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Vzdělávání bez hranic
V poslední době se mi zdá, že téma vzdělání bývá
hned po počasí nejčastějším předmětem rozhovorů.
Ať jste kdekoliv a mluvíte s kýmkoliv. Možná je to
tím, že každý má několikaletou zkušenost se školním prostředí, během které si na vzdělání vytvořil
osobní názor, jenž má potřebu sdílet s druhými.
A optimističtějším vysvětlením by bylo to, že si
mnohem více než kdy dříve začíná naše společnost
uvědomovat, jak je téma vzdělání významné a proto
mu věnuje svoji pozornost. Začnete-li však tyto
běžné rozhovory analyzovat, zjistíte, že se v nich
mnohdy rýsují jakési hranice. Hranice, které určují
diskurs, v němž jsme zvyklí o vzdělávání mluvit.
Takže se ve většině případů téma zúží pouze na
povinnou školní docházku a naši subjektivní zkušenost, skrze kterou máme tendenci poměřovat, zda je
dnešní škola lepší, nebo horší, než byla za nás a zda
toho umí dnešní absolventi více, či méně. Přitom by
pro diskusi o vzdělávání bylo užitečnější, kdybychom se tyto hranice pokoušeli překračovat. Pro
začátek třeba tím, že se začneme sami sebe ptát, kde
leží hranice vzdělávání. Musí být vůbec nějaké?
Čím se můžeme inspirovat v zahraničí? Co všechno
děti poznávají za hranicemi školního pozemku?
A co se naučíme, když opustíme zónu osobního
komfortu?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe
i své kolegy ve Scio podnětné čtení.
Markéta Majerová
Šéfredaktorka
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5 zajímavostí ze světa
vzdělávání
Školy budoucnosti
Podle představ Jonathana Rochelle, ředitele oddělení managementu vzdělávacích aplikací Google, nebudou děti
v roce 2066 listovat v encyklopedii, ale
vyhledávat si informace online s pomocí
Wikipedie. Spolupracují na projektech
s vrstevníky na dálku v online platformách – spolupráce a lidská interakce
jsou prioritou a školy na ně myslí stejně
jako na základy matematiky nebo programování. Děti nejsou ve třídách podle
věku, soﬁstikované počítačové testy
pomáhá vytvářet skupiny podle zájmu
a dovedností. Aby technologie mohly
zlepšovat svět vzdělávání, je potřeba,
aby k nim měli vztah učitelé a přinášeli je
do škol. Jejich hlavním cílem by mělo
být, aby žáci nejnovější produkty komfortně používali, protože právě to se jim
v dalším životě bude hodit.
Rysy kvalitního učitele
Australští odborníci vydali komplexní
zprávu o povaze kvalitního vzdělávání,
informuje příspěvek na blogu EduReasearch Matters. Hlavní poselství je
zřejmé – kromě učitelských kompetencí,
které jsou ke kvalitní výuce třeba, skutečně dobří učitelé musí mít také pozitivní lidské vlastnosti jako smysl pro
humor, férovost nebo laskavost. V Austrálii se hlasy volající po určitých osobnostních testech uchazečů o studium na
pedagogických fakultách již objevily.
Autoři zprávy nyní přináší rozbor toho,
co dělá kvalitní vzdělávání kvalitním,
a věří, že je to právě kombinace pozitivních osobnostních rysů a vysoká úroveň
učitelských kompetencí.
Pohyb prospívá mozku
Britský deník The Guardian ukazuje
dopad různých fyzických aktivit na fungování mozku, který je sám často přirovnáván ke svalu. Kromě jeho procvičování čtením a počítáním příkladů v lavici
však lze mozkovou aktivitu ovlivnit
pohybem, jak ukazují aktuální studie –
a různý pohyb má vliv na různé oblasti

mozku. Na zlepšení paměti působí
aerobní cvičení, díky kterému se podle
studií na všech věkových skupinách zvětšuje struktura hipokampu.
Digitální inteligence
Internetový server Světového ekonomického fóra ve svém článku radí vybavit
děti digitální inteligencí. Ta se skládá
z osmi složek: 1. digitální identita, 2. využívání technologií, včetně schopnosti
kontroly rovnováhy online a oﬄine
života, 3. digitální bezpečnost, 4. digitální zabezpečení, 5. digitální emoční
inteligence, 6. digitální komunikace,
7. digitální gramotnost, 8. digitální
práva, tj. porozumění a prosazování osobnostních práv, včetně autorských, práva
na soukromí, svobodu slova a další.
Mýty ve vzdělávání
Deník The Guardian vyvrací neurologické mýty, které dále ovlivňují proces
vzdělávání. Jedním z nich je teorie
o třech základních učebních stylech stu-

dentů - vizuální, sluchový a kinestetický.
Přestože k podpoře takového členění
není dostatek důkazů, mýtu věří podle
ankety 93 % britských učitelů. Další
mýtus člení žáky podle velikosti mozkových hemisfér – ti s větší pravou hemisférou jsou intuitivní a kreativní, ti s více
vyvinutou levou částí mozku jsou spíše
racionální a objektivní. Teorie vychází
z výzkumu ze šedesátých let, který
popsal nezávislé fungování hemisfér
u epileptiků s přerušenou spojitostí. U studentů ale může vést ke ztrátě motivace
v některých oblastech, protože na to
prostě „nemají mozek“. Pravděpodobně
nejrozšířenější mýtus pak tvrdí, že využíváme pouze 10 % naší mozkové kapacity. Toto tvrzení zřejmě vychází z předpokladu, že se vždy máme kam zlepšovat
a že plně neznáme svůj potenciál. Přesto
se jedná o zcela nepravdivou informaci,
které neodpovídá žádný vědecký výzkum.
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Dokonalé espresso z knihy?
To je LiStOVání
Text: Eliška Sovová

Unikátní projekt Listování Lukáše Hejlíka běží už 15 let. Každý měsíc představuje zajímavou či novou knihu.
Nejedná se o klasické veřejné čtení, ale o inscenaci se vším všudy – kostýmy, rekvizitami i hudbou. Kde můžete
LiStOVáNí zastihnout a na co se můžete těšit? Více v rozhovoru.

Stál jste u zrodu projektu Listování,
který prostřednictvím scénického
čtení představuje knihy divákům. Kdy
a kde se poprvé objevila myšlenka na
scénické ztvárnění knížek?
V Českých Budějovic, ze kterých mimochodem právě teď, po 15 letech, odpovídám na tyto otázky. Byl to dobrý nápad,
i když dost nevinný. Řekli nám v jednom
knihkupectví, nechcete zkusit připravit
takový fajn večer z knížky Emila Hakla?
A my, že ano. Chtěli jsme dělat něco
mimo divadlo, hned první rok v angažmá
mi bylo jasné, že nesmíme zakrnět v oblastním bahnitém stereotypu. S knihou
jsme se hýbali, použili hudbu, lidi se více
než bavili a my šli na další a další. Dnes
dělám hlavně LiStOVáNí, jsme o 15 let
a 103 knih dál, hrajeme dopoledne pro
školy i večer pro veřejnost a lítáme do
všech koutů naší krásné Czechie. A je
fajn, že i do Budějek.
Co pro Vás LiStOVáNí znamená?
Dítě! Není to jen práce, která mě živí,
tedy koníček, který zůstal koníčkem
a ještě mě živí, stejně jako částečně i mé
kamarády herce. Slavný díky televizi
jsem byl už dvakrát, ale to všechno jsou
instatní věci. Člověk sejde z obrazovky,
sejde z mysli. LiStOVáNí je možná na vrcholu nebo se ten vrchol blíží a logicky si
uvědomuju, že nás zase čeká cesta dolů,
ale je to pro mě prostě velmi osobní záležitost.

průkopníky žánru SCÉNICKÉ ČTENÍ,
které zní poměrně odpudivě. Na tenhle
podtitul do divadla nikoho nedostanete.
Slovo čtení je jako slovo klášter. A tak přesvědčujeme a daří se nám lidi, kteří přijdou poprvé, oslovit natolik, aby se vraceli spontánně a beze strachu..), abychom se jim stali jejich večerním živým
seriálem. To samé na školách. Tisíckrát
jsem viděl tváře puberťáků v tělocvičně
s výrazem: To nám tady jako budete číst?
Když se na konci chlámou, stydí, jsou dojatí, emoce z nich tryskají a díky nám zjistí, že je čtení naopak v pohodě, a že když
někdo čte, není prostě zákonitě trapnej, je
to radost.
Podle jakého klíče vybíráte knihy ke
ztvárnění? A jak na Vaše ztvárnění reagují autoři knih?
Je to složitý, a je to přímo svazek klíčů.
To hlavní je se ale neopakovat, klást si výzvy. Střídat žánry, styly, autory, země, nakladatelství, naše obsazení atd. Poznám
po 30–50 stranách, je-li knížka hratelná,
pak oslovujeme autory, překladatele, nakladatele, plánujeme šňůru, což u večerních představení znamená téměř 50 českých měst, pak zkoušíme, pozveme,
když to jde, autora. Ti jsou vždy velmi
překvapení, když vidí, že jejich kniha,
tedy její děj, opravdu živě skotačí po jevišti. Vlastně nemáme žádnou špatnou reakci. Naopak.
Které knihy se setkaly s největším ohlasem, ať už u dětí, či u dospělých?

Kdo Vás inspiroval?
Právě že nikdo. Troufám si říct, že jsme

Právě dojíždíme turné s Robertem
Fulghumem, který díky své účasti šíří tak

dobrou náladu, že dostáváme desítky nadšených e-mailů. Pecka loňské sézony
bylo Kafe a cigárko, které objelo za 4 měsíce téměř 100 měst. Zatím nejoblíbenější věc je Ekonomie dobra a zla. Tomáše
Sedláčka jsme také provezli po republice
a on nás zase s anglickou verzí představení po světě. Často to hrajeme i bez
něho pro střední školy a gymnázia, stejně
jako dalších 10 titulů. Pro druhé stupně je
největší peckou Život k sežrání nebo Straka v říši entropie. Pro nejmenší určitě Lichožrouti nebo Kvak a Žbluňk.
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Prozrazujete celou zápletku knížky?
Většinou ano, právě že nejde o žádné
čtení ukázek. Základ našeho úspěchu je
skvělý scénář – celá kniha v 50 minutách! Dan Brown, když viděl své Inferno
(kniha má milion znaků včetně mezer)
v naší úpravě na jevišti (25 tisíc znaků),
smekl a řekl: To bylo dokonalé espresso
z mé knihy. A ano, i když text ořežeme
jako gyros, pořád to drží po kopě, nerozpadne se to a motivuje k tomu si knihu
přečíst celou. Knihy se vždy po představení skvěle prodávají.
V jednom z rozhovorů s Vámi zaznělo,
že scénáře upravujete nejčastěji ve vlaku. Která trasa je Vaše nejoblíbenější?
RailJet Praha-Brno-Praha. To jezdím každou středu. Teď tam ale udělali wiﬁ, což
je blbé. Já se potřebuju hodinu soustředit
jen na to, a to jsem dokázal právě ve vlaku. To víte, digitální demence se šíří rychle.
Co musí škola či knihovna udělat pro
to, aby vystoupení proběhlo v jejím
městě?
Napsat nám e-mail, viz listovani.cz – je
to spletitá síť s termíny a variantami
(kombinujeme to ve stejném obsazení
pro všechny věkové kategorie), ale většinou to nějak domluvíme.
Na co nového se můžeme v rámci Listování těšit?
Už v září a říjnu jsme na šňůře s knihou
Muž, který miloval Yngveho. To budeme
určitě hrát i po gymplech. Však se to na
norském gymnáziu odehrává. Listopad
a prosinec asi projedeme s Tomášem Poláčkem a jeho knihou Stop. A bude toho
mnohem víc, každou sezónu je to deset
šňůr. Doražte!
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Text: Lukáš Šlehofer

Úkolem gymnázia je poskytnout svým
studentům dobré vzdělání. Vzdělání,
které je připraví na další studium a budoucí práci, ale také jim pomůže žít kvalitní život tím, že rozvine jejich osobnost.
Jednoduchá věta, s níž by snad souhlasil
téměř každý. Problémem současné doby
ovšem je, že musíme hledat a znovu promýšlet, jak má takové vzdělání vypadat.
Je již téměř klišé říct, že žijeme ve světě,
který se velmi dynamicky mění, kdyby to
nebyla pravda. V jednotlivých oborech
rychle přibývá nových poznatků. Jsme
téměř zavaleni množstvím dat, které ale
často neumíme vyhodnotit a pracovat
s nimi. Ve společnosti je kladen velký
důraz na naše sociální dovednosti. Lidé
v obrovské míře využívají digitální technologie. Všechny tyto a další změny se
nemohou neodrazit v tom, co se má student učit a jakým způsobem se to má učit.
Velkým úkolem všech škol je proto nové
deﬁnování vlastního poslání a z toho vyplývajících úkolů. Diskuse na toto téma
již započala a je velmi živá. Názorů na to,
kam se mají školy ubírat, je celá řada
a bude zajímavé sledovat, kdo se vydal
perspektivním směrem a kdo nikoliv.
Zdá se však, že doposud se toto snažení
koncentrovalo na pole základních škol.
Středních škol a obzvláště pak gymnázií,
které se rozhodly zkoušet nové cesty, je
jako šafránu. Není se co divit. Zájem
o tento typ škol je obrovský a počet uchazečů mnohonásobně převyšuje nabídku.
Školy tedy nic netlačí k tomu, aby se
nějak měnily, protože se z prostého faktu,
že zájem o ně neklesá, dá vyvodit, že pracují dobře. Zda to tak skutečně je, je otázkou. Výhodou gymnázií je, že mají poměrně široký záběr a připravují tak k dalšímu studiu na celé škále vysokých škol.
K tomu je zde letitá tradice spojená
s prestiží.
Přesto se už v diskusích o reformách
vzdělávání obejvuje otázka, zda by se
hlubší inovace neměla dotknout také
gymnaziálního vzdělávání. Vyjít by se určitě mělo z vysokého standardu, který

gymnázia nabízejí. Je však třeba hledat,
co má tento standard obsahovat. Měl by
se hledat jakýsi model klasického vzdělávání 21. století. V něm by měli studenti
získat dovednosti a znalosti klasické
vzdělanosti doplněné o dovednosti a znalosti současného světa propojené s rozvojem jejich osobnosti. Zajímavým příkladem gymnázia, které se vydalo tímto
směrem, je pražské Gymnázium Na Zatlance, které připravuje nový vzdělávací
program založený na jedné straně na kvalitním vzdělání v klasickém slova smyslu, i když podávaném inovativními pedagogickými metodami, a doplněný na
druhé straně o rozvoj osobností studentů.
Proč se gymnázium do těchto změn pustilo, vysvětluje jeho ředitelka Jitka Kmentová: „Chceme nabídnout trochu odlišný
obsah i přístup ke studentům, než je
u řady gymnázií zvykem. Svět se rychle
vyvíjí a my nemůžeme zůstat stát. Od našich bývalých studentů víme, že k úspěchu v dnešním světě už nestačí mít jen
hodně znalostí, i když ty jsou pochopitelně stále velmi důležité. Zatlanka ušla
v tomto směru v minulých letech velký
kus cesty. Chceme se ale posunout ještě
dál a pracovat více s rozvojem osobnosti
studentů. Chceme, aby žáci měli možnost rozvíjet sebe sama, a to v respektujícím prostředí, kde mají možnost tvořit
a přemýšlet. Doufáme, že tato myšlenka
zaujme dostatek rodičů, kteří hledají pro
své děti zajímavou školu.“
Zajímavé je, že nový vzdělávací program
klade kromě znalostí a dovedností důraz
především na rozvoj pěti důležitých kompetencí, kterými jsou spolupráce, studijní autonomie, kritické myšlení, kreativita a morální jednání. Studenti tak např. nebudou nucení reprodukovat jen informace, které se dozvěděli v z výkladu učitele
či z učebnice, ale budou je muset sami aktivně vyhledávat a analyzovat. Rozvoj
těchto dovedností bude probíhat napříč
všemi předměty. Některé speciﬁcké dovednosti, jako např. umění argumentace
či metody efektivního sebeučení, pak

budou studenti moci získat v rámci hodin
osobnostní a sociální výchovy.
Svým způsobem bude speciﬁcká i skladba předmětů. Ze zkušeností učitelů vyplývá, že je často pro studenty velmi komplikované propojovat si informace z různých oborů, obzvláště když se v každém
z nich postupuje jiným tempem. Probíráli se např. národní obrození v literatuře
v druhém ročníku a v dějepise až ve třetím, studenti si často informace nepropojí. To už vůbec nezmiňujeme, že k tomuto tématu lze využít znalostí z politologie, sociologie či hudební a výtvarné výchovy. Proto zkusíme výuku sdružit do
velkých bloků.
Dva hlavní mají zatím pracovní název
„Kultura a společnost“ a „Přírodní vě-

Lukáš Šlehofer
Lukáš Šlehofer vystudoval FF
UK. Pracoval jako manažer vzdělávacích projektů a lektor. Je absolventem celé řady vzdělávacích
kurzů. Ve volném čase působí jako
instruktor na vzdělávacích akcích
skautských vedoucích. Největší
porci volného času však věnuje
svojí rodině, která pro něj tvoří základní kámen jeho života.
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dy“. V rámci prvního z nich dojde k propojení dějepisu, literatury, základů společenských věd a části zeměpisu. V rámci
„Přírodních věd“ pak k propojení fyziky,
chemie, biologie a druhé části zeměpisu.
Zvláštním předmětem bude „Tvorba“
propojující hudební a výtvarnou výchovu a divadlo. Samostatně zůstanou zachovány jazyky (český i cizí) a matematika, které jsou nástroji k ostatním vědám, dále pak ještě tělocvik. Z méně tradičních předmětů budou studenti moci
najít v nabídce kromě již zmíněné osobnostní a sociální výchovy např. i dobrovolnictví, stáže či expedice. Tvůrci programu totiž sdílí představu, že doba strávená na gymnáziu není jen přípravou na
budoucí život, ale je životem samým. Je
proto důležité, aby studenti během studia
dělali věci, které jsou smysluplné a užitečné. Klíčové též je, aby studenti dokázali najít své budoucí profesní směřování, proto jim bude nabídnuta celá škála
volitelných seminářů, z nichž si budou
moci vybrat podle svého zájmu.
Netradiční uspořádání předmětů obohacené o rozvoj důležitých dovedností by
nefungovalo, kdyby nedošlo i k posunu
v práci učitelů. Ti vnímají svou roli spíše
jako průvodcovskou a pomáhající. Jejich
cílem je připravovat studentům hodiny
plné zajímavých úkolů a projektů, přičemž se studenti nemají jen bavit, ale především učit a rozvíjet. V hodinách či vyučovacích blocích budou učitelé používat
různé soudobé vyučovací metody, především kooperativní učení, projektovou
výuku a metody z programu Čtením psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Učitelé si uvědomují, že rozvoj studentů
není možný v prostředí soutěžení a strachu. Proto bude kladen velký důraz na vytvoření příznivého klimatu v rámci skupiny studentů. Vztahy mezi učiteli a studenty a i studenty navzájem by měly být
v maximální možné míře otevřené a respektující.
V rámci vzdělávacího programu bude nastaven i nový způsob hodnocení studentů. Jednotlivé předměty a bloky budou
uspořádány do časově omezených období, po nichž bude následovat „zkouškové
období“. Studenti tedy nebudou zkoušeni náhodně, ale v jasně vymezených termínech. V rámci zkouškového období
budou studenti podle dohody s učitelem

buď psát testy či eseje, nebo častěji odevzdávat výstupy z individuálních a skupinových projektů, které budou hodnoceny podle předem daných kritérií. Mnohem důležitější než známky ale bude po
celou dobu poskytování bezprostřední
zpětné vazby tak, aby se každý student
mohl, pokud bude chtít, rozvíjet svým
tempem.
„Hlavním záměrem celého nového vzdělávacího programu je podporovat studenty, aby z nich vyrostly samostatné osob-

Gymnázium
na Zatlance
Na Zatlance 11, je státní čtyřleté
gymnázium bez nutnosti platit
školné. Zřizovatelem je Hlavní
město Praha.
Škola v současnosti hledá nové
cesty k vzdělávání. Od školního
roku 2017/2018 otevře uchazečům jednu třídu s novým a experimentálním školním vzdělávacím
programem. Gymnázium se snaží
podporovat nadané studenty a rozvíjí nástroje, jak s nimi pracovat.
Na gymnáziu lze studovat celou
škálu cizích jazyků.
Více informací o gymnáziu lze
najít na webu www.zatlanka.cz
nebo během dnů otevřených dveří,
které se uskuteční 29. 11. 2016
a 25. 1. 2017.

nosti schopné spolupráce a respektu k druhým. Studenti by měli mít možnost rozvíjet svoje silné stránky a poznávat sami
sebe. Proto jim škola nabídne pozitivní přístup a možnost tvůrčím způsobem hledat
nové cesty,“ dodává Jitka Kmentová. Nezbývá než přát tvůrcům programu úspěch
při jeho tvorbě, realizaci a hledání studentů, kteří by o tento program měli zájem.
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Co se dovídáme od učitelů
o atmosféře na školách
Text: Jan Salinger

Od roku 2012 nabízí naše společnost základním školám v rámci projektu Mapa
školy dotazník Klima učitelského sboru.
Od loňského školního roku tento dotazník nabízíme rovněž středním školám.
Byť je vzorek respondentů ještě poměrně
malý (1088 vyučujících ze 47 škol), zajímalo nás, jak učitelé vnímají klima na
různých typech škol. Uvádíme některé zajímavé výsledky.
Pracovní i nepracovní vztahy
Z dotázaných učitelů jsou ti, co učí na
gymnáziích nebo obchodních akademiích, ale i základních školách, celkově spokojenější s klimatem na škole než například ti, co učí na středních odborných školách. Při řešení pracovního problému se
učitelé mohou spolehnout na své kolegy,
že jim pomohou. Tento názor mají učitelé
na středních i základních školách jednotný. Pokud se učitelé s prosbou o pomoc

při řešení pracovního problému obrátí na
vedení školy, jsou na tom učitelé na
středních odborných a průmyslových
školách výrazně hůře než jejich kolegové
na gymnáziích.
Učitelé mají s kolegy ve sboru spíše přátelské vztahy, nicméně se svými kolegy
nehovoří o osobních věcech často a kontaktu s kolegy mimo školu se sice nebrání, ale ani jej nevyhledávají. Zjistili jsme,
že učitelé na základních školách mají
mezi sebou lepší nepracovní vztahy než
učitelé na průměrné střední škole. Na
středních školách panují nejhorší mimopracovní vztahy na gymnáziích.
Vztahy mezi učiteli a žáky
Téma šikany učitelů ze strany žáků je
v poslední době aktuální a jednou z cest,
jak pomoci školám odhalit problémové
případy, mohou být dotazníková šetření.

I naše dotazníky se oblastí vzájemných
vztahů zabývají, konkrétně se otázky týkaly například slovní i fyzické agrese
žáků vůči učitelům, ale i agresivity rodičů žáků vůči učitelům. Obecně lze říct,
že na středních odborných školách je situace v mnohých z těchto ukazatelů horší
než u ostatních typů středních a než
u základních škol.
Mezi zajímavá zjištění patří například to,
že rodiče žáků jsou vůči učitelům podobně agresivní jako samotní žáci a že natáčení učitelů na mobil patří na některých
školách již k obvyklým „radovánkám“
žáků během vyučovacích hodin (byť samotný účel této činnosti nebyl v otázce
rozlišen).
Souhrnné výsledky dotazníkového šetření Klima učitelského sboru za školní rok
2015/2016 jsou po jednotlivých otázkách a tématech uvedeny v PDF na
www.scio.cz/atmosferaucitele. Otázky
jsou formulovány stylem škály; výběr
možností byl typicky „ne“, „spíše ne“,
„spíše ano“, „ano“. Možnostem byly přiřazeny body podle určeného klíče, v grafech je uveden jejich průměr. Jako příklad jsou zde uvedeny některé z grafů.
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ne - 1 bod, spíše ne - 2 body, spíše ano - 3 body, ano - 4 body

Máte vy osobně reálnou možnost zasahovat
do rozhodnutí o chodu školy a její budoucnosti?

3

3

SOŠ

gymnázia

2

základní školy

4

2

1

1

1

základní školy

2

gymnázia

3

základní školy

3

stř. odborné školy

4

gymnázia (4letá)

4

SOŠ

Vyhledáváte se svými kolegy
kontakt i mimo školu?

Řekli byste, že máte s většinou
kolegů ve sboru přátelské vztahy?

1

základní školy

Máte dostatek času na školní přípravu?

4

2

základní školy

1

stř. odborné školy

1

2

gymnázia (4letá)

2

stř. odborné školy

3

základní školy

3

stř. odborné školy

4

gymnázia (4letá)

4

gymnázia (4letá)

Souhlasíte s tím, že ředitel/ka pracuje
s plným nasazením a v zájmu školy?

Jste rád/a že učíte na této škole?
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Otevírat tabu i mluvit za svou generaci.
Proč potřebujeme studentské časopisy
Text: Sára Matůšová

Především proto, že píší
o věcech, které čtenářům
mainstreamová média nenabídnou – ať už jde o LGBQT
komunity, plagiátorství
diplomových prací, neziskové organizace, nebo třeba
nekompromisní srovnávání
českého školství se zahraničním. Pro mainstream jsou
to málo atraktivní témata,
možná dokonce tabu, studenti se jich ale nebojí.

Sára Matůšová
Sára Matůšová je redaktorkou The
Student Times. Studuje žurnalistiku a divadelní vědu na Univerzitě
Palackého v Olomouci.

Samozřejmě se ve studentských časopisech dočtete i o tom, co se píše v mainstreamu. Ten ale nemusí být vždycky pro
studenty lákavý, chybí mu totiž často mladistvý a nový pohled na věc. Naopak studentské časopisy mají šanci, že netradičním zpracováním osloví i ty, kteří by se
jinak tématu vyhnuli. Klidně může jít
o politickou satiru nebo třeba o nové vědecké objevy.
A je tu ještě jedna výhoda: studentská
média se nemusí zabývat jen aktuálním
děním. Mají šanci jít tak do hloubky, jak
to autory jen zajímá, a mohou se tématům věnovat dlouhodobě. Ve studentských časopisech najdete proﬁly zajímavých osobností. I tak lze předávat zkušenosti, nejen vlastní kontinuitou redakce,
ale i rozhovory s lidmi, kteří se dostali dál
než my ostatní, ať už na stáž, za studiem
do zahraničí, nebo na zajímavé pracovní
místo. Zároveň se ze studentského časopisu může každý dozvědět, jaké výhody

nabízí která univerzita nebo menza.
Možná to někoho dráždí, ale ke studentským časopisům patří i odvaha projevu
a jistá provokace. Studenti jsou tu od
toho, aby vyvolávali diskusi nad tabuizovanými tématy. Ve svých časopisech
mají také jedinečnou šanci sami sebe
představit společnosti – jaká je jejich generace, co je pro ni důležité, jak vnímá
svět.
Hranice mezi čtenáři a autory
Stejně jako velká média, prochází studentské časopisy změnami. Přechází na
webové verze, zkouší nové formáty, bojují o každého čtenáře, který už nemusí být
ze stejné katedry jako autoři, aby se mohl
seznámit s jejich prací. Pořád ale platí, že
obsah pro studenty vytváří sami studenti.
Autoři jsou svému publiku tak blízko, jak
to jenom jde. Píší o věcech, o kterých by
se sami chtěli někde dočíst.
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A přitom se autoři sami při vydávání časopisů leccos naučí, od zodpovědnosti za
svoje slova a texty přes schopnost mluvit
s jinými lidmi až po to, jak slastný je
pocit seberealizace. Taky se naučí pracovat s informacemi, vyhledávat je a interpretovat, což je v dnešní „hoax sem, hoax
tam“ společnosti nedocenitelné. Nehledě
na to, že umět vyjádřit se bez argumentačního faulu, zformulovat srozumitelně
svůj názor nebo vést smysluplnou diskusi a kriticky uvažovat je také cenné
a těžké se naučit.
Pro ty, kteří by chtěli v mediích pracovat
i dál, mají časopisy ještě jednu výhodu:
jde o první a velmi silnou zkušenost
s tím, jak to v médiích funguje. Možná
v redakci potkají své budoucí kolegy,
a i kdyby ne, seznámí se spoustou perspektivních lidí. A to je víc než položka
v CV nebo splnění povinné praxe.
Oni za to nejsou placení?
Ovšem nejsou tu jen samé klady. Najít si
čas na práci, naučit se přijímat zpětnou
vazbu od editorů nebo kritiku nesouhlasících čtenářů může být velmi bolestné.
Ale i to je zkušenost, která se může příště
hodit.

Možná to někoho
dráždí, ale ke
studentským
časopisům patří
i odvaha projevu
a jistá provokace.

A nakonec to nejdůležitější, co vůbec
není hlavně v postkomunistických zemích samozřejmostí. Každý, kdo někdy
psal do studentského časopisu, se naučil
pracovat i bez nároku na ﬁnanční odměnu. Boří se tak mýtus, že jsou dnešní studenti líní a neochotní dělat něco navíc.
Naopak si studenti osvojí schopnost pracovat na něčem jen tak, pro pocit zadostiučinění a pro radost být v týmu se spoustou skvělých lidí.
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Našim cílem je, aby se děti do školy těšily
Text: Markéta Majerová

V září 2015 byla v Praze otevřena první ScioŠkola, která se od klasické školy liší například tím, že v ní nepůsobí
učitelé, ale průvodci. Děti namísto známek dostávají zpětnou vazbu a výuka probíhá formou projektů, z nichž si
mohou žáci vybírat. Jak říká ředitel ScioŠkoly Jiří Hokeš: „ Chceme, aby to, co děti ve škole dělají, dávalo smysl
a proto mají možnost ovlivňovat to, čemu se budou věnovat.“ O tom, jaký byl první rok této školy, se můžete
dočíst v následujícím rozhovoru.

Jak byste popsal první rok fungování
ScioŠkoly?
V prvním roce jsme snažili hlavně co nejvíce poznat děti, zjistit co je zajímá a protože většina dětí k nám přešla z jiných
škol a byly zvyklé pracovat odlišným
způsobem, první rok byl tedy hlavně ve
znamení adaptace na jiné metody a styly
práce a komunikace. Chceme dětem dávat jistou míru svobody a přenášet na ně
odpovědnost za jejich vzdělávání a právě
proces hledání té míry svobody, ve které
dokážeme všichni (děti i dospělí) komfortně a efektivně fungovat považuji po
prvním roce za nejzajímavější. Těžko se
po prvním roce posuzuje, co všechno se
u nás děti naučily a co z toho umí vlivem
prostředí ve ScioŠkole, je ale nesporné,
že některé dříve školou traumatizované
děti u nás sociálně rozkvetly, dokáží se
zdravě prosadit, nebojí se formulovat své
názory a do školy chodí každý den rády.
Ostatně to, aby se děti do školy na konci
roku těšily každý alespoň z poloviny tak,
jako na začátku byl jeden z našich hlavním cílů a zdá se, že se nám ho podařilo
naplnit.
Vyskytly se nějaké problémy, které vás
zaskočily?

dětí měla u nás šanci zažít úspěch a dokonce bych řekl, že u nich došlo k rozkvětu.
Co charakterizuje průvodce (pozn.
red. ve ScioŠkole není klasické pojetí
učitelské profese), kteří na škole působí?
Naši průvodci jsou lidé, kteří mají obvykle nějaký vyhraněný zájem či vášeň,
jsou specialisté na nějakou oblast a zároveň vykazují jistou míru všestrannosti.
Umí propojovat různé obory, děti berou
jako rovnocenné partnery a každý den se
těší do práce. Jsou fakt skvělí!
Jak se vám hodnotí žáci bez známek?
Když jsme loni školu připravovali, tak
známkování nikoho ani nenapadlo. Používáme slovní hodnocení, ale důležitější
je pro nás a pro děti každodenní zpětná
vazba. Když jsem psal závěrečné vysvědčení, dal jsem ho několika dětem
před tiskem přečíst, abych se ujistil, že
jsem nezapomněl na něco důležitého.
Některé děti dokonce nejevily zájem si
ho ani přečíst, protože zkrátka stejně vědí, jak na tom jsou.
Čím je motivujete?

Více než 80 % našich dětí k nám přešla
z jiných škol a překvapilo mě, kolik
z nich bylo předchozí školní zkušeností
traumatizováno. Zřejmě každá škola, která se snaží o zavádění inovací a klade důraz na individualizaci a personalizaci učení přitahuje nejen rodiče, kteří se zajímají
o vzdělávání ale také rodiče, jejichž dětem se ve škole nedaří. Většina těchto

Naprostá většina dětí nepotřebuje být cíleně motivována zvenčí. Děti se práce ve
škole chtějí účastnit, podobně jako většina z nás chce v práci vykonávat nějakou
smysluplnou činnost. Chceme, aby to, co
děti ve škole dělají, dávalo smysl a děti
mají možnost ovlivňovat, čemu přesně se
budou věnovat, např. výběrem projektů

nebo diferenciací cílů v rámci jednoho
projektu. V posledních letech se hodně
mluví o vnitřní a vnější motivaci a zejména pak o škodlivosti té druhé z nich. Po
roce intenzivní práce s dětmi vážně nedokážu odlišit z jakých pohnutek se děti rozhodují, že se budou něčemu věnovat a ve
škole, kde máme všichni jasno v tom, že
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známky, odměny nebo tresty nemají
smysl, je rozlišování na vnitřní a vnější
motivaci zbytečné.
Zkuste popsat svůj běžný pracovní
den?
Dnes ráno jsme měli poradu, na které
jsme řešili dílčí změny v koncepci. Pak
jsem měl pohovory s rodiči, kteří uvažují, že k nám zapíší svoje děti. Po obědě
jsem stěhoval nábytek a připravoval výběrové řízení pro kandidáty na práci ve
školní družině. Řešil jsem problém
s vnitřní počítačovou sítí a připravoval si
prezentaci na příští poradu. Zítra budu dělat asi zase něco úplně jiného.

Co vás čeká v novém školním roce?
Čeká nás 120 dětí a přeji si, stejně jako loni, aby k nám všechny děti chodily rády
(to samé platí i pro průvodce) a věřím, že
se nám podaří přenášet více činností na
děti i za cenu toho, že se jim dílo ne vždy
podaří.

Jiří Hokeš
Jiří je ředitelem první otevřené
ScioŠkoly, která otevřela své
dveře v září 2015. Předtím vedl jazykovou školu, dělal dobrovolníka v mateřské škole a připravoval
kurz o historii blues pro Harvard,
ve kterém také působil pedagogicky.
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Hlavu dírou ve zdi
Text: Lenka Fiřtová, Andrej Novik

Milionář z chatrče
Dětí jako on jsou na světě miliony. Znamená to, že se tyto děti učit nedokážou?
Podobnou otázku si před lety položil Sugata Mitra, programátor a vědec původem z Kalkaty, když vymýšlel svůj experiment, který vešel ve známost jako „The
Hole in the Wall“. Experiment zněl poměrně prostě: do indického slumu umístíme do díry ve zdi počítač připojený na
internet a pak budeme sledovat, co se
bude dít. A co se tedy dělo? Kromě toho,
že jeho experiment inspiroval autora knihy, na jejímž základě později vznikl ﬁlm
Milionář z chatrče, se dělo i to, že se děti
ze slumu i bez předchozích znalostí angličtiny a informatiky zanedlouho naučily
počítač používat, aniž by k tomu potřebovaly jakoukoli dospěláckou intervenci.

Seznamte se: chlapec na
obrázku se jmenuje David
a je z romského ghetta
v rumunské osadě Valea Crișului nedaleko Brašova. Je
mu 10 let a statistická věda
už nyní ví, že ho s největší
pravděpodobností čeká
podobný osud jako řadu jeho
příbuzných a známých –
nikdy nepůjde na střední školu, nikdy nebude umět žádný
cizí jazyk a (slabší povahy
snad odpustí, že je děsíme)
nikdy se nenaučí řešit logaritmické rovnice.

Mitra svůj experiment provedl ještě několikrát na různých místech Indie a opakovaně jím potvrdil, že děti jsou schopny naučit se věci, které by nikdo nehádal, že se
vůbec kdy naučit můžou, třeba to, jak funguje neuronová síť nebo jak se replikuje
DNA. Tyto experimenty daly postupně
vzniknout vzdělávací metodě zvané
SOLE, což je zkratka pro Self Organized
Learning Environment. Podstatou SOLE
je podpořit přirozenou zvídavost dětí
tím, že jim položíme vhodnou netriviální
otázku či zajímavé téma a poskytneme
jim zdroje, kde mohou odpověď najít
(čímž se samozřejmě nemyslí, že jim
přímo pod nos strčíme knihu otevřenou
na stránce s odpovědí). Pak už je necháme, ať si poradí samy mezi sebou. Učitel
zde tedy působí spíše ve funkci facilitátora nebo průvodce.
O atomech a lidech
Mitrův přístup si po celém světě získal
miliony příznivců i odpůrců. Jednou
z častých námitek odpůrců je, že nemá
smysl nechat děti hledat odpovědi samy,
když jim vše potřebné přece můžeme rov-

Svět se mění
rychleji než dříve,
a schopnost se
samostatně učit
nové věci tak bude
čím dál více
nezbytná.

nou sdělit a bude to mnohem rychlejší.
Někteří připouští, že to, aby se děti učily
bez vedení učitele, dává smysl v indických slumech, kde toho učitelé občas
sami moc nevědí nebo kde v okolí třeba
ani žádní nejsou. Má to ale smysl provádět u nás v Evropě, kde může učitel
dětem prostě říct, jestli se ten Hamlet
teda nakonec rozhodl být či nebýt?
Možná záleží na tom, na co chcete klást
při vzdělávání důraz.
Můžeme si to ukázat na příkladu atomu.
Pokud chcete, aby vaše dítko rychle
zvládlo popsat strukturu atomu, asi mu
rovnou můžete vysvětlit, jak takový
atom vypadá. Ale ve chvíli, kdy je podle
vás cílem vzdělávání i něco jiného než
jen to, aby dítě vědělo, z čeho se skládá
atom, třeba to, aby se umělo vypořádat se
situací, kdy výzkumníci v CERNu potvrdí existenci částic nám dosud neprobádaných, zdá se, že metoda SOLE by mohla
být velmi užitečná. Konkrétní znalosti si
sice jejím prostřednictvím dítě osvojí
(možná) pomaleji, ale získá neocenitelný
bonus – naučí se samostatně učit, jinak řečeno rozvine svou studijní autonomii.
Zkrátka dva v jednom, no nekupte to.
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Studijní autonomie – co to znamená?
Přece ale nebudete kupovat zajíce v pytli.
Co to vlastně ta studijní autonomie je?
Lze ji chápat jako schopnost samostatně
se rozhodnout, co se učit, umět si určit
způsob, jak toho dosáhnout, a dokázat
vlastní proces učení reﬂektovat. Tím se
myslí schopnost určit v případě neúspěchu, co se nepovedlo, schopnost poučit
se z předchozích chyb, schopnost chápat
vlastní chyby nikoli jako selhání, nýbrž
jako zdroj poučení, a schopnost objektivně zhodnotit, jestli bylo dosaženo stanoveného cíle. Otázka je, jestli to stojí za
ten čas navíc.
Podle Jany Wills, zástupkyně ředitele
první Scioškoly, rozhodně ano. Proto si
rozvoj studijní autonomie její škola vytkla jako jeden z hlavních cílů vzdělávání
školy. „Svět se mění rychleji než dříve,
a schopnost se samostatně učit nové věci
tak bude čím dál více nezbytná,“ uvádí
Jana Wills. „Nemůžeme zaručit, že naši
absolventi budou nejlepší řešitelé logaritmických rovnic a ani k tomu nesměřujeme – naším cílem je dosáhnout spíše
toho, aby každý absolvent uměl převzít
zodpovědnost za své vzdělávání, a když
bude chtít, aby se byl schopen logaritmické rovnice naučit sám. Koneckonců,
u chemických vzorečků či druhů terčovek nemáme nejmenší tušení, jestli je
děti budou v dospělosti potřebovat, zatímco u studijní autonomie můžeme
téměř s jistotou tvrdit, že ji potřebovat budou.“
Snad pomůže David
Kritici podobných vzdělávacích konceptů často uvádějí, že pro jejich odůvodnění chybí empirické důkazy, studie, analýzy. Tradiční škola a její metody výuky
jsou tu s námi už minimálně dvě století
a víme, jak fungují. Ale funguje SOLE
metoda? Rozvíjí SOLE metoda studijní
autonomii? Lze studijní autonomii rozvíjet i jinak? A jak?

Sugata Mitra a jeho
experiment „Díra ve zdi“
Poselství Sugaty Mitry, které na internetu shlédly miliony lidí, lze
stručně shrnout takto: Když dáte
dětem ve slumu přístup k počítači,
začnou se spontánně samy učit.

Na tyto otázky je třeba hledat odpověď.
Jeden z výzkumů na téma účinnosti metody SOLE a její souvislosti se studijní autonomií proto právě probíhá ve vyloučené lokalitě Rumunska, a kromě toho i na
Slovensku a v Kosovu. Děti zde dostávají pravidelně krabice s rozmanitým
a (snad) zajímavým obsahem: od robotů
a počítačů přes společenské hry s ekologickou tematikou až po různé zdroje ke
studiu angličtiny. Možná děti všechny
krabice ihned zahodí, možná se u nich naopak díky krabicím schopnost se samostatně učit rozvine natolik, že to pak dokážou přenést i do běžné školní výuky. Přispěje tedy tato dvouletá krabicověvzdělávací kúra ke zlepšení studijní
autonomie dětí? Uvidíme. Sledujte
https://brainsintheclouds.eu/.

Četní zastánci vidí v experimentu
a na něm založené metodě SOLE
možnost, jak vymýtit nerovnost ve
vzdělávání a rozvinout přirozenou
dětskou potřebu se učit.
Kritici experimentu vytýkají, že
nebyl dosud řádně vědecky zdokumentován. Existující studie naznačují, že zvýhodňuje chlapce,
resp. dominantnější jedince (boj
o přístup k počítači). V některých
lokacích skončil experiment naprostým ﬁaskem, a tam, kde se povedl, existují nejasnosti ohledně
kontrolní skupiny.
Svůj vlastní názor si můžete udělat
shlédnutím videa na stránkách
www.ted.com (Build a School in
the Cloud).
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Nemáme stejné startovní podmínky
Text: Markéta Majerová

„Část lidí v naší společnosti

Co pro Vás znamená vzdělávání bez
hranic?

je velmi úspěšná, ale část je
neúspěšná a cítí se odstrčeně. Tím vzniká větší prostředí pro tenze i nějakou společenskou patologii. A já bych
chtěl spíš společnost s velkou sociální kohezí, kde by
se prostě dobře žilo, než společnost, kde je spousta lidí,
kteří jsou hodně úspěšní,
a pak taky spousta lidí, kteří
jsou hodně neúspěšní.“ říká
Šimon Pánek, ředitel nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Kde nachází hranice ve vzdělávání? A jaká
tabu ve školách zůstávají?
Více v rozhovoru.

Asi nejvíc ze všeho vzdělávání, které neomezuje děti a mladé lidi v jejich přemýšlení, přístupu k životu a světu. Sám jsem
chodil do školy a pak i studoval na střední a vysoké škole ještě v dobách, kdy tam
těch hranic bylo hodně. Nastavoval je
režim, jakýsi modus operandi toho, jak
celé školství fungovalo. Hranice například určovaly témata, o kterých se smělo
mluvit, stejně jako témata, o kterých se
mluvit nesmělo, přestože existovala.
Obsahově to byla třeba první republika,
prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo
otázky spojené s legitimitou komunistického bloku a s tím, co dělá doma i ve světě. To byly prostě no-go zones, o kterých
se nemluvilo, pouze se tiše přecházely.
Vlastně vedly k tomu, že učitelé do jisté
míry lhali dětem, protože jim nemohli
říct celou pravdu. Báli se, že se děti zmíní
doma a budou z toho mít problém. Také
většina rodičů se chovala podobně a přinejmenším zamlčovala určité části historické a světové reality. Což vedlo k tomu,
že byl vzdělávací proces naplněn lží z různých stran. Ale ještě výrazněji byly hranice nastaveny vůči aktivitě žáků a studentů.
Jak se přítomnost této hranice poznala?
Třeba si pamatuji, jak se v nějakých negativních hodnoceních, které na mě vypracovávali učitelé, objevovalo slovní spojení „moc sebevědomí“. V dnešním světě, zejména třeba v Americe, ale nakonec
i v Evropě je tato vlastnost považována
za výhodu, protože pomáhá člověku
v životě něčeho dosáhnout, nebát se a být
proaktivní. Tehdy bylo sebevědomí vnímáno negativně, protože hnalo lidi k dotazům, zpochybňování, veřejnému vystupování, což bylo vlastně to, co režim
nechtěl. Z pohledu režimu byl lepší jeden
šedivý dav lidí, kteří si myslí to samé.
Maximálně umožnil, aby z něj vystupo-

valy elity typu herci a sportovci, ale nikoliv lidé kriticky přemýšlející a ptající se
po obsahu a pravdě. Podobně bylo sebevědomí vnímáno i v běžné populaci, jako
něco negativního, něco, co ohrožuje člověka, který vystrkuje hlavu a může z toho
mít v životě problémy.
Změnil se podle Vás tento postoj v dnešní společnosti? Myslíte si, že je ve školách podporováno například leadrovství? A snaží se současná škola podporovat proaktivitu, kritické uvažování
a angažovanost žáků?
Já doufám, protože si myslím, že v naší
společnosti intenzivně chybí víc proaktivních lidí. Lidí, kteří jsou ochotni na
sebe brát kus zodpovědnosti, kteří se zajímají o věci veřejné a kteří žijí nějaký
občansky aktivní život. Věřím, že přinejmenším na části škol tomu tak dnes je. Je
pravda, že když člověka pozvou na debatu, tak ji nejspíše iniciuje učitel, který je
aktivní, takže to je jakási pozitivní selekce. Na spoustě škol tak potkávám učitele,
z kterých je cítit, že se snaží vést své studenty k tomu, aby byli proaktivní, měli
leadership a svůj názor. Jestli se to změnilo dostatečně a jestli je to už dostatečně
běžné ve všech školách, to nevím, spíš
slýchávám, že tam jsou rezervy.
Když jste zmínil existenci no-go zones,
jaká tabu ve vzdělávání jsou podle Vás
v současnosti přítomna? A která témata jsou pro učitele těžko uchopitelná?
Která témata učitelé obtížně zprostředkovávají svým žákům?
Bezesporu zůstává část témat, která jsou
složitá vždycky. A to jsou témata jednak
velmi rozsáhlá a špatně uchopitelná, jako
je globalizace. Právě aktivní občanství
a věci veřejné, solidarita, humanita, to se
těžko učí, protože to jsou částečně hodnotové věci, takže jde do jisté míry o předávání, nikoli o učení. Patří k tomu i globální problémy, lidská práva na světě, klimatické změny, tolerance ve společnosti.
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Tak je určitě těžší předávat toto než faktograﬁcké znalosti.
Kde můžou učitelé hledat pomoc,
pokud se rozhodnou tato témata ve třídě otevřít?
Myslím, že učitelé mají k dispozici sadu
různých podpůrných a doplňkových aktivit, které dělá řada vzdělávacích organizací. Některé Post Bellum, některé Scio,
některé EDUin, jiné Člověk v tísni. Aktivity Člověka v tísni se zaměřují právě na
tyto věci. Je to zejména Jeden svět na školách (www.jsns.cz) To znamená použití
ﬁlmu jako nástroje, jak se dostat k emocím, k názoru dětí a mladých lidí právě
v tématech, jako je sociální vyloučení,
lidská práva, globální otázky, mediální
gramotnost, klimatické změny, ale také
propaganda, migrace, tolerance ve společnosti. Předávání hodnotových věcí
zejména náctiletým určitě není jednoduché. Nicméně když je dobře natočený
ﬁlm a my máme to štěstí, že s ﬁlmem pracujeme skoro dvacet let v rámci festivalu
Jeden svět, tak se může učitel velmi snadno k emocím dostat a vyprovokovat ve
třídě nějakou debatu. Film může pomoci
pochopit třeba osud sociálně vylouče-

Šimon Pánek
Ředitel neziskové organizace Člověk v tísni, která poskytuje humanitární pomoc po celém světě.
V minulosti spoluzaložil studentské hnutí STUHA, účastnil se protestních demonstrací od r. 19881989, byl členem Občanského
Fóra, patřil do týmu Václava Havla, který jednal o vytvoření nové
demokratické vlády a stál u vzniku
informační agentury Epicentrum.
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ných seniorů v moderní společnosti, který je jinak nudným tématem, pokud
zůstane jako klasický výklad ve škole.
Ale právě přes lidskou tvář seniorů a přes
emoce je určitě snazší se k těmto tématům propracovat a vlastně motivovat
a inspirovat ty mladé. Jak přinášet složitá, často průřezová a společensky velmi
závažná, byť náročná témata do školy
tak, aby to u žáků a studentů fungovalo
a pedagogům se s nimi dobře pracovalo,
hledá i naše vzdělávací sekce Varianty
(www.varianty.cz) a nabízí řadu inovativních či v ČR zcela nových metod
a nápadů.
Jaké dovednosti podle Vás může naučit studenty zapojení do dobrovolnické činnosti?
Já si myslím, že jedna věc je velice důležitá a v naší společnosti chybí, dokonce
bych řekl, že tím, jak se to kyvadlo po
konci komunismu vychýlilo hodně k liberalismu a k individualismu, tak chybí víc
než leckde jinde, a to je vlastně obyčejná
mezilidská ochota pomáhat, jakési člověčenství. To znamená, že je úplně normální pomáhat lidem na ulici, v práci, ve
škole, v životě. Že takové pomáhání přináší něco celé společnosti. A nejen tomu,
komu se pomáhá, ale i pomáhajícímu.
A to se nějak vytratilo. Částečně je to
důsledkem komunismu, kdy součástí
nepsané doktríny bylo: zaryjte si svůj
život do své zahrádky, svého domu nebo
bytu a nestarejte se o nic jiného, protože
to vyřešíme za vás, my máme ten patent
na štěstí i na to, jak by společnost měla
fungovat. Hlavně se na nic neptejte a čas
od času přijďte na zorganizovanou, ze
shora vedenou akci Z, nebo něco podob-

ného. A dále tomu přispěla devadesátá
léta a vychýlení k bezbřehému liberalismu, v němž se každý má starat jenom
o sebe, protože všichni přece máme stejné šance. Taková pitomost, všichni prostě na světě a v životě nemají stejné šance,
protože nemají stejné startovní podmínky. Ti úspěšnější, bohatší a ti, kteří měli
větší štěstí, protože se narodili rodičům,
kteří mají majetek, postavení, mají vyšší
vzdělání a investují do dětí, by měli
pomáhat těm, kteří takové štěstí nemají.
A to se velmi pomalu vrací do společnosti. Ale pořád je dost těch, kteří volají po
tom, aby ti méně schopní byli separováni, protože si nechtějí kazit své elitní
kluby, a ukazuje se, že to ve společnosti
přispívá k pnutí. Protože část lidí je sice
velmi úspěšná, ale část je velmi neúspěšná a cítí se odstrčeně. Tím vzniká větší
prostředí pro tenze, možná i nějakou společenskou patologii. A já bych chtěl spíš
společnost s velkou sociální kohezí, kde
by se prostě dobře žilo, než společnost,
kde je spousta lidí, kteří jsou hodně
úspěšní, a pak taky spousta lidí, kteří jsou
hodně neúspěšní.
A co práce v neziskovém sektoru naučila Vás?
Asi službu. Já jsem to ze začátku realizoval spíš kvůli vlastním pocitům. Jednak
z nějakého naštvání na to, že Evropa
nedokáže zastavit války na Balkáně, kterým jsem byl vystaven, a také z pocitu, že
alespoň já musím něco udělat, když
v tom Bruselu, Ženevě i jinde to nedokážou. Postupem času jsem se od čistého
leadershipu posunul spíše k podpoře kolegů. Mám více pokory v tom, jak práci
dělám, a je v ní méně náčelnictví. Je to

takové náčelnictví s pokorou, což si myslím, že je pro moderní společnost to, co
potřebuje. Takže od velení a řízení jsem
přešel spíše k ukazování cesty a podporování lidí. Hlavní motor Člověka v tísni
je ten, že u nás lidi dostávají velmi rychle
prostor a jsou podporováni k tomu, aby
na sebe brali odpovědnosti, jednali aktivně a samostatně řešili problémy. Díky
tomu organizace roste velmi rychle.
A také s tím souvisí druhá věc, kterou
jsem se naučil. Je to umění delegovat, to
znamená předávat věci, podporovat lidi
a přijímat to, že nejen moje varianta je ta
správná. A to pro člověka se silným egem
a sebevědomím je určitá cesta v životě.
Takže já bych řekl, že jsem se naučil službě, pokoře a spíše podporovat než velet.
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Inkluze jako řešení problémů
současného světa
Text: Bob Kartous

Sdružení ekonomicky nejmocnějších
zemí světa, G20, na svém posledním setkání zástupců skutečných hybatelů současného světového dění v čínském
Čcheng-tu v červenci 2016 přijalo skutečně pozoruhodné prohlášení: „Beneﬁty
růstu (ekonomického) musejí být sdíleny
šířeji mezi zeměmi a musejí podpořit inkluzivitu.“ Téměř ve stejné době vydal
světoznámý astrofyzik Stephen Hawking svůj komentář v deníku Guardian,
v němž upozorňuje na to, že pokud se nepoučíme z brexitu a z důvodů, které
k němu vedly, mezi něž řadí na prvním
místě ekonomickou nespravedlnost, čekají nás temná období vlády populistů.
Jakou to má souvislost se vzděláváním?
Velkou. Inkluze, která se stala jedním
z klíčových témat veřejné diskuse o vzdělávání a dokonce i pilířem programů politických stran či dokonce hlavním tématem některých politických kampaní, se
zdaleka netýká vzdělávání. Vzdělávání
je jen jednou z oblastí, ve kterých je
nutné inkluzivní přístup budovat, komplementárně k jejímu prohlubování v široce pojaté oblasti sociální. Tedy pokud
se shodneme na tom, že jde o cestu správným směrem.
Někdy se zdá, že se na tom shodnout nedokážeme. Na jedné straně máme mezinárodní organizace, jako je OSN, OECD,
EU a nakonec – překvapivě – i G20, které
inkluzi vidí jako cestu pro udržitelnou budoucnost. Na druhé straně máme přesvědčení českých politiků, destilované
z názoru veřejného mínění, v němž je inkluze viděna v obrazech škol zaplavených mentálně postiženými dětmi a zoufalých učitelů, kteří za takové situace nedokáží zabránit úplnému rozvratu školství. Pro českého politika, jako je Miloš
Zeman, je to důležité znamení. Český po-

litik těžko může hájit názor širokého mezinárodního pléna proti názoru českého většinového voliče. I kdyby konsensus rozumu stál v opozici.
Miloš Zeman není zmiňován náhodně.
Jde o politika, který velmi často – vzhledem ke svému údajnému sociálnědemokratickému založení – poukazuje na
národně-ekonomický model Skandinávců, v němž hraje klíčovou roli tzv. progresivní zdanění. Bohatí lidé odvádějí na daních procentuálně více než lidé, jejichž příjmy jsou nízké. Jinými slovy, jejich podíl
na ﬁnancování státu je vyšší, protože si to
mohou dovolit. Stále zůstávají bohatí.

Zdá se, že prosadit inkluzi v české
společnosti, je
možné jen české
společnosti
navzdory.
Kdybychom na
toto téma uspořádali referendum,
dočkali bychom se
pravděpodobně
„brexitu“

Zároveň se ale prezident ČR projevil jako
nesmlouvavý kritik inkluze. To je absurdní nepochopení kauzality. Právě severské
země jsou v podstatě výkladními skříněmi
inkluzivního přístupu. Právě tento společenský postoj, praktikovaný v jednotlivých politikách, umožňuje shodu těchto
společností na tom, že progresivní zdanění je správně. Jinými slovy, nebýt dlouhodobě inkluzivního přístupu, který mají Seveřané zažitý, nedošlo by ke shodě na progresivním zdanění. Inkluze a severský
ekonomický model jsou pevně svázány,
i proto deklarace G20 mluví o redistribuci světového bohatství v souvislosti
s „inkluzivitou“.
Zdá se, že prosadit inkluzi v české společnosti, je možné jen české společnosti navzdory. Kdybychom na toto téma uspořádali referendum, dočkali bychom se pravděpodobně „brexitu“. Je pravda, že změny
v legislativě, které inkluzi podporují, byly
iniciovány tlakem zvenčí, zejména na základě rozhodnutí Evropského soudu pro
lidská práva, který se usnesl, že ČR porušuje lidská práva romských dětí, jimž neumožňuje vzdělávání v běžných školách,
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nýbrž pouze ve školách praktických, kde
je s nimi velmi často zacházeno jako
s mentálně handicapovanými.
Přitom v severských zemích, kde je inkluze „doma“, byl vývoj přirozený. Po deklaraci ze Salamanky v první polovině
90. let 20. století, přijaté pod záštitou
OSN, se tyto země svobodně rozhodly,
že inkluzivní vzdělávání zahrnou do
svých politik. Právě fenomén tohoto
úspěšného společenského procesu autora
tohoto textu přiměl, aby přímo na místě
zjistil, co za tímto úspěchem stojí, jaké
společenské principy a jaké politické kroky. Vznikla z toho publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, ze které bych zde rád uvedl obecné
závěry, společné pro všechny skandinávské země. Autor je přesvědčen, že začleňování ve vzdělávacím systému není
možné úspěšně praktikovat, aniž se
česká společnost adaptuje na vidění
světa reprezentované následujícími politickými opatřeními. Řazení jednotlivých
bodů směřuje od obecných požadavků na
úrovni společenské (politické) přes systémové podmínky po klíčové principy
úspěšného začleňování do hlavního vzdělávacího proudu.
Oﬁciální podpora inkluze napříč politickým spektrem. V každé politické straně se vedou diskuse a inkluze není výjimkou. Oﬁciální stanoviska hlavních politických sil napříč Skandinávií jsou však
i přes větší či menší vnitřní opozici jednotná. To legitimizuje společenskou objednávku a stvrzuje celkový konsensus
o tom, že inkluze je cesta správným směrem. Není například myslitelné, aby byla
přijata nová legislativa a v podstatě i ze
strany těch politických sil, které ji prosadily, později zněly pochybnosti o jejím
smyslu, jako to vidíme v ČR.
Inkluzívní opatření mimo vzdělávací
systém. Kromě podpory začleňování
dětí ve vzdělávacím schématu je naprosto klíčové, aby poskytovaná podpora
byla provázána s dalšími opatřeními v oblasti sociální a ekonomické, jako je zapo-

mezeni většinově negativně. Jak za takové situace reformu prosadit?

Podle průzkumu Jany
Strakové a kol. jsou
čeští učitelé vůči
inkluzi vymezeni
většinově negativně.
Přitom právě oni,
nikoliv ministerstva
školství, rozhodují
o tom, zda reforma
s tak dalekosáhlými
důsledky a systémovými změnami
proběhne úspěšně.

jení rodin a jejich motivace podílet se na
dosahování vyššího vzdělání svých dětí,
ale i zabraňovat vytváření vyloučených
oblastí s velkou mírou reprodukce sociální deprivace. Je běžné, že ve skandinávských zemích existují programy napříč resorty vzdělávání, sociálních věcí a zdravotnictví, které dokáží zachytit a podpořit rizikové rodiny. V ČR zatím těžko
představitelné…
Strategický přístup k zavádění systémových změn. Systémové změny, jako
je přechod na inkluzívní vzdělávání, je
nutné dobře promyslet, vytvořit plán jejich realizace v období, v němž lze reálně
změny provést, v krocích, které navazují
na dostupné příklady dobré praxe, umožňují revizi původních záměrů a nápravu
zjištěných chyb. V neposlední řadě je
nutné pro změnu získat ty, kdo ji reálně
provádějí, což jsou v případě inkluze školy, jejich ředitelé a učitelé. Srovnejte se situací v ČR: podle průzkumu Jany Strakové a kol. jsou čeští učitelé vůči inkluzi vy-

Rozdělení politické a výkonné části řízení vzdělávacího systému. Ve všech
skandinávských zemích je uplatňován
stejný model řízení: politickou a legislativní funkci mají ministerstva, do jejichž
gesce spadá školství. Výkonnou část řízení, tedy přenos legislativy do praxe, vytváření vzdělávacího obsahu, podporu
školám a učitelům však zajišťují instituce sice zřízené ministerstvy (Ředitelství
pro vzdělávání a profesní přípravu v Norsku, Národní rada pro vzdělávání ve Finsku atp.), nicméně do značné míry autonomní a odborně respektované. Umožňuje to vzdálit rozvoj vzdělávacího systému okamžitým politickým náladám
a zachovat kontinuitu, což je v případě inkluze důležité.
Financování. Všechny skandinávské
země patří v rámci OECD mezi ty, které
investují do veřejného vzdělávání výrazně nadprůměrně (procento HDP v roce
2014: Dánsko 7,94; Norsko 7,42; Finsko
6,47; Švédsko 6,33; průměr OECD 6,09;
ČR 4,99). To se v konečném důsledku
týká i podpory inkluze. Ve všech skandinávských zemích je patrné, že žáci se speciálními potřebami, ale např. i děti imigrantů získávají zcela zásadní podporu
ve vzdělávání, která jim umožňuje překlenout jejich znevýhodnění. Do značné
míry se to týká i učitelů: ačkoliv neplatí,
že by plošná míra odměňování učitelů
souvisela s výkonem vzdělávacího systému, podpora jejich práce např. formou
metodik pro výuku jazyků, asistentů ve
výuce či přítomnosti speciálního pedagoga nebo psychologa ve škole evidentně přispívá k úspěšnosti inkluze.
Důraz na jazyk. Všechny skandinávské
země velmi dbají o jazykové vzdělávání,
zejména u dětí, které se narodily v rodinách s odlišným mateřským jazykem.
Jazyk dané země je všude seznán jako základní a zcela jednoznačně klíčový element úspěšného začlenění. Existují
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k tomu podpůrná opatření, ať už se jedná
o výrazně rozvinutou metodickou podporu výuky jazyka dané země jako druhého jazyka, extra vzdělávání v jazyce
výuky, nebo hodnocení úrovně zvládání
jazyka v klíčových obdobích vývoje dítěte. Vedle toho je nutné zdůraznit, že
všechny země zároveň usilují o podporu
uchování mateřského jazyka dětí.
Jednotné kurikulum. Ve všech skandinávských zemích je na předškolním, základním a středoškolském stupni uplatňováno jednotné kurikulum ve smyslu nerozlišování dětí s běžnými a speciﬁckými potřebami. Posouzení potřebnosti, případné doporučení ke speciální intervenci
a aplikaci doporučení se odehrává přímo
ve škole.

Podpora učitelů v jejich přesvědčení
i práci. Nikoliv ministerstva školství ani
jimi řízené organizace či někdo jiný, ale
učitelé rozhodují o tom, zda reforma s tak
dalekosáhlými důsledky a systémovými
změnami proběhne úspěšně, či nikoliv.
Tento fakt je třeba mít na zřeteli a je nezbytné věnovat maximální úsilí v prvé
řadě přesvědčení učitelů, že inkluze má
svůj mnohavrstvý smysl, a poskytnout
jim podporu k tomu, aby takovou změnu
mohli provést ve svých třídách. Ať už
jsou to metodiky pro učení jazyka dané
země jako jazyka druhého, nebo asistenti
či umožnění dvou učitelů v hodinách, vše
vyžaduje jednak ﬁnanční podporu, ale
mnohem více nasazení těch, kdo změnu
po učitelích požadují.

Publikaci Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním,
s celkovým shrnutím a shrnutím
hlavních zjištění u jednotlivých
zemí, najdete zde:
www.eduin.cz/clanky/bobkartous-skandinavske-zkusenostis-inkluzivnim-vzdelavanim/.

Bob Kartous
Absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU
v Brně a postgraduální studium na
Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se
podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik.
Dnes pracuje jako vedoucí komunikace vzdělávacího think tanku
EDUin. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF
Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).
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Vzdělávání bez hranic
Přestože se hranice České republiky
otevřely vnějšímu světu už v roce
1989 a s nimi i prostor pro inovativní
pedagogické proudy, které se k nám
začaly přelévat a pomalu přetvářet
tehdejší podobu komunistického
školství a přestože od té doby už
uplynulo více než čtvrt století, stále
se zdá, že existují určité hranice,
které přetrvaly v představách
o podobě školního prostředí, školní
výuce i smyslu a obsahu vzdělání
vůbec. Jedná se o mylná přesvědčení,
která bojkotují snahu o inovace ve
vzdělání a místo toho jej udržují ve
stavu, jenž dávno přestal vyhovovat
nárokům světa v 21. století. A které
(mentální) hranice brání vzdělávání?

První z nich je představa, že se děti vzdělávají pouze ve škole.
Myslet si, že vzdělávání probíhá pouze
v době vymezené pro výuku a na místě,
které k tomu má být primárně vymezeno,
je naivní, ale stále v naší společnosti rezonuje. Přitom děti (i dospělí) se vzdělávají
kdykoliv a kdekoliv. Kolikrát si cennější
poučení vezmou z příhody na cestě domů
a nepotřebují k tomu rámcový vzdělávací program, učebnici ani učitele.
Podobně lichá je představa, že učení
nemá děti bavit. Učení samozřejmě nemůže být pouze zábava, ale rozhodně by
se mělo přibližovat spíše jí než nudě. Co
je horšího než promarněný čas, který stráví děti zbytečně ve školních lavicích,
s myšlenkami mimo třídu a nápady, které
nemůžou otestovat? Stane se jen to, že si
navyknou dělat ve svém životě věci, které je nebaví a nedávají jim smysl. Což
vede k tomu, že se z dříve zvídavých
osobností stanou v dospělosti frustrovaní
jedinci se sklony k nihilismu, kteří nadá-

vají na svět kolem sebe, místo aby jej měnili. Když se totiž v dětství zabije touha
po učení, potlačí zvídavost a zničí fantazie, tak tyto škody v dospělosti nenapraví
ani velmi empatický terapeut.
S tím souvisí další omyl, v němž je školní prostředí pojímáno jako skleník, který s reálným světem nesouvisí. Škola by
měla být se světem co nejvíce propojena
a místo přípravou na život by měla být životem samým. Jak například můžeme po
maturantech chtít, aby chodili aktivně
k volbám, když byli zvyklí na to, že jejich hlas nemá žádnou váhu? Jak můžeme chtít, aby ostatním pomáhali, když je
škola učila spíše s druhými soutěžit?
A jak by z nich měly být vnitřně integrované osobnosti se zdravým sebevědomím, když se místo osobnostně sociální
výchovy těžiště výuky soustředilo na maximální penzum faktograﬁckých znalostí?
Další hranice jsou mnohdy zbytečně
a uměle nastavovány tím, jak se kom-
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Text: Markéta Majerová

plexní témata uměle preparují do dílčích aspektů, které jsou předkládány
v rámci jednotlivých předmětů, místo toho, aby výuka umožňovala studentům poznat méně témat do hloubky, s kritickým
pohledem i kontextem, který se s nimi pojí. Tak je upřednostněna kvantita jednotlivých poznatků na úkor kvality a holistického pojetí. Tímto způsobem se sice
na krátkou dobu naučíme mnoho jmen,
dat, cizích termínů i deﬁnic, kterými můžeme vzbudit zájem okolí. Ale vzhledem
k tomu, že na ně nejsou navázány další poznatky, které by je uvedly do smysluplného rámce, ve většině případů je stejně
dříve či později zapomeneme. A otázkou
zůstává, k čemu nám podobné vyučování
bylo?
Významný deﬁcit spatřuji také v tom,
jak jsme zvyklí pracovat s chybou. Místo abychom vnímali chybu jako přirozenou součást toho, když se učíme něčemu
novému, bojíme se jí, protože jsme
zvyklí, že za chybou následuje potrestání. Ve školním prostředí je trestem nej-

častěji špatná známka. V domácím prostředí výčitky či zákazy. Ale k čemu to vede? K vyšší motivaci? Nikoliv. Vede to
k pasivitě a rezignaci, jelikož staré známé
„kdo nic nedělá, nic nezkazí“ bohužel
mnohdy začne fungovat jako osvědčená
strategie. Přitom by to mělo být naopak.
Na chybu by mělo být nahlíženo jako na
pozitivní akcelerátor vzdělávacího procesu, protože díky ní můžeme přijít na lepší řešení.
Poslední hranice, která se mi zdá ve vzdělávání zbytečná, je homogenní rozdělování dětí. Je snad v životě potřeba dělit se
podle věku? Není to tak, že stejně jako
jsme ochotni přijímat představu o tom, že
starší může učit mladšího, tak bychom si
měli uvědomovat, že tento proces funguje i obráceně? Mnohdy nás děti učí více
než my je. Jen je pro nás těžší si to přiznat
a uvědomit. Možná máme strach, že bychom tím přišli o naši iluzorní autoritu.
Přitom by nastal opačný efekt. Děti, které
poznají, že je dospělí berou vážně, jsou
mnohem ochotnější vážit si jich také. Stej-

ně jako oceňují to, když dospělí přiznají,
že něco neví, někdy udělají chybu, ale
jsou při tom autentičtí.
Je určitě mnohem více hranic, které brání
efektivnímu a smysluplnému vzdělávání.
Některé z nich se objevují ve školách, některé v rodinách a jiné si nastavujeme nevědomě sami. Významné je, že žádná hranice není nepřekročitelná.
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Edunomád
Adéla se rozhodla překročit svou
komfortní zónu a vydala se na několikaměsíční cestu za vzděláváním - sebe samé, za poznáním svobodných škol a za dětmi i dospělými z kmene Manggarai.
Ze spojení světa, cestování a vzdělávání vznikl projekt EduNomád.
Její cestovatelský blog najdete na
www.edunomad.cz.
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5 zásad péče o děti Abui:
5 věcí, které mohou a nemusí inspirovat.
Text: Adéla Zelenda Kupcová
Svět, který skončil včera. Tak se jmenuje
kniha Jareda Diamonda, jež popisuje
život tradičních lovecko-sběračských
kultur, který, z hlediska celé evoluce lidstva, byl i naší realitou ještě nedávno.
A který nás vytvořil jako druh, jako lidstvo. A tahle kniha byla vlastně mimo
jiných inspirací pro mojí cestu, byť samozřejmě mezi pravými lovci a sběrači
nepobývám (kdo ví, třeba příště). Ale
hlavní znaky péče o děti, které Diamond
popisuje, platí i pro moji vesnici. Stále
zde přetrvávají způsoby výchovy a péče
o děti, které byly lidstvu vlastní po desetitisíciletí:
Děti se kojí, kdykoli chtějí, a to až do
doby, kdy samy ztratí zájem
A popravdě, tohle byla pro mě ta těžší
část. Ti, co mě znají, se teď asi smějí, že
jsem opravdu musela překonat svou
zónu komfortu. Prostě úplně nedávám,
když vedle mě mama Rut nebo mama
Abi kojí nejen své dítě, ale i jakékoli jiné
dítě, které přiběhne a řekne si. Případně
dopije svou kávu a s pusou od lógru se

jde napít od mámy nebo tety. Samozřejmě vím, že kojení je přirozené a vlastně
ho plně respektuji, ale stejně se cítím
nekomfortně. Racionálně – v pohodě, ale
na nějaké spodní hladině vědomí … prostě mám blok. Prosím, nesuďte.
Každopádně dlouhá doba kojení je asi
tím, co zdejší děti drží při životě. Strava
není nejpestřejší a hlavně nemocí je tu
požehnaně a kojení je tím, co posiluje
imunitu dětí, protože jejich maminky
a tety si již spoustu nemocí prodělaly
a jejich tělo má potřebné protilátky.
Děti se nosí v šátcích, a jakmile udrží
hlavičku, nosí se ve vzpřímené poloze
Děti se nosí v šátku a již od miminek se
o ně starají různí dospělí. Zdejší miminka
tak mají vazbu k mnohem více osobám,
než je tomu v západních rodinách.
A jakmile udrží hlavičku, nosí se co
možná nejvzpřímeněji, abych jejich perspektiva pohledu na svět byla co nejpodobnější té, kterou mají dospělí.
Děti spolupracují ve věkově smíšených
skupinách
A učí se od sebe navzájem, starší přebírají zodpovědnost za mladší. Starší děti
také fungují jako mediátoři v případě dětských konﬂiktů a rodiče tak vlastně nemají s výchovou příliš mnoho práce. Koneckonců, velkou část dní tráví prací na
polích a děti prostě jen fungují vedle
nich.
Děti mají velkou míru svobody a rodiče je nechají jít do rizika
Děti rozhodují o tom, co zrovna budou
dělat. Zda si budou hrát, napodobovat
dospělé, něco vyrábět nebo jenom pozorovat, co dělají starší. A také pomáhat
rodičům přichází samy od sebe. Navíc
rodiče před nimi neschovávají potenciálně nebezpečné předměty. Naopak je

nechávají zkoušet dělat vše, co dělají
dospělí. Úplně nerozumím tomu, jak je to
možné, ale zdejší děti si volí činnosti přesně ve své zóně nejbližšího rozvoje. Po
noži se sápou až v momentu, kdy ho
aspoň jakž takž dokážou ovládat. Možná
je to díky tomu, že nikdo nesráží a ani
uměle nevyvyšuje jejich schopnosti a na
příkladu starších vidí, co kdy a jak.
Děti mají volný přístup ke všem činnostem dospělých a ke všem nástrojům, které se v dané kultuře používají
Děti se mohou ometat kolem dospělých
při práci. Nikdo je neodhání, aby nepřekážely, že je to nebezpečné nebo že se
ušpiní. Špína se neřeší, děti jsou milovány a představa, že by mohly překážet, je
snad mimo veškerý myšlenkový rámec
místních lidí. A riziko se prostě bere jako
součást života.
Děti, které zde žijí, jsou neuvěřitelně otevřené, sociálně zdatné a s velkou důvěrou v druhé. Také jsou brzy samostatné
v oblékání a jídle, později i v domácích
pracích a různých řemeslech. A stejně
jako rodiče, mají velmi pozitivní přístup
k životu. Přese všechny nesnáze, rizika
a šílenosti, které v tomto světě hrozí.
Základní hodnotou je tu soudržnost rodiny a komunity a udržování vlastních tradic. A tento cíl a smysl svých životů naplňují snad bezezbytku. Možná je takovýto
smysl života, pro nás, lidi ze Západu, příliš málo (popravdě, já bych se asi s tímto
nespokojila), ale místním ke štěstí stačí.
A samozřejmě – z hlediska evropské koncepce vzdělání – jsou zdejší děti nevzdělané a hloupé. Ale po nějaké době tady to
takhle nevnímám. Zdejší děti se připravují na jiný svět, než ve kterém je užitečné západní vzdělání. A na svůj svět jsou
připraveny skvěle. Ale i zdejší svět se
mění. Už jen díky dostupnosti internetu.
A bohužel, na tento nově přicházející
svět připraveny nejsou. A nechci být pesimistickým prorokem, ale potenciálně to
může „smrdět průšvihem“.
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Potěmkinova vesnice III
Text: Ondřej Štefﬂ

V předchozích dvou článcích
o Potěmkinových vesnicích
ve školství jsem se věnoval
dvěma velkým ﬁkcím, kterým
stereotypně a dlouhodobě
věříme. Věříme, že to, co se
ve škole děti učí, je to
správné. A věříme, že to, jak
jsou školy organizovány
a jak v nich učí, se opírá
o nějaké odborné či vědecké
poznatky.

Fikcí, Potěmkinových vesnic, je ve školství ovšem ještě daleko víc. Například
všeobecně věříme, že hlavním zdrojem
vzdělání je škola, přitom výzkumy ukazují, že 90 až 95 % z toho, co v životě skutečně potřebujeme a využíváme, jsme naučili jinde než ve škole. Budu se ale podrobně věnovat už jen jedné, ﬁkci, která
vlastně přirozeně vyplývá z těch dvou
předchozích, ﬁkci, že děti umějí to, co se
ve školách učí. No jak by mohly, když nevíme, proč učíme to, co učíme. A když to,
jak děti učíme, jsou výsledky pouhé víry,
že když už to děláme dvě stě let, že to je
správné. Asi jako pouštění žilou, které vydrželo od Galéna sedmnáct století, než
jsme přišli na to, že mnohem víc škodí,
než prospívá.

turantů víme, že matematiku, jak je v dokumentech požadována a jak se jí všichni
učili, opravdu umějí. A to vše prosím
poté, co každý maturant absolvoval minimálně 1570 hodin matematiky, zpravidla
však ještě další volitelné hodiny při přípravě na přijímačky na střední školu
a pak na některých typech středních škol
i dalších 500 hodin navíc.

Kolik toho tiskárna vytiskne za 5 minut

řízek, se skládá

Posuďte sami: u státní maturity v letech
2014 a 2015 neuspělo v testu z matematiky kolem 24 % maturantů, letos 23 %. To
je necelá čtvrtina, matematika je těžká,
mohlo by se říct. Jenže maturitu z matematiky si zvolilo letos pouze 27 % maturantů. Co umí z matematiky ti zbylí, se
můžeme jen dohadovat, ale víme, že
když mohli, matematiku si nevybrali. Co
je ale ještě vážnější, na úspěch v matematice stačí mít jen 33 % správných odpovědí. Lze říct, že tohle znamená umět matematiku? Obvyklá hranice u ověřovacího testu, že člověk něco umí, je mezi 80
a 90 %, tak je nastaven například test na řidičák a různé kvaliﬁkační zkoušky, například lékařské atestace v zahraničí.
Přece není možná dát řidičák někomu,
kdo správně rozpozná jen každou třetí dopravní značku, nebo nechat operovat někoho, kdo má jen třetinu potřebných znalostí. Kdybychom uplatnili podobné kritérium u maturity z matematiky, tak požadované úrovně (85 %) dosáhlo méně než
12 % z těch, co skládali maturitu z matematiky, a tedy pouhých 3,2 % ze všech
maturantů. Čili jen o třech procentech ma-

Jen necelá třetina
sedmáků chápe, že
všechno, i chléb či
z atomů.

Ostatně čtenář si může vyzkoušet sám na
sobě, jak matematiku umí a co ho vlastně
ve škole naučili. Jedna z úloh v maturitě
z matematiky v roce 2015 zní:
Tiskárna vytiskne k listů za n sekund. Vyjádřete v závislosti na veličinách k a n
počet listů, které tiskárna vytiskne za
5 minut.
Umíte tuhle úlohu vyřešit během 3 minut, což je zhruba čas, který na ni maturanti mají? Ne? Ale ono je to vlastně
velmi snadné: Když za n sekund vytiskne
stroj k listů, tak ze jednu sekundu vytiskne k/n listů, že? A 5 minut, to je 5 x 60 =
300 sekund. Takže hledaná odpověď zní
300x k/n.
Jistě jsou mezi čtenáři i tací, kteří příklad
bez mrknutí oka vyřešili. Otázka je, kolik
je takových? 3 %? A opět, čtenáři, kteří
mají maturitu, měli minimálně 1500
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hodin matematiky. K čemu jim byly,
pokud neumí takový příklad vyřešit?
Vždyť ten příklad je nejen snadný, je to
trojčlenka, která popisuje zcela běžnou situaci, podobnou, s jakou se denně každý
z nás může setkat. Lze pochopit, že roky
po maturitě neumí většina lidí řešit logaritmické rovnice, které nikdy nepotřebovali, ale toto? Aby bylo jasno, vůbec se
nechci nijak dotknout laskavého čtenáře,
mám kolem sebe řadu skvělých lidí, kteří
to neumí, moje žena to taky neumí. Jde
mi o celý vzdělávací systém, který vytváří dojem, že se žáci ve školách něco naučí. Naučí, ale je toho mnohem, mnohem
méně, než si všeobecně myslíme. A pro
úplnost, v roce 2015 příklad správně vyřešilo 18,5 % maturantů z matematiky,
což je asi 4 % všech maturantů. Kolik
z nich by to umělo vyřešit ještě po roce?
Může se brouk zkřížit s pavoukem?
Jen necelá třetina sedmáků chápe, že
všechno, i chléb či řízek, se skládá z atomů. Tato otázka se testovala krátce poté,
co byla ve škole probrána „skladba hmoty“ (výsledky testování ﬁrmy Kalibro).

na hranici komiky. Platný Rámcový vzdělávací program mezi očekávanými výstupy uvádí např.: objasnit funkci dvou
organismů ve stélce lišejníků; zapojit
správně polovodičovou diodu; využívat
Ohmův zákon při řešení praktických problémů; využívat prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet
a cívku s proudem; orientovat se na stupnici pH a změřit reakci roztoku atd. A to
jsou prosím požadavky základní školy.
Kolik dětí to na konci základní školy
umí? A kolik dospělých? A k čemu by jim
to vlastně bylo?
A není to samozřejmě jen český problém.
Podrobné informace jsou třeba o amerických vysokoškolácích bakalářích. 59 %
z nich odpovědělo správně na otázku, jeli větší atom nebo elektron. Vezmeme-li
ovšem v úvahu, že jsou jen dvě možnosti,
není to mnoho. Jen 18,5 % z nich ví, kdo
napsal román „1984“, 8,6 % ví, že to byl
Edison, kdo vynalezl fonograf, kdo napsal operu Don Giovanni, ví 3 % z nich,
hlavní město Finska zná 2,6 % a jen
0,8 %, ví, kdo napsal Proces. A kdo napsal Bratry Karamazovy, nevěděl z dvou
set dotazovaných nikdo.

gogicko-psychologických poraden posílají ze škol děti, které mají velké studijní
problémy. Často se zjistí, že hlavní příčina je v tom, že tyhle děti, a to prosím třeba
i v 9. třídě, neumí číst s porozuměním.
Tyto děti se brzo ve škole naučily písmenka, ba i vyslovovat nahlas napsaná
slova, což patrně učitelům stačilo. Ale nenaučily se textu rozumět. Výsledky testování čtenářské gramotnosti PISA ukazují, kolik takových 15letých (!) dětí je.
Prakticky úplně negramotných 1 % (úroveň 0), ale ani žáci na úrovni 1 nejsou způsobilí žít v tomto světě bezproblémově
(např. nerozumějí příbalovému letáku
k léku). My jich máme 25 %, Finové 5 %.

25 % 15-letých studentů v ČR nemá základní
čtenářské dovednosti. Také počet studentů
s nejlepšími dovednostmi je nižší.
Procento studentů podle čtenářských dovedností.

5. úroveň

17%

9%
19%

4. úroveň

32%
25%

Podobné je to i v ostatních předmětech:
nejen děti, ale i někteří dospělí mají potíže správně chronologicky uspořádat
lovce mamutů, vyhynutí dinosaurů, objevení Ameriky a první světovou válku.
Moje oblíbená otázka je, zda se může
v přírodě přirozeně zkřížit pavouk s broukem nebo tesařík s hrobaříkem. Prakticky každý dospělý zaváhá, i mnozí vysokoškolsky vzdělaní lidé nakonec připustí, že to je možné. Pavouk a brouk se od
sebe liší zhruba tak jako člověk a chobotnice a tesařík a hrobařík asi jako člověk
a pavián. Kolega, který se zeptal svých
žáků, napsal: „Seminář z biologie, 3. ročník gymnázia. Čtyři žáci ze čtyř odpověděli, že pavouk s broukem se zkřížit
může. Jdu se utopit (seminář učím já). :(“ K čemu tedy je celá výuka systematické biologie? Jiná diskutující napsala:
„Dnes u magisterských státnic na PřF
UK obor Biologie si zkoušející může poslechnout třeba výroky typu ‚v Austrálii
žijí hlavně prérijní zvířata, jako třeba žirafa nebo zebra‘.“

A umějí děti číst?

Rodiče, učitelé a novináři se pořád ptají,
zda děti ve ScioŠkolách budou umět
všechno to, co se učí děti na běžných školách, a tedy by to umět měly. Už samotná
otázka ukazuje, že mají před očima Potěmkinovu vesnici, že děti v běžných školách umí to, co se učily. No jistěže ani zdaleka neumí. A ani děti ze ScioŠkol to
umět nebudou, i když na tom budou líp,
protože je nikdy nenutíme, aby se učili
bez zájmu a porozumění, a třeba taková
situace, jakou jsme popsali výše s funkční negramotností, ve ScioŠkolách nastat
prostě nemůže.

Přitom zde nejde o nějaké dílčí otázky,
ale vždy o nejpodstatnější poznatky daného oboru. Pohled na jednotlivosti je pak

Naučí se tedy děti ve škole alespoň číst,
psát a počítat. Bohužel ani na to nelze dát
jednoznačně kladnou odpověď. Do Peda-

Věřit, že děti umějí to, co mají umět,
resp. to, co se učily, je jako věřit, že Potěmkinova vesnice nejsou jen kulisy, ale

Co je to za systém, který v takovém rozsahu neplní svůj vlastní plán? Ano jsou
i takové skvělé školy (a učitelé), které
plní své cíle i víc než na 100 %. To jsou
ovšem jiné cíle než jsou očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu. Já mluvím o průměru, o celém školském systému, ne o jednotlivých školách. Mohla by si třeba medicína, soudnictví či snad nějaký komerční subjekt
nebo řemeslník dovolit plnit své úkoly či
závazky hluboko pod padesáti procenty?
Železnici mnozí lidé nepokládají za spolehlivou, zpoždění jsou častá, ale dovedete si představit, že by 50 % vlaků nedorazilo do cíle včas nebo vůbec? Nebo že
by soudy rozhodovaly správně a spravedlivě jen v necelé polovině případů?
Šli byste k zubaři, který v polovině případů vytrhne zdravý zub? Zdá se vám to přehnané, ale vždyť plán, co by měly děti
umět, je daný stejně jako jízdní řád.

3. úroveň

31%

2. úroveň

15%

1. úroveň
pod 1. úrovní

4%
1%
Finsko

22%

15%
10%
Česko

Každý tím prošel, tak je to normální
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Ondřej Štefﬂ
Je ředitelem společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální
fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první
soukromou školu u nás - PORG.
V roce 1995 založil společnost
Scio. Ta se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké a střední
školy a obecně se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol
i jednotlivců. V posledních letech
zdůrazňuje význam vzdělávání,
které probíhá mimo klasickou školní docházku (tzv. paralelní vzdělávání). V roce 2015 otevřel první
ScioŠkolu v Praze a v září 2016
k ní přibyly další tři (Praha, Brno,
Olomouc). Ve ScioŠkolách nejsou
klasické předměty, třídy, ani učitelé a její výuka se více přibližuje potřebám dětí i 21. století.
Ondřejův blog můžete sledovat na
Aktuálně.cz

že v těch namalovaných domech se dá
bydlet. Nedá. Druhou stranou téže mince
jsou škody a ztráty, které vzdělávací systém na dětech páchá. Škodu a ztráty
ovšem nikdo neeviduje, nemluví se
o nich. Děti se často ve školách nudí,
všude ve světě, ale v Česku vůbec nejvíc
na světě (výsledky PISA a TIMSS). Žáci
školu „čím dál víc vnímají jako zbytečnou a opruzující blbárnu, kterou z nějakého formálního důvodu ještě navštěvují, ale rozumný smysl to nemá“ (napsal
učitel pod nickem MaB v diskusi na blogu). Navíc mnohé děti se ve škole opravdu trápí. Začíná to nevolnostmi, když
mají jít do školy, a některé nakonec končí
v rukou psychologů či psychiatrů a každoročně se dokonce pár dětí kvůli škole
pokusí o sebevraždu. A to je jen špička ledovce. Jana Nováčková, známá česká
psycholožka zabývající se školní výukou, říká: „Tradiční škola poškozuje
každé dítě bez výjimky, ovšem každé jinak.“
Chtěl jsem čtenáře přivést k otázce, proč

se deklarované cíle škol tak dramaticky
liší od skutečných výsledků. Vinit ale ze
současného stavu učitele či školy by byl
ovšem stejný omyl jako vinit železničáře
z toho, že jsou dráhy zastaralé. I mnohým
školám a učitelům je současný školský
systém mnohdy proti mysli i proti jejich
snažení, ale jen těžko s tím mohou něco
dělat. Svět je čím dál složitější, od škol žádáme stále víc, ale školy přitom nechceme změnit.
Podobnou školou, do jaké dodnes chodí
většina dětí, prošel skoro každý z nás.
Učili jsme se, nebavilo nás to, moc jsme
se toho nenaučili. Vlastně to nějak víme,
že i přes 1500 hodin výuky matematiky
mnoho lidí neumí pořádně ani trojčlenku. Ale tak to vždycky bylo, sami jsme
tím prošli, a proto to pokládáme za správné a normální. A nepřemýšlíme o tom, že
je něco špatně. Většina ze čtenářů to přežila celkem asi ve zdraví, jsou vzdělaní,
zajímají se o vzdělávání, a proto teď čtou
tento text. Často ale zapomínáme na ty
ostatní, kteří snad s námi chodili do školy

a jsou teď bůhví kde, škola je nenaučila
to, co by potřebovali, a jinde to nedohnali. Jedna z mých spolužaček ze základní
školy – z matematické třídy – dnes sedí
v kriminále.
Jen málokdo si umí představit něco jiného než školu, jak ji sám zažil, s žáky rozdělenými podle věku do tříd, s učitelem
před tabulí a žáky v lavicích, učebnicemi, sešity, rozvrhem, zvoněním, zkoušením, domácími úkoly a známkami, jednotným zadáním pro všechny. Takhle je
to přece normální. Ano, děláme to tak už
víc než dvě stě let. A tak věříme, že to je
i správné. Bohužel mnohdy to je jen Potěmkinova vesnice, jen namalované kulisy, vzdušný zámek, iluze. Ale denně tam
posíláme své děti.
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Některá témata na čínských školách nenajdete
Text: Markéta Majerová

V poslední době se téma Čínské lidové republiky skloňuje v naší společnosti z mnoha důvodů i z mnoha úhlů
pohledu. Proto jsme připravili rozhovor s Václavem Kopeckým, který je analytikem Výzkumného centra AMO se
specializací na zahraniční a environmentální politiku Číny.

Pro čínský vzdělávací systém je typický tlak na výkon, platí to stále, nebo je
tam přece jen nějaká změna?
Já si myslím, že to je věc, která se úplně
nemění. Vláda sice dlouhodobě plánuje,
zmírnění tlaku na studenty a změnu systému jako takového, ale zatím zůstává
stále ohromný. Jednak je systém výrazně
orientován na závěrečné zkoušky. Protože když tam student dokončuje střední
školu, tak se v posledních ročnících
vlastně věnuje pouze přípravě na ně.
A druhá věc je tlak, který vychází od rodiny, protože ta chce, aby měl student co
nejlepší výsledky a dostal se na co nejlepší školu. Tyto dva faktory se potkávají
a na studenta kladou velké nároky.
Do jaké míry je tlak na výchovu daný
politikou jednoho dítěte? A je tvrdá výchova v míře, ve které je popsána například v knize Bojovná píseň tygří
matky, podle Vás důsledkem tohoto
opatření?
Já si myslím, že ten tlak na děti bude trvat
ještě dlouho, i když nyní ta politika jednoho dítěte byla víceméně zrušena. Protože v čínské kultuře a obecně v konfuciánských zemích platí, že rodiče mají investovat do svých dětí, aby byly co nejúspěšnější. Děti to pak mají vrátit svým rodičům, o které se budou starat, až budou
staří. A opět to mají předat svým dětem,
aby se zase v rámci společenského žebříčku co nejvíce pozvedli. Takže já si myslím, že skutečnost, zda budou mít jedno
dítě, nebo dvě se zase tolik neprojeví.
Spíše to budou vnímat tak, že když mají
dvě děti, tak je ta investice dvojnásobná.
Na druhou stranu je pravda, že když mají
dítě jen jedno, tak nemají možnost selhat.
Ve chvíli, kdy to dítě selže tak je to
ohromný problém pro tu rodinu a těžko

se s tím pak něco dělá. Zatímco u dvou je
to tak, že kdyby jedno selhalo a druhé
bylo vynikajícím absolventem, tak to lze
snáze tolerovat.
Strach ze selhání je nejvíce patrný při
závěrečných zkouškách gaokao. Ty
musí studenti ukončující střední školu
vykonat v jednom termínu a jsou příčinou extrémního stresu, který kulminuje do fenoménu studentských sebevražd. Je to skutečně jediný moment
rozhodující o tom, zda se budou moci
dále vzdělávat?
Víceméně ano a ona rozhoduje nejen
o tom, jestli půjdou na vysokou školu, ale
také na jakou vysokou školu půjdou
a kromě toho, že mají tuto jednu šanci,
tak jednotlivé provincie mají také kvóty
pro vysoké školy. Což je další zátěž pro
studenty, protože ti vědí, že když jsou například z nějaké provincie, tak je mnohem těžší se dostat na tu vysněnou školu
v Pekingu, než kdyby v něm bydleli.
A ten tlak na ně je opravdu ohromný. Oni
poslední rok svého studia na střední
škole v podstatě netráví ničím jiným než
přípravou na závěrečné zkoušky. To znamená, že chodí do školy každý den, mají
úkoly přes víkendy, také nějaká doučování a kromě toho je docela třeba běžná
i praxe, že mají v posledních týdnech
před zkouškou zaplacené učitele, nebo takové dozorce, který dohlíží na to, aby studenti v noci nespali a raději se učili.
Takže je to naprosto extrémní systém
a z našeho úhlu pohledu dost nepochopitelný.
Je pravda, že se na školách nevyučuje
látka, která se neobjeví v závěrečném
testu?
Teoreticky se učí i jiná látka, ale v pod-

statě nikoho nezajímá, protože všechno
se orientuje na ten závěrečný test. Což
také znamená, že znalosti, které studenti
dostanou, nemusí být vůbec praktické.
Nemusí jim být v budoucím životě vůbec
k ničemu a nemusí jim ani pomáhat s nějakým osobním rozvojem. Je to jen něco,
co se musí nadrtit, aby prošli závěrečným
testem.
Jak moc do čínského školství vstupuje
politika?
Tak velmi, protože strana víceméně určuje to, jak školské kurikulum vypadá. Studenti mají politicky orientované předměty, které tvoří podstatnou část vzdělání. Důležité pro stranu je, aby znali komunistický kánon, ale na druhou stranu je to
z celkového objemu toho učiva ta menší
část. Větší část je ten důraz na matematiku, fyziku, chemii a další předměty.
Jsou témata, která se ve školách neobjevují, právě z důvodu politické nevhodnosti?
V Číně funguje docela hodně zažitý systém takové autocenzury, takže některá témata třeba politická například zpochybňování role strany se ve školách určitě neobjeví, nebo rozhodně to není běžné. Zároveň to ani řadě lidí nepřijde divné, protože oni jsou zvyklí na to, že se o těchto tématech nemluví nikde, tím pádem se
o nich nebude mluvit ani ve škole.
V posledních letech řada čínských univerzit zaměstnává zahraniční profesory. Jsou i oni hlídaní, aby o některých
tématech ve školách nemluvili?
Zahraničních akademiků do Číny skutečně proudí čím dál tím více stejně jako studentů. Čína je hodně populární destinace
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pro zahraniční studenty a nejen kvůli
výuce čínštiny, ale i jiných oborů. Třeba
němci často jezdí do Číny studovat technické obory. Mají to v rámci určité výměny, aby se naučili lepšímu porozumění,
protože německé ﬁrmy chtějí s čínskými
spolupracovat, tak aby věděli, jak funguje jejich mentalita. Samozřejmě citlivější
je tato otázka u společenských věd třeba
u politologie a sociologie. Na čínských
elitních univerzitách profesoři často říkají, že víceméně můžou se svými studenty
mluvit otevřeně a nemají pocit, že by na
ně byl kladen nějaký velký tlak, aby studentům něco zatajovali. Na druhou stranu zase určitá autocenzura funguje
i u těchto zahraničních profesorů, kteří
do Číny přijdou. Vlastně mají z toho prostředí kolem sebe pocit, že některá témata by ve třídě otevírat neměli. Můžou se
o tom pobavit někde mimo oﬁciální
struktury školy, ale ve škole jako takové
to třeba sami od sebe ani nenavrhnou.
A přenáší se tato autocenzura i na vysokoškolské studeny, třeba tím, že by se
nezajímali o otázky týkající se lidskoprávní problematiky?
Tak pakliže jsou hodně zvídaví, případně
jsou exponovaní v myšlenkách, které
nejsou jenom oﬁciální, tak samozřejmě
po něčem pátrat můžou. Ale v Číně funguje velmi striktní kontrola informací.
Čínský internet je omezený pouze na to,
co vláda a strana chce, aby na něm člověk
našel. Stejně tak to kurikulum, které je na
školách. Takže pro studenta je vlastně
velmi problematické najít si nějaké jiné
informace, které nejsou oﬁciální. Ono to
jde, ale musí v tom být trošku zběhlý.
Musí vědět, jak a kde hledat a to asi většina z nich se během studia nenaučí, protože je ani nemusí napadnout, že by měli
hledat nějaké neoﬁciální zdroje, případně alternativní vysvětlení nějaké události.

aby vzdělávání probíhalo v čínštině, aby
mluvili čínsky a sami sebe považovali za
Číňany. Je to trochu dvojsečné. Protože
na jedné straně se o to snaží stát a na
druhé straně je k tomu nutí i trh pracovních příležitostí. Protože ve chvíli, kdy Tibeťané, nebo Ujguři nevládnou dobře
mandarínskou čínštinou, tak jsou na tom
pracovním trhu velmi znevýhodněni.
Zvláště ve chvíli, kdy je velký počet etnických Číňanů - Hanů. Takže oni s nimi
soupeří o ty pracovní pozice a ve chvíli,
kdy třeba mají horší čínštinu, tak tu pracovní pozici nedostanou, takže tím
pádem je v tomto ohledu na ně vyvíjen
ještě větší tlak.

Jak v Číně řeší vzdělávání minorit?
Minority mají z ústavy z právního hlediska třeba právo na používání svého jazyka. Do jisté míry mají právo i na vzdělávání v něm. V realitě je to trochu složitější. Protože zvláště u těch nejexponovanějších minorit, což budou Tibeťané a Ujguři je velký tlak na sinizaci. Tedy na to,

Co vnímáte jako hlavní riziko čínského vzdělávacího systému?
Palčivý problém v Číně je to, že existuje
systém ukou, což je vlastně trvalé bydliště resp. rezidenční doložka a na základě
trvalého bydliště, kde je občan registrovaný, má právo na vzdělání a na lékař-

skou péči. Ale ve chvíli, kdy jde pracovat
do města a stane se z něj člověk migrující
za prací, tak právo na vzdělávání i lékařskou péči ztrácí. To se týká i jeho dítěte,
pokud by ho vzal sebou. Takže dítě najednou nemá, kam chodit do školy. A lidí,
kteří migrujících za prací je v Číně
300 000 000. Spousta dětí tak zůstává na
venkově s prarodiči a chodí tam do venkovské školy, ale u mnoha to nejde a ti pak
musí být s rodičem ve městě. A nemají oﬁciální možnost, jak se dostat ke vzdělávání. Takže vznikají různé nelegální školy,
za které se platí a je to velká šedá zóna,
která je mnohem větším problémem než
špatná úroveň škol na venkově.
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Výchova a vzdělávání v tekutých časech
Zdá se mi, že hlavním tématem dneška je nejistota. Tedy přesněji řečeno změněná povaha nejistoty, která
alespoň v našich zeměpisných šířkách najednou nepramení tolik z pocitu ohrožení naší vlastní existence,
ale spíše z jakéhosi zvláštního vytržení člověka z plynutí času.

Strach ze smrti se nám spolu se vším, co
souvisí se stářím, podařilo vytěsnit kamsi
za okraj společenského vědomí. Potřebu
transcendentního jsme nepřebernou nabídkou stimulantů souvislého toku endorﬁnů saturovali natolik, že klíčová
otázka: „Proč je něco spíše než nic“ nám
dnes v podstatě ani nemusí přijít na mysl.
Z politiky, jako zásadního instrumentu
ovlivňování veřejného života, se stává
okrajová záležitost, protože nám všem,
skutečným individualitám, dav nerozumí a my nerozumíme davu.
Žijeme v tekutých časech.
Slovy sociologa Zygmunta Baumanna.
Na jedné straně máme v životě mnohem
více možností než lidé, kteří žili před
námi, na straně druhé jsme ale mnohostí
možností paralyzováni do té míry, že
nejsme schopní se pro žádnou z nich skutečně rozhodnout. Jakoby se všeobecně
sdílenou životní strategií stalo: Umět se
správně nerozhodnout. Jakoby byla do
podvědomí člověka sugerována životní
strategie složená z následujících faktorů:
ź

ź

ź
ź

ź

Uměj se správně nerozhodnout, protože každé rozhodnutí ti zavírá
spoustu dalších vrátek, která chceš nechat otevřená.
Vyhýbej se dlouhodobým závazkům,
protože omezují tvůj pocit neomezených možností.
Relativizuj hodnoty, aby tě nic nenutilo činit závazná rozhodnutí.
Spotřebovávej, co se nabízí, protože
je to snazší, než se rozhodovat
a hledat kvalitu.
Nestarej se, protože důležitá rozhodnutí učiní někdo za tebe.

Text: Miloš Říha

Je to trochu jako držet v rukách
kostku ledu.

končí takřka ve stejném momentu, kdy se
odchází do důchodu.

Dlouho jsme my lidé žili ve velkém nepohodlí, „v jeskyních“ a s obavou o přežití.
Naše jistota byla cosi, co se chovalo jako
kostka ledu. Je to nepříjemné, ale má to
pevný tvar a držíme to pevně v rukách.

Spolu s tím se mění i to, jaké role ve společnosti zastáváme. Zastávat funkci, mít
povolání, najednou není doživotní úděl.
Myšlenka celoživotního učení je zde už
pěkných pár set let, ale z krásné vize se
v dnešní realitě stává takřka bezpodmínečná masová nutnost.

Z hlediska dějin jsme se za krátký čas
ocitli ve velkém pohodlí. Ve vytopeném
bytě s dostatkem potravy. Naše jistota,
která se chová jako kostka ledu, se ale
v tomto pohodlí začala pozvolna rozpouštět. Protéká nám mezi prsty a my už
jenom těžko opustíme naše pohodlí, abychom se ke starým jistotám vrátili.
Zkrátka hledáme jistoty nové. A jakoby
se nejistota stala zdrojem jistoty. Paradox.
Co se v životě změnilo za posledních
sto let?
V odpovědi na tuto otázku nás na první
dobrou jistě napadne spousta věcí.
Osobně mi připadá, že ta největší změna
se skrývá ve změněném vnímání vlastního konce, horizontu života. Život se
zkrátka sám o sobě prodloužil. Člověk se
do světa rodí s mnohem větší nadějí do
žití. Máme více času. V důsledku toho
vznikají úplně nové životní fáze, pro
které nejen, že nemáme názvy, my od
nich nemáme ani žádná usazená očekávání.
Nově se snažíme pojmenovat, co znamená dospělost a kde začíná. Hledáme
standardy pro život dětí ve světě, kde se
polovina uzavřených manželství rozvádí. Hledáme nové perspektivy pro rozchody lidí na základě tzv. „syndromu
opuštěného hnízda“. Hledáme návod, jak
kvalitně prožít stáří, které najednou ne-

Nejistota tu byla vždy.
Samozřejmě. Nicméně najednou jakoby
se stala opět skutečně nejvýraznější tektonickou čarou, která dělí společnost.
Najednou je zde skutečně velká masa
lidí, která nejistotu považuje za své nezadatelné právo, za vždy přítomnou možnost. Takové životní paradigma prosakuje do všeho. Do vztahů, práce, do prožívání všedních dní. Na straně druhé je
velká masa lidí, která současnou povahu
nejistoty subjektivně vnímá jako nesnesitelnou.
Ve vztahu k nejistotě nejsou lidé chytří
a hloupí, vzdělaní a negramotní, mladí
a staří. Napříč těmito kategoriemi hledáme odvahu hledat rámec vlastního života ve světě, kde národní stát není garantem společenské smlouvy vůči globálním dějům. Ve světě, kde existují zaměstnání, která před pěti lety neexistovala. Ve světě, ve kterém na celý život
znamená nepředstavitelně dlouhou
dobu.
A v takovém světě hledáme význam výchovy a vzdělávání.
Pokud výchovu a vzdělávání vnímáme
jako předání penza životních zkušeností,
princip zachování konzistence společ-

EDUkavárna

nosti, jako poslání štafety dál, pak nám
tak trochu ujíždí půda pod nohama.
Jak vychovávat a vzdělávat dítě, mladého člověka, sama sebe, pro společnost,
která svou jistotu staví na tak velké míře
nejistoty? Podstatou přestala být stabilita
poměrů, ale růst a rozvoj.
Společnost si zachovává svoji hierarchii,
ale ta se mění tak rychle, že společenské
uspořádání přestalo připomínat zužující
se pyramidu a stalo se těžko popsatelnou
amébou. Ta nemění tvar na základě vlivu
dříve etablovaných institucí, ale na základě inovativních impulzů, z nichž
mnohé sice nic konkrétního nepřináší,
ale stávají se reálnými ve svých důsledcích. Ovlivňují životní styl, vnímání
světa, životní perspektivy.
Například překotný rozvoj IT technologii a mnohost možností sdílet informace umožňují tak paradoxní situace, že
náctiletí překonávají svým vlivem
mnohem starší generace. Neustálá
změna, potřeba nejistoty, je konfrontována s vidinou jistoty, že v určitém věku,
je přirozené mít ve společnosti výsadní
pozici.
Nehledáme systém, nehledáme paradigma, hledáme smysl.

Miloš Říha

Vážím si velmi všech, kdo tráví čas výchovou a vzděláváním. Zdá se mi, že učitelé a vychovatelé to dnes nemají lehké,
protože se od nich čeká cosi, co už dávno
není reálné. Vkomponovat své svěřence
do správného patra společenské hierarchie, které by odpovídalo očekáváním rodičů či momentální společenské poptávce. Dát jistotu ve světě, kde se jistota
ve skutečnosti tolik nenosí.

Sociolog a ředitel Skautského
institutu. Je spoluautorem projektu Skautské století, který se
zabývá kontinuitou skautingu
u nás. V rámci projektu jsou
zaznamenávány, zpracovávány
a publikovány výpovědi těch,
kdo se v životě potkali se skautingem napříč všemi generacemi. V letech 2007-2009 řídil ﬁrmu ProstorPlus.EU, která se
zabývala strategickým plánováním ve veřejné správě a participativními přístupy při rozhodování o veřejném prostoru. V roce
2011 mu v nakladatelství TDC
vyšla kniha poezie s názvem
Duše skladem. Jeho skautská
přezdívka je Šípek.

Jenže nezřídka se může ukázat, že ono
vysněné místo už zkrátka vůbec neexistuje nebo dávno ztratilo svou minulou
prestiž. Očekávání je zklamáno, přichází
konﬂikt, který se odehrává na tolika polích a v tolika dimenzích, že je neumíme
ani pojmenovat natož promyslet.
Dnes neměníme systém výchovy, neměníme dokonce ani paradigma, protože
přístupů k výchově je najednou tolik,

kolik je reálně myslitelných horizontů
pro smysluplně a šťastně prožitý život.
Pedagogika přestala být vědou osnov
a kompetencí a stává se vědou osobních
příběhů. Stává se vědou, která by měla
více než kdy jindy vyprávět příběh o tom,
jak nacházet a prožít pocit smyslu ve
světě, kde nejistota je součástí životního
stylu.
Dobře to vyjádřil Exupéry:
„Svět nedědíme po předcích, ale půjčujeme si jej od našich potomků.“ Možná žijeme v časech, kdy je tak moc složité si
představit, nejen jaké výzvy budou řešit
naši potomci, ale i to, jaké výzvy budeme
řešit my sami. V takovém světe se
zkrátka maxima: „Naučit se učit“ stala
dogmatem.
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Galerie, která vám nedá spát
Dnes často vnímáme muzea a galerie
jako místa na „dívání se“. Něco jako
když si pustíme televizi, otevřeme si
pytlík brambůrků a necháme se pohltit
vjemy přicházejícími zpoza obrazovky.
Takto na nás mohou působit i obrazy či
jiná výtvarná díla. Občas se stane, že z výstavy odcházíme a „život jde dál“. Nic
moc. Jo, na tý výstavě jsem myslím
byl… V lepším případě se ale stane to, co
se nám stává po zhlédnutí silného ﬁlmu –
na výstavu nebo jednotlivá díla myslíme
i několik dní poté, vyprávíme o ní
známým a doufáme, že ji také viděli, abychom ji mohli rozebrat, zkritizovat její určité části, pochválit jiné. No a co teprve takový ﬁlm s otevřeným koncem? Dráždí
vás a snažíte se zjistit, jak to mohlo dopadnout, vymýšlíte vlastní scénáře
a nedá vám to spát. Tak přesně takové výstavy se snažíme dělat v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích.
DOX vznikl v roce 2008 díky soukromé
iniciativě přestavbou bývalé továrny
a dnes se řadí k nejvýznamnějším a zároveň největším kulturním institucím
představujícím současné umění nejen
v České republice, ale i ve střední Evropě. V rámci výstavních projektů si vybíráme taková témata, která se týkají
dnešní společnosti, a výstavy pojímáme
právě jako ﬁlmy s otevřeným koncem.
Protože kdo ví, jak to dopadne s demokracií a jestli je opravdu tím nejlepším politickým systémem? A jak by mohl fungovat svět bez peněz nebo jak ukončit
světovou chudobu? Naštěstí se těmito
otázkami zabývají i umělci a často je
ztvárňují zajímavým či nevšedním způsobem. Naším cílem tedy je, abyste z výstavy odcházeli a hlavu měli plnou otázek, které jen tak nezmizí. Myslíte si, že
je to od nás kruté? Zaplatíte za vstup,
a pak z těch všech otázek nemůžete skoro
usnout?! Tak přesně jsme to chtěli. Ale nebojte se, snažíme se vás v tom nenechat
a nabídnout aspoň místo, kde se podobně
„zasažení“ mohou setkat a diskutovat
o tom, jak to vlastně všechno může skončit.

Text: Adéla Foldynová

Čím víc otázek, tím složitější odpovědi
Tím pomyslným místem jsou naše programy pro veřejnost, kde se většinou ve
formě diskuzí, přednášek, tvůrčích dílen
nebo neformálních setkání řeší témata,
která daná výstava přináší. Programy pro
veřejnost zahrnují 4 proudy. DOPROVODNÉ PROGRAMY se váží přímo
k výstavám. Vždy si „vyzobneme“ nějaké dílčí téma z výstavy, pozveme odborníky a požádáme je, aby nám ho
osvětlili, vsadili do kontextu doby a odpověděli nám na naše otázky. Také zveme
autory výstav nebo uměleckých děl, kteří
nám během komentovaných prohlídek
pomohou lépe se ve výstavě zorientovat.
VZDĚLÁVACÍ programy sestávají většinou z animačních dílen, workshopů,
studentských soutěží a výstav. RODINNÉ PROGRAMY se konají jak
v DOXu, tak i putují po různých festivalech a skrze výtvarné dílny pracují s celými rodinami. Vzdělávací i rodinné programy přibližují často složitá společenská témata těm nejmenším a zároveň
otevírají diskuzi o problémech světa
mezi těmi, kteří v budoucnu možná přispějí k jejich zdárnému vyřešení. SPECIÁLNÍ PROGRAMY obsahují dva dlouhodobé formáty. Jedním z nich je (S)tisk
doby, tedy pravidelná setkání s novináři,
kteří v neformální atmosféře diskutují
nad aktuálním děním. Druhým je Vize
Prahy, kam zveme architekty, urbanisty,
politiky, historiky a další, kteří mají co
říct k tomu, jakým směrem se Praha jako
město ubírá.
Cílem programů pro veřejnost je neformální vzdělávání a posílení pozice galerie jako místa, kde se jenom pasivně nekouká na umělecká díla, ale kde se rozvíjí kritické myšlení a debata o svízelích
dneška. Tím pádem se galerie stává
místem i pro ty, které klasické výstavy nezajímají nebo nebaví. Z průzkumu víme,
že více než polovina návštěvníků doprovodných programů DOX v minulosti nenavštívila a často až na přednášce nebo
diskuzi samotné zjišťují, že takové téma,
jako je např. sociální a ekonomická nerovnost, se může stát jedním z hlavních
leitmotivů umělecké výstavy. A samo-
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zřejmě to funguje i naopak. Příkladem
může být výstava Duše peněz a doprovodný program k ní. Když na výstavě uvidíme fotograﬁe ze zemí třetího světa,
které ukazují, v jakých podmínkách tam
lidé žijí, chcete zjistit, zda jsme opravdu
tak chudí, jak si pořád myslíme. Výstava
samotná vám na to přesně neodpoví;
jasná čísla, grafy a vysvětlení vám ale
v rámci doprovodných programů podá sociolog Daniel Prokop, který se tématem
chudoby v České republice dlouhodobě
zabývá.
Spolupráce a další bonusy
A jsou to právě čeští i světoví odborníci,
které do DOXu zveme a žádáme je o to,
aby pro nás vybraná témata „rozpitvali“
a řekli nám „jak to tedy je“. Skvělým příkladem takové spolupráce může být
pásmo společných projektů s nezávislým
think-tankem Glopolis, se kterým jsme
spolupracovali během výstavy Duše peněz. Výstava se zabývala tématem, které
se týká nás všech – penězi. Ptali jsme se
na to, jak se svět kvůli (nebo díky) penězům mění a jak se měníme my, jak by
mohl fungovat svět, kdybychom peníze
opustili a zavedli nějakou alternativu
k nim. Opět spousta otázek a jen náznaky
odpovědí. I proto jsme pozvali odborníky z Glopolisu, kteří se mimo jiné zabývají novou ekonomikou a zejména pak tématem daní a daňových rájů.
Na výstavě byla představena díla, která
se přímo týkala daňových rájů, ale také jejich důsledků, tedy prohlubující se propastí mezi chudými a bohatými. S Glopolisem jsme uspořádali panelovou diskuzi na téma daně – proč je neradi platíme a jestli jsou vlastně třeba . Ti, kterým
panelová diskuze nestačila, se mohli zúčastnit interaktivního workshopu o férových daních a v malých pracovních skupinkách si popovídat o tom, co nás na daních štve a k čemu jsou naopak dobré,
a vyslechnout si názor jiných účastníků
i odborníků. Obě akce dopomohly těm,
které trápí otevřené konce, posunout se
o kousek blíž k možnému vyústění, podělit se s ostatními o svoje otázky a získat
nějaké odpovědi.
Tato spolupráce ale byla důležitá i pro
nás, zaměstnance DOXu, protože jsme
do tématu zase pronikli o něco hlouběji

a nabité poznatky jsme mohli dál uplatnit
ať už např. během dalších doprovodných
programů, komentovaných prohlídek
pro veřejnost, nebo v rámci vzdělávacích
programů.
Programy jako mosty, ale přes co?
Každá skupina publika vyžaduje
i s ohledem na obsah výstavy speciﬁcký
přístup. V rámci programů pro školy a rodiny nahlížíme každou větší výstavu
z různých perspektiv. Jednou z pohledu
základních rolí ve výtvarném provozu,
kdy jiné problémy řeší kurátor a jiné odpovědi hledá divák nebo umělec. Podruhé jsou to již zmíněná „vyzobnutá“ témata, která podle charakteru zahušťují
a dochucují organizace jako Glopolis.
Stejně důležitou skupinou jsou ale už od
začátku i ti, kterým je program určen
a pro které je realizován (lépe řečeno
„s kým je realizován“). Pracujeme-li
s otevřeným koncem, stává se velkým
dobrodružstvím sdílení osobních verzí
příběhu a jeho pointy. Nezřídka se sami
studenti a pedagogové svými postřehy
podílejí na rozvíjení jednotlivých programů a právě u výstavy Duše peněz se
silně negativní dojem z impresivní výstavy stal impulzem pro orientaci na
„něco pozitivního“, v tomto případě na
hodnoty a jejich hodnotu. Důležitá
„věc“, která propojila téměř každého
s výstavou o devalvaci hodnot.
Podobně je to u rodinných programů –
my vybereme z výstavy v rámci programu téma nebo hodnotu a předhodíme
je rodinám; někdy se chytnou dospělí,
někdy děti, někdy všichni. V tu chvíli začíná další interpretace výstavy – je tolik
verzí výstavy a konce, kolik je rodin. Nic
není lepší lék na stereotypy než současné
umění (kromě života samozřejmě). Pro
ty, kteří nevědí, kudy současným umění
chodit, můžou programy fungovat jako
spojovací mosty: úzké, vysoké, chatrné,
robustní, pohyblivé. Ale mosty přes co?
Přes zónu pasivního příjmu?

odpovědi. Jsou ale i způsobem, jak pozvat do galerie ty, kteří nevěří, že umění
může pokládat otázky, zabývat se současnými tématy a rozvíjet kritické myšlení; často i způsobem, který je pro dané
téma příznačnější než článek v odborném
či vědeckém časopise. Návštěva výstavy
a aktivní zapojení do programů pro veřejnost tak nabízí komplexní zážitek, který
se může přetavit do trvalého zájmu o ono
speciﬁcké téma nebo společenský problém, protože ten (bohužel) nemizí
s koncem výstavy. Pokračování pak hledejte u našich programových partnerů,
kteří se tématy většinou zabývají dlouhodobě. DOX už pro vás nyní režíruje další
„ﬁlm”. Není tajemstvím, že bude opět
s otevřeným koncem.

Adéla Foldynová
Kulturní manažerka, která
v centru DOX připravuje doprovodné programy pro veřejnost.
V minulosti pracovala na projektu Evropského hlavního města kultury v Plzni a Košicích.
Kulturní management vystudovala v holandském Maastrichtu.

Místo pro diskuzi
Programy pro veřejnost se v centru DOX
díky výše popsaným mechanismům stávají platformou, kde je možné se o tématech nastíněných v rámci výstavy bavit,
ventilovat svoje pocity, ptát se a hledat

Online záznamy z většiny debat
a diskuzí může čtenář nalézt na
Vimeo kanálu centra DOX:
https://vimeo.com/doxprague.
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Pojď, mami, budeme si číst
Text: Eliška Sovová

Vzpomínám si na svou první přečtenou knihu? Ne. Ale velmi
jasně si vzpomínám na první
vypůjčenou knihu z knihovny.
Byla jsem ve druhé třídě a moje
máma rozhodla, že už je čas.
Ten den jsem získala svou
vlastní průkazku do knihovny.
A odnesla si velkou žlutou knížku – Neználek ve Slunečním
městě. Doma jsem si sedla do
zeleného ušáku, pitíčko v ruce
a na klíně otevřela knížku. Je
to jeden z mých nejsilnějších
(a nejoblíbenějších) zážitků
z dětství.

Co mám dělat, aby i moje děti měly jednou knížky rády jako já? Číst si s nimi.
Od teď a pravidelně. Dětem můžeme
začít číst už v těhotenství (dítě si zvyká
na náš hlas, uklidňuje ho), číst můžeme
dětem čerstvě narozeným (učí se nás
poslouchat, zklidní se, upevňuje se
vztah), číst bychom měli batolatům (dítě
začíná chápat význam a strukturu příběhu, rozlišuje intonaci, dobro a zlo, rozšiřuje se mu slovní zásoba, sociální dovednosti, empatie) a velmi důležité je číst si
s předškolními dětmi (čtecí návyky, slovní zásoba, spisovný jazyk, tvoření vět,
logické myšlení, artikulace, představivost, struktura textu, komunikační
dovednosti, naučí se koncentraci a soustředění, což se bude v 1. třídě hodit).
Navíc řada studií potvrzuje pozitivní vliv
čtení od útlého věku na školní úspěchy
napříč předměty.

Ze své vlastní zkušenosti vím, jak moc
děti může bavit čtení jednoho příběhu
stále dokola. Takže se výběru dětské knížky nebojme a vyberme si tu, která bude
bavit i nás. I napopáté.
U těch nejmenších začneme nejspíš
s leporely, říkankami, příběhy si vymýšlíme, zpíváme jim. Nechme děti knížku
si osahat, ukazujme si obrázky, vydávejme zvuky, pojmenovávejme to, co vidíme.
Pro ty trochu starší vybírejme knížky
s příběhy, s kterými se mohou děti identiﬁkovat. O malých dětech, o pejskovi, kterého máme doma, o panence… Hodně
může pomoci přejmenování hlavní
postavy na jména dětí. Knížky můžeme
pouštět i ve formě audioknihy. Po přečtení/poslechu příběh společně shrneme,
zkusíme vymyslet, jak bude pokračovat,
co udělá hlavní hrdina, co by udělalo dítě
na jeho místě…

A jak často bychom si spolu měli číst?
Moje máma nám četla každý den. A když
nemohla ona, musel někdo jiný. Přes
tuhle hlavně večerní tradici prostě nejel
vlak. Podle výzkumů nejlépe ve školách
prospívají ty děti, kterým rodiče čtou alespoň třikrát týdně. Stejně jako pravidelnost je důležitý i způsob čtení dětem. Server Reading Rockets představil metodu
dialogového čtení, což není nic jiného
než povídání si s dítětem nad knížkou.
Stačí se sem tam zeptat na něco ke knížce
a ocenit odpověď, tu pak rozšířit a vyzvat
dítě k zopakování rozšířené informace
(př. „Co je to?“ „Náklaďák.“ „Ano,
správně, je to velké červené hasičské
auto. Řekni hasičské auto.“). Podobný
rozhovor můžeme vést na každé stránce.
Dítě nesmíme nudit a musíme brát
v potaz úroveň a věk dítěte.

Pro předškoláky a čerstvé školáky už
můžeme vybírat knížky, které děti budou
číst s námi/sami. Zda jsou pro děti vhodné, si můžeme otestovat metodou pěti prstů. Pokaždé, když dítě nebude rozumět
nějakému slovu, zvedne prst. Pokud jich
po prvních třech stránkách nebude mít
zvednuto více jak pět, pusťte se do knížky. V opačném případě ji nechte na později. Nebojme se nechat dítě vybrat si
knížku samo. Asi se nám stane, že dítětem zvolenou knížku nebudeme vnímat
jako to nejlepší, co si mohlo vybrat… Ale
důležitější je radost, kterou ze čtení bude
mít. Když v něm vybudujeme lásku ke
knihám, ono si cestu k jiné (kvalitnější)
literatuře najde samo.

No jo, ale jak si mezi tou spoustu knih
vybrat, co budeme číst? U nás byla jasným favoritem knížka Uprchlík na ptačím stromě. Máma nám ji musela přečíst
přinejmenším desetkrát. A ty obrázky…

Pravidelné čtení je základ. A co dál?
Jak jinak ještě můžu vztah mých dětí
ke knížkám podpořit? Buďme pro ně
vzorem. Já si svou mámu nepamatuji bez
knížky. Nikdy. Vždycky a všude s sebou
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Při výběru dětské
knížky se nebojme
a vyberme si tu,
která bude bavit
i nás.

nějakou měla. Před pokojem jsme měli
velkou knihovnu. A když jsme si náhodou nemohli vybrat, šlo se do knihovny.

Další tipy naleznete na:
www.svetgramotnosti.cz

V současné době je řada akcí kolem knížek, kterých se s dítětem můžeme zúčastnit, nebo řada webů, kde hledat inspiraci.
Jsou to například akce pořádané místní
knihovnou, autorská čtení, LiStOVáNí
(scénicky ztvárněné knihy pro děti, mládež i dospělé), Veletrh knihy, Noc
s Andersenem, Celé Česko čte dětem, …

Nebo na:
www.citarny.cz
www.celeceskoctedetem.cz
www.iliteratura.cz
www.bibliohelp.cz
www.ctesyrad.cz
www.rostemesknihou.cz
www.ctenarskekluby.cz
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Reﬂexe: uvědomění, co a jak jsme se naučili
Text: Adéla Zelenda Kupcová

Reﬂexe na konci učení lze přirovnat k vzpomínání na zážitky poté, co jsme se vrátili z dovolené. Pomáhá nám
utřídit nové poznatky a zkušenosti, připomenout si důležité informace a zhodnotit také vlastní prožívání.

Reﬂexe je z hlediska konstruktivistické
pedagogiky poslední fází učení. Během
reﬂexe se zaměřujeme zejména na dvě
věci:
ź
ź

shrnutí nových poznatků a určení
toho, co je podstatné;
zhodnocení vlastního učebního postupu, tzv. metakognici.

Reﬂexe nových poznatků
Zpětný pohled na to, co jsme se učili ve
fázi uvědomění, je důležitý proto, že nám
umožní podívat se na studovanou látku
s jistým nadhledem jako na celek. Díky
tomu můžeme určit, co je naším hlavním
poznatkem, co je důležité a potřebné si zapamatovat. Naučená látka tak přestává
být směsicí nesourodých faktů a informací, stává se smysluplným celkem.
Reﬂexe učení jako takového
Reﬂexe učebního postupu úzce souvisí
s metakognicí, hodnocením a poznáváním vlastních myšlenkových procesů.
V této fázi hodnotíme vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám
šlo a co naopak bylo obtížné. Schopnost
hodnotit vlastní učení či myšlení se obvykle ve školách neučí, přitom je zcela zásadní. Pomáhá nám učit se plánovat,
volit vhodné učební strategie, ale také
hodnotit sebe sama a svůj výkon a dle
toho si stanovovat další cíle a postupy.
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Techniky reﬂexe
Rozhovor

Myšlenková mapa

Tvorba portfolia a srovnání

S dítětem nebo i více dětmi lze reﬂexi provést formou rozhovoru tak, že dítěti položíme otázky týkající se jejich učení.

Děti si mohou vytvořit myšlenkovou
mapu, kterou jsme představili v pátém
čísle časopisu Perpetuum, a zmapovat si
obsah i proces učení.

Pokud s dítětem vytváříte portfolio, třeba
z obrázků, můžete do něj v rámci reﬂexe
zařadit nová díla. Snažte se přitom, abyste nový obrázek porovnali se staršími
a aby vám dítě sdělilo, co se mu podařilo
a na co je hrdé. Pokud portfolio s dítětem
nevytváříte, můžete jej vést ke sledování
a hodnocení vlastních dovedností i jinou
cestou. Ve fázi reﬂexe se můžete zaměřit
na srovnání dovedností a znalostí dítěte
předtím, než se začalo učit, a poté. Děti si
tak shrnou na jedné straně, co nového se
naučily, ale zaměří se i na vlastní dovednosti. Můžete se i doptávat, co dříve nedokázaly a nyní s novými znalostmi zvládnou. Tímto postupem ukážete dítěti, jaký
má smysl učit se.

Vhodné obecné otázky:
Klíčová slova
ź

ź
ź
ź
ź

Co nejdůležitějšího ses dozvěděl/a?
Proč myslíš, že je důležité právě
toto?
Jak myslíš, že nové poznatky využiješ?
Co tě bavilo a o čem by ses chtěl/a dozvědět více?
Co pro tebe bylo obtížné? A proč?
Co myslíš, že jsi zvládl/a skvěle?
A proč?

Jak ve fázi reﬂexe pracovat
Provádět reﬂexi bývá pro děti z počátku
obtížné. Najednou mají odpovídat na
otázky, které jim dříve nikdo nekladl.
Chce se po nich, aby samy určily, co je
pro ně v učení podstatné, přičemž většina
dětí je zvyklá, že toto určuje učitel. Žádá
se po nich, aby hodnotily svůj výkon, přitom jsou zvyklé, že je hodnotí někdo
jiný. Pokud si však osvojí schopnost určit
priority a hodnotit sebe, udělají velký
posun k studijní autonomii, tedy k schopnosti samostatně se učit a stanovovat si
cíle.
Jelikož je pro děti reﬂexe náročná, je důležité na ně nespěchat, nepodsouvat jim odpovědi, neopravovat je, nerušit a nekont-

Snad nejjednodušší a nejrychlejší technikou reﬂexe jsou klíčová slova. Vyzvěte
dítě, ať si napíše tři slova či věty, které vystihnou, co nejdůležitějšího se naučilo.
Může si je jen napsat nebo vám je přečíst
a okomentovat.

rolovat. Rodič či učitel by se v této fázi
měl upozadit. Mnohdy není ani třeba komentovat vše, co děti řeknou či udělají.
Mnohdy má silnější efekt nechat jejich
výroky zaznít a ukončit v tichu. Děti
o nich pak spíše přemýšlí.
Otázky a způsob reﬂexe by měly vycházet z toho, jak učení probíhalo. Není
proto nutné si tuto fázi předem podrobně
připravovat. Vhodnější je improvizovat
a navázat na to, co se dělo ve fázi evokace
a uvědomění.
Pokud chcete, aby bylo dítě při učení samostatné a nemuseli jste mu pomáhat, vysvětlete mu, co reﬂexe je, a nechte je, ať ji
provádí samo. K tomu je vhodné použít
např. vypsání klíčových slov, které dítě

zvyklé reﬂexi provádět samo hravě zvládne.
A na závěr to nejdůležitější: reﬂexi končete pozitivně (např. díky pozitivně formulované otázce, vzájemnou pochvalou
mezi dětmi, poděkováním apod.). Aby
každé dítě odcházelo s pozitivním a radostným pocitem.
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Má testování smysl?
Text: Jana Codlová

Představte si, že stavíte dům. Víte, jak
bude vypadat, máte architektonickou studii a nastoupí tesaři (jde o dřevostavbu).
Kouknou na plánek a vezmou do ruky měřicí nástroj – metr, vodováhu a já nevím
co ještě. Proč? Potřebují si ověřit, jak má
být dlouhé prkno, jak široká díra pro
okno atd. Jejich měření dává smysl, protože je zasazeno do konkrétní situace
a prostředí.
Představte si teď žáky. Ve škole i mimo ni
se učí řadu věcí, vzdělává celý svět.
A občas je třeba zjistit (ověřit), co skutečně zvládají, a je to třeba ověřit objektivně. Takže sáhneme po měřicím nástroji:
metru-testu. A tady je nutné vybrat ten
správný nástroj, který:
a) přesně měří,
b) měří smysluplné věci, tedy spíš dovednosti než znalosti, spíš aplikaci než
pojmy,
c) dává nám učitelům, rodičům i žákům
srozumitelnou informaci o tom, co měří,
d) je uživatelsky příjemný (baví žáky).
Vyvinout moderní test je časově a myšlenkově velmi náročný proces, trvající až
jeden rok, zapojují se do něj v různých fázích vývoje garant, autoři, sestavitel
testu, oponenti, pretestanti (zástupci cílové skupiny, v našem případě žáci konkrétního ročníku), přeřešitelé, korektor.
Test má jasně danou speciﬁkaci, tj. počet
úloh, témata, obtížnost, řazení úloh.
A právě jednotlivé úlohy rozhodují
o smysluplnosti a modernosti testu.
Představíme vám nesprávný nástroj –
tzv. tradiční školní úlohu z nepříliš oblíbeného předmětu – češtiny:

Která z následujících deﬁnic popisuje
bajku?

Děti jsou přetestované, říkají učitelé.
To je samá PISA,
PIRLS, ČŠI, přijímačky, čtvrtletky,
pololetky, desetiminutovky. Má to
všechno vůbec
smysl?

(A) jde o text, v němž se zvířata/věci/rostliny chovají jako lidé, na konci je
morální poučení
(B) jde o text, v němž vystupují pohádkové bytosti, a končí dobře
(C) jedná se o text, který rozsáhle popisuje život hlavního hrdiny
(D) jedná se o text, který přibližuje nějakou krajinu nebo zemi
Takováto úloha zvýhodňuje ty děti, které
se pouze naučí to, co po nich ve škole
chtějí, a pak to jen mechanicky reprodukují. Je vytržená z reality (vytváří umělé
situace, sdělení). Nedává smysl pro život
testovaného.
Jak se dá z uvedené školní úlohy vytvořit
moderní a smysluplná úloha, jak má vypadat moderní měřicí nástroj? Má být taková, aby dávala šance přemýšlivým
a tvořivým dětem. Aby testovala dovednosti vyšších myšlenkových operací –
syntéza, analýza, aplikace, zobecnění
apod. Aby testovala osvojení klíčových
kompetencí – především kompetence komunikační, argumentační, analýzy a porozumění textu, dovednosti vyhledat a třídit informace. Aby testovala pochopení,
tvořivé využití znalosti. Smysluplná, vycházející z reálných situací (např. v češtině).
Tady je původní školní úloha předělaná
na moderní:
Žák dostane tento text:
Tučňák je celkem nešťastný pták, protože má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde, ale když chce
na koupaliště, je to hotová hrůza. Jednou
potkal chameleona a dali se spolu do řeči.
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A jak tak spolu povídali a trochu i pomlouvali, všiml si tučňák, že chameleon
během jejich rozhovoru pětkrát změnil
svoje šaty.
Zadání pod textem zní:
Vyber z následujících ukázek text,
který má stejnou funkci jako úvodní
text.
(A) Za starých časů byli v kuřimském
zámku zazdíváni lidé. Dosud prý je
v jeho komnatách za zdmi slyšet o půlnoci nářek a bědování nešťastníků. Při tom
padají talíře a jiné nádobí z polic na zem.
Po chvíli se zase všechno vrací docela neporušené na předešlé místo.
(B) Kdysi dávno žili za smaragdovým
mořem tři bratři. Otce ani matku už neměli, museli se starat sami o sebe. Obývali

dům obklopený loukou a lesem a právě
na tu louku vždy za úplňku přilétal čarokrásný pták, který uměl zpívat tak lahodně, že svým zpěvem dokázal lidi uzdravovat.
(C) Když chodila žirafa ještě do školy, mívala jedničku z počtů i ze čtení, ale z tělocviku měla pokaždé pětku, protože neuměla udělat kotrmelec, ať dělala, co dělala, kotrmelec udělat nemohla, byla z toho
celá nešťastná, nevěděla, co má dělat s krkem, a paní učitelka jí říkala, žirafo, žirafo, ty jsi ale nemehlo, to bude pěkné vysvědčení, co tomu řeknou páni rodiče,
a žirafa velice plakala, a kdo šel náhodou
kolem, myslel, že prší.
A žák nemusí vědět, že se jedná o bajku,
ale pozná na textu, že je o zvířatech, která
mluví, chovají se jako lidé, a podle těchto
znaků dokáže vybrat podobný text (C),

který plní stejnou funkci – ukazuje znaky
lidské společnosti na příkladech ze zvířecí
říše.
Podobným způsobem můžeme pracovat
i při výuce. Žákům nedává smysl učit se
zpaměti deﬁnice literárních útvarů. Je
proto vhodné začít jinak: porovnávat
různé texty, hledat společné znaky i rozdílné, přemýšlet, jakou funkci tyto texty
mají. Je ověřeno, že to, co si děti
„ohmatají“, na co samy přijdou, to si lépe
zapamatují. A učitel na závěr může jen dodat, že tomuto typu textů se říká bajky
nebo jen vyzve děti, aby to samy vyhledaly.
Vraťme se nyní na začátek článku, k úvodní otázce: Má testování smysl? Odpověď
není složitá. Má, ale jen tehdy, použijemeli správný a moderní metr. Více o testování se dozvíte na www.testovani.cz.
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Ignorance není ctnost.
Přestaňme matematice ubližovat.
Text: Tomáš Hruda

Ať už si o prezidentu
Obamovi myslíte cokoliv,
jedno z jeho posledních prohlášení se mu opravdu
povedlo: „Ignorance není
ctnost“ (orig. Ignorance is
not a virtue). Dobré úmysly
totiž samy o sobě k vydláždění cesty do pekla nestačí.
K tomu je ještě třeba dostatečně velká neznalost. Když
se spojí, výsledek teprve
stojí za to.

Povinná maturita z matematiky. Jen málokteré rozhodnutí z poslední doby je tak
zdárným příkladem přísloví o dobrých
úmyslech a dláždění. Jde o krásný příklad nekoncepčnosti a nekompetentnosti
a dojmologie. Je to stejné, jako když se socialismus reformuje stavbou vyššího
plotu s větším množstvím ostnatého drátu. Místo reformy raději posílíme příčiny
problémů. Neumíme děti zaujmout a motivovat, tak jim to nakážeme. Možná to
ale byl mazaný krok lidí, kteří už v reformu vzdělávacího systému nevěří a tímto
krokem se snaží urychlit jeho totální kolaps.
Buď jak buď, všichni každopádně víme,
jak to dopadne, když má někdo na něco
monopol. Nejžalostnější výsledky však
nastávají, když má někdo monopol na
pravdu.
Děti jsou obézní a nesportují. Místo toho,
abychom je vyhnali ven a nechali je běhat, tak bychom jim raději mohli dát povinně dvě hodiny týdně sportovní teorie,
mohli bychom je zkoušet z pravidel badmintonu a vodního slalomu, dokud to nebudou perfektně umět. Zkoušeli bychom
je pravidelně a to by v tom byl čert,
kdyby se do sportu nezamilovaly. Dovolí
si někdo protestovat? Sport je přece důležitý, to ví každý, tak se opovažte brát

dětem jejich budoucnost. Chcete, aby
byly obézní? Že se nestydíte!
Zároveň je to krásný příklad toho, jak nekompetentnost plodí další nekompetentnost. Čím více jsme děti učili poslušnosti
a čím méně prostoru jsme jim dali pro
vlastní přemýšlení, tím více se jim jako
dospělým líbí silácká gesta a rychlá řešení bez jakékoliv prvotní analýzy. Vlastně
jde o takovou lehkou formu stockholmského syndromu. Zabránili jste nám
v tom, abychom se naučili používat hlavu, a my jsme vám nyní, milí rodiče a učitelé, vděční, protože nedokážeme posoudit, jak moc nás to poškodilo. Vlastně vůbec. Báječná nevědomost. A stejně si tu
i vládneme. Něco v parlamentu schválíme a čekáme, co to udělá. Z výsledku je
vlastně jasné, že lidé, kteří o maturitě
z matematiky rozhodovali, sami k matematice žádný vztah nemohli mít. Jinak
by to nemohli dopustit. Bylo by zajímavé
udělat průzkum mezi klíčovými zastánci
povinné maturity, zejména poslanci. Asi
bychom koukali.
„Máme málo techniků. Co myslíš, Franto, co kdybychom nařídili povinnou maturitu z matematiky? To by se mohlo lidem
líbit, ne?“„No to určitě! Tohle by se líbilo.“
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„A pomohlo by to?“
„Nevím, asi jo.“
„Hele, Tondo, někde jsem ale čet’, že je to
proto, že se to blbě učí a že je to pak nebaví.“
„Blbost! Mě to taky nebavilo a taky jsem
tomu nerozuměl, ale dotáhl jsem to až na
poslance, takže zase tak špatný to asi nebylo.“
„Máš recht, Tondo, schválíme to. Než
tihle začnou platit daně, kde my už budem’, viď? Co je dneska vlastně k obědu?“
Obecná povrchnost veřejné debaty na
úrovni pořadu Máte slovo s Michaelou
Jílkovou je toho důkazem. Debata, která
stojí na principu, že jakmile ze strany některého z účastníků přichází hrozba, že
by myšlenku mohl dokončit a že by dokonce mohla začít dávat smysl, tak se mu
okamžitě vezme slovo a rychle se předá
někomu, kdo vypadá, že má dostatek dojmů. Výsledkem je jen řev dvou nesmiřitelných táborů. Proto je také možné, že se
v Česku mohla většinová diskuse dostat
do roviny boje zastánců matematiky
a tedy i povinné maturity a jejich odpůrců, nepřátel matematiky a povinné maturity. Ber, nebo nech být, nic mezi.
Existuje ale v Česku někdo, kdo by si nemyslel, že lidé, kteří matematice rozumí
a umí ji používat, nemají oproti ostatním
velkou výhodu? Těžko. Všichni vědí, jak
je důležitá. Všichni by ji chtěli umět. Přesto si ji dobrovolně vybrala jen asi čtvrtina
maturantů. Pokud si nezvolili něco, co
pro ně fakticky znamená garanci zajímavé a dobře placené práce, pak zjevně není
něco v pořádku. Je to obrovská obžaloba

způsobu, jakým matematiku většinou vyučujeme. Zejména generace dnešních maturantů ještě neměla příležitost poznat, že
to jde i jinak, např. s využitím konstruktivismu, jako to např. dělá prof. Hejný.
Když se to dělá dobře, baví to nepoměrně
více dětí, než když ad nauseam procvičují postupy, kterým ani nerozumí.
Matematika je pro mnohé synonymem logického myšlení. Matematika je důležitější než kdykoliv předtím. Ale nikoliv nabiﬂované postupy, ale způsob přemýšlení. Nyní hrozí, že i učitelé, kteří studenty
k matematice dokážou přivést, budou nuceni soustředit se na testování a biﬂování
modelových příkladů k maturitě, tedy
dělat přesně to, o čem matematika není.
Všichni víme, že když se začne něco testovat a ověřovat a na výsledku záleží,
stane se z prostředku získávání informace o stavu a znalostech cíl sám o sobě. Už
nejde o skutečné znalosti, ale výsledky
testu. A z rodičů se stanou dobrovolní roztleskávači, kteří podporují ty školy, které
dokážou děti na testy lépe připravit.
Co s tím? Každý může něco. My se v Education Republic věnujeme organizaci
vzdělávacích programů. Postupně přidáváme nové programy a snažíme se ukázat, že vzdělávání není příprava na test.
Vzhledem k okolnostem jsme prioritu
dali právě matematice a přidali jsme i statistiku a analytiku. Svět nespasíme, ale
máme možnost ukázat, že to jde i jinak.
A nejsme sami, možností je spousta,
i když většinou je třeba umět anglicky. Internet nemusí být jen žroutem času, může
nám pomoci od nekompetentnosti. To je
nesmírně osvobozující a je tu tedy
i důvod pro optimismus. Matematika je
tak důležitá a zajímavá, že se nepochybně prosadí. Jen to možná nebude vždy ve
škole.

Tipy na zajímavé alternativy
a zdroje pro výuku matematiky
od Jiřího Vančury, lektora Education Republic spoluzodpovědného za programy Matematika,
Statistika a pravděpodobnost
a Analytika:
TED Ed - http://ed.ted.com stovky krátkých videí nejen o matematice, které vás překvapí,
ohromí, naučí
Khan Academy - kompletní výukový portál, který pokrývá matematické učivo od základní školy
po první ročníky univerzit, část
obsahu je k dispozici v češtině na
portálu Khanova škola
Mathematicator.com - tento
portál poskytuje i placené kurzy,
ale najdete zde zdarma mnoho
krásných výkladových videí převážně o středoškolské matematice
MatikaMailem.cz - originální
příprava ke státní maturitě z matematiky zdarma
Matematika.cz – pěkně zpracovaná učebnice matematiky od základní školy po maturitu
Geogebra.org - portál s nepřeberným množstvím interaktivních aplikací, díky kterým si na
matematiku můžete doslova sáhnout.
Problem solving tutor - http://tutor.ﬁ.muni.cz - sbírka interaktivních logických a matematických úloh vytvořená odborníky z Fakulty informatiky MU
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Na dvorku byly 4 slepice, 3 ovce a 2 krávy.
Kolik mají zvířata dohromady nohou?
Text: Markéta Dvořáková

Okolo 500 000 správně vyřešených úloh, 11 000 hodin
strávených jejich řešením.
Matematika zábavně? Jde
to, protože matika je in!

Jak to všechno začalo? Učily jsme s kolegyní na základní škole matematiku podle
Hejného metody. Den co den jsme
vymýšlely nové a nové příklady, vystřihovaly a laminovaly různé kartičky, abychom si tímto způsobem vytvořily
jakousi databázi úloh, kterou bychom
mohly při výuce využívat. Jednoho dne
za námi přišel nadšený tatínek, že doma
synovi programuje různé úlohy k procvičování, a navrhl, že bychom se mohli společně pustit do tvorby webu, který by
v budoucnu mohl usnadnit práci i jiným
učitelům. Tento nápad nás nadchl, a tak
jsme do party přijali ještě graﬁka a založili neziskovou organizaci s názvem
Matika.in z.s.

Společně nyní vytváříme a spravujeme
výukový portál www.matika.in, který se
zabývá výukou matematiky na základních školách. Portál je zaměřen na matematiku pro děti na prvním stupni, ale
i starší žáci základních škol zde mohou
najít zajímavé a netradiční matematické
úlohy. V rámci tvorby úloh se snažíme
aplikovat principy z matematiky prof.
Hejného. Náročnost úloh je přizpůsobena věku dětí. Jednotlivé úlohy jsou
uspořádány do kaskád, gradují nejen
v rámci jednotlivých ročníků, ale i napříč
všemi ročníky. Portál nabízí úlohy
s jedním řešením, více řešeními, ale také
úlohy, které řešení nemají.
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Matika.in je „cvičebnicí“ s neomezeným
počtem úloh, které se automaticky generují. Vyřešené úlohy jsou rovnou kontrolovány, žáci tak mají okamžitou zpětnou
vazbu o tom, zda se jim zadanou úlohu
podařilo vyřešit správně.

notlivých žáků, ale i celé třídy. Učiteli
tedy stačí nahlédnout do statistiky a hned
má přehled o tom, které úlohy danému
žákovi jdou a kde naopak potřebuje ještě
procvičovat. Učení Hejného metodou
není pro využívání webu podmínkou.

Aplikací děti provází Matěj, jejich vrstevník, podává instrukce, jak řešit různé
typy úloh, společně s dětmi se raduje
z úspěchu, ale také upozorňuje na nutnost přepočítání nesprávně vyřešené
úlohy. Matěj tímto způsobem učí děti pracovat s chybou. Nejprve dítě na chybu
upozorní, to má možnost chybu samo
najít a opravit, až poté nabídne aplikace
správné řešení, pokud by se žák znovu
mýlil.

Rodiče zde mohou získat informace
o tom, v čem jsou jejich děti dobré
a v jaké oblasti ještě potřebují pomoc.

Pro zvýšení motivace žáků k řešení úloh
využíváme i některé prvky gamiﬁkace.
Po každém správném vyřešení úlohy je
žák Matějem pochválen. Za správně
vypočtené příklady získávají žáci
odznaky. Mají pak možnost porovnat své
výsledky s ostatními dětmi a zjistit, kolik
kdo vyřešil úloh a jak byl při řešení
úspěšný.
Učitelům může Matika.in výrazně
usnadnit přípravu na vyučování. Portál
nabízí možnost využití učitelské zóny,
zde může učitel vidět výsledky nejen jed-

Aplikaci lze využívat jak ve škole na počítačích, interaktivních tabulích či tabletech, tak při domácím procvičování. Její
užívání není nijak vázané na školní vyučování. Pokud není třída vybavena technikou, je možné v konﬁgurátoru tisku
navolit počet a druh úloh, úlohy vytisknout na papír a žákům rozdat. Konﬁgurátor tisku je možné využít i k tisku různých testů.
V současné době využívají Matiku.in
rodiče, děti i učitelé z celé České i Slovenské republiky. Aplikace je zdarma
a je možné ji s dětmi vyzkoušet hned.
Postupně přidáváme další matematická
prostředí a zařazujeme nové úlohy. Aktuální novinkou je možnost napsat Matějovi. Zpětná vazba od uživatelů webu
nám pomáhá web zdokonalovat a dolaďovat různé detaily tak, aby web nebyl
statický. Pozitivní ohlasy nás přivedly na
nápad vytvořit Matějovi kamarádku –
gramatiku. Společně s Grétou můžete
řešit úkoly z češtiny na www.Gramar.in.
Pojďte to zkusit společně s Matějem
a Grétou.
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Celibát učitelek
Text: Lukáš Šlehofer

Dnes nám to nepřijde vůbec
divné – ženy tvoří v učitelském sboru většinu. Ještě
před několika generacemi
nebylo toto konstatování
vůbec samozřejmé. V první
polovině 19. století sice sem
tam působila nějaká učitelka,
ale byly to spíše ojedinělé případy. Ženám obecně byla upírána možnost působit v kvaliﬁkovaných povoláních, s jedinou pochopitelnou výjimkou
a tou byly porodní báby.

Tento stav byl důsledkem myšlenkového
nastavení společnosti, kde převládal
názor, že žena je v podřadném postavení
vůči muži. Výstižně prezentuje toto mužské (možná i ženské) vnímání Mikuláš
Benda ve stati Duše dívčí výchovy, když
píše: „Jisto jest, že příroda jemnější ženu
silnějšímu muži tak podřídila, že žena na
ochranu muže odkázána jest. Tak tomu
bylo a tak tomu budoucně stále bude – ač
ženské pohlaví týchž práv s muži se dožaduje. Proto náleží také muži vedení
veřejného života, ženě náleží tichá
domácnost.“
Žena se tedy měla držet v ústraní, muži
připadala role živitele rodiny. Tato situace se začala měnit v 60. letech 19. století.
Faktorů, které vedly stát k tomu, že začal
některé profese otevírat ženám, bylo
několik. Tím nejdůležitějším byl zřejmě
nárůst počtu neprovdaných žen v produktivním věku, které pocházely ze středostavovských rodin drobného úřednictva, učitelstva, středoškolských profesorů a dalších intelektuálů. Sociální statut
jim nedovoloval vydělávat si na živobytí
prací svých rukou jako dělnice, ale na
druhé straně jim ekonomická situace rodiny neumožňovala uspět na sňatkovém
trhu, protože rodina nebyla dostatečně
movitá, aby mohla poskytnout přiměřeně velké věno. Vyhrocení této situace pak
ještě patrně přinesly důsledky pruskorakouské války, kdy válečné ztráty znamenaly nárůst vdov a osiřelých dcer bez
naděje na věno.
Za této situace otevřel stát ženám možnost stát se učitelkami. Klíčové bylo především přijetí liberálních školských zákonů na sklonku šedesátých let 19. století.
Nejvýznamnějším z nich byl zákon č. 62
z roku 1869, zvaný po ministru školství
Hasnerův či též velký říšský školský
zákon. Tento zákon upravoval podobu
základního vzdělávání a též kvaliﬁkační
požadavky vzdělavatelů. Učitelům a učitelkám byla určena povinnost získat čtyřleté vzdělání na učitelských ústavech

zakončené zkouškou dospělosti.
Obzvláště pro ženy to otevíralo do té
doby nevídané možnosti dosáhnout vyšší
kvaliﬁkace bez nutnosti platit školné,
ovšem nejednalo-li se o ústav soukromý.
Učitelské ústavy byly rozděleny podle
pohlaví, na což zákon výslovně upozorňoval. Podle pohlaví se pak mírně lišily
vyučovací osnovy obou škol. Na druhou
stranu mohli jejich absolventi a absolventky učit jak na školách nekoedukovaných, tak obvykle též na koedukovaných, což byla s ohledem na stav školství
obzvláště na venkově ve výsledku nutnost. Ženy však směly vyučovat na koedukovaných školách pouze v nižších ročnících.

Ženy zastávaly méně
kvaliﬁkovaná učitelská
místa a především na
školách středních bylo
jejich zastoupení velmi
nízké.

Od poloviny 70. let 19. století tak začal
v důsledku přijetí zmíněné právní normy
postupný nárůst počtu žen v intelektuálních profesích, v oblasti učitelství pak
obzvláště. Přestože v roce 1880 pouze
178 žen z 10 000 samostatně výdělečně
činných vykonávalo nějakou intelektuální či více kvaliﬁkovanou práci, přičemž
učitelek či vychovatelek bylo z tohoto
počtu 33, již o 30 let později tvořily ženy
v oblasti vyučování plnou třetinu pracovních sil. Důležité je ale zmínit, že ženy
zastávaly méně kvaliﬁkovaná učitelská
místa a především na školách středních
bylo jejich zastoupení velmi nízké. Díky
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dokonce o jisté dvojí morálce, kdy u mužů
byly předmanželské styky s ženami tolerovány, v určitém smyslu byly vnímány
jako přirozené či dokonce žádoucí, zatímco u ženy nic podobného nebylo možné.
Tato situace se začala měnit až v první třetině 20. století.
Pro učitelky to znamenalo, že vdají-li se,
automaticky přichází o své místo a zároveň ztrácí nárok na důchod. Ohledně data
zavedení celibátu panuje v dostupné literatuře řada nejasností. Na základě studia
dobových pramenů se zdá, že v Čechách
se tak stalo již v roce 1870 a ve vedlejších
korunních zemích až v roce 1901 ve Slezsku a 1905 na Moravě. Je důležité mít na
paměti, že v rámci Rakouska-Uherska
existovaly de facto dva právní systémy,
jeden v Předlitavsku a druhý v Uhrách.
Krom toho centrální vláda Předlitavska
přenechávala řadu pravomocí lokálním
zemským sněmům. Na území dnešní
České republiky působily hlavně tři z nich
– český, moravský a slezský. Každý z nich
pak upravoval podle svého soudu konkrétní provádění říšských zákonů, což
vysvětluje, proč byl celibát zaveden různě. Důležité je, že celibát nebyl výmyslem
Vídně, ale českých a německých poslanců
na zemských sněmech.

nemožnosti studovat na univerzitě
nemohly např. vyučovat odborné předměty na gymnáziích. Přesto všechno byl
nástup žen do učitelské profese velmi
rychlý.
Vstup žen do dosavadní domény mužů
byl z jejich stran nesen velmi nelibě. Učitelé vnímali v učitelkách velmi často především konkurenci a tak proti nim velmi
brojili. Jedním z důsledků jejich snažení
bylo zavedení zapomenutého a dnes
nepředstavitelného institutu celibátu učitelek. Dnes si spojujeme celibát především s naprostým zákazem sexuálních

styků. V zákonných normách upravujících postavení učitelek byl však tento
pojem vnímán především jako závazek
žít bez manželství (z latinského slova caelebs, což je do češtiny překládáno jako
neženatý/nevdaná nebo svobodný/svobodná). Je však třeba mít na paměti, že
společenská mentalita druhé poloviny
19. století dvě významové roviny slova
celibát, jak je vidíme dnes, nevnímala.
Dobová morálka soulož dvou svobodných osob vnímala jako hříšné jednání.
Naprosto striktně bylo vnímáno toto přikázání pro ženy, v případě mužů byla situace poněkud jiná. Můžeme mluvit

Zdá se, že zavedení celibátu, jak již bylo
naznačeno, ovlivnila kombinace faktorů
společenských a ekonomických. Provdaná žena neměla z pohledu současníků
v 19. století nárok na samostatné ekonomické postavení, což pochopitelně vycházelo z názorů na postavení ženy obecně.
Finanční příjmy rodiny měly být zajištěny
manželem. Jinými slovy, kombinace
vlastního zaměstnání ženy s manželstvím
zdvojovala společensky nepřípustným
způsobem sociální zabezpečení ženy. Od
tohoto postoje byl už jen krok k tomu, aby
žena, která je samostatně výdělečně činná,
byla vnímána jako ta, která ubírá práci
muži, což bylo chápáno jako významný
poklesek. K jejímu zaměstnání ostatně
nebyl ani důvod, protože o její zajištění se
přece staral manžel. Podle dobového spo-
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lečenského úzu bylo tedy nepřijatelné,
aby ve středostavovské rodině pracovali
oba manželé, ač v nižších společenských
skupinách byl tento stav nutností a i každodenní realitou.
Ženy učitelky se pochopitelně proti nutnosti dodržovat celibát vymezovaly.
Toto vymezování bylo zpočátku spíše
nesmělé. Ženy se spíše snažily o obhájení své nově nabyté možnosti získat učitelskou kvaliﬁkaci a působit v roli učitelky. Určitý zlom přichází v 90. letech
19. století a pak i desetiletí následujícím,
kdy je možné v učitelských i ženských
časopisech nalézt doslova záplavu článků, které se k otázce celibátu vyjadřovaly. Vystoupení učitelek a dalších odpůrců
celibátu jsou v těchto pozdějších letech
již mnohem sebevědomější. Postoj učitelek k celibátu, ale nebyl zcela jednotný.
Byly mnohé, které celibát hájily s odkazem na výhody, jež učitelkám přináší, případně jej vnímaly jako jakési přirozené
uspořádání života učitelky, jako jakousi
nezbytnost. Těchto žen nebylo hlavně
v Čechách překvapivě tak úplně málo,
jak by se mohlo zdát. V počtu příspěvků
proti zrušení celibátu držely v učitelském
a ženském tisku alespoň na první pohled
s jeho odpůrkyněmi krok. Je to však
možná také způsobeno tím, že ty ženy,
jimž činil celibát největší obtíže, nakonec učitelskou profesi opustily a vdaly
se.

„Vdejte se, každé
inteligentní ženy škoda,
která nezaloží rodinu!
Snad ucítíte jinak, ale
mně zdá se, že, vidíte-li
kolem sebe, snažení
o zrušení celibátu není
zbytečné, nevčasné,
nevhodné!”

Přes veškeré úsilí a snahu se ženám
v období Rakouska-Uherska dosáhnout
zrušení celibátu nepodařilo. Změnu přineslo až konstituování nového československého státu, a to na základě zákona
přijatého Revolučním Národním shromážděním v roce 1919. K zákonu byla
vypracována podrobná důvodová zpráva, která jednotlivými argumenty vyvracela tvrzení zastánců celibátu. Zdá se, že
ženská učitelská obec tuto normu očeká-

vala a brala ji spíše jako splnění svých
minimálních požadavků. V dobovém ženském učitelském tisku můžeme v té době
najít řadu dalších témat, která učitelky trápila a jimiž se intenzivně zabývaly. Ty
souvisely převážně s jejich nerovnoprávným postavením v dílčích otázkách školní praxe, jako bylo např. ustavování do
řídících míst či výuka na koedukovaných
školách.
Tímto zákonem nakonec skončilo období platnosti celibátu učitelek, přes pozdější snahy jej rovnou zavést. Skončilo
tak období, které jedna z učitelek popsala
jako: „Těch mladších přec se to týká, ale
my starší musíme brániti, aby nebyly
nuceny jednou říci v důvěrném rozhovoru: Vaše vina, že propásly jste vhodný
okamžik! … Kolegyně moje, vzorná učitelka, klidná povaha, se slzou v oku mi
řekla: A mohly jsme býti mnohé šťastny!
A jiná, dáma ryzího charakteru, domlouvala mi velmi často: Vdejte se, každé inteligentní ženy škoda, která nezaloží rodinu! Snad ucítíte jinak, ale mně zdá se, že,
vidíte-li kolem sebe, snažení o zrušení
celibátu není zbytečné, nevčasné,
nevhodné!“

Tohle je vzdělávání,
které vás bude bavit.
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