představitelná situace. Ale tehdy nebyl u nás nikdo takový, kdo by cesty malými auty dělal. Takže nebyl nikdo, kdo

by přišel a řekl: kluci, to dáte, já jsem projel tohle a tohle… A ani my sami jsme tomu moc nevěřili, ale hrozně nás to lákalo.
Navíc já trabanty znal, protože jsem jeden kdysi dal své přítelkyni, té, co mi pak
dala kopačky, jako vánoční dárek. Dostala modrý trabant s bílými pruhy a byl plný plyšáků.
Já v celém svém životě dávám na to, jaký
mám z nápadů, věcí a plánů pocit. A když
mi přijde, že je to dobrý nápad, tak do toho prostě jdu. To je stejné jako celá má veřejná aktivita ohledně migrace a podobně. Prostě mám pocit, že takhle by se to
mělo dělat, tak to vnímám a podle toho
jednám.
A u všeho platí, že prostě buď to vyjde, nebo ne. A já rád říkám, že dobrodružství najde člověk jenom tam, kde má naději na
neúspěch.
A co nejdůležitějšího Vás cesty naučily?
Rád říkám, že dnes už člověk nenajde na
cestách bílá místa na mapách, ale najde
tam sám sebe. Většina mých životních
zkušeností vychází právě z cest. Člověk
se učí hrozně moc o sobě i o těch druhých. Navíc já jsem takový analyzátor,
furt o tom dumám. Navíc když potom stříháme ten ﬁlm, tak je to i silná zpětná vazba, kdy vidíte, jak v jaké situaci reagujete… A to posouvá dál. Co mohu říct, je,
že jsem z těch cest víc vyklidněný. Já
jsem dost vztekací tvor, ale moc se mě to
nedotýká. Já se vyvztekám a je to dobrý.
Takže věci, které tu lidé řeší jako problém, po návratu z cesty jako problém nevidím.
Jste hodně aktivní na sociálních sítích,
vyjadřujete se k veřejným otázkám,
snažíte se tlumit iracionální strach
a nenávistné projevy v souvislosti s migrací, jste kritický k prezidentu Zemanovi, politice Ruska. Proč? Co je Vaší
motivací?
Prostě mě to celé irituje. A když mám na
něco silný názor, tak mi přijde nedostatečné si to jen myslet, nebo si takhle někde zahudrovat a nedělat nic. Takže vnímám jako svoji povinnost tyhle věci říkat. Co se týče migrace, tak hodně skřípu
zubama, protože zejména ti Češi, kteří nikdy migranta ani muslima neviděli, se

tváří jako experti na islám, jako by rozuměli úplně všemu. A je zneklidňující, jak
se valí nějaká informace šířená z proruských médií a všichni ji přijímají jako
pravdu. Pocit povinnosti tyhle věci pojmenovávat a vymezovat se proti nim vychází i z mojí osobní historie, protože
vždy jsem se zajímal o druhou světovou
válku a vojenství, navíc byl i děda v koncentráku. Asi i proto mě víc štve tahle lidská omezenost a mám tu velkou potřebu
to změnit.
Vy jste se také vypravil do tábora pro
migranty v Berkasovu na balkánské
trase. Jaký jste z toho měl dojem?
Atmosféra a možnost potkávat ostatní
dobrovolníky byla fakt zajímavá. Odžít
si to. Potkat lidi, kteří pomáhají, ale ne
proto, že by byli tak altruističtí a naivní,
ale protože je jim jasné, že nezvládnutý
příliv migrantů by byl větší problém, než
když je to aspoň trochu koordinované
a zajistí se aspoň trochu slušné podmínky. A měl jsem hlavně silný pocit, že by
bylo lepší nemít tu žádného migranta,
protože sami ti lidé jdou do obrovského
průšvihu. Takže nejsem nějaký vítač
a souhlasím, že by bylo lepší, kdyby sem
nechodili. Ale také by se tam nemělo válčit a neměla by u nás být korupce. Ale to
je realita, realita, kterou musíme řešit.
Říct, že tu nemá být migrace, je jako říct,
že nemá dneska pršet. Ale to všem těm haterům nevysvětlíte.
A co myslíte, že by měl člověk dělat,
aby dokázal odolávat lžím, kriticky
myslet v souvislostech?
Ono je těžké měnit myšlení lidí. Ale
všichni by měli cestovat. Aby viděli, jak
je to jinde, že lidé jsou různí a i odlišný
styl života má své klady a zápory, stejně
jako je má ten náš. A možná tu chybí víc
opinion makerů, zejména na lokální úrovni v menších městech a vesnicích, kteří
by se nebáli říkat i jiné názory, než mají jejich sousedé, a zasahovali do veřejné diskuse. Osobní vzor funguje vždycky lépe
než článek v novinách nebo reportáž v televizi. Je to o tom se nebát říci, co si myslím, i když to někoho může štvát a nebudu se všemi kamarád. Ale pokud cítím, že
to má smysl, je potřeba to udělat.
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Učíme se učit uměním
Pojem „galerie“ je díky nákupním
horečkám už pár let významově bohatším. Do galerie za uměním? Ano, často
vyhledáváme a navštěvujeme galerii
s přáním vidět umění. A velice často
i s požadavkem na to, jaké má to umění
být a jak má vypadat. Centrum současného umění DOX svým přístupem ke
zprostředkování umění umožňuje zažít,
že setkání s uměním nemusí být jenom
tichou kontemplací nebo nákupem
zážitků a suvenýrů. DOX je od samého
začátku koncipován jako místo, kde se
lidé navzájem učí, rodina lépe poznává
a tvorba není jen sebestředným výkonem, ale naopak postojem k životu.
Doprovodné a mezi nimi speciálně vzdělávací a rodinné programy jsou toho příkladem.
DOX jako vzdělávací materiál
Centrum současného umění DOX
vzniklo v roce 2008 díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. Jeho posláním je
představovat současné české a světové
umění v kontextu důležitých společenských témat. Centrum DOX se snaží především o jejich kritickou reﬂexi a umění
pro ni vytváří jakési znejišťující prostředí, což může mít při nastavování

zrcadla společnosti své nesporné kvality,
ale samozřejmě i slabá místa. Škála
forem a postupů současného umění sice
neumožňuje jednoduché vhození do jednoho pytle, ale pokud bychom chtěli
takový pytel ušít alespoň v obrysech (ze
slov diváků DOXu), mohli bychom říci,
že je provokativní, inspirující, angažovaný, progresivní, inovativní, kritický,
odhalující, ale také zjednodušující,
nesrozumitelný, elitářský, na efekt…
A společenská témata? Najdete tu vedle
sebe politická a historická (krize, demokracie, válka, totalita), psychologická,
sociální i ﬁlozoﬁcká (šílenství, tvořivost,
normalita, vizionářství, satira), mediální
a výtvarná (dokument, propaganda, urbanismus, design) a další a další. Tato
témata jsou představována nejen prostřednictvím výstavních projektů, ale
také v rámci různých doprovodných programů. Co je zásadní a typické, je to, že
samotné výstavy obvykle nenesou jednoznačná sdělení a spíše než odpovědi se
snaží evokovat otázky. A všechny kontrasty, rozpory a různé pohledy pak dál
rozvíjí doprovodné programy pro veřejnost, které mají formát od konferencí
a panelových diskuzí po ﬁlmové projekce, workshopy anebo například
veřejné happeningy. V rámci tohoto textu

Text: Jiří Raiterman

se budeme dál zabývat tím, že nedílnou
součástí jsou i vzdělávací programy (nejčastěji pro školní skupiny a samotné
pedagogy) a programy pro rodiny – pro
děti a jejich (pra-)rodiče.
Role (v) umění jako úhly pohledu
Neformální vzdělávání (tedy to, které se
děje mimo formální vzdělávací systém
představovaný nejčastěji školami) má
v různém prostředí jiný výchovný a vzdělávací potenciál. V DOXu všudypřítomné zpochybňování a nejednoznačnost různých témat jsou dány jak už zmíněnou povahou současného umění, tak
dlouhodobou kurátorskou koncepcí
a v tom, jak DOX učí, hrají klíčovou roli.
Problém však nastává ve chvíli, kdy se
v této situaci není schopen divák /
návštěvník / příjemce orientovat;
nemůže nebo nechce vidět / přijímat / číst
a odchází zmaten. Je pochopitelné, že
takovou situaci posiluje formát povinné
návštěvy galerie nejen u mladší věkové
skupiny bez znalosti kontextu nebo
jazyka současného umění.
Také proto jsme před dvěma a půl lety
vytvořili a stále aktualizujeme koncepci
vzdělávacích programů pro školy (od
MŠ po VŠ), která je postavena na možnosti různých pohledů na totožný materiál výstavy a na rozvíjení schopnosti kritického myšlení: Role (v) umění. Prostřednictvím čtyř různých programů představujeme čtveřici rolí ve výtvarném provozu (divák, umělec, kurátor, architekt)
a snažíme se bourat stereotypy těchto
rolí. Současně klademe otázku, jaká je
(je-li) role současného umění. Jednotlivé
role se stávají nejen metodou zkoumání
umění, ale i přístupem k tématu výstavy.
„Divák“ je v rámci programu UMĚNÍ
V KAPSE ten, kdo má možnost vstoupit
do deﬁnování obsahu a smyslu konkrétního uměleckého díla a stát se tak jeho
spoluautorem. Také má právo interpretovat dílo s využitím vlastních zkušeností a „mít tudíž umění v kapse“. I tato
zkušenost však odpovídá míře investované energie. S nadsázkou se dá říci, že
čím více je aktivních diváků, tím více je
i děl.
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„Umělec“ je člověk, který ve světě
kolem sebe / v sobě hledá, zkoumá, riskuje, poukazuje, angažuje se, ale primárně tvoří a stejně jako účastníci programu S KŮŽÍ NA TRH je vystaven konfrontaci nebo dialogu s jinými názory
a hodnotami. Ne náhodou se v rámci
workshopu vytváří závěrečné dílo právě
ve skupině – umělce představujeme
i s ohledem na současné umění jako společenskou bytost.
„Kurátor“ nejen organizuje skladbu
autorů a děl ve výstavě; v programu DJ
KURÁTOR je ukazován jako ten, kdo
díla umístěním ve výstavě de facto remixuje, čímž vytváří nový význam, výstava
se stává jakýmsi autorským dílem
a diváky manipuluje podobně jako
„dýdžej“ své posluchače. Stejně tak jsou
prezentována i různá média nebo
i samotní učitelé – „dýdžejové informací
a obsahů“. Studenti v rámci programu
pochopitelně vytváří svůj vlastní remix
(manipulaci) vybrané výstavy, který je
podroben kritickému rozboru.
„Architekt“ vytváří prostor pro interakci
s uměním (tedy interakci děl, diváka,
umělce, kurátora). Interakce se současným uměním se v současnosti neodehrává jenom v neutrálních prostorách
galerie, ale právě i ve starých továrních
halách či jiných nečekaných místech.
V programu POHÁDKA O TOVÁRNĚ
pro mladší děti je architekt spoluautorem
příběhu, v němž se odehraje záchrana
staré továrny a „recyklace“ do nového
prostoru s novou funkcí. Program pro
starší obsahuje také téma recyklace, ale
jak je možné chápat podle jeho názvu –
PROSTOR K MANIPULACI – představuje architekta jako toho, kdo může
ovlivňovat návštěvníky stavby (probouzet úctu, respekt, pocit krásy, čistoty,
ale i ponížení, strachu apod.). A architekt
také čistě prakticky vytváří místo, kde se
manipuluje s uměním (transportuje se,
přesouvá, ovlivňuje se, jak dílo vyzní
a jestli bude konkurovat třeba vizualitě
prostoru). Samotné místo pro vystavení
je podstatné i pro zprostředkování
umění, a to nejen pro dívání se, ale právě
i o pro diskusi o něm a další možnosti
a formáty doprovodného programu.
Celá tato nabídka programů je inspirována psychologií a světem deskových/
počítačových her, ale formát rolové hry
není praktický jen s ohledem na vstříc-

nost vůči mladému publiku. Při tvorbě
konkrétních verzí programů k jednotlivým výstavám nám pomáhá objevovat
různé aspekty výstavy: co je vlastně
vystaveno, kdo je za tím, proč je to takto
složené a proč právě tady? Věříme tomu,
že kritické myšlení může být díky umění
nakažlivé. Neukazujeme umění – nabízíme otázky a prostor k diskusi. Ne
náhodou se v programu Bourání stereotypů dlouhodobě využívá formát debaty
s jasnými pravidly a nejasným závěrem.
Rodina jako akční jednotka
Jak souvisí rodina se vzděláváním školních skupin a s nabídkou Role (v) umění?
V rámci pravidelných rodinných dílen
jsme začali zkoušet formát vzdělávacích
programů na tuto věkově „extrémní“ jednotku, kterou může být rodina ve složení
malé děti, puberťák a (pra-)rodiče. Obsahuje jednotlivce s rozdílnými návyky
a zkušenostmi, ale protože chápeme
rodinu jako jednu akční skupinu, je vždy
nutné připravit program ke konkrétní
výstavě tak, aby každý měl v rámci něj
svou roli a současně (a právě proto)
docházelo ke vzájemnému učení. Například dětská interpretace propagandistického plakátu dokáže mít zcela jiné,
avšak nesporné kvality oproti interpretaci poučeného dospělého, musí se jen
vytvořit situace, kdy k vlastnímu čtení
plakátu dojde.

Pokud se na jedné výstavě potkávají
rozdílné verze jednoho tématu, další
rozdíly se objevují v interpretacích jednotlivých členů rodiny a následně je
potřeba tyto odlišnosti skloubit bez
ztrát na životech do jednoho rodinného artefaktu, může dojít nejen
k mnoha konﬂiktům, ale s tím i k několika (sebe-)poznáním, nabourání stereotypů a k rozvoji pluralitního myšlení. Zkušenost nám ukazuje, že společně sdílený zážitek je pro pochopení
mezi generacemi opravdovým
„rodinným stříbrem“. Už poněkolikáté chystáme sérii letních rodinných
dílen (v době, kdy v Praze zvlášť
o víkendu nezůstává nikdo, kdo
nemusí) a pravidelné rodinné dílny
jsou jen výjimečně ne zcela obsazené.
Paralela mezi rodinou a školní skupinou je zcela zřejmá – v obou případech jde o akční jednotky, v nichž
velká část učení probíhá na základě
vstupů z okolí (zde DOX) a stejně
velká nebo ještě větší část učením od
sebe navzájem. Jsme si toho vědomi
a záměrně k tomu přispíváme.
Pedagog je samozřejmě zahrnut
a svými postřehy se podílí nejen na realizaci a výsledném tvaru vzdělávacího
programu, ale s materiálem často dál
pracuje ve své výuce. Vyplývá z výše
uvedeného, jaká je deﬁnice současného umění a jaká je jeho role?
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Literární komunikace
Text: Tomáš Ficza

Literární komunikace, čtení
s porozuměním či čtenářská
gramotnost jsou termíny, s kterými se frekventovaně setkává
snad každý, kdo se zajímá
o vzdělávání. Tyto výrazy jsou
skloňovány tak často, že se
možná vytrácí jejich původní
význam. Místy se totiž zapomíná, čím a jak se člověk obohacuje, pokud pravidelně čte.
Nejde jen o samotný zážitek
z četby, o nalézání společné
řeči s autorem či o vytváření
mentálních obrazů, které nás
obohacují na poli emoční inteligence. Čtení také není jen
samotářská činnost určená pro
asketické jedince, kteří se
touží zavřít před skutečným světem. Čtení a čtenářství jsou
vlastnosti, způsoby života
a formy náhledu na svět.
Musíme vycházet z toho, že
krásná literatura je především
komunikace, a podle toho by
se k ní mělo přistupovat.

Nemůžeme odtrhnout akt čtení od rovnocenně důležité složky, a tou je volnost
interpretace a radost ze sdílení čtenářského zážitku. Na českých středních školách, a po hříchu i na pedagogických
fakultách, se setkáváme s dogmatickým
přístupem k dílům. Přednášející či učitel
se stává jediným možným nositelem
interpretace, protože tato interpretace je
přeci věkem a odborníky prověřená. Znemožňuje se tak studentům a posluchačům zasadit knihu do nového, dynamického kontextu.
Jako reakce pak vznikají projekty, které
naopak staví svůj potenciál na základech
kritického myšlení, kritického čtení a především na základech zdravé, kultivované a neomezené diskuze. Jedním z takovýchto smělých projektů je i Education
Republic, kde se v kurzu Čas na knihu
účastníci nesnaží přijít na to, co tím chtěl
autor doslova říci a jak dílo hodnotí literáti. Naopak, snaží se pomocí sdíleného
zážitku a dialogu přijít na to, co dílo říká
o nich, co oni říkají o díle a jaké další
názory na knihu mají ostatní účastníci
kurzu.
Radost ze sdíleného zážitku a debata nad
přečtenou knihou jsou hlavními pilíři
výše zmíněného programu. Kniha
v tomto kontextu přestává být zkostnatělým hlavolamem, na jehož řešení může
čtenář přijít až s pomocí „zasvěcených
odborníků“. Čas na knihu přináší volnost
a zábavu a posouvá čtenářství na úroveň,
kde mělo vždy být – úroveň, kde se mísí
radost se vzděláním a zároveň se prohlubují životní kompetence (úmyslně není
použit termín „klíčové kompetence“).
Pokud má mít vzdělání a čtení smysl,
musí být založeno na dobrovolnosti,

radosti z práce a multiplicitě názorů.
Kniha by měla totiž mít tolik interpretací,
kolik je čtenářů, a na to se v Education
Republic zaměřujeme. Literární dílo je,
a mělo by tak být vždy chápáno, entita,
která nám nepomáhá uniknout z tohoto
světa, naopak nás s tímto světem více
usouvztažňuje a pomáhá nám pochopit
některé jeho zákonitosti. Jak můžeme
pak toto po knize požadovat, pokud se
omezíme na jednu interpretaci?
Jak bylo zmíněno v úvodu článku, literatura je především komunikace. Autor se
se svými čtenáři pouští do diskuze přes
médium knihy. Naším úkolem, úkolem
čtenářů, je pak využít této možnosti
nabídnuté komunikace a rozprostírat ji
dál. Může na nás ale čekat úskalí v tom,
že nebude nikdo, kdo by s námi toužil na
toto téma komunikovat. Stane se, že jsme
přečetli knihu a nevíme o nikom, kdo by
ji přečetl také, a nemáme tedy možnost se
o své myšlenky podělit. Co je ovšem
ještě více skličující, nemáme možnost se
obohatit o názory ostatních. Varianta, že
bychom naši interpretaci upravili, byli
obohaceni, je nám tedy zapovězena.
V tento okamžik je potřeba vyzdvihnout
všechny literární kroužky, všechny učitele, kteří se o knihách se studenty chtějí
bavit a nebudou jim nutit to, co je v učebnici, a v neposlední řadě je potřeba podpořit všechny platformy, které dávají čtenáři svobodný prostor, a upozornit na ně.
Četba není samotářská činnost, pokud se
k ní správně přistupuje.
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Stojí za přečtení
Výběr knih, které stojí za přečtení – od klasiků až po současnost a svět fantasy:
Chinua Achebe: Svět se rozpadá (orig. Things Fall Apart)
Jan Balabán: Možná že odcházíme
Julian Barnes: Historie světa v 10 a půl kapitolách (A History of the World in 10
1/2 chapters)
Karel Čapek: Válka s mloky
TOMÁŠ FICZA – lektor programu ČAS NA KNIHU v Education Republic (www.educationrepublic.cz/courses/greatbooks/)
Literatura a vzdělávání patří
mezi Tomášovy vášně již řadu
let. Věnuje se jim jak profesně,
tak i ve svém volném čase. Vyučuje na Gymnáziu U Libeňského
zámku a na Pedagogické fakultě
UK. Ve volném čase se kromě
četby věnuje i dramatu, je členem
uskupení The Drama Queens.
Kromě ČR sbíral zkušenosti se
světem vzdělávání i v zahraničí,
konkrétně ve Velké Británii. Na
literatuře Tomáše baví především
to, že díky knihám můžeme lépe
poznávat i skutečný svět kolem
nás a hlavně sebe samé. Jeho nejoblíbenější knihou, pro niž nenachází paralelu, je Pokání od Iana
McEwana.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest (Prestuplenije i nakazanije)
Jaroslav Havlíček: Neviditelný
Aldous Huxley: Konec civilizace (Brave New World)
Henrik Ibsen: Domeček pro panenky /Nora/ (Et dukkehejm)
Ian McEwan: Pokání (Atonement)
Philip Pullman: Jeho temné esence – trilogie (His Dark Materials)

42

EDUnápadník

Uvědomění: aktivní učení a výzva pro mozek
Text: Adéla Zelenda Kupcová

Říká se, že učení musí bolet. Pro někoho to platí, pro někoho ne. A někoho ta „bolest“ prostě baví! Bolest při
učení může být dvojí, buď je nám nepříjemné nesmyslné memorování faktů bez kontextu, které nás ničím nezaujme, nebo bolí usilovná duševní činnost snažící se pochopit souvislosti, významy a důsledky nových informací. První bolest je pasivní, trochu jako když si přesedíme nohu, druhá je radostná, asi jako když nás nohy bolí po
prvních v kuse uběhnutých deseti kilometrech.

V modelu učení E-U-R je ve fází U (uvědomění nových významů) cílem právě
mnohdy náročné úsilí o pochopení nových informací, jejich zasazení do již
existujících struktur poznání, porozumění jejich souvislostem a vyvození možných důsledků.
Pro mnoho dětí je pohodlnější a méně bolestivé se fakta pouze namemorovat,
zvlášť když mají dobrou paměť. Ale
tímto postupem získají jen samostatně
stojící fakta, nikoli opravdovou znalost.
Ve fázi uvědomění proto jde zejména
o to, aby děti (ale i my dospělí) pasivně
nekonzumovaly informace, ale aby
s nimi aktivně pracovaly. Díky tomu je
učení nejen efektivnější, ale i zábavnější.
K tomu je můžeme vést různými způsoby a v různých etapách procesu učení.
Na začátku učení je vhodné, aby děti
samy vyhledávaly ve zdrojích informace
k danému tématu. Aby používaly encyklopedie, internet… Později je mohou zasazovat do souvislostí s tím, co již znají.
Mohou odpovídat na otázky typu: Jak to
souvisí s …? Jaké to má důsledky pro …?
Jaký je rozdíl mezi … a …? Také se
mohou snažit nově nabyté znalosti aplikovat a využít pro každodenní situace
nebo pro to, co je zajímá (např. když se
učí počítat plášť kvádru, mohou si spočítat, jak velkou deku potřebují na stavbu
bunkru v obýváku apod.). Další vhodnou
alternativou je společné učení více dětí,
kdy každé samo vyhledá informace k určité oblasti učiva a pak se učí navzájem.
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Techniky uvědomění
Metoda INSERT
Tato metoda má za cíl vést dítě k aktivnímu čtení, přemýšlení nad textem a propojování nových informací s tím, co již
zná. INSERT spočívá ve využívání systému značek, které dítě při čtení do textu
zaznamenává. Nejčastěji se používají
tyto značky: ✓ = tuto informaci jsem již
znal; + = tato informace je pro mě nová
a věřím jí; ? = o tomto se potřebuji dozvědět víc; - = tato informace je pro mě nová
a je v rozporu s mými dosavadními znalostmi, zkušenostmi.

je testování sebe sama a také vymýšlení
testu pro ostatní. Mnohdy je totiž klíčem
k pochopení učiva to, že zformulujeme
vhodnou otázku. Proto je efektivní, když
se při studiu nových věcí snažíme např.
sestavit test na dané téma. Snazší a rychlejší varianta je, pokud vymýšlíme otevřené otázky. Náročnější, ale zároveň
i efektivnější a rozvíjející logické myšlení je vymýšlení testu s možnostmi A, B,
C, D, z nichž jen jedna odpověď je správná.

Pokud s metodou INSERT začínáte, vystačíte s prvními třemi značkami. Symbol – může být pro některé děti matoucí.

Vlastní text navíc dítě může použít k zopakování látky, k pobavení rodiny, které
ho u večeře zadá, nebo s ním lze pracovat
v rámci vrstevnického učení mezi více
dětmi.

Metoda VCHD

Podvojný deník

Tuto metodu můžeme použít klidně jen
ve fázi uvědomění, ale můžeme ji nechat
prostupovat i fází evokace a závěrečné reﬂexe.

Metoda podvojného deníku vede dítě
opět k aktivnímu čtení a také k formulování vlastního vztahu ke čtenému. Vhodná je zejména pro naukové předměty
a čtenářské deníky.

V rámci této metody dítě pracuje s listem
papíru rozděleným do tří sloupců: V, Ch,
D. V = vím, věděl jsem; Ch = chci se dozvědět; D = dozvěděl jsem se. Během
učení vpisuje poznámky do těchto tří
sloupců.

Dítě si dělá poznámky na prázdnou stránku papíru rozdělenou do dvou sloupců.
Do levého si vpisuje shrnutí textu, citace
apod., do pravého zaznamenává svůj pohled, názory, otázky, hodnocení…

Vymýšlení testu

Tuto metodu můžete snadno upravit, aby
se stala součástí každodenního učení.
Stačí například, pokud si dítě nechá v sešitě s učivem volné místo při pravém
okraji, do kterého vpisuje vlastní komentáře.

Jednou z nejefektivnějších metod učení

Na závěr je třeba si uvědomit, že učení,

Cílem metody je podpora aktivního přemýšlení o nových informacích, propojení nového s původním poznáním a vzbuzení zájmu o další témata.

nabývání nových znalostí a přemýšlení
nad nimi je niternou záležitostí, která se
odehrává uvnitř dítěte. Nemáme nad ní
kontrolu a jako učitelé nebo rodiče bychom ani neměli mít ambici tuto kontrolu získat. Jediné, co získáme, je frustrace.
Tím dítě rušíme a odvádíme od jeho aktivního přemýšlení. Pokud se chceme
učit společně s dítětem, je vhodné zvolit
např. postupné dotazování. Při něm klademe dítěti další otázky a výzvy pro
mysl. Případně můžeme nechat dítě, ať
nám postupně vysvětluje, co se učí.
Také je důležité si uvědomit, že v každém dítěti přemýšlení probíhá jinak. Některé děti tiše zírají do prázdna, jiné si
čmárají, další o tom potřebují mluvit. To,
co se v nich odehrálo a jak informacím porozuměly, se projeví navenek ve třetí fázi
učení, v reﬂexi.
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Dobro-druzi, které baví pomáhat
Text: Jarmila Cihlářová

Jak vést děti a mladé lidi k ﬁlantropii? Proč je to důležité? A jaké jsou inspirativní příklady projektů, které vedou k dobročinnosti už od dětství? Nadace Via se dlouhodobě zabývá rozvojem dárcovství v Česku a více než 3 roky zve k ﬁlantropii také děti a mladé lidi.

V programu zaměřeném na mladé ﬁlantropy podporuje Nadace Via týmy dětí
a mladých ve věku od 6 do 26 let, které se
rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím beneﬁčních akcí ﬁnanční prostředky pro dobrou věc. Může jít o školní třídu, partu kamarádů, oddíl, skupinu vysokoškoláků či děti z volnočasového
kroužku, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku,
rodiče) rozhodnou pomoci například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.
A jak mohou takové beneﬁce vypadat?
Příběh první: Jak stavět mosty mezi generacemi
Učitelé a studenti gymnázia ve Valašském Meziříčí chtějí budovat mosty

mezi generacemi, proto svůj projekt výstižně nazvali Mezi dvěma póly. Skupina
tamních studentů uspořádala sérii tří beneﬁčních akcí s prodejem adventních
věnců a dárkových předmětů. Celkem se
jim podařilo vybrat téměř 60 tisíc korun.
Vybrané peníze šly na nákup potřeb pro
zařízení domácí paliativní péče pořízené
ve spolupráci s místní Charitou. Projekt
vedl studenty mimo jiné k zamyšlení nad
tím, co mohou oni sami udělat ve svém
městě proto, aby se společnost stala lidštější a důstojnější.
„Máme radost z toho, že peníze, které se
nám podařilo vydělat, zůstaly v místě našeho bydliště a že naše pomoc byla přímá, adresná a dostala se opravdu k potřebným lidem,“ říká patronka projektu
Marie Dufková. „Všichni zúčastnění se
něco naučili: organizovat, jednat s lidmi,
překonat ostych, být odpovědný za sebe
i za své okolí, budovat mezigenerační
vztahy. A také to, že sice pracujeme pro
peníze, ale občas můžeme pracovat také
pro radost svou i radost druhých,“ dodává.

Příběh druhý: Romští studenti pomáhají ke vzdělání dalším
Gendalos je stipendijní fond, který podporuje vzdělávání romských středoškoláků. Sami mladí účastníci podpoření z tohoto vzdělávacího programu se rozhodli
pomoci dalším romským studentům na
cestě k maturitě. Zorganizovali předvánoční akci tvořenou hudebními a tanečními vystoupeními romských skupin spojenou s beneﬁční aukcí. Zároveň měli
možnost s hosty večera sdílet své osobní
zkušenosti z průběhu studia – co se jim
daří, na jaké problémy narážejí a v čem
potřebují mladí Romové při studiu pomoct. Získaná částka, 39 228 korun, putuje na podporu dalších studentů, kteří by
jinak studium nemohli bez ﬁnanční podpory úspěšně dokončit.
„Jsem hrdá, když vidím mladé romské talenty, kteří svým zápalem zvládají překážky, jež by si mnohý mladý člověk
stěží dokázal představit, a zároveň ještě
pomáhají dalším,“ shrnuje vedoucí vzdělávacího programu Gendalos Klára Hamplová.
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Příběh třetí: parta kamarádů pomohla nemocným dětem
Je jim něco mezi patnácti a osmnácti lety
a znají se ze skautského tábora. Parta kamarádů z jižní Moravy se rozhodla podpořit malé pacienty z dětské onkologie
v Brně a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici. Skauti nemocné děti nejdříve sami navštívili, aby poznali, komu pomáhají.
Dětem hráli pohádkové divadlo a společně tvořili pohlednice, které si návštěvníci
beneﬁční akce mohli později vydražit.
„Nejsilnějším momentem byla určitě
právě návštěva dětí v nemocnici. Vidět
ten jejich optimismus i po několika letech neustálého boje s rakovinou a mít
možnost trošku rozveselit dětský den,“
říká jedna ze studentek, Gabriela Plchová.
Během beneﬁční akce se dražily nejen obrázky nemocných dětí, ale například
i ručně vyráběné náušnice či placky. A výsledek? Tým kamarádů v rámci své beneﬁční akce s názvem Poznej a pomož vybral celkem 4 290 korun.
Za poslední tři roky se do programu mladých ﬁlantropů zapojilo více než 900 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.
A proč Nadace Via podporuje právě témata spojená s ﬁlantropií? „Dětství a dospívání je skvělou příležitostí, kdy mohou
mladí lidé začít brát ﬁlantropii jako něco
přirozeného. Právě na to se snažíme upozorňovat – že ﬁlantropie není jen pro bohaté či dospělé, ale že ﬁlantropem může
být každý z nás, nezávisle na věku či velikosti bankovního konta. Pomáhat lze různými způsoby – třeba svým časem, energií či nápadem,“ říká Jarmila Cihlářová
z Nadace Via. „A v programu Dobrodruzi jsou to právě děti a mladí lidé, kteří
jdou příkladem nám, dospělým,“ dodává.

„JAK NA BENEFICE“: TOP 5 TIPŮ PRO VŠECHNY
DOBRO-DRUHY, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMÁHAT
1. V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Čím jednodušší akce, tím lepší a často i úspěšnější! Buďte ve svých plánech realističtí a nezapomeňte si sepsat seznam toho, co je třeba zvládnout v jednotlivých
krocích plánování.
2. KOMUNIKUJTE PROČ
Proč zrovna tohle téma, tento typ akce? Proč zrovna teď? A proč právě vy? Buďte
připravení srozumitelně sdělit, proč jste si zvolili dané téma, organizaci nebo člověka, kterému chcete pomáhat. Dárci budou zvědaví na příběh vašeho projektu
a vaší skupiny.
3. PROPOJTE SE
Zapojte do vaší akce co nejvíce lidí! Někdy stačí, aby slovo dalo slovo, a nečekaně
získáte nadšeného pomocníka, sponzora nebo příznivce, který bude o vašem nápadu vyprávět dál. Oslovte kamarády, rodinné příslušníky, spolužáky, vedení školy,
sponzory. Někteří z nich se stanou vašimi blízkými spolupracovníky a nadšenými
podporovateli, jiní vám třeba jen pomohou šířit informace o vaší akci dál. Každý
článek je důležitý!
4. MLUVTE O AKCI A SVÝCH ZKUŠENOSTECH A ÚSPĚŠÍCH Z POMOCI
Podělte se o svoje zážitky s kamarády, známými, sousedy, s lidmi, kterým jste pomohli… se všemi! Vaše radost se umocní a inspiruje potenciální nové mladé ﬁlantropy k pořádání dalších skvělých projektů.
5. UŽIJTE SI TO
Čeká vás spousta práce, ale i radosti! Užijte si toto dobrodružství – jeho plánování,
samotnou akci i její výsledek… stojí to za to! S minimálními ﬁnančními prostředky, s kupou nadšení, hromadou energie a balíkem týmové práce budete společně
měnit životy druhých k lepšímu, přinášet radost a ukazovat, že vám není lhostejný
svět okolo vás. Užijte si tuto společnou radost! ☺

Zaujal vás program Dobro-druzi a rádi byste se do něho zapojili? Více informací najdete na
www.nadacevia.cz nebo se můžete obrátit přímo na Jarmilu Cihlářovou z Nadace Via (jarmila.cihlarova@nadacevia.cz).
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Výchova jako neustálé ptaní
Text: Lukáš Šlehofer
Na seminářích se často potkávám s rodiči, kteří kladou otázku, jaké výchovné postupy jsou pro jejich dítě nejlepší. Jak to
mají udělat, aby dítě (ne)dělalo přesně to
či ono. Po pravdě jim odpovídám, že nevím. Neznám jejich děti, neznám je
samé, nic nevím o rodinných hodnotách
a netuším, v jakém sociálněekonomickém prostředí se pohybují. Je
zajímavé, že přesto ve společnosti panuje
jakási představa o tom, že existuje všeobecně platný recept na to, jak vychovávat
děti, který obsahuje sérii jasných rad (nejlépe v 10 bodech), díky jejichž aplikaci
vychováme to skvělé, úžasné dítě. Realita je však mnohem komplikovanější.
Snad tedy není překvapením, že jednoznačné, bezrozporné postupy univerzálně platné pro všechny děti neexistují.
Tvrzení, že výchova je komplikovaná, je
ve své podstatě klišé, kterým se ohání
kde kdo. Má však pravdivou podstatu
v tom smyslu, že výchova skutečně vyžaduje, abychom se denně pohybovali na jakési pomyslné hraně a neustále si kladli
otázky. To je pro mnohé lidi velmi znejišťující a těžko si takovou skutečnost připouští. Jenže ve výchově neexistují
žádné jistoty. Můžeme se jen ptát a právě
skrze ptaní se dotýkat toho, jak věci jsou.
Myslitel a ﬁlosof Eugen Fink pokládá několik zásadních otázek, které se dotýkají
samých základů toho, jak přemýšlet o výchově.
První otázka se ptá po tom, zda jsme jako
vychovatelé oprávněni vnucovat někomu své pojetí života. Jinými slovy lze vnímat výchovu na jedné straně jako manipulaci či křivení osobnosti dítěte a na
druhé straně jako nezbytnou pomocnou
ruku k tomu, aby z dítěte mohl vyrůst dospělý jedinec. Kde jsou hranice autentičnosti dítěte a kde jsou hranice výchovného tlaku a možné indoktrinace? Má dítě
právo na to postulovat vlastní hodnotový
svět, nebo by mělo přijmout naše hodnoty (a do jaké míry)? V současné pedagogické diskusi se tato otázka živě diskutuje. Hodně se mluví především o míře
a oprávněnosti autoritativních zásahů vychovatelů. Je možné ji vnímat v souvis-

losti s diskusí o svobodných školách,
o podobě žákovské a studentské autonomie či o demokratizaci škol.
Fink dále upozorňuje na protiklad moci
a bezmoci výchovy. Na jedné straně jsme
velmi omezeni v tom, jak předat naše životní zkušenosti, protože, jak známo, je
tato naše schopnost velmi omezená. Na
druhé straně můžeme výchovou děti nebezpečným způsobem deformovat. Jaká
je tedy cesta z těchto kleští? Je to omezenost, kdy bez ptaní tupě přijímáme, co je
nám předkládáno, nebo tázající se otevřenost, kdy se nebojíme jít mimo konformitu? V běžné diskusi se můžeme
s touto otázkou setkat, když se diskutuje
o tom, zda mají děti ve škole jen přijímat
znalosti vykládané učitelem, nebo zda

Ve výchově neexistují žádné
jistoty. Můžeme se jen ptát
a právě skrze ptaní se
dotýkat toho, jak věci jsou.

k nim mají aktivně přistupovat a samy
klást otázky.
Třetí Finkova otázka směřuje k tomu,
kdo vychovává vychovatele. Ti se tváří
jako odborníci na výchovu, ale přitom jejich výchova také není dokončena, protože ta je celoživotním procesem. Je to
ptaní se po hranici či bezhraničnosti výchovy. Pokud budeme vnímat výchovu
jako neustále se vyvíjející proces, je patrně nutné přijmout fakt, že bude nutně pluralitní a svobodná. Jak to tedy je?
Další otázka se ptá na rozdíl mezi jedinečností dítěte a obecností kultury, do níž
dítě vrůstá. Na jedné straně stojí mladí
lidé, kteří chtějí dělat věci jinak a po
svém, a na druhé straně pak to, že se musí
naučit přebírat za chod světa odpovědnost. Existuje nějaká šablona, do níž by

Eugen Fink
Byl německým ﬁlozofem, fenomenologem a žákem E. Husserla.
Během svého života vedl také soukromé semináře, kde jedním
z jeho svěřenců byl Jan Patočka,
s nímž navázal přátelský vztah.
Patří mezi autority v oblasti ﬁlozoﬁe výchovy a tuto oblast obohatil
zejména svými antinomiemi,
které formuloval v díle Natur, Freiheit, Welt, Philosophie der Erzihung. Antinomie se vztahují k určení výchovy samé a otevírají otázky, které rezonují s tím, na co se
ptají ti, kteří někoho učí, nebo vychovávají. Fink zkoumá výchovu
jako fenomén lidského života.
Otázky, které se týkají legitimity
vychovatelství a pedagogického
působení vůbec, jsou zásadní
a nadčasové. Studium těchto otázek a především hledání odpovědí
můžeme považovat za více než žádoucí.
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se mohlo každé dítě vejít a která by jej nedeformovala a zároveň zformovala pro
život v kulturním světě? Není jen důležité nebýt dogmatičtí a snažit se neustále
hledat možné cesty?
Pátou hranou, na níž je nutné velmi balancovat a na kterou se často v diskusi
o obsahu vzdělání a výchovy zapomíná,
je rozdíl mezi výchovou k profesi a výchovou k lidství. Mnoho účastníků veřejných diskusí připomíná pouze využitelnost pro trh práce a tím spojený tlak na
bezprostřední využitelnost získaných
znalostí a dovedností. Fink klade na druhou misku vah to, že člověk má i další potřeby a tužby a to, jak v pragmatickém
slova smyslu, tak ve smyslu toho, co nás
přesahuje, ve smyslu žitých hodnot.
Chceme, aby se děti v procesu výchovy
a vzdělání naučily jen to, co potřebují
k výkonu povolání, nebo aby se také seznámily s věcmi, které jsou zdánlivě neužitečné, jako je beletrie, umění apod.?
Poslední „hrana“, kterou Fink postuluje,
poukazuje na rozdíl mezi tím, co je člověku dáno, a je tedy neovlivnitelné, a na
druhé straně tím, co lze v člověku formovat. Jsou některé věci, které nemůžeme
změnit ani ovlivnit, protože prostě takoví
jsme? Jaká je tedy naše možnost skutečně svobodně jednat? Tato oblast je nyní
hodně diskutována především v souvislosti s tím, jak roste naše poznání funkcí
jednotlivých částí mozku a centrální nervové soustavy.
Ať si na položené otázky odpovídáme
jakkoliv, je jasné, že platí, co bylo naznačeno v úvodu. Jednoduché a univerzálně
platné postupy ve výchově a vzdělání neexistují. Každý, kdo tvrdí, že je zná a prosazuje, mi je poněkud podezřelý. Oblast
výchovy a vzdělání vyžaduje neustálé balancování mezi výše naznačenými póly,
které může u každého dítěte, každého vychovatele dopadnout trochu jinak. Snadná cesta neexistuje, nezbývá než se vydat
tou komplikovanější, ale možná ve výsledku krásnější.
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První antinomie
pomoc a manipulace

Druhá antinomie
moc a bezmoc vychovatele

Třetí antinomie
hranice a bezhraničnost výchovy

Čtvrtá antinomie
jedinečnost a obecnost ve výchově

Pátá antinomie
výchova k profesi
a obecně lidská vzdělanost

Šestá antinomie
možnosti a omezení výchovy
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Skauti umí víc než jen rozdělat
oheň bez sirek
Text: Alena Hauptmanová

Představte si, že je vám 13 let. Angličtina
ve škole vás spíš nudí a nechápete, proč
se ji učit. Díky svému členství se skautu
však můžete vyrazit na několikadenní
mezinárodní setkání plné zajímavých
aktivit a báječných programů, kde se
budete moc dobře bavit a při tom i nenápadně mnohé učit, a to vše v mezinárodním týmu s Poláky, Američany, Němci,
Holanďany a bůhví s kým, kdo tam ještě
bude. Přesně to je Intercamp. Tradiční
skautské mezinárodní setkání, které
v letošním roce po 12 letech hostila Česká republika.
Největší organizace zabývající se volným časem dětí a mládeže, Junák – český
skaut, z. s., je možná mezi lidmi známá
především pravidelnými schůzkami dětí
v klubovnách rozsetých v českých městech a organizováním výprav a táborů.
Málokdo si však umí představit setkání
čítající stovky či dokonce desetitisíce
dětí z celého světa, které se pravidelně

potkávají na rozmanitých místech v různých koutech světa. Obrovská setkání
skautů probíhají čas od času i na území
České republiky a organizují je skautští
dobrovolníci.
13.–16. května 2016 se v pevnosti Josefov u Jaroměře sešlo více než 3100 skautek a skautů ze 13 států, aby již po 49. společně strávili čtyři nabité dny. Toto tradiční setkání známé pod jménem Intercamp vzniklo již před téměř 50 lety roku
1966, kdy se poprvé setkaly dva oddíly,
německý a holandský. Jejich společný
tábor měl tak velký úspěch, že se myšlenka společných květnových setkávání rozrostla a pohltila další stovky skautů
napříč Evropou. Vzniklo společenství
Intercampu, jež je otevřené kterémukoliv národu. V organizaci každoročních
setkání se pravidelně střídají. Česká
republika měla tu čest pořádat Intercamp
letos již po třetí. Prvně se tak stalo v roce
1994, podruhé v roce 2004, přičemž obě

setkání proběhla na Plzeňsku na tábořišti
nazývaném Sycherák, a potřetí, po dvanácti letech, padlo oko organizátorů na
opačnou stranu Česka, do východních
Čech, k Jaroměři. Nejsou to ovšem jediná setkání tohoto rozsahu, která se
u nás pořádají. Nicméně akce těchto rozměrů u nás byla poprvé. Doposud jsme
pořádali ať už domácí, či mezinárodní
setkání maximálně do dvou tisíc účastníků. V Josefově jsme uvítali 2716 účastníků, o jejichž pohodlí se staralo 465 členů
servisního týmu.
Leckdo si neumí představit, jak setkání
takového rozsahů vůbec vypadá. Můžeme si jej představit jako středně velký festival či malou olympiádu. Organizační
tým se rozhodl akci připravit tak, aby každý účastník dostal maximální příležitost
k seznamování se skauty z jiných zemí,
ke vzájemnému poznávání kultur, skautských organizací i zemí, z nichž přijížděli. Na Intercampu 2016 jsme, kromě českých skautů, přivítali účastníky z Polska,
Slovenska, Ukrajiny, Německa, Velké
Británie, Holandska, Rumunska, Itálie,
USA, Belgie, Francie a Švýcarska.
Všichni účastníci se potkávali ve stanovém městečku, kde byly jednotlivé národy promíchány tak, aby různé národy
bydlely pospolu. Trochu to připomínalo
jazykový Babylon. Veškeré bariéry však
byly prolomeny v okamžiku, kdy měly
děti připravit zajímavé jídlo a pozvat na
něj někoho z jiné země. Během tohoto
„food festivalu“ už bylo úplně jedno, kdo
je Čech, Polák či Němec, a všichni spolu
komunikovali, někdo anglicky, někdo
německy a někdo prostě „rukama nohama“.
Organizovaný program byl velmi důmyslně připraven, aby účastníci pracovali
v mezinárodních týmech. Hlavní části
programu byly tzv. Onsite activities
a Hike. Polovina účastníků se v sobotu
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vydala na tzv. hike, neboli na výlet, při
němž objevovala okolí pevnosti Josefov
a město Jaroměř. Účastníci velmi oceňovali možnost navštívit tajuplné historické podzemí, ale i aktivity, které prověřily
jejich týmového ducha a fyzickou zdatnost. Zkuste si někdy stoupnout s 20 lidmi, kteří vám nerozumí, na plachtu
a tu pod sebou otočit, aby se nikdo nedotkl země. Druhá polovina účastníků
zůstala na tábořišti a účastnili se aktivit,
při nichž si ověřovali schopnosti týmové
spolupráce, rozšiřovali si jazykové
dovednosti, zamýšleli se nad lidskými
hodnotami apod. Mohli si vyzkoušet
netradiční sport kinball, vyzkoušet si, jak
se pohybují nevidomí lidé, či namalovat
graﬃti. Mnoho ruchu bylo i u aktivity
s názvem akvadukty, kde měli účastníci
postavit z nabízeného materiálu vodovod, a to rychleji, než začne téct voda.
Volný čas, mimo hlavní programové bloky, mohli účastníci trávit se svými novými kamarády na tzv. Plaza activities. Zde
pro ně byly otevřeny čajovny, rukodělné
dílny, muzea, kovárna apod. Na večery

Intercamp 2016
Intercamp 2016 byl připraven za
pouhých osm měsíců týmem dobrovolníků, kteří odpracovali
stovky hodin ve svém volném
čase a bez nároku na odměnu.
Tento tým musel zajistit ﬁnancování akce, vyjednat všechna
nutná povolení, zajistit infrastrukturu tábořiště s rozvody
vody, elektřiny a 70 stany, zajistit
jídlo pro 500 dobrovolníků a připravit 192 programových stanovišť.
To vše by se neobešlo bez podpory vnějších subjektů – poděkování si zaslouží především
město Jaroměř, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy,
Nadace ČEZ, Česko-německý
fond budoucnosti, České dráhy,
Ministerstvo obrany a Armáda
ČR.

pro ně byly připraveny koncerty či DJ na
pódiu. Dle zpětné vazby účastníků
a jejich vedoucích lze s jistotou říci, že
nelehký úkol upoutat pozornost náctileté
mládeže ve věku od 11 do 16 let se vydařilo splnit, a rozesmáté tváře účastníků
odvážejících si domů mnoho nezapomenutelných a jedinečných zážitků a nových přátelství napříč národnostmi.

Všem, kteří se podíleli na přípravách i realizaci projektu samotného, patří obrovský dík. Mezinárodní tým bezmála pěti
set dobrovolníků zajistil bezpečnou
a nezapomenutelnou akci, která svou velikostí přesáhla setkání dosud pořádaná
v České republice.

49

50

Jak se ze mě stal EDUnomád
Text: Adéla Zelenda Kupcová

Bylo nebylo…velkou část života jsem poslouchala, že si musím vybrat jednu věc a tu dělat pořádně. A až skoro
ve třiceti mi došlo, že není jedna věc, co mě zajímá. Je jich spousta, všechny jsou provázané a co mě baví, je
experimentovat s nimi. Tak holt budu dělat pořádně tohle – experimentovat.

Proto se stávám EDUnomádem a vydávám se sama na několikaměsíční cestu za
vzděláváním – sebe samé, za poznáním
svobodných a demokratických škol bez
známek, předmětů i bez lavic, za dětmi
a dospělými kmene Manggarai, jejichž
tradiční způsob života odpovídá z jisté
části podmínkám, v nichž probíhala po
tisíciletí evoluce lidstva. A také za sebepoznáním a mimo svou komfortní zónu,
mimo pohodlí a jistoty spokojeného
evropského života.

dobře a děti jsou v nich šťastné, stále se
máme co učit.

A proč to všechno?

Vždyť podmínky v Čechách a Austrálii
jsou úplně jiné, je vůbec něco, co lze převzít? Podmínky a kultura jsou možná
odlišné, ale i v Austrálii chodí do škol
lidi. Děti. Děti, co si rády hrají, milují zvířátka a jejichž malé mozky fungují stejně
jako mozky dětí žijících tady ve středním
pásmu severní polokoule. Jiné národnosti nejsou odlišnými živočišnými druhy
a zkušenost svobodného vzdělávání je
přenositelná. Alespoň jako inspirace.

Prvotním impulsem byla kniha Vzdělávejte se po svém Dale J. Stephense, který
čtenářům radí, aby si koupili letenky
a vyrazili do světa vzdělávat se. Při čtení
jsem věděla, že přesně tohle potřebuji. Že
jsem dosud šla příliš vyšlapanými cestami: základka, střední, jedna, druhá vysoká, práce, skvělé manželství. Že potřebuji vykročit z vlastního komfortu. Takže
zbývalo jen najít místo, které by nabízelo
co největší inspiraci pro svobodné vzdělávání. Takže 12. června odlétám nejdříve do Melbourne. Odtamtud mířím do
Sydney a dále pokračuji do Indonésie.
Konkrétně ostrov Flores, v jehož vnitrozemí mě přijmou lidé kmenů Manggarai.
Tam pobudu tak dva měsíce a dále jsou
obrysy cesty nejasné.

Proč budu dva měsíce žít v zapadlé vesnici v Indonésii? Ano, podmínky Indonésie a Česka jsou diametrálně jiné.
Ale právě tahle jinakost je skvělou podmínkou pro učení. A proč Indonésie?
Z několika důvodů: a) když odhlédneme
od ekonomických podmínek, jsou její
obyvatelé nejšťastnějšími na zemi;
b) velice ctí a snaží se podporovat ideály
tolerance, otevřenosti a respektu k jinakosti; c) lidé zde (v některých oblastech)
žijí v ještě tradičních kmenových společenstvích; d) není obtížné naučit se
indonésky; e) když jsem naposledy projížděla Indonésii, fascinovalo mě, že děti
samy přicházely a říkaly si o to, abych je
něco naučila. A ve vesnicích jsem neviděla jediné plačící dítě včetně kojenců.

Proč mě zajímají svobodné školy? Protože školy s důrazem na svobodu dětí Scio
zakládá. Kdybychom totiž chtěli z pohledu neurologie vytvořit prostředí totálně
nepřátelské k rozvoji dětského mozku,
stvořili bychom klasickou školní třídu.
Věřím, že děti mají přirozenou touhu se
učit, dokud ji v nich nezabijeme a vnitřní
motivace je nejsilnějším zdrojem síly.
A protože i když naše ScioŠkoly fungují

Jak budu cestovat? Klasicky nízkonákladově. S báglem na zádech, přespávat na
letištích či u lidí prostřednictvím couchsurﬁngu a v Indonésii budu bydle u rodiny v jejím jednopokojovém domě na
kůlech. Nijak luxusně, o to autentičtěji.
Čeho chci jako EDUnomád vlastně
dosáhnout? Byla bych ráda, kdyby se
o projekt a potažmo o svobodný přístup

ke vzdělávání zajímalo více lidí. Chci získat inspiraci a zkušenosti pro svou další
práci. Chci se učit a chci experimentovat.
A hlavně o tom chci psát, chci přinášet
i ostatním inspiraci z cest, rozšířit úhel
pohledu na to, co znamená svobodné
vzdělávání a přenést získané poznatky do
našich škol.

Adély blog Edunomád můžete sledovat na Facebooku nebo na webu www.edunomad.cz.

Tohle je inzerát na tábor,
kam byste chtěli poslat své děti

www.sciocamp.cz

