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Většina z nás se v každodenním životě snadno obe-

jde bez toho, aby na počkání vyjmenovala zástupce 

sinic, znala životní cyklus mechorostů či stavbu jed-

nobuněčných organismů s nepravým buněčným 

jádrem, což je obsah učiva pro šestou třídu základní 

školy. Ale rozhodně se neobejde bez souboru 

dovedností, které spadají do oblasti soft skills. 

Komunikace, spolupráce s druhými, emoční inteli-

gence, kreativita, sebemotivace, řešení konfliktů 

i kritické uvažování – všechny tyto dovednosti nabý-

vají v dnešní době snad ještě většího významu než 

kdy dříve. O to smutnější je fakt, že se ve většině běž-

ných škol o rozvoj tzv. měkkých dovedností příliš 

nesnaží. Možná je to tím, že je nelze snadno ohod-

notit na klasifikační stupnici známkou jedna až pět, 

také se z nich nedá napsat „pětiminutovka“ a kolon-

ky v třídní knize jsou na zápis o rozvoji těchto kom-

plexních dovedností příliš malé. Přitom právě soft 

skills je možné považovat za pomyslný klíč k úspě-

chu dětí, které čeká budoucnost v rychle se měnícím 

světě jednadvacátého století. Proto se v novém čísle 

magazínu Perpetuum tomuto tématu věnujeme 

a věříme, že vám jeho čtení přinese řadu inspirativ-

ních podnětů pro práci s dětmi i přemýšlení o smys-

lu vzdělávání v dnešní době.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe 

i své kolegy ve Sciu podnětné čtení i krásné svátky.

Markéta Majerová
Šéfredaktorka 
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V Česku i ve světě se toho děje 
v oblasti vzdělávání až neuvěřitelně 
mnoho. Přečtěte si o nových 
přístupech a projektech, které ukazují 
nové cesty v oblasti učení.

Idea je inspirací, podnětem, který 
může rozhýbat, co jak děláme. Najdete 
zde myšlenky, které mají šanci být 
zdrojem nových metod, přístupů 
a praktických využití.

Soft- skills tzv. měkké dovednosti, 
jsou kompetence, které mají vazbu 
k sociální i emoční inteligenci a v 21. 
století se stávají stále významnější. 
Zjistěte, proč je tomu tak a jakým 
způsobem lze tyto dovednosti rozvíjet.

Čtěte osobní vyprávění lidí, kteří šli 
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vzdělávání. Neboť vzdělávání je věc 
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Tolik schopných lidí se zabývá 
vzděláváním a má co ukázat. 
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nebo i vám. Ukážeme vám, jak na to. 
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Vzdělávání pomocí počítačových her

Nevládní organizace Institute of Play, 
zaměřující se na gamefikaci vzdělávání, 
oznámila úzkou spolupráci Eletronic 
Arts s jedním z největších výrobců počí-
tačových her. Jejich cílem je společně 
vyvinout takové hry, které budou podpo-
rovat učení a využívat hodnocení v reá-
lném čase.

Sto vizionářů technického vzdělávání

Magazín hottopics.ht sestavil seznam sta 
vizionářů na poli technického vzdělávání 
a zavádění technologií do vzdělávání. 
Naleznete zde osobnosti jako Sugatu 
Mitru – zakladatele hnutí Škola v obla-
cích, Ricka Levina – zakladatele Cour-
sera, nebo Hadiho Parotviho z hnutí 
Code.org.

Děti jsou zdravější tělem, ale…

Dlouhodobý britský průzkum sledující 
děti ve věku 10–15 poukazuje, že v Bri-
tánii strmě klesá počet dětí, které v tomto 
věku experimentují s alkoholem a kouře-
ním. Zejména však v důsledku sociálních 
médií prudce roste podíl dětí potýkají-
cích se se šikanou a sníženou sebedůvě-
rou.

Učitelé v USA chtějí více než testy

Po třicetileté zkušenosti se standardizo-
vanými testy v USA a v souvislosti se 
zaváděním nového kurikula Common 
Core volají američtí učitelé po chybějí-
cích nástrojích, které jim pomohou napl-
ňovat dovednosti a kompetence určené 
kurikulem. Stejně jako čeští učitelé 
naráží na nedostatečnou oporu při zavá-
dění změn ve vzdělávání.

Limity výukových videí

Dle Dereka Mullera z University of 
Sydney populární výuková videa, obje-
vující se dnes stále častěji na YouTube, 
mají menší efekt než klasická školní 
lekce a dialog. Dobrý pedagog dle jím 
provedených experimentů dosáhne až 
dvojnásobně vyššího porozumění fyzi-
kálním jevům než skvělé výukové video.
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5 zajímavostí ze světa 
vzdělávání 



6 EDUnovinky

Budoucnost (nejen) 
vzdělávání je OTEVŘENÁ 

Místo aby děti pasivně využívaly 

Wikipedii, samy vytvářejí články. Místo 

učebnic učitelé zveřejňují vlastní 

výukové materiály pod licencí Creative 

Commons (CC). Či se děti učí principem 

převrácené třídy, doma se učí samostat-

ně a do škol přicházejí řešit problémy. 

Science fiction? Mnohdy už ne. Více 

v rozhovoru s Tamarou Kováčovou 

z think tanku EDUin o otevřených 

vzdělávacích zdrojích. Mimochodem, 

nejúspěšnější učitelé v mezinárodních 

srovnáních používají právě otevřené 

vzdělávací zdroje (OER).

Co je to Otevřené vzdělávání? 

Lapidárně řečeno cílem je, aby se kdoko-
liv, kdykoliv a odkudkoliv (tedy i nejen 
ve škole) mohl vzdělávat. Otevřené vzdě-
lávání není cíl sám o sobě, ale cesta ke 
kvalitnímu a smysluplnému vzdělávání 
pro každého. Zároveň nejde o žádné sci-
fi, vše, co je pro otevřené vzdělávání důle-
žité, je už popsáno ve vládou schválené 
Strategii digitálního vzdělávání do roku 
2020. Otveřené vzdělávání je také typic-
ké využíváním otevřené licence CC, 
která pomáhá využívat, přetvářet a sdílet 
veškeré materiály. Usilujeme i o tzv. uni-
versal design, aby všechny materiály pod-
pořené veřejnými zdroji byly zpřístupně-
ny všem, například weby mají být při-
způsobeny nevidomým a nahraná videa 
by měla mít titulky pro neslyšící. 

Proč je dobré podporovat otevřené 
vzdělávání? 

Vytištěné učebnice nenabízejí učitelům 
ani dětem odpovědi na aktuální problé-
my. Příkladem je iniciativa Obcanka-
ri.cz, jejíž členové vytvořili materiály 
pod licencí CC na téma migrační krize. 
Další potenciál je pro využití tzv. převrá-
cené třídy, kdy učitel dá žákům za úkol 
sledovat dokument a v hodině o tématu 
společně diskutují. Potenciál je napří-
klad ve virtuálních hospitacích, kdy se 
učitelé mohou učit od sebe navzájem. 

Máme již nějaké výsledky využívání 
otevřených vzdělávacích zdrojů?

Ano, například podle průzkumu PISA do-
sahují lepších výsledků třídy, kde namís-

to standardních učebnic používají ote-
vřené zdroje. 

Máte i další, konkrétní příklad využití 
těchto zdrojů z českých škol? 

Například ve třídě Petry Boháčkové ze 
ZŠ Dr. E. Beneše páťáci vytvářeli materi-
ály pro výuku angličtiny pro svoje spolu-
žáky, nebo třída Bohuslava Hory ze ZŠ 
Planá nad Lužnicí vytvářela knihu o baro-
ku. V ZŠ Pražská ve Znojmě vyučují ICT 
zásadně v propjení s tématy předmětu. 
Začínáme zde mít i průkopníky stylu 
„pracuji nahlas“, kde například Bořivoj 
Brdička z Pedagogické fakulty UK či 
Josef Šlerka ze Studií nových médií na Fi-
lozofické fakultě UK streamují svojí 
výuku on-line.  

A co se v oblasti otevřeného vzdělávání 
děje ve světě? 

Největším tahounem jsou v tuto chvíli 
USA, kde jsou učebnice drahé a OER tak 
snižují náklady na studium. Dalším vel-
kým tématem je vytváření přehledných 
databází a přehledů OER, ke kterým 
budou mít přístup zcela všichni. 

Co se pro podporu otevřeného vzdělá-
vání děje v Čechách? 

Všechny předchozí zajímavé aktivity se 
nyní zaštiťují pod hlavičkou Aliance pro 
otevřené vzdělávání, jejíž vznik inicio-
val EDUin. V současné době významní 
aktéři i organizace signují alianční char-
tu, která má za cíl prosazovat otevřené 
vzdělávání ve veřjeném prostoru i na poli 
legislativy. 

Rozhovor s Tamarou Kováčovou, koordinátorkou projektu Otevřeného vzdělávání, EDUin.

Obecné lekce pro děti, učitele i rodiče: 
khanovaskola.cz
khanacademy.org
mimoskolu.cz 

Primární zdroje, například: 
www.esbirky.cz

Hry: 
decko.cz

Smarturismus: 
www.skrytepribehy.info
www.m77.cz/mgame

Metodiky pro učitele: 
www.rvp.cz
dumy.cz

Specilizované: 
Dějiny: myjsmetonevzdali.cz, 

dvacatestoleti.eu, Slavné dny na 
stream.cz

Občanská výchova: www.obcanka-
ri.cz/edukacni-materialy
Přírodní vědy: badatele.cz

Články a videa o OV a technologiích 
ve vzdělávání (převážně) pro učitele: 
spomocnik.rvp.cz
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Labyrinth – základní laboratorní škola
„Najdu svoji cestu světem“

Každý rok vznikne v České republice 
několik nových škol. Za mnohými z nich 
stojí iniciativy rodičů, kteří se rozhodli 
zodpovědnost za vzdělávání svých dětí 
vzít do svých rukou. Vznik některých dal-
ších škol je podpořen vzdělávacími insti-
tucemi. Všechny spojuje snaha dívat se 
na vzdělávání „novým“ způsobem a při-
způsobit ho potřebám současného 
a budoucího světa. Mohlo by se tedy 
zdát, že laboratorní škola Labyrinth je 
další v řadě těchto iniciativ. Přesto se 
v mnohém liší.

Labyrinth je součástí komplexního vzdě-
lávacího projektu Open School Space, 
který je realizován v Brně. Vizí projektu 
je vytvářet nové příležitosti skrze kva-
litní vzdělání. Prostřednictvím vize se 
snaží o proměnu přístupu ke vzdělávání 
tak, aby odpovídalo potřebám 21. století 
a oslovovalo širokou veřejnost. Síla pro-
jektu je v holistickém pojetí ke vzdělá-
vání, propojování a aktivizaci širokého 
spektra aktérů a naplňování myšlenky 
celoživotního učení. Propojuje výzkum 
a praxi v oblasti vzdělávání, podporuje 
mezioborovou spolupráci. Je založen na 
úzké spolupráci lidí ze školní praxe, uni-
verzit, neziskového sektoru, firem, státní 
správy i zahraničních partnerů. 

Labyrinth  Brno – 1. laboratorní škola

Labyrinth – 1. laboratorní škola v České 
republice je srdcem projektu Open 
School Space. Model laboratorních škol 
(tzv. lab schools) je založený na úzké spo-
lupráci univerzit a škol (mateřských, 
základních, středních). Ve světě je 
poměrně rozšířený a má dlouholetou tra-
dici, v USA více než sto let. V České 
republice je spolupráce mezi základními 

školami a univerzitami doposud realizo-
vána především prostřednictvím tzv. 
fakultních škol, které poskytují prostor 
pro pedagogické praxe budoucích uči-
telů. I když Univerzita Karlova před 
několika lety představila pilotně projekt 
tzv. klinických škol, který se myšlenkám 
laboratorních škol přibližuje, nepodařilo 
se zatím touto cestou model klinických 
škol šířit. Objevují se rovněž první 
základní školy, které fungují v rámci uni-
verzit – např. Univerzitní základní škola 
Lvíčata při ČVUT v Praze. Koncept labo-
ratorních škol jde ovšem ve spolupráci 
ještě dále a zaměřuje se i na další formy, 
kromě klinického učení také na výzkum, 
experimentální výuku nebo profesio-
nální rozvoj v oblasti vzdělávání. 

Proč Brno?

Open School Space vychází z faktu, že 
Brno jako univerzitní město, centrum 
vědy, výzkumu, vývoje, inovací a zna-
lostní ekonomiky, má potenciál se ote-
vírat novým přístupům, poskytovat kva-
litní vzdělávání založené na syner-
gickém efektu a nastavovat inspirativní 
modely pro další města. Základní škola 
Labyrinth propojuje dosavadní zkuše-
nosti lidí, kteří se na realizaci podílí, 
a zároveň využívá zapojení do Meziná-
rodní asociace laboratorních škol 
(IALS), aby ukázala nejen možnou šíři 
spolupráce mezi základní školou a uni-
verzitou, ale i potenciál, který taková spo-
lupráce může přinést.

Dítě jako klíč ke vzdělávání

Labyrinth je školou s bilingvním progra-
mem. Inspiruje se pokrokovými zahra-
ničními kurikuly (např. Alberta, Singa-

Monika Mandelíčková, koordinátorka školy Labyrinth

pore, Austrálie, Finsko), které do centra 
staví dítě a pracují s jeho celkovým roz-
vojem. Zajištěním bezpečného a podpůr-
ného prostředí, na kterém se podílí nejen 
škola, ale i rodina, širší komunita a další 
partneři, se mohou maximálně rozvíjet 
klíčové hodnoty, sociálně-emocionální 
kompetence a kompetence pro 21. sto-
letí. Škola vychází z respektu k individu-
álním potřebám každého dítěte. Vede 
žáky k tomu, aby si našli svoji strategii 
učení, plánovali a průběžně vyhodnoco-
vali svůj učební proces, k individuálnímu 
i týmovému úspěchu. 

Směřujeme k tomu, abychom pro život 
připravovali sebevědomé, angažované, 
otevřené, zakotvené a samostatně se 
učící osobnosti. Škola je úzce propojena 
s činností komunitního centra, které 
poskytuje zázemí a inspiraci nejen pro 
žáky školy, ale i jejich rodiče a širší komu-
nitu a Junior HUBem, který podporuje 
a rozvíjí kreativitu dětí.

Škola postavená na těchto principech 
klade vysoké nároky na učitele. Učitel je 
zde vnímán spíše jako průvodce vzdělá-
váním. Musí dobře zvládat pedago-
gickou diagnostiku, individualizovat 
a diferencovat výuku, aby každé dítě 
mohlo dosahovat svého osobního 
maxima, ale protože škola funguje i jako 
centrum excelence, měl by být schopen 
své poznatky sdílet a předávat je dalším 
kolegům.

Kdy se škola otevře?

Zápis dětí do prvních tříd se uskuteční 
v druhé polovině ledna 2016 a bude pro-
bíhat formou motivačního pohovoru. 
Aby byla zajištěna co nejpestřejší škála 
přijatých dětí, je prostřednictvím nadač-
ního programu OPEN SCHOOL SPACE 
poskytováno stipendium rovněž dětem 
ze znevýhodněného prostředí. Open 
School Space zahájí svoji činnost 1. září 
2016. Než se škola otevře, zveme vás 
k aktivitám v rámci celého projektu 
Open School Space.

Například na mezinárodní festival vzdě-
lávání Eduspace Brno 2016, který bude 
probíhat mezi 20.–22. květnem 2016. 
Více o aktivitách celého projektu se 
dozvíte na stránkách: www.openschool-
space.eu.
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Jak vzdělává svět ve ScioŠkole

Začněme od Adama

Celé září probíhalo období poznávání. 

Děti se poznávaly navzájem (nezapo-

meňme, že až na sourozence se neznaly), 

s průvodci, se školou a jejím bezpro-

středním i vzdálenějším okolím. Také si 

zařizovaly školu, aby se jim v ní líbilo 

a cítily se v ní dobře. Když v půlce září 

měly odjet na tzv. adapťák neboli adap-

tační kurz, v seznamu jejich věcí se 

mimo jiné objevily: čelovka, knížka, 

malý hudební nástroj a 5 papírových kou-

lí. Kurz byl intenzivní, náročný hlavně 

pro průvodce. A po návratu nastala Velká 

slavnost: děti byly rozděleny podle ta-

jemného klíče do kolejí (o nich více dále) 

s tajemnými názvy BETACHÍ, EPSI-

LONGAMA,  FÍJOTA, ROMEGA, MÝ-

LAMBDA.  A vzdělávání mohlo začít.

Jak vypadá scioškolní den?

Začínáme v příjemných 9 hodin, mezi 9 

a 14 hodinou se vzděláváme, odpoledne 

se pro děti otevírá školní klub s velmi pes-

trou nabídkou aktivit (třeba japonské 

šachy nebo dílny čtení). Kdo chce, může 

tady zůstat až do pěti hodin odpoledne. 

Každé dítě má plán učení, který vychází 

z jeho schopností a zájmů: může si tedy 

určit, co, jak a kdy se chce učit. 

ScioŠkola běží v měsíčních cyklech – 

každý cyklus začíná tzv. tržištěm, kde si 

děti vybírají s ohledem na svůj učební 

plán buď samostatně, nebo (zvláště ty 

menší) za pomoci průvodců několik pro-

jektů, na nichž pak tři týdny pracují. Ve 

škole nabízíme několik typů projektů. 

Ústřední téma je vždy zpracováváno z rů-

zných pohledů, které pak propojením 

umožňují hlubší a komplexnější porozu-

mění než jednooborové vnímání jevů 

a problémů. 

Tady je na místě vysvětlit, kdo jsou prů-

vodci. Průvodci (v běžné škole se použí-

vá slovo učitel) proto, že pomáhají dětem 

Prvního září letošního roku se otevřely dveře do ScioŠkoly a nahrnulo se do nich 105 dětí ve věku 6–12 let. 
Věříme, že zde budou zažívat radost z učení a objevování, protože se budeme řídit zásadou, že každé dítě je jiné 
a zároveň každé má své silné stránky, které je potřeba rozvíjet.

orientovat se v neustále se měnícím světě 

a provázejí je na cestě za poznáním. 

Usnadňují dětem určit si, co, kdy a jak se 

učit, a pomáhají jim s hodnocením sebe 

samých. A jak se o nich vyjádřili rodiče? 

„Průvodci jsou velmi pracovití, pozitivní 

a kvalifikovaní lidé.“

Čtvrtý týden jsme nazvali sabatický 

a děti během něho prezentují ostatním, 

co ve svém projektu zvládly, co se nauči-

ly (třeba postavit psí boudu pro školního 

psa Sunnyho, jak se dočtete v následují-

cím článku).

Kromě projektů mají všechny děti povin-

ný tzv. základ, který tvoří čtení/psaní, ma-

tematika, angličtina a tělocvik.

Ve ScioŠkole nezvoní

Místo toho se učíme odpovědně hospo-

dařit se svým časem a respektovat čas dru-

hých. 

Chodíme na výlety a exkurze. Plánují se 

návštěvy neziskových organizací, uni-

verzit, exkurze do muzeí, firem, výlety 

i návštěvy zajímavých hostů ve ScioŠko-

le.

Děti mají možnost učit se nejen v rámci 

různých projektů, ale také ve vyučova-

cích blocích s průvodcem, na worksho-

pech, při tvořivých, hudebních a sportov-

ních aktivitách, ve skupinkách, které je 

necháváme často spontánně vytvářet. 

Děti se tak učí spolupracovat, rozdělovat 

si práci, plánovat ji a komunikovat.

Tam, kde je to možné, nepředkládají prů-

vodci žákům hotové informace, ale na zá-

kladě toho, co vědí, formulují problém, 

který pak mají děti řešit. Při této metodě 

pracují žáci buď individuálně, ve dvojici 

nebo skupině.

Jana Codlová
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Projekt Pes ve ScioŠkole

Dobrý den, jmenuji se Honza Přádka, je mi devět let a od
 září letošního 

roku chodím do ScioŠkoly. Můj první projekt, do kterého jsem se zapojil ve 

ScioŠkole, je projekt Pes. Projekt Pes je o tom, že se učíme o psech a sna-

žíme se zjistit, j
ak se ke psovi chovat v různých situacích. Psa máme přímo 

ve škole. Dokonce dva. Jednoho máme ve výuce. Potom máme ještě jednoho 

psa ve školním klubu. Jmenuje se Běla a jsou jí necelé 4 roky. Vlastní ji 

klubák Kuba. Pes, který je 
zařazen do projektu, se jmenuje Ethernal Sun-

shine neboli Sunny. Je to bor
der kolie. Jso

u mu 3 roky a vlas
tní ho naše prů-

vodkyně Jana Habermannová. 

V Psovi jsme si četli příběh jménem Volání Divočiny jak v česk
ém, tak i v 

anglickém jazyce. Ale napřed jsme se seznámili s cíli projektu a začali pře-

počítávat palce na centimetry. Přepočítávali jsm
e je, protože návod na 

boudu pro psa byl v angličtině a v OBI bychom nemohli zadat nařezávání 

prken v palcích. Jirka, náš průvodce na projekt Pes, společně s naší prů-

vodkyní Janou, která nás má také na projekt Pes, společně zařídili vše v 

OBI s naší malou pomocí. Róza, Sebi a Ema jeli do OBI společně s Honzou ze 

Scia. Tam objednali prkna a zase jeli
 zpátky. Moc jsem jim to záviděl, pro-

tože rád nakupuji. Dále, když jsme měli prkna, tak jsme začali stav
it boudu. 

Prkna na střechu jsme namazali balakr
ylem a Elisej a já jsm

e přeměřovali 

prkna na podlahu. Další hodinu jsme pokračovali v
 práci. Všechno jsme 

smontovávali a p
řidělávali k sob

ě. V dalším nejbližším Psovi jsme dokončo-

vali práci a zkoušeli, jestli se
 do ní Sunny vejde, vešel, ale 

je mu to těsné. 

Takže Sunny to má jako tunel a děti jako prolézačku. Nevím přesně, co se 

odehrávalo v dílně, protože někteří dobrovolníci, a to i já
, jsme odešli dělat 

práci podobnou této. 

Největší můj zážitek z p
rojektu Pes je přepočítávání palců na centimetry. 

Už vím, že jeden palec je 2,5 centimetru.

Za projekt Pes

Jan Přádka

Ve ScioŠkole se učí děti navzájem

Pojem vrstevnické učení je známý. Vý-

sledky pedagogického výzkumu i praxe 

ukazují, že nejvíce se člověk naučí to, co 

sám učí. V životě ScioŠkoly to vypadá 

tak, že se průvodce s žákem (žáky) do-

hodne na tématu, které bude (budou) pre-

zentovat jiným žákům. Průvodce přitom 

plní funkci poradenskou. Děti tím záro-

veň přebírají zodpovědnost za učení 

mladších spolužáků a pomáhají jim s uče-

ním.

ScioŠkola a koleje

Nejsme sice Bradavická škola kouzel 

jako v knihách o Harry Potterovi, ale 

máme školní koleje, kde se v každé sdru-

žuje zhruba dvacet dětí různého věku. Ko-

leje mají hlavně sociální a komunikativní 

funkci, v pravidelných intervalech se se-

tkávají ke svému programu. Každá kolej 

má dva patrony z řad průvodců a funguje 

jako „domovská“ buňka žáka. Mimo běž-

nou výuku je kolej také centrem mimo-

školních aktivit, výletů a akcí s rodiči.

Kam směřuje ScioŠkola

„Možná se děti nenaučí vše, co známe 

z běžných učebnic a předmětů, ale v mno-

hém toho budou naopak znát a umět dale-

ko více a budou tomu, co vědí, dobře ro-

zumět a v životě to budou umět použít. 

A nejvíce toho budou umět z ‚předmětů‘ 

jako umění se učit, emoční inteligence, 

umění pomáhat druhému, umění komu-

nikovat, umění vést, umění řešit problé-

my a hlavně umět se postavit ke změně 

jako k výzvě. Tedy z ‚předmětů‘, které na 

běžném vysvědčení nenajdeme. Ale 

právě tyhle ‚předměty‘ jsou už dnes pro 

úspěšný a šťastný život těmi rozhodující-

mi. A v nepředvídatelné budoucnosti 

plné změn, která děti čeká, budou ještě 

důležitější.“ Ondřej Šteffl, ředitel Scio



Vzděláváme pro budoucnost
Příkladem aktivit, které se Microftu v oblasti školství opravdu povedly, je Roadshow pro školy. Její podzimní 
„turné“ navštívilo přes tisíc učitelů, zástupců vedení škol a ICT koordinátorů. Hlavní show se odehrávala 
v Praze, ale Microsoft dorazil i do 7 dalších regionů. 

Microsoft roadshow i letos nabídla 
prostor pro získání inspirace v rámci spo-
lečných přednášek, workshopů nebo 
během praktických ukázek vystavujících 
partnerů. Hlavním tématem bylo využí-
vání nových technologií ve výuce. I přes-
to, že jejich oblíbenost stoupá, některé 
školy se pokroku a modernizaci výuky 
stále brání.

Cílem konference bylo odbourat nedůvě-
ru, dodat zajímavé podněty a vytvořit pří-
ležitost pro vyzkoušení technologií v pra-
xi. Na Windows 10 stánku si mohli 
zájemci nechat zdarma na svůj notebook 
nebo tablet nainstalovat nový operační 
systém spolu se sadou zajímavých apli-
kací pro vzdělávání jako Office MIX 
(více na www.MIXathon.org).

Pražskou roadshow odstartovala gene-
rální ředitelka české pobočky Microsoftu 
Biljana Weber. Dále vystoupil manažer 
projektu Microsoft Partneři ve vzdělává-
ní, Karel Klatovský, či Jaroslav Šindler, 
který je oblastním manažerem pro vzdě-
lávání a je v denním kontaktu s řediteli 
a správci ICT ve školách. Přednášející 
představili novinky Microsoftu pro školy 
– Office Mix, Windows 10, online 
poznámky či nová cloudová řešení. 

Roadshow navštívili i zástupci místní 

samosprávy nebo MŠMT, kteří se vyjad-
řovali k zavádění technologií do výuky 
z pohledu nejen plánované Strategie 
2020. Jaroslav Fidrmuc, náměstek 
ministryně školství pro řízení sekce vzdě-
lávání, začal se slovy: „Aktivity společ-
nosti Microsoft, jako je projekt Refe-
renčních škol, Vzdělávacích center, 
Letní škola moderních učitelů, Student-
ské trenérské centrum, Akademie pro-
gramování, Microsoft IT Academy a dal-
ší, jsou pěknou ukázkou, jak mohou 
komerční firmy úzce spolupracovat 
s MŠMT, a díky tomu nám pomoci napl-
ňovat body vytyčené v rámci Strategie 
digitálního vzdělávání 2020.“

Roadshow podpořila i řada významných 
partnerů (Cisco, AV Media, Boxed, 
Dosli, Eset, NWT a další), kteří se ve spo-

10 EDUnovinky

lupráci s Microsoftem zabývají vývojem 
nových technologií pro školství. Zuzana 
Humajová představila produkt společ-
nosti Cisco, Cisco Meraki, který umož-
ňuje jednoduchou a bezpečnou správu 
školní Wi-Fi sítě. Luděk Heinz, výkonný 
a obchodní ředitel společnosti Boxed, 
vystoupil s příspěvkem „Merkur & 
Boxed – tvořme, experimentujme, vzdě-
lávejme se, sdílejme“. Firma Eset repre-
zentovaná Petrem Šnajdrem uspořádala 
workshop na téma internetové bezpeč-
nosti. Petr Slípek ze společnosti Dosli, 
která dlouhodobě vyvíjí software pro pod-
poru výuky a usnadnění práce učitelů, 
prezentoval příspěvek na téma využití 
tabletů pro rozvoj komunikace, spoluprá-
ce a schopnosti řešení problémů u žáků. 



Internet – dobrý sluha, ale zlý pán! 

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti? Pokračování 
celorepublikového projektu „Kraje pro bezpečný internet“ (KPBI) vás připraví na aktuální nebezpečí a ti šťastní 
mohou navíc vyhrát zajímavé ceny.

Zacházet intuitivně s mobily, počítačem 
a internetem dnes dokáží i malé děti. Jste 
si ale jisti, že se dokážou účinně bránit 
útokům kyberšikany nebo sextingu? 
A dokážete to vy sami? Nebezpečí na 
internetu může být v počátcích těžko roz-
poznatelné, plíživé a zdánlivě neškodné. 
Problematika kybernetické šikany je ale 
téma, jehož význam roste ruku v ruce s ro-
stoucím rozšířením internetu a jeho 
intenzivním využíváním. Krádeže osob-
ních dat, přístupů k online profilům 
a účtům či kybervydírání se stávají rea-
litou dnešního světa a jejich počet má ros-
toucí trend. 

Z posledního průzkumu Microsoft Com-
puting Safety Index například vyplývá, 
že pouhé 1 % uživatelů internetu se o bez-
pečnosti na internetu dozvídá ve škole 
a je tedy stále důležitější, aby rodiče znali 
zásady bezpečného chování v digitálním 

světě a uměli je dětem vysvětlit - 
podobně, jako je učí pravidla silničního 
provozu. Zvláště pak, když nechávájí své 
děti bez dozoru u počítače už od osmi let, 
na internetu od 10 let. 

To potvrzuje i Václav Šlajs, hejtman 
Plzeňského kraje: „Dnešní mládež je, jak 
se správně říká, internetovým domorod-
cem. Otázkou je, zda si vždy uvědomuje 
hrozby svého každodenního života 
v online světě, které se mohou obrátit 
proti ní. Je potěšující, že v loňském roce 
jsme tímto naším preventivně vzdělá-
vacím projektem oslovili více než 25 000 
uživatelů a přes 8 000 žáků správně vypl-
nilo soutěžní kvíz.“

V rámci projektu KPBI proto vzniká kaž-
doročně sada e-learningových kurzů pro 
děti a studenty, rodiče, učitele, sociální 
pracovníky a policisty. Kurzy provádí 

aktuálními tématy online bezpečnosti 
a nabízí mnoho praktických rad, jak se 
chovat v online světě bezpečně. Témata 
kurzů otevírají témata kyberšikany, bez-
pečného užívání chytrých telefonů 
a tabletů, úskalí ochrany autorských práv 
v online světě, ochranu osobních údajů 
a mnoho dalších oblastí, které jsou pro 
bezpečné užívání internetu klíčové. 

Více informací o projektu najdete na 
internetových stránkách http://www.kp-
bi.cz. Zajímavým zdrojem informací jak 
pro děti, tak dospělé může být i knížka 
Hustej internet od Lenky Eckertové plná 
vtipných komiksů s tematikou bezpeč-
nosti na internetu.

 

Microsoft
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Pouze 33 % lidí má na sociálních sítích 
nastavena pravidla pro ochranu svého soukromí

Jen 36 % lidí omezuje 
množství osobních informací 
dostupných na internetu

Pouze 1 % lidí si 
myslí, že se o možnostech
ochrany dat a soukromí na 
internetu naučí ve škole 



Svět se mění: co budou potřebovat 
naše děti, aby v něm obstály?

Svět se mění rychlým tempem a naše děti si nevystačí s tím, co se učí ve školách. Jaké další dovednosti budou 
potřebovat?

Naši praprarodiče většinou žili tak, že 
ženy trávily dospělý život doma s hou-
fem dětí a poslouchaly muže, který vydě-
lával peníze, byl hlavou domácnosti. Má-
lokdy opustili své město, natož vlast. 
Naši prarodiče vyrůstali za války a do-
spěli za socialismu. Ženy odcházely do 
práce na mnohdy zbytné pozice. Doma je 
čekala druhá směna. Naši prarodiče příliš 
necestovali, neuměli jazyky a telefono-
vali od movitějších sousedů. Dospívání 
našich rodičů obarvila našedo normali-
zace. Málokdo mohl spřádat velké sny, 
studovat, co chtěl, cestovat a poznávat 
svět. Rok 1989 změnil jejich životy, re-

spektive svět, v němž je žili. Objevila se 
řada příležitostí a možností i řada rizik. 
Někteří tuto změnu zvládli lépe, jiní 
hůře. V proměnlivém světě jsme vyrostli 
i my, současní rodiče. Svobodná volba 
studia, práce i toho, kým se chceme stát, 
možnost cestovat a poznávat, být svo-
bodný a odpovědný za sebe sama se nám 
staly denním chlebem. A k naplnění na-
šich možností, snů a cílů se nám nabízí 
zcela jiné cesty a prostředky než genera-
cím předchozím. 

A jak to bude s našimi dětmi? Proměnli-
vost světa pravděpodobně bude nadále 

zrychlovat.  Abychom v takové realitě ob-
stáli, potřebujeme my i naše děti doved-
nosti, které se ve školách neučí. Tyto do-
vednosti potřebovaly i všechny předcho-
zí generace, ale jak rychlost proměn 
světa nabírá na obrátkách, stávají se ne-
zbytnými. Mnohdy tyto dovednosti roz-
hodují o úspěchu a neúspěchu, pocitu spo-
kojenosti a o tom, zda naplníme svůj po-
tenciál. Mezi tyto dovednosti a vlastnosti 
patří zejména: schopnost kriticky praco-
vat s informacemi, odvaha, optimistický 
životní postoj, pevná osobní morálka, ak-
tivita, emoční inteligence, znalost sebe 
sama a  vlastních silných stránek, umění 
neustále se učit a schopnost nakládat se 
svou svobodou, volit a nést odpovědnost.  

V jakých oblastech se proměnlivost světa 
pravděpodobně bude odrážet nejvíce, 
pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné 
(spíše tragické než pozitivní) události, 
která by řád světa proměnila?

Mnoho možností a životních cest, málo 
vodítek a pravidel

Dnes můžeme studovat, co chceme, pra-
covat na mnoha pozicích, žít kdekoli na 

Text: Adéla Zelenda Kupcová
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světě, vychovávat děti dle desítek 
„návodů“ a konceptů, vybírat z velkého 
množství životních stylů a postojů. Život 
před nás staví celou řadu více či méně zá-
važných voleb. A čím více svobody 
máme, čím je okolní svět a společnost 
pestřejší a různorodější, tím více mož-
ností před námi vyvstává.  

V moderním světě navíc přestávají platit 
tradiční vzorce chování a rolí, které by 
nám v rozhodování pomohly. Naše děti 
se tak budou muset umět rozhodovat 
a nést důsledky svých voleb. Aby se doká-
zaly rozhodovat v souladu se svými sil-
nými stránkami, s morálkou a vlastními 
hodnotami, budou potřebovat zejména 
znát sebe sama a své silné stránky. Dále 
budou muset mít odvahu, zodpovědnost 
a aspoň kapku optimismu.  

Rychlý vývoj a snadná dostupnost tech-
nologií

Trvalo 46 let, než se elektřina na konci 
19. století rozšířila do čtvrtiny domác-
ností v USA. Televizi, která se prodávala 
od třicátých let 20. století, to trvalo 26 let. 
Mobilnímu telefonu 13 let a internet pro-
nikl do většiny našich domácností za pou-
hých 7 let. Chytré telefony a tablety byly 
ještě rychlejší. Podle Mooreova zákona, 
empirického pravidla popisujícího expo-
nenciální nárůst inovací, se každých 18 
měsíců zdvojnásobí rychlost vývoje no-
vých technologií a/nebo nové vynálezy 
zlevní zhruba o polovinu a stanou se do-

stupnými více lidem.

Naše děti tak budou muset být schopny 
neustále se učit pracovat s novými tech-
nologiemi, být odolné a adaptovat se na 
změny způsobené prudkým technologic-
kým rozvojem.

Zvětšující se množství a dostupnost in-
formací

Spolu s rozvojem technologií narůstá 
množství informací, které jsou dostupné 
téměř všem. Bez schopnosti informace 
vyhledat, ale i třídit, analyzovat, kriticky 
posuzovat a dávat do souvislostí hrozí, že 
se utopíme v informační záplavě nebo 
podlehneme manipulaci. 

Běžný občan není jen příjemcem infor-
mací (jako v éře televize a denního tis-
ku), ale stále častěji i jejich tvůrcem. Do-
kládá to mimo jiné narůstající počet blo-
ggerů, přispěvatelů na Wikipedii a lidí, 
kteří plní dennodenně své profily na soci-
álních sítích.  

Bude třeba, aby naše děti dokázaly efek-
tivně a kriticky pracovat s informacemi, 
zasazovat je do kontextu i je samostatně 
vytvářet. Také bude nutné, aby k nim do-
kázaly zaujmout vlastní postoj na zákla-
dě dosavadních znalostí, kritického myš-
lení i vlastních hodnot a morálky. 

Proměny v charakteru a způsobu 
práce

Již dnes lze sledovat, že v současné době 
ubývá rutinní práce, zejména té manuál-
ní, a přibývá práce nerutinní, a to jak ma-
nuální (například péče o druhé v sociál-
ních službách a zdravotnictví), tak i ko-
gnitivní (například analýza dat, vývoj 
technologií, programování, práce v PR). 
Tento trend pravděpodobně bude nadále 
pokračovat.

Dle studií univerzity v Oxfordu bude v ná-
sledujících dvaceti letech 45 % součas-
ných pracovních pozic ohroženo, proto-
že práci převezmou počítače. Další za-
niknou, protože se spotřebují zdroje (na-
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Naše děti se budou muset 

být schopny neustále učit 

pracovat s novými 

technologiemi, být odolné 

a adaptovat se na změny.

př. ukončení těžby kvůli vytěžení veške-
rého uhlí či těžebním limitům) nebo po 
nich prostě již nebude poptávka (např. 
opraváři televizí nebudou mít co opravo-
vat, protože nový a kvalitnější přístroj 
půjde pořídit levně). Nové pozice naopak 
vzniknou a můžeme se jen dohadovat, 
jaké to budou. 

Zvyšující se mobilita a míchání kul-
turních vlivů

V posledních desetiletích dochází ke glo-
balizaci a „zmenšování“ světa. I nejexo-
tičtější destinace jsou snadno dostupné, 
mnozí z nás mají přátele po celém světě, 
studovat a pracovat můžeme kdekoli. 
Lidé ze zemí odlišných kultur přicházejí 
k nám a mnozí z nás či našich dětí odchá-
zejí studovat či pracovat do zahraničí. Je 
lhostejné, zda nás tento vývoj obohacuje 
či v nás vyvolává obavy, je zkrátka naší 
realitou a pravděpodobně i budoucností.

Proto bychom měli my i naše děti rozví-
jet schopnost respektovat druhé, rozumět 
jim a obstát ve složitých mezilidských 
i mezikulturních situacích. 

Některé věci se nemění

Jsou však věci, které se nezmění, protože 
jsou nám lidem vlastní a do velké míry de-
finují naše lidství. Vždy budeme chtít ně-
koho milovat, mít přátele a sdílet s nimi 
radosti i strasti, zakládat rodiny, těšit se 
ze svých dětí a ukazovat jim svět. Vždy 
budeme chtít někam patřit, ke skupině 
lidí, k místu, k ideji či k něčemu vyššímu.

I v budoucnosti budeme chtít dělat něco, 
co je v souladu s našimi hodnotami, mo-
rálkou či náboženským přesvědčením 
a co má pro nás smysl a umožní nám pro-
žít naplněný život. Něco, čemu budeme 
věřit a co bude dle našeho nejlepšího vě-
domí a svědomí přispívat k dobru světa 
i našich individuálních životů. A tím 
může být cokoli: vychovat čtyři šťastné 
děti, být prvním kolonistou Marsu, vyvi-
nout aplikaci, která naučí číst a psát 
všechny děti světa, nebo dělat druhým ra-
dost tím, že otevřeme restauraci a bude-
me podávat nejchutnější jídlo ve městě.

Vždy budeme chtít mít alespoň trochu 
život pod kontrolou a ve svých rukou, ne-
podléhat manipulaci a vnějším okolnos-
tem. Vždy budeme toužit po autonomii 
a po možnosti být bez přetvářky sebou sa-
mými.

Prostě vždy, bez ohledu na změny ve svě-
tě, budeme toužit po tom, abychom byli 
šťastní, autonomní a náš život byl smys-
luplný. A totéž si budeme přát pro své 
děti.



Pomáhat je návykové

Pomáhat je návykové, shodují se studenti oceněni Cenou Via Bona 2015 za filantropii. Být pro někoho vzorem se 
většinou očekává od rodičů, učitelů či vedoucích. Inspirativní skutky se však dějí všude kolem nás a někdy nás 
může překvapit, kdo za nimi stojí…

Text: Jarmila Cihlářová
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Dnešní mladí lidé nemusí naplňovat ste-

reotyp znuděných a rezignovaných je-

dinců bez zdravých sociálních kontaktů. 

Mnoho z nich svým nadšením, zájmem 

o svět kolem sebe a aktivním přístupem 

mění své okolí k lepšímu. 

Jako například studenti Gymnázia Jateč-

ní v Ústí nad Labem. 

Celá škola již řadu let pomáhá svému oko-

lí: seniorům, lidem s mentálním postiže-

ním, nemocným dětem i zvířatům. Za 

sérii unikátních dobročinných projektů, 

které pomáhají a inspirují další, získali 

letos na podzim Cenu Via Bona za filan-

tropii (v kategorii Cena veřejnosti; více 

na www.umimetouzoddetstvi.cz). Tímto 

oceněním Nadace Via každoročně vy-

zdvihuje inspirativní příběhy a mimořád-

né činy těch, kteří nezištně pomáhají dru-

hým, věnují jim svůj čas, energii nebo fi-

nanční prostředky.

Gymnázium Jateční organizuje každo-

ročně tzv. Den dobra, kdy si každá třída 

vybere, kde a jak chce pomáhat. Jde 

o jeden den v roce, který je k tomuto 

účelu stanoven – studenti si sami vybe-

rou, komu chtějí pomoci, kontaktují pří-

jemce podpory, zjistí potřeby, připraví 

plán akce, program, pomůcky a nakonec 

sami pomoc zrealizují.

Jak dlouho už Den dobra existuje a co 

konkrétně obnáší? (ptali jsme se uči-

telky gymnázia, Aleny Skalské)

„Den dobra existuje třetí nebo čtvrtý rok. 

Nápad vzešel od tehdejšího čtvrťáka, 

který řekl památnou větu: Hele, předvá-

noční dny jsou fajn, ale my neděláme nic 

pro ostatní. To byla výzva pro nás všech-

ny. Nejde však jen o jednorázovou akci, 

snažíme se pomáhat celoročně. Napří-

klad holky z primy v loňském roce pekly 

muffiny, které prodávaly, a výtěžek pod-

pořil rehabilitační pomůcku pro postiže-

nou Elišku. Holky ze čtvrťáku zase celý 

rok chodily doučovat děti do sociálně vy-

loučených rodin.“

Jakým způsobem Den dobra popisují 

sami studenti? (vybráno ze zápisků stu-

dentů)

„Na Den dobra jsme chtěli zpříjemnit 

pobyt starým lidem z domova důchodců 

na Bukově. Den byl úžasný a povedený, 

strávili jsme ho s deseti seniory. Jeden 

z nich byl nepříjemný, ale ostatní byli 

z naší návštěvy nadšení. Hráli jsme s nimi 

Zlaté Česko – a překvapili nás, všechno vě-

děli! Absolutní vítězkou byla paní Hana, 

které jsme předali cenu pro celý domov – 

Člověče, nezlob se, karty a také přání hez-

kých Vánoc. Jsme rádi, že jsme udělali ně-

komu radost. A ze starého morouse si prý 

Studentka gymnázia,  Šárka 

Löffelmannová, převzala Cenu 

Via Bona jménem všech studentů. 

Šárko, příběh vaší školy může in-

spirovat další děti, mladé lidi 

i učitele k dobročinnosti. Co bys 

jim vzkázala?

„Nebojte se pomáhat, je to skvělý 

pocit a je to návykové. Poprvé 

jsme do toho šli s tím, že jsme nevě-

děli, co od toho čekat… a chytlo 

nás to. Baví nás vymýšlet, kde 

nově působit a co nového udělat. 

Jděte do toho také!“
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nic dělat nemáme, je to bývalý učitel J! 

I když školu letos opouštíme, na Dny 

dobra budeme vzpomínat. A budeme se 

snažit dělat dobré skutky i ve svém do-

spěláckém životě!“ (třída 4.C)

„Náš Den dobra začal už deset dní před 

samotným dnem D, kterým jsme se roz-

hodli podpořit Spirálu, krizové centrum 

ve Skoroticích, které pomáhá lidem v ži-

votní nouzi  najít nový domov v případě, 

že se z různých důvodů ocitnou na ulici 

nebo jsou obětmi domácího násilí. Na-

V Nadaci Via podporujeme 

aktivní lidi, kteří chtějí změnit 

své okolí k lepšímu. Snažíme se 

přispět k rozvoji komunitního 

života a usilujeme o to, aby se 

filantropie stala běžnou součástí 

života v České republice. Cenou 

Via Bona každoročně vyzdvihu-

jeme inspirativní příběhy dár-

covství a dobročinnosti. 

Více na www.nadacevia.cz.

Více o Gymnáziu Jateční 

najdete na www.gymjat.cz.

koupili jsme lízátka a prodávali je za 10 

korun. Kupující mohli přiložit k lízátku 

vzkaz a jméno adresáta, kterému jsme ná-

sledně lízátko i vzkaz doručili. Nápad 

měl ohromný úspěch!!! Prodali jsme 

přes 400 lízátek a vybrali 4 467 korun, za 

které jsme nakoupili společenské hry, 

knížky, dětské pleny a např. i multifunkč-

ní hrnec pro klienty Spirály. Den dobra 

naší třídy byl vlastně Dnem dobra celé 

školy – naše charitativní lízátko si totiž 

koupila i spousta našich spolužáků a uči-

telů!“ (třída 4. A)

A jak vnímá aktivity studentů Irena 

Hellerová ze spolku VOŽEKOVO 

sdružení, která Gymnázium Jateční 

na Cenu Via Bona nominovala?

„Studenti jsou velkým přínosem pro širo-

kou veřejnost Ústecka, neboť rozpětí je-

jich dobrovolnických aktivit je opravdu 

široké – od jednotlivců po větší skupiny, 

od většinové populace k lidem s postiže-

ním, od malých dětí k seniorům. Filan-

tropie má významný přínos také pro sa-

motné mladé lidi – učí je spolupracovat, 

hledat kompromis, respektovat názory 

druhých, přebírat zodpovědnost, starat se 

o svou komunitu. Setkávají se s lidmi růz-

ných osudů – pomáhání je obohacuje 

a vychovává k občanské aktivitě.“



Dívejte se na seriál Simpsonovi 
a pracujte s chybou 

„Stačilo by udělat tak málo, pouze naučit děti pracovat s chybou, a české vzdělávání by se posunulo o velký 
krok vpřed,“ domnívá se Bob Kartous, vedoucí komunikace think-tanku EDUin. Zaujmout svým projevem, vést 
argumentaci, sdělit svůj názor i naslouchat, co říkají druzí. To je jen zlomek dovedností, které se skrývají pod 
označením soft skills. Proč jsou „měkké dovednosti“ významné? A umíme je ve školách učit? A proč jako učeb-
ní materiál nevyužít třeba seriál Simpsonovi? Více se dozvíte v našem rozhovoru.

Co jsou to soft skills?

Soft sklils je takový zvláštní souhrn 
dovedností, které spolu více či méně sou-
visí. Můžeme do nich promítnout komu-
nikaci, schopnost řešení problémů, kri-
tické uvažování i spolupráci v týmu. 
Některé z těchto dovedností jsou více 
praktické, co se týká sociální existence, 
jiné více souvisí s tím, jak čteme a přijí-
máme svět okolo. Jak jsme schopni se do 
něj začlenit a pochopit ho. Proto s tím 
velmi úzce souvisí informační gramot-
nost a práce s informacemi z externích 
zdrojů, které člověk musí umět využívat, 
vyhledávat a správně kombinovat. Takže 
soft skills je takový velký okruh souvise-
jící s propojováním informací, jež jsou 
jinde než v naší hlavě, a problém spočívá 
v tom, že s tímhle česká škola neumí pří-
liš pracovat. Vlastně, i když na tom čás-
tečně kurikulum pro základní vzdělávání 
postavené je a jsou tam oblasti komuni-
kačních dovedností, nebo řekněme 
i jiných dovedností, které pod to spadají, 
tak česká škola to do značné míry pořád 
ignoruje a problém je, že čeští učitelé – 
v průměru – nejsou schopni své žáky 
těmito dovednostmi vybavovat. A pro-
blém je, že většina rodičů to vlastně ani 
nechce...

Jaké jsou klíčové dovednosti, kterými 
by měli být studenti v ideálním přípa-
dě vybaveni?

Podle mě je základem všeho umět kritic-
ky uvažovat a pojímat realitu v její kom-
plexnosti a složitosti. Chápat, že řada 
věcí, které se odehrávají v sociálním svě-

tě, není jednoznačná, ale ambivalentní 
a často na ně neexistuje jednoduchá odpo-
věď. Vědět, že je nutné pro pochopení 
těch věcí znát více pohledů, více názorů a 
osvojit si schopnost přistupovat k věcem 
tímto způsobem. Za další významnou 
dovednost považuji práci v týmu. To dělá 
škola velmi lopotně. Přestože se učitelé 
snaží týmovou spolupráci do výuky zařa-
dit, tak to většinou končí tím, že vytvoří 
skupinu, ale stejně žákům zadají indivi-
duální práci. Takže nedochází k potřebné 

Text: Markéta Majerová
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Za klíčové považuji také 

komunikační dovednosti, 

které neznamenají jen umět 

něco prezentovat, ale také 

naslouchat 
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interakci ani k výměně názorů a nápadů a 
často to skončí tím, že jeden žák udělá 
všechno a všichni ostatní se na něj dívají. 
Pokud se schopnost spolupráce nenaučí-
me, tak nám to samozřejmě komplikuje 
život, protože všechno, co se v našem 
dospělém životě odehrává, probíhá v so-
ciální interakci. Za klíčové považuji také 
komunikační dovednosti, které nezna-
menají jen umět něco prezentovat, ale 
také naslouchat, co říkají ostatní, a samo-
zřejmě schopnost sebevyjádření. 

Proč se tyto dovednosti u dětí nedaří 
více rozvíjet?

Je nutné říct, že důvodů, proč se to neda-
ří, je více. Je to dáno zejména tím, že 
české učitele na to nikdo cíleně nepřipra-
vuje a nepřipravoval. Nejde přitom o žá-
dný předmět, který by měl být zařazen do 

školní výuky, tyto dovednosti lze rozvíjet 
v jakémkoliv ze stávajících předmětů. 
Nicméně stačilo by relativně málo, aby 
se to změnilo. Víte co? Česká škola 
nepracuje s chybou, nýbrž za ni trestá. To 
je doslova trestuhodné. Děti jsou posta-
veny do pozice, kdy se jim říká, že když 
něco řeknou ve škole špatně, tak jsou za 
to potrestány. Tím pádem se bojí udělat 
chybu a to je podle mě jedna z nejdůleži-
tějších dovedností, o které se málo mluví 
a která úplně mění pohled na učení. Práce 
s chybou je snad nejpodstatnější a v pod-
statě velice jednoduchý princip, jak se 
naučit se velmi efektivně učit. V Dánsku 
s tímto principem cíleně pracují a podpo-
rují děti, aby dělaly chyby a učily se na 
nich. Chyba umožňuje lidem vrátit se 
o krok zpět a hledat cestu jinudy. Také to 
má dva důležité efekty. Jednak se lidi učí 
chyby překonávat a druhá věc je, že když 
s chybou umí škola pracovat, tak děti zba-
vuje hrozného strachu z toho, že chybu 
udělají. Vidím to okolo sebe v české popu-
laci, na mnoha lidech z mé i mladší gene-
race, v nichž je vypěstován strach udělat 
něco špatně, protože za to obvykle přijde 

trest. Ve škole přijde za chybu špatná 
známka nebo nějaká poznámka o nevho-
dnosti chování, hněv učitele a následně 
rodiče, což je strašná pitomost našeho 
vzdělávacího systému. 

A jaká je potom strategie takto uvažu-
jících lidí, raději nic nedělají?

Takoví lidé jsou pasivní a raději vždy 
čekají, až jim někdo zadá přesnou 
instrukci a oni ji splní. To okrádá lidi o je-
jich invenci a nápaditost, protože drtivá 
většina nápadů, které člověk má, jsou 
vlastně chybné úvahy a teprve v okamži-
ku, kdy je začnete realizovat a promýšlet, 
tak se přichází na to, že je to chyba a musí-
te se vydat nějakou jinou cestou. Přesně 
takhle funguje model uvažování, a pokud 
ho člověk nemá zažitý, tak to v dospělosti 
neumí a pak končí jako vykonavatel 
cizích přání. Čínský model postavený na 
drilu je toho důkazem, jenže tam už si to 
uvědomili a před dvěma lety změnili stát-
ní doktrínu s evidentním cílem podpořit 
rozvoj invence.

Takže podle Vás by škola mohla fungo-
vat jako takové bezpečné prostředí, 
kde by se žáci učili „vychytávat mou-
chy“, které mají jejich myšlenky 
a nápady?

To je naprosto přesná definice toho, jak 
by škola měla fungovat. Škola by měla 
dětem poskytovat útočiště pro to, aby 
mohly rozvíjet vlastní invenci, vlastní 
kreativitu a samozřejmě aby získávaly 
nutný znalostní základ, který potřebují, 
protože s prázdnou hlavou skutečně 
nelze rozvíjet kreativitu. Tady je spousta 
lidí, kteří když slyší o kreativitě, nápadi-
tosti a o tom, že děti mají rozvíjet tyto 
dovednosti, tak říkají, že se nejdříve musí 
něco naučit. No pochopitelně, ale to se 
vzájemně nevylučuje, naopak škola má 
dovednosti a znalosti, které děti potřebu-
jí, kreativně předávat zároveň. Mě 
upřímně děsí představa lidí o tom, že 
když se děti mají učit matematiku, tak že 
se zároveň nemůžou učit něco jiného. To 
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Práce s chybou je snad nej-

podstatnější a v podstatě 

velice jednoduchý princip, jak 

se naučit se velmi efektivně 

učit. 

přece není pravda, v matematice se děti 
mohou učit takové znalosti a hodnoty, 
jako je přístup k demokracii. Proč ne? 
Proč se neučí matematiku na statistice 
nebo třeba na volebních systémech?

Co mohou dělat rodiče se svými dětmi 
pro to, aby u nich rozvoj soft skills pod-
pořili?

Předně s dětmi mluvit a učit je věci, které 
škola učit neumí. Já vždycky říkám, 
dívejte se na Simpsonovi. Pro řadu rodičů 
to bude znít naprosto bláznivě, ale i těm 
doporučuji, aby se na pár epizod podívali. 
Protože všechny děti dneska ve věku dese-
ti dvanácti let sledují tento seriál, kde jsou 
popsány problémy současné společnosti 
takovým způsobem, že je děti dokážou 
velice rychle pochopit a dokážou o nich 
dobře uvažovat, pokud jim někdo pomů-
že s interpretací. Ale samozřejmě to vyža-
duje, aby se rodiče dívali s dětmi a aby 
jim k obsahu dávali zpětnou vazbu a jed-
notlivé situace jim vysvětlovali. Nedá se 
nic dělat, ale rodiče budou muset vzít za 
daný fakt, že současná škola nedává 
dětem komplexní vzdělání, které potře-
bují, a budou se muset přemoci a podílet 
se na výchově a vzdělávaní svých dětí 
víc.

Předně s dětmi mluvit 

a učit je věci, které škola 

učit neumí. Já vždycky 

říkám, dívejte se na 

Simpsonovi.



Vzdělání je věc veřejná

K tématu vzdělávání se nejčastěji 

vyjadřují odborníci z řad pedago-

gů, ale zajímavé názory na tuto 

problematiku mají i lidé, kteří se 

pohybují v jiné profesi. Zjistěte, 

jaké názory o vzdělávání mají 

inspirativní a úspěšné osobnosti. 

Text: Markéta Majerová

Jaká by měla být škola v 21. století?

LUKÁŠ:  Úplně jiná než škola ve 20. sto-

letí, protože doba se naprosto rapidně 

mění. Nemusí to být nutně škola, která 

akcentuje technické vzdělávání, naopak 

se domnívám, že silnější roli hrají social 

skills neboli dovednosti měkkého rázu, 

tzn. umět prezentovat sama sebe, svůj 

pohled na věc, osobní názor, umět komu-

nikovat a vytvářet sítě podobně oriento-

vaných lidí. Nedávno publikoval v USA 

Národní úřad pro ekonomický výzkum 

studii, která reagovala na časté úvahy, že 

všechny práce nám vezmou roboti, proto 

se možná vyplatí umět programovat pro 

roboty, ale ostatní práce budou ztraceny. 

Tato studie právě argumentuje, že s roz-

vojem výpočetní techniky během  tzv. IT 

revoluce, která už léta probíhá, význam 

social skills naopak roste. Škola v 21. sto-

letí by proto měla vést k tomu, aby lidi 

rozuměli nejmodernějším technologiím 

a zároveň měli rozvinuté dovednosti 

z oblasti social skills. 

TÁŤÁNA: Škola 21. století má před 

sebou nesmírně těžký úkol: připravit 

žáky a studenty na svět, o kterém vůbec 

netušíme, jak bude vypadat. Znamená to 

zcela změnit přemýšlení o tom, o co je 

vlastně dnes podstatou vzdělávání a co je 

či by mělo být jeho cílem. Tato diskuse se 

netýká jen České republiky. Probíhá glo-

bálně a je důsledkem trendů, které zásad-

ně ovlivnily naše století: globalizace 

a technologie. Myslím, že svět potřebuje 

nového Komenského. Bude třeba vzít 

vše dobré ze systému, který fungoval 

víceméně beze změny posledních 300 

let, a propojit ho se systémem novým, 

poplatným dnešní době a blízké budouc-

nosti. Jedno je však jasné – učitel by měl 

i nadále zůstat klíčovým člověkem pro 

rozvoj dětí a vzdělávání bude náplní celé-

ho života.

Jak lze popsat ideálního studenta na 

konci studia?

LUKÁŠ: Ideální student je takový, který 

má kombinaci social skills a technického 

vzdělání. Zároveň má mít také zahranič-

ní zkušenost a obstojnou úroveň anglic-

kého jazyka, jelikož význam angličtiny 

vlivem globalizace stále poroste. Co se 

týká zahraniční praxe, tak tím není myš-

lena nutně praxe v korporacích, kde stu-

dent dělá mechanické úkony typu excelo-

vých tabulek. Praxí mám na mysli coko-

liv, co studentovi dává ponětí o tom, jaká 

realita je. Může se jednat například o dob-

rovolnickou činnost v subsaharské 

Africe, to je zkušenost k nezaplacení. 

A podle mého názoru už tyto zkušenosti 

zaměstnavatelé oceňují a studenti je pak 

dokážou dobře zhodnotit ve svém CV.

TÁŤÁNA: V každém případě by měl být 

připraven na svět, kde jedinou konstan-

tou je neustálá změna. Jsou lidé, kteří 

mají se změnou problém a často ji nejsou 

schopni přijmout. Ti budou nejohrože-

nější. Pak jsou ti, kteří jsou změny schop-

ni. A pak jsou tu ti, kteří ji iniciují či 

vedou. Lídři. Bude hodně důležité, jak 

kvalitní lídři se ve školství v dohledné 

době objeví. A nejen ve školství. Dalšími 

velmi žádanými kvalitami bude zcela 

jistě flexibilita, schopnost myslet a pře-

mýšlet, práce s daty, analytika, otevře-

nost, kreativita, orientace v komplexním 

prostředí,  schopnost komunikace 

a vytváření komunikační sítě napříč růz-

nými oblastmi společnosti, ochota risko-

vat, schopnost učit se z vlastních chyb, 

jazykové vybavení, schopnost pracovat 

18 EDUtéma

Taťána le Moigne 
šéfka českého Googlu 

Lukáš Kovanda 
hlavní ekonom finanční 

skupiny Roklen Fin 



a obstát v globálním konkurenčním pro-

středí a v neposlední řadě digitální gra-

motnost.

Vyjmenujte pět dovedností, které sou-

časné školy nevyučují, ale měly by.

LUKÁŠ: No, já si myslím, že současné 

školy nevyučují téměř nic, co je v životě 

skutečně potřeba, a proto si myslím, že 

ony opravdu zůstávají v tom 20. století. 

Pokud bych to měl vyjmenovat, tak 

1. dávání věcí do souvislostí, 2. schop-

nost samostudia, například četba ze čte-

ček mimo výuku. K tomu by měly školy 

vést a podle mého názoru k tomu vedou 

spíše školy v anglosaském světě, kde je 

mnohem méně zakořeněno nějaké biflo-

vání a mnohem více je to právě o četbě 

a o tom, že studenti dostávají k dispozici 

různé materiály, kde jim jsou předkládá-

ny, třeba i ve formě četby, nějaké alterna-

tivní pohledy. U nás je místo toho často 

předkládána pouze jedna základní učeb-

nice. 3. Obhajovat své myšlenky, 

4. vytvářet si jakési aliance názorových 

spojenců, k tomu patří umění networkin-

gu. 5. Komunikace i rétorické schopnos-

ti, které jsou v České republice v průmě-

ru slabší než ve Spojených státech, kde 

téměř kdokoli, kdo veřejně vystupuje, 

umí svůj projev vypointovat a umí praco-

vat s gesty. Neříkám, že všichni v Amer-

ice jsou rození řečníci jako Tony Blair, 

ale rozhodně vyšší úroveň rétoriky tam 

je. 

TÁŤÁNA: 1. Integritu a hodnoty. 

2. Sebepoznání, psychologii a emoční 

inteligenci. 3. Znalost alespoň dvou svě-

tových jazyků na špičkové úrovni. 

4. Excelentní komunikaci, rétorické 

dovednosti a špičkovou prezentaci. 

5. Přemýšlení, kritické myšlení, schop-

nost klást otázky, řešení problémů i ori-

entaci v komplexním světě. 6. A konečně 

smysl pro humor.

Potřebujeme ještě učitele typu Igor 

Hnízdo?

LUKÁŠ: Jak na kterém stupni. Na niž-

ších stupních základního vzdělání si mys-

lím, že je dobré, aby učitel měl disciplí-

nu, protože děti v tomto věku neberou 

vzdělávání jako své vlastní rozhodnutí. 

Vysoká škola by měla být úplně o něčem 

jiném než o disciplíně. Tam by to mělo 

být tak, že profesor získává přirozenou 

autoritu tím, že otevírá studentům obzory 

v rámci oboru. Měl by s nimi debatovat, 

komunikovat, vnímat studenty jako part-

nery do diskuse, hodně improvizovat 

a nechat hodinu plynout tak, že na začát-

ku nelze očekávat, kam se tok dialogu 

ubere. Takhle to dělám já na diskusních 

seminářích, které vedu na VŠE a 

CEVRU. Předpokládá to ale připrave-

nost kantora, zejména v tom, že není úzce 

zaměřen na jednu věc, ale dokáže obsáh-

nout širší paletu různých alternativních 

názorů. 

TÁŤÁNA: Nikoliv. Potřebujeme samo-

zřejmě disciplínu, nicméně laskavou. Tu, 

která vzniká přirozenou autoritou 

a schopností děti motivovat, objevit 

v nich to nejlepší. Nikoliv strachem či 

donucením. Potřebujeme učitele, prů-

vodce, rádce, kteří budou mít jedno spo-

lečné. Milují děti a milují děti učit a roz-

víjet. A neustále na sobě pracují.

Patří technologie do škol? Pokud ano, 

tak jakou roli ve vzdělávání mají?

LUKÁŠ: Technologie do škol určitě pat-

ří. A více než kdy v minulosti. K nim ale 

také náležitě znalí učitelé. Aby to nedo-

padlo tak, že děti budou školit kantory. 

Vlastně v jistém smyslu je dnes mnohem 

podstatnější umět dobře zacházet s tech-

nologiemi než se cokoli memorovat 

a biflovat. Žáci by se tak měli učit třeba 

efektivně vyhledávat na internetu 

potřebná data, učit se rozlišovat mezi 

důvěryhodnými zdroji a těmi, kterým se 

věřit nedá. Znát kupříkladu limity 

Wikipedie. Zkrátka a dobře, výborný uči-

tel pro 21. století je takový, který žákovi 

vštípí, že internet není jen studnicí zába-

vy a komunikace na sociálních sítích, ale 

19EDUtéma

také studnicí vzdělání. Takový, jenž žáka 

naučí z této studnice plnohodnotně čer-

pat. 

TÁŤÁNA: Samozřejmě. Stejně jako tuž-

ka, papír, kalkulačka. Technologie jsou 

nástroj, který by měl sloužit k rozvoji 

našich schopností, dovedností, našeho 

talentu. Nic víc. Nic míň. Žijeme však 

v digitálním věku. Digitální gramotnost 

je a bude nezbytná pro konkurence-

schopnost každé pracovní síly. Dnes i za 

30 let. 

Změny na trhu práce 
od roku 1980-2012

Rostoucí profese:

1. Právníci a soudci 

2. finanční manažeři

3. výchovní poradci

4. analytici řízení 

5. lékaři

Klesající

1. obsluha strojů

2. svářeči

3. dělníci

4. montéři elektrických  

    zařízení

5. tesaři

David Deming, Harvard University
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SILNÉ STRÁNKY 
Z pohledu pozitivní psychologie má nějakou silnou stránku každý z nás. 
Není dítěte ani dospělého bez silných stránek, jen je někdy obtížné je poznat, 
protože jsou odlišné od toho, co si běžně představujeme pod slovem talent 
(rozumové, hudební, sportovní či výtvarné nadání). Silnou stránkou člověka 
může být to, že je empatický a dokáže porozumět a pomoci druhým, nebo to, 
že je vytrvalý a odvážný.

Rozhodnost

NadhledPřesvědčivost

Komunikativnost

Odvaha
Zodpovědnost

Zvídavost

Odvaha

n Umožněte dítěti, aby si samo stanovovalo své cíle – pomozte mu zformulovat 

konkrétní cíle, které jsou přiměřeně obtížné. Poskytujte mu podporu při jejich 

dosahování. Děti intuitivně volí takové cíle a činnosti, které odpovídají jejich silným 

stránkám. Nechte dítě, ať si samo vybere např. kroužky.

n Požádejte dítě, ať připraví odpolední program pro celou rodinu. Pravděpodobně 

vybere činnosti, které odpovídají jeho silným stránkám. Bavič zvolí třeba hru 

Aktivity, dobrodruh vymyslí výlet na zříceninu a hračička třeba společné lepení 

modelu Titaniku.

n Pozorujte dítě při hře a různých aktivitách a sledujte, co mu jde a v čem se cítí dobře. 

Při jaké činnosti zapomene na okolní svět a je plně pohlceno svou aktivitou?

n Pomáhejte dítěti najít a popsat jeho jedinečnost, jeho přednosti, pomůžete mu tak ke 

zdravému sebevědomí a tolik potřebné objektivní sebeznalosti. Ukažte mu cestu 

k sebepoznání a osobnímu rozvoji.

Jak silné stránky poznat
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VitalitaEstetičnost Přátelskost Flexibilita

Nestrannost

Tvořivost

www.testsilnychstranek.cz

n Pravidelně a často své dítě chvalte.  

n Nedělejte vědu z toho, že dítě neumí všechno dokonale. Je lepší zaměřit se na rozvoj 

silných stránek dítěte, než trápit dítě i sebe sama tím, co dítěti nejde. 

n Vaše pochvala by měla být konkrétní místo obecných vět typu „jsi šikovný/šikovná“.

n Neporovnávejte vaše dítě s ostatními – porovnávání často sráží zdravé sebevědomí 

a vede k tomu, že se dítě snaží napodobit silnou stránku sourozence či kamaráda.

n Hledejte spolu s dítětem v životě vždy to dobré a fungující.

n Při zásadních rozhodnutích berte v potaz názor dítěte. 

n Nechte dítěti čas a prostor pro volnou a neřízenou hru. Teprve řízení a organizace 

zvnějšku má dítě prostor experimentovat, zkoušet co mu jde a nejde.

Jak silné stránky rozvíjet



Zrada 

Možná, že je to příliš silné slovo 
a příliš komplikovaná emoce na 
to, aby jí rozuměly děti. Opak je 
pravdou. Při hledání námětů na 
příběhy o emocích nás děti 
skutečně překvapily a daly nám 
možnost podívat se na situace, 
které možná my dospělí už 
považujeme za běžné, jejich 
očima. 

Pocit zrady je velmi individuální a složi-

tou emocí. Může se v ní prolínat hned ně-

kolik pocitů – od strachu, hněvu, smutku, 

zklamání až po znechucení. A právě pro-

to, že se jedná o komplex pocitů, které 

jsou všechny nelibé a jejichž prožívání 

pro nás není příjemné, pociťujeme zradu 

tak intenzivně. Ať už má zrada formu vy-

zrazení tajemství, „podpásovky“ v práci, 

nevěry, rozchodu, tím nejpodstatnějším 

zůstává, že se vždy jedná o zásadní naru-

šení důvěry a vztahů mezi lidmi, s nímž 

se vyrovnáváme jenom s obtížemi. 

Zradit nás může blízky člověk, zradit mů-

žeme i my sami. Ve výkladovém slovní-

ku najdeme pro pojem zrada následující 

definici: „záměrné jednání nebo čin, kte-

rým se nečekaně porušuje určitá dohoda, 

povinnost, slib, mravní závazek“. 

A jakou odpověď jsem dostala od 10le-

tých dětí na otázku, co je podle nich zra-

da?

„Že někomu věřím a ukáže se, že se mu 

věřit nemá. Protože udělal něco jinýho, 

než jsem od něj očekával.“

„Prostě třeba když se s někým na něčem 

domluvím a pak to neplatí, i když jsem na 

to spoléhal. To je fakt blbý, asi by to tak 

nemělo být. Já bych to teda neudělal.“

Jsem si jista, že ani jedno z dětí nehledalo 

pojem zrady ve výkladovém slovníku, 

a přitom neměly nejmenší problém ji 

velmi trefně popsat. 

A jaké situace vnímají děti jako zradu nej-

silněji?

Rodiče nezrazují(?)

Hledaly jsme do nové knihy o emocích 

dva náměty na příběhy, v nichž by hrál 

hlavní roli pocit zrady. Mělo jít o příběhy 

pro děti, kde jsou emoce vykresleny v si-

tuacích, se kterými se dítě setkává a kte-

rým tak lépe dokáže porozumět. Zrada ka-

maráda, vyzrazení tajemství, tak byla ví-

ceméně předem jasnou volbou. Na dru-

hém námětu jsme se však nedokázaly 

shodnout. Na rozdíl od nás měl úplně 

jasno syn kolegyně, se kterým přišla na 

schůzku. Celý čas byl zabrán do svého 

tabletu, zdálo se, že nás vůbec nevnímá. 

Sylvia Jančiová Když jsme jej požádaly o radu, jestli si on 

sám vzpomene na situaci, kterou vnímal 

jako zradu, zareagoval okamžitě:

„Jasně. To bylo tehdy, když jste se pohá-

dali s tátou, pamatuješ, mami? Křičeli 

jste. Mysleli jste si, že vás neslyšíme. 

A pak jsi šla pryč a táta šel za tebou. Něko-

lik dnů jste pak spolu pořádně nemluvi-

li…“ Nebyla to příjemná situace, a ač 

jsme se snažily jej zastavit s tím, že nepo-

třebujeme znát podrobnosti a už takto 

nám s námětem pomohl, nedal se zastavit 

a vyprávěl dál vše, na co si ze situace 

před několika lety vzpomněl. Podotý-
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Zkuste se zeptat svého dítěte, jak 

vnímá, když se občas se svým 

partnerem pohádáte. Možná bude-

te překvapeni, že posuzování 

toho, co je pro nás dospělé nor-

mální, může být u dětí posunuto 

až do pocitu ohrožení, nejistoty, 

úzkosti a strachu. A když to při-

chází od těch nejbližších, rodičů, 

od kterých dítě právem očekává 

bezpečí, důvěru, jistotu, mohou 

být tyto situace pociťovány jako 

zrada. 

TIP

kám, že jde o prima rodinu s hezkými 

vztahy, ve které se, tak jako všude, objeví 

občas i nedorozumění.Z

Myslet si, že se rodiče před svými dětmi 

nikdy nepohádají, je naprosto nereálné. 

A vlastně to není ani žádoucí. To, jak ro-

diče mezi sebou komunikují a jaký po-

stoj zaujímají ke konfliktům, patří 

k tomu nejdůležitějšímu, co se děti do 

svých rodičů učí. Výměna názorů a vyja-

dřování nesouhlasu kultivovaným způ-

sobem patří i do rodinného života. Ohro-

žující je řešení konfliktů formou ignoro-

vání, urážek, křiku, tiché domácnosti, ma-

nipulace či podceňování toho druhého. 

Pokud jsou děti svědkem hádky, mají mít 

možnost vidět i její vyřešení, usmíření 

mezi rodiči. Děti by měly mít možnost ze-

ptat se rodičů, co se stalo, nechat si věc vy-

světlit a nemělo by chybět ujištění, že se 

i přes nedorozumění v jejich vztahu nic 



nemění, že se mají nadále rádi. 

Další zrady

Mezi největší zrady zařazují děti dále ne-

plnění daných slibů, lež, neférovost, po-

mluvy a vyzrazení tajemství. A co o tom 

říkají ony samy?

 „No, omylem jsem něco prozradil na ka-

maráda, nerad bych teď říkal co, ale cítil 

jsem se fakt trapně. Bylo to omylem, 

něco jsem vyprávěl a ono mi to tam sedě-

lo, a tak jsem to řekl a neuvědomil si, že 

to bylo tajemství. Bylo to fakt blbý, pak 

jsem se kamarádovi omluvil. Nakonec 

mi to odpustil.“

„Zrovna nedávno se mi stalo, že mě ka-

marád pomluvil. Sice jsme se usmířili, ba-

víme se, ale kamarádi už nejsme.“

Záměr, nebo nedopatření?

Někdy se může stát, že nás někdo zradí, 

nebo my zradíme druhého, aniž bychom 

si uvědomovali, že děláme něco špatné-

ho. Můžeme si svůj omyl uvědomit, ale 

většinou už je pozdě. Je velký rozdíl, jest-

li je v jednání člověka špatný záměr 

s cílem ublížit druhému, nebo se jedná 

jenom o neuvážený čin. Rozpoznat to ne-

musí být jednoduché. Určitě se však vy-

platí předpokládat to lepší – že nám člo-

věk neublížil záměrně - a pokusit se věc 

vysvětlit.  

Jak s ní naložit?

Čím nám je člověk bližší, tím zrada bolí 

víc. Nejvíce zraní, když přijde od člově-

ka, kterého máme rádi, vážíme si ho a vě-

říme mu. O to víc pocit zrady bolí a nero-

zumíme mu. Pro zpracování pocitu ublí-

ženosti a zrady je důležité přehodnotit 

fakta a zjistit si motivy všech zúčastně-

ných. Je důležité vysvětlit si, proč k dané 

situaci vůbec došlo. Usmíření nemusí na-

stat okamžitě, ale je důležité se o to poku-

sit, pokud nám na vztahu s druhým zále-

ží. Pokud jde o skutečně závažnou věc, 

kterou nejsme ochotni akceptovat, je 

možné, že náš vztah pokračovat nebude. 

Může však nastat opačná situace, kdy zra-

níme nebo ublížíme my. Pokud se tak 

stalo a dokážeme být k sobě upřímní, 

ozve se svědomí. Stydíme se, je nám to 

nepříjemné, obáváme se, jaké důsledky 

bude mít náš čin, a také utrpí naše sebe-

úcta. 

V první řadě je důležité si chybu přiznat 

a omluvit se. Vyžaduje to odvahu, ale člo-

věk se tak vyhne tíživému pocitu nejisto-

ty, že se jednou na to i tak přijde. Pokud 

chybu přiznáme, získáme tím respekt. 

Chyby dělá každý, záleží však na tom, 

jak se k nim postavíme. Odpuštění dru-

hého vyžaduje upřímnost, trpělivost 

a někdy také čas, ale určitě stojí za to se 

o to pokusit.

Nezpracované negativní pocity, které 

pouze vytěsníme a nemáme vyřešené 

sami v sobě, jsou pro naši psychiku velmi 

nepříjemné a dlouhodobě zatěžující. Vy-

pořádat se s nimi není jednoduché ani pro 

nás, natož pro děti. Pomozme jim v tom, 

a pokud to neumíme ani my sami, učme 

se to spolu s nimi. 

Ukázka z knihy Ferda v tom zase lítá – 

příběh o zradě „Fotografie“ 

Matěj cítil zvláštní bezmoc. Chtěl se brá-

nit proti té nesmyslné lži, ale nevěděl 

jak… Chtěl vzít zpět onen večer, kdy Fer-

dovi prozradil, co se mu tenkrát stalo. Po-

važoval ho za jednoho z nejlepších kama-

rádů, proto se mu svěřil. Kdyby to bylo 

opačně, on by Ferdovo tajemství nikdy 

neprozradil… Věřil, že je to vzájemné. 

Spletl se. Krom lítosti i bezmoci ale 

Matěj cítil taky zlost. Je jedno, jestli to 

bylo naschvál nebo ne. Ferda se nezacho-

val jako kamarád, protože tohle by 

opravdový přítel kamarád nikdy neudě-

lal. 

Matěj se vydal k místu, kde jeho bývalý 

kamarád žabák seděl, a společně s mou-

chou Zradou se do něj pustil.

„Myslíš to vážně? To ti to není ani trochu 

blbý, po tom všem?“

Ferda na něj nechápavě koukal, ale Matěj 

se nedal zastavit. „Myslel jsem, že jsme 

kamarádi. Opravdoví kamarádi. A ty dáš 

klidně na nástěnku takovouhle fotku, kte-

rou si může každý vyložit po svém. I díky 
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tvému komentáři! … Jak myslíš, že mi 

je?!“

Ferdovi začalo vše pomalu docházet. 

„Bzzz, to tě ani na chvilku nenapadlo, že 

tím můžeš Matějovi ublížit? Svěřil se ti 

s tím nejchoulostivějším tajemstvím. 

Řekl ti o chvilce, kdy mu bylo opravdu 

zle. A kvůli tobě se mu to teď vše děje zno-

vu, bzzz,“ dodala moucha Zrada a pak 

společně s Matějem zmizela. 

Ferdovi všechna ta slova běžela hlavou. 

Vstal, šel k nástěnce a fotku i s komentá-

řem hodil do koše. Když ji na nástěnku dá-

val, ani v nejmenším si nevzpomněl na ve-

čer, kdy se mu Matěj svěřil. Vlastně na to 

úplně zapomněl. Nedomyslel, co svou 

legrací může zavinit. A styděl se. Moc se 

styděl. Docházelo mu, že ho tím vším 

opravdu zradil… I když to vše udělal neú-

myslně.



Hledáte klíč ke spokojenosti 
a úspěchu? 
Zkuste silné stránky. 

Zná to asi každý rodič: fáze přání, lopotného úsilí, očekávání a pak někdy bohužel taky následného zklamání. 
Chtěli jste mít ze svého malého pokladu geniálního klavíristu? Zaplatili jste mu drahé kurzy a pořídili špičkový 
nástroj? A on či ona je hluchý jako tetřev a zahraje sotva ovčáky-čtveráky a navíc v provedení vhodném zejména 
k zastrašování obzvlášť sveřepých nepřátel? 

Andrej Novik 

Nebo možná nejste ve výchově a svých 
přáních tak urputní a jen si někde v kout-
ku duše přejete: „Kéž by tak ta naše byla 
v jednání s lidmi stejně dobrá jako já“/ 
nebo případně / „kéž by nebyla při vystu-
pování na veřejnosti takové poleno jako 
já/manžel/dědeček/pratchán…“

Nejste sami. Do svých dětí často projek-
tujeme své vlastní tužby, nenaplněné sny, 
ambice, zkušenosti. Doporučujeme jim 
způsoby řešení, které se osvědčily nám, 
dospělým. Děláme to s nejlepším vědo-
mím a svědomím. Vždyť své děti přeci 
milujeme. Domníváme se, že známe řeše-
ní. Víme jak na to. Někdy to zafunguje, 
ale někdy taky ne. Hodiny pak trávíme 
vysvětlováním, přemlouváním, ukazo-
váním a ono často nic. „Co na to prosím 
tě nechápeš??“ Často se pak sami sebe po 
nocích ptáme: Proč???

Podobnou otázku si od stvoření světa asi 
také kladou HR manažeři všech firem. In-
vestují miliony peněz všech možných 
měn ve snaze identifikovat slabá místa 
svých zaměstnanců a ty poté překonat cí-
lenými školeními, rekvalifikacemi, 
e-learningy, coachingy, development cen-
try, či jak se jen ty HR vymyšlenosti jme-
nují. A výsledek? No, zeptejte se někdy 
nějakého HRisty ve svém okolí. 

A přitom stačí tak málo. Je sklenice polo-
prázdná nebo poloplná? Stačí změnit op-
tiku našeho uvažování a zaměřit se na po-

zitivní stránky naší osobnosti, našeho 
okolí a hlavně našich dětí. Většinou pak 
dosáhneme dobrých výsledků snadněji 
a rychleji. Místo abychom se snažili řeku 
přimět lézt do kopce, podpořme ji v její 
síle, s jakou si hledá cestu k moři. 

Když dítěti řeknete, že je nepořádné, má 
hlavu furt jen v oblacích, u ničeho nevy-
drží, fantazíruje, dost možná budete mít 
pravdu. Ale třeba je to, v čem spatřujete 
jeho nevýhodu, skrytou výhodou? Co 
když zrovna námi zmiňované a nepořád-
né, rozlítané dítě, (říkejme mu Kuba či 
Anička), je ve skutečnosti vysoce tvořivý 
človíček, který dokáže jako houba vstře-
bávat inspiraci ze všech koutů a má po-
třebu o věcech neustále přemýšlet a sklá-
dat je do nových nečekaných obrazů? Co 
když máte doma malého da Vinciho či 
Steva Jobse. Budete malého Steva Jobse 
také neustále nutit, aby si uklízel ve slož-
kách, aby přemýšlel jen o stolních počíta-
čích a přestal fantazírovat o tabletech? 
K čemu vám to bude?  A k čemu to bude 
Kubovi či Aničce? 

Jak by se změnil přístup k našim dětem, 
kdybychom dopředu věděli, co v nich 
vězí, co z nich může vyrůst, jaký je jejich 
potenciál a jejich silné stránky? Jak je mů-
žeme poznat? A hlavně jak je rozvíjet? 
Jak je podpořit, aby se našly, byly spoko-
jené a třeba i úspěšné?

Podobné otázky si klade mladá a rozvíje-
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jící se disciplína s názvem pozitivní psy-
chologie. Reaguje na skutečnost, že až 
donedávna výrazně převládalo zaměření 
vědecké a teoretické psychologie spíše 
na studium problémových oblastí, rizi-
kových faktorů, negativních jevů a poru-
ch. Příznivé aspekty životy a pozitivní 
stránky osobnosti byly spíše přehlíženy. 
Brali jsme je tak nějak samosebou. Jako 
něco, co někdo má a někdo nemá a nedá 
se s tím nic dělat. Důležité je hlavně hle-
dat a odstraňovat problémy. 

Ale stejně jako můžeme zapracovat na 
odstraňování potíží a problémů, můžeme 
zapracovat i na tom, aby se pozitivní rysy 
naší osobnosti rozvinuly. A zde pohříchu 
máme my rodiče a učitelé často dost co 
dohánět. 

Malý test: zkuste si přeložit papír na dvě 
poloviny. Na jednu stranu zkuste napsat 
všechny věci, které na sobě (či na svém 
dítěti) vidíte jako negativní, nebezpečné, 
rizikové. Věci, které vás vysávají. Zkrát-
ka to, co byste raději neměli (nebo u sv-
ého dítěte neviděli). Na druhou stranu 
pak zkuste napsat všechno to, co na sobě 

(či na svém dítěti) oceňujete, co vnímáte 
jako pozitivní, co vás či vaše dítě pozitiv-
ně odlišuje od okolí, v čem spatřujete vý-
hodu. Z čeho máte radost, co vám dodává 
energii.  Zkrátka silné stránky. 

Jaký je výsledek? Převažují negativa? Po-
zitiva? Je to v rovnováze? Asi vás nepře-
kvapí, že většina lidí mívá v podobných 
testech více napsáno na „mínusové“ stra-
ně papíru než na té „plusové“. 

A proč tomu tak je? Třeba proto, že od dět-
ství jsme častěji zvyklí ze školy i z rodiny 
dostávat více informací o tom, co je třeba 
zlepšit, co nám nejde, co je špatně. Ale 
jen málo informací o tom, kde je náš po-
tenciál a jak jej můžeme dále rozvinout. 

Tuto nerovnováhu se snaží vyrovnat sil-
nostránkový přístup k výchově a vzdělá-
vání. Staví na tom, že každý z nás je jedi-
nečný a každý z nás má silné stránky, 
které stojí za to rozvíjet. 

A je nasnadě, že prvním krokem na této 
cestě je poznání našich silných stránek. 
Ve světě i v ČR existují různé metody 
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a testy, které umožňují poměrně rychle 
identifikovat naše silné stránky. Výsled-
ky testů nejsou stejné, ale často překvapi-
vě velmi podobné. Inventář možných sil-
ných stránek není nekonečný a většinou 
zahrnuje několik desítek velmi podob-
ných typů a každý z nás jich pak má jen 
několik nejsilněji zastoupených.  

TIP

Zkuste si po dobu jednoho měsí-
ce vést deníček silných stránek. 
Stačí malý zápisníček, do kterého 
si budete poctivě každý večer za-
pisovat tři věci, které vás (či vaše 
dítě) nejvíce bavily, z kterých jste 
měli radost, které vám rozjasnily 
jinak šedivý den. Po měsíci si 
označte ty činnosti, zážitky a udá-
losti, které se nejvíce opakují. 
Často to budou právě oblasti va-
šich silných stránek, které přiná-
šejí do života radost a pozitivní 
energii a které stojí za to rozvíjet. 



S čím si hraje malý inovátor?
Adéla Zelenda Kupcová

Když přijdeme do hračkářství, mezi dlou-

hé řady vysokých regálů a hraček vysklá-

daných do pyramid, mnohdy se můžeme 

cítit jako v nákupním domě pro trpaslíky. 

Kolem nás je záplava maličkých autíček, 

vláčků, kuchyněk, obchůdků, tančíků 

a vojáčků, domečků, postýlek a ordinací. 

Jako bychom vzali náš dospělácký svět 

a jeho zmenšením a nabarvením do záři-

vých barviček z něj utvořili svět pro děti.

Realistické hračky (ty, které věrně napo-

dobují svět dospělých) dětem říkají, jaký 

svět je. Pomáhají jim vrůst do světa domá-

cích prací, zaměstnání, armády… 

Napodobivá hra má jistě svůj silný vý-

znam a děti ji, zejména v předškolním 

věku, vyhledávají. Malí předškoláci se 

rádi mění v maminky a tatínky, pošťáky, 

strojvedoucí, vojáky, doktory, prodava-

če… V této době je zajímá okolní svět, 

svět dospělých, a chtějí si jej ozkoušet na 

vlastní kůži. Sledovali jste ale někdy, co 

udělá předškolák, který zrovna chce být 

výpravčím, když nemá patřičný kostým? 

Vyrobí si čepici ze čtvrtky, natáhne 

modré triko a vyrobí si plácačku (ano, bo-

hužel někdy z naší vařečky). A cítí se vý-

pravčím stejně jako jeho kamarád ze škol-

ky, který má realistický kostým za pě-

tistovku. Náš tvůrčí předškoláček se ale 

naučil něco víc než jen to,jaké to je vy-

pravovat vlaky – naučil se řešit problémy 

(absenci kostýmu), hledat řešení (co 

a z čeho vyrobit) a rozvíjel vlastní fanta-

zii a kreativitu. Samozřejmě, že realistic-

ké nápodobivé hračky mají také své opod-

statnění – děti baví a pro nás i dítě jsou 

zkratkou k cíli. Snadno dovedou dítě k ur-

čitému typu hry či nápodobě role. Ale jak 

už to se zkratkami bývá, to, čeho dosáh-

neme snadno a rychle, nás dříve přestane 

bavit. A tak je to i s realistickými hračka-

mi, které dítě sice rychle nadchnou, ale 

podobně rychle se mu i omrzí.

Obdobně můžeme dítěti pořídit sadu lu-

xusních značkových domečků, z nichž si 

vyskládá ulici, po níž mohou chodit pa-

náčci a panenky (často ze stejné série 

jako domečky, které k nim musíme do-

koupit). Dítě prostě jenom konzumuje to, 

co mu výrobce (a my, rodiče) předloží-

me. Nebo mu pořídíme stavebnici, aby si 

domečky postavilo samo. Domečky sice 

nebudou tak krásné, ale budou stvořeny 

dítětem. Nebudou v nich bydlet dopředu 

určené postavičky, ale všemožné panen-

ky, zvířátka, nebo třeba hopsakoule (proč 

by domečky nemohly stát třeba na dítě-

tem vymyšlené planetě hopsakoulí?).

Výběrem hraček zkrátka můžeme silně 

ovlivňovat vývoj dítěte. Realistickými 

hračkami je vedeme jen k jednomu typu 

hry, k němuž je hračka určena. Navíc jej 

tím vpravujeme do role, která na něj 

možná (a nebo také ne) v budoucnu čeká. 

Ochuzujeme je ale o kouzelný svět dět-

ských fantazií, kde dědečkova štětka na 

holení může být zlý troll a z dřevěných 

kostek lze postavit strašidelný hrad. 

Dobře to ilustrují dnešní realistické pa-

nenky, které lze krmit a které následně 

opravdu čurají a kakají. Vždyť panenky 

bez této funkce jsou pro malé děvčátko 

(ale i chlapečka) stejně reálné a během 

hry pro ně doopravdy čurají a kakají. 

Stačí zapojit fantazii. Navíc výběrem hra-

ček svému dítěti předáváme hodnoty 

a sdělujeme, co je normální – holčičkám 

většinou rodiče kupují panenky a sdělují 

tak „jednou tě čeká péče o miminko“. 

Mnoha chlapečkům pak rodiče (zejména 

tatínci) vytýkají, že si hrají s panenkami, 

a sdělují jim tak „jsi chlap, o miminka se 

nestaráš“. Jak již bylo řečeno, hra na něja-

ké role – výpravčí a maminky, doktory 

a pilotky – je normální a děti ji potřebují 

a vyhledávají. Zároveň bychom však 

jako rodiče měli vždy mít na paměti, co 

jim výběrem hraček sdělujeme a k čemu 

je vychováváme, a vždy se sebe sama 

ptát, zda právě k tomu chceme své dítě 

skutečně vést. 

Oproti tomu existují hračky tvořivé, 

kdy se dítě stává tvůrcem světa a ne 

jeho konzumentem. Jsou to různé sta-

vebnice, kreativní hry, ale i stolní desko-

vé hry, kdy dítě hraje v rámci určité fik-

tivní reality a jasných pravidel a zároveň 

průběh hry samo tvoří. Takové hry dítě 

rozvíjí nejvíce. Nediktují mu, jaké má 

být, ale pomáhají mu objevit, jaké být 

chce, co mu jde a co ho baví. Po takových 

bychom měli sáhnout primárně, pokud 

chceme podpořit rozvoj dovedností 

svého dítěte, vést ho k autonomii a schop-

nosti aktivně tvořit vlastní svět, ne ho 

pouze konzumovat. 

Možná se někomu může zdát zbytečné 

takto analyzovat význam výběru hraček, 

ale vkus a základní nastavení vztahu ke 

světu i sobě samému se opravdu vytváří 

v prvních zhruba sedmi letech života. 

Výběrem hraček tak dítě ovlivňujeme 

více, než si myslíme – a to, jakým smě-

rem své dítě ovlivníme, je už jen na nás, 

rodičích, a na našich hodnotách pohledu 

na svět.
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Ze zahraničí víme o úspěšných příkladech toho, co ve vzdělávání funguje.  Z domácí zkušenosti zase víme, co 
nefunguje až tak skvěle. Jeden pokus o reformu střídá druhý, na všech úrovních. Proč se nám nedaří naplnit pro-
klamace o důležitosti vzdělávání a proč v klidu pozorujeme spalování příležitostí a talentu? A to vše v době, kdy 
se význam kvality vzdělávání zvyšuje rychleji, než kdy předtím.

Na světě je několik záhad. Například: 

čím to je, že je školství tak odolné vůči 

změnám? „Pokud to není rozbité, nespra-

vuj to!“ tady asi úplně neplatí. Když už 

není pochyb o tom, že nejdále člověk 

dojde s vnitřní motivací, proč celý sys-

tém hodnocení a známkování tuto sku-

tečnost naprosto ignoruje?  Jak je možné, 

že většina dětí nevnímá školu jako místo, 

kde se mohou naučit nové a zajímavé 

věci, ale jako místo, kam se musí chodit 

a nějak to přečkat?  Jak je to možné, při 

všem tom pokroku kolem nás? Vždyť 

máme mnohé specializované instituce 

plné odborníků a četné pedagogické fa-

kulty téměř ve všech městech, kde ale-

spoň část MHD jezdí na elektřinu.  

Co by dal dospělý člověk za to, kdyby 

měl celý den k dispozici jen na učení se 

věcí, které ho baví? To by byl přece ráj na 

zemi! Jak je možné, že děti to tak nevidí?  

Děti, které jsou od přírody naprogramo-

vané všechno hned bez obav prozkou-

mat, osahat a osvojit si to. To nedává 

smysl. 

A co je horší, z učení děláme nutné zlo. 

Přirozenou touhu poznávat postupně vy-

střídá pragmatická honba za co nejhez-

čím papírem a co nejmenší námahou. 

Celý smysl vzdělávání mizí, jen prodlu-

žujeme tyč a měníme mrkev za čerstvou. 

Přijímačky na víceleté gymnázium, matu-

rita, přijímačky na vysokou školu, státni-

ce. Tohle děláme našim dětem v době, 

která naopak vyžaduje, aby se každý 

vzdělával průběžně po celý pracovní ži-

vot. Sám a z vlastní vůle. V angličtině 

jsou na tom naše děti téměř nejhůře 

v Evropě (učíme je to ve škole) a v počí-

tačové gramotnosti jsou naopak nejlepší 

(to je ve škole neučíme). Zajímavé jsou 

i příklady některých škol, kde se zkušeb-

ně testovaly tablety. Jinak oblíbená hrač-

ka ztratila při oficiálním nasazení na 

atraktivitě. Už pro studenty nejsou cool. 

Možná bychom měli seriózně uvažovat 

o tom, že by se na školách vyučovalo kou-

ření a konzumace drog. Snad bychom je 

postupně dokonale vymýtili, stejně jako 

naše škola dokáže dětem znechutit 

i jeden z nejzákladnějších instinktů – po-

znávat nové věci.  

Vzdělanost národa je super heslo. Čím je 

hezčí a nezpochybnitelnější, tím více na 

něj kašleme. Kdyby bylo možné spočítat, 

jaký je potenciál našich dětí a porovnat to 

s tím, co se reálně naučí, viděli bychom 

oceán promarněných příležitostí. Pokud 

by celá Malá strana lehla při požáru pope-

lem, byla by to kulturní ztráta nedozír-

ných rozměrů. Všichni by viděli spálené 

paláce, spálené domy. Ve školství hoří po-

dobné vatry naprosto pravidelně a niko-

ho to netrápí. Promarněný potenciál se 

nikde neválí, nezavazí ani se nehromadí. 

Požár, který nikdo nehasí 

EDUkavárna

NEBÁT SE CHYB A RESPEKTOVAT OSTATNÍ

Tomáš Hruda



Je smutné, že pokud bychom dětem vzdě-

lávání nezošklivili a přitom je toho ani 

moc nenaučili, byl by to vlastně pokrok. 

A co teprve, kdyby školy pomohly nalézt 

dětem jejich „element“? Pomozte jim na-

jít, co je baví, udělejte jim prostor, pod-

porujte je, když si o to řeknou, a jinak je 

nechte být. A řešte to, jen pokud svůj 

prostor nedokážou smysluplně využít. 

Většina by to určitě zvládla a ocenila by 

to. Není to nic složitého, proč to nefungu-

je? Dělá to snad někdo schválně? 

Možná ani ne.  Vlastně je to přirozené. 

Žáků je hodně, a když je něčeho hodně, 

tak se celý proces musí standardizovat. 

Když něco standardizujete a chcete mít 

jistotu, že stejnou kvalitu zajistíte všude, 

tak nemůžete mít příliš velká očekávání. 

Milovníci hamburgerů znají výsledek 

standardizace velmi dobře. Místo šťav-

natého chutného masa dostanete prefab-

rikované, nezávadné cosi. Přidejte si 

k tomu cenu, za kterou musíte to cosi vy-

robit, a netřeba se divit. Ti, co vědí, kolik 

Česko vydává absolutně i relativně na 

vzdělávání, si mohou svá očekávání ve 

vztahu k vzdělávacímu standardu nasta-

vit poměrně přesně. Například na podpo-

ru obnovitelných zdrojů dáváme ročně 

téměř dvakrát tolik, co na vysoké školy. 

Hmmm.

Stát také neumí plánovat.  Jsou tři věci, 

které jsou na plánování extrémně citlivé: 

školství, dopravní infrastruktura a finan-

cování důchodů. Všechny je spojuje hori-

zont desítek let. Překvapí někoho, že stát, 

který své důchody i v době postupně na-

stupujícího demografického poklesu fi-

nancuje prostřednictvím letadla (lépe zní 

mezigenerační solidarita), a který nebyl 

za čtvrt století schopen dostavět dálnice 

(i když k tomu měl desítky miliard z EU), 

nedokáže zajistit kvalitní školství? Pří-

běh lesních školek je krásným, byť smut-

ným příkladem. Když už stát, který pra-

videlně zjišťuje, jestli máte doma babič-

ku a/nebo ledničku není schopen dovo-

dit, že budou třeba místa ve školkách, tak 

alespoň zoufalým rodičům trošku zatopí. 

Lesní školky jsou sice levnější, děti mají 

méně úrazů a méně churavějí, ale asi je 

důležitější ukázat autoritu, protože tako-

vou míru legislativního diletantismu 

není možné racionálně očekávat ani 

u nás. 

Netřeba ale zoufat. Řešení existuje. Stačí 

naplnit tři předpoklady. 1. Dlouhodobá 

politická podpora. Té se v prostředí, kde 

se ministři střídají častěji než missky 

a každý druhý je nekonečnou studnicí in-

stantních nápadů, nedosahuje snadno. 

Třeba to ale půjde. 2. Peníze. Skutečné 

peníze. Peníze nejsou všechno. Víme, že 

kvalitní výuka je dána primárně atmosfé-

rou ve třídě a přístupem učitele, nikoliv 

objemem disponibilní moderní techniky.  

Stavět ale celý systém dlouhodobě na li-

dech, kteří vnímají učení jako poslání 

a neřeší, za kolik to dělají, nejde. Studijní 

předpoklady většiny studentů pedago-

gických fakult jsou toho snad dostatečně 

hrůzným dokladem. Třeba to ale půjde. 

3. Všeobecně sdílená vize a důvěra. 

Nejsou to jen lesní školky, které důvěru 

narušily. Společnost řeší raději desítky 

uprchlíků, které kdyby nevytáhli spící 

Education Republic organizuje 

vzdělávací programy. Je volbou 

pro ty, kteří ví, že na znalostech 

opravdu záleží, nehledají zkrat-

ky a respektují svobodu ostat-

ních. Volbou pro ty, kteří ví, že ži-

votní spokojenost se nedá kou-

pit, vysedět, vygooglit, ani za 

něco  vyměn i t .  Educa t ion 

Republic je tu pro všechny, kteří 

chtějí o svém životě rozhodovat 

sami, dělat smysluplnou práci 

a jsou ochotní tvrdě pracovat.  

Tady se můžete učit velmi inten-

zivně, ale také si poznávání jen 

užívat. Od Šumavy k Tatrám, od 

programů EDU ACADEMY až 

po programy PRO RADOST.
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z vlaku, tak by Českem jen projeli, než 

miliony vlastních dětí. Prostě téma druhé 

kategorie. Třeba to ale půjde. Pan prezi-

dent má už děti sice velké, ale pan premi-

ér by pomoci mohl. 

Zatím není naplněn ani jeden předpo-

klad. Až ale budou všechny, tak si stačí 

počkat 10 let a začne se to zlepšovat. 

Takže vlastně ok.

Ale co ti netrpěliví, a co neposedové?  

Mají nějakou šanci ti, kteří nevěří na zá-

zraky? 

V Education Republic jsme opravdu ma-

linko netrpěliví a neposední. Proto jsme 

se rozhodli na zázraky nečekat a něco dě-

lat. Bez státu, bez dotací, ale také svo-

bodně a bez omezení. Jak byste nastavili 

vzdělávání Vy, kdybyste neměli žádné li-

mity? 

Proč by to měl být sen? Víme, že v Česku 

jsou ještě pořád studenti, kteří chápou 

smysl vzdělávání a chtějí se opravdu 

učit. Učit se smysluplné věci, v kontextu 

a formou, která odpovídá jejich osobnos-

ti. Tu si ostatně nevybrali.  Učit se v pro-

středí, které respektuje ostatní a chyby 

vnímá jako přirozenou součást učení. 

V prostředí, kde nikdo nemá potřebu pod-

vádět a kde nikdo nedostane žádný zará-

mečkovatelný papír. V prostředí, kde se 

vyžaduje píle a kritické myšlení a kde se 

studenti naučí učit se, postarat se o své 

vlastní vzdělávání. Budou to ostatně po-

třebovat celý život.  Nikdo totiž neví, co 

budoucnost přinese. Stát rozhodně ne. Je-

diné, co víme bezpečně je, že budoucnost 

přijde a že bude mluvit anglicky.     
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Muzeum by mělo být zdarma 
pro všechny
Meda Mládková, mecenáška a sběratelka umění, je velmi inspirativní osobnost. Jsme velmi rádi, že můžeme 
čtenářům magazínu Perpetuum přinést rozhovor, ve kterém se dozvědí například, jak vnímá český národ, 
kulturu nebo prezidenta.

Na stěně hlavního výstavního sálu 
Muzea Kampa je motto: Vydrží-li kul-
tura, přežije národ. V jakém smyslu 
podle Vás kultura a umění tmelí spo-
lečnost?

S manželem jsme byli toho názoru, že je 
třeba si připomínat vztah kulturních hod-
not s hodnotami vlastenectví, a to nejen 
v dobách komunismu, kdy jsme se roz-
hodli podporovat české umělce, kteří ne-
byli podporovaní režimem a neměli mož-
nost vystavovat. Neměli bychom zapo-
mínat na své kořeny, nehledě na to, že 
nám některá historická období nepřála. 
Mottem „Vydrží-li kultura, přežije ná-
rod“ se ostatně řídíme i dnes. Proto jsem 
se rozhodla usilovat o Werichovu vilu, 
která dlouhé roky úplně zbytečně chátra-
la místo toho, aby byla přístupná lidem. 
Chceme tam připomínat dílo významné-
ho národního umělce Jana Wericha – 
a nejen jeho – a vytvořit prostory určené 

pro širokou veřejnost. Budeme tam pořá-
dat různé debaty a přednášky.

Jak hodnotíte stav kultury v České re-
publice a co o nás vypovídá?

Já myslím, že jsme kulturní národ, jen je 
škoda, že lidé podle mého názoru vztah 
k umění nachází až v pozdějším věku. 
Vztah k umění bychom se měli snažit roz-
víjet už od dětství, kdy fantazie nezná hra-
nic. Když dnes vidím, že světu vládne 
technika a počítače, mám trochu obavy, 
aby se z nás postupně cit a vztah k umění 
nevytratil. Vždyť někteří lidé začínají 
mít problém i s tím se podepsat, jak jsou 
zvyklí psát jen na počítači. O to větší 
mám radost, když vidím, že k nám do 
muzea chodí mladí lidé a mají o umění zá-
jem. 

Jakým způsobem podle Vás ovlivňuje 
naši společnost nekulturní jednání 
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hlavy státu? A existují ještě nějaké hra-
nice kulturního jednání?

Mrzí mě, že to musím takto říct a je mi 
z toho smutno, ale myslím, že v dnešní 
době jsou hranice kulturního jednání na-
prosto setřeny. Prezident by měl jít vzo-
rem, ale dnes tomu tak bohužel není. Ne-
souhlasím také se státním vyznamená-
ním herečky J. Frantové Pelikánové, 
která dle některých dokumentů měla do-
nášet StB na české divadelníky, mj. i na 
Jana Wericha. Miloš Zeman sliboval, že 
bude národ spojovat, ale po dvou letech 
jeho působení na Hradě mám dojem, že 
společnost spíše rozděluje. Lidé nejsou 
hloupí a není jim to jedno. Stačí se podí-
vat na akci vyvěšených trenýrek na Hra-
dě, kdy se lidé snaží vyjádřit svůj nesou-
hlas s jeho počínáním. 

Umožnila jste školním skupinám 
vstup zdarma do Muzea Kampa, proč 
si myslíte, že je důležité, aby měli žáci 
možnost setkat se s uměním?

Je to velmi důležité. Nejen děti by měly 
chodit do muzea a poznávat umění. Muze-
um by mělo být zdarma pro všechny, 
nejen pro děti.

Jaké programy pro žáky a rodiny ve 
Vašem muzeu pořádáte?

Pravidelně jednou za měsíc máme k aktu-
ální výstavě výtvarné dílny pro rodiny 
s dětmi. Pokud má někdo zájem, dokáže-
me připravit individuální program i pro 
malou skupinu dětí nebo jen jednu rodi-
nu.

Programy se zaměřují buď na stálou expo-
zici, nebo aktuální krátkodobé výstavy. 
Umíme nabídku všech našich komento-
vaných prohlídek nebo workshopů upra-
vit podle potřeb a požadavku učitelů tak, 
aby souvisela a doplňovala látku, kterou 
se děti ve škole právě učí.  

EDUkavárna



Rodičovskou dovolenou 
si jako otec užívám
„Na čtrnáct dní dejte dítě na starost tatínkovi a odjeďte s kamarádkami pryč,“ radí fotograf Pavel Beran všem 
maminkám z pozice otce, který zůstal se synem na mateřské. Jak tuto životní zkušenost hodnotí a co si myslí 
o postavení otce ve výchově, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jaká nejvýraznější změna po narození 
Patrika u vás nastala?

Nejvýraznější změnou byl fakt, že dosa-
vadní život přestal a začal zcela jiný. 
I přes výraznou pomoc obou rodin praro-
dičů jsem se potýkal s rozhodováním, na-
kolik jsem schopen stíhat práci, abychom 
se alespoň částečně uživili, a nakolik je 
zapotřebí pečovat o dítě, jelikož mamin-
ka Patrika příliš samostatností neoplýva-
la. S postupem času se role otce/matky 
přesouvala na moji stranu, takže z foto-
grafického života, o kterém se veřejnost 
domnívá, že jde o bohémský život, přešel 
jsem téměř ihned na život rodičovský.

V čem vidíte rozdíl, když na rodičov-
ské dovolené zůstane muž?

Mateřskou dovolenou zažívám až po-
slední rok a půl, kdy jsem dostal syna do 
výhradní péče, a to už je opravdu 
o něčem jiném. Po tomto „zážitku“ 
musím uctívat všechny maminky za to, 
co musí v průběhu mateřské „dovolené“ 
zvládat. Záměrně dávám slovo dovolená 
do uvozovek, neboť tady opravdu o žád-
nou dovolenku nejde. Péče o dítě je ex-
trémně, hlavně psychicky, náročná funk-
ce. Pro chlapa na mateřské vyvstává 
mnoho problémů, o kterých ani netušil, 
že existují. Maminky si dle mého umí 
lépe zorganizovat čas, aby stíhaly vše po-
třebné a nezbláznily se z toho. Tatínkové 
jsou více blbnoucí element. Každá role 
má to své a plně jsem pochopil, jak je dů-
ležité, aby rodinu tvořili oba rodiče.

Myslíte si, že se u nás vliv otce na vý-
chovu dítěte podceňuje? 

Nevím, zda jde přímo o společnost, která 
by podceňovala jedince, či celé pohlaví. 
Myslím, že vše je dané takovým nepsa-
ným průměrem, jak se lidé chovají. V mi-
nulých dobách se o děti staraly matky a ot-
cové chodili do práce, byla zde jasná role 
jednoho či druhého. Nyní mám pocit, že 
se to výrazně otáčí a rozhodně v mém 
okolí vidím roli otců – kamarádů, kteří se 

zapojují do chodu domácnosti mnohem 
více, než tomu bývalo dříve. Také může-
me sledovat rozhodování soudů při určo-
vání poměru péče o dítě, v nemalé míře 
soudy rozhodují o střídavé péči (když má 
otec zájem) a není výjimkou, že otec má 
i péči výhradní. V poslední době spíš začí-
nám mít pocit, že otáčení rolí muže 
a ženy dojde tak daleko, že více s dětmi 
budou tatínkové a maminky si budou bu-
dovat kariéru. 

Dal byste ostatním otcům doporučení, 
aby si rodičovskou dovolenou alespoň 
na chvíli zkusili?

Rozhodně ano. Bez této zkušenosti není 
možné navázat hluboký vztah se svým dí-
tětem. Maminky často nadávají, že se 
otec nestará. Internet je plný videí, kde ta-
tínek přijde z práce a hodí si nohy na stůl, 
čeká večeři. Tatínek tvrdí mamince, že je 
na mateřské, že je celý den doma a tudíž 

31EDUkavárna

má spoustu času vše stíhat. On živí rodi-
nu, tak ona se snad může postarat o to, 
aby měl aspoň navařeno, uklizeno, vy-
práno a vyžehleno. Asi bych dříve mluvil 
jinak, v současné chvíli doporučuji ma-
minkám: „čtrnáct dní dej dítě na starost ta-
tínkovi a odjeďte s kamarádkami pryč!“ 
Po této zkušenosti bude chlap teprve scho-
pen pochopit, co mateřská dovolená obsa-
huje, a nebude to pro něj něco jako trest, 
zaprvé si více uvědomí, o co tady jde, 
a také se prohloubí vztahy mezi tatínkem 
a jeho dítětem.

Péče o dítě je extrémně náročná 

funkce. Pro chlapa na mateřské vy-

vstává mnoho problémů, o kterých 

ani netušil, že existují.



Politika dojmů, pocitů a iluzí 

Novela školského zákona přináší mj. * Povinný poslední ročník školky, * Jednotné přijímací zkoušky a * 
Povinnou maturitu z matematiky. Jednu věc mají tyhle věci společnou. Analýzy, zda to celé bude fungovat, 
nemáme. Kritéria, jak poznáme, zda jsme uspěli, také ne. Ale zavedeme to. Pocitů a dojmů máme totiž plno.

 Zahraniční zkušenosti

Keňa – kontrolní skupina

Nizozemská charitativní organizace ICS 

financovala koncem 90. let v Keni pro-

gram na podporu vzdělávání. Nadace 

ovšem neměla dost peněz na nějaké celo-

plošné operace. Naštěstí! Proto začala 

v malém. A moudře si ke každé akci vy-

tvořila kontrolní skupinu škol. Děti 

v Keni neměly učebnice, a tak prvním ná-

padem bylo náhodně vybraným školám 

je dodat. Logické, že? Porovnáním vý-

sledků v kontrolní skupině se ale ukáza-

lo, že celá akce nepřinesla prakticky 

žádný výsledek. Druhý pokus – dodávka 

výukových tabulí s abecedou, čísly, kolo-

během malárie apod. Zase nic. Až třetí 

operace přinesla skutečně významný 

efekt. Podávání pilulek proti průjmovým 

onemocněním. Nejlevnější, nejúčinněj-

ší. Ukázalo se totiž, že problém není ve 

škole, ale v tom, že tam děti kvůli častým 

průjmům nechodí.

Aby bylo jasno, rozhodně nenavrhuji, 

aby českým žákům byly podávány léky, 

jakékoliv. Z tohoto příkladu si však může-

me vzít poučení i pro nás. Za prvé: řešení 

problémů v tak složitém systému, jako je 

školství, může někdy spočívat v úplně ne-

čekaném místě, a to, co se nabízí jako prv-

ní, často nemusí fungovat. Význam učeb-

nic se ukázal jako iluze. A za druhé, bez 

kontrolní skupiny nepoznáme, že naše 

opatření třeba nefunguje a že trvale dává-

me peníze do něčeho neužitečného či do-

konce škodlivého. Kolikpak takových 

věcí je v našem školství?

Finsko a Dánsko - s rozmyslem po-

stupně

Ve finském školství zahájili zásadní re-

formu. Namísto předmětů chtějí výuku 

koncentrovat do komplexních projektů. 

Jistě to je zajímavý a moderní přístup, 

psalo se o něm i u nás. Nechci zde zkou-

mat jeho přínosy, ale ukázat, jakým způ-

sobem o reformách Finové uvažují. Pře-

Ondřej Šteffl 
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devším, začali jen se dvěma regiony. Ta-

ková reforma je totiž složitá věc, a ve Fin-

sku si jistě promysleli, jak na to. Změna 

vyžaduje nejen proškolení učitelů a vy-

světlování rodičům, ale je třeba vyškolit 

i školitele a provést řadu dalších věcí. 

A to by se nedalo udělat kvalitně v celém 

Finsku najednou. Navíc se nepochybně 

objeví nejrůznější nečekané problémy 

a překážky a i ty se budou jistě lépe řešit 

v malém rozsahu. Ostatní regiony mají 

zatím jen povinnost vyzkoušet si tako-

vou výuku dvakrát za rok. Teprve až se 

projekt odzkouší, odladí a vše bude při-

praveno, zavede se v celém Finsku. Zase 

poučení pro nás: nevyzkoušené a nové 

věci není nutné zavádět najednou, na 

menším vzorku lze věci domyslet, odla-

dit a hlavně snížit riziko neúspěchu. 

Podobně jako ve Finsku uvažovali 

i v Dánsku, kde již několik let zavádějí 

maturitu, při které maturanti zpracová-

vají písemnou část na počítači, a to navíc 

s plným přístupem na internet. Zkoušku 

přizpůsobují reálným podmínkám řešení 

problémů, práci s informacemi i infor-

mačními zdroji a aplikaci znalostí tak, 

jak je to v současných podmínkách běžné 

v životě i v práci. A opět nechám stranou, 

že je takový přístup rozumnější než naše 

zastaralé pojetí. Zajímavý je ovšem způ-

sob implementace. Začali v roce 2010 

s několika experimentálními školami, po-

stupně umožnili zapojení školám, které 

měly zájem se přidat, a nakonec přešli na 

systém, kdy si každý maturant může vy-

brat, zda bude maturovat s využitím in-

ternetu, nebo postaru. Teprve poté dojde 

k plošnému zavedení. Nedaly by se 

i u nás podobně zavádět změny státních 

maturit?

Norsko - Porozumět souvislostem

Česká republika je z devatenácti zemí 

OECD první v šetření ICILS počítačové 

gramotnosti. Nikdo ale neví proč. Jediné, 

co se zdá jisté – že ze školy to naše děti ne-

umějí. Doprovodné dotazníky totiž uka-

zují, že ve všech školních parametrech za-

ostáváme. Např. ve využívání výuko-

vých aplikací v hodinách. Norové jsou na 

tom podobně. Na rozdíl od nás ale ustavi-

li výzkumnou skupinu, která souvislosti 

podrobně zkoumá. Ano, Norsko je boha-

tá země, má ropu. Může si to dovolit. 

Možná by ale i u nás bylo účelnější nej-

prve investovat pár desítek milionů do vý-

zkumu souvislostí a analýzy dat, jimiž 

disponujeme, než vydávat stovky milio-

nů, či dokonce miliardy, ať už z operač-

ních programů, či rovnou ze státního roz-

počtu za nepřipravené celoplošné pro-

jekty, jejichž výsledek pak ani neumíme 

porovnat s tím, kdybychom nedělali nic. 

A příklady: státní maturity, kariérní řád, 

jednotné přijímací zkoušky, povinnost pe-

dagogického vzdělání učitelů bez ohledu 

na jejich odbornou kvalifikaci a kvalitu 

učitelské práce, povinný druhý cizí ja-

zyk, povinné plavání, tablety do škol 

atd., atd. 

Současný chaos ve školství je z velké 

části způsoben tím, že většina opatření se 

zakládá spíše na dojmech a pocitech, 

snad někde na expertizách, ale už ne na 

datech, analýzách, dopředu promyšle-

ných postupech či v malém odzkouše-

ných procesech. 

A u nás

Povinný poslední ročník školky – do škol-

ky dnes nechodí asi 10 % dětí, ale asi jen 

pětina z nich je problematických, těch, 

kvůli kterým to celé zavádíme. Kvůli asi 

1500 dětí ukládáme povinnost pro 

110 000. Analýzy, zda to celé bude fun-

govat, nemáme. Kritéria, jak poznáme, 

zda jsme uspěli, také ne. Ale zavedeme 

to. Pocitů a dojmů máme totiž plno. Zde 

dokonce nezávislá analýza existuje. Vy-

plývá z ní, že fungovat to nebude, a navr-

huje jiné řešení.

Jednotné přijímací zkoušky – nevíme 

přesně, jaký cíl vlastně jejich zavedením 

stát sleduje. Ministr Chládek to vysvětlo-

val snahou omezit neúspěšnost u maturit. 

Že takto to fungovat nemůže, jsem analy-

zoval zde. Třeba nemám pravdu, ale to by 

musel někdo vyvrátit. MŠMT na tento 

rozbor nereagovalo a dál trvá na svém. 

Analýzy, zda to celé bude fungovat, ne-

máme. Kritéria, jak poznáme, zda jsme 

uspěli, také ne. Ale zavedeme to. Pocitů 

a dojmů máme totiž plno.

Povinná maturita z matematiky – vůbec 

nevíme, co se v roce 2020 po jejím spuš-

tění stane. Nikdo nezkoumal, co vlastně 

z matematiky umějí ti, co z ní nematurují, 

a proč z ní nematurují. A vůbec také neví-

me, zda to přinese kýžené zlepšení zna-

lostí maturantů v matematice. Ano, na 

první pohled to tak vypadá, ale to učebni-

ce v Keni vypadaly taky. Analýzy, zda to 

celé bude fungovat, nemáme. Kritéria, 

jak poznáme, zda jsme uspěli, také ne. 

Ale zavedeme to. Pocitů a dojmů máme 

totiž plno.

Proč proboha všechny tyhle věci nejprve 

nevyzkoušíme na malém vzorku a nevy-

hodnotíme výsledky? Už pět let konáme 

státní maturity. Stojí to stamiliony korun, 

čas, nervy učitelů i žáků. Noviny jsou 

toho plné. Ale je to stejné. Dokonce ani 

po pěti letech nevíme, zda, jak a kde to 

vzdělávacímu systému prospělo a kde na-

opak uškodilo. Dokonce ani nevíme, zda 

maturanti dnes umějí víc než před pěti 

lety. Nevíme. Pocitů a dojmů ovšem 

máme plno.

Analýzy, zda to celé bude fungovat, jsme 

na začátku neměli. Kritéria, jak pozná-

me, zda jsme uspěli, také ne.

EDUkavárna



Nastavit žákům pravidla 

Když vcházíte do budovy Základní školy Na Zlíchově, nemáte pocit, že by byla v něčem výjimečná. Ano, někdo 
vám musí odemknout dveře a na chodbě o přestávce pobíhají rozjívení žáci. To ale můžete spatřit na bezpočtu 
základních škol. Až když vidíte, jak po zazvonění do každé třídy vchází jen několik málo žáků a následují je vždy 
dva učitelé, dojde vám, že je opravdu něco jinak. 

Takový poměr počtu učitelů na počet 

žáků si přeci nemohou dovolit ani na těch 

nejdražších soukromých školách.

Základní škola na pražském Zlíchově je 

zaměřena na vzdělávání žáků se specific-

kými poruchami chování. Není to totéž, 

co speciální školy nebo školy pro žáky 

s poruchami učení. Do zlíchovské školy 

chodí především děti s ADHD neboli po-

ruchou pozornosti a hyperaktivitou, 

ovšem také například děti s autistickými 

rysy. Nejde tedy o žáky, kteří by základní 

školu nezvládali kvůli sníženému inte-

lektu nebo například kvůli fyzickému 

hendikepu. Naopak, často jde o velmi in-

teligentní děti, jejichž chování ovšem 

není zvladatelné v rámci třídního kolek-

tivu a vyučování na běžné základní ško-

le. „Byla zde rozvinutá síť speciálního 

školství, mimochodem jedna z nejlep-

ších v Evropě i mimo Evropu, která se 

nám začíná vytrácet, protože máme po-

cit, že ji nepotřebujeme,“ říká ředitelka 

školy Helena Hainová. „My ji ovšem za 

dvacet let budeme budovat znovu, úplně 

od začátku.“

Trápí nás hlavně administrativa

Škola na Zlíchově má okolo 160 žáků 

a 20 tříd, její součástí je i Speciálně peda-

gogické centrum. To znamená, že v jedné 

třídě je průměrně asi 8 žáků, které vyuču-

jí dva učitelé, případně jeden učitel 

a jeden asistent. Udržet totiž soustředění 

a kázeň v kolektivu dětí, které mají spo-

lečné právě poruchy soustředění a kázně, 

je nesmírně těžké. Ovšem podle paní ředi-

telky je nastavení jasných pravidel a řádu 

nejen nutné pro udržení chodu školy, ale 

ve výsledku to oceňují i samotní žáci. 

„Dítě, které má v životě jakýkoli pro-

blém, ať už je to určitý druh postižení, 

těžký životní osud nebo cokoli, co lehce 

vybočuje z normy, si s takovouto situací 

naprosto nedokáže poradit. A pak potře-

buje pravidla, mantinely a řád, protože to 

ho činí bezpečným a protože ví, kde má 

hranice,“ říká. V kolektivu běžné základ-

ní školy se takový žák často trápí, i když 

se to projevuje jako „zlobení“ a „vy-

rušování“.

Pro samotné vedení a učitelský sbor zlí-

chovské základní školy nepředstavuje 

hlavní problém to, jak vyjít s žáky. Nej-

víc trápení mají spíše s administrativou, 

která narůstá i na běžných základních ško-

lách. Ovšem v případě školy, která mno-

hem úžeji spolupracuje s rodiči, ale i s dal-

šími institucemi od psychologicky po so-

ciálně zaměřené, zabírá vykazování a ad-

ministrativa velké množství času. 

„Administrativa neskutečným způso-

bem narůstá. Už se pomalu začíná vytrá-

cet práce s dětmi, protože já než s dítětem 

vůbec můžu začít pracovat, tak musím vy-

tvořit ‚x‘ elaborátů, které si musím ne-

chat ‚xkrát‘ podepsat od rodičů. A rodiče 

už se na nás kolikrát koukají, jestli jsme 

se náhodou všichni nezbláznili,“ podotý-

ká Hainová.

Problematické jsou podle ředitelky Hai-

nové i překotné změny ve směřování škol-

ství. Mnoho změn se děje bez rozmyslu 

a především bez předchozích zkušeností. 

Hainová by uvítala, kdyby se před zave-

dením plošných opatření nejprve projek-

ty zkoušely na vzorcích, které by se po-

stupně rozšiřovaly, než aby byla opatření 

rovnou zaváděna plošně.

Bezhlavá inkluze vede jen k problé-

mům

Především vůči inkluzi, tedy tlaku na za-

čleňování žáků s poruchami chování 

nebo jinými problémy do třídních kolek-

tivů běžných základních škol, má Helena 

Hainová vážné výhrady. Hlavně vůči 

tomu, že je inkluze v poslední době prak-

tikována plošně a necitlivě. Jedním z dů-

vodů je nepřipravenost učitelů základ-

ních škol na práci s takto znevýhodněný-

mi dětmi. Ovšem i kdyby všichni učitelé 

měli speciálně-pedagogickou průpravu, 

takto složený školní kolektiv bude mít 

vždy tendenci vytvářet napětí.

„Co má učitel dělat ve třídě, kde má tři 

děti ADHD, čtyři děti na mentální hranici 

rozumových schopností žáka základní 

školy, dejme tomu dvě děti se smyslo-

vým postižením, tři děti nadané a patnáct 

dětí takzvaně normálních? A teď mi řek-

něte, komu to co přinese. Učitelce, která 

buďto to bude chtít dělat maximálně po-

Text: Štěpán Pudlák
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ctivě a za dva měsíce se zhroutí, nebo to 

úplně vzdá a bude tam jako nástroj na ko-

rekci chování dětí, aby ty hodiny vůbec 

přežily? Co to přinese dětem s hendike-

pem, které, ať se nám to líbí, nebo nelíbí, 

budou stále outsidery ve třídě? Co to při-

nese těm takzvaně normálním, kteří ale 

přece jen občas potřebují podporu? A co 

to přinese těm nadaným?“ ptá se Haino-

vá.

Přechod do školy, jako je ta na Zlíchově, 

v mnohém dětem s poruchami chování 

ulehčí. „Mnohdy se sem dostávají děti, 

které jsou trojkaři, čtyřkaři,“ pokračuje 

paní ředitelka. „Poté, co k nám nastoupí, 

dostanou se do úplně jiného prostředí, 

kde jsou malé skupiny ve třídách, je tam 

učitel a pedagogický asistent nebo dva 

učitelé, jsou volené vhodné metody 

a formy práce vzhledem k potřebám dětí, 

díky kterým dítě začne lépe prospívat 

a jeho chování se začne měnit k lepšímu.  

Učitel, protože je odborník v dané pro-

blematice, ví, jak na to.“

Důležitá je ale i další podpora žáka. 

Podle ředitelky Hainové by neměla kon-

čit podpora ukončením základní školy, 

ale měla by i nadále pokračovat na střed-

ní škole a dále v životě. Tam se totiž 

mohou opakovat problémy, kvůli kterým 

dítě nezvládalo běžnou základní školu, 

ovšem střední škola se již bere jako výbě-

rová a student s problémy ji prostě musí 

opustit. Klíčovým faktorem je podpora 

ze strany rodiny a okolí. Pokud má dítě 

dobré zázemí, má velkou šanci prosadit 

se i navzdory svému hendikepu.

PhDr. Helena Hainová je ředi-

telkou Základní školy pro žáky se 

specifickými poruchami chování 

již od začátku 90. let. Podílela se 

na zavedení této formy vzdělá-

vání v České republice. Mimo 

jiné prosadila výuku ve dvou uči-

telích na třídu, resp. asistenty ve 

výuce. V oboru speciální pedago-

giky také publikuje. 

KOMIKS
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Ještě jednou cekneš a máš ji!
Co jsme se o sobě v Česku naučili na případu jedné veřejné facky.

Dostat facku před skupinou lidí je dost po-

nižující. Martin H. jednu dostal, když na 

poradě řekl, že jeho šéf je neschopný 

(opravdu o tom byl přesvědčen). Martin 

H. šel majitele společnosti informovat 

o úderu, který schytal. Když už to vypa-

dalo, že majitel šéfa odvolá pro chování 

neodpovídající politice firmy, vše se 

nějak zvrtlo. Ostatní vedoucí úseků firmy 

se za svého kolegu postavili, našlo se i ně-

kolik kolegů, kteří poukazovali na to, že 

Martin H. je sice jeden z nejvýkonnějších 

pracovníků, ale často zpochybňuje auto-

ritu vedení. Facka v podobné situaci je 

přece pochopitelná. A co vy, chtěli byste 

pracovat v podobné firmě?

Tento příběh je smyšlený, pokud si však 

do příběhu dosadíte žáka 7. třídy a ředite-

le školy, dostanete se do reality jedné ze 

základních škol na Praze 8. Ač by nikdo 

z nás asi nechtěl pracovat na pracovišti, 

kde je fackování zaměstnanců tolerová-

no, v okamžiku, kdy stejná situace dosta-

ne kulisy školní třídy, postoje velké části 

populace se podivně změní. Začnou se 

objevovat argumenty, že dnešní mládež 

se nedá zvládnout, že žáci nectí autoritu, 

potřebují řád (totéž psal už Aristoteles 

o svých studentech) a pedagog je dnes 

téměř bezmocný. Mnohé komentáře rodi-

čů podepisujících petici na podporu ředi-

tele odkazují na vlastní minulou zkuše-

nost, kdy před 20, 30, 40 lety byla facka 

ve škole přeci normální a všichni takto po-

stižení dorostli v pořádku do dospělosti.

Pedagog ve školní třídě to rozhodně 

nemá lehké, svým jednáním nastavuje 

žákům neustále společenskou normu, jak 

jednat v životních situacích. Ředitel fac-

kující své žáky však dává svým studen-

tům edukativní lekci. Učí je, že z pozice 

moci si může dovolit více než oni. Uka-

zuje jim, že se nedokáže vyrovnat s ote-

vřenou (ač nekonkrétní) kritikou. Sezna-

muje je s modelem řešení situace, kde 

spíše než respekt k odlišnému názoru 

Text: Martin Drnek
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a vyzrálé velkorysosti využívá otevřené 

a veřejné násilí. Tímto se žáci z hodin ma-

tematiky nebo českého jazyka s pedago-

gem v mžiku přesouvají do hodiny apli-

kované občanské výchovy. Zvolená 

lekce a prostředky jsou však chybné a je 

potřeba to říci jasně a hlasitě. Je tedy 

Pedagog ve školní třídě to 

nemá lehké, svým jednáním 

nastavuje žákům 

společenskou normu, 

jak jednat 

v životních situacích.

dobře, že ředitel školy pod tlakem okolí 

rezignoval.

Přijali jsme jako společnost fakt, že man-

želky doma jejich manželé nefackují. 

V trestním řádu pro podobnou situaci 

máme institut tzv. domácího násilí 

a oběť zde má právo na zákonnou ochra-

nu. Pokud jsme přijali, že na pracovišti 

a doma se nefackujeme, měli bychom 

důsledně požadovat, aby pedagogové 

nefackovali naše děti ve škole. O to více 

překvapí, když ministryně školství Vala-

chová téma glosuje myšlenkou, že uči-

telé jsou přetížení a není tedy divu, že 

jim ujede ruka. Zauvažujme na chvíli, 

co se nám tím snaží paní Valachová na-

značit. Bude snad od nynějška manžela 

v domácím násilí omlouvat opravdu 

těžký a nepříjemný den v práci?



Office MIX - prezentace, které 
se dětem líbí 
Připravte si netradiční výukovou hodinu s prvky videa, kvízů a nahrávek.

Používání moderních technologií a apli-

kací ve výuce se postupně stává běžným 

standardem ve všech předmětech. Téměř 

každá třída disponuje interaktivní tabulí 

nebo plátnem s projektorem, stále více 

dětí využívá tablety. Nepostradatelným 

nástrojem pro jejich efektivní využití 

jsou ale vzdělávací aplikace a kancelář-

ský balík Office v popředí s PowerPoin-

tem. Díky němu mohou nejen učitelé, ale 

i žáci vytvářet prezentace, které přitáh-

nou pozornost daleko více než strohý vý-

klad a pomáhají udržet strukturu hodiny. 

Office MIX – nástroj pro prezentace, 

kterými zaujmete!

Jednou z novinek, kterou Microsoft před-

stavil na své Roadshow pro školy, je dopl-

něk Office MIX. Uživatelé Office 2016 

a 2013 si jej mohou bezplatně doinstalo-

vat. A stojí to za to! Pedagogům pomůže 

s minimem úsilí zvýšit atraktivitu a zá-

bavnost vyučovací hodiny a podpoří in-

teraktivitu s žáky. Doplněk rozšiřuje kla-

sický PowerPoint o možnost přidávat do 

prezentace snadno audio a video nahráv-

ky, vlastní kresby, kvízy a ankety, screen-

shoty, náhledy webových stránek či 

různé simulace. Prezentující tak může 

jednoduše kombinovat audiovizuální 

prvky s textem a vlastním výkladem, což 

pomáhá udržet pozornost žáků po celou 

vyučovací hodinu. Hravost přednáše-

ného tématu zvyšuje vytváření kvízů

a anket. 

Prezentace se navíc dají snadno sdílet se 

studenty a kolegy online skrze multi-

funkční poznámkový blok OneNote, 

web či jiný výukový systém. Online úlo-

žiště Microsoftu umožňuje učiteli kdy-

koli prezentace bezpečně editovat a aktu-

alizovat a navíc je jednoduše sdílet se stu-

denty, kteří změny učitele okamžitě vidí. 

Žáci si tak mohou sami snadno opakovat 

látku z hodiny, napsat domácí úkol onli-

ne či spolupracovat se spolužáky, a to na 

jakémkoli zařízení s přístupem k interne-

tu. Učitel zároveň vidí jejich aktivitu 

a může ze záznamů vytvářet analýzy, ex-

portovat data do Excelu a vytvářet grafy 

či tabulky. Má tedy velmi přesný přehled 

o tom, jak dobře studenti látku chápou 

a které části je třeba vyjasnit či opakovat. 

Pochlubte se vaší skvělou interaktivní 

prezentací

Office MIX je k dispozici komukoli, kdo 

při přípravě na výuku využívá Power-

Point. Ti, kteří chtějí svou snahu zúročit 

ještě více než jen pouhým zájmem svých 

žáků, se mohou přihlásit do soutěže MI-

Xathon challenge, kterou Microsoft od-

startoval právě na své Roadshow pro ško-

ly. Stačí si jen vymyslet zajímavou, maxi-

málně 15minutovou interaktivní výuko-

vou prezentaci na jakékoli téma a zare-

gistrovat se na webových stránkách 

www.MIXathon.org, kde jsou k dispozi-

ci všechny potřebné informace o soutěži. 

Termín pro přihlášky je do 31. prosince 

2015 a ve hře jsou zajímavé ceny v čele 

s cestou na Globální vzdělávací fórum.

Microsoft 
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Top odpovědná firma  
Firma a škola

Pro více informací o projektech 

pro děti a školy navštivte webové 

strány www.vzdelavameprobu-

doucnost.cz a získejte přehled 

o aktivitách, za které Microsoft 

získal ocenění Top odpovědná 

firma v kategorii Firma a škola. 

EDUnápadník



Myšlenkové mapy 

Přemýšlíte někdy nad tím, jak se rychle naučit velké množství informací a pak si je v případě potřeby zase rychle 
vybavit. Nebo se vám stává, že sršíte nápady, ale ve výsledku jich většinu zapomenete, protože tvoří ve vaší 
hlavě nestrukturovaný chumel? Potřebujete si naplánovat nějakou činnost a mít ve věcech větší přehled? 
Možná by se vám mohly hodit myšlenkové mapy. 

Mentální mapy, podobně jako mapy kar-

tografické, jsou vynikajícím navigačním 

pomocníkem. Umožňují nám zorganizo-

vat si fakta, myšlenky a nápady tak, aby 

mozek mohl efektivněji fungovat. Na jed-

nom místě si můžeme udělat přehled, co 

o věci víme. Můžeme si plánovat další po-

stup, protože víme, kde jsme. Otevírají 

nám nové tvůrčí cesty, nad kterými může-

me přemýšlet. Pro velkou část lidí je snad-

nější si díky nim zapamatovat fakta i vzta-

hy.

Jak s tvorbou takové mapy začít? Zá-

kladní zásady tvorby myšlenkové mapy 

jsou následující: Základní slovo či pojem 

se napíšeme doprostřed papíru nejlépe 

položeného na šířku, dáváme tak mozku 

svobodu působit všemi směry. Místo 

pojmu je možné namalovat si do centra 

mapy i obrázek. Názorné zobrazení má 

často větší hodnotu než řada slov. Pokud 

se bojíte malovat, protože si myslíte, že 

to neumíte, vězte, než jste nastoupili do 

školy, rozhodně jste to tak neviděli.

K základnímu slovu či pojmu připojuje-

Text: Lukáš Šlehofer
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me pomocí vláken, někdy se mluví o vět-

vích, klíčová slova, která na něj myšlen-

kově navazují. Mozek pracuje na princi-

pu asociací, mapu tak můžeme neustále 

větvit. Jednotlivá témata lze provazovat 

i napříč jednotlivými vlákny, pokud 

spolu souvisí a pokud to ohled na pře-

hlednost mapy dovoluje.

Zkuste svoje myšlenky vyjadřovat klíčo-

vými slovy nebo slovními spojeními. 

Mapy by neměly obsahovat věty či celé 

textové pasáže. Krátká slovní spojení vy-

volávají v našem mozku další asociace 

a nutí jej k činnosti. Jinými slovy – myš-

lenkové mapy by měly obsahovat to nej-

podstatnější, pomyslnou slovní omáčku 

do nich není dobré psát.

Vlákna by neměla mít rovný tvar, ale 

měla by být různě zahnutá či klikatá. 

Není ale třeba se do toho nutit, každému 

vyhovuje něco jiného. Každopádně vý-

zkumy ukazují, že většina mozků prefe-

ruje nerovné čáry, protože se pak při 

čtení nenudí.

Můžete používat barvy. Podobně jako kli-

katé větve údajně aktivují mozek. Pokud 

v myšlenkových mapách existují různé 

úrovně, můžeme si vlákna malovat růz-

nými barvami a jednotlivé úrovně tak ba-

revně odlišit.

Pokud vás na nějakém vláknu napadne 

otázka, na niž neznáte odpověď, můžete 

si ji poznamenat a namalovat si k ní otaz-

ník. Případně můžete používat i jakéko-

liv další symboly, které potřebujete (vy-

křičník, „fajfku“, plus, minus …).

Při tvorbě myšlenkových map v týmu či 

rodině můžete využít techniku brainstor-

mingu. Hodí se v okamžiku, kdy přemýš-

líte o nových řešeních nebo chcete sesbí-

rat nápady na to, co do myšlenkové mapy 

zanést, a v daný okamžik vás nic nenapa-

dá.

Jedná se o poměrně jednoduchou a často 

užívanou metodu, jejímž cílem je gene-

rovat co nejvíce nápadů. Máte-li tedy ně-

jakou otázku či problém a chcete zkusit 

najít neotřelou odpověď či řešení, může-

te tuto techniku použít. Brainstorming vy-

chází z předpokladu, že společně, inspi-

rováni nápady ostatních, vymyslí lidé 

více než sami jednotlivci. 

Než se pustíte do brainstormingu, formu-

lujte si téma či problém nebo otázku, na 

kterou hledáte odpověď, tak, aby bylo 

pro všechny jasné, k čemu se mají vyjad-

řovat. V první fázi brainstormingu lidé 

chrlí nápady, jak problém řešit. Všechny 

nápady se zapisují, nejlépe na tabuli či 

papír tak, aby je viděli ostatní. Velmi důle-

žité a často porušované je druhé hlavní 

pravidlo první fáze, které zní: nehodnotit 

nápady ostatních. K hodnocení a výběru 

vhodných nápadů je dobré přistoupit až 

ve druhé fázi a nejlépe s určitým časo-

vým odstupem, který nám umožní získat 

potřebný nadhled. 

Metoda bývá občas kritizována kvůli 

tomu, že diskriminuje introvertní jedin-

ce. Extroverti totiž myslí tím, že mluví. 

Nevadí jim tedy říkat nápady, které ještě 

nemají zcela promyšlené, právě mluve-

ním o nich je cizelují. Introverti naopak 

potřebují k přemýšlení klid a ticho. 

Pokud něco říkají, mělo by to být již hlou-

běji promyšlené. Brainstorming tedy 

zjevně nahrává extrovertům. Existuje ně-

kolik technik, které mohou introvertům 

pomoci. Nejvíce osvědčené je před za-

čátkem brainstormingu zařadit několik 

minut, kdy si jeho účastníci mohou 

v klidu utřídit myšlenky a zapsat si je. 

Někdy bývá tato technika nazývána jako 

brainwriting. Teprve pak se přistoupí 

k prezentaci nápadů. Introverti tak získa-

jí prostor, kdy si mohou vše promyslet.

V PRÁCI 

n plánování porady, plánování projektu, sbírání nových nápadů

VE ŠKOLE 

n výpisky z knih, příprava otázek na zkoušení, při učení se cizím jazykům

V RODINĚ 

n společná dovolená, dárky k Vánocům, projekt nové zahrady

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ 

n životní plány, týdenní plán, osobní rozvoj

Kde lze myšlenkové mapy využít?

Myšlenkové mapy jsou technika 

umožňující přemýšlení v souvis-

lostech. Tvoří se tak, že graficky 

propojujeme klíčová slova vlák-

ny na základě reálných vzájem-

ných vztahů mezi nimi. V sou-

časné době se tato technika pou-

žívá nejen v oblasti učení, ale 

i plánování či kreativního řešení 

problémů. K nastartování pře-

mýšlení můžeme využít brain-

storming.
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I věčný začátečník může vyučovat 
v angličtině

Zapojit angličtinu do výuky dětí - a tedy praktikovat metodu CLIL* - ať už doma, či ve škole, můžete i vy, kteří 
jste v angličtině začátečníci. V rámci ESF projektu Janička (Ianua Linguarum Reserata) jsme ve spolupráci 
s rodilými mluvčími připravili 20 video-lekcí, které jsou doplněny o metodiku a pracovní listy pro žáky. Vše je 
zdarma k dispozici na webové stránce projektu janicka.scio.cz.

V rámci projektu bylo vytvořeno 20 

video-lekcí, v nichž rodilí mluvčí předá-

vají dětem na základní škole vybranou 

látku do hodin Člověk a jeho svět v ang-

ličtině. Videa jsou určena zejména pro 

první stupeň, ale mohou být využita 

napříč předměty i věkem, záleží na jazy-

kové vybavenosti dětí. Důležité je děti 

(i sami sebe) nepodceňovat. Zpětná 

vazba ze škol ukázala, že i žáci z nižších 

tříd 1. stupně jsou schopni s videem 

dobře pracovat. Porozumění napomáhá 

jak animace videa, tak obrázky s napsa-

nými slovíčky. 

Video-lekce pokrývají např. témata 

doprava, zodpovědnost, příroda, práce 

s mapou a další a jsou připraveny tak, aby 

s nimi mohli pracovat i ti učitelé a rodiče, 

kteří si nejsou svou angličtinou jistí. Pro 

práci s dětmi postačí základní schopnost 

porozumění videu. V rámci Společného 

evropského referenčního rámce pro 

jazyky by měla úroveň jazyka odpovídat 

přibližně A2, ale zpětná vazba ze škol 

ukázala, že s videi pracovali i učitelé 

s nižší úrovní.

Ke každému videu je připraven pracovní 

list pro děti, který shrnuje a ověřuje zís-

kané poznatky. Pro učitele a rodiče jsme 

pak zpracovali metodické listy, které 

obsahují rady a tipy, jak s videem praco-

vat, shrnutí děje a klíčových slov. K dis-

pozici je i kompletně přeložený a vyře-

šený pracovní list pro zhodnocení odpo-

vědí. 

Při přípravě na výuku je dobré projít si 

obecnou metodiku, která je pro všechna 

videa stejná. Vyberete si téma, které 

chcete s dětmi probrat, pustíte si video 

(seznámíte se s tématem), projdete meto-

dický list k vybranému tématu a vytisk-

nete pracovní list, případně i jeho sprá-

vné řešení.

S videi se dá pracovat různými způsoby. 

Je možné ho nejdříve pustit a pak s ním 

po částech pracovat. Nebo dát dětem 

k dispozici klíčová slova, projít je s nimi 

a pak teprve pustit video. S dětmi také 

můžete pracovat ve skupinách, či samo-

statně. Záleží na vás, který způsob prefe-

rujete a jak se vám nejlépe s dětmi pra-

cuje.  

Video-lekce včetně pracovních a meto-

dických listů prošly rozsáhlou pilotáží 

(ověřením funkčnosti) ve 400 různých tří-

dách po celé republice. Zpětná vazba uká-

zala, že jde o přínosné obohacení hodin, 

které baví jak žáky, tak učitele. „Jsem 

CLIL je jedním ze současných 

evropských trendů ve dvojjazyč-

ném vzdělávání, kdy si žáci osvo-

jují nové poznatky prostřednic-

tvím cizího jazyka, to znamená, 

že odborný předmět (například 

prvouka či matematika) je vyu-

čován v cizím jazyce. 

Zkratka CLIL vychází z anglic-

kého názvu Content and Lan-

guage Integrated Learning, do 

češtiny bývá překládána jako 

integrovaná výuka předmětu 

a cizího jazyka. 

Text: Eliška Sovová
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Co je to CLIL [čti: klil]? 
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ráda, že jsem si takové učení mohla 

vyzkoušet. Zjistila jsem, že jsem to 

v  pohodě zvládla i přes svou nedoko-

nalou angličtinu,“ napsala nám Mgr. 

Pavla Bartáčková ze ZŠ a MŠ Máchovo 

náměstí, Děčín.

Pro ukázku videa jsme vybrali téma 

Responsibility/Zodpovědnost, které pro-

vází zodpovědný a nezodpovědný rodilý 

mluvčí Joe. K videu si zkuste vyřešit při-

ložený pracovní list. Pevně věříme, že 

vás lekce bude bavit. 

Všechna videa včetně pracovních a meto-

dických listů naleznete na janicka.sci-

o.cz nebo na YouTube. 

A jaká témata jsme zpracovali? 

n Agriculture | Zemědělství

n Body Parts | Části těla

n Czech National Symbols | Státní 

symboly ČR

n Dvorak Antonin | Antonín Dvořák

n Environment | Životní prostředí

n Family | Rodina

n Family Events | Události v rodině

n Food and Health | Výživa a zdraví

n Global Issues | Globální problémy

n Minorities | Menšiny 

n Money | Peníze

n My School | Moje škola

n Nature | Příroda

n Place Where We Live | Místo, kde 

žijeme

n Prague | Praha

n Professions and Employment | 

Povolání a zaměstnání

n Responsibility | Zodpovědnost

n Time | Čas

n Transportation | Doprava

n Working with a Map | Práce s mapou 

Další informace o projektu je možné najít 

v brožuře Zkuste na vaší škole jazyky 

učit jinak. Mimo jiné je zde popsána 

metoda CLIL, co vše je potřeba, pokud 

chce škola získat jazykového asistenta, 

jakým způsobem je možné navázat 

zahraniční spolupráci, jak psát projek-

tové žádosti a v neposlední řadě jsou 

v brožuře zajímavé tipy na výukové mate-

riály. Brožura je ke stažení také na strán-

kách projektu. 

EDUnápadník

Projekt Janička, Ianua Linguarum Reserata, spolufinancovaný Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, zajistil ve spolupráci 

s British Council pro 40 základních škol zahraniční jazykové asistenty, kteří 

vyučovali zejména na 1. stupni metodou CLIL. Žáci a učitelé se tak setkávali 

s angličtinou mnohem častěji i v hodinách odborných předmětů, například 

matematiky, češtiny a tělocviku.

Vedle jazykových asistentů a VideoCLILu přinesl projekt školám i pomoc 

s jejich zapojováním do mezinárodních projektů a grantů nebo netradiční školení 

didaktických kompetencí. Zde se učitelé seznámili s osvědčenými tipy a triky 

„jak na jazyky“, metody, jak udržet pozornost svou i žáků a čím obohatit samotné 

hodiny nebo třeba zdánlivě nezáživné učení slovíček. Zkušenosti z projektu jsou 

popsány v brožuře Zkuste na vaší škole jazyky učit jinak. 

Projekt Janička, Ianua Linguarum Reserat



Kódujeme pro radost 

Programování už dávno není o biflování složitých kódů plných lomítek a závorek. 

Aktivity zaměřené na rozvoj digitálních 

dovedností, do kterých bez pochyby patří 

i programování, mohou být nejenom zají-

mavou příležitostí, jak trávit volný čas, 

ale i jak zajistit dnešní mládeži slibnou 

budoucnost. Stále více se totiž ukazuje, 

že pokročilá znalost IT technologií bude 

v budoucnosti na trhu práce doslova ne-

zbytná. Podle průzkumu Grand Coaliti-

on for Digital Jobs budou digitální do-

vednosti v roce 2020 vyžadovány na 

90 procentech pracovních pozic. Evrop-

ská Komise předpovídá, že do stejného 

roku bude v Evropské unii chybět přes 

800 000 ICT odborníků. Podle průzkumu 

společnosti Microsoft považují již dnes 

až dvě pětiny HR manažerů základy pro-

gramování za jeden ze základních před-

pokladů úspěšných uchazečů o pracovní 

místo. 

„Pochopení základů programování má 

pro smysluplné využívání informačních 

technologií stejný význam jako čtení pro 

pochopení psaného textu, a postupně se 

skutečně stává základní dovedností stej-

ně jako klasické psaní, čtení a počítání. Je-

dině tak se můžeme měnit z konzumentů 

technologií na jejich tvůrce, s plným vyu-

žitím našeho vlastního potenciálu,“ říká 

Irena Brifordová, ředitelka pro oblast 

školství, Microsoft.

Nedostatečnou podporu pro rozvoj digi-

tálních dovedností potvrzuje i Ondřej Ne-

umajer, konzultant pro vzdělávání: 

„Rámcový vzdělávací program pro zá-

kladní vzdělávání pochází už z roku 

2005. Časová dotace na rozvoj ICT do-

vedností je na celém druhém stupni ZŠ 

pouze jedna vyučovací hodina týdně 

pouze v jednom ročníku oproti patnácti 

hodinám matematiky nebo jedenácti ho-

dinám dějepisu a výchovy k občanství. 

Dvě třetiny českých učitelů ICT nemají 

na výuku takto strategické dovednosti do-

statečnou kvalifikaci.“

Evropský týden programování

Jednou z aktivit, která má napomoci roz-

šíření nezbytných digitálních dovedností 

mezi občany EU, je Evropský týden pro-

gramování (EU Code week), jehož cílem 

je ukázat veřejnosti, že programování 

není jen pro IT odborníky a může být i zá-

bavné. Záměrem komerčních firem i ne-

ziskových organizací a škol je přilákat 

více dětí k programování a zvýšit tak 

zájem o tyto obory na středních a vyso-

kých školách. Podle statistik EU totiž uni-

verzity nestíhají uspokojit zvyšující se 

poptávku zaměstnavatelů po absolven-

tech IT oborů.

Letošní, již třetí ročník se konal od 10. do 

18. října. V 36 zemích EU se uskutečnilo 

4200 akcí, kterých se zúčastnilo přes 

150 tisíc lidí. Microsoft se například za-

pojil odpolední akcí, v rámci které si děti 

mohly vyzkoušet programovat ve stále 

oblíbenějším programu KODU Game 

Lab, a uspořádáním kulatého stolu s od-

borníky z praxe, zástupci státní správy, 

škol, neziskových orgnizací i z řad rodi-

Martina Bulánková, Microsoft
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čů. V rámci kulatého stolu byl odstarto-

ván i další ročník Akademie programo-

vání.

Akademie programování

I přesto, že se na trhu nachází řada zají-

mavých výukových nástrojů, které děti 

učí zábavnou formou programovat, na 

školách rozvoj digitálních dovedností 

stále chybí. Nejčastějším důvodem je ne-

dostatečná kvalifikace učitelů a strach 

z probíraného učiva. Právě proto Micro-

soft již podruhé startuje ve spolupráci se 

sdružením Czechitas Akademii progra-

mování. Zapojit se mohou školy, ale i jed-

notlivci. Zúčastnit se mohou základní, 

střední i vysoké školy, domy dětí a mlá-

deže z celé České republiky.

Co je důležité – vyučující nemusí mít z ni-

čeho obavy. Čtyři hodiny školení ze stra-

ny organizátorů stačí na dostatečné před-

stavení programu KODU Game Lab 

a každý učitel získá kompletní materiály 

pro vedení hodiny. Na základě zkušenos-

tí z prvního ročníku můžeme garantovat, 

že děti opravdu ocení netradiční formu 

výuky, zajímavost hodiny i pokrokovost 

samotného pedagoga. A hlavně, na hodi-

nu se vždy opravdu těší a dobrovolně stu-

dují i doma.

Akademie probíhá v rámci destihodino-

vých workshopů, které mohou být sou-

částí výuky ICT nebo mohou probíhat 

jako odpolední kroužek – po deset týdnů 

či například třikrát v rámci tříhodino-

vých bloků. Účastníci se naučí progra-

movat aplikace a hry pro mobilní telefo-

ny, počítače a tablety prostřednictvím mo-

derních, avšak bezplatných nástrojů, 

jako jsou KODU, TouchDevelop, Visual 

Studio a další. Nastavení záleží na sa-

motné škole a učiteli.

I letos se chystá celosvětová akce 

Hodina kódu (Hour of code) 

a Microsoft bude hlavním part-

nerem. Loni se zapojily miliony 

lidí. Buďte mezi nimi a okuste 

vtipné a barevné tutoriály, které 

vám zábavnou formou přestaví 

svět programování. Stačí vám po-

čítač s připojením na internet 

a mohou se zapojit děti, dospělí 

i senioři. Hodina kódu probíhá 

od 7. do 13. prosince. Vyzkoušej-

te si nějaký z připravených tuto-

riálů na www.hourofcode.org 

nebo se přijďte na některou z po-

řádaných akcí podívat. Microsoft 

s Czechitas například pořádají kó-

dovací odpoledne na Vysoké 

škole ekonomické v Praze – více 

na www.facebook.com/akade-

mieprogramovani. 

O úspěšnosti projektu svědčí zapojení 

2500 dětí v minulém pololetí i zlatý certi-

fikát v rámci udělování cen Top odpo-

vědná firma v kategorii Společensky od-

povědný (a to již po půl roce od odstarto-

vání projektu). Akademie je pro školy 

a děti  zdarma. Více informací na 

www.akademieprogramovani.cz. 

Microsoft vás zve na 
Hodinu kódu 
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Čtenářské dílny našima očima 

Školy dostaly šanci vybavit si knihovny

Aby se podařilo nastartovat vztah dětí ke 

knihám co nejdřív, je nutné, aby si dítě 

i ve škole mohlo vybrat jakoukoli knihu. 

Tedy i kousky, které si učitelé oškliví 

jako škvár. Je to důležité proto, aby vní-

malo čtení jako vlastní zajímavou čin-

nost, a ne jako nátlak dospělých.  

Jak to všechno začalo

Letošní rok zaměřilo MŠMT svou pozor-

nost na rozvoj čtenářské gramotnosti 

žáků základních škol. Jak ji ovšem rozví-

jet? Formou čtenářských dílen. Je tedy na 

místě vysvětlit tento pojem:

Čtenářská dílna je způsob práce s knihou 

nebo knihami v rámci celého školního 

roku, celé školní docházky; děti jsou vta-

ženy do aktivního procesu, kdy si čtou sa-

mostatně nebo v menších skupinkách. 

Není to jednorázová metoda, zařazovaná 

„když zbude čas“, ale jde o celoroční sys-

tém práce s knihami a dětským čtenář-

stvím. Vychází z toho, že má-li dítě číst, 

musí dostat na čtení dostatek času. Tento 

prostor pro čtení žáků je třeba zařazovat 

pravidelně. Kromě času umožňuje dílna 

čtení podporu učitele i spolužáků v důle-

žitých aspektech podporujících přemýš-

livé čtenářství. Vede ho k osobní reflexi 

četby, ke sdílení zážitků, k samostatné-

mu i společnému hledání porozumění 

smyslu textu. 

Aby učitelé mohli zavést do výuky čte-

nářské dílny, dostaly školy peníze na 

nákup knih a tím i jedinečnou příležitost 

vybavit si knihovnu rozmanitými tituly, 

které jsou momentálně na knižním trhu. 

Jenže tady nastal u mnohých škol pro-

blém – jaké knihy vybrat, kde je v tako-

vém množství sehnat, jak připravit čte-

nářské dílny.

Pomáháme se vzděláváním dětí …

… to je přece mise společnosti Scio. 

A tak jsme vstoupili do děje a nabídli ško-

lám pomoc. Sestavili jsme seznam knih 

pro různé úrovně čtenářů na základní ško-

le, zohlednili jsme přitom jejich žánro-

vou pestrost knih (próza, poezie, odbor-

ná, komiks), i zda jsou pro kluky nebo 

holky. Seznam jsme nechali oponovat 

knihovníky, rodiči a učiteli, ke každému 

titulu jsme dodali anotaci a pak jsme zjiš-

ťovali jejich dostupnost na trhu. Poté 

jsme vyvěsili seznam 534 titulů na web 

a učitelé si tak mohli podle již zmíněných 

kritérií velmi jednoduše knihy vybírat.

Aby dítě získalo a rozvíjelo svůj vztah ke 

knihám, musí být jimi obklopeno. Někte-

ré děti mají vytvořeny ideální podmínky 

doma, když jejich rodiče čtou a mají vy-

bavené knihovny, jiné děti to štěstí nema-

jí. A právě tady vidíme důležitou roli 

školy – dát dětem knihy „pod nos“. 

Známe školy, kde jsou v každé třídě poli-

ce s knihami, s velmi pestrou nabídkou 

od časopisů, přes komiksy a dívčí román-

ky až po encyklopedie. Učitelé tady příliš 

neřeší, jestli je to vždy kniha „na úrovni“, 

protože jde přece o to, aby děti četly, co-

koliv, podle vlastního výběru. Čím víc 

budou mít načteno, tím lépe pak mohou 

časem poznat i kvalitní knížku.

 Ale zpět k našemu příběhu o čtenářských 

dílnách.

Jak z chaosu vznikl řád

Ve Scio neustále drnčely telefony. Otáz-

ky ze škol byly podobné: Podle čeho si 

máme kupovat knihy? Kolik od jednoho 

titulu? Jak má vypadat čtenářská dílna? 

Jak máme s knihami ve čtenářských díl-

nách pracovat? Za jak dlouho nám pošle-

te knihy? Stihneme to všechno? 

A tak jsme radili, pomáhali s výběrem 

knih, jednali jsme s knihkupci a naklada-

telstvími, balili nekonečné zásilky, pora-

dili jsme školám a vytvořili „kuchařku“ 

pro čtenářské dílny s konkrétní knihou. 

Chtěli jsme jim co nejvíc ulehčit práci, 

protože často slýcháváme postesk učite-

lů – my bychom to dělali rádi, ale kde na 

vymýšlení nových věcí vzít čas? Nemáte 

nějaký „mustr“ přípravy? Takový 

„mustr“ jsme připravili a podle reakcí 

jsou učitelé spokojeni. Někteří, že mají 

knihovnu složenou z mnoha titulů, jiní, 

že mají jeden titul ve dvaceti výtiscích. 

Všichni ocenili praktické metodiky ke 

čtenářským dílnám.

O jaké knihy byl zájem?

Poptávka byla i po klasických knihách, 

jako je například Babička, Kytice, Malý 

princ nebo Jára Cimrman, ale nakonec 

zvítězili většinou autoři dětských knih. 

Nejen ze zvědavosti jsme sestavili žebří-

ček 10 nejžádanějších knih.

Jana Codlová, Scio 
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Zjistili jsme také, že někdy učitelé před-

pokládají, že kniha není pro děti vhodná, 

že děti nejsou na knihu zralé, takže ji sice 

koupí, ale nedají ji do oběhu. Je to škoda, 

protože ze škol, kde učitelé už čtenářské 

dílny realizují, máme zpětnou vazbu, že 

děti mnohdy překvapily učitele tím, jak 

text uchopily, jak mu porozuměly, třeba-

že byli učitelé přesvědčeni, že je kniha 

příliš náročná. 

Jak mají školy naložit se získanými 

knihami?

Milí učitelé a rodiče, obklopte děti kniha-

mi, kromě školní knihovny je dejte do 

tříd, družiny, klubu, na chodby. Vyvěste 

do každé třídy i školní knihovny mapu 

Čtenáře, kde je srozumitelný popis toho, 

co zvládá čtenář na různé úrovni. Seřaď-

te knihy podle těchto úrovní nebo na kaž-

dou dejte štítek s číslem 1–6 (1 = úplný za-

čátečník, 6 = zkušený čtenář). Děti se 

budou líp orientovat a samy časem po-

soudí, do které police pro kterou knížku 

mají sáhnout. A konečně – nechte děti, 

aby vám pomáhaly s výběrem a nákupem 

dalších knih, vaše knihovna bude rozma-

nitější.

10 nejžádanějších knih  

1  Svěrák, Z.  Tatínku, ta se ti povedla

2  Šrut, P.  Lichožrouti

3  Lobel, A.  Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

4  Lindgrenová, A. Děti z Bullerbynu

5  Kinney, J.  Deník malého poseroutky

6  Žáček, J.  Krysáci

7  Orwell, G.  Farma zvířat

8  Drijverová, M. Čeští panovníci byli taky jenom lidi

9  London, J.  Bílý tesák

10  Scheffler, U. Detektiv Klubko, Záhada červené ponožky
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Aby věty nebolely

Každý z nás po celý život neustále komunikuje s druhými. I když zrovna nic neříkáme, vysíláme určité signály 
k druhým lidem. Ti je pak přijímají, vyhodnocují a na základě toho s námi jednají. Princip je jednoduchý. Někdo 
může namítnout, že když se s druhým nestýkám, přece s ním nekomunikuji. Platí však, že i tím, že s někým 
nemluvím nebo se s ním nevídám, vysílám nějakou zprávu. Třeba ta zpráva znamená, štveš mě tak, že s tebou 
ani nemůžu být. Ale je to informace, kterou druhému dáváme. 

 Mezilidská komunikace je plná různých 

nástrah a úskalí. Jedním z největších je 

to, že druhý si vyloží naše zprávy a signá-

ly jinak, než jsme my sami zamýšleli. Pří-

kladem takové situace může být třeba 

scéna ze včerejší procházky. Dítě vidí na 

cestě louži a rozběhne se k ní. Než stačí 

rodič zareagovat, dítě do louže vběhne, 

přestože nemá nepromokavé boty. Na-

štvaný rodič na něj křikne: „Ještě se v té 

louži vyválej.“ No, a nadšené dítě to vy-

hodnotí jako nečekaný pokyn ke skvělé 

zábavě a udělá to, co rodič řekl. Že rodič 

dětské nadšení nesdílí, je nasnadě. 

Komunikační nedorozumění však nevy-

cházejí jen z toho, že neporozumíme skry-

té ironii. Kolikrát si vyložíme gesta či mi-

miku doprovázející nějaké sdělení úplně 

jinak, než mluvčí zamýšlel. Kolikrát se cí-

tíme dotčeni něčím, co vůbec nemířilo na 

nás. Asi si dovedeme představit situaci, 

kdy jeden z členů rodiny přichází naštva-

ný a unavený z práce. Přijde domů 

a pozdraví obrazně řečeno na půl úst. 

Druhý si to vyloží tak, že je naštvaný na 

něj, ale nechápe proč. Zárodek konfliktu 

už je na světě. Proč má na mě být druhý 

co naštvaný, když já se mu tu tak dělám 

s večeří.

Důležité je si uvědomit, že při komunika-

ci vysíláme dva druhy signálů:

Věcné signály – tvoří obsah toho, co 

chceme říci – tj. informace, které chceme 

předat; tento druh komunikace je relativ-

ně dost přesný.

Vztahové signály – jejich prostřednic-

tvím dáváme lidem najevo, co si o nich 

a podstatě věci skutečně myslíme; tento 

druh komunikace je velmi nepřesný (na-

př. různým gestům mohou dát různí lidé 

různý obsah), proto v ní dochází k mnoha 

nedorozuměním.

Některé výzkumy uvádějí, že vztahové 

signály tvoří přes 90 % toho, co během 

komunikace vnímáme. Jenom méně než 

10 % tvoří obsah.

Pokud tedy s někým komunikujeme a jde 

nám o to, abychom si s ním skutečně poro-

zuměli, měli bychom si dát pozor na neu-

stálé vyjasňování toho, zda dobře rozu-

míme tomu, co druhý říká. Je též velmi 

důležité informovat našeho komunikač-

ního partnera o tom, jak vnímáme jeho 

signály, a to jak věcné, tak vztahové. Dě-

láme mu tak jasno v tom, jak reagujeme 

na obsah toho, co říká nebo dělá, ale i na 

to, jak se chová a co to v nás vyvolává. 

V komunikaci existuje celá řada postupů, 

které ji blokují. Jsou to především ty, při 

nichž nerespektujeme individualitu a dů-

stojnost druhého a jednáme s ním svrchu, 

vyvyšujeme se či se cítíme nadřazení. Ji-

nými slovy vysíláme pro druhého nepří-

jemné vztahové signály. Druhý, ať už je 

to dítě, či partner, se cítí ohrožený. 

V daný okamžik pak zcela přestává řešit 

obsah toho, co říkáme, ale soustředí se na 

vlastní obranu. 

Často se do těchto komunikačních situa-

cí dostáváme, když druhému sdělujeme 

něco, co se nám na jeho chování líbí 

nebo, častěji, co se nám nelíbí. Představ-

me si situaci, kdy rodič vyčítá dítěti pozd-

ní příchod domů a komentuje to slovy: 

„Ty jdeš zase pozdě. Měl by sis uvědo-

mit, že takhle to dál s tebou nejde. Podí-

vej se, jak se s maminkou snažíme, abys 

měl první poslední, a ty nejsi schopen do-

držovat ani jednoduchá pravidla. S tebou 

je to hrozný. Podívej se na starší sestru. 

Text: Lukáš Šlehofer 
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Některé výzkumy uvádějí, že vzta-
hové signály tvoří přes 90 % 

toho, co během komunikace vní-
máme. Jenom méně než 10 % 

tvoří obsah.
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Ta chodí vždycky včas.“ 

Je zcela pochopitelné, že je rodič naštva-

ný, a je jasné, že dítě porušilo pravidla, 

která byla dopředu dána. Je na místě dítě-

ti sdělit, co se stalo. Můžeme ale volit 

jinou formu. Můžeme začít třeba tím, že 

popíšeme, jak se sami cítíme, třeba tak, 

že řekneme: „Jsem fakt vytočený a na-

štvaný.“ Pak by mohl následovat co nej-

konkrétnější popis situace, která se stala: 

„Je devět hodin. Dohodli jsme se, že 

budeš domů přicházet v osm nebo nám 

dáš vědět.“ Můžeme druhého vyzvat k vy-

světlení. „Můžeš mi říct, co se stalo?“ Dá-

váme tak druhému prostor k vysvětlení. 

Dítě může říct, že se zapomnělo u kama-

ráda nebo, že nestihlo autobus a mobil si 

nechalo doma apod. Často se ukáže, že 

druhý nejednal ze zlé vůle. Na druhou 

stranu je jistě dobré připomenout, že na-

stavená pravidla jsou důležitá a že trváte 

na jejich dodržování. „Dohodli jsme se, 

že budeš chodit domů v osm hodin. Je 

pro mě důležité, abys toto pravidlo dodr-

žoval.“ Oproti prvnímu řešení tak nijak 

neútočíme na druhého a nesnižujeme 

jeho lidskou hodnotu tím, že jej srovná-

váme se starší sestrou. Také nijak neze-

všeobecňujeme jeho chování slovy 

„zase“ nebo „nejsi schopen dodržovat 

jednoduchá pravidla“. Možná to ani není 

pravda, a pokud je, nemá to smysl pro ak-

tuální řešení situace. 

Je jasné, že druhé popsané řešení se mno-

hým z nás bude zdát umělé. Je to proto, 

že ve společnosti jsou zakořeněné určité 

komunikační vzorce, které slýcháváme 

mnohokrát za život. Je tedy pravdou, že 

takovýto způsob komunikace s druhým 

vypadá zpočátku trochu šroubovaně. Asi 

nikomu se nedaří jej hned plně přijmout 

a aplikovat. Každá změna chce čas 

a vlastní úsilí. V tomto případě se podle 

zkušeností dlouhodobě vyplácí. Vždyť 

co je v životě důležitějšího než kvalitní 

vztahy s druhými. Ty se nerodí z ničeho ji-

ného než z kvalitní komunikace.

Chceme-li se s někým dohod-

nout, je dobré mít na paměti, že 

druhý nevnímá jen obsah toho, 

co říkáme. Mnohem větší pozor-

nost věnuje tzv. vztahovým sig-

nálům. Ty jsou značně nepřesné 

a je dobré se věnovat vyjasňová-

ní toho, jak to oba myslíme. 

Chceme-li druhému sdělit, co se 

nám líbí nebo nelíbí, je dobré: 1) 

popsat vlastní emoce, 2) popsat 

konkrétními slovy, co se stalo, a 

3) říct, co čekáváme, že se stane. 

Shrnutí 

EDUnápadník

vyčítání, obviňování 

kázání, moralizování 

citové vydírání 

varování, zákazy, příkazy, pokyny

věštba či interpretace 

vyhrožování 

srovnávání 

ponižování, urážky 

shazování či ironie 

nálepkování 

Neefektivní způsoby komunikace:



Jak se úspěšně připravit na přijímací 
zkoušky?

Jak vybrat formu přípravy, která sedne právě vašemu dítěti? A na co všechno je dobré myslet? 

Písemné práce, testy, zkoušení, prezenta-

ce výsledků projektových prací a jiné, 

méně tradiční interaktivní formy ověřo-

vání nabytých poznatků. V průběhu škol-

ního roku jsou ve školách různou formou 

ověřovány znalosti, které děti v rámci 

školní přípravy za určité období získaly. 

Významnými ověřovacími zkouškami, 

jejichž úspěšné absolvování umožňuje dí-

těti další vzdělávání ve vybraném oboru 

střední školy, jsou přijímací zkoušky. 

Možností, jakým způsobem se připravo-

vat na přijímací zkoušky na střední ško-

lu, je velké množství. Jak vybrat formu 

přípravy, která sedne právě vašemu dítě-

ti? A na co všechno je dobré myslet? 

Text: Markéta Uhlířová 

48

7 tipů pro efektivní přípravu: 

připravte si co nejvhodnější strategii 

přípravy – přizpůsobte ji vzděláva-

cím potřebám, učebnímu stylu dítě-

te, náročnosti přijímacích zkoušek

začněte s přípravou co nejdříve - čím 

dříve začnete, tím systematičtější 

a méně náročná příprava bude

vytvořte si časový plán přípravy - pří-

pravu si rozvrhněte do vhodného ča-

sového úseku, volbu produktů může-

te časovému plánu přizpůsobit  

sežeňte si co nejvíce informací k da-

nému typu přijímací zkoušky – ob-

starejte si ukázkové nebo přímo ilu-

strační testy z minulých let, brožury 

a informační materiály, zajděte na 

dny otevřených dveří

pořiďte si nejvhodnější materiály 

a pomůcky k přípravě – zajistěte si 

sady tištěných testů a on-line testy 

z minulých let

kombinujte různé formy přípravy – 

zvýšíte efektivitu a provázanost pří-

pravy s učebním stylem, příprava 

tak bude komplexnější

 zvolte nevhodnější formu přípravy 

1

2

3

4

5

6

7
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Výhody a nevýhody přípravy na přijímačky 

Přípravné 
prezenční kurzy
 

n systematičnost, pravidelnost
n seznámení se s různými typy úloh, podobou 

testu, 
n vysvětlení, jak testy řešit, 
n možnost se zeptat lektora přímo na lekci, 
n získání doporučení a tipů k řešení úloh

On-line kurzy
 

Testy

Přijímací 
zkoušky nane-
čisto

Učebnice, sešity, 
encyklopedie

Domácí příprava 
formou doučo-
vání

Příprava ve 
škole
 

Přípravné kurzy 
pořádané 
školami   

n zhoršená možnost individuální práce, 
n možnost kolize termínů konání s jinými 

aktivitami, 
n finanční  a časová náročnost 

n kdekoliv a kdykoliv dle vlastního tempa 
n možnost vícekrát přehrát výklad, vybrat lekce 
n atraktivní prvky,
n vysvětlení postupů řešení úloh, 
n okamžitá kontrola odpovědí, 
n záruka didaktické kvality lekcí 

n nutnost připojení k internetu, 
n možnost odvádění koncentrace lákadly na 

internetu, 
n riziko předčasného ukončení
n nemožnost se doptat

n seznámení se se strukturou testů a typem úloh, 
n okamžitý náhled výsledků, 
n atraktivní forma, 
n možnost porovnání s vrstevníky

n zajišťuje jen část přípravy – procvičování testů, 
n nutnost kombinace s jinými materiály

n vyzkoušení atmosféry zkoušek
n komplexní vyhodnocen,
n srovnání s ostatními vrstevníky, 
n doporučení dalšího postupu přípravy

n pouze kontrolní forma přípravy a připravenosti 
uchazeče, 

n chybějící možnost se doptat osobně na 
nejasnosti 

n příprava dle vlastního tempa,
n lepší zapamatování při učení se z vlastních 

poznámek
n finanční nenáročnost

n chybějící zpětná vazba, řád a pravidelnost
n kolísavost motivace a pozornosti
n riziko nesprávnosti informací (sešity), 
n chaotičnost
n nesnadná orientace v množství látky
n nároky na rodiče a jejich zapojení do přípravy

n přizpůsobení individuálním potřebám (obsah 
látky, tempo postupu)

n přizpůsobení časovým možnostem
n vzbuzení vyšší motivace k učení

n finanční a časová náročnost 
n závislost na kvalitě lektora/učitele
n zaměření více na výklad/ procvičování látky než 

na práci s testem

n známé prostředí,
n systematičnost, pravidelnost,
n průběžná zpětná vazba,
n možnost vzájemného vrstevnického učení
n finančně nenáročné

n vliv vztahových problémů v kolektivu a vztahu 
mezi žákem a učitelem na motivaci 
a koncentraci, 

n závislost na kvalitě a erudovanosti učitele,
n kolísavá koncentrace pozornosti

n známé prostředí
n systematičnost, pravidelnost,
n seznámení se s různými typy úloh, podobou 

testu, 
n vysvětlení, jak testy řešit, 
n finančně méně náročné

n zhoršená možnost individuální práce, 
n možnost kolize termínů konání s jinými 

aktivitami 
n závislost na kvalitě a erudovanosti učitele

+ -



Filmový učitel po česku 

V českém filmu se postava učitele obje-

vuje poměrně často. Jednou je tam učitel 

prezentován jako hrdina a charismatická 

osobnost, jindy jako pokrytec, či slabo-

ch, který nezvládá sám sebe natož své 

žáky. Je tedy evidentní, že divákům je 

o učitelské profesi skrze film předkládá-

na velmi pestrá škála obrazů i charakterů 

jednotlivých postav. Připadá mi jen, že 

čím více se blížíme současnosti, tím více 

tmavých barev na této paletě přibývá. 

Proto je zajímavé podívat se na průřez zá-

sadních filmových počinů, jež mediální 

obraz učitele utváří.

Režisér Martin Frič natočil ve 40. letech 

snímky, které zachycující školní prostře-

dí a diváka baví dodnes. Ve snímku Mrav-

nost nade vše profesor Karas (Hugo 

Haas) vystupuje ve škole jako hlasatel 

morálky a vůči studentům vystupuje jako 

silná autorita, zatímco v soukromí je sla-

bochem, který lže a zapírá svoji neman-

želskou dceru. Jako roztomilý zbabělec, 

myšleno eufemisticky, působí profesor 

Matulka (Jindřich Plachta), který se ve 

filmu Cesta do hlubin Študákovy duše 

bojí vykonat svoji závěrečnou zkoušku 

natolik, že jej k tomu musí přinutit lstí 

jeho studenti. Film Škola základ života 

ukazuje učitelský sbor tak pestrý, že jej 

nejlépe vystihuje studentský časopis Řev 

septimy, jehož taxonomie udává napří-

klad kategorii okoličnatí s tvrdými lí-

mečky, brejlovci či mroži (učitelé s kní-

rem).

Prezentace učitele z let 1945-1989 je 

velmi různorodá a také ovlivněná tehdej-

ší propagandou komunistického režimu. 

Od komedií: Marečku, podejte mi pero!, 

Pětka s Hvězdičkou, Bota jménem Meli-

char atd. vznikly také vážnější snímky, 

které ukazují učitele jako hrdinu. Platí to 

zejména pro film Vyšší princip, v němž je 

profesor latiny Málek (František Smolík) 

zosobněním morální síly člověka, který 

odvážně usiluje o spravedlnost a snaží se 

pomoci svým studentům, zatčených 

gestapem za studentskou recesi. Přičemž 

riskuje vlastní život, když v období heyd-

richiády veřejně prohlásí: „Z hlediska 

vyššího principu mravního, vražda na ty-

ranu není zločinem.“  Ve filmu Škola 

otců učitel Pelikán (Karel Höger) přesta-

vuje ostrou kritikou lidské morálky a se 

zápalem bojuje proti pokrytectví, malo-

měšťáctví, alkoholismu i dětské práci. 

Odvahu musí prokázat i mladý učitel 

Dudka (Pavel Kříž) ve snímku Kdo se 

bojí, utíká, když přichází do vesnice pová-

lečného pohraničí učit tamní komunitu 

Romů, která je vůči škole silně nedůvěři-

vá.

Po sametové revoluci se začaly objevo-

vat snímky, které se snažily reflexi minu-

losti. Jedním z nich je Obecná škola, kde 

v roli kantora vystupuje nezapomenutel-

ný Igor Hnízdo (Jan Tříska). Charisma-

tický učitel, jenž se nebojí využívat rá-

kosky k nastolení kázně, kterou si ale 

získá především díky své lyricko-epicky 

vedené výuce a otevřeným jednáním smě-

rem k žákům. Učitel Hnízdo je takovým 

pseudohrdinou, který vypráví žákům 

poutavé historky plné heroických činů 

(jež je dojmou až k slzám), zatímco on 

sám je do jisté míry za zbabělce a suknič-

káře. 

Svým způsobem zlomový, je snímek 

Bohdana Slámy Venkovský učitel, 

v němž je u nás poprvé znázorněn učitel 

s homosexuální orientací – Petr Odehnal 

(Pavel Liška). Kladně jevící se postava to-

hoto učitele je mravně diskreditována, 

když se dopustí sexuálního zneužití 

chlapce, kterému pomáhá s přípravou do 

školy.

Filmy nultých let podávají divákovi 

o stavu českého školství alarmující obra-

z. Snímek Gympl ukazuje odtrženost 

školy od reality a řadu karikatur (kreatur) 

učitelského sboru. Jeden profesor by přál 

svým studentům zažít válku, další taxi-

kaří, aby uživil rodinu a třídní Tomáš (To-

máš Matonoha) zase se svými žáky po ve-

čerech pije, kouří trávu a nakonec má sex 

se studentkou přímo ve škole.

Nejsyrovější zachycení školního prostře-

dí však nabízí trilogie Bastardi, v níž je 

několik učitelů svými žáky brutálně zmlá-

ceno, učitelé jsou napadání vulgarismy 

ze strany žáků i jejich rodičů, praktikant-

ka na škole je žáky znásilněna a následně 

usmrcena. 

Je, věřím, vhodné reflektovat i to, čeho se 

české filmy, v souvislosti s učiteli, nedo-

týkají. Nikde se neobjevují postavy peda-

gogů – inovátorů. Učitelů, kteří by děti 

motivovali nebo je dokonce nadchli 

a vzbudili v nich skutečný zájem (vím 

sama, že se takoví učitelé v našich ško-

lách najdou). Místo toho se v současném 

filmu objevují spíše archetypy učitelů, 

kteří jsou mravně pochybní a nevadí jim, 

že porušují etiku své profese. Učitelé, 

kteří si neumí poradit se situacemi ve 

škole a kterých si ostatní ani neváží. Zdá 

se mi, že v současném českém filmu jsou 

učitelé vyobrazeni mnohem hůř než by si 

zasloužili. Současný film zpochybňuje 

učitele jako morální autoritu, a právě 

proto bych reálným učitelům přála, aby 

začaly vznikat vyvážené snímky, které je-

jich mediální obraz zaslouženě vylepší. 

Film je totiž silným médiem předkládají-

cí divákům o učitelích určitou představu, 

se kterou se nejeden z nich může ztotož-

nit i v reálném životě. A to by byla škoda.

SCIO.BLOG.RESPEKT.CZ 
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Káva a vzdělávání 

Ranní setkání nad kávou s krátkou přednáškou na zajímavé téma a následnou diskusí. 
Chceme si s vámi povídat o vzdělávání, výchově, školství a zajímavých trendech v této oblasti.

kava.scio.cz
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