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Vážení a milí čtenáři,
celými lidskými dějinami se táhne střet mezi starší a mladší generací. „To 
za našich mladých let nebývalo,“ stěžovali si vždycky odcházející na přichá‑
zející a podivovali se všem novotám. Střet se odehrával nejen na školách, kde 
představitelé zavedených pořádků (učitelé) předávali vědomosti a zkušenosti 
mladé (revoluční) mládeži, ale i v rodinných firmách, na statcích či v dílnách. 
Mladí odnepaměti chtěli dělat věci jinak a často proti vůli starších – zaváděli 
do praxe nejrůznější novinky, nad nimiž jejich otcové kroutili odmítavě hla‑
vou (no považte sami, když někdo po celý život orá s koňmi, traktor pro něj 
musí být ďáblovým vynálezem). Jenže nyní dochází k daleko výraznější pro‑
měně. Zatímco v minulých stoletích zůstával obsah de facto stejný a měnila 
se jen forma, dnes dochází k radikální proměně samotného obsahu a veškeré 
jistoty, kterými byl „starý“ svět ukotven, se rozpadají. To staví do klíčové 
role právě školství, jenže samotný školský systém postavený na základech 
z 18. století je natolik zkostnatělý a nepružný, že tuto roli absolutně nezvládá. 
Proč se ještě něco učit nazpaměť, když stačí jedno kliknutí a všechno vím 
a znám během jediné minuty. Roli velkého učitele tak přebírá digitální svět 
internetu (potažmo sociálních sítí). Už není potřeba přemýšlet, na všechno 
máme aplikace. Co na tom, že nám nenabízejí objektivní souhrn ověřených 
informací, ale mix faktů, smyšlenek a polopravd mixovaných podle složité‑
ho klíče algoritmů každému přímo na míru, tak trochu ve stylu řekni mi, co 
chceš slyšet, a já ti to povím. Kritický rozum hyne na úbytě, zatímco z lidstva 
se stává stádo bez vlastního úsudku, živené bohatou denní dávkou emocí. 
A to je nebezpečnější než cokoli jiného. V tomto kontextu vzrůstá důležitost 
otázky, tolik oblíbené u starých latiníků: Cui bono? Komu to slouží?

Přejeme vám inspirativní čtení.

Libor Budinský Jiří Bárta
šéfredaktor ředitel Nadace Via
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→ KRáTKÉ ZPRáVy

Zdroje: www.nytimes.com, www.czechcrunch.cz, www.philanthropynewsdigest.org, www.vox.com

NEJbOhATšÍM 
MužEM PLANETy

Chcete se pobavit? Tak si na síti zahrajte malou hru. Během pár 
minut můžete díky speciálnímu programu rozházet všechny 
peníze Jeffa Bezose, tedy jinými slovy poslat je na dobročinné 
účely. Nejbohatší muž planety a  zakladatel Amazonu  leží mnoha 
aktivistům v žaludku, neboť na rozdíl od své bývalé ženy 
MacKenzie Bezosové (ta slíbila, že věnuje polovinu svého majetku – 
nejméně 17 miliard dolarů – během svého života či prostřednictvím 
závěti na charitu) nepodepsal výzvu Giving Pledge a ze svého 
bohatství dal na charitu jen zlomek. Ale zpátky k „naší“ hře – to 
se prostě takhle jednou ráno probudíte a je z vás Bezos. Jdete 
do koupelny a během deseti minut, které v ní strávíte, vyděláte 
půl milionu dolarů… A co s nimi můžete udělat? To zjistíte 
na adrese https://direkris.itch.io/you ‑are ‑jeff ‑bezos. 

Do čela českého antivirového giganta Avast nastoupil na začátku 
léta Ondřej Vlček. To by však byla informace vhodná pro rubriky 
Lidé v ekonomických médiích, pro svět filantropie je zajímavější 
druhá část této zprávy. A sice skutečnost, že nový generální
 ředitel se vzdává své výplaty  a nechává si vyplácet jen symbolickou
částku v hodnotě jednoho dolaru. Naopak svou celou odměnu 
za členství v představenstvu firmy (více než dva miliony korun 
ročně) věnuje Ondřej Vlček na charitu. Společnost Avast má v české 
filantropii výsadní postavení – už v roce 2010 založila Nadační fond 
Avast, do něhož od té doby vložila přes půl miliardy korun.

Na konci srpna zemřel jeden z nejbohatších mužů planety, miliardář 
a známý filantrop David Koch, spolumajitel rozsáhlého chemického 
a energetického impéria, které zaměstnává 70 tisíc lidí. David Koch 
zemřel ve věku 79 let na rakovinu prostaty, kterou mu lékaři 
diagnostikovali již před 27 lety. Proto jedním z příjemců štědrých 
darů bylo centrum na výzkum rakoviny, vedle toho přispíval 
na balet a byl také významným donátorem Muzea historie. Během 
svého života  věnoval na charitu 1,2 miliardy dolarů.  Se svým 
bratrem však stál také za vzestupem pravého křídla Republikánské 
strany, pravicově konzervativního hnutí Tea Party.

  Tisíce letních požárů v brazilském amazonském pralese  přinesly 
množství diplomatických roztržek i filantropických aktivit. 
Zatímco populistický brazilský prezident Bolsonaro zůstal věrný 
své aroganci a napadl Německo i Norsko, které výrazně přispívají 
na záchranu Amazonie (Norsko označil za zemi, která zabíjí 
velryby na severním pólu, Německu vzkázal, ať si raději zalesní 
svou vlastní zemi), mnoho organizací a osobností přispěchalo 
na pomoc. Organizace nejbohatších zemí G7 vyčlenila 20 milionů 
eur, vláda Velké Británie nabídla 12 milionů a organizace Earth 
Alliance založená hercem Leonardem di Capriem a filantropkou 
Laurene Powellovou Jobsovou přislíbila 5 milionů dolarů. 
A nejbohatší Evropan a šéf konglomerátu luxusních značek LVMH 
Bernard Arnault slíbil 10 milionů eur.

POKud chcEME LIdEM TRPÍcÍM chRONIcKÝMI 
NEMOcEMI, ZáVISLOSTÍ ČI dušEVNÍ NEMOcÍ POMOcI, 
MuSÍME ČINIT KROKy STATEČNěJšÍ A OdVážNěJšÍ.
Alex cohen, prezident Steven & Alexandra cohen Foundation, při příležitosti daru 
17 milionů dolarů na vznik a rozvoj centra pro výzkum psychedelických látek.
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→ ROZhOVOR

Jaký je hlavní cíl programu 
Jeden svět na školách?
Jeden svět na školách existuje už devate‑
náctým rokem. A mohu říci, že i dnes pla‑
tí, co platilo na začátku. Chceme přispět 
k tomu, aby ve školní výuce byla přítom‑
na témata, která jsou podle nás důležitá. 
Vyučujícím nabízíme materiály, které mo‑
hou používat ve svých hodinách. Věnu‑
jeme se řadě témat, například sociálním, 
kdy se snažíme mladým lidem pomocí 
dokumentárních filmů ukázat, že kolem 
nás žije mnoho sociálně znevýhodněných 
lidí. Další kategorií jsou lidskoprávní 
témata, život v nejchudších částech světa, 
ale i pohled na moderní dějiny Českoslo‑
venska, které jsou na školách také dlou‑
hodobě opomíjeny. Jedním z tematických 
okruhů je i mediální vzdělávání.

Jak se vám v tomto úsilí daří?
Na jednu stranu mohu říct, že dobře. Ne‑
boť dvě třetiny základních a středních 
škol využívají naše materiály a toto číslo 
kontinuálně stoupá. Na druhou stranu 
se nám dlouhodobě nedaří spolupráce 
a oslovování středních odborných škol 

a učilišť. Naše materiály nabízíme všem 
školám, ale pokud se vyučující či ředitel 
rozhodnou, že nechtějí nabídku využít, 
nemůžeme jim nic nutit.

Jak došlo před 19 lety k rozhodnutí 
rozšířit filmový festival Jeden svět 
a přejít od modelu festivalu, kdy již 
„poučený“ divák přichází za filmem, 
na model jít do škol za mladým divá‑
kem, který by do kina pravděpodob‑
ně sám nepřišel?
To bylo moje rozhodnutí. Uvědomil jsem 
si, a naše dosavadní praxe to potvrzuje, 
že prostřednictvím audiovizuálních po‑
řadů lze poměrně dobře zprostředkovat 
mladým lidem opomíjená či kontroverzní 
témata. Prostřednictvím působivého 
příběhu v dobře udělaném filmu si získá‑
te jejich pozornost. Film vyvolá emoce 
a otevře téma, které může vyučující dále 
rozvíjet. Ale už to není jen o filmech, kte‑
ré školám nabízíme. Každý film doprová‑
zí balíček informací, otázek a odpovědí, 
aby se vyučující dokázali dobře připravit, 
spolu s dalšími výukovými materiály 
a tipy na související aktivity do hodin. 

Mám velmi dobré zpětné vazby od mno‑
ha mladých lidí, že jim podobné promítá‑
ní pomohlo formovat jejich postoj k dané 
otázce či problematice.

Když jste začínali, tak šlo primárně 
o lidskoprávní témata, ale dnes 
se situace trochu obrací a velkou roli 
začíná hrát problematika fake news, 
sociálních sítí a zneužívání internetu. 
Jinými slovy témata, která mohou 
být klíčová pro samotnou existenci 
západní civilizace. Mění se z tohoto 
pohledu vaše aktivity?
Nemohli jsme nereagovat na proměnu 
mediální krajiny, kdy najednou do života 
náctiletých vstoupily sociální sítě. V tu 
chvíli nám přišlo samozřejmé, že pomů‑
žeme vyučujícím, kteří byli postaveni 
před nelehkou situaci, jak se s touto ob‑
rovskou proměnou médií a komunikač‑
ních kanálů vyrovnat. Aby mohli svým 
žákům a studentům pomáhat se v tomto 
novém prostoru orientovat. To byl rok 
2007 a naše první sada „Být v obraze“. 
Ale proměna médií a internetu jde dál, 
a to velmi bouřlivě. Dnes vidíme, že 
vedle avizovaných pozitiv sociálních 
sítí, která bezpochyby existují, stojí také 
obrovská negativa a skrytá nebezpečí. 
Nejde jen o to, že tu vedle sebe existují 
informace založené na faktech a jiné 

založené na smyšlenkách, hrozeb je mno‑
hem více. Od ztráty soukromí a zneužití 
údajů až po kyberšikanu. Před pár lety 
jsme vůbec netušili, do jakých rozměrů 
může šikana v kybernetickém prosto‑
ru narůst. Je daleko nebezpečnější než 
v minulosti. Existují zdokumentované 
pokusy, co se stane, když změníte iden‑
titu a začnete na Facebooku vystupovat 
jako čtrnáctiletá holka, kolik oplzlých 
a sexistických návrhů dostanete, je sku‑
tečně alarmující. Pro vyučující je strašně 
těžké se s tímhle vším vypořádat a naší 
ambicí je jim pomoct.

Jaké věci jsou nejnebezpečnější?
Bezpečný pohyb v digitálním prostoru 
a rizika, která s tím souvisí. To se ne‑
týká jen starších dětí, ale všech. Druhá 
věc je schopnost kriticky vyhodnocovat 
nejrůznější mediální sdělení, která se 
na nás doslova valí. Mladí lidé jsou často 
cílenou skupinou, a to nemluvím jen 
o reklamě. Důležité je umět posoudit, 
nakolik mohu tomu, co čtu, vidím či 
slyším, věřit, nakolik to vychází z faktů, 
či smyšlenek. A další důležitou katego‑
rií je schopnost umět nacházet relevant‑
ní zdroje informací.

MINISTERSTVO 
šKOLSTVÍ SELhAL O

Karel Strachota se již dvacet let snaží 
ovlivnit přemýšlení žáků a studentů o světě. 
Jedním z hlavních témat je svět internetu 
a sociálních sítí.

text :  libor budinský, foto :  archiv člověk v tísni

S ředitelem programu Jeden svět na školách Karlem 
Strachotou o nebezpečí sociálních sítí, mediální 
gramotnosti českých žáků a politických trendech, 
které ukazují studentské volby nanečisto.

JEdEN SVěT NA šKOLách je jedním ze vzdělávacích programů organizace 
Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých 
lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují 
k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují 
dění kolem sebe. S materiály Jednoho světa na školách pracují učitelé a žáci 
na více než 3 600 základních a středních školách.
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starosti a současně si myslí, že stejně nic 
nezmění. Tenhle přístup přenášejí také 
na své děti. Často jim říkají, ať se do ni‑
čeho nepouštějí, aby to neohrozilo jejich 
kariéru či studium.

Pojďme zpátky k nebezpečí internetu. 
Vidíte nějaké změny?
Určitě, za poslední tři roky došlo k vý‑
znamnému posunu. Myslím celosvětově, 
neboť velcí technologičtí giganti jsou 
už voláni k zodpovědnosti. Vezměte si 
příklad Marka Zuckerberga. Ještě před 
pár lety tvrdil, že nabízí platformu pro 
komunikaci, a co na té platformě je, už 
není jeho starost. A teď velká proměna – 
nevím, nakolik je to pokora hraná, či 
skutečná, ale uvědomil si, že bez regula‑
ce to nepůjde, a už se vede vážná debata, 
jak ta regulace bude probíhat. Myslím si, 
že tady zásadně zaspaly vlády západních 
zemí. Při nástupu sociálních sítí velmi 
často zaznívalo, že pro občany předsta‑
vují nástroj, který přispěje ke zkvalitnění 
demokracie, neboť každý z nás dostane 

ROZhOVOR →

Máte k dispozici nějaká data, jak 
probíhá mediální výuka na školách?
Data jsou. My sami jsme ve spolupráci 
s agenturou Median realizovali v letech 
2017 a 2018 tři výzkumy na středních 
školách, které zjišťovaly, jaké dopady 
mediální vzdělávání má. Hlavní zjištění 
je, že mediální výchově je věnován velmi 
malý prostor, na většině středních škol 
je to do deseti hodin za celé středoškol‑
ské studium, přičemž gymnázia jsou 
na tom nejlépe, zatímco učiliště nejhůře. 
Druhé zjištění je, že vyučující, kteří tento 
předmět učí, nejsou vyškoleni či připra‑
veni, přes 70 % z nich neprošlo žádným 
tréninkem, workshopem, a to vnímáme 
jako problém. Velmi často si materiály 
připravují sami, na školách není ani vý‑
ukový plán, který by sledoval, nakolik se 
tento výukový záměr naplňuje.

A jaká je u nás úroveň mediální 
gramotnosti?
Velmi nízká. V testech, které jsme na ško‑
lách prováděli, pouze 20 % studentů vy‑
řešilo správně více než 60 % úloh. Ty se 
přitom soustředily na základní znalosti 
a dovednosti obsažené v rámcových vzdě‑
lávacích programech. V tomto výzkumu 

jsme také zjišťovali, do jaké míry znají 
středoškoláci internetové prostředí, 
ve kterém se neustále pohybují, a i tady 
byl výsledek žalostný. Většina z nich 
netuší, že vyhledávače používají jisté 
algoritmy, podle nichž řadí výsledky 
hledání, stejně jako nevědí, že to, co 
jim nabízejí sociální sítě, opět vychází 
z určitých algoritmů. Nemálo z nich si 
tedy myslí, že všichni dostanou stejný 
výsledek, a neví, že dochází k personifi‑
kaci těchto výsledků, což je v roce 2019 
značně zarážející. Třeba cizí jazyk se 
také musíte učit. Stejně tak i mediální 
gramotnost je dovednost, která vám 
z nebe nespadne. A rozhodně nestačí 
selský rozum, jak si myslí a všude vy‑
kládá Václav Klaus ml. Ale bohužel nic 
nenasvědčuje tomu, že by instituce 
činné v oblasti školství podnikaly něja‑
ké konkrétní kroky s cílem tuto situaci 
zlepšit. Já osobně považuji zanedbání 
mediálního vzdělávání za jedno z nej‑
větších selhání českého ministerstva 
školství a potažmo státu. My už léta po‑
ukazujeme na nedostatečnou podporu 
mediálního vzdělávání, roky se mluví 
o tom, že je potřeba to změnit, ale stále 
se nic neděje. Ministerstvu chybí dlou‑
hodobý koncept, přičemž platí, že náš 
školský systém je značně setrvačný.

Mluvíte o selhání školství, ale 
s podobným problémem se potýkají 
i miliony dospělých.
Téměř nikdo si dlouhá léta neuvědomoval 
skrytou hrozbu sociálních sítí a interne‑
tu, na kterém jsou pravdivé informace 
rovnoprávné s nepravdivými. A teď 
nikdo neví, kudy z toho ven. Jenom mů‑
žeme sledovat, jak to začíná ovlivňovat 
vývoj planety… Zaspali jsme, ale jestli se 
odborníci na něčem shodnou, jak z toho 
ven, tak je to primárně mediální vzdě‑
lávání mladých lidí. Což je u nás možná 
ještě důležitější, protože starší generace 
pořád nesou dědictví minulého režimu, 
jež je brzdou většímu rozvinutí a fungo‑
vání občanské společnosti u nás.

I po třiceti letech od pádu 
totalitního režimu?
Ano, stále je to patrné. Lidé se nadále 
chovají podle vzorce, v němž mají pocit, 
že o nich rozhoduje někdo jiný a oni to 
nemohou ovlivnit, takže je lepší vše při‑
jmout. Zastávají názor, že když na sebe 
nebudou zbytečně poukazovat, tak si 
můžou tak nějak žít a mít jakoby naplně‑
né základní životní jistoty. Proto se málo 
angažují. Jednak si nechtějí přidělávat 

Já OSObNě POVAžuJI ZANEdbáNÍ MEdIáLNÍhO 
VZděLáVáNÍ ZA JEdNO Z NEJVěTšÍch 
SELháNÍ ČESKÉhO MINISTERSTVA šKOLSTVÍ 
A POTAžMO STáTu.

„Důležité je umět posoudit, nakolik mohu 
tomu, co čtu, vidím či slyším, věřit, nakolik 
to vychází z faktů, či smyšlenek.“

„Studentské volby ukazují trendy, které 
následně kopíruje většinová společnost. 
A poměrně výstižně naznačují politické 
trendy.“
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Za pět let uplyne čtvrt tisíciletí od doby, 
kdy Marie Terezie poprvé v českých ze‑
mích ustanovila povinnou školní docház‑
ku (a stala se terčem zatrpklých vtipů 
některých školáků až dodnes). V součas‑
nosti naše děti už neučí vysloužilí vojáci 
a neklečí se za trest na hrachu, nejméně 
od první republiky je ale školský systém 
terčem kritiky pro svou zkostnatělost 
a neschopnost držet krok se změnami 
ve společnosti. Na počátku 21. století 
prožíváme obrovskou proměnu světa, 
kde není po informacích potřeba složitě 
pátrat a co nejvíc jich uchovávat v hlavě, 
ale kde je naopak třeba se je naučit kri‑
ticky posuzovat. A najít ty důvěryhodné.

Co k tomu tu Marii Terezii vedlo…
Proč vlastně habsburská panovnice vše‑
obecnou školní povinnost zavedla? 
Šlo o poměrně nákladné opatření, najed‑
nou bylo potřeba zajistit několik tisíc 
učitelů, alespoň základním způsobem je 
proškolit a dodat materiály pro výuku. 
Odpověď najdeme ve vznikající průmys‑
lové revoluci: továrny na rozdíl od země‑
dělské výroby potřebovaly kvalifikova‑
né, gramotné zaměstnance. Na příkladu 
Velké francouzské revoluce vidíme, že 
šlo o prozíravé rozhodnutí – historička 
Magdaléna Šustová z Národního pedago‑
gického muzea a knihovny J. A. Komen‑
ského podotýká, že absence podobných 

KdO ZAchRáNÍ 
NAšE šKOLSTVÍ?

text :  jana brunclíková

Jaké filantropické aktivity mohou pomoci českému 
vzdělávacímu systému, aby dohnal nároky informační doby 
a žáky naučil s dostupnými daty adekvátně pracovat?

prostor vstupovat do debaty o správě 
věcí veřejných, a že to povede k větší 
participaci občanů. To jsme všichni slyše‑
li a mnozí tomu věřili. Až po čase jsme 
zjistili, že se tato očekávání nenaplnila 
a sociální sítě mají spoustu negativních 
dopadů právě na zmiňovanou správu 
věcí veřejných, neboť právě kvůli nim 
dochází k oslabování demokracie.

Jaké jsou v tuto chvíli vaše  
hlavní ambice?
Naším hlavním cílem jsou nyní střední 
odborné školy a střední odborná učiliš‑
tě. Hledáme cesty, jak se k jejich žákům 
dostat. A jak v těchto školách prosadit 
do výuky moderní dějiny či otázky 
aktivního občanství. To je naše velké 
téma. Protože právě studenti těchto škol 
jsou dnes poměrně snadno ovlivnitelní 
těmi, kteří za nějakým účelem záměrně 
šíří nepravdivá nebo zkreslená sdělení. 
Když děláme v těchto typech škol volby 
nanečisto, xenofobní či extremistické 
strany zde získávají poměrně vysoká 
procenta hlasů.

Volby nanečisto jsou zajímavým 
projektem. Co se z nich dá vyčíst?
Studentské volby pořádáme pravidelně 
několik týdnů předtím, než se konají 
řádné volby. Chceme mladým lidem 
připomenout, že základním nástrojem, 
jehož prostřednictvím může občan 
ovlivnit správu věcí veřejných, je právě 
volební akt. Výsledky mezi jednotlivými 
typy škol se liší. Stejně jako se u reál‑
ných voleb rozchází město a venkov, lidé 
vzdělanější a méně vzdělaní, tak to samé 
platí pro studentské volby. Úplně jinak 
volí Praha a regiony a liší se také gym‑
názia a učiliště. Když jsme organizovali 
volby prezidentské, tak na pražských 
gymnáziích získala současná hlava 

státu jen minimální procenta, zatímco 
na učilištích severní Moravy měla téměř 
absolutní podporu. Ten rozdíl je opravdu 
propastný. Zajímavá je ale ještě jedna 
věc. Studentské volby ukazují tren‑
dy, které následně kopíruje většinová 
společnost. A i ti politologové, kteří byli 
ke studentským volbám velmi skeptič‑
tí a tvrdili, že je to jen taková hra, že 
přináší pouze titulky do novin, už musí 
vidět, že poměrně výstižně naznačují 
politické trendy.

Jaké konkrétně?
Třeba v době, kdy voliči u řádných voleb 
zatím ještě netušili, že existuje nějaká pi‑
rátská strana, bodovali ve studentských 
volbách Piráti docela dobře a celou dobu, 
tedy od roku 2010, šel jejich výsledek 
nepřetržitě nahoru. Dnes představují 
nepřehlédnutelnou politickou sílu a dále 
rostou. Přesně obráceně to fungovalo 
u ČSSD. Sociální demokraté v době, kdy 
měli velmi slušné zisky ve skutečných 
volbách, šli u studentů prudce dolů. Tedy 
opačná trajektorie. Třetím příkladem 
jsou xenofobní strany. V době, kdy jsme 
je v parlamentu ještě neměli, tak ve stu‑
dentských volbách jejich procento mírně 
rostlo a pohybovalo se kolem jedenácti, 
dvanácti procent.

Připravujete nějaký průzkum 
názorů, co všechno mladí lidé vědí 
o 17. listopadu, když se nám blíží 
třicáté výročí?
Nepřipravujeme. Ale určitě něco podob‑
ného proběhne a já se bojím, že se znovu 
objeví palcové titulky, jací jsou mladí 
lidé ignoranti, jak jsou hloupí a jak nic 
nevědí. Ale ten titulek by měl znít: vaše 
rodiče a prarodiče jsou ignoranti, protože 
nedokázali zařídit, abyste se tyhle věci 
dozvěděli – ať už ve škole, nebo doma.

KAREL STRAchOTA (1962) je zakladatelem a ředitelem Jednoho světa 
na školách, v němž působí už přes osmnáct let. Stojí například za vznikem 
projektů Příběhy bezpráví, Cena Gratias Tibi, Hledá se LEADr. nebo 
Studentské volby. Je autorem či spoluautorem řady publikací a filmů. 
V loňském roce byl oceněn Nadací Avast za mimořádný přínos v oblasti 
výuky moderní historie a mediální gramotnosti.

ROZhOVOR →
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učitel se potřebuje sám neustále učit, 
k čemuž by měl dostat odpovídající 
podporu, především v průběhu studia 
a v prvních letech kariéry.

Potřeba změny
Jak Eduzměna, tak organizace Učitel 
naživo upozorňují, že pro uskutečnění 
systémových změn je klíčové starat se 
o učitele a poskytnout jim prostor pro 
profesní i osobnostní růst. A zamezit 
tím již zmiňovanému úbytku kanto‑
rů, za kterým stojí také nízká prestiž 
učitelského povolání. Ale malý zájem 
středoškoláků o pedagogické fakulty 
není jediným problémem, umocňují ho 
totiž dva následné faktory: nižší reálný 
nástup absolventů do školství a fakt, 

že ne každý učitel učit vydrží: problé‑
mem přitom nebývají samotní žáci, ale 
nedostačující systém uvádění čerstvě 
vystudovaných učitelů do praxe a malá 
podpora jejich kolegů a ředitelů.

Potřebu změny si uvědomuje i stát 
a připravuje prostřednictvím týmu 
expertů Strategii vzdělávací politiky ČR 
do roku 2030. Tento dokument bude 
navazovat na aktuálně platnou Strategii 
2020, která si klade tři základní cíle: sni‑
žovat nerovnosti ve vzdělávání, podporo‑
vat učitele a kvalitní výuku a efektivně 
řídit vzdělávací systém. Na většinu z nich 
by se měla zaměřovat i nová Strategie 
2030, s přihlédnutím k dynamickým 
proměnám současného světa. Otázkou 
je, zda nepřichází příliš pozdě.

POTřEbu ZMěNy SI uVědOMuJE I STáT 
A PřIPRAVuJE PROSTřEdNIcTVÍM 
TÝMu ExPERTů STRATEGII VZděLáVAcÍ 
POLITIKy ČR dO ROKu 2030.

PATřÍME MEZI ZEMě 
OEcd INVESTuJÍcÍ 
dO šKOLSTVÍ NEJNIžšÍ 
PROcENTO hdP.

Komu přispět? Nadace a nadační fondy podporující změnu v českém školství:

NAdAČNÍ FONd EduZMěNA
Nadační fond založily čtyři české nadace, které se dlouhodobě zaměřují na oblast 
vzdělávání a rozvoj občanské společnosti: Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, 
Nadace Karla Janečka a Open Society Fund. Hlavním cílem jeho činnosti je vytvářet 
podmínky pro ty, kteří se zde snaží na různých úrovních vzdělávací systém posouvat.

Eduin
Obecně prospěšná společnost EDUin podporuje otevřené vzdělávání (práci 
s otevřenými vzdělávacími zdroji, OER, tj. materiály, které jsou zdarma k dispozici 
k využití i modifikaci pro konkrétní účely) a podporuje diskuzi nad novinkami 
ve vzdělávání, např. prostřednictvím regionálních EDUpointů.

uČITEL NAžIVO
Program, který chce začít měnit školství u výuky a výchovy budoucích učitelů, 
je jedním z projektů nadace Depositum Bonum, která byla letos v červnu sloučena 
s Nadací České spořitelny. Koncentrují se na zpřístupnění učitelského povolání 
co nejširšímu spektru vysokoškolsky vzdělaných zájemců.

OTEVřENO
Původně studentská iniciativa přispívá k proměně českého vzdělávání iniciativami 
za změnu vzdělávání učitelů. Podporují je mj. Nadace České spořitelny a Nadace Karla 
Janečka. Prostřednictvím projektu Mapování inovací propagují příklady pozitivní 
praxe ve vzdělávání pedagogů.

ELIxÍR dO šKOL
Usiluje o zatraktivnění výuky především přírodovědných a technických předmětů. 
S podporou Nadace České spořitelny propojují učitele těchto oborů a umožňují 
jim vzájemné sdílení poznatků a kolegiální vzdělávání. Cílem je především ukázat 
učitelům, jak učit jinak, poutavěji a zajímavěji.

reforem ve Francii byla jednou z příčin 
revoluce na konci 18. století.

Školní docházka byla původně usta‑
novena od šesti do dvanácti let, a přes‑
tože byla povinná, v praxi za její nedodr‑
žování sankce obvykle nepadaly. Jedním 
z důvodů byla nutnost postupného vy‑
budování infrastruktury – těžko trestat 
za nedocházení dětí do školy v místě, 
kde škola zatím neexistovala. Zhruba bě‑
hem první poloviny 19. století se síť škol 
etablovala a posílat děti do školy začalo 
být běžné. Říšský školský zákon z roku 
1869 docházku prodloužil o dva roky 
(na osm let) a s jeho zavedením začala 
být docházka vyžadována, kontrolována 
a její nedodržování trestáno. V průběhu 
druhé poloviny 19. století se dále rozvíje‑
lo především navazující odborné školství 
a možnost studia žen. Tento trend pře‑
trval po celou první republiku a říšský 
zákon s drobnými úpravami dokonce ješ‑
tě déle: z této normy vycházelo školství 
v našich zemích až do roku 1948.

Největší problémy 
současného českého školství
Pokud se zeptáte někoho z oboru, první 
a okamžitá reakce bude: podfinanco‑
vanost. Miroslav Hřebecký, programo‑
vý ředitel obecně prospěšné společnosti 
EDUin, poukazuje na to, že patříme 
mezi země OECD investující do školství 
nejnižší procento HDP. Nedostatečné 
finanční ohodnocení učitelů snižuje 
motivaci středoškoláků studovat peda‑
gogické fakulty a z jejich studentů míří 
do praxe nakonec jen kolem 40 % absol‑
ventů. Společně s odchodem silné po‑
válečné generace do důchodu začínáme 
pociťovat kritický nedostatek učitelů. 
Ředitel Nadačního fondu Eduzměna 
Zdeněk Šlejška kromě nedostatku finan‑
cí zmiňuje i nedostatečně silnou vizi, 
kam se má školství ubírat, s čímž jdou 

ruku v ruce změny směřování prakticky 
s každým novým ministrem školství.

Jedním z důvodů, proč potřebuje‑
me proměnit současnou podobu našeho 
vzdělávání, je také probíhající automa‑
tizace výrobních profesí. Podle zprávy 
Pricewaterhouse Coopers z roku 2017 je 
Česká republika čtvrtou nejohroženější 
zemí OECD ohledně počtu pracovní‑
ků, jejichž pracovní místo je ohroženo 
výrobní automatizací. Do roku 2035 
mají automaty nahradit až 30 %, u lidí 
s nízkým vzděláním dokonce až 44 % 
pracovní síly. Výrobní automaty bu‑
dou sice zároveň nová pracovní místa 
vytvářet, budou to ale pozice s vyšší 
kvalifikací. A jsme zase u školství, které 
dostatečně nemotivuje ke studiu tech‑
nických oborů.

Kudy vede cesta
Intenzita společenských změn, jichž 
jsme svědky a které čekají naše děti, je 
opravdu značná. Neměli bychom ale 
zapomínat na to, že škola má předávat 
osvědčené kulturní prvky a být do jis‑
té míry kotvou v nejistotě, připomíná 
Zdeněk Šlejška. Mimo jiné by doporučo‑
val snižovat množství učiva ve prospěch 
hloubky a kvality porozumění – vybí‑
rat opravdu podstatné věci a učit žáky 
dávat je do souvislostí. Hlavním cílem 
fondu Eduzměna je dosáhnout systémo‑
vé změny ve vzdělávání. Jako první krok 
chtějí podpořit školy nejprve v menším 
měřítku, regionálně, a výsledky dopado‑
vé studie po pěti letech využít v dalších 
oblastech republiky.

Zájemcům o učitelské povolání, kte‑
ří nemají pedagogické vzdělání, se snaží 
vstup do školství usnadnit Učitel naživo. 
K zapojení do jejich programu stačí mít 
vystudovaný libovolný magisterský 
obor, který rámcově odpovídá některé‑
mu z předmětů 2. stupně, chuť a jeden 
až dva roky času (750 hodin rozdělených 
do roku nebo dvou podle otevírané va‑
rianty). Matouš Bořkovec, koordinátor 
výcvikového týmu Učitel naživo, speci‑
fikuje jejich vizi učitele pro současnost: 
ví, kam jde; navazuje s dětmi vztahy za‑
ložené na důvěře; vytváří pro každé dítě 
příležitosti pro učení a reflektuje svou 
práci s oporou o důkazy. Kompetentní 
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Jakým směrem by se mělo školství 
ubírat? Na co klást větší důraz, 
a od čeho naopak upouštět?
Současná společnost je jiná, než na jakou 
se připravovali dnešní pedagogové, proto 
se výuka a praxe často míjí. Vezměme již 
model řízení. Zdaleka ne všechny dnešní 
struktury jsou tak hierarchické, v jakých 
byly generace pedagogů vychovány. 
Takže namísto „toto udělej“ je lepší pra‑
covat stylem „domluvte se a zrealizujte 
to společně“, případně „vymysli si úkol 
a navrhni, jak bys ho vyřešil“.

To musí být pro mnoho učitelů 
poměrně převratné.
V tomto modelu budou v budoucnu mla‑
dí lidé fungovat. Například v Berlíně jsou 
dnes nejrychleji rostoucí skupinou lidí 
na pracovním trhu freelanceři, či chcete‑
‑li hezky česky, ičaři alias OSVČ. Dnes 
se nechají najmout na tento projekt, 
za 3 měsíce po jeho skončení támhle 
na ten, jsou mileniálsky svobodní, stíhají 
i rodinu a volný čas, na nejistotu si zvyk‑
li a svoji expertnost si dokáží nechat 
na fakturu hezky zaplatit. Takto to brzy 
bude vypadat i u nás, celoživotním pra‑
covním poměrům odzvonilo, to je jasné. 
Připravuje na všechny tyto věci součas‑
ná česká škola? Například naše učiliště 
budoucí řemeslníky‑živnostníky?

Jak vypadá proces prosazování změn 
ve školství? Odkud změny vycházejí 
a jak je lze ovlivnit?
Tady bych se chtěl zastat současného mi‑
nistra školství Roberta Plagy. Mnohem 
častější je z pozic neziskového sektoru 
do ministerstva pálit hlava nehlava, ale 
stávající ministr postupuje dle mého sou‑
du velmi moudře a přitom progresivně. 

Připravuje se Strategie vzdělávací 
politiky ČR 2030+, do jejíž tvorby zapojil 
odbornou veřejnost, získal si důvěru 
učitelů, opravdu se snaží. Na druhou 
stranu nečekejme zázraky – každá 
změna ve školství trvá 10–15 let, než se 
začnou projevovat výsledky. To nejhorší, 
co v takové situaci spolehlivě neutrali‑
zuje jakékoli snahy o posun, je neustálé 
otáčení kormidlem sem a tam, ad hoc 
politicky prosazované změny, které jsou 
často velmi nepromyšlené a nevychá‑
zí z reálných dat nebo studie dopadu. 
Ideologie nebo dojmologie převládne nad 
expertností. To je ve školství podobně 
devastační jako ve zdravotnictví.

Je čas na velkou revoluci ve vzdělávání, 
nebo budou (muset) stačit pozvolné 
drobné změny?
Tak velký kolos se nedá přeskupovat 
revolučně. Na to je příliš setrvačný 
a rozdrobený. Pokud vyměníte admirála, 
topič v podpalubí to ani nezaregistruje 
a nerušeně si přikládá pod kotel svým 
tempem dál. Klíčové je nechat si na‑
stoupit celou posádku, vysvětlit směr 
a cíl plavby, pro tuto myšlenku všechny 
získat a promyšlenými kroky podle 
harmonogramu postupně natočit loď 
a zvyšovat rychlost. Kdyby to bylo příliš 
rychlé, začnou vám z paluby odpadávat 
lidi do moře.

Takto jsme již jednu revoluci udě‑
lali v nultých letech – pokusili jsme se 
prosadit kurikulární reformu – zrušili 
jsme osnovy s tím, že každá škola si 
sestaví svůj vlastní vzdělávací program 
podle rámcových celostátních mantine‑
lů. Bohužel nikdo to pořádně učitelům 
nevysvětlil, pouze jim stanovil termín 
a začal kontrolovat výsledný dokument. 

O mileniálech a budoucnosti školství 
s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem 
obecně prospěšné společnosti EDUin

ČESKÉ děTI SE TěšÍ  
dO šKOLy NEJMÉNě

Pedagogové museli velmi dlouze tento 
školní vzdělávací program sestavovat, 
stát jim tuto práci navíc jaksi zapo‑
mněl zaplatit a později ji čím dál méně 
vyžadoval a k reformě se přestal hlásit. 
Nedivme se, že dobré školy toho vyu‑
žily naplno a jsou dnes úplně jinde, ty 
slabší se postupně potají uchýlily zpět 
k zaběhnuté praxi osnov a setrvávají 
v ní doteď.

Jaké to přineslo důsledky?
Velké rozdíly v kvalitě škol, a to i těch 
veřejných základních, které jsou pro 
každé dítě a v nichž by měla být všude 
zajištěna stejná, standardní kvalita. 
Bohužel není a opravdu je rozdíl, do jaké 
školy vaše dítě půjde, jací pedagogové 
a jak ho budou vzdělávat. V té kurikulár‑
ní reformě se zapomnělo, že nejdůležitěj‑
ší je vysvětlit tu potřebnou proměnu li‑
dem – implementátorům, tedy učitelům. 
Že klíčové není, co učím (obsah), ale jak 
to učím (metody). Protože obsah beztak 
zastará, ale když postupuji správnými 
metodami, děti se naučí ony vzývané 
skills, měkké dovednosti, a bude je to na‑
víc jako bonus ještě mnohem více bavit. 
Takto zatím z mezinárodní studie PISA 
bohužel vyplývá, že čeští školáci se 
do školy těší nejméně ze všech srovnáva‑
ných zemí. Nebaví je to tam.

MIROSLAV hřEbEcKÝ (1971) je programový ředitel 
Informačního centra o vzdělávání EDUin. Absolvoval 
Pedagogickou fakultu UK v Praze a Centrum školského 
managementu tamtéž. Má za sebou dlouholetou ředitelskou 
zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého 
gymnázia, celkem strávil prací přímo ve školství 18 let. 
Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání 
učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1 500 nejrůznějších 
pracovníků ve školství. Věnuje se vzdělávací politice, 
spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy.
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16 17se odhalit, a tím poznat více sami sebe,“ 
dodává Markéta, podle níž je kurz určen 
pro dospělé lidi, kteří už mají něco za se‑
bou, ale chtějí přece jen lehce změnit či 
korigovat svou životní cestu.

Lipnické kurzy mají promyšlenou 
skladbu, všechny hry a aktivity mají 
vnitřní smysl, vše do sebe zapadá. Lek‑
toři vedou účastníky nenásilně k cíli, 
kterým je zhodnocení vlastního života 
a skrze lepší poznání sebe sama následné 
vytvoření vize, co s životem dál dělat. 
A důležité je ještě jedno pravidlo. Nikdo 
nikoho k ničemu nenutí, každý si může 
nastavit fyzickou či psychickou obtížnost 
absolvovaných aktivit podle vlastní po‑
třeby, i když platí léty ověřený zákon, že 
čím více energie a zápalu do tohoto týdne 
vložíte, tím větší je konečný účinek.

Kam se vlastně plahočíš?
Jak přicházejí další dny, intenzita na‑
růstá a začínají přibývat hry, které tnou 
do živého. Noční bojovka. Noční psycho! 
Noční samota. Pokud si někdo do té doby 
ještě udržel kolem svého vnitřního já 
pevnou krustu, nyní je už rozbitá a vše je 
obnaženo. Při noční bojovce v lese dopu‑
tují účastníci do svatyně, kde pohlédnou 
sami sobě do tváře. Quo vadis? Kdo jsi, 

Prostorná louka v Krušných horách je 
plná dospělých lidí. Někteří z nich běhají 
se síťkou a chytají motýly, další pouští 
draka, dělají bubliny z bublifuku, hrají 
kuličky, skáčou přes švihadlo či náruživě 
vysávají celou tubu šlehačky. Co na tom, 
že několika z nich už táhne na pade‑
sát a dva jsou už dokonce v důchodu. 
Na první pohled to vypadá, jako by bláz‑
ni dostali vycházky. Bohnice na výletě. 
Ale opak je pravdou. Už se navzájem 
představili, je mezi nimi praktická lékař‑
ka, překladatelka z Bruselu, spisovatel, 
psychoterapeut, profesionální hasič… 
Ti všichni přijeli na kurz Vyhlídky, aby 
se dozvěděli něco více o sobě a životě, 
který vedou. A také o tom, co je může 
čekat, když budou opravdu chtít. Proto 
se místo do Řecka vydali na deset dní 
na opuštěnou samotu v horách, kde 

na ně čeká pár nocí pod širákem, pestrá 
kolekce psychoher, fyzické i psychické 
vypětí, slzy a pot.

Řeknu ti, kdo jsem
Bláznivé dovádění nabídlo symbolický 
návrat do dětství. Mělo všem připome‑
nout bezstarostnost doby, kdy je člověk 
teprve na začátku. Ale současně všem 
umožnilo vyzkoušet a užít si to, co třeba 
v jejich dětství chybělo. Ostatně celé 
první dva dny programu se nesou ve zna‑
mení kreativity, účastníci kreslí, učí se 
základy pantomimy či focení. To aby 
mohli další den dramaticky zpracovat 
svůj vlastní životní příběh a na slavnost‑
ním galavečeru ho prezentovat ostatním. 
To má hned několik důvodů. Jedním 
z nich je sdílení. Tím, že odvyprávím svůj 
skutečný „tajný“ příběh (všichni jsou 

na jedné lodi, nikdo se nestydí, a tudíž 
si odhalí věci, které se obvykle přátelům 
či kolegům z práce neříkají), nabízím 
ostatním pomoc. Ať už osobním příkla‑
dem (také jsem na tom byl zle, ale vy‑
hrabal jsem se z toho), nebo možností 
zpětné vazby (přijď za mnou, probereme 
to). Hlavní je ovšem otevřenost a upřím‑
nost před sebou samým. Při přípravě vy‑
stoupení se musím podívat pravdě do očí 
a položit si otázku: Tak tohle jsem tedy 
já? Tady stojím a tohle už mám za sebou. 
Ve vlastním provedení se střídalo mnoho 
žánrů – někdo zpíval, jiný tancoval či při‑
nesl nakreslený životní graf. Ale výsledek 
byl podobný. Křehké příběhy plné boles‑
ti i naděje. O zjitřené emoce není nouze, 
slzy jsou nedílnou součástí programu.

Inspirace ze sdílení
„Důležité je, že si lidé vyslechnou příběhy 
ostatních, které jim mohou ukázat, že 
jiní lidé zažili třeba horší a náročnější 
okamžiky, a přesto je zvládli, v tom může 
být sdílení příběhů a zkušeností velmi 
inspirativní,“ vysvětluje Markéta Vavro‑
chová, která si Vyhlídky vyzkoušela hned 
ve třech rolích – jako účastník, lektor 
týmu a nakonec také jako vedoucí, když 
měla jeden vyhlídkový kurz na starosti. 
„Zásadní je, že jsou v jiném prostředí, než 
je rodina či pracovní kolektiv, že vystou‑
pí ze zaběhnutých stereotypů a mohou 

→ REPORTáž

Na lipnickém kurzu čekala účastníky 
dlouhá cesta do vlastního nitra, lepší 
poznání sama sebe a vytvoření vize, 
co dál se životem.

JAK SE NAuČIT 
ČÍST SáM V SObě

Ve škole se učíte číst, psát a počítat, ale žít vás tam nikdo 
nenaučí. Co se skrývá uvnitř vás? Kdo vlastně jste, po čem toužíte 
a kam směřujete? To pomáhá odhalit legendární Prázdninová 
škola Lipnice. Na jeden jejich kurz jsme se vypravili.

1717

Bláznivé dovádění nabídlo 
symbolický návrat do dětství. 
Mělo všem připomenout 
bezstarostnost doby, kdy je 
člověk teprve na začátku.

text :  libor budinský, foto :  archiv pšl
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člověče? A kam se plahočíš? Štěstí nena‑
jdeš ve vnějším světě, ale jen uvnitř sebe. 
Ještě hlouběji se zavrtá noční psycho 
hra vedoucí na území opuštěných dolů. 
Tady se odhaluje nejhlubší strach, ne‑
zhojené rány, dávná pokoření. Ale když 
všechna ta příkoří a zklamání sebe sama 
či druhých odhalíte, zbavíte se závaží 
a strachu, které brzdily v rozletu. A pak 
přichází vykoupení. Lom zaplavený 
ledovou vodou, v jehož středu září světlo 
nové naděje. Jen je k němu třeba do‑
plavat. V botách i oblečení. Tak skočte! 
Starý život skončil, nový právě začíná!

Pozor na rychlé změny
„Těch deset dní mi dalo víc než tři roky 
ve škole,“ hodnotí právě skončené dob‑
rodružství Petr a pokračuje: „Už dlouho 
jsem měl pocit, že se můj život motal 

v kruhu, a nevěděl jsem, jak z toho ven. 
Teď už to vím.“ Také Petra přiznává, že 
v ní během kurzu dozrálo rozhodnutí, 
které chtěla podvědomě udělat už roky. 
Ale teprve teď k němu našla sílu a hned 
po návratu do reality se pustí do jeho 
realizace. Byť lektoři všechny účastníky 
na závěr upozorňují, aby se vyvarovali 
okamžitých a nevratných rozhodnutí. 
„Máte obrovské množství zážitků, vjemů 
a inspirace, ale čas vás teď nijak netla‑
čí, tak si nechte všechno v klidu projít 
hlavou a teprve s odstupem několika 
týdnů konejte,“ nabádají absolventy kur‑
zu. „Bouchnout hned po příjezdu domů 
do stolu je sice jednoduché, ale následky 
mohou být značné. Dejte tomu čas,“ zní 
poslední rady lektorů z Vyhlídek. Pak 
už se dva tucty „nadšenců“ rozjedou 
do svých domovů s cílem změnit svůj 
život tak, aby byla radost ho žít. To je, oč 
tu přece běží. A to se v žádné škole nena‑
učíte. Leda v té prázdninové…

PRáZdNINOVá šKOLA LIPNIcE byla založena v roce 1977. Svým programem 
navázala na bohaté tradice pobytu v přírodě u nás a nabídla nové postupy a témata 
reagující na společenskou strnulost v časech normalizace. V současné době PSL 
připravuje kurzy, které pomáhají lidem objevit a rozvinout jejich vlastní potenciál, 
posilují jejich odvahu, tvořivost a schopnost zasadit se za sebe, za druhé i za svět 
kolem. Pro veřejnost pořádá Prázdninová škola Lipnice více než deset zážitkových 
kurzů ročně, další kurzy jsou určené pro školy, neziskovky či lektory.

I když to na první pohled vypadá jako 
pouhá hra, lipnické kurzy mají promyšlenou 
skladbu, všechny aktivity mají vnitřní 
smysl, vše do sebe zapadá.

→ PřÍběh

Podobně na tom byla i Veronika Kubjá‑
tová. Když se před pěti lety dostal její 
první syn do věku, kdy byl čas přemýšlet 
o zápisu do mateřské školy, hned věděla, 
že ta klasická, tedy státní, není nic pro 
ně. Protože však v okolí nenašla žádnou, 
která by ji zaujala, založila společně 
s několika podobně smýšlejícími lidmi 
školku vlastní. A povedlo se jí něco ne‑
vídaného. Po téměř šesti letech provozu 
jim kromě školky a prvního stupně zá‑
kladní školy letos přibyl i stupeň druhý. 
A co víc, každý den sem dovážejí rodiče 
své děti i z více než dvacetikilometrové 
vzdálenosti.

Zkušenost ze Zélandu
Energická žena vystudovala sociální 
politiku na Ostravské univerzitě, poté 

se rozhodla rozšířit si obzory a odešla 
studovat na irskou National Universi‑
ty. Pak ji osud zavál až na Nový Zéland, 
kde začala pracovat s dětmi. A všimla 
si drobné maličkosti, která jí už navždy 
uvízla v hlavě. Děti se tu do školy těší. 
To bylo něco jiného, než znala z domova. 
Po návratu do Česka se usadila v rod‑
ných Markoušovicích, malé obci pod 
Jestřebími horami v malebném podhůří 
Krkonoš. Místo to bylo slavné, neboť zde 
před dvě stě padesáti lety přenocoval 
císař Josef II., syn Marie Terezie, za jejíž 
vlády byla v Česku zavedena povin‑
ná školní docházka. Dodnes tu socha 
stojí, dokonce se dočkala i renovace. Ale 
rozhodně není místem, kvůli kterému by 
sem lidé jezdili. Na rozdíl od Mraveniště, 
komunitního vzdělávacího centra, jež 
nabízí alternativu ke klasickému vzdělá‑
vacímu systému.

Založme si vlastní
Na začátku příběhu stálo jejich vlastní 
dilema. Veronika s manželem se museli 
rozhodnout, zda dají svého syna do kla‑
sické státní školky, nebo najdou a vybe‑
rou jinou, alternativní cestu. Rozhodli 
se pro druhou možnost. A tak začal 

Na začátku řešila Veronika Kubjátová 
vlastní problém. Do jaké školky umístit 
své dítě. Žádnou nenašla, a tak založila 
školku a školu vlastní.

A TAK JSME SI  
POSTAVILI MRAVENIšTě

text :  ester bezděk, foto :  archiv veroniky kubjátové

Nikoho asi nepřekvapí, že se lidé po celém světě stěhují 
za prací. Ale přestěhovat se do malé a na první pohled 
téměř bezvýznamné vesnice na okraji republiky kvůli školce 
je opravdová rarita. Zatímco většina rodičů nad výběrem 
školky moc nepřemýšlí a jednoduše sáhne po nejbližším 
státním institutu v místě svého bydliště, každým rokem 
přibývá těch, kteří hledají nějakou alternativu.
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koloběh hledání a navštěvování různých 
mateřských center, která nabízela jiný 
přístup. Takový, který by byl v souladu 
s jejich životní filozofií a názory. Jenže 
žádné, které by jim sedělo, nenašli, na‑
opak ale potkali hned několik lidí, kteří 
se chtěli vydat stejnou cestou jako oni. 
A protože někteří z nich měli pedagogic‑
ké vzdělání, rozhodli se založit ideální 
školku sami. Hlavně pro svoje děti. 
Ale nezůstalo jen u školky – souběžně 
vznikl také první stupeň základní školy. 
Jak Veronika přiznává, to už bylo sice 
náročnější, jenže dva ze zakládajících 
členů měli syna ve školním věku a s vidi‑
nou toho, že jich bude za pár let více, se 
pustili i do této výzvy.

Jak proslavit vesnici
„Začátky byly náročné. Než jsme našli 
ideální prostor, centrum fungovalo 
v domě mých rodičů,“ popisuje Veronika 
ne úplně ideální startovní pozici a do‑
dává, že jim už od počátku významně 
pomohli dobrovolníci. „Lidí, kteří se za‑
pojili, protože se jim ta myšlenka líbila, 
bylo tolik, že nám to moc pomohlo.“ Byly 

to tisíce hodin dobrovolnické práce, bez 
kterých by Mraveniště vůbec nevzniklo. 
Entuziasmus, právě to bylo rozhodující. 
A na obětavých lidech stojí komunitní 
centrum i dnes. Oproti běžným školkám 
či školám, kam odevzdáte v osm hodin 
ráno děti a ve čtyři si je zase téměř beze 
slova vyzvednete, je jedním z pilířů Mra‑
veniště partnerský přístup nejen k dítěti, 
ale k celé jeho rodině. Centrum pořádá 
kurzy, besedy a semináře pro všechny 
věkové kategorie, na nichž se často podí‑
lejí nejen rodiče, ale i prarodiče. Na kaž‑
doročních bálech, slavnostech a dalších 
akcích připravují občerstvení, obsluhují 
a pomáhají s organizací. I díky tomu 
se sláva Mraveniště začala šířit do okolí. 
„Máme tu například jednu rodinu, která 
se sem kvůli našemu centru přestěho‑
vala až z Prahy,“ přibližuje Veronika, jak 
obrovský zájem o Mraveniště je. To doklá‑
dá i fakt, že v Markoušovicích v Podkr‑
konoší už není ani jeden volný pozemek. 
Lidé sem svoje děti vozí z vesnic i měst 
vzdálených někdy až pětadvacet kilomet‑
rů. A další si zde staví nové domy. I proto 
je tenhle příběh tak unikátní.

A máme školu
A tak se postupně začalo Mraveniště 
plnit nejen „vlastními“ dětmi, ale i těmi 
z blízkého okolí. Zásadní roli sehrála 
skutečnost, že se centru podařilo získat 
pronájem v budově bývalé školy, kterou 
za pomoci grantů od Královéhradec‑
kého kraje zrekonstruovali. Letos také 
postavili odpovídající jídelnu a v novém 
kabátě připojili i prostory pro druhý 
stupeň. Finanční pomoc zvenku byla 
nezbytná. Bez grantů a dalších příspěvků 
státu by nemohli fungovat, neboť škol‑
kovné (na rozdíl od mnoha „komerčních“ 
alternativních center) nastavili tak, aby 
na ně dosáhli opravdu všichni. A ačkoli 
z původních sedmi zakládajících členů 
zbyli k dnešnímu dni pouze čtyři, všichni 
už si dnes mohou dovolit pracovat zde 
na plný úvazek. „Na počátku jsme to 
všichni dělali spíš ve volném čase, dneska 
už jsou tu všichni normálně zaměstna‑
ní,“ říká Veronika, jejíž muž a manželé 
Portychovi, kteří také stáli u zrodu pro‑
jektu, mají dnes na starosti každý jednu 
skupinu dětí.

Každý den venku
Těch je dohromady pět. Ve školce jsou 
zvlášť ti nejmenší, kteří chodí prvním 
rokem, druhá skupina už je věkově 
smíšená. Škola má skupiny tři. V první 
jsou děti od první do třetí třídy, ve druhé 
pak čtvrťáci a páťáci. Poslední skupinu 
tvoří druhý stupeň. Všechny mají ale 
společné pilíře, které se od založení 
nezměnily. Základem je vztah k přírodě, 

důraz na lidskou individualitu a respekt, 
zdravé stravování a v neposlední řadě 
také způsob vzdělávání, který propojuje 
různé pedagogické směry od montessori 
a waldorfské pedagogiky až po vývojo‑
vou psychologii. Co to znamená v praxi? 
„Děti chodí každý den ven, a to v jakém‑
koli počasí. Nehrají si jen na ohraniče‑
ných hřištích, naopak je jim dáván venku 
prostor,“ popisuje Veronika první zá‑
kladní pilíř, díky němuž si děti vyvíjejí 
respektující vztah k přírodě.

Co zahrada dá
S tím jde ruku v ruce důraz na individu‑
alitu dítěte jako člověka. Pozornost je 
věnována jeho potřebám, vlastnímu tem‑
pu, kreativitě, myšlení. Učitel zde není 
nezpochybnitelnou autoritou, ale spíše 
rovnocenným partnerem. Zohledňuje 
se aktuální vývojová fáze dětí, nadání, 
talent a osobnost. V podobném duchu 
se nese i jídelníček. „Zdravé stravování 
je jedním ze základních bodů našeho 
centra. Klademe důraz na roční období, 
a tedy sezónnost potravin, snažíme se 
využívat především lokální zdroje, což 
v našem společenství funguje úplně 
skvěle,“ tvrdí Veronika a dodává, že vět‑
šina rodičů si pěstuje vlastní ovoce a ze‑
leninu, které pak nosí i do školky. Něco, 
co se vám v Praze prostě stát nemůže. 
„Každý přinese něco jiného a všichni 
jsou spokojení, protože přesně ví, odkud 
dané suroviny pocházejí a jakým způso‑
bem byly vypěstované,“ dodává Veroni‑
ka s úsměvem. Protože jsou to přesně 
tyto maličkosti, díky nimž je Mraveniště 
tak výjimečné.

Děti chodí každý den ven, a to v jakémkoli 
počasí. Nehrají si jen na ohraničených 
hřištích, naopak je jim dáván venku prostor.

V Mraveništi kladou učitelé důraz 
na individualitu dítěte. Pozornost je 
věnována jeho potřebám, vlastnímu 
tempu, kreativitě, myšlení.
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text :  libor budinský

dEN, Kdy  
ZRušILI PRAVdu

Třicet let, třicet dlouhých, nebo možná 
krátkých let (vždyť to uteklo tak rychle) 
nás dělí od okamžiku, kdy pravda vy‑
hrála rozhodující bitvu. Tedy alespoň to 
tak tenkrát vypadalo. S odstupem času 
nám to připadá jako nějaká pohádka 
pro dospělé, tak trochu mýdlová opera. 
Václav Havel, jehož pořádně neznala ani 
pražská kavárna, naprosto nečekaně 
a nenadále (během několika týdnů) 
vystřídal na Pražském hradě prolhané‑
ho zrádce Gustáva Husáka a my jsme se 
mohli vrátit zpátky do demokratického 
světa. Nebyli jsme sami – všechny ev‑
ropské totalitní režimy se sesypaly jako 
domečky z karet, byť někde tekla krev. 
U nás dostala revoluce nádech sametu 
a Masarykova standarta o vítězící prav‑
dě, léta vlající nad zemí sevřené do kleští 
totalitních lží, se vrátila obohacená o no‑
vou sestřičku. Pravda a láska zvítězí nad 
lží a nenávistí! A mnozí z nás, kteří si 
u táboráků planoucích v časech salámo‑
vého komunismu drnkali Píseň o Pravdě 
a Lži, slavnou píseň Volodi Vysockého 
v aranžmá Jarka Nohavici (byť se oblíbe‑
ný lidový bard sám nikdy pravdě do očí 
nepodíval), se konečně mohli nadechnout 
ke svobodě a věřit, že už bude jenom 
dobře. Písničku si určitě pusťte, po letech 
optimismu a naděje zase nabývá hořké 
aktuálnosti. Jako by ji napsal včera…
Leckterý hlupák se dodnes o Pravdu hádá 
pravdy se ovšem v těch řečech nedobereš 
jistěže ve světě nakonec zvítězí Pravda 
ale až dokáže to, co dokáže Lež.

Konec dějin
Zpátky do doby přelomu osmdesátých 
a devadesátých let. Pokořené Rusko jen 
bezmocně přihlíželo, jak se jeho vazalové 

obracejí k demokracii, naopak další 
z komunistických pohrobků, starobylá 
Říše středu hravě sfoukla demokratický 
plamínek na náměstí Nebeského klidu 
a naplno se ponořila do budování nové 
světové supervelmoci, v níž místo de‑
mokracie nabídne poslušným občanům 
blahobyt. A tak se mohl vlivný filozof 
Francis Fukuyama vytasit s kacířskou 
myšlenkou konce dějin, tedy přeloženo 
do nefilozofického jazyka s přesvědče‑
ním, že západní hodnoty vyhrály a že de‑
mokracie porazila totalitu. Tak se obsah 
jeho knihy běžně interpretoval, i když 
americký politolog japonského původu 
to celé myslel trochu jinak. Jeho kni‑
ha Konec dějin a poslední člověk není 
pouhou oslavnou propagandou Západu, 
ale otvírá i řadu kontroverzních témat 
a významných otázek. Možná nejdů‑
ležitější součástí knihy je ovšem varo‑
vání, abychom nebrali demokracii jako 
samozřejmost. To bylo možná v deva‑
desátých letech tak trochu k smíchu, 
ale dnes je právě tento bod mimořádně 
důležitý. Nikdo si neuvědomuje, že 
demokracii vnímáme jako samozřejmost 
(míněno v demokratickém světě), jako 
něco stálého, trvalého. Něco, co nám 
nikdo nemůže vzít. Jenže to je právě ten 
problém. Když si myslíte, že něco máte 
navždy, přestanete se o to starat a možná 
si ani včas nevšimnete, že jste o to přišli. 
A tento okamžik právě přichází.

Parta populistů
Všichni se strachují o brazilské pralesy, 
všichni řeší globální oteplování, ale že 
nám ukradli pravdu, to nikoho netrápí. 
Možná že slovo ukradli není to pravé. 
Spíše ji zrušili, zbourali hranici mezi 

změn (slábne Golfský proud, umírají 
korálové útesy), ale současně hrozí také 
obrovské společenské změny: v Africe 
do konce století vzroste počet obyva‑
tel z jedné na čtyři miliardy; pokud se 
k tomu přidá výrazné oteplení, nastanou 
velké sociální problémy, povstání a ob‑
čanské války. Svět budoucnosti bude 
plný násilí, chaosu, krve, válek a strachu. 
Vše, co dnes bereme jako samozřejmost, 
tedy svobodu slova, život v míru či 
osobní bezpečí, bude minulostí. To tvrdí 
Joachim Schellnhuber.

Máme mu věřit? Skutečně jsme se 
již dostali na šikmou plochu, odkud není 
návratu zpět? Nebo máme ještě naději, 
že svět zázračně zmoudří, že krize při‑
nese zrození nových lídrů, které vážnost 
situace dovede k maximální odpovědnos‑
ti a pokoře? Jenže bude jim ještě někdo 
věřit, když se proti nim okamžitě postaví 
diverzní armády trollů s cílem ničit, roz‑
vracet a relativizovat? Naše rozhodování 
bude rok od roku těžší a těžší, protože 
důvěryhodné instituce či osobnosti už 
nebudou k dispozici. Se selským rozu‑
mem toho moc nezmůžeme a běžný uži‑
vatel internetu bude jen stěží rozlišovat, 
co je pravda a co lež. A možná to bude 
všem jedno, protože fakta totiž už dávno 
nehrají roli, rozhodující jsou pouze emo‑
ce. Tento obrat v lidských dějinách už má 
dokonce i své jméno: post truth. Žijeme 
v době „po ‑pravdivé“ – v době digitálního 
barbarství.

pravdou a lží. Obě filozofické kategorie 
jsou nyní rovnoprávné, existují vedle 
sebe, aniž by většina lidí tušila, co je 
pravda a co lež. Za relativizací stojí dvě 
velké mocnosti Východu Čína a Rusko, 
pro které je pravda, respektive svo‑
boda a demokracie nepřítelem číslo 
jedna. Ale nejsou zdaleka samy. Pravdu 
(čti pravdivé, ověřené informace) ne‑
potřebují a neuznávají ani další lídři 
světových, tentokrát již demokratických 
mocností – americký prezident Donald 
Trump, brazilský prezident Jair Bolso‑
naro či britský premiér Boris Johnson. 
Kdysi mocná nezávislá média, která byla 
po dvě století jedním z hlavních pilířů 
moderní demokracie, utrpěla katastro‑
fální porážku od sociálních sítí, čímž se 
naplno otevřela cesta k nekontrolova‑
telné demagogii a populismu. Po pádu 
nezávislých médií rozhodují o osudu 
zemí lživé kampaně vedené na sociálních 
sítích – jejich výsledkem je nejen Brexit, 
ale další volební úspěchy populistických 
politiků. Jenže to je jenom začátek. Ně‑
kteří futurologové tvrdí, že během jedné 
dekády bude ohrožena samotná podstata 
západního světa a jejího hlavního pilíře 
v podobě svobody a demokracie.

Digitální barbaři
Časopis Respekt otiskl před pár měsíci 
rozhovor s Hansem Joachimem Schelln‑
huberem, předním německým klimatolo‑
gem a zakladatelem Ústavu pro výzkum 
klimatických změn. Je poměrně děsivý. 
Samozřejmě se týká hlavně klimatických 
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dEJTE děTEM SVObOdu
Konzervativním rodičům vyrůstajícím v dobách 
komunismu vstávají při této představě vlasy 
hrůzou. Žádný přesně daný učební plán, žádná 
hranice mezi autoritou učitele a poslušností žáků, 
ale chaos a anarchie. Tak na nezasvěceného 
pozorovatele může na první pohled působit svo‑
bodná škola, která patří k významným trendům 
současné alternativní výuky. Děti rozhodují, 
jak budou trávit čas vyučování a čemu se chtějí 
věnovat, jejich hlas má – klidně už v sedmi le‑
tech – stejnou váhu jako hlas dospělého „učitele“. 
A když se jim prostě nechce, tak se neučí a nikdo 
je k tomu nenutí. Tradice svobodných škol zalo‑
žených na téměř absolutní demokracii se odvíjí 
od legendární školy Summerhill působící v Bri‑
tánii již před sto lety. Její motto „svoboda, nikoli 
svévole“ je inspirativní dodnes a odborníci tvrdí, 
že z hlediska vědomostí studenti svobodných 
škol nijak nezaostávají, naopak proti absolventům 
konvenčního školství mají mnohem více sebe‑
vědomí a kreativity. K principům svobodného 
školství se hlásí již několik škol v Česku.
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Foto: Archiv Michaely Rázgové

S koncem školního roku skončilo 
i 8 dobrodružných měsíců, ve kterých 
více než 163 dětí a mladých lidí věnovalo 
svůj volný čas filantropii. 15 týmů dobro‑
‑druhů ve spolupráci se svými patrony 
uspořádalo na 46 dobročinných akcí, 
jejichž výtěžek putoval do rukou potřeb‑
ných jednotlivců i na konto neziskových 
organizací. Celou akci má na starosti 
Michaela Rázgová z Nadace Via. Jak se 
tedy vychovávají noví filantropové?

Kolik letos dobro ‑druzi získali?
Patnácti týmům se na dobré účely poda‑
řilo vybrat 435 846 korun, které Nadace 
Via navýšila na celkových 852 630. Cel‑
kově se jim za posledních 6 let podařilo 
vybrat téměř čtyři miliony korun.

Jak celý projekt probíhá?
Dobrodružství mladých filantropů začalo 
již minulý rok v listopadu, kdy se všech‑
ny týmy setkaly v Praze na úvodním 
setkání. Zde získali potřebné know ‑how 
v oblasti propagace, fundraisingu i pořá‑
dání benefičních akcí. Na jejich realizaci 
dostali od Nadace Via také příspěvek 
5 000 Kč, přičemž některé týmy dokázaly 
akci zrealizovat bez využití jediné koruny 
díky štědrým lokálním sponzorům.

Kolik let je vašim dobro ‑druhům?
Nejmladším je deset, těm nejstarším 
osmnáct. Celkem je jich přes sto padesát 
a přihlášky do Nadace Via i tentokrát při‑
cházely ze všech koutů České republiky.

Ke komu jejich pomoc směřuje?
Cíle pomoci jsou různé, ale přesto je možné 
je shrnout do několika hlavních oblastí – 
pomoc handicapovaným dětem, seniorům, 
zvířatům v nouzi a životnímu prostředí.

Kde všude se akce konají?
Po celé republice. Letos se konaly v 11 kra‑
jích a navštívilo je přes pět tisíc návštěv‑
níků, z nichž více než polovina přispěla 
na dobročinné účely. Návštěvníci měli 
možnost zhlédnout divadelní představení, 
poslechnout si vánoční koncerty či si užít 
zábavné odpoledne plné her a tvoření. 
Vysokého výtěžku se dobro ‑druhům poda‑
řilo dosáhnout i díky prodeji občerstvení 
a vlastnoručně vytvořených výrobků.

Jaké projekty vás nejvíce zaujaly?
Zaujal mě DAK. Dejte, kolik snesete. 
Dorota, Adéla a Klára už několik let spo‑
lečně jezdí na dětské tábory pořádané 
neziskovou organizací a každá si vede 
ještě své vlastní dobrovolnické projekty. 
Když ale Klára začala pracovat na oddě‑
lení pro pacienty s mukopolysacharidó‑
zou, rozhodly se spojit síly a uspořádat 
charitativní dražbu a golfový turnaj pro 
rodinu sedmiletého Vojty, které tato 
nemoc významně zasahuje do denního 
režimu i rodinného rozpočtu.

Kolik vybraly?
Holky se s benefičními akcemi popraly 
velkolepě, a pomohou tak Vojtově rodině 
částkou 202 142 korun.

A pokračovaly dál?
Ano, ale ne už u Vojty. Nyní si vybrali 
17letého handicapovaného plavce Joná‑
še a chtějí mu pomoci s účastí na para‑
lympiádě v Tokiu, kam už splnil kvalifi‑
kační limit.

Kolik procent dětí z vašich programů 
ve filantropii pokračuje?
Drtivá většina. Podle našich informací 
85 procent.

MIchAELA RáZGOVá (1983) pracuje v Nadaci Via 
od roku 2017. Má na starosti program Dobro-druzi, 
který vede děti k zájmu o své okolí a učí je pomáhat 
potřebným a ukazuje jim, že filantropem může být 
opravdu každý, i děti. Vystudovala sociální a masovou 
komunikaci a vychovává 2 syny.

JAK SE ROdÍ dObRO ‑dRuZI
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