
1

únor 2022

© 2022 Střední průmyslová škola chemická Pardubice
č.2/2022 únor

ČESKÉ ŠKOLSTVÍ VE 21. STOLETÍ
Jak moc je české školství zastaralé a do jaké doby

je možné očekávat zásadnější modernizaci?
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ačkoli se musíme denně potý-
kat s komplikacemi vzniklými 
současnou pandemickou situací, 
a to nejen ve škole, rok 2021 je za 
námi a s ním i vše dobré i zlé. Teď 
je tu rok 2022, se kterým přichá-
zí i nové číslo našeho školního 
časopisu. Opět se s vámi chceme 
podělit o to nejzajímavější, co se 
na naší škole v uplynulých týd-
nech událo, o nejnovější aktuali-
ty a nadcházející události.

Hlavním tématem tohoto čísla 
bude české školství a výuka na 
školách. Dlouholetý hlavolam, 
který by se možná nedal srovnat 
ani se známým Ježkem v kleci. Kdo 
však drží klíč k jeho odemknutí je 
nejasné. My jsme se rozhodli na 
tento komplexní problém zamě-
řit a podívat se na něj zblízka ze 
všech stran. Řešení nebude jedno-
duché, nebude ani rychlé a nejspíš 
ani levné. Nám však přijde důleži-
té o současných problémech škol-
ství vést racionální diskuzi a proto 
je třeba jim nejprve porozumět. 
Co jsou tedy konkrétně současné 
problémy školství? Jak by měla 
probíhat výuka na školách? Jak 
tyto problémy vyřešit a kdo by je 
měl vlastně řešit?

Otázek a problémů existuje mno-
ho, názorů ještě více. Nás i vás sa-
mozřejmě zajímá, jaká je situace na 
naší škole. Za tímto účelem jsme 
vytvořili digitální anonymní do-
tazník, v kterém jste měli možnost 
se s námi o své názory, připomínky 
a postoje podělit. Ty jsme statistic-
ky vyhodnotili. O průzkumu a jeho 
výsledcích se dočtete v dalším 
z článků.

V tomto čísle jsme se v rozhovoru 
Na minutku s panem ředitelem 

rovněž věnovali školství. Pan ředi-
tel se s námi podělil o svůj názor 
na toto téma. Řešili jsme proble-
matiku výuky, pedagogů, školních 
osnov, situaci na naší škole a vize 
ohledně jejího dalšího vývoje.

V rozhovoru, který se také drží 
hlavního tématu čísla, se dočtete 
o  projektu Expedice Mars, který 
má za cíl rozvíjet talentovanou 
mládež se zájmem o přírodní vědy. 
Mgr. Michal Vyvlečka, který 
tento vzdělávací projekt vede, se 
s vámi podělí o to, proč je důležité 
takovou činnost dělat a které pro-
gramy mohou absenci tohoto dru-
hu vzdělávání nahradit.

V tomto čísle vás také vezmeme s 
sebou do země ohně a ledu, na Is-
land. Na Zemi lze nalézt místa, kde 
skutečně pocítíte sílu přírody v její 
nespoutané kráse  a tenhle ostrov 
mezi ně právem patří. Ostrov sám 
je díky sopečné aktivitě stejně 
proměnlivý, jako místní počasí. 
Pokud vás to neodradí, Island 
pro vás bude nezapomenutelným 
zážitkem. A na závěr i v tomto čís-
le naleznete příspěvky a umělecká 
díla od našich talentovaných žáků.

Přejeme příjemné čtení,
redaktor Ivo Mühlbach, 3B
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Tentokrát jsme s panem ředite-
lem Janem Ptáčkem rozmlouvali 
o situaci v českém školství i o vý-
uce na naší škole.

Pane řediteli, hlavním téma-
tem druhého čísla našeho škol-
ního časopisu je české školství 
a výuka na naší škole. Co si Vy 
osobně myslíte o českém škol-
ství? Jak nejobecněji byste jej 
charakterizoval?
České školství je asi jedna z nej-
konzervativnějších oblastí v Čes-
ké republice. Je to obrovský pro-
blém.Když si vezmete jedinou 
změnu, která nastala za posled-
ních dvacet, možná třicet let, tak 
je to, že se z  osmileté základní 
školy udělala devítiletá. Jinak se 
v českém školství v  podstatě nic 
nového nestalo. Nebýt korona-
viru, tak by k žádnému posunu 
nedošlo. Koronavirus nás naučil 
pracovat s technologiemi běžněji 
než normálně, jinak bychom zů-
stali dál konzervativní jako před 
tím. Tohle je prostě problém čes-
kého školství a když vycestujete 
ven, vidíte to v plné míře. Je to 
nesrovnatelné.

Myslíte si, že uzavírání škol 
v  rámci proticovidových opat-
ření ukázalo slabiny výuky na 
českých školách?
Ukázalo. Posuďte sami. V břez-
nu roku 2020 jsme se začali se-
znamovat s tím, jak by se to dalo 
dělat... Je to také člověk od člo-
věka, když si vezmete to, co jste 
zažili vy, žáci. Byli tady učitelé, 
kteří do toho bylischopni na-
skočit opravdu rychle, byli ale 
někteří, které jsme museli pře-
svědčovat ještě v březnu 2021 
proto, aby to fungovalo. Takže 
v tomhle směru to určitě pomoh-
lo. Na druhou stranu je pravda,

že online výuka není rozhodně 
dlouhodobě udržiteln a vidíte to 
možná i trochu sami na sobě. Pro 
někoho je online výuka dar z ne-
bes, protože třeba těžko snáší vět-
ší kolektiv, když někdo vyrušuje 
a on se nemůže soustředit. Když 
je potom doma, má na studium 
svůj klid, distanční výuka je pro 
něj obrovská výhoda. Na dru-
hou stranu vidíte spoustu vašich 
spolužáků, kteří opakují ročníky 
kvůli tomu, že on-line výuku pod-
cenili, zazdili ji a  nebyli schopni 
učivo zvládnout. Je to opravdu 
individuální. Nedávno jsem byl 
v Norsku a tam i za běžného fun-
gování část výuky přesunuli do 
on-line. Když si představíte, že 
byste místo běžných 33-34 ho-
din měli hodin třeba 28 a zbytek 
on-line, tak například v  on-line 
hodině ekonomiky by to nebylo 
o přednášce, ale o úkolech, které 
byste vypracovali a odeslali vy-
učujícímu. Za mě to je obrovská 
úleva pro všechny, ale není to tře-
ba jenom o zmíněné ekonomice, 
dokážeme to i v ostatních odbor-
ných předmětech. Mohu uvést 
chemickou technologii. Proberu 
s vámi výrobu kyseliny dusičné 
a pak se dostaneme k výrobě kya-
novodíku, syntéza je docela stej-
ná, podmínky jsou srovnatelné. 

Odkážu vás na studijní materiál, 
který si prostudujete a odpovíte na 
několik otázek. Byla by to pro vás 
úleva z hlediska počtu vašich vy-
učovacích hodin. Ono je to vidět i u 
maturit. Máme lepší výsledky z dob
koronavirových než z předchozích. 
Dva roky zpátky měli žáci tři měsí-
ce svaťák, to je docela rozdíl oproti 
jednomu týdnu, ne? (úsměv)

Myslíte si, že v českém školství 
zanechala stopy předchozí éra 
socialismu?
Určitě. Na druhou stranu se ale 
české školství po socialismu ne-
skutečně rozvolnilo. V tuhle chvíli 
existuje tolik maturitních oborů, že 
učňovské skoro nejsou. Jako pří-
klad mohu uvést zkušenost mého 
spolužáka, kterého z osmé třídy 
nevzali na opraváře zemědělských 
strojů, protože měl na vysvědčení 
tři trojky. Když byste se teď zepta-
li v učilišti ve Chvaleticích, byl by 
tam za největší hvězdu. Nabídka 
maturitních oborů se natolik roz-
šířila, že v tomhle směru bylo na 
tom učňovské školství za socia-
lismu mnohem lépe. Pozůstatky 
z doby socialismu tu ale stále jsou. 
Sice nemáme osnovy, ale zato škol-
ské vzdělávací programy... (smích). 
Pořád se tak nějak v některých pří-
padech šlape okolo... Je to složité.

Myslíte si, že české školství potře-
buje zásadní reformu?
Za mě určitě ano. Tou první refor-
mou by mohlo být to, že bychom 
se na základkách vrátili k osmileté-
mu vzdělávání a u středních škol 
bychom přešli na model, který 
je v  Evropě běžný, počínaje Itálií 
a Norskem konče. Tam je střední 
škola pětiletá, s tím, že první dva 
roky jsou rozšířením všeobecného 
vzdělání. Pokud bychom to apli-
kovali u nás, první dva roky by 
byly, až na nějaké drobnosti, stej-
né u bezpečáků,

hasičů i chemiků a teprve až ty 
zbylé tři roky by se žáci profilo-
vali. To znamená, že první dva 
roky bychom stihli předměty jako 
základy společenských věd, eko-
nomika a další, které všichni po-
třebujeme a jsou pro všechny více 
méně stejné.

Vezměme si chemiky, prvácké la-
borky. Asi byste neměli anorga-
niku takovou, jakou máte teď, ale 
bylo by
to v nějakých didaktických poku-
sech, jako k tomu mají blíže hasiči 
a  ostatní. Podle mě bychom tím 
nicneztratili. Tohle by byla jedna 
ze zásadních změn, která by pro 
nás byla docela šikovná, ale jest-
li to někdy nastane, nevím. Mám 
strach z toho, že se nám ministři 
školství střídají tak rychle, že to 
asi nedopadne. (smích)

Myslíte si, že by výuka na naší 
škole měla jít s dobou a popří-
padě v čem v naší škole s dobou 
nejdeme, v čem zaostáváme?
Když to srovnáme se zahrani-
čím, asi ještě pořádně neumíme 
projektová vyučování a podobně. 
Je otázkou, jestli do vás necpe-
me obrovský objem učiva a ne-
zapomínáme vás učit myslet, to 
znamená vědomosti propojovat. 

Aby vám některé věci secvakávaly 
dohromady. Dřív se tomu říkalo 
mezipředmětové vazby. Aby to 
nebylo tak, že po analytice zatáh-
nete za splachovadlo a tím pro 
vás analytika skončila, ale abys-
te informace mohli využít třeba 
v  technologii, protože víte, jak se 
dá stanovit dusík. Je otázkou, jestli 
my to po vás nechceme, nebo vám 
se nechce. (smích) Ono od každé-
ho bude kousek, myslet bolí a pro 
vás je jednodušší se naučit na ten 
daný předmět a je to. Možná bude 
do budoucna dobré předělat ma-
turity, že nebudete mít možnost 
maturity z TEPek a  technologie 
a z tohohle a támhletoho, ale že by 
to byla chemie a byl by to prostě 
průřez. Ale to je běh na dlouhou 
trať. Dost by se nadřeli učitelé, ale 
vy nakonec také. Učit byste se mu-
seli v souvislostech.

Dělali jsme si drobnou rešer-
ši a  některé naše zdroje tvrdí, 
že se způsob výuky, respektive 
ŠVP některých předmětů, a to 
zejména chemických, již mini-
málně 25 let nezměnil. Některé 
zdroje uvádí i 40 let. Mohl bys-
te to, prosím, nějak okomento-
vat?
(Smích) Určitě to nebude těch 40 
let, možná ani ne 20 let, protože ŠVP 
tak staré úplně nebudou, když si to
srovnáme s těmi původními osnova-
mi. Ale pravdou je to, že naším úko-
lem by mělo být držet krok s dobou.

To znamená v technologii se vás 
vyučující snaží učit to, co je v tuhle 
chvíli v reálu. Krásným příkladem 
může být amalgámový způsob vý-
roby hydroxidu. To už se neučíte, 
možná se o něm zmíníte, ale prostě 
v EU už neběží. Takže tímhle způ-
sobem krok držíme a není to je-
nom o technologii, ale také o ana-
lytice a dalších. Je jasné, že změny 
například v organice nebudou
tak velké, tam například musíme 
držet krok s názvoslovnou komisí, 
která občas něco přejmenuje, takže 
jsem zažil, že alkyny byly s  měk-
kým i... Ta změna tam určitě je 
(úsměv). Je ale pravda, že bychom 
měli držet krok důsledněji, ale je to 
prostě o  tom vytvořit prostor pro 
naše technology a umožnit jim ná-
vštěvy chemických podniků, kde 
by se mohli seznamovat s novinka-
mi ve výrobě. Vyučující analytické 
chemie taky občas musí do nějaké 
komerční laborky, pokud možno 
velké, aby také viděli, kam se to po-
sunulo. Na to ale prostě není čas. 
Museli bychom přeorganizovat 
rozvrh tak, aby učitelé měli volný 
čas, který by takovým stážím věno-
vali. Pro české školství i pro nás je 
to obrovská výzva. 

Nepřijde vám, že současný stav 
snižuje kvalitu a pověst tak vý-
znamné školy, kterou bezesporu 
jsme?
Nemyslím si to. Jezdíme po maturi-
tách do chemických škol do Prahy,

Na minutku s panem ředitelem
Škola musí žáky učit přemýšlet v souvislostech

„Když to srovnáme se zahraničím, asi ještě pořádně 
neumíme projektová vyučování a podobně. 

Je otázkou, jestli do vás necpeme obrovský objem 
učiva a nezapomínáme vás učit myslet, to znamená

vědomosti propojovat. Aby vám některé věci
 secvakávaly dohromady. Dřív se tomu říkalo

mezipředmětové vazby.“
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do Brna a v tomhle směru nevi-
dím žádný rozdíl. Musíte si uvě-
domit jednu věc. Pro nás prak-
ticky neexistují učebnice. Proto, 
že škol, které nabízejí chemické 
obory, obory, je v republice tak 
málo, že to jednoduše nikdo ne-
zaplatí. To znamená, že se školy 
musí mezi sebou domluvit. Někdo 
řekne: „Hele, my uděláme fyziká-
lu.“ Tu si myslím zrovna opravdu 
umíme. umíme. O ostatní se do

O ostatní se do toho prvotisku po-
dívají a řeknou: „Jo, do toho půjde-
me a budeme to učit obdobně nebo 
stejně.“ Je to o nadšení vyučujících 
a na některé změny prostě nestíhá-
me reagovat. Že bychom ztráceli 
kredit? To určitě ne. Myslím si, že 
pořád patříme z hlediska republiky 
k tomu „nej“.Když se zeptáte vašich 
spolužáků na vysokých školách, 
řeknou vám, že prvák, druhák jsou 
naprosto v pohodě. Je to možná 
i škoda, že vás v tomhle směru i tro-
šičku přeučujeme, že to, co vás nau-
číme, na vysoké škole bez problému 
prodáte a stačí to. Teď je otázkou, 
jestli vás toho neučíme moc a nebo 
ta vysoká škola po vás toho nechce 
málo. To poznáte sami, až vyrazíte 
na vysokou a budete mít možnost 
srovnání. Tohle je dlouhodobé, to-
hle jsme zažili za mě. Možná když 
byste se zeptali paní učitelky Šedo-
vé, nebo někoho ze starších kolegů, 
kteří u nás studovali, tak z téhle 
školy odcházíte s vědomím, že svoji 
odbornost máte opravdu na super 
úrovni. Občas jsme se prali s mate-
matikou, ale myslím si, že teď je to 
výrazně lepší.

Plánujete v naší škole nějaké 
změny ve výuce?
Plánů by bylo plno. Otázkou je, jest-
li se teď vrhat do nějakých velkých 
změn, když se musíme popasovat 
s tím, jak dohnat tamto, tohle, ono. 
Ve výhledu pěti let určitě nějaké 
změny nastanou. Některé změny 
budou vynucené, některé budou 
dané změnami v ŠVP a o některých 
musíme prostě diskutovat. Posu-
noutje k reálu, řekněme.

A když se podíváme na celore-
publikovou úroveň, nemyslíte 
si, že by se měla třeba změnit 
výuka českého jazyka, zejména 
literatury? Máme tím na my-
sli učení se nazpaměť autorů 
a jejich děl, když by to šlo dělat 
i  jinak, zábavněji, zajímavěji 
a  hlavně víc edukativně, než-
-li jen prostým memorováním 
faktů.
To je o té projektové výuce, o tom 
propojování. Na druhou stranu

to musíme vzít tak, že střední ško-
la je vlastně poslední možnost, 
jak vás z hlediska češtiny a něja-
kého všeobecného přehledu ně-
kam posunout. Na vysoké škole 
budete úzce specializovaní, ně-
kteří možná ještě úžeji než úzce 
a tohle to je v podstatě poslední 
možnost, jak si rozšířit všeobec-
ný přehled. Takže to, že se bude-
te učit o jednotlivých autorech 
a  podobně, mi nepřijde úplně 
špatné. Musíme se ale zase poprat 
s tím, abyste si například dokáza-
li představit, co je gotika, abyste 
si s literaturou spojili například 
chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře 
nebo chrám Sv. Víta v Praze. Je to 
o propojení s dějepisem, zeměpi-
sem a dalšími předměty. Pedago-
govi zabere taková příprava více 
čase, možná vám stihne předat 
méně informací, ale na druhou 
stranu byste mohli najít více sou-
vislostí.

Děkujeme za váš čas a vaše 
názory.

Příspěvek připravili
Ivo Mühlbach, Marek Kalvoda

Fotografie pořídil
Vojtěch Kudr

Chemický kroužek

Stejně jako v předchozích letech, 
a  to  i navzdory pandemickým 
opatřením, žáci pracují v che-
mickém kroužku, a to již od 
5.  ledna. Kroužek je určený žá-
kům osmých a devátých tříd, či 
tomu odpovídající ročníků více-
letých gymnázií. Kroužek sezna-
muj žáky s chemií z praktické 
stránky, což jim učitelé na zmí-
něných typech škol nemohou 
poskytnout. Do jisté míry také 
těmto žákům představuje výuku 
chemie na naší škole.

Naše škola hostila na začátku 
ledna konferenci věnovanou bu-
doucnosti vzdělávání v oblasti 
využívání moderních techno-
logií ve výuce. Představen byl 
postupný plán digitalizace a za-
vádění nových technologií do 
výuky, přítomní byli seznámeni 
s výhodami 3D tisku i s pokraču-
jícími projekty DIOS a FightARs. 
„Konference přispěla k vzájem-
nému informování, propojení 
a  sdílení zkušeností a nápadů,“ 
hodnotí význam setkání ředitel 
školy Jan Ptáček .Témat k roze-
brání měli přítomní dostatek. 
Diskutovali o dronech v projek-
tu DIOS, využití holografických 
brýlí takzvané rozšířené reality, 
o které jste mohli číst v minulém 
vydání. K  výuce v  chemických 
laboratořích. V  rámci projektu 
FightARs se věnovali výcviku 
hasičů v simulačním prostředí. 
„Představili jsme také technolo-
gii 3D tisku, která dnes umožňu-
je využití kompozitních materiálů, 
vzhledem k  obsahu uhlíkových 
vláken zaručujících pružnost či 
pevnost tištěných součástek,“ 
upřesňuje Jan Ptáček. 

Naše školní jídelna řekla dost 
vyhazování nevyzvednutých 
obědů. Pořídila šokér, který ně-
kolikanásobně prodlouží trvan-
livost jídla a nevyzvednuté obě-
dy začala skladovat, ty jsou nyní 
k dostání ve školní kantýně za 
jednotnou cenu 55 Kč. A máme 
se ještě na co těšit. Plánů na 
další zlepšení služeb je stále 
dost. „Bohužel jsme čím dál 
víc limitováni extrémně starým 
vybavením kuchyně a neustá-
lým odsouváním rekonstrukce. 
Většina vybavení je z roku 1968 
a jsme zřejmě poslední školou 
v  kraji, která na rekonstrukci 
kuchyně stále čeká,“ uzavírá 
vedoucí jídelny Jiří Konečný.

Celostátní soutěž Hledáme nej-
lepšího Mladého chemika ČR, 
která je určena žákům osmých 
a devátých tříd základních škol, 
je navzdory nepříznivé epi-
demiologické situaci v plném 
proudu. Letos se jí zúčastnilo 
6  171 žáků ze 173 základních 
škol z pěti krajů.

V listopadu proběhl na SPŠCH 
Pardubice již 5. ročník celo-
státní soutěže žáků středních 
škol „Mladý kriminalista“.

Soutěže se účastnilo celkem 
9  tříčlenných družstev 7 střed-
ních škol z celé České repub-
liky. Klání mezi jednotlivými 
družstvy bylo velice vyrovna-
né a rozdíly mezijednotlivými 
družstvy dosahovaly pouze jed-
notky bodů. 

V konečném pořadí se druž-
stva v  čele tabulky umístila 
následovně: 
1. místo
SPŠ Dvůr Králové nad Labem  
88 bodů
2. místo 
SPŠCH Pardubice 87 bodů
3. místo
ISŠ Moravská Třebová  84 bodů

Na konci září minulého roku 
proběhla vernisáž fotografií 
s  tématem Voda za účasti part-
nerů v rámci projektu Erasmus 
Every Drop Counts, kterého se 
naše škola účastní. Této výsta-
vy se zúčastnili i žáci naší školy 
Eliška Havlíčková, Lucie Dud-
ková a Michal Šilhán, jejichž 
reprezentující fotografie byly 
minulý rok vybrány ve školní 
fotografické soutěži Voda foto-
genická.

Informace k projektu Every 
Drop Counts: Mgr. Věra Polá-
ková, Mgr. Michal Dušek

„Že bychom ztráceli kredit? To určitě ne. Myslím 
si, že pořád patříme z hlediska republiky k tomu  
„nej“ když se zeptáte vašich spolužáků na vyso-
kýchškolách, řeknou vám, že prvák, druhák jsou 

naprosto v pohodě.“
Konference moderního 
vždělávání

Obědy ze školní jídelny

Mladý kriminalista 2021

Pardubice opět centrem 
největší chemické soutěže

Výstava fotografií
v polském Byałistoku
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Studentka z 2B Karolína Vykypě-
lová se v literární a výtvarné sou-
těži Pardubické střípky umístila se 
svým literárním dílem na krásné 
3. příčce. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 177 autorů literárních děl 
z 32 škol a 98 autorů výtvarných 
prací z 9 škol v kraji.

Karolínino literární dílo si můžete 
přečíst v rubrice Umělecké pří-
spěvky žáků.

Jednou z aktivit fotografického 
kroužku, který ve Střední průmy-
slové škole chemické Pardubice 
vede pedagog Martin Bárta, se 
stala fotosoutěž na téma „Můj ži-
vot“. „Hlavní myšlenkou soutěže 
bylo, aby naši žáci vytvořili foto-
grafie, které je nějak charakterizu-
jí, tedy které budou zobrazovat je-
jich zájmy, záliby, životní postoje, 
věci a osoby jim blízké,“ vysvětlu-
je Martin Bárta.

Hodnotiteli výsledných prací se 
stali pracovníci vedení školy a ve-
doucí předmětového týmu oboru 
Bezpečnostně-právní činnost. 

Výsledné pořadí bylo po sečtení 
všech bodů stanoveno takto:
1. Život v knize - autorka Eliška 
Horáková (1POB)
2. Tanec v nohách - autorka Pavla 
Kratochvílová (4BC1)
Ranní ptáče dál doskáče - autor 
Oldřich Slezák (2E)
3. Sprcha pro duši - autor Lukáš 
Neumajer (2A).

Fotografie si můžete prohlédnout 
v rubrice Umělecké příspěvky žáků.

Žák čtvrtého ročníku oboru 
Aplikovaná chemie Střední 
průmyslové školy chemické Par-
dubice Jan Bursa dosáhl ob-
rovského úspěchu, když v desátém 
ročníku mezinárodní soutěže Best 
in English obsadil v národním 
kole druhé místo a  ve světovém 
měřítku skončil na bronzovém 
stupínku.

„Zadání on-line soutěže obsa-
hovalo test s výběrem z několika 
možností a poslechovou část, mi-
mochodem se zajímavými tématy, 
jako je například transatlantický 
let, o kterém se později dokázalo, 
že se jedná o fake vymyšlený Ed-
garem Allanem Poem,“ říká Jan 
Bursa. Na soutěž se prý v podstatě 
nepřipravoval. „Bylo to vlastně 
o tom ověřit, zda angličtině ro-
zumíme. Rozdíl mezi způsobem 
práce  v   hodinách angličtiny ve 
škole a  vlastní soutěží spočívá 
v tom, že v soutěži je vše více in-
tuitivní, angličtina více zapadá do 
běžné mluvy lidí žijících v anglicky 
mluvících zemích, například 
v rámci Commonwealthu,“ a při-
bližuje soutěž úspěšný student.

K intenzivnějšímu studiu angličti-
ny jej přivedla již v třinácti letech 
vášeň pro počítačové hry. „An-
gličtina je v prostředí internetu 
a počítačových her univerzální 
jazyk. Jednou jsem hrál hru, kde 
bylo anglické slovíčko, kterému 
jsem nerozuměl. Půl hodiny jsem 
strávil pokusem zjistit, co to slo-
vo znamená. Řekl jsem si, že se 
mi opravdu nezamlouvá trávit tak 
dlouhý čas hledáním významu 
jediného slova a od té doby jsem 
se angličtině začal věnovat aktiv-
ně a intenzivněji,“ vzpomíná Jan 
Bursa. Angličtina je dnes pro něj 
koníček, který mu pomáhá usku-
tečňovat to, co ho baví. Komuni-
kuje s hráči z celého světa, čte kni-
hy v angličtině, dívá se na filmy 
v angličtině, protože mu to přináší 
více zábavy a nachází v nich více 
obsahu, a občas prý v  angličtině 
i sám něco napíše.

A co by vzkázal žákům, kteří se 
výuky angličtiny obávají nebo 
mají ostych mluvit tímto jazykem 
na veřejnosti? „Jestli mi dovolíte 
být upřímný, když se antisociální 
člověk jako já dokáže naučit ang-
licky, tak s trochou snahy se do-
káže naučit mluvit tímto jazykem 
prakticky kdokoliv. Jde o to jazyk 
používat, instinktivně si vrýt do 
hlavy, jak angličtina funguje, aby-
chom se nezastavovali uprostřed 
věty a  nepřemýšleli nad pravopi-
sem či slovosledem. Angličtinu 
nesmíte brát pouze jako předmět, 
ale jako hobby, nebo alespoň jako 
nástroj komunikace, jinak je mož-
né, že ztratíte vůli pokračovat, 
nebo prostě po chvíli zapomene-
te,“ uzavírá Jan Bursa.

Příspěvek připravil
Ivan Hudeček

Pandemie onemocnění způsobené 
koronavirem a řada vládních opat-
ření přijímaných po celém světě 
přiměla lidi, kteří se odmítají vzdát 
léčivých účinků přírody, k úvahám, 
co dělat pro posílení své přirozené 
imunity. Znovu sobě i ostatním 
připomínají, že součástí zdravého 
životního stylu nejsou jen správné 
stravovací návyky, pohyb v příro-
dě či každodenní život bez stresu, 
ale také pravidelné otužování. Ve 
Střední průmyslové škole chemické 
Pardubice působí mnoho pedago-
gů, kteří si svůj život bez blahodár-
ného účinku ledové vody na svůj 
organismus již nedovedou před-
stavit. Blahodárné návyky se navíc 
snaží přibližovat i svým žákům 
a motivovat je ke stejnému způsobu 
péče o vlastní zdraví.

Nechme promluvit jednoho 
z těchto učitelů, Eduarda Macků: 
Proč se otužuji? Důvodů je několik. 
Motivovaly mě především životní 
příběhy dvou lidí. Jeden se jme-
noval Vincenz Priessnitz a druhý 
Wim Hof. A dále pak můj odmí-
tavý postoj ke konzumnímu řešení 
zdravotních problémů, vnucovaný 
lidem v dnešní komerční společ-
nosti.

Ve vztahu k chladu jsem měl dlou-
há léta zažité názory mých rodičů 
a prarodičů: „Pořádně se oblékni, 
venku je zima, ať nenastydneš.“ 
„Vezmi si šálu a čepici, nebo pro-
chladneš a budeš nemocný.“ 
„V tom tričku nastydneš a dostaneš 
zápal plic. “Přesto mě otužování 
mnoho let přitahovalo. Obdivoval 
jsem horolezce, kteří v mrazivém 
počasí slézali himalájské vrcholy. 
S mými kamarády horolezci jsem 
mnohokrát spal v zimě v noci ve 
sněhu bez stanu ve sněhovém zá-
hrabu. Při sportu, který se jmenuje

„canyoning“, jsem trávil dlouhé ho-
diny v neoprenovém obleku v ledo-
vě chladné vodě horských potoků. 
Často jsem si dával ráno studené 
sprchy. K tomu pravému „otužo-
vání“, kdy člověk vleze do díry vy-
sekané v ledu a celý se ponoří do 
ledové vody, jsem se ale nikdy ne-
odhodlal. Až v loňském roce...

Už od nepaměti se traduje, že chla-
divá čerstvá pramenitá voda má 
léčivé účinky. V 19. století žil v Je-
seníkách syn rolníka Priessnitze, 
který se jmenoval Vincenz. V 17 
letech utrpěl vážný úraz. Nešťast-
nou náhodou se dostal pod kola 
vozu plně naloženého obilím. Při-
volaný lékař konstatoval, že svým 
zraněním buď podlehne, nebo zů-
stane až do smrti mrzákem. Mla-
dý Priessnitz se ale začal sám léčit 
pomocí mokrých zábalů, podobně 
jak tehdy bylo zvykem léčit domá-
cí zvířata. Během jednoho roku se 
sám zcela vyléčil. Postupně začal 
léčit pomocí chladné vody, vlhkých 
zábalů a chladivých lázní různá 
onemocnění kloubů, jako je dna, 
revmatismus, ochrnutí, dále pak 
onemocnění jater, žlučníku, za-
žívací potíže a dokonce i některá 
nervová onemocnění. V roce 1831 
zřídil Priessnitz lázeňský ústav 

„lázně Jeseník“, kde používal své 
vodoléčebné metody, jejichž zákla-
dem bylo pocení v suchém zábalu, 
pití chladné vody a polévání ledo-
vou vodou. Dodnes se používají 
jeho léčebné metody, které jsou vel-
mi účinné, přestože dnešnímu člo-
věku připadají primitivní, zastaralé 
a zdlouhavé. Na malém pomníčku, 
který stojí v lázních Jeseník, jsou 
vyryta slova Vincenze Priessnitze: 
„Chceš-li dosáhnout u živého or-
ganismu vlhkého tepla nebo svěží 
síly, pak pomysli na chladnou vodu, 
která jako největší léčivý činitel ve 
spojení s dietou, pohybem a čistým 
vzduchem tvoří přírodní léčebnou 
metodu. Proto neklesej na mysli 
a  důvěřuj této jedině pravé léčivé 
síle, když tě ohrožují náhlá nebo 
vleklá onemocnění.“ 

V roce 1959 se v Nizozemí narodil 
Wim Hof. Člověk, kterého od děství 
přitahovala zima a chlad. Tvrdí, že 
člověk, jako nejdokonalejší organi-
smus, který kdy vznikl na Zemi, má
neuvěřitelné schopnosti. Ty se ale, 
díky své cestě za pohodlím, bla-
hobytem a konzumním způso-
bem života, odnaučil využívat. Jen 
s pomocí své psychiky, vhodného 
dýchání a působení chladu doká-
že sám vyléčit spoustu různých

Žáci a kantoři z ledu aneb učitelé motivují žáky k otužováníŽák chemické školy Jan Bursa třetí na 
světě v soutěži Best in English

Úspěch v literární soutěži 
Pardubické střípy

Členové fotokroužku 
SPŠCH Pardubice 
představili „svůj život“
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onemocnění. Vypracoval svou 
vlastní metodu, jejíž pravidelné 
praktikování zlepšuje imunitu, 
má pozitivní vliv na léčbu au-
toimunitních onemocnění, sti-
muluje a zlepšuje metabolismus, 
redukuje chronický stres a snižu-
je výskyt zánětů a infekcí v těle.

Wim Hof je držitelem mnoha 
rekordů zapsaných v Guinneso-
vě knize. Vystoupil například na 
nejvyšší horu Afriky Kiliman-
džáro jen v šortkách, zaběhl bos 
půlmaraton za polárním kru-
hem, strávil 112 minut v sudu 
obsypán kusy ledu, na jeden ná-
dech uplaval více než 60 metrů 
pod ledem, vystoupil jen v let-
ním oblečení bez kyslíkové láhve 
do výšky 7000 m. n. m. na Mt. 
Everest...

Někteří lidé se na něj dívají jako 
na hříčku přírody, jako na něco 
abnormálního a zcela výjimeč-
ného. On sám ale tvrdí, že tyto 
jeho, pro normální lidi zcela 
nepochopitelné výkony, je scho-
pen s využitím svých skrytých 
sil a možností zopakovat téměř 
každý člověk.

Pokud uvěříte názorům těchto 
dvou lidí a začnete s otužováním, 

Zdaleka ne pouze epidemická 
opatření nařizovaná v jednotlivých 
evropských státech v souvislosti 
s  šířícím se onemocněním Co-
vid-19 stojí za jednoletým projek-
tem zaměřeným na on-line vzdě-
lávání. Distanční forma vzdělávání 
je totiž dlouhodobě bez ohledu na 
současnou situaci v celém světě ne-
dílnou součástí efektivního vzdě-
lávacího procesu. Výměně zkuše-
ností je věnován jednoletý projekt 
zaměřený na on-line vyučování, do 
kterého je kromě škol z Kypru, Tu-
recka, Norska a Estonska zapojena 
také Střední průmyslová škola che-
mická Pardubice.

Na sklonku minulého roku se 
v  Norsku uskutečnila projektová 
schůzka. „Zajímavých nápadů zde 
bylo plno, některé nejsou ani tak 
o vyučování v době koronavirové, 
ale o tom, jak moderní technologie 
v běžné výuce využívat. Třeba při 
výuce v laboratořích, kdy si žáci 
mohou přes QR kód načíst video-
návod k jednotlivým přístrojům. 
Komunikační platformy, možnost 
vysílat přes kameru reagující na 
hlasy účastníků, to jsou věci, které 
by nás mohly posunout zase o kus 
dál,“ konstatuje ředitel školy Jan 
Ptáček.

Schůzka se uskutečnila ve městě 
Roros vzdáleném zhruba tři hodi-
ny jízdy vlakem od Trondheimu. 
Historické město se pyšní bohatou 
historií a i díky svým dřevěným 
stavbám se stalo vhodným místem 
pro natáčení rodinného filmu Pipi 
Dlouhá punčocha z roku 1969, 
který vznikl podle knižní předlohy
spisovatelky Astrid Lindgrenové. 
„Školu v Rorosu navštěvuje zhru-
ba dvě stě žáků, kteří se vzdělávají 
v několika různých oborech, jako 
jsou automechanik, stavař či zdra-
votní sestra. Na rozdíl od nás si 
v Norsku školy píší projekty samy, 
komise pak vyhodnocuje ty nej-
lepší, které následně stát podpo-
ří. Tento systém motivuje školy 
k  tomu, aby se snažily ty úspěšné 
dohnat,“ vysvětluje Jan Ptáček.

Podle něj je i v České republice 
cestou k úspěchu především chuť 
pedagogů nové technologické 
možnosti ve vyučování využívat. 
„Vzpomeňme si na koronavirus, 
kdy mnoho z nás nemělo chuť 
vrhnout se do on-line výuky. Když 
některý z žáků vyjížděl na dlouho-
dobou stáž, obtěžovalo nás, že mu-
síme vytvářet individuální studijní 
plán a vymýšlet, jak k němu dostat 
veškeré informace. V tuto chvíli 
už to takový problém není. Za dva 
roky koronaviru jsme se mnohé-
mu naučili a jsme v tomto směru 
o kus dál. Je jen škoda, že k tomu 
musela přispět až pandemie,“ do-
dává ředitel školy. 

Už nyní je jisté, že spolupráce 
partnerských škol zapojených do 
uvedeného projektu pomůže na-
startovat proces profesního rozvo-
je učitelů, snad také úspěšně a ve 
vysoké kvalitě integrovat on-line 
výuku a hodnocení a v neposlední 
řadě motivovat studenty, aby byli 
aktivní v procesu učení, vybavení 
dovednostmi, které jim pomohou 
k úspěchu v jejich budoucím za-
městnání a zvýší jejich atraktivi-
tu pro národní i mezinárodní trh 
práce.

Příspěvek připravil
Ivan Hudeček

SPŠCH Pardubice je zapojena do evropského projektu on-line vzdělávání

Inspirace jménem Wim Hof. Codeoflife [online]. neuvedeno: neuvedeno, 2020, 5 října, 2020 
[cit. 2022-02-04]. Dostupné z: https://codeoflife.cz/biohacking/inspirace-jmenem-wim-hof/

tak vám dám několik rad: Největší 
úsilí vás bude stát překonání své 
vlastní pohodlnosti, lenosti a změ-
na konzumního přístupu ke svému 
zdraví. Začněte nenásilně třeba 
každodenními ranními sprchami.

Nejprve teplou vodou, kdy na 
sebe na závěr sprchování pustí-
te chladnější a pak úplně ledo-
vou vodu. Postupně prodlužujte 
délku sprchování ledovou vodou 
až na několik minut. Pravidelně 
přitom zhluboka dýchejte. Ne-
stůjte na místě, ale přešlapujte 
a  točte se dokola. Po týdnu při-
dejte k  pravidelné ranní sprše i 
sprchování ledovou vodou večer 
před spaním. Jestliže je venku 
sníh, můžete se projít jen v leh-
kém oblečení bosýma nohama ve 
sněhu. Nemějte strach. Vsadím 
se, že nedostanete žádnou rýmu 
ani kašel. Nic ale nepřehánějte. 
Za nějakou dobu vám to všechno 
začne být příjemné. Zhruba po 2 
týdnech budete připraveni na svůj 
první ponor venku v ledové vodě. 
Zpočátku třeba jen na minutu. Po 
vynoření vás začne polévat horko. 

To je asi nejpříjemnější pocit 
z celého otužování. Říká se, že 
je návykový. Nespěchejte pak 
ale s osušováním a oblékáním. 
Zhluboka pravidelně dýchejte
a pohybujte na vzduchu nohama 

i rukama. Několik minut se hýbej-
te. Můžete si i jen tak v plavkách 
zaběhat v chladném mrazivém 
vzduchu. Teprve potom se otře-
te a oblékněte. Je dobré mít při-
pravený horký čaj a několikrát se 
napít. Určitě se neubráníte třesu. 
I zkušeným otužilcům se občas 
chvěje brada nebo ruce. Otužo-
vat se můžete každý den. Vhodný 
je ale interval obden. Postupně 
prodlužujte dobu ponoru do le-
dové vody. Můžete plavat a nebo, 
pokud vás velmi zebou ruce, tak 
jen stát ve vodě na místě a dlaně 
rukou mít nad hladinou. Klidně 
si vezměte i čepici. Doporučuje 
se být tak dlouho ve vodě, jaká je 
její teplota. Kolik °C, tolik minut. 
Postupem času zkusíte třeba po 
prvním ponoru a krátkém roz-
cvičení ještě druhý ponor. To vše 
je jen na vás. Nechoďte ale nikdy 
do ledové vody sami. Návrat va-
šeho těla do úplného normálu 
může trvat zpočátku i  déle než 
hodinu. Postupně se tato doba 
bude neustále zkracovat a na-
konec zmizí i prvotní třes. Přes 
léto vaše úspěchy v otužování vy-
mizí, takže příští rok na podzim 
budete začínat postupně znovu. 
Pokud chcete ještě nějakou další 
motivaci k otužování, tak si pusť-
te jeden krásný český film, který 
se jmenuje „Bába z ledu“.

Příspěvek připravili
Eduard Macků a Ivan Hudeček

„Všichni máme stezku ke štěstí, síle a zdraví, a ta 
vede do duše. Bez duše jsme jen kusy masa.“ 

Wim Hof
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srovnávací studii vzdělávání do-
stupné volně na webu MŠMT, je 
zcela jasně poznamenáno cituji: 

Podíváme-li se do statistik 
MŠMT o středních školách, 
které jsou rovněž volně do-
stupné na jejich webu, z dat 
zjistíme, že ačkoliv jsou uči-
telské platy tabulkové a tako-
vá čísla se interpretují složitě, 
nalezneme zde údaj, že složku 
platu tvořenou tabulkovým ta-
rifem činí průměrná částka 26 
825 Kč v  roce 2020. Samozřej-
mě je třeba zdůraznit, že tato 
částka nezahrnuje další složky 
jako různé příplatky, náhrady 
a odměny. V 21. století je ta-
kové platové ohodnocení pro 
tak společensky významné za-
městnání zcela nevyhovující. 
V Mimořádném šetření MŠMT 
z roku 2019 (rovněž dostupné 
na webu MŠMT) je vidět, že 
průměrný věk učitelů je 47,2 
roku, u učitelů na SŠ je to 49,4 
roku. Oproti jiným státům mo-
derního světa jsou tato čísla

opravdu vysoká. Platy a stá-
ří učitelů jsou spolu v logicky 
kauzálním vztahu a přičteme-
-li k tomu zastaralé vzdělávací 
programy, máme tady tři hlavní 
aspekty, které tuto krizi škol-
ství vyvolávají. Problém je, že 
ač se to nezdá zcela uvěřitelné, 
jednotlivé školy mají v rámci 
svého ŠVP, který se má vejít do 
měřítek státních vzdělávacích 
programů, docela volnou ruku 
a proto záleží na vedení škol 
a  jednotlivých vyučujících, jak 
se k výuce postaví.

Potřebuje školství reformu?
Ano. České školství prahne po 
reformě už minimálně třicet let. 
Idealistická iluze všeobecné-
ho přehledu je ve 21. století na 
spadnutí a na spadnutí byla už ve 
století minulém. Proč ale? Proč 
se vůbec s budováním všeobec-
ného přehledu začalo a proč je 
to nyní těžší a těžší? Teoretikové 
pedagogiky včetně Jana Amo-
se Komenského stanovili devět 
základních potencionalit lid-
ství, které by měla pedagogika 
formovat, utvářet a zušlechťo-
vat, řekněme tedy jedním slovem 
vychovávat. Mezi tyto potencio-
nality se řadí nejen rozum nebo 
tělo, což by nás napadlo jako 

první, ale třeba i  vůle, emoce, 
morálka nebo humor. Na to 
dnešní pedagogika již skoro za-
pomíná a formování v ostatních 
potencionalitách tak mnohdy 
vůbec neprobíhá. V tomto argu-
mentu mám namysli především 
školy základní a střední. Proces 
vzdělávání se soustředí jen na 
snahu narvat do žáků co nej-
víc informací, jsou ale všechny 
nezbytně nutné? Před vědecko-
-technickou revolucí byl vše-
obecný přehled dosažitelným 
cílem a v  tehdejším vzdělávání 
se nové poznatky promítaly té-
měř okamžitě. Už ale zmiňova-
ný Jan Amos Komenský rozpo-
znal, že taková kvanta informací 
a poznatků nelze do vzdělávání 
introdukovat:

V dnešní době snadno a leh-
ce dostupných informací není 
třeba učit se věci zpamě-
ti a  poté je, explicitně řeče-
no, vyzvracet na počkání. To 
prostě již v takovém kvantu 
a  v  této době není realistické. 
Naopak, má-li přijít reforma, 
je nutné změnit a upravit vý-
uku tak, aby se žáci osvojili 

Zamrzlá evoluce: Kam kráčí české školství?

Krize školství, školská reforma, 
nutná digitalizace školství, pro-
hlášení: “Kdo neumí, učí.” Toto 
vše slýcháme v každodenním 
životě docela často. Frekvento-
vanější se tyto fráze staly s ka-
ranténními opatřeními, která 
dolehla v podobě uzavírání škol i 
na sektor školství a to majoritně 
na střední, potažmo vysoké ško-
ly, které byly uzavřeny nejdéle. 
Jak je to ale doopravdy? Za jak 
dlouho může české školství oče-
kávat změnu? Můžeme tu mluvit 
o krizi školství? Potřebuje škol-
ství reformu? Pojďme se na tyto 
otázky společně podívat. 

Za jak dlouho může české škol-
ství očekávat změnu?
Na začátek si dovolím říct, že 
problematika českého školství je 
velmi náročná otázka, a tedy pro 
mnohé politiky a funkcionáře 
zjevně i velmi ošemetná. Je zce-
la očividné, že změnit skokově 
tak obrovský systém, zahrnující 
dnes 2 074 608 žáků a studen-
tů (z dat MŠMT pro školní rok 
2020/2021) a něco kolem 145 
tisíc pedagogických pracovní-
ků, je zcela nereálné. Školství, 
pokud ho budeme chtít změnit, 
budeme muset měnit postupně. 
Je to běh na dlouhou trať, ně-
které změny již doběhly, někte-
ré v průběhu maratonu dosta-
ly infarkt a ze závodu vypadly, 
některé se již skoro blíží k cíli, 
ale hodně jich ještě ani neod-
startovalo. K rychlé a efektivní 
změně školství zjevně nepřispí-
vá ani značná míra byrokracie 
a organizovanosti výkonných 
institucí. Ono „papírování“ je 
totiž mnohdy příčinou poma-
losti změn, a to nejen ve škol-
ském sektoru. Na stranu druhou 
bych rád podotknul, že covidová

doba (konkrétně v otázkách by-
rokracie) ukázala, že když se 
chce, tak to jde… (mnohá zrych-
lená legislativní řízení v krizo-
vém stavu apod.). Z historie ale 
víme, že změny jsou zcela běž-
ným jevem, dokonce podstat-
ným jevem, který zajišťuje dyna-
miku vývoje lidstva a proto bych 
se o nereálnost změny ve škol-
ství zas tolik nebál. Ne zas tak 
milým faktem rovněž je, že kro-
mě kvantitativní a byrokratické 
brzdy je tu problém i generační. 
Právě generační rozdíl, jak mezi 
studenty na začátku vzdělávací-
ho procesu, tak na jeho konci, ale 
i generační rozdíly mezi učiteli, 
který je hlavní příčinou jejich 
stylu a přístupu ke vzdělávání, 
je možná ten největší problém. 
Řekněme, že plasticita pedago-
gů, stejně jako jiných pracovní-
ků v jiných oborech, je s věkem 
tužší a tužší a tento aspekt rov-
něž znesnadňuje rychlost změn. 
Nakonec bych odpověď na tuto 
první otázku shrnul následovně: 
„Změna českého školství je pro-
veditelná jako postupná změna 
v horizontu let“.

Můžeme tu mluvit o krizi škol-
ství?
V internetovém slovníku cizích 
slov CSC.ABZ.CZ můžeme pro 
výraz krize nalézt tři interpreta-
ce [cit. 3. 1. 2022]:
• vyvrcholení, rozhodná chvíle, 
obrat ve vývoji, nebezpečný stav 
vývoje
• těžká, svízelná situace, potíž, 
zmatek
• ohrožení vlastní existence a in-
tegrity

Pokud jsme výrazu krize škol-
ství před Covidem užívali stříd-
mě, nyní můžeme tento výraz 
užívat v kontextu zcela otevře-
ně. Covid nám ukázal spoustu 
nedostatků českého vzdělávací-
ho systému digitalizací počína-
je, obsahem výuky konče. Tyto 
nedostatky se ale majoritně ne-
projevily na školách základních 
či vysokých, ale především na 
školách středních. Podíváme-li 
se o několik řádků výše, zmiňu-
ji se o generačních problémech 
v řadách pedagogických pra-
covníků. V EDUCATION AT 
GLANCE 2016, mezinárodní

Školství v České republice

„V průměru jsou čeští 
učitelé starší a hůře 

placení…“
„Je třeba naučit mnoho, 

ale ne mnohé.“
 J. A. Komenský
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Závěrem děkujeme všem stu-
dentům, kteří se šetření zú-
častnili. S daty, které jsme vy-
hodnotili, máme v plánu dál 
pracovat a poskytnout je in-
stitucím a organizacím, které 
se zabývají školstvím. Pokud 
byste k problematice měli ješ-
tě jakékoliv postřehy, připo-
mínky či komentáře, pošlete je 
na mail našeho časopisu a my 
je zpětně zveřejníme v dalším 
čísle. Zároveň budeme rádi-
za jakoukoliv iniciativu, z řad 
nás studentů. Pokud chceme se 
současnou situací ve školství 
hnout, musíme se také účinně 
zapojit a prezentovat své ná-
zory kultivovaně a otevřeně. 
Jako jednu z mnoha organizací 
v  Česku můžeme uvést napří-
klad Českou středoškolskou 
unii, která aktivně prezentu-
je názory a potřeby českých 
středoškolských studentů. Na-
konec ale, kdo chce, ten koná 
a kdo hledá, ten najde.

Odkaz ke všem odpovědím:

Příspěvek připravili
Marek Kalvoda a Deal Ras

Podporuje podle vás školský systém kreativitu, vlastní názor, 
kritické myšlení atd.?

Ze 182 odpovědí na tuto otázku odpovědělo 178 respondentů (tj. 97,8%). 
60,1 % respondentů si myslí, že školský systém nepodporuje kreativitu, vlastní 
názor, kritické myšlení a jiné důležité vlastnosti a schopnosti. 26,4 % si myslí 
opak. 13,5 % respondentů odpovědělo jinak, než bylo v nabídce. Valnou většinu 
odpovědí tvořily názory jako: 50/50, záleží na učiteli, předmětu nebo škole.

Ze 182 odpovědí na tuto otázku odpovědělo 179 respondentů (tj. 98,35%). 49,7 % respon-
dentů si myslí, že současné věkové hranice jednotlivých stupňů vzdělávacího procesu jsou 
nastaveny správně a 38 %  si myslí opak. 12,3 % respondentů odpovědělo jinak, než bylo 
v nabídce. Valnou většinu odpovědí tvořily názory jako: záleží individuálně na studentovy 
a oboru, mělo by se to o rok až dva zkrátit nebo ZŠ by měla být osmiletá apod..
V čem byste viděli prostor pro zlepšení?
Ze 182 odpovědí na tuto otázku odpovědělo 117 respondentů (tj. 64,29 %). 
Odpovědi tvořily názory shrnuty jako: úprava výukových osnov (probírat 
látku užitečnou pro každodenní život, více praktických věcí, diskuzí při výu-
ce, volitelné předměty, větší možnost seberozvoje, rétorických a manuálních 
schopností), úprava hodnocení (méně testů, více ústního zkoušení na úkor 
písemných prací, slovní hodnocení, nižší nároky na čerstvé prváky), zavedení 
do výuky moderních postupů a techniky (jak na straně vyučujících, tak žáků), 
kratší vyučování, více časové flexibility aj.

V dnešní době musí člověk studovat minimálně do 19 let, aby měl pro něj 
školní systém smysl a do 26, aby získal nějaké vyšší vzdělání. Stráví tak 1/3 
života ve škole. Je to nastavené správně nebo to osobně vidíte jinak?

především chápání, odvozo-
vání a vyhledávání, tj. přede-
vším práci s informacemi. Ar-
gument omlouvající současný 
stav školství jako: „Alespoň 
si trénujete paměť.“ je sice 
jednoduchý, úderný a docela 
pravdivý, ale není to argument 
na místě. Navíc rozebereme-li 
si ho, obsahuje slovo alespoň, 
tedy tuto větu bychom mohli 
rozšířit: „Když už nic jiného, 
alespoň si trénujete paměť.“ 
V kontextu je to docela komic-
ké a  je smutné slyšet to z  úst 
učitele…Sekundární defekt 
stylu memorování informací se 
podepisuje na aktuálnosti uče-
ných informací. Poté dochází 
k tomu, že výuka není moder-
ní,  probírají se témata, která 
nejsou podstatná a  moderní 
poznatky se do výuky zařazují 
pomálu. Můj názor podtrhují 
i slova doc. Jana Hábla, teore-
tika pedagogiky a komeniolo-
ga: „Najednou se ukazuje, že 
toho je strašně moc. A že tam 
je mnoho věcí, které vlastně 
nejsou podstatné.“ Kromě jeho 
zajímavých knížek a jiných pu-
blikací můžete nalézt i jeho 
přednášky online na YouTube.

Závěrem, tento článek není tak 
úplně adresován žákům, jakož-
to především učitelům. Rád 
bych, aby se učitelé zamysleli 
nad tím, jestli je jejich výuka 
taková, jak by jejich studenti 
21. století očekávali. Nakonec 
si dovolím metaforicky trochu 
rýpnout, vyhřáté hnízdo na 
spodní větvi je příjemnější, než 
stavět nová a nová výš a výš. Je 
takové hnízdo ale udržitelné? 

Příspěvek připravil
Marek Kalvoda

Fotografie pořídil
Vojtěch Kudr

O veškeré odpovědi ale nepřijdete, 
najdete je vyhodnocené pod QR kó-
dem níže na sdíleném dokumentu. 
Zároveň, jelikož byl tento dotazník 
možností vyjádření pro studenty, by-
chom chtěli dát prostor i pedagogům 
naší školy a proto rádi v dalším čísle 
uveřejníme jakékoliv komentáře či 
názory k probírané problematice.

Ze 182 odpovědí na tuto otázku odpovědělo 177 respondentů (tj. 97,25 %). 45,2 % re-
spondentů si myslí, že je český školský systém nefunkční a 44,6 %  si myslí  opak. 10,2 % 
respondentů odpovědělo jinak než bylo v nabídce. Valnou většinu odpovědí tvořily ná-
zory shrnuty jako: 50/50, ne ve 21. století, spíše ano nebo s některými nedostatky ano aj.
Myslíte si, že český školský systém je utvořen tak, že nás připraví 
na každodenní fungování v životě? (Odpovědi prosím uvažte na 
základě vašich zkušeností ze ZŠ a ze SŠ.)

Ze 182 odpovědí na tuto otázku odpovědělo 180 respondentů (tj. 98,9 %). 63,3 % respon-
dentů si myslí, že je český školní systém nepřipraví na fungování v životě a 25 % si myslí opak. 
11,7 % respondentů odpovědělo jinak, než bylo v nabídce. Valnou většinu odpovědí tvořily 
názory jako: spíše ano, částečně, spíše ne, záleží individuálně na škole a stupni vzdělání aj.

Vyhodnocení dotazníku věnovaného na školskému systém

Před Vánoci jsme všem studentům ve 
škole rozeslali dotazník, který svými 
otázkami cílil právě na hlavní téma 
tohoto čísla. Vyhodnotit docela roz-
sáhlé šetření v plné míře by bylo pro 
stránky jednoho čísla až příliš mno-
ho informací a tak jsme se rozhodli 
udělat stručný výtažek zabývající 
se jen nejpodstatnějšími otázkami

Je podle vás český školský systém nefunkční?
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Ti jim mohou poskytnout zázemí, 
diskutují s nimi a baví se o tom, 
co je zajímá a popřípadě pracovat 
i na dalších projektech mimo Ex-
pedici.

Jak už jsi zmínil, je to jen hraní 
si na vesmír nebo zažijí účastní-
ci i něco skutečného?
Není to hraní si na vesmír 
(smích). Expedice je dost promyš-
lený vzdělávací program, který si-
mulovaný let používá jako kulisu, 
a to z různých důvodů. Pro účast-
níky je to atraktivní věc a umož-
ňuje nám postavit simulační hru. 
Skrze ni tyto lidi rozvíjíme nejen 
po odborné stránce, ale také musí 
spolupracovat napříč odbornost-
mi. To vesmírný let docela dobře 
simuluje, protože musí spolupra-
covat konstruktéři, biologové, 
fyzici a všichni musí pracovat na 
stejném cíli. Během mise se členo-
vé posádky rozvíjí i sociálně. Jsou 
tlačeni, aby museli v tom týmu 
pracovat, řešili problémy společně 
a organizovali si čas. Musí si orga-
nizovat noční služby, kdy hlídají 
telemetrii nebo uklízet simulátor 
a další. Všechny tyhle věci jsou 
hrozně důležité a to, hlavně po-
tom, když přijdou do reálné vědy. 
Ta už dnes není o tom, že se vědec 
zavře ve slonovinové věži a pak za 
10 let přijde s objevem. Věda je 
hodně o interakci s lidmi a právě 
ta simulovaná mise je jedním z 
hodně extrémních programů, kde 
se tohle ti lidé naučí.

V čem se lišíte od ostatních 
vzdělávacích soutěží?
V Česku existuje spousta před-
mětových olympiád, do kterých 
se můžeš zapojit, ale většina 
z  nich je o tom, “že si dokážeš, 
že jsi chytřejší než ostatní”, což 
je strašně super a člověk si pak 
pověsí ten diplom na zeď. Ale 
nějaké další uspokojení nebo 

posunutí tam pro toho člověka 
není. Expedice je hodně výjimeč-
ná v tom, že je postavená lidmi, 
kteří byli na střední škole a byli 
ve stejné pozici, jako naši účast-
níci. Byli to lidé, které přírodní 
vědy zajímaly, byli trošku jinde 
než jejich spolužáci a postavili 
program, který účastníky někam 
posune. A proto i Expedice, když 
jí člověk projde, dává kompletní 
balíček schopností, které uplatní 
a jsou úspěšní ve vědě, nebo se 
dostali na nejlepší vysoké školy. 
Více než soutěž je to rozvojový 
program.

To hlavní, čím se lišíme, je to, že 
skutečně naši organizátoři ze sku-
piny lidí, se kterými pracujeme, 
pocházejí. Ví, co ti lidé potřebují 
a  jsou schopni přizpůsobit pro-
gram tak, aby je co nejvíce roz-
víjel, bavil a byl využitý veškerý 
potenciál těch lidí. Což je největší 
rozdíl, protože většina programů 
je organizovaná učiteli, pedagogy 
nebo science centry, kde lidé ty-
hle představy nemají. U nás je to 
i jiné v tom, že se staráme o naše 
lektory, rozvíjíme je nad rámec 
odborných znalostí. Máme pro ně 
kurzy  jak vést vzdělávací aktivitu, 

jak pracovat s mladými lidmi. 
Řešíme otázky vzdělávání a peda-
gogiky. Naši lektoři jsou unikátní 
v  tom, že jsou schopni s účastní-
ky pracovat, protože byli před ně-
kolika lety úplně stejní. Zároveň 
mají dostatečné vzdělání na to, 
aby je posouvali odborně i lidsky.

Je tohle propojení důležitější, 
než testování lidí a jejich zna-
lostí?
Testování je úplný nesmysl. Zna-
lost nebo vědomost je to po-
slední měřítko, které v Expedici 
uplatňujeme a které by se obec-
ně uplatňovat mělo. Ve výsledku 
znalost může dostat každý. Každý 
je schopen si sednout s  nějakým 
zapřením nad knížku a  informa-
ci odtamtud vydolovat. Co se ale 
člověk není schopen naučit jsou 
ty ostatní věci, třeba schopnost 
znalosti dále uplatňovat. To, že si 
umíš dělat závěry, umíš pozorovat, 
objektivně hodnotit svět kolem 
sebe a všechny tyhle věci, které 
dobrý vědec potřebuje. Ve výsled-
ku dobrý vědec není ten, kdo zná 
všechno, ale ten, kdo je schopen 
vidět věci v širších souvislostech. 
Proto v Expedici znalosti netes-
tujeme, testujeme vše ostatní. 

Rozhovor s Michalem Vyvlečkou o Expedici Mars
Aktuality nejen ze školy
Napadlo vás někdy, že byste se 
rádi ve škole učili něco, co se tam 
neučí? Nebavila vás výuka, bylo 
pro vás učivo příliš jednoduché, 
chtěli jste se naučit víc? Možná 
jste měli odlišné zájmy než ostat-
ní, škola vám nechtěla nebo neby-
la schopna vyjít vstříc a nevěděli 
jste, co s tím dělat. Motivace dělat 
věci navíc a nevyužitý potenciál. 
Něco, co by vás posunulo správ-
ným směrem.

Tato témata se týkají možná více 
žáků, než si myslíme, ať už na zá-
kladních nebo středních školách. 
Výsledkem pak bývají problémy s 
učením, dlouhé rozhovory učitelů 
s rodiči nebo smutný konec, kdy 
žák ztratí motivaci dělat jakékoliv 
věci navíc. Ať už se jedná o  ak-
tivity ve volném čase, kroužky, 
workshopy, samostudium nebo 
různé soutěže. Takové aktivity by 
však žák neměl dělat pro školu, 
mnohem víc toho přinesou jemu 
samotnému. Mohou mu pomoci 
k růstu a osvojení si schopností, 
které mu pomůžou být úspěšným 
v tom, co ho baví. Na to je však 
často kladen nedostatečný důraz. 
Přesně pro takové žáky v  Česku 
existují projekty na podporu ta-
lentované mládeže. Ať už se jed-
ná o přírodní vědy, sport nebo 
projekty s humanitním či envi-
ronmentálním zaměřením.

Jedním z takových projektů je 
i Expedice Mars, zaměřená na pří-
rodní vědy. Já sám jsem jí v roce 
2021 prošel a po získaných zku-
šenostech můžu říct, že mě posu-
nula na mnoha úrovních. Ať už se 
zajímáte o programování, roboti-
ku, biologii, fyziku, chemii, máte 
možnost naučit se novým schop-
nostem, překonat své limity, po-
tkat nové kamarády s podobnými

zájmy. Pokud něco takového 
hledáte, zkuste se přihlásit, ať 
už do Expedice nebo jiných pro-
jektů. Stačí chvilku hledat na 
internetu nebo se zkuste poptat 
kamarádů či učitelů.

Mgr. Michal Vyvlečka se dlou-
hodobě věnuje popularizaci 
vědy, práci s talentovanou mlá-
deží a propojováním neformál-
ního a  formálního vzdělávání. 
Za svoji práci SOČ získal cenu 
Nadačního fondu Jaroslava Hey-
rovského. Na matematicko-fyzi-
kální fakultě Univerzity Karlo-
vy vystudoval obecnou fyziku, 
pracoval ve špičkovém lasero-
vém centru HiLASE a aktuálně 
se jako PhD. student vídeňské-
ho programu CoQuS (Complex 
Quantum Systems) zaměřuje na 
kvantové počítače.

Jak bys popsal Expedici Mars?
Expedice je projekt, který má za 
cíl rozvíjet talentovanou mládež. 
To je v českém školství docela pro-
blém, protože nefungují systémy, 
které by se měly starat o lidi, které 
baví věda nebo mají motivaci dě-
lat věci navíc. Proto existuje pár 
projektů, které tohle dělají a mezi 
nimi je i Expedice. I když se může 
zdát, že si v Expedici hrajeme na 
kosmonauty, tak to úplně není 
pravda. Jedná se o ucelený vzdělá-
vací projekt a účastníci, kteří jím 
projdou, mají dobrou startovní 
pozici pro to, aby se z nich sta-
li dobří vědci nebo byli přijati na 
dobrou univerzitu.

Kdo by se měl do Expedice při-
hlásit?
Asi každý, kdo od školy potřebu-
je něco víc než mu je schopna dát. 
Z této pozice, ať už to je proto, že se 
není schopen s nikým bavit, proto-
že má naprosto jiné zájmy než jeho 
spolužáci. Přírodní nebo technické 
vědy často nejsou favorizovaným 
zájmem většiny středoškoláků. 
Nebo mu není škola schopna po-
skytnout vědomosti, které potře-
buje, protože tito lidé bývají často 
napřed. A nebo nemá motivaci 
tyhle věci dělat. Chce být vědcem, 
ale chybí mu ten drive, který by ho 
k tomu dotáhl. Expedice je tohle 
schopna poskytnout, ať už vědo-
mostmi, které účastníkům pře-
dáváme,  nebo zapojením do ko-
munity lidí okolo Expedice Mars.

„Ve výsledku dobrý vědec není ten, který zná všechno, 
ale ten, který je schopen vidět věci v širší souvislosti.“

říká Michal Vyvlečka
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V dnešní době je znalost relativní 
věc, protože jsme všichni na stej-
né startovní čáře a každý ten pří-
stup k internetu a jiným zdrojům 
má.

Myslíš si, že podobný přístup 
a propojení s mladými lidmi 
v Česku v rámci jiných progra-
mů chybí?
Neřekl bych, že úplně chybí, v po-
slední době se to dost zlepšuje 
a  posouvá se to. Myslím, že je 
to obecná motivace. Ve školství, 
jako i všude jinde, musíš pořád 
řešit hodně problémů. Ať už na 
úrovni vlády, škol, učitelů a po-
dobně. A většinou jsou to ty pro-
blémy, které viditelně hoří. Takže 
když máš ve třídě třeba lidi, kteří 
jsou pomalejší a hůř se učí, tak 
to je ten problém, který je patr-
ný a  v  ten moment prostě hoří. 
Je vidět na výsledcích maturit-
ních zkoušek, na hodnocení školy 
a podobně, takže tyhle problémy 
se okamžitě řeší. 

V momentě, kdy je ve třídě člo-
věk, který je v učení rychlejší, je 
frustrovaný nebo se nudí a po-
dobně … tak je to problém, kte-
rý osobně pro toho člověka hoří. 
Přestože se u takového člověka 
ztrácí potenciál, v tom obřím 
pohledu problém prostě neho-
ří, protože ten student má pořád 
dobré výsledky v měřítku školy 
a toho školství, a problém je v po-
hodě a není třeba se na něj zamě-
řovat. To není výtka, protože kaž-
dý by se zachoval stejně a vždycky 
se řeší ty problémy, které jsou vi-
dět první, ale myslím si, že se tam 
postupně dostáváme a snažíme 
se na školství dívat trochu kom-
plexněji. To, co nejde na školách 
přímo, dělá spousta neziskových 
organizací, ať už je to Expedice 
nebo jiní, kteří se problém snaží 
lepit zvenku a docela to funguje.

Letos jste pořádali již 18. roč-
ník Expedice Mars, změnilo se 
na ní za tu dobu něco?
Expedice se rozhodně za těch 
18 let hodně změnila. Já to vlast-
ně vidím přímo, protože kromě 
prvních třech let jsem v ní celou 
dobu. Expedice vznikla jako pro-
jekt Českého rozhlasu a začínala 
skutečně tou naivní představou, 
že si hrajeme na kosmonauty 
a  popularizujeme vesmírné lety. 
Postupně jsme se ale vyvíjeli, 
hlavně s lidmi, kteří tam přichá-
zeli, takže od těch prvotních my-
šlenek jsme se posunuli prostě 
někam jinam. Cítili jsme, že se 
musíme modernizovat, nabízet 
něco víc smysluplnějšího a musí-
me řešit problémy, které jsme měli 
i my samotní, protože jsme také 
v Expedici byli, když jsme byli na 
střední. Viděli jsme, co nás trápí 
a snažili se to implementovat do 
Expedice, abychom pomáhali li-
dem, kteří přijdou po nás. Proto 
se Expedice hodně změnila, hlav-
ně v posledních deseti letech jsme 
prakticky odešli od té myšlenky, 
že si hrajeme na kosmonauty.

Takže prvotní impuls byly vaše 
vlastní zkušenosti?
Rozhodně. Už jsem to někde říkal, 
ale už je to strašně dávno, co byl 
můj osobní impuls. Když jsem byl 
malý, taky jsem ten strašný podi-
vín, který věděl všechno a hlavně 
ve škole strašně vyrušoval, proto-
že se strašně nudil. Hlavně z toho 
pohledu učitele jsem spadal do 
stejné kategorie, jako když máš 
problém s učením. Ta věc nejde 
moc rozeznat, jestli jsi dopře-
du nebo pozadu, ty projevy jsou 
úplně stejné. Mě tenkrát škola 
poslala přímo do pedagogicko-
-psychologické poradny. Tam 
jsem vyslechl rozhovor pedago-
gického poradce s mými rodiči, 
což by se v životě nemělo stát.

Ten poradce říkal našim, že vůbec 
nemají mít naděje, že to je na uč-
ňák a konec a všichni budeme rádi, 
když to takhle zvládneme. Naši ale 
řekli, že ne, že mám dělat co mě baví 
a  mám jít tou cestou. Neposlechli 
tu radu, kterou jim systém tenkrát 
dal a potom jsem dostudoval mat-
fyz s červeným diplomem. Tam na 
začátku ten systém v mém přípa-
dě selhal a selhal ve spoustě dalších 
případů, které znám. Pro mě to byla 
hlavní motivace, proč jsme Expedice 
předělali a předělali jsme i  spoustu 
dalších projektů, na kterých pracu-
jeme, abychom řešili tyhle problé-
my, které se pořád ještě přetrvávají.

Podařilo se vám některé z těch 
problémů vyřešit?
Nepodařilo se nám je vyřešit globál-
ně, to se asi nestane, na to jsme moc 
malí a moc naivní, ale myslím si, že 
rozhodně máme několik lidí, které 
jsme zachránili před chybami systé-
mu nebo jsme je motivovali a posu-
nuli dál. Myslím si, že každý jednot-
livec za tu práci stojí a za tu investici 
peněz, které nám dává ministerstvo 
školství v tomhle případě. I když to 
nevyřešíme globálně, tak o těch vě-
cech mluvíme a řešíme je individu-
álně, co nám jen síly stačí.

Děkujeme za rozhovor.
Příspěvek připravil

Ivo Mühlbach

Na hranicích Ukrajiny s Ruskem
Ostře sledovaná situace na hra-
nicích Ukrajiny a Ruska: Jedná se 
pouze o taktické “pošťuchování”? 
Bude přetrvávat snaha o diploma-
tická jednání? Nebo by se moh-
lo jednat o vážnou geopolitickou 
hrozbu? Pojďme si tento incident 
krátce rozebrat.

První zprávy o hromadění ruských 
armádních jednotek poblíž hranič-
ní zóny s Ukrajinou se v médiích 
objevily už v první půlce listopa-
du roku 2021 [Bloomberg.com]. 
Právě tehdy satelitní snímky sle-
dované oblasti ukázaly přesuny 
ruských vojenských jednotek do 
hraniční oblasti sousedící s Ukra-
jinou. Následně vláda Spojených 
států amerických vyhodnotila si-
tuaci pro Západ jako potenciálně 
nebezpečné a zahájila okamžité 
jednání s ostatními evropskými 
spojenci. Následovalo několik dal-
ších bezpečnostních upozornění 
pro evropské státy, kromě jiného 
i od vlády Velké Británie.

Z minulých let víme, že rozpíná-
ní Ruska není novinkou. Může-
me zmínit ozbrojené konflikty 
na poloostrově Krym v roce 2014 
vyvrcholené globálně odsuzo-
vanou anexí Krymu Ruskem.

Bezpečnostní situace na východě 
Ukrajiny je stále nestabilní a díky 
proruským ozbrojeným separa-
tistům stále žhavě diskutovaným 
tématem (viz dále Válka v Donba-
su). O aktuální zvýšené opatrnosti 
vůči Rusku mohou mluvit i Pobal-
tské země nebo Finsko. Nynější 
vyhrocené situaci nepřispěla ani 
Lukašenkem vyvolaná zvýšená 
migrace na hranicích Polska, Litvy 
a Lotyšska s Běloruskem, probíha-
jící na podzim a začátkem zimy.

Rusko oficiálně uvedlo, že se cítí 
být ohroženo rozpínáním Se-
veroatlantické aliance (NATO), 
staví ji do pozice agresora a žádá 
bezpečnostní záruky. Putin údajně 
ozbrojený konflikt nechce, stejně 
jako Západ, a proto se situace drží 
v mezích diplomatických jednání. 
Na stole je ukrajinské začlenění do 
NATO, a právě to Rusko odmítá. 
Ve vzduchu visí i otázky ohledně 
energetiky, a to především plyno-
vodu Nord Stream 2, který čeká 
na zprovoznění. V řešení jsou pří-
padné Západem uvalené sankce 
na Rusko, které by se mohly týkat 
právě i nového plynovodu, ačko-
liv je Evropa spotřebou plynu na 
Rusku závislá přibližně ze čtyřiceti 
procent.

Na Ukrajině se civilní obyvatel-
stvo začalo na ozbrojený konflikt
připravovat. S ohledem na počty 
vojáků a techniky jsou šance Ukra-
jiny vůči Rusku značně nevyrovna-
né. V případě zainteresování NATO 
by se poměr sil radikálně obrátil. 
Česká republika vyjádřila Ukraji-
ně jasnou podporu, přislíbena byla 
zdravotní podpora pro ukrajinské 
vojáky v případě konfliktu a dodání 
muničních zásob. NATO nyní rov-
něž přesunulo více jednotek blíže 
k východu, a to například na území 
Polska nebo Finska.
 
Z vyjádření českého premiéra 
z  pondělí 31. 1. 2022 je podpora 
Ukrajině očividná: „Pana velvyslan-
ce jsem ujistil, že Česká republika 
stojí plně za Ukrajinou a odmítáme 
jakoukoli formu ruské agrese pro-
ti jeho zemi,“ podotýká Petr Fiala 
(ODS). Prezident USA Joe Biden 
zvolil v ukrajinsko-ruské krizi ofen-
zivní diplomacii, ačkoliv pravico-
vá opozice jeho kroky nekvituje, 
a v Kongresu se možná budou pro-
jednávat i sankce přímo proti osobě 
prezidenta Putina.

Jedno je jasné. Kreml nesmí nabýt 
dojmu, že jeho jediné východisko je 
útok na východ Ukrajiny, jako pře-
hnaná reakce malého dítěte, které-
mu se něco nelíbí. V budoucnu mů-
žeme doufat v další diplomatická 
jednání, popřípadě nemilitaristické 
řešení v podobě sankcí. Ozbrojený 
konflikt by měl totiž na Evropu ne-
dozírný ekonomický a bezpečnost-
ní dopad.

Příspěvek připravil
Marek Kalvoda

Jako zdroje byly využity servery: Aktuál-
ně.cz, irozhlas.cz, e15.cz a ČTK

Okénko: Válka v Donbasu

Od dubna 2017 probíhající ozbrojený konflikt na východě Ukraji-
ny v  okolí města Donbas. Spor mezi Ukrajinou resp. její armádou s 
prorusky orientovanými ukrajinskými separatisty a dosud oficiálně 
nepotvrzenými vojenskými jednotkami Ruské federace. Situace, vyvo-
laná anexí Krymu, několika referendy o odtržení určitých oblastí od 
Ukrajiny a obecně proruskými nepokoji, vyústila ve vznik mezinárod-
ně neuznaných separatistických entit luhanských a doněckých lidových 
republik. Podporu Ukrajiny veřejně oznámila Evropská unie i NATO. 
Bezpečnostní krize v oblasti stále přetrvává.
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Island vulkanický aneb ostrov ohně a ledu
Island je vulkanický ostrov ležící 
na rozhraní Severního Atlanti-
ku a Severního ledového oceánu. 
Na celém jeho území se rozkládá 
stejnojmenný stát, který je parla-
mentní republikou. Počet obyva-
tel nepřevyšuje 350 000 a proto se 
také jedná o nejméně zalidněný 
stát Evropy. Island se vyznačuje 
drsnou, ale překrásnou přírodou, 
která zde byla vytvořena hlavně 
geologickou aktivitou, kterou je 
ostrov proslulý. Island totiž leží 
také na hranici dvou tektonických 
desek: Evropské a Severoamerické 
a právě tento rift způsobuje tak 
význačnou geologickou nestabili-
tu ostrova.

Když jsem Island navštívil v roce 
2019 poprvé, objeli jsme komplet 
celý ostrov a prozkoumali jsme 
známé i neznámé přírodní památ-
ky. Mezinárodní letiště leží v Ke-
flavíku, což je městečko, které je 
vzdáleno ani ne 40 km vzdušnou 
čarou od hlavního města Reykja-
vík. Právě zde jsem svoji expedi-
ci začínal i končil. Během dese-
tidenního toulání jsme navštívili

lokality jako Reykjavík, vodo-
pády Seljalandsfoss, Skógafoss, 
Svartifoss, Hengifoss, Dettifoss, 
Goðafoss, Gullfoss… (ano, vo-
dopád se řekne „foss“), duhové 
hory Landmannalaugar, sop-
ku Heklu, Vestmanské ostro-
vy, Diamantovou zátoku, vý-
chodní fjordy, měsíční krajinu 
okolo jezera Mývatn, sever os-
trova a kráter Vítí, poloostrov 
Snæfellsnes s pověstnou „Verne-
rovou sopkou“, legendární horu 
Kirkjufell, kde se natáčel seriál 
Hra o trůny, národní park þin-
gvellir, první a jedinečný Gejzír, 
Modrou lagunu… Prostě  a  jed-
noduše: celý ostrov, až teda na zá-
padní fjordy, to je ale legendární 
lokalita zaslíbená pro fajnšmekry.

Letošní rok jsem se na Island po-
díval znovu, ale již ne s plánem 
objet celý ostrov. Tentokrát nás 
na Island táhl jeden naprosto ma-
jestátní úkaz, a to výbuch sopky 
na poloostrově Reykjanes. Ta po 
předchozích seismických aktivi-
tách prvně explodovala 19. března 
2021. Náš expediční tým složený  

Cestovatelské okénko
ze mě, mého spolužáka a kole-
gy z redakční rady Vojty Kudra 
a bývalého spolužáka Aleše 
Vladyky, kteří tvořili fotografic-
kou část týmu, a mé mamky, která 
zajišťovala veškerou logistiku, se 
na Island vydal v červenci, kdy se 
již sopečná aktivita pomalu zmen-
šovala. Po standardním přistání 
v  Keflavíku jsme zde strávili první 
noc a další dvě noci v Grindavíku.

Právě vybuchlá sopka se nacháze-
la asi pět kilometrů od zmíněného 
města. Grindavík byl tedy spíš ves-
nice než město, ale jedno se mu mu-
selo nechat: kromě skvělého veřej-
ného geotermálního bazénu mělo 
i dost komické obyvatelstvo. Právě 
zde jsem viděl náznak snových 
dřevcových zápasů na motorových 
skútrech, protože se právě zde po 
trávníku neohroženě proháněl tak 
třináctiletý kluk na skútru s florba-
lovou hokejkou v  ruce namířenou 
po směru jízdy, přejížděl na červe-
nou přes přechody až posléze za-
stavil  u drive-inu místního fastfoo-
du… lépe to asi popsat nedokáži, to 
byste museli vidět, ale nevěřil jsem 
vlastním očím.

Proč ale explodovala právě tam? 
Protože poloostrov Reykjanes 
je jedno z geologicky nejaktivněj-
ších míst na ostrově! Právě zde 
můžete nalézt například turisticky 
frekventované místo známé jako 
most mezi kontinenty nebo ko-
merční Modrou lagunu. Východ 
poloostrova jsme objeli během 
prvního dne a poté jsme zavítali 
k sopce. Krajina se zde v porovná-
ní s fotografiemi naprosto změnila. 
Neustálé výrony lávy způsobily, že 
některá vyhlídková místa byla pří-
stupná jen a pouze z helikoptéry. 
Těch tam létalo nespočet, a to jak 
vyhlídkových, tak monitorovacích,  Starý pobřežní maják Garður

protože geologové zde prováděli 
neustálý výzkum. S vypůjčeným 
autem jsme zaparkovali na vy-
tvořeném parkovišti a prohodili 
pár slov s místním správcem. Ten 
zmínil, že za tři týdny může být 
láva již na úrovni tohoto parko-
viště. Taková informace mě na-
tolik navnadila, že jsme okamžitě 
vyrazili. Cesta na bezpečnou vy-
hlídku nebyla dlouhá ani šest ki-
lometrů, až jsme nakonec stanuli 
na vrcholku kopce, odkud byl 
pohled opravdu dokonalý (býval 
ale i lepší). Láva tryskala z kráteru 
lehce jako pírko, ale přesto děsivě, 
jako… no ano, jako 1000°C horká 
roztavená hornina z nitra plane-
ty. Bohužel jsme ale nemohli blí-
že než asi na kilometr vzdušnou 
čarou, protože vařící proudy lávy 
zahradily cestu. Na vyhlídkovém 
místě jsme setrvali tak dlou-
ho, dokud se nepořídily oprav-
du kvalitní fotky a sopka se nám 
dostatečně neokoukala (to se ale 
nestalo). Poté jsme se vydali zpět. 
Cestou jsme ještě došli k jednomu 
z lávových splazů, který byl stále 
natolik horký, aby posloužil k pří-
pravě smažených vajíček.

Během dalších dvou dnů jsme 
se vydali do přírodního parku 
kolem tajuplného jezera Kleifar-
vatn, v  jehož okolí můžete najít 
i sekundární projevy geotermální 
aktivity, jako fumaroly a solfatá-
ry. To jsou v podstatě páchnoucí 
horké díry v zemi, z nichž unikají 
jedovaté plyny. Řekněme, že par-
ní trouby jsou lepší… Taktéž jsme 
navštívili hlavní město Reykjavík, 
které je spíše skromnou vesničkou

než-li centrální metropolí, ale po 
první návštěvě jsem si ho zamilo-
val a národní park þingvellir, kde 
už zhruba v 10. století probíhala 
první zasedání demokratického 
parlamentu místních vikingských 
kmenů.

Poslední den jsme se vydali na 
jihovýchod. Šli jsme track čedi-
čovou krajinou poblíž městečka 
Hveragerðy k přírodním horkým 
pramenům, kde jsme se vykou-
pali. Nakonec jsme ještě dojeli 
k vodopádům Urriðafoss, které 
mají druhý největší průtok vody 
v Evropě a malému, ale malebné-
mu kráteru Kerið. Poté jsme pře-
jeli zpět do Keflavíku, vrátili auto 
a pozdě večer odlétali z našeho 
krátkého výletu na ostrov ohně 
a ledu.

Příspěvek připravili a cestovali
Marek Kalvoda a Vojtěch Kudr

Fotografie pořídil
Vojtěch Kudr

BRZÓSKA, Martin. Nový zeměpis II. v 
kostce pro SŠ. Praha: Fragment. V kostce 
(Fragment). ISBN 978-80-253-4810-9.
BRZÓSKA, Martin. Nový zeměpis I. v 
kostce pro SŠ. Praha: Fragment. V kostce 
(Fragment). ISBN 978-80-253-4809-3.

Vulkán Fagradalsfjall a přilehlé lávové pole

Vodopád  Öxarárfoss v oblasti národního parku þingvellir
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Umělecké příspěvky žáků
Fejeton Distanční
Pavel Puš
I přes onen ne úplně dlouhý a distanční rok jsem 
si mohl uvědomit spoustu věcí. To, zda náš školský 
systém zvládne přechod na výuku skrze jednodu-
ché aplikace, či zda je přístup žáků k učivu správný. 
Z vlastní zkušenosti mohu říct jedno. Myslím si, 
že ne.

Bude to tím, že jsme se radši otočili na posteli, 
usínali (až dokonce spali) u těch, prý zábavných, 
hodin? Nebo tím, že jsme se museli k úkolům na 
vypracování dokopat jako do zlatého dolu? Kdo ví, 
snad sama individualita byla kosou a motivace žáků 
byla stébla toho ne zcela dobrého ječmene. Já sám 
jsem distanční výuku moc neocenil, avšak kvůli 
svému přístupu a úmyslnému ignorování své stu-
dentské existence. Bylo ale všechno špatně? Zvládli 
bychom takhle další rok? Všechno má svá pozitiva 
a negativa od toho, kdo si na to stěžuje. Mohli jsme 
se sami rozvíjet, jelikož jsme měli spoustu času 
myslet. Ať už tehdy, když jsme umírali nudou, a to 
ať při výkladu látky nebo po online výuce. Já sám 
jsem poznal blíže sebe sama a myslím si, že i do-
spěl. Člověk byl hozen do problému světa, který se 
zdál tak trochu nepřehledný. Jako bychom chodili 
tmou a v ní poslouchali hovory, příběhy o rozhod-
nutích sněmovny či momentální situaci. 

Situace byla zkrátka neudržitelná a proto se mu-
sela většina z nás vzchopit a konat pomocí tlačítka 
„odeslat úkol“ nebo „připojit se na schůzku“. Také 
jsme se v této situaci setkali s mnohými názory, de-
magogií a davovým šílenstvím. Proti hoaxům, jako 
„Zeman nemá nohu“, po lži o nanočipech ve vak-
cínách jsme se bránili za pomoci Dominika Feriho 
a jeho instagramového účtu…

Je však samozřejmostí, že prezenční výuce se nic 
nevyrovná. Ať už v tom, že jsem součástí kolektivu, 
nikoliv své postele a Netflixu. Tím, že všechno sly-
šíme, lépe se i učíme a není prostor pro to se zasnít 
při pohledu na okénka webkamer svých spolužáků. 
Jsme vzdělaní stejně jako kdybychom se učili ve 
škole? Určitě ne! Někoho čekala maturita po skoro 
roce a půl samostudia, což je neskutečně náročné 
na psychiku. Učitelé si teď trhají vlasy při pohledu 
na úroveň znalostí po distanční výuce, ale i my, při 
pohledu na naši písemku.

Asi bych toto téma uzavřel tím, že nás čeká ještě 
dlouhá doba k návratu zpět do normálu, hlavně ve 
školství, ale to nám nemusí bránit se učit a vzdě-
lávat, ať už chceme být čímkoliv, třeba chemikem.

Tajné dveře... Jak vlastně vypadají a co se za nimi 
skrývá? Každý si bez pochyb představíme něco ji-
ného - ať už dveře ve sklepě nějaké záhadné budo-
vy vedoucí do jiné dimenze, nebo třeba dveře, po 
jejichž otevření nás bude až do konce života pro-
vázet jen štěstí. Tajné dveře zkrátka skrývají něco 
nám nevysvětlitelného a tajemného a jejich podo-
bu si každý vykládáme jinak. Co si však pod tímto 
pojmem představím já?

Já si nepředstavuji opravdové dveře, které vedou na 
nějaké specifické místo, ale spíše metaforické dveře
procházející skrz nás samotné. Jsou to dveře, do 
nichž nepouštíme jen tak někoho... Po jejich ote-
vření se totiž stáváme velmi zranitelnými. Různé 
emoce, prožitky z minulosti, naše nejhlubší obavy 
a touhy - to všechno za těmito dveřmi stojí. Získat 
“povolení” zavítat na toto tajuplné místo tedy není 
tak jednoduché. Nese s sebou jistá pravidla, která 
musíme dodržet. Pravidla, jako například vzájem-
né pouto, porozumění, respekt a tolerance v čele 
s  důvěrou. Pokud se dopracujete právě až k této 
bezmezné důvěře, je do vás vložena jistá odpověd-
nost a očekávání, že to, co jste se dozvěděli, nezne-
užijete proti dotyčnému člověku. Když je tato dů-
věra oboustranná a není porušena, je to mezi vámi 
jako nějaká symfonie, vše do sebe zapadá a cítíte se 
spolu bezpečně... Pokud ale důvěru jeden poruší, ať 
už záměrně či omylem, následky jsou velmi boles-
tivé a můžou mít na svědomí strach z navázání no-
vého pouta a NEdůvěru k druhým. Proto tedy do 
těchto tajných dveří pouštíme jen vyvolené. Slova a 
činy, které konáme, mají své následky, a přeci jen je 
lidskou specialitou bezohlednost a bezhlavost. Ne-
jednejme bez rozmyslu a važme slov. Důvěra je to-
tiž opravdu křehká věc a většinou nemáme mnoho 
šancí; proto nepromarněme těch málo, co máme.

Distanční zamyšlení
Adéla Míková

Pod kůží
Karolína Vykypělová

Mei
Natálie Bezdíčková

Fei
Natálie Bezdíčková
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Vítězné fotky členů fotokroužku

Život v knize
Eliška Horáková

Ranní ptáče dál doskáče
Oldřich Slezák

Tanec v nohách
Pavla Kratochvílová

Sprcha pro duši
Lukáš Neumajer
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Bonnie Relax
Patrik Brudovský

Sophie
Patrik Brudovský

Komunikace
Sabina Chvátalová

Herkules
Adéla Míková
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PŘIDEJ SE K NÁM
Baví tě psát, tvořit literární díla,

fotografovat, kreslit?
Přidej se k nám do redakční rady
a podílej se na tvorbě časopisu 

VYZVĚDAČ!

Napiš nám na e-mail:
vyzvedac2021@gmail.com

nebo se zastav osobně ve 3B


