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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje monitoringu příspěvků portálu TED, který se od roku 2008 stal 

výrazným světovým fenoménem. Práce čtenáři přiblíží některé příspěvky shromážděné pod 

klíčovým slovem „vzdělávání“ a „vyučování“. Cílem práce bylo obeznámit se s šíří témat, 

která platforma nabízí. Provést obsahový rozbor některých příspěvků, strukturovat je a 

roztřídit. Dále vyhledat klíčové hodnoty, identifikovat cesty a univerzální témata zmíněná 

více řečníky a dát je do vztahu s podmínkami a situací u nás. V obecné rovině se krátce 

zabývá monitorováním významných atributů současné celosvětově vnímané krize školství 

a také dopady na práci učitele. Navazuje krátký pohled na dětství současných dětí. Zároveň 

zprostředkuje stručný výčet oblastí inovací a jejich implementaci do palety metod v práci 

učitele na prvním stupni. Práce jsem vedla monografickou metodou. Analytická část 

představuje čtenáři platformu TED obecně, přiblíží náhled na kategorizované rešerše 

příspěvků a přináší obsahový a tematický rozbor v závislosti na kategorizaci. Závěrečná 

část je průnikem syntézy témat, která se v příspěvcích častěji vyskytují a vykazují korelaci 

se současnou situací českého školství. Práce identifikuje některé trvalé nosné hodnoty a 

inspirující myšlenky „hodné šíření“ mezi odbornou i laickou veřejností v naší zemi 

zejména s přihlédnutím k pozici učitele na prvním stupni. Obsahové rešerše příspěvků 

tvoří přílohu práce.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

proměny školství, jádrová hodnoty, autenticita, inovace, protiřečení, důvěra  

  



ABSTRACT 

This master´s thesis addresses TED, the global phenomenon dedicated to spreading 

revolutionary ideas worldwide. The aim of this thesis is to find and show correlations 

between interesting ideas from TED talks – under the tags ‘education’ and ‘teaching’, and 

their potential implementations among the Czech society. Through monographic method I 

investigate the most significant attributes/trends of the current crisis of the educational 

systems worldwide and their impact on a teacher – their role as a whole and the perception 

and acceptance of the goals of their work. These issues are addressed in a discourse about 

the changes in educational systems in 21st century worldwide and in the Czech Republic. It 

also explores the interconnections between problems in education and the state of society, 

its values and philosophical superstructures. One of the sections shows reader a 

compilation of categorize analyses of individual talks from TED based on their topic and 

content. The final part revolves around the most common topics from the talks that have 

direct connection to the current state of the Czech educational system which have been 

identified through educational research. The analyses of the talks are part of the appendix. 

tvoří přílohu práce.  
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Úvod  

Problémy ve školství jsou častým tématem nejen sdělovacích prostředků, jsou častou 

náplní setkání s kamarády či rodinných sešlostí. Je to vděčné téma, protože každý máme 

alespoň osobní a rodičovské zkušenosti s výchovou, vzdělávacím procesem i prostředím 

škol. Na platformě TED se otázkám vzdělávání a vyučování věnují odborníci z mnoha 

zemí. Uvítala jsem možnost se s inspirativními promluvami blíže seznámit a ozřejmit si 

částečně realitu škol v různých kulturních kontextech. Očekávala jsem, že se díky této 

práci přiblížím k tématu krize školství, ujasním si její společenský kontext a zároveň 

částečně pochopím její příčiny. Provázanost problematiky školství s mnoha dalšími 

společensko-vědními obory mě oslovila. Současné rozpory a protiřečení se pro mě staly 

východiskem. Každý učitel vnímá stav školství a zejména jeho hodnotový systém a etickou 

nadstavbu ze své perspektivy. Z toho vychází konkrétní práce na přípravě, realizace a 

zhodnocení jednotlivých částí vzdělávacího procesu. To vše je klíčové pro vztah s dětmi a 

komunikaci s žáky, kolegy a rodiči. Takový pohled obsahují i příspěvky v oblasti 

vzdělávání a vyučování na platformě TED. Příspěvky jsou inspirací, která rezonuje 

i v našem kulturně a historicky odlišném prostředí. 

Cílem práce bylo obeznámit s šíří témat, která platforma nabízí, strukturovat je, vytřídit a 

vyhledat klíčové hodnoty vzdělávání zmíněné více řečníky. Provést obsahový rozbor 

některých příspěvků, identifikovat cesty a univerzální témata zmíněná více řečníky a dát je 

do vztahu s podmínkami a situací u nás. Kladla jsem si otázku, zda a do jaké míry přístupy, 

zkušenosti a apely, které se v příspěvcích častěji vyskytují, rezonují v současných českých 

školách. Abych snáze pochopila tendence a směřování školství, hledala jsem v literatuře 

obecný pohled na dětství dnešních dětí a dokládala, jaké hodnoty, dovednosti a schopnosti 

pomohou dětem uspět v pokročilém jednadvacátém století. Krátce jsem nahlédla na účinné 

způsoby zavádění změn obecně a také stručně definovala hlavní oblasti v současných 

inovacích, které ve školství celosvětově probíhají. Pro porovnání obsahové analýzy 

příspěvků, sdělení a poselství s realitou českých škol, jsem vyšla z čerstvě připravované a 

zpracovávané analýzy a studie výhledů do roku 2030, doplněné názory dalších odborníků 

z praxe. Dalším cílem práce bylo přiblížit prostředí platformy a vzbudit zájem o průběžné 

sledování webu TED učiteli na prvním stupni.  
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1 Přiblížení chápání krize ve vzdělávání  

Pro práci učitele na prvním stupni je podstatné, aby měl kromě znalostí vývojové 

psychologie, odborných a didaktických znalostí, také široký rozhled a pochopení pro 

dětské chápání světa. K tomu potřebuje alespoň částečně rozumět kulturním a 

technologickým proměnám, které dnešní děti formují. Učitel vnímá společenskou a 

mediální debatu o krizi školství přeci jen trochu citlivěji než laická veřejnost. Aby mohl 

s jistotou vstoupit sám do takové diskuze a z vlastního pohledu a praxe osvětlit proměny 

probíhající na školách, je potřeba, aby porozuměl tendencím, které proměňují dosavadní 

systém. A porozuměl pohledům zvenčí a sám mohl kriticky hodnotit  

1.1 Krize, mediální obraz nebo odraz  

Představte si, že nasedáte na nádraží do rychlíku, po nástupišti pobíhá kamelot a snaží se 

ještě před odjezdem vlaku prodat co nejvíce novin. Chce zaujmout vaši pozornost 

a vykřikuje – „české školství překročilo bod, odkud není návratu“, „výsledky testování 

gramotnosti ukazují na propad vědomostí žáků“, „fatální chyby v systému vzdělávání“, 

„ z krize není úniku“. I když si noviny nekoupíte, zanechá tento zážitek ve vás velké 

pochybnosti o fungování škol. 

Jde o skutečný obraz dnešního školství, nebo jen o jeho mediální odraz? Je obecně platné, 

že všechny děti jsou hubaté, neposlušné a vůbec neznají naší historii? Utápí se celosvětové 

školství v hluboké personální krizi? Jsou učitelé nekompetentní, uvízl školský systém 

v dávné minulosti a nemá naději na oživení? Je tato veřejná diskuze pro klima ve školách 

prospěšná? 

Slova krize či problém mohou mít bez ohledu na situaci ve školství různý nádech. Někdy 

je vnímáme v souvislosti s katastrofou, jindy s jednotlivostmi. Děje se tak ve chvíli, kdy se 

vyčerpá vůle na něčem dále pracovat. Porubský v souladu s N. Pelcovou považuje „krizi za 

jeden z klíčových momentů pro porozumění dnešní době.“1 Krizi lze vidět buď jako 

konečnou etapu vývoje podle katastrofického scénáře (v současnosti se takto často hovoří o 

politické, ekologické či demografické krizi). Nebo ji můžeme vnímat a chápat jako 

 
1 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012, str. 11) 
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přechod z jedné vývojové fáze do druhé.  A konečně poslední model chápe krizi jako 

„trvalý stav dějin“2. 

V průběhu historie bylo lidstvo se všemi výše zmíněnými chápáními krize konfrontováno. 

Porubský se domnívá, že je vždy otázkou, s jakou vůlí se lidstvo v určitou chvíli dějinným 

krizím postaví. „Krize je vždy výzvou k činu“3. Je také přesvědčen, že v každé historické 

době čelila edukace nějakým dobově podmíněným historickým výzvám, které následně 

určovaly její funkci, poslání a cíle.4 Úroveň poznání vzdělávání je jiná, než v dobách 

třicetileté války, či v dobách francouzské revoluce, osvícenských reforem nebo v době 

průmyslové revoluce. Společenská důležitost a nezbytnost vzdělávání je v každé historické 

fázi zásadní, ale také obsahově a funkčně odlišná. Jediné zřejmé je, že ve světě postupně 

rozvinulo soukromé a veřejné školství, které v každé zemi mírně odlišně odstartovalo, 

rozvíjelo se a dnes ho potřebujeme průběžně předefinovat pro současné děti, ale především 

pro budoucí společnost.  

„Problém krize školy je intenzivně pociťovaný již minimálně od poloviny 20. století.“5 

Podle I. T. Budila lze současnou situaci zhodnotit jako „kulturní únavu“6. Faktem je, že 

vnější tlak na školu stále sílí i přesto, že je již dlouho celosvětově v běhu permanentní 

školská reforma.7 „Školy potřebují uspět právě tady a teď. Proto se nesoustřeďují na 

budoucnost, ale na aktuální přítomnost.“8  

1.2 Protiřečení, rozpory v dnešním školství 

V současnosti je školství ve fázi, kdy si musí připustit existenci mnohých systémových a 

obsahových protiřečení a učí se na ně reagovat. První rozpor tkví ve vysoké potřebě 

masové vzdělanosti a proti tomu stojí důraz na aktuální vysokou potřebu individualizace 

vzdělávacího procesu. Je třeba vzdělat široké masy, dosáhnout alespoň minimálního 

rozvoje jejich schopností. Je to apel na účinnou individualizaci využívající jak nejnovějších 

 
2 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012, str. 12) 
3 (tamtéž, str. 11) 
4 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012) 
5 (tamtéž, str. 12) 
6 (tamtéž str. 12) 
7 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012) 
8 (tamtéž, str. 56) 
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technologií, tak maximálního rozvinutí tvůrčího potenciálu učitele, jeho osobní 

individuální podpory a účelného využití času učitele i žáka. 

Další nerovnováha vzniká v návaznosti na mnoho nových vědecky podložených možností 

individualizace, jež narážejí na pedagogické a organizační neschopnosti škol tyto poznatky 

o mechanismech učení plně využít. „To je výzva pro pedagogické vědy, aby předefinovaly 

svou pozici v systému a udělaly obrat směrem k respektování antropologických konstant.“9 

Třetí kontradikce pramení z neomezené a okamžité možnosti získávat nové informace 

prostřednictvím elektronických informačních systémů. Oproti tomu škola často stále 

funguje v modu jediného poskytovatele poznatků a informací o světě. „Obsahové 

vyprázdnění zjevně není řešením.“10 Okamžitá dostupnost informací vyžaduje dovednost 

jejich třídění, zhodnocení a analýzy. Čtvrtá disproporce vede k paradoxní situaci, kdy 

vnější tlak na školu ji nutí k rezignaci na formativní funkci a žene ji k soustředěnosti na 

funkci informativní, kterou ale nemá šanci naplnit, a ani v ní nenachází kýženou 

perspektivu. 

Další protimluv ve školství formují globalizační výzvy. Škola bude do budoucna chtít 

těmto tendencím vyhovět, ale zároveň bude stále vycházet z místních souvislostí, které se 

od těch celosvětových mohou v mnohém odlišovat.11 

 

1.3 Krize jako východisko 

Uvědomit si plně existenci těchto protikladů napomáhá pochopení současné 

všudypřítomné kritiky i vysoké poptávky po alternativních řešeních a přístupech. Stále 

populární jsou školy vycházející z principů reformní pedagogiky přelomu 19. a 20. století, 

či soudobé nově vznikající školy a vzdělávací iniciativy.12 

 
9 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012, str. 58) 
10 (tamtéž,  str. 58) 
11 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012) 
12

Poznámka: Reformní (Jenský plán, Waldorf, Daltonská, Freinetovská, Montessori) soudobé školy, často 

vznikající z iniciativ rodičů (nevýchova, domácí vzdělávání, odškolnění, distanční výuka, školy v přírodě, 

škola bez ročníků, škola přesahující do okolí, magnetové školy atd.). V české a slovenské realitě např. 

program Začít spolu či Škola dokorán. (PRŮCHA, Jan Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: 

Portál, 2001. ISBN 80–7178 584-9). 
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„Kriticky reflektovat znamená akceptovat existující realitu, ale neopustit bytostnou 

podstatu edukace při otvírání se aktuální společenské realitě, ve které aktéři edukačních 

procesů (učitelé, žáci, rodiče) žijí svoje reálné životy. Je to základ, který není možné při 

modernizačním úsilí nikdy opustit bez toho, aby se tím neohrozila opodstatněnost existence 

fenoménu vzdělávání, resp. výchovy tak, jak se v našem civilizačním okruhu budovala 

přinejmenším od dob antiky.“ 13 

Jakkoli není možné slepě přejímat fungující modely z jedné země či kultury do druhé, tak 

si ani nelze myslet, že existuje ideální podoba vzdělávacího systému, o kterou je třeba 

pečovat a chránit ji. Důsledkem takové snahy je naopak vytváření alternativních struktur a 

na druhé straně nekonečné disputace o změně systému ovšem bez reflektování a zjišťování 

školní reality.14 

Otázkou zůstává, co je to ryzí, neopominutelné a zásadní. Každá etapa vývoje lidské 

společnosti je charakterizována nějakými specifickými pro danou chvíli typickými 

proměnami. Při hodnocení těchto změn se může lišit názor současníků od pozdějšího 

pohledu historiků, sociologů, ekonomů či dalších hodnotitelů, kteří se dívají zpět už 

z perspektivy budoucnosti. 

  

 
13 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012, str. 31) 
14 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012) 
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2 Změny v prožívání dětství a nové výzvy ve vzdělávání  

Učitelské povolání má podporující charakter. Aby učitel mohl pomoci plně rozvinout 

dětský potenciál, je třeba, aby pochopil situaci a prožívání těch, které vyučuje. Představil si 

alespoň rámcově, jaké hodnoty a dovednosti budou dětem v budoucnu k dobru. Na tomto 

základě může uzpůsobit svou každodenní praxi, iniciovat proměnu celkového prostředí 

školy a také volit metody a přístupy, které se současným dětem pro jejich budoucí život 

budou hodit. Proto jsem vyhledala některé obecné charakteristiky současného dětství, 

deklarované potřeby pro uplatnění v pokročilém jednadvacátém století a také stručně 

oblasti inovací, které jsou v současnosti k proměnám metod k dispozici. 

2.1 Atributy dětství v jednadvacátém století  

Jaký směr a ideální cíl pro své snažení mají pedagogičtí experti pro dnešního 

prvostupňového učitele? Jak se mění děti s ohledem na změny podmínek a prostředí? A 

jaké je dětství v 21. století, jehož atributy musíme mít jako učitelé na paměti? Jednoduše 

řečeno, co se změnilo, od dob našeho dětství a s čím novým se dnešní děti setkávají a 

jakým výzvám budou čelit, až budou dospělé? Na prvním místě asi každého napadne 

rychlý rozmach IT technologií, dnešní desetileté děti jsou již vrozené a vžité do digitálního 

věku a od útlého dětství se s vymoženostmi i praktickými digitálními multifunkčními 

nástroji v běžném životě setkávají. Další změna oproti dětství před třiceti ale možná i 

dvaceti lety, je daná většími omezeními svobody a deficitem fyzického pohybu. Částečně 

to souvisí s nástrahami zejména ve městě, či strachem rodičů o bezpečnost dětí. Ani děti 

žijící na vesnici nemají podle našich vzpomínek tolik možností volného pohybu 

s kamarády, jako předchozí generace. Kvůli rozvolněnějším rodinným vazbám i změně 

životního stylu je nová generace částečně ochuzena o mezigenerační vazby. 

Podle OECD na stránkách zabývajících se vzděláváním dětí v 21. století, autorky T. Burns 

a F. Gottschalk identifikovaly čtyři oblasti, které dnešní děti příhodně charakterizují. Jsou 

to digitální technologie, dále emocionální pohoda, fyzické zdraví a samozřejmě rodina a 

vrstevníci. Pod pojmem fyzického zdraví se rozumí informace týkající se her a aktivit, 

stravovacích návyků, spánku, ale i užívání alkoholu a drog. Oblast emocionální pohody 

zahrnuje sociální a emoční dovednosti a také otázky související se stresem, obavami a 

depresemi. Kategorie týkající se rodiny a vrstevníků se věnuje změnám rodinných hodnot, 
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klasickým i netradičním rodinám a roli vrstevníků. Digitálnímu světu, síle informací, 

sociálním sítím i rizikům se věnuje část s názvem digitální technologie.15 

K dobré adaptaci na digitální svět je zapotřebí mít dostatečné schopnosti pro řešení 

problémových situací v prostředí plném technologií. Lidé potřebují dovednosti uzpůsobené 

tomuto světu, aby v něm uspěli. Jde o dovednosti – poznávací, počítačové, doplňující 

a speciální. Vyžaduje to také schopnost vyrovnat se se změnou a učit se i v dospělosti. 

Emocionální a sociální dovednosti jsou nezbytné a důležité pro plné využití potenciálu, 

který technologie nabízejí. Je nutné se v online světě bezpečně pohybovat. Rozvinutá 

digitální gramotnost umožňuje lidem kombinovat digitální svět s tím reálným a vyhnout se 

psychickým potížím souvisejícím s jejich  nadužíváním a zneužíváním.16 

Každý jedinec se raději učí to, co ho baví, to platí i pro současné děti. Dnešní děti 

v západní kultuře nemají problém pracovat v multikulturním prostředí. Umí se přizpůsobit 

a otevřeněji přijímají změny a nové názory. Na druhou stranu jsou netrpěliví a myslí si, že 

jejich snažení bude mít ve společnosti patřičnou a rychlou odezvu. „Jde ovšem také o 

generaci vnitřně velmi heterogenní. Jejich vzdělávací potřeby jsou velmi rozmanité, což na 

učitele klade velmi vysoké nároky. Na jedné straně je jejich úkolem pomoci dosáhnout 

každému žákovi či studentovi minimální úrovně kompetencí, nezbytných pro osobní, 

profesní, občanský život, na straně druhé musí u každého žáka či studenta individuálně 

zvažovat způsoby, jak těchto cílů dosáhnout.“ 17 

2.2 Dovednosti potřebné pro úspěšné začlenění do společnosti 

Podle OECD může studentům při dešifrování potřebných dovedností pomoci návodný 

kompas. Ten jim zprostředkuje náhled na budoucnost, identifikuje širší kompetence, které 

jim v dospělosti budou ku prospěchu.18 Potřeby vzdělávání se od průmyslové revoluce 

v mnohém změnily. Je zřejmé, že dnešní děti si v pokročilém jednadvacátém století 

rozhodně nevystačí pouze s čtenářskou a matematickou gramotností, ale budou potřebovat 

další, např. umět pracovat s daty.19 

 
15 (Educating 21st Century Children: Emotional Well-being in the Digital Age, 2019) 
16 (Well-being in the digital age, 2019) 
17 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 11) 
18 (The OECD Learning Compass 2030) 
19 (OECD Future of Education and Skills 2030, 2019) 
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Konkrétněji jde o interaktivní využívání nástrojů (jako jsou jazyky, technologie, tedy 

dovednost používat jazyky, symboly a text). Dále schopnost fungovat v heterogenních 

skupinách (kooperace, porozumění s ostatními a umění zvládat a řešit konflikty). A také 

schopnost jednat kreativně a autonomně. Neméně podstatné je umět si najít vlastní místo a 

sounáležitost se světem.20 

Úspěšné fungování v tomto světě není možné bez aktivních poznávacích procesů, 

dovednosti ICT, doplňující dovednosti, schopnosti poradit si se změnou a učit se stále i 

v dospělosti a mimo zaměstnání Emocionální a sociální dovednosti jsou také nezbytné a 

důležité pro plné využití potenciálu, který technologie nabízejí. Digitální gramotnost 

umožnuje lidem bezpečně kombinovat jejich digitální život s tím reálným, bez toho aniž by 

došlo k mentálním potížím plynoucím z nadužívání či zneužití těchto technologií.21 

2.3 Inovace 

2.3.1 Předpoklady k efektivní implementaci inovací 

Všechny výše uvedené aspekty musí mít učitel při koncipování výuky na zřeteli při 

plánování využití vhodných metod. Jeho situace je obtížná. Komplikovanou situaci 

ohledně přemíry nových přístupů a novinek vystihuje nadpis dokumentu „Není čas čekat 

na supermana“22, který se věnuje inovacím v každodenní realitě učitelů. Podle autorů výše 

zmíněné studie, je nemožné, aby si učitelé udělali jasno v tisících nových inovací (2855 

inovací podle Centra pro světové vzdělávání). Jsou též přesvědčeni, že ani nejdokonalejší 

školský systém ani nejúčinnější vyhodnocení kvality vzdělávání, nemůže učiteli jasně říct, 

jak nejlépe zaktualizovat svou vlastní praxi. 

Proto vybrali tři klíčové momenty, které podle nich podstatně přispívají k šíření 

inovativních přístupů. Jde zejména o to, aby učitelé měli čas a zdroje potřebné pro to, aby s 

žáky spolupracovali a experimentovali. Dalším bodem je fakt, že učitelé sami si potřebují 

zopakovat své praktické kreativní dovednosti a zhodnotit míru své kreativity a osobních 

možností, aby se mohli věnovat naplno té oblasti inovativní pedagogiky, která jim je 

osobně nejbližší a přinese kýžený prospěch žákům. Poslední a neméně podstatná je potřeba 

 
20 (OECD Future of Education and Skills 2030) 
21 (Well-being in the digital age, 2019) 
22 (Innovation in everyday teaching: No more waiting for Superman, 2018) 
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dodat učitelům „lešení“ – tedy strukturu, aby mohli inovativní metody přirozeně a 

postupně včlenit do svého již fungujícího repertoáru vyučovacích nástrojů a prostředků.23 

To, že přijmou inovativní přístup a transformují ho na svou výuku, neznamená, že by ta 

stávající byla neúčinná. „Stabilní je ve skutečnosti to, co se dokáže transformovat, ne to, co 

zůstává neměnné.“24 

2.3.2 Inovace – změny, zlepšení ve vzdělávání 

Tolik stručně k tomu, jak se dají nové trendy nejlépe šířit. Jaké ale tedy jsou aktuální 

oblasti inovativních přístupů? OECD odborníci definovali šest širších oblastí, do nichž se 

obrovské množství inovativní přístupů dá podle určité podobnosti zařadit. Předpokládají, 

že učitelé jsou profesionály a jejich vztah se studenty je interaktivní, vizionářský a 

starostlivý. Tento sociální aspekt je podle nich pro implementaci zmíněných inovativních 

oblastí klíčový.25 

První zmíním zážitkovou pedagogiku, která zakládá vyučování na aktivitě dětí v rámci 

pedagogických her či vypravováním příběhů. Další oblast – obecná kritická gramotnost – 

kombinuje jazykovou rozmanitost s vyučováním založeným na diskuzích, využívá 

otevřené instrukce a kultivuje diskuzní dovednosti v politickém a kulturním kontextu. Tato 

oblast se prolíná s kritickým myšlením, ale nelze je přímo zaměňovat. Kritické myšlení 

používá k vyřešení problému logickou a mentální analýzu, zatímco kritická gramotnost jde 

nad rámec identifikace problému. Analyzuje jazyk a jazykové výrazy v textu.  

Třetí oblast zastřešuje „počítačové myšlení“, tedy ICT a digitální gramotnost, s důrazem na 

rozvoj algoritmického myšlení a kódování. Další přístupy jsou sdružené do oblasti nazvané 

„experimentální učení“ (učení prostřednictvím experimentu). Jedná se o badatelské 

metody, projektové vyučování a také tzv. „Service Based Learning (přístup kombinující 

vzdělávací cíl se službou místní komunitě za účelem dosáhnout pragmatické a progresivní 

zkušenosti spolu se zachycením sociálních potřeb, spolupráce s místními organizacemi). 

Jde svým způsobem o průnik zážitkové pedagogiky a experimentálního učení. Další 

množinou inovativních přístupů je tzv. „Embodied Learning“. V něm se propojují metody, 

 
23 (Innovation in everyday teaching: No more waiting for Superman, 2018) 
24 (Porubský, Škola v súčasnom svete - Skrytý obraz budúcnosti, 2012, str. 4) 
25 (What does innovation in pedagogy look like?, 2018, str. 3) 
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které se zaměřují na vnímání těla, emocí a kreativitu, tedy např. vyučování navazující na 

umění, ale i nové přístupy v tělesné i dramatické výchově a hudbě.  

Poslední oblast se rozvíjí na vyšších školách. Je nazvaná „Blended learning“ a sjednocuje 

nové přístupy, které se snaží maximálně využít potenciál moderních technologií a aktivitu 

vycházející přímo ze studenta, využívá interakci jeden-na jednoho, buď osobně, či online, 

nebo práci v malých skupinách např. v laboratořích.26 

Dovedeme si představit, že inovativní přístupy nabízejí nový pohled na organizační, 

obsahovou a zejména složku lidského působení na výuku. Obsahují v sobě nějaký stupeň 

změny oproti běžné realitě. V této práci změny chápu jako jednotlivé pozitivní kroky, 

podobně jako zlepšení. Proměnou rozumím sérii změn a zlepšení, které se provázaně 

projeví změnou stavu.27 Na teoretický postup při zavádění inovací ve vyučování jsem 

navázala na konci analytické části při syntéze návrhů cest řečníky z TEDu. Výše zmíněné 

roztřídění inovací mi pomohlo v orientaci a identifikaci novinek, jejich specifikách 

využitelných pro první stupeň. 

  

 
26 (Understanding innovative pedagogies, 2018) 
27 Poznámka: EI – educational improvement – vzdělávací zlepšení 

EE – educational effectiveness  - vzdělávací zefektivnění (Škola v globálním světě, str. 14) 

Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. Dominik Dvořák, Karel Starý, Petr Urbánek. 

UK, 2015. SBN 978-80-246-2982-7 (pdf) 

V pojetí teorií EI popř. EE například není implicitně obsažena představa, že je nutno inovovat/změnit cíle a 

obsah kurikula. Vyšší efektivita školy může znamenat kupříkladu úspěšnější dosahování tradičních cílů 

vzdělávání, včetně odstraňování rozdílů ve vzdělávacích výsledcích. Cílem změny může být „jen“ to, že více 

dětí zvládne ve škole to, co dříve bylo dostupné jen dětem nějak privilegovaným.“ (Škola v globálním světě, 

str. 15) 
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3 Stručný pohled na současnou situaci a výhledy do roku 2030 v ČR 

Další úsek teoretické části věnuji současné situaci českého školství a krátkému výčtu 

důležitých proměn a dlouhodobých tendencí, které mají vliv na práci českého učitele na 

prvním stupni a budou jeho práci formovat i v budoucnosti. Stručné porovnání dokumentů 

z pohledu učitele prvního stupně mi posloužilo jako podklad pro závěrečnou komparaci 

dílčích výsledků analýzy obsahu příspěvků se situací v Česku. Použila jsem nedávno 

zpracovaný plán EDU 2030+28 vyhodnocující strategické priority a potřeby v oblasti 

vzdělávání a také Audit vzdělávání29 průběžně zpracovávaný společností EDUin od roku 

2014. 

Strategie EDU 2030+ navazuje na dřívější dokument 2020+, směřuje k jednotlivým 

konkrétním cílům, které vkládá do čtyř základních linií. První se věnuje proměně obsahu a 

způsobu vzdělávání, druhá podpoře učitelů, ředitelů a dalších pracovníků. Třetí linie se 

zaměřuje na zvýšení odborné kapacity, důvěry a poslední téma se zabývá zvýšením 

financování a zajištění jeho stability. Kolektiv autorů vychází při zpracování z pěti 

základních principů: dlouhodobost, konzistence, postupné zavádění, okamžitá 

implementace a odpovědnost za postupné vyhodnocování a také přizpůsobování lokálním 

podmínkám a konečně pátý princip – vycházet z každodenní reality všech zúčastněných a 

již fungujícího stavu.  

3.1 Vzájemná důvěra mezi odborníky 

Už po prvním přečtení Strategie 2030+ se potvrdí slova z úvodu, že na dokumentu 

pracovala celá řada odborníků, často s protichůdnými názory a postoji. Kromě členů 

expertních skupin se na její tvorbě podíleli zástupci učitelů, rodičů, zřizovatelů a politiků. 

Právě proto je cenné, že řada otázek se posunula do objektivní roviny. Na více místech se 

zúčastnění shodli na nutnosti důvěry, a to nejen důvěry ve školský systém, který se stále 

proměňuje, ale také důvěry uvnitř systému. Není míněna slepá důvěra. Ale shoda na 

klíčových postupech, důvěra založená na sdílení pozitivních zkušeností a fungujícím 

systému, který se umí přizpůsobit změnám. „Zdá se, že v oblasti vzdělávání existují různá 

 
28 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019) 
29 (Audit vzdělávacího systému: Jak si vede české vzdělávání?, 2020) 
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„informační síly“ (information silos), tj. skupiny aktérů, které sdílí jen své informace a 

perspektivy a nejsou příliš konfrontovány s jinými pohledy a perspektivami.“30 

Většina školských odborníků se shodla, že současná situace ve školství je přirozeně 

ovlivněna dosavadní vzdělávací politikou a také historickou strukturou školství. Pozitivní i 

negativní stránky školského systému s ní úzce souvisejí.31 Větší rozdíly v názorech se 

projevily v otázkách aktuálních priorit a řešení dílčích rozdílů uvnitř vzdělávacího 

systému. Diskuze odborníků, které přípravě dokumentu předcházely, se nevyhnuly ani 

otázkám stabilizace financování, personálnímu zajištění či rovným šancím v přístupu ke 

vzdělání. Dokument potvrzuje některé směry, které již byly vytyčeny dříve, obsahuje 

návrhy na okamžité změny a navrhuje reformy budoucí.  

Audit EDUin se k jádru Strategie 2030+ vyjadřuje pozitivně. Souhlasí s vymezením 

palčivých bodů současného stavu v ČR – nejasné vymezení kompetencí, odpovědností a 

pravomocí, neexistence vize a shody na směřování vzdělávání a jeho základních cílech a 

důsledné naplňování odsouhlasené strategie. Shoda panuje i v oblasti přemíry 

administrativy. „Systému chybí některé podpůrné a poradenské složky, případně jsou 

rozmělněny. Školy jsou přetížené administrativními úkony, násobením agend, přičemž vše 

provází byrokratičnost a formalismus.“32 

3.2 Důvěra na edukační dráze 

Trvalý hodnotový základ vycházející z dosažení potřebné základní gramotnosti a zvýšení 

úrovně klíčových kompetencí je všeobecným cílem popsaným ve Strategii 2030 +. Rozdíl 

v chápání pojmu kompetence a gramotnost je v dokumentu dobře a stručně popsán. „Pojem 

kompetence je zpravidla vnímán poněkud obecněji než gramotnost. Gramotnosti 

(čtenářská, numerická, finanční, přírodovědná) mají zpravidla přímější vazbu na 

předmětovou strukturu (tj. jsou více svázány s konkrétními předměty). Oproti tomu 

kompetence (zejména ve spojené klíčové kompetence) jsou často explicitně považovány za 

nadoborové.“33 

 
30 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 53) 
31 (Audit vzdělávacího systému: Jak si vede české vzdělávání?, 2020) 
32 (Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího 

systému v ČR, 2020) 
33 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 16) 
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Autoři Strategie se shodli, že pro rozvoj maximálního potenciálu všech dětí je 

v současnosti nezbytná aktualizace RVP, zajištění jeho provázanosti s výukou, snížení 

zahlcení kurikula a realistické zpřesnění a odpovědnosti školy za přiměřený a vyvážený 

rozvoj všech klíčových kompetencí. Odklon od přístupu kompetenčního rámce dokument 

nepřipouští. V příloze dokumentu je také první krátký návrh zpřesnění kompetencí 

s uzlovými body. Podle názoru pracovní skupiny 2030+ by „vymezení kompetencí mělo být 

především snadno srozumitelné pro učitele a mělo by vycházet z potřeb pedagogické 

praxe.“34 Pro snadnější přijetí kompetenčního přístupu veřejností navrhují vhodně 

publikovat a šířit konkrétní příklady dobré praxe. Pro učitele a ředitele škol z těchto 

informací plyne nové očekávání revizí, přetváření školních vzdělávacích programů a 

možná účelnější včlenění klíčových kompetencí. Kritika z liberálních směrů upozorňuje, že 

klíčové kompetence jsou ve výuce mnohdy opomíjeny. A pokud jsou rozvíjeny, často 

„není jejich rozvoj nijak reflektován, hodnocen“35 Audit EDUin zmiňuje zkušenosti 

z Finska, kde dobré kompetenční pojetí chápe znalosti jako nezbytnou součást vzdělanosti. 

Zároveň ale trvá na schopnostech žáků tyto znalosti uplatnit v praxi v různých kontextech a 

integrovat tyto činnosti napříč disciplínami. 

3.3 Důvěra v dětský potenciál 

Rozvoj kompetencí a gramotnosti je nejvyšším cílem. Škola nicméně není jediným 

místem, kde se dítě učí a rozvíjí. „Pro kompetence v oblastech trvale udržitelného rozvoje 

společnosti a osobního zdraví zase mohou být významnější „činnosti v přírodním 

prostředí“, a vedle vyučování najde své místo i „rehabilitace hry.“36 

Specifickou kapitolou je vytváření příležitostí pro zapojení dětí do dobrovolnických aktivit 

a jejich uznávání i v rámci formálního vzdělávání (např. Mezinárodní cena vévody z 

Edinburghu apod.). 

Strategie si všímá významného působení neformálního a zájmového vzdělávání zejména 

na rozvoj dětského potenciálu a osobnosti. Audit usiluje o maximální propojení formálního 

a mimoškolního vzdělávání. Autoři Auditu se domnívají, „že řadu preferovaných 

 
34 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 19) 
35 (tamtéž, str. 18) 
36 (tamtéž, str. 57) 
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dovedností (např. tzv. soft skills, informační gramotnost atp.) současná česká škola rozvíjet 

často neumí“. 37 

3.4 Fungující hodnocení založené na důvěře 

Jestliže chceme rozvinout potenciál dítěte do maxima, je potřeba pravidelně, efektivně a 

cíleně provádět hodnocení výsledků jednotlivých žáků. „Pokud není vyučující – na 

jakémkoli vzdělávacím stupni – schopen posoudit, do jaké míry žáci dosahují (nebo se 

přibližují) cílům učení, je jakákoli změna spíše náhodná. Dovednost vyhodnocovat učení 

žáků je jádrem učitelovy profesní odbornosti.“38 Dnes je toto téma velmi aktuální i 

s ohledem na vyšší důraz na individualizaci učení. Formativní hodnocení si v různé formě 

nachází cestu do škol a účelná práce s chybou se také stává standartním přístupem. 

„Proto je velmi žádoucí většinově naučit s chybou pracovat učitele a akademické 

pracovníky, aby tuto dovednost mohli poté přenést na žáka či studenta.“39 Žáci pak 

hodnocení nebudou považovat za trest či kritiku své osoby, ale přijmou ji jako výzvu 

podporující vlastní učení. Pokud se děti naučí pracovat s důkazy o učení, snadněji přeberou 

za proces vlastní odpovědnost. Důkazem o učení je spočítaný příklad, napsaný příběh či 

výrobek. Posun v klíčových kompetencích lze ukázat na žákovském portfoliu, ale i 

občanském či charitativním projektu. Portfolio dětí, které děti zpracují v páté třídě, se 

může stát jejich „osobním“ propojením s vyšším stupněm a dobrou průpravou do dalších 

let. Autoři Strategie doporučují zavádění portfolií žáka v průběhu základního vzdělávání 

(stejně tak v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií), do kterého si budou žáci 

zapisovat své aktivity a dosažené úspěchy ze všech oblastí svého života, odborných, 

sportovních, kulturních, společenských (tj. i neformálního vzdělávání). Takové portfolio 

může být účinnou podporou ústního pohovoru při přijímacím pohovoru na střední školy. 

Systém hodnocení práce a pokroků jednotlivce v mnohém ovlivňuje celkový systém 

hodnocení výsledků škol, ročníků či posuzování jednotlivých druhů gramotností, jaké např. 

posuzuje hodnocení PISA.  

 
37 (Audit vzdělávacího systému, 2020) 
38 (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 2019, str. 32) 
39 (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 2019, str. 30) 
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3.5 Všeobecná důvěra ve způsob ověřování výsledků a soudržnost 

Český systém vzdělávání nabízí svým jednotlivým aktérům vysokou míru autonomie. To 

má mnohé klady, ale také nedostatky. „Jedním z problémů je, že autonomie přispívá (ve 

spolupůsobení s dalšími faktory jako je způsob hodnocení škol ze strany veřejnosti) k 

vysoce konkurenčnímu prostředí mezi školami, které školy nemotivuje spolupracovat, sdílet 

zkušenosti, předávat si dobrou praxi a případně sdílet kapacity tam, kde by to bylo 

efektivní.“40 Dokument 2030+ zmiňuje problematickou situaci v souvislosti s existencí 

osmiletých gymnázií. V úvodu kapitoly, která se věnuje snížení nerovností v přístupu ke 

kvalitnímu vzdělávání je zmiňována studie srovnávající výsledky „jednotného“ a raně 

selektujícího školství. Podle ní je společné vzdělávání vrstevníků nejen morálním 

principem liberálních společností, ale má přímý pozitivní dopad na společenskou 

soudržnost. „Dospělí, kteří projdou školním systémem, který nabízí rovné šance, jsou 

občansky aktivnější a flexibilnější ve své profesní kariéře.“41 Odborníci složení ze zástupců 

akademického výzkumu, ředitelů škol, vedoucích institucí ve vzdělávání a zástupci 

meziresortních oblastí se shodli na „dlouhodobé potřebě redukce či zrušení víceletých 

gymnázií, jako nesystémového prvku v českém vzdělávání, který v současnosti ani 

neodpovídá původnímu účelu (rozvoj nízkého podílu nadaných či mimořádně nadaných 

žáků).“42 Zároveň také uvádí skutečnost, že než ke zrušení exkluze dojde, bude zkvalitněna 

výuka na druhém stupni a posílena individualizace výuky, aby po případné redukci či 

úplném zrušení osmiletých gymnázií, nedocházelo ke zvýšení vnitřní diferenciace, tedy ke 

vzniku výběrových tříd, odchodů dětí na soukromé školy či k odporu aspirující části 

rodičů. Vhodnější je připravit vyvážené testy studijních předpokladů, které by ověřovaly 

znalosti i kompetence. To podle České školní inspekce nynější zkoušky nehodnotí. Této 

situaci nahrává fakt, že v ČR „probíhá diskuse o obsahu vzdělávání a způsobu ověřování 

výsledků vzdělávání odděleně a je oddělená i institucionálně.“43 Toto rozdělení je podle 

Strategie i Auditu nevhodné. Obsah vzdělávání je dnes v kompetenci NPIČR (Národního 

pedagogického institutu ČR) a ověřování má na starosti CZVV (Centrum pro zjišťování 

výsledků vzdělávání, CERMAT) a ČŠI (Česká školní inspekce). „Formulace 

 
40 (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 2019, str. 50) 
41 (tamtéž, str. 21) 
42 (tamtéž, str. 35) 
43 (tamtéž, str. 31) 
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požadovaného obsahu by měla vždy probíhat zároveň s pracemi na ověřování tohoto 

požadovaného obsahu. Teprve nad testovými úlohami a jejich výsledky lze totiž vést 

zasvěcenou diskusi o tom, co se vlastně žáci učí. Nejde ovšem „jen“ o obsah tohoto 

ověřování (tedy zjednodušeně řečeno, co je obsahem testů), ale také kvalitu tohoto 

ověřování. Stále nejsme plně s to docenit, že ověřování výsledků je vysoce odbornou a 

složitou činností“.44 

Audit považuje popis vlivu plošného testování na reálnou výuku plně za podrobně 

popsaný. Jeho autoři v kapitole – Budoucnost „testování“ a ověřování výsledků vzdělávání 

v ČR – doporučují snížit celkovou rozhodnou váhu jednotné přijímací zkoušky při 

přijímání uchazečů o studium na středních školách a neomezovat při organizaci 

přijímacích pohovorů pravomoci ředitelů škol, neboť oni jsou garanty kvality vzdělávání. 

Cestu vidí v podpoře využívání dalších metod a nástrojů – využití žákovských portfolií, 

individuální pohovory, či testy ověřující obecné studijní předpoklady. „Ověřování výsledků 

by se mělo zaměřit na vybrané vzdělávací oblasti s akcentem na ucelené gramotnostní či 

kompetenční pojetí.“45 Podle autorů Auditu by se děti měly testovat až při dosažení daného 

uzlového bodu, tedy v páté a následně deváté třídě (či v kvartě osmiletých gymnázií). 

Jestliže budou testy vyvážené, budou moct učitelé snáze uzpůsobit styl, obsah a metody 

výuky novému testování a rozvíjet tak nejen všechny typy gramotnosti, ale také žádoucí 

kompetence. Testování žáků celých ročníků má význam nejen s ohledem na přestup 

některých žáků na jiné školy, ale je dobrým podkladem pro analýzu metod a postupů a má 

sloužit primárně pro vnitřní potřeby školy. Jinak by opět hrozilo riziko, že učitel bude 

připravovat žáky pouze s ohledem na tyto testy a kompetence se stanou opět jen okrajovou 

záležitostí. Pokud by plošné testování zahrnovalo spíše kompetenční mezioborové úlohy, 

bylo by zvládnutelné i pro čtvrté a páté ročníky na prvním stupni.  Systémová dohoda 

státních a soukromých společností by administrativní a psychickou zátěž učitelů a vedení 

škol zlehčila. 

 
44 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 31) 
45 (Audit vzdělávacího systému, 2020) 
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3.6 Důvěra mezi kolegy a jednotlivými stupni 

Nejen děti a rodiče, někdy i elementarista s obavami sleduje přechod „svých“ dětí na druhý 

stupeň. Nedostatky v provázanosti se projeví nejen stížnostmi učitelů z druhého stupně na 

absenci určité nezažité dovednosti. „Propojení jednotlivých stupňů vzdělávání rozhodně 

považujeme za vhodné, neboť na sebe navazují, a velmi často učitelé z vyšších stupňů 

vzdělávání vyjadřují nespokojenost s tím, jak přicházejí noví žáci připraveni.“46 

Nepropojenost či nedostatečné sdílení se může nejvíce projevit na výsledcích a chování 

dětí ohrožených školním neúspěchem, kdy je předvídatelný jejich komplikovaný přechod 

do „nového“ režimu a jiného prostředí. Někdy může krátká konkrétní informace zamezit 

kázeňským problémům, nebo předejít zhoršeným školním výsledkům či předčasnému 

odchodu ze školy. A nejde jen o konkrétní děti s rizikem, ale i o děti talentované. Pro 

elementaristu informovat a sdílet důležité skutečnosti o „svých“ dětech symbolicky 

znamená i to, že se pomalu v duchu přenese k novým dětem a bez starostí se 

s odcházejícími rozloučí. Pro tento účel lze využít krátké seznamovací portfolio jako 

pojítko mezi pátou a šestou třídou. Portfolio, které završí pětileté snažení a je otevřené pro 

další pokroky dítěte. „Za klíčovou považujeme systematičnost spolupráce a intenzivní 

komunikaci. Pokud se jednou za rok představitelé vyššího stupně vzdělávání sejdou s 

řediteli nižšího stupně vzdělávání, popovídají si, vymění si své názory, tak k žádnému 

skutečnému propojení nedojde.“ 47 Čas je častý nepřítel, krátké konstruktivní setkání 

objasní mnohé. Mezi učiteli i řediteli na různých stupních.  

3.7 Důvěra učitelů ve spolupráci státních institucí a podpora inkluze 

Oba dokumenty považují za žádoucí cíl a podstatný směr vzdělávací politiky a systému 

v ČR zavádění principů společného tzv. inkluzivního vzdělávání. Pro účelné zajištění 

tohoto cíle vzdělávání je z pohledu EDUin nejdůležitější kvalitně zajištěná podpora.48 

„Základními aktéry školního poradenství musí být ředitel školy, výchovný poradce, školní 

metodik prevence (popř. další specializační pozice), školní psycholog, školní speciální 

pedagog (popř. další ostatní pedagogičtí pracovníci) a třídní učitelé a třídní učitelky, 

 
46 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 31) 
47 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 31) 
48 (Společné vzdělávání, školské a komplexní školní poradenství, školská sociální práce, 2020) 



24 

 

spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení, nestátní neziskové organizace 

a další aktéři v širokém okolí školy.“49 

V práci učitele jsou momenty, které vyžadují pomoc podpůrných poradenských profesí. 

Strategie uvádí, že podpora učitelovy práce ze strany těchto profesí stále není dostačující. 

Učitel potřebuje pomoc odborníka, který má vhled do fungování školy a aktivně mu 

nabídne vhodné nástroje k řešení situace. Poradenský systém je v mnohých spádových 

oblastech kapacitně přetížený a personálně poddimenzovaný. Vše se odvíjí od 

individuálního přístupu jednotlivých poraden a ochotě a možnostech jejích zaměstnanců. 

Často se stane, že učitel cítí osobní nejistotu v postupu a nenachází účinné konkrétní 

řešení. O převedení pedagogických poraden přímo do škol se v dokumentu neuvažuje.   

Podle EDUin by se měl systém poradenství v následujících letech přesunout přímo do škol. 

Mělo by pak sloužit jako podpora všem žákům, nejen těm s diagnostikovanými 

specifickými poruchami. Pomáhalo by to podpoře žáka, redukci vzdělávacího a životního 

neúspěchu a také kariérního poradenství. Vytváření dobrého klimatu, důvěry a bezpečného 

prostředí ve škole je podle autorů zcela zásadní. 

Co nejdříve by však mělo dojít k personálnímu posílení, aby odborníci mohli více 

navštěvovat školy a mohli pomoci při úpravě podmínek u dětí s podpůrnými opatřeními 

přímo ve školním prostředí, byli nápomocní při hledání řešení dané kauzy. Často je realita 

ve školním prostředí odlišná od podmínek vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně. Vhodné by bylo, aby se alespoň u náročnějších případů toto stalo součástí 

posuzování žáka pro potřebu tvorby doporučení školního poradenského zařízení. 

Některé výchovné či vzdělávací situace jsou natolik obtížné, že nejdou řešit bez spolupráce 

psychologů, speciálních a sociálních pracovníků, jiné i v součinnosti s orgány sociálně-

právní ochrany dětí či policií. Ve chvíli, kdy je potřeba problémy dítěte řešit komplexně a 

rychle, je velice účinný tzv. „case managment“50, kdy se situace klienta a jeho rodiny řeší 

v úzké meziresortní spolupráci všech potřebných státních institucí (vzdělávacích, 

 
49 (Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího 

systému v ČR, 2020) 
50 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 37) 
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sociálních služeb, zdravotnictví) i neziskových organizací, aby pomoc rizikovým rodinám 

byla cílená. 

Většina škol má již nyní k dispozici podporu psychologa (často s výpomocí grantů), ale 

vize je „posílit podpůrné pozice, jejichž práce směřuje k redukci psychosociální zátěže a 

dalších rizikových faktorů negativně ovlivňujících školní úspěšnost“51. Co se týká menších 

škol, otvírá dokument možnost sdílet některé profese mezi školami navzájem, 

prostřednictvím sdíleného poradenského pracoviště.  K tomu je potřebné vytvoření 

„středního článku podpory“52, jehož podoba je ještě předmětem dalších diskuzí a 

upřesnění. 

3.8 Důvěra na místní úrovni 

Informace o zajímavých výukových programech a podpůrných činnostech se mezi učiteli 

šíří rychle. Vznikají stále nové nabídky akcí pro děti, přizpůsobují se potřebám dětí a místa 

a mohou zbytečně zůstat na okraji zájmu některé školy. K tomu nyní dobře slouží např. 

MAP (místní akční plány podporované EU), které pomáhají školám se zorientovat 

v nabídce vzdělávacích institucí v okolí. Jejich cílem je rozvíjení aktivní spolupráce 

místních aktérů při plánování rozvoje vzdělávání, budování partnerství, znalostních kapacit 

a společné akční plánování (viz např. http://mapbrandysko.cz/) 

Střední článek by měl v brzké budoucnosti fungovat na podobných principech a napomáhat 

kooperaci škol, jejich vzájemné komunikaci a sdílení zkušeností, případně přímo je 

metodicky podporovat. Dodávat školám informace ohledně nové legislativy a programů. 

Zároveň poskytnout pomoc se zaváděním klíčových opatření Strategie 2030+, nabízet 

kariérní poradenství, podporovat inovace a v neposlední řadě dávat ministerstvu přímou 

zpětnou vazbu. Důležitá bude jeho důvěryhodnost, personální obsazení a zacílení na 

pomoc při řešení každodenních potíží škol v terénu. Předpokládá se, že tento článek bude 

při zavádění Strategie 2030+ důležitým hnacím motorem na lokální úrovni. Nejen, že 

změny započne, ale uzpůsobí je místnímu kontextu.53 

 
51 (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 2019, str. 37) 
52 (Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, 2019, str. 51) 
53 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019) 

http://mapbrandysko.cz/


26 

 

Organizace EDUin vidí vytvoření středního článku podpory škol v území jako zcela 

zásadní pro nastartování a dosažení všech vytyčených změn. Účinné fungování středního 

článku by měl ředitel školy a učitel pocítit ve všech aspektech své práce. Tedy podpoře 

jeho celoživotního vzdělávání, zavádění inovací i podpoře sociální práce.54 Zároveň 

upozorňuje, že při plánování působnosti jednotek středního článku podpory je potřeba 

zohlednit počty škol v oblasti a zejména charakter území a s ohledem na počet žáků z méně 

podnětného prostředí či s nižším socioekonomickým statusem.  

EDUin také v této souvislosti upozorňuje na to, že stále není jasně stanovena odpovědnost 

zřizovatele za pedagogickou kvalitu škol. Nemá povinnost se starat o vzdělávací výsledky 

žáků na svém území a ani o „odstraňování nerovností a zajištění stejných příležitostí ve 

vzdělávání pro všechny žáky“55. Proto navrhuje jako podpůrný prvek středního článku 

zřídit jednotku expertní podpory. Ta by se měla zabývat vyrovnáváním nerovností ve 

vzdělávání a reagovat tím na nově přenesenou odpovědnost za kvalitu pedagogické práce.  

Audit EDUin také doporučuje prostřednictvím sdílené podpory sejmout ze škol mnohá 

břemena (administrativní, organizační a správní podpora, sdružené výkaznictví, správa 

budov, správa IT a ICT, servis didaktické techniky, BOZ apod.), která vedení škol uvolní 

ruce a umožní jim přímou a cílenou práci. Střední článek se tedy může stát obousměrným 

informačním prostředníkem v komunikaci škola – MŠMT. Bude poskytovat podporu 

pedagogické činnosti školy, (mentorská podpora učitelů k obsahu i způsobu výuky 

v souladu s revidovaným kurikulem, podpora inovací a spolupráce škol v území, DVPP, 

mediace sporů škola – rodič, provázání práce s metodickými kabinety, strategická podpora 

ředitelů). Pilotáž fungování středního článku doporučuje EDUin po dobu dvou až tří 

školních let na územích, která jsou odlišná svým charakterem i potřebami. 

Strategie uvádí, že v úspěšných zahraničních vzdělávacích systémech umí centrální úroveň 

potřebné změny pouze iniciovat. Adaptace změn na regionální a místní poměry a zajištění 

 
54 (Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího 

systému v ČR, 2020) 
55 (Audit vzdělávacího systému, 2020) 
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udržitelnosti změn ve školní praxi účinněji zabezpečí právě fungující, propracovaný a 

spolupracující „středním článkem podpory“.56 

3.9 Důvěra systému v učitele 

Audit v této otázce připomíná, že v souladu s jádrem Strategie 2030+ je třeba vystavět 

systém profesní podpory a rozvoje učitelů (kariérní systém) především na požadavcích 

profesního či kompetenčního rámce vymezujícího klíčové oblasti rozvoje učitelské profese 

a kvality výkonu učitelského povolání. Ten by měl dle strategie zahrnout budování kultury 

vzájemného učení a podporu uvnitř pedagogických týmů škol i mezi školami; společnou 

přípravu výuky a její reflektování a inovování.57 

Jednou z výhod vysoké autonomie školství v ČR je, že „nahrává rozvoji inovací a 

experimentování“58. Proto, aby se učitel ujistil, že cíl jeho snažení je správný, potřebuje 

své postupy a výstupy dětí sdílet s ostatními kolegy. Tato kolegiální podpora je vhodná, 

protože učitel při sdílení klade otázky a formuluje pohnutky, které ho ke změnám 

v metodách a postupech vedou. Také při sdílení najde svůj pevný bod a případné styčné 

body s prací kolegy. Tímto způsobem může docházet i k postupné korekci názoru na 

zařazení novějších inovativních přístupů. Učitelé na prvním stupni nejen novinky vítají a 

aplikují, ale podle vlastních možností dobře zahrnují do svých zažitých postupů. A právě 

individuální možnosti a dovednosti učitelů jsou základem, na který se postupně, pomalu a 

účinně nové přístupy nabalují. „Bez vzájemného vzdělávání učitelů a akademických 

pracovníků, především v didaktice a metodice se změna způsobu výuky neobejde.“ 59 

Z pohledu EDUin je při přípravě a zavádění Strategie 2030+  nutné zahájit proces 

vytvoření systémové přípravy a podpory práce učitelů a ředitelů škol ve všech fázích jejich 

profesního života. „Nový systém musí být natolik kvalitní a atraktivní, aby dokázal nalákat 

– podobně jako v zemích, jejichž vzdělávací systémy jsou označovány jako inspirativní a 

kvalitní.“60 

 
56 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 51) 
57 (Pedagogičtí pracovníci: Od výběru po konec kariéry učitelů a ředitelů škol) 
58 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 50) 
59 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 37) 
60 (Audit vzdělávacího systému, 2020) 
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Strategie staví na využití pozitivních zkušeností mezi školami navzájem. Snáze se tak dají 

určit potřeby, výhody, ale i možná rizika inovativních přístupů. Dokument nabízí některé 

možnosti při zavádění změn, např. vymezení pedagogického experimentu na principu 

smlouvy, která by jasně vymezila vzájemná očekávání, povinnost, ale i snížené úvazky pro 

ředitele, lektory a koordinátory z důvodu vzájemných hospitací a reflexí a workshopů. Jak 

jsem již zmínila výše v kapitole o místní podpoře, s podporou inovací prostřednictvím 

středního článku, se v dokumentu počítá. Podle Strategie je pro kvalitní výsledky 

vzdělávání klíčová dostatečná metodická podpora samotné výukové činnosti učitelů.61 

3.10 Důvěra ve všudypřítomnou změnu 

Vzdělávací systémy všude na světě reagují na technologický pokrok a širokou dostupnost 

přemíry informací v digitálním prostředí. Žáci a studenti se s informacemi učí pracovat, 

tedy ověřovat si jejich důvěryhodnost, odlišit podstatné informace od nepodstatných. Role 

učitele se tím nutně posouvá z pozice dominantního předkladatele informací do role 

mentora či průvodce žáků a studentů jejich vzděláváním. Je nápomocen procesu učení u 

žáků a studentů. Hledá pro to účinné konstruktivní metody. Učitel na prvním stupni má ve 

své práci zřejmé cíle: položit základy čtenářské gramotnosti, seznámit děti s vhodným 

využíváním IT a v rámci matematiky rozvíjet logické myšlení, podporovat hledání a 

objevování řešení a pracovat s chybou, v rámci základů společenských a přírodních věd 

získat žáky pro daný předmět.62 Další úkoly jsou již oddělené od jednotlivých školních 

předmětů. Je to např. potřeba zdokonalovat porozumění textu a kritické myšlení, učit 

vhodné argumentaci a základům analýzy. V oblasti sociální a personální především 

motivovat, umožnit dítěti zažívat úspěch. Nevyhýbat se ale zkušenostem, které dětem 

přináší neúspěch, ten brát jako odrazový můstek k další práci, většímu úsilí, nikoli důvod 

k rezignaci. Předkládání konkrétních problémových situací a hledání samostatných 

řešení je nejlepší cestou, jak se celoživotně úspěšně učit novým věcem.63  

Orientovat se v diskuzích o proměnách školství a držet krok s rychlými změnami a udělat 

si jasno v nejnovějších inovacích není vůbec jednoduché. Podle autorů Auditu se ukazuje, 

že obecně přijímané schéma určující způsob uvažování o tom, „co vzdělávání přináší, jak 

 
61 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019) 
62 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 57) 
63 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 57) 
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ho pojímat a jak k němu přistupovat může stejně tak akcelerovat rozvoj vzdělávacího 

systému, jako jej brzdit.“64 

Komentář k Auditu EDUin podle mého dobře ilustruje, že aktéry současných proměn 

nejsou jen učitelé, děti, rodiče a odborníci na vzdělávání, ale celá společnost. Postupnou, 

trpělivou a cílenou změnou myšlení, podpořenou dobrou kampaní s uváděním příkladů 

dobré praxe lze dosáhnout zlepšení celkového klimatu a otevření hodnotných diskuzí na 

všech úrovních.65 Pouhé čekání na změnu toho druhého aktéra, přenášení zodpovědnosti na 

jiného účastníka vzdělávání a neadresné stížnosti situaci nezlepší. „Okolní svět kolem nás 

se rychle mění. To, co stačilo našim rodičům, našim dětem již nestačí. Proto se musíme 

snažit najít recept, jak se posunout.“66  

  

 
64 (Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího 

systému v ČR, 2020) 
65 (Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a vzdělávacího 

systému v ČR, 2020) 
66 (Chytré Česko, 2020) 
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4 Analytická část 

V této části mé práce jsem na základě videí na platformě TED hledala inspirativní výzvy 

společné více řečníkům, jádrová témata neopominutelná při uskutečnění jakékoli vnitřní 

proměny a smysluplném zavádění inovací na prvním stupni. Cílem analytické části bylo 

obeznámit se s šíří témat, která platforma nabízí. Provést obsahový rozbor některých 

příspěvků, strukturovat je a roztřídit. Dále vyhledat klíčové hodnoty, identifikovat cesty a 

univerzální témata zmíněná více řečníky a dát je do vztahu s podmínkami a situací u nás.  

První kapitola této části představuje historii a fungování platformy. Další přibližuje práci 

související s kategorizací a obsahovou analýzou příspěvků a závěr je věnovaný souhrnu 

témat, popisovaných metod a klíčových nosných hodnot vzdělávání, kterým se řečníci ve 

svých příspěvcích věnovali. V závěru praktické části mi výše nastíněná situace v ČR 

posloužila k porovnání s výzvami a výstupy jednotlivých řečníků 

4.1 Představení platformy TED 

Neformální platforma TED je v současnosti otevřená pro lidi ze všech disciplín a kultur 

a pomáhá lidem porozumět proměnám ve světě. Je to cílová platforma určená myslitelům, 

visionářům, učitelům. Lidé z celého světa mají možnost lépe porozumět velkým tématům 

a úkolům, kterým svět čelí. Nejpodstatnější pro dosažení tohoto cíle je důvěra, že 

neexistuje žádná mocnější síla, jak změnit svět než silná myšlenka. Hlavním motem TEDu 

je hluboká víra v sílu myšlenek a jejich schopnosti měnit přístupy, životy a jejich 

prostřednictvím i svět kolem nás. Všechno začalo jednoduchým přáním – zpřístupnit velké 

myšlenky širokému publiku posluchačů a zažehnout diskusi o aktuálních tématech. Tato 

vystoupení, ke kterým jsou v současnosti zváni hosté z oblastí (vědy, umění, politiky, 

vzdělání, kultury apod.), se od roku 2008 stala výrazným světovým fenoménem. 

Pravděpodobným klíčem k úspěchu těchto promluv je důraz organizátorů na 

srozumitelnost, přitažlivé podání, zanícenost mluvčích a také fakt, že se řečníci vyjadřují k 

aktuálním a palčivým problémům dnešní doby.67 

Momentálně se jedná o neziskovou platformu pro sdílení nápadů, která široké veřejnosti ve 

formě krátkých maximálně osmnáctiminutových příspěvků přibližuje rozličná témata. 

 
67 (TED: Our organization) 
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Historie platformy začala již v roce 1984, kdy konference původně zahrnovala příspěvky z 

oblasti technologie, zábavy a designu (Technology, Entertainment, Design). Nyní je možné 

mezi videi najít skoro všechna témata od vědy, ekonomiky, vzdělávání až po globální 

otázky. Příspěvky jsou dostupné ve více než stovce jazyků. TEDx nezávisle pomáhá šířit 

nápady v celém světě, jedná se o místní varianty konferencí TED. 

4.1.1 Na startovní čáře – svižná historie 

První TED zahrnoval představení kompaktního disku (CD), elektronické knihy a špičkové 

3D grafiky od produkční společnosti Lucasfilm a matematické zmapování pobřežní čáry 

s použitím rozvíjející se teorie o fraktální geometrii. Navzdory hvězdné sestavě, byla tato 

událost ztrátová a trvalo dalších šest let, než podobnou akci uspořádali znovu. V roce 1990 

byl již svět připraven a konference TED se tak staly každoroční událostí v Monterey 

v Kalifornii, lákaly narůstající počet posluchačů z rozmanitých oborů, kterým byla 

společná zvědavost, chuť po objevování vzrušujících tajemství a talent ke sdílení. Tehdy 

byl TED událostí jen pro zvané, dnes tomu tak již není, všichni jsou vítáni a povzbuzováni, 

aby se přidali. Seznam prezentujících dnes zahrnuje vědce, filozofy, muzikanty, učitele, 

psychology, lékaře, businessmany, náboženské vůdce, filantropy, studenty a mnoho 

dalších. Pro mnoho z nich se TED stal intelektuálním a emocionálním zlatým hřebem 

celého roku. To určitě platilo pro Chrise Andersona, který se v roce 2000 potkal se 

zakladatelem Richardem Wurmanem, aby společně prokonzultovali budoucnost 

konferencí. V roce 2001 Andersonova nezisková organizace Sapling Foundation koupila 

TED a Anderson se stal jejím kurátorem a postavil TED na jasných základních principech, 

kterými i doposud jsou: inspirující formát, široký rozsah obsahu a odhodlání vyhledat 

nejzajímavější lidi na planetě a umožnit jim vyjádřit své zanícení, myšlenky a vědomosti 

tak, aby to pomohlo budoucímu uchování.  

Brzy bylo jasné, že myšlenky a inspirace vytvořené na TEDu přesahují hranice města 

Monterey, a proto se rodina TED konferencí během následujících pěti let rozrostla o tři 

významné členy: TEDGlobal sesterskou konferenci konající se v rozlišných lokacích po 

světě, TED Prize, ocenění poskytující vítězi finanční prostředky a odborné znalosti TED 

komunity ke splnění nápadu, jak změnit svět a konečně TED Talks – zvukový a obrazový 

podcast, představující obsah TEDu světu zdarma. 
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Prvních šest TED videí bylo zveřejněno na konci června 2006, do září je zhlédlo více než 

milion diváků. Staly se tak populárními, že v roce 2007 TED změnil své webové stránky, 

aby usnadnil přístup globálního publika a otevřel tak dveře k prezentacím významných 

myslitelů, učitelů a lídrů. Nejúspěšnějšími z těchto prvních příspěvků byl o vzdělávání od 

sira Kena Robinsona (Sir Ken Robinson, Do schools kill creativity? TED2006, 2006), 

zajímavé vystoupení neuroložky Jill Bolte Taylor skvěle demonstrující práci mozku a 

odzbrojující přednáška Hanse Roslinga o síle statistiky (Hans Rosling, The best stats you 

have ever seen, TED2006, 2006). 68 

4.1.2 Nový začátek, finanční zajištění a případné nástrahy 

V roce 2008 byl spuštěn program TED Fellows, umožňující bezplatné zařazení inovátorů 

z celého světa ke komunitě TED. Ten stejný rok spatřil světlo světa TEDx, formát pro 

lokální nezávislé akce, které se konají i v ČR. Zároveň byl spuštěn TED Translator – 

program, který umožnil přeložit TED Talks do více než stovky jazyků.  

Od roku 2012 funguje TED-Ed s krátkými ukázkami vyučovacích hodin pro učitele a 

školitele a možností vytvořit si vlastní výukovou lekci. A také články k problematice 

školství a vzdělávání.  

TED vydělává peníze prostřednictvím příspěvků z konferencí, sponzorstvím, podporou 

nadace, z licenčních poplatků a prodejem knih. Investuje je např. do střihu videí, vývoj 

webu, pořádání TED Talks a TED-Ed (nápad je zadarmo, ale prostředky pro vytvoření jsou 

drahé…), podpora komunit – iniciativy jako TEDx a TED Fellows, a samozřejmě plat 

zaměstnanců a stážistů. Každý, kdo si zakoupí vstupenku na TED konferenci, pomáhá 

sdílet TED Talks do světa a podporuje programy TEDx, TED Fellowship, TED-Ed. Proto 

je část ceny vstupenky charitativním příspěvkem. TED je samozřejmě také podporován 

desítkami tisíc dobrovolníků – potřební jsou překladatelé v programu Open Translation 

Project, TEDx organizátoři, moderátoři konverzací TED.com a všichni ostatní, kteří sdílí 

TED s ostatními.69 

Jak se TED rozrostl, objevila se i mnohá nedorozumění, pomluvy či obvinění z elitářství. 

TED si opravdu vybírá své řečníky velice pozorně, stejně tak i návštěvníky na 

 
68 (TED: History of TED) 
69 (TED: How TED works?) 
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konferencích. Upozorňuje také na některé možné špatné interpretace výzkumů. Ne každý 

řečník z TED konferencí či TEDx událostí se dostane na přední stranu TED.com. Někteří 

přednášející naznačili, že se jejich proslovy nestaly součástí TED Talks na základě 

předpojatosti vůči jejich politickému postoji. TED je politicky neutrální a snaží se 

zveřejňovat příspěvky, které přispějí k produktivní konverzaci.70  

Chris Anderson si uvědomuje rizika spojená s možnou špatnou interpretací výzkumů, tedy 

ne zcela přesným pochopením. V této souvislosti v knize „Přednášejte jako na TEDu“ 

zmiňuje příklad Alberta Mehrabiana a jeho výzkumu o vlivu emocí na komunikaci. 

Nesprávná interpretace jeho výzkumu snižuje obsahovou důležitost sdělení a vede k šíření 

chybné interpretace, že neverbální doprovod je důležitější než věcný obsah.71 

4.1.3 Snadná orientace na TEDu 

U mnoha příspěvků lze dohledat odkazy na další videa a případně zajímavé knihy buď 

přímo od autora příspěvku, nebo publikace, které s tématem souvisejí. Často je pod videem 

také odkaz na organizace zabývající se problematikou, kterou řečník osvětluje. Sledovat 

videa lze podle tématu, data, ale jde si vytvořit i vlastní play-list, který usnadní následnou 

orientaci v již zhlédnutých příspěvcích. Je samozřejmé, že TED podporuje sdílení videí s 

ostatními a zároveň doporučuje videa, která souvisí s tématy, která jste již studovali. Pokud 

zjistíte, že TED nemá k dispozici nějaké téma, které vás zajímá, neznamená to, že téma 

blokuje. Pouze ještě nenašel řečníka z tohoto oboru a budou rádi za nová témata, nápady či 

dokonce řečníky. Pokud chcete osobně navštívit některou akci, kterou organizace zaštiťuje, 

je na stránkách k dispozici podrobná mapa zobrazující všechny nadcházející akce.  

Některá videa mají k dispozici titulky, překlady do některých jazyků a všechny příspěvky 

obsahují doslovný anglický přepis, což pomůže hlubšímu porozumění také těm, kteří mají 

potíže danému mluvčímu porozumět. Pod každým příspěvkem je stručná informace o 

autorovi a také otevřená diskuse, do které lze aktivně vstoupit. U některých příspěvků se 

komentáře nevyhnou politickému pohledu, zejména u příspěvků se sociálním, historickým 

či vzdělávacím tématem.  

 
70 (TED: Debunking TED myths) 
71 (Anderson, Přednášej jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference 

TED, 2016, stránky 31,32) 
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4.1.4 Síla příběhů 

Zdařilé, procítěné a obsahově naplněné veřejné promluvy vracejí rétorice její uměleckou 

formu a společenskou důležitost. Organizátoři pomáhají méně vypravěčsky zdatným 

přednášejícím s přípravou příspěvků tak, aby poslech jejich promluv zažehl zvědavost, 

otevřel v posluchači vlastní touhu po poznávání a především byl cenným příspěvkem do 

jeho stávající myšlenkové struktury. Jsou to pravdivé příběhy okořeněné touhou využít je 

pro prospěch ostatních, které často posluchače rozesmějí, strhnou jejich pozornost, ale 

neuvedou je do rozpaků.72 Mnoho příspěvků obsahuje citáty k tématu, metafory a využívá 

síly přirovnání a podobenství. Řečníci uveřejněných příspěvků jsou výbornými vypravěči, 

nepřehlcují svá vystoupení detaily a soustředí se na jeden či dva hlavní motivy. 

Zaměřenost, cíl příspěvků a jistá zranitelnost přednášejících je jasnou ukázkou velkorysosti 

autora, který se podělí o část svého já a přitom nezneužívá veřejný prostor pro svoji 

sebeprezentaci či reklamu.  

„Jste-li řečník, je vaším prvořadým úkolem vzít něco, na čem vám opravdu záleží, a 

v myslích svých posluchačů to znovu vytvořit. Jedná se o mentální konstrukt, který si vaši 

posluchači mohou ponechat a odnést. Konstrukt, kterého si mohou cenit a který je v jistém 

smyslu může proměnit.“ 73 

Vyprávět mocný příběh vyžaduje mít kontext a probudit zájem, empatii, vzrušení a emoce. 

Už od dob sezení kolem ohňů v přítmí a pod rouškou noci a zklidnění. Příběhy rezonují 

každým z nás. Sledováním děje při nasloucháním příběhů se lépe vcítíte do zkušeností, 

myšlenek a pocitů jednotlivých postav. Hlavní postava příběhu často narazí na nečekanou 

překážku a nastane krize. Překonání překážky vede přes objevy a zvraty až k rozuzlení.74 

Takové příběhy provázejí i příspěvky v tématu vzdělávání a vyučování. Jejich emocionální 

podtext, charizma autora a určitá míra subjektivity jsou esenciální součástí cíle – šířit 

 
72 (Anderson, Přednášej jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference 

TED, 2016, str. 75) 
73 (Anderson, Přednášej jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference 

TED, 2016, str. 25) 
74 (Anderson, Přednášej jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference 

TED, 2016) 
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zajímavé myšlenky atraktivně, aby to zvýšilo naději na jejich trvalé zachování a umožnilo 

jejich rozšíření do praxe.7576 

4.2 Kategorizace příspěvků 

Rozdělení příspěvků do kategorií mi hodně pomohlo v jejich analýzy a následně i 

při syntéze a srovnání se situací u nás. Vyneslo na světlo důležité atributy práce učitele, 

pomohlo mi vidět jednotlivosti i rozpoznávat paralely a souvislosti. Najít její podobu mi 

usnadnil průběžný poslech příspěvků a krátké zamyšlení nad tím, jak mohu pomoct svým 

žákům, aby byli úspěšní v pokročilém jednadvacátém století.  

4.2.1 Cesta ke kategorizaci 

Než jsem začala s přípravou podkladů pro moji diplomovou práci, několik příspěvků na 

TEDu jsem již viděla. Upoutal mě na nich tehdy nakažlivý zápal přednášejících. A také 

způsoby, jakými přednášející dovedou své zkušenosti a názory v krátkém čase, jasně a 

poutavě předávat ostatním. V začátcích jsem při průběžném sledování, ještě bez jakýchkoli 

zápisků, pomalu promýšlela způsob, který mi později pomůže při jejich obsahové analýze. 

Poté jsem během sledování stručně zapisovala hlavní myšlenky a znovu po přečtení 

záznamů z vystoupení podrobněji doplňovala informace, motivy, metody a závěry 

vyplývající ze zhlédnutých promluv. 

Ke každému příspěvku jsem psala konkrétní návrhy na kategorizaci (např. věda, výzkum, 

technologie, rozvoj myšlení, komunikace, reforma, politika). U mnoha příspěvků lze jasně 

říci, že jejich výstup je využitelný v jednotlivých vyučovacích předmětech (čtenářství, 

matematika, práce s chybou). Z jiného pohledu lze sledovat a zkoumat příspěvky týkající 

se role psychických procesů v procesu učení (emoce, individuální prožívání, vzájemná 

podpora). Později jsem přidala, pro mou hlubší orientaci, klíčová slova. Přestože mi tyto 

popisy připadaly konkrétní a myslela jsem si, že stále podrobnější rozbor mě usnadní cestu 

k analýze obsahu, zjistila jsem, že často toto členění splývá s vlastními tématy příspěvků a 

 
75 (Anderson, Přednášej jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným vystupováním od kurátora konference 

TED, 2016) 
76 Poznámka: Tajemstvím síly vyprávěných příběhů se zabývá i kníha Carmine Gallo Mluv jako TED – 9 

tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx konferencí, Brno, Bizbooks,ISBN – 978-80-

265-0888-5 2019 
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pro další analýzu mi více užitku přinesou mé vlastní kategorie, ve kterých budu moct najít 

přesah a průnik. Kvůli snazší orientaci jsem hledala krátká, jednoslovná a výstižná slova, 

která vystihnou hlavní obsah a směřování příspěvku. Hledala jsem rozčlenění oblastí, 

kterých se příspěvky v oblasti vzdělávání a vyučování dotýkají. 

4.2.2 Podoba kategorizace 

Na základě poslechu a po zamyšlení, jak může učitel pomoci žákovi, aby byl v budoucnu 

úspěšný, jsem vymezila čtyři následující oblasti, které se staly výchozím prostředkem 

analýzy. Následující čtyři slova (digitus, cogito, authenticity, locus) charakterizují vždy 

množinu podobně obsahově zaměřených příspěvků. 

DIGITUS 

Inspirací pro název první kategorie mi bylo latinské slovo označující prst, tedy součást 

ruky a také výraz, který máme v současnosti spojený s technologiemi. Kromě manuální 

práce, rukodělné činnosti, zahrnuje i oblasti digitálních technologií ve výuce. Často 

slýcháváme, že je to něco protikladného. Efektivní a účinné zařazení jak manuálních prací, 

tak věku přiměřená zkušenost s informačními technologiemi ve výuce, je pro děti 

atraktivní a obohatí to jejich zkušenost. Práce s informacemi na internetu, rozpoznání 

věrohodných informací, orientace v mediálním prostoru, to vše je třeba dětem přiblížit. 

Reakce na stále nové technické vymoženosti, jejich využívání, ale i uvědomění si jejich 

rizik, nebezpečných závislostí a úskalí mediální manipulace.  V dnešní době je podle mého 

názoru potřeba akcentovat obojí, vrátit dětem radost z objevování materiálů, podporovat 

kontakt s přírodou, zlepšovat jejich fyzickou kondici, motivovat je k rozvoji hrubé i jemné 

motoriky a zároveň všem dětem umožnit vidět pozitivní využití technologií v digitálním 

věku. Proto v této kategorii najdete i mnoho příspěvků, které se dotýkají tématu rozvoje 

dětské kreativity. 

COGITO 

Další kategorii jsem nazvala cogito, protože toto latinské slovo je v širokém povědomí 

propojené s myšlenkou René Descarta (Cogito ergo sum). Zařadila jsem do ní všechny 

příspěvky zabývající se samotným procesem učení, myšlením a poznávacími procesy. 

V běžné škole se setkáváme s dětmi, jejichž myšlení a vnímání je mnohdy velice rozdílné. 
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Rozvoj myšlení a poznávání úzce souvisí s vyjadřováním. V této kategorii jsou tedy 

příspěvky, které se zabývají samotným procesem učení, jeho organizací, metodami a 

zajímavými přístupy. 

AUTHENTICITY 

Tento bod zahrnuje z mého pohledu zejména opravdovost a čitelnost učitele, zároveň i 

skutečnost, že učení je založeno na autentickém a nepřenosném zážitku jednotlivce. 

Zahrnuje i kreativní přístupy učitele, empatický přístup, schopnost vedení a důležité 

atributy průvodcovského přístupu plného oboustranné důvěry. 

LOCUS 

Prostředí ve škole, okolí našeho bydliště, ale také rodinné zázemí vnímáme jako důležitý 

činitel rozvoje dětské osobnosti. Proto jsem do této kategorie zahrnula i otázku rodinného 

zázemí, tedy skutečností, že každé dítě přichází do školy s jedinečnou sociální rodinnou 

zkušeností, která mnohdy silně ovlivní pozici dítěte ve skupině, má vliv na jeho vztah 

k učení a možnost učitele toto změnit je minimální. Co ovlivnit lze je udržování 

bezpečného klimatu, nejen pro děti, ale i pro učitele směrem k vedení školy a podobně od 

ředitele k rodičům a k místním autoritám. 

4.2.3 Nástroj analýzy 

Tyto kategorie se pro mě staly východiskem pro další práci. Po každém dalším zhlédnutí 

jsem se snažila o stručné shrnutí, výpisky, ke kterým je možné se později vrátit. Zpočátku 

to byl náročný úkol. Vše mi připadalo podstatné, nejen hlavní myšlenka, ale i samotný 

příběh lidí, místo a prostředí, ze kterého pocházejí. Mnozí zde odkryli mnoho ze svého 

soukromí a část svého životního příběhu často využili pro ilustraci prezentovaných témat. 

Od této chvíle jsem začala cíleně zaznamenávat i životní příběhy jednotlivých mluvčích. 

V některých případech životní příběh není patrný, jinde se dá vyčíst ze stručného popisu 

osoby pod videem. U některých jako např. v případě Kena Robinsona mi jeho životní 

příběh odhalila rozhlasová nahrávka jeho rozhovoru s Chrisem Andersonem. 

Často mě kromě jasné hlavní linie a myšlenky zaujala nějaká další, vedlejší. Proto jsem ji 

do budoucí struktury „rešeršního lístku“ přidala. Poskytla mi větší možnost stručně 

zachytit a zaznamenat další linii příspěvku. Dlouho jsem neměla přesně nazvaný odkaz, 
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který jsem nakonec pojmenovala: „Metody, jak na to“. Jde o dvojí vyjádření téhož, ale 

nakonec se mi to osvědčilo. Metody mi přišlo příliš obecné. Doplnění „ jak na to“, lépe 

odkazuje k poselství autora. Jde o jakousi osvědčenou cestu autora, která vede k cíli, jež 

s hlavní a další myšlenkou souvisí. 

Valná většina prezentujících využívá k udržení pozornosti publika určitá lákadla. Někdy 

volí obrázky, jindy grafy, tabulky či jednoduché prezentace a občas i pokusy. Mnozí se 

také snaží ozvláštnit čas své promluvy zábavnou či zajímavou poznámkou. Když jsem si 

toto uvědomila, moje rešerše se rozšířily o další atribut, který se u některých objevuje – 

citáty vztahující se k tématům. Zajímavé slovní spojení je poznámka vcelku subjektivní, 

zaznamenávala jsem si fráze spíše pro mé vlastní rozšíření obzorů v angličtině. 

Nejprve jsem sledovala příspěvky tak, jak volně plynuly, tedy dle automatického 

doporučení. Poté jsem si cíleně vyhledávala nezhlédnutá videa v oblasti 

vzdělávání/vyučování a utvořila si jejich seznam. Přestože jsem se snažila sledovat 

příspěvky rozmanitých témat a oblastí, jde stále o subjektivní výběr a výsledky obsahové 

syntézy jsou jím ovlivněné. 

Cíleně jsem se snažila vyhledávat problematiku prvního stupně, ale paradoxně se přímé 

odkazy na primární vzdělávání objevovaly spíše ve videích s technologickým akcentem 

(např. český příspěvek Michaela Šebka o kybernetice). Postupem času a s přibývajícím 

počtem zaznamenaných příspěvků a popisů kategorizace se ukázalo, že mnoho příspěvků 

má přesah z jedné kategorie do druhé, někdy i přes všechny čtyři. Pořadí písmen uvádí, 

která kategorie v příspěvku převládá. Např. L, C, A – znamená, že primárně se zde mluví o 

podpoře komunity, či změně prostředí školy a následně o rozvoji myšlení a částečně také 

autenticitě učitele. 

Rozdělení kategorií mi pomohlo při samotném třídění a hledání provázanosti, souvislostí a 

paralel. Přesto může čtenář zaznamenat při hlubším zkoumání příspěvků týkajících se 

kreativity určitý rozpor. Zatímco rozvoj a podporu kreativity u dětí jsem vždy přiřkla ke 

kategorii D, kreativita učitele jakožto součást jeho osobního přístupu je zahrnuta vždy 

v kategorii A. 
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O podrobnější analýzu příspěvků jsem se pokoušela průběžně, ale s malou efektivitou. 

Příspěvky přibývaly a k hlubšímu rozboru jsem přistoupila až v momentě, kdy jsem 

plánovaně ukončila sledování dalších videí. Poté jsem se vracela k těm již zhlédnutým a 

dokončovala rešerše. Doposud jsem měla příspěvky seřazené podle časového sledu jejich 

zhlédnutí. Proto jsem je později seřadila do výše zmíněných čtyř kategorií. Rešerše 

v jednotlivých oblastech jsem si pak znovu přečetla, případně si připomněla podobu a styl 

přednášejícího, jeho myšlenky a metody 

Platforma TED je velmi dynamická, příspěvky stále přibývají a výzkum kvalitativního rázu 

je vždy poznamenán vyšší mírou subjektivity. Řečníci používají emocionálně zabarvených 

výrazů i v případě, když mluví o ryze technických oblastech. Zařazení do jednotlivých 

kategorií se odvíjí od mého subjektivního náhledu na strukturu obsahu. V závěrečné 

generalizaci a syntéze se odráží mé vlastní pojetí edukace podpořené odborným studiem 

v rámci teoretické části. 

4.3 Analýza příspěvků 

Obsahový rozbor příspěvků jsem provedla na základě opakovaných poslechů a 

zpracovaných rešerší, které jsou v příloze řazeny podle jednotlivých kategorií a analýza 

příspěvků z tohoto řazení vychází. Příspěvky „A“ jsou založeny z velké míry na vlastních 

zkušenostech prezentujících, ale vycházejí také z pozorování prožívání druhých lidí. V této 

izolované kategorii jsem objevila nejvíce příspěvků (7). Ještě v izolované kategorii C jsou 

vyhodnocována tři videa. Samostatné kategorii D a L neobsahovaly žádný příspěvek. Další 

kategorie byly již průnikem dvou kategorií. (CA – 9, AD – 3, LA – 5, CD – 6, CL – 2). Tři 

příspěvky jsem označila všemi písmeny (ACDL). Jedenáct příspěvků bylo průnikem třech 

kategorií (CLA – 5, CDA – 3, LDC – 3). Obsahové rešerše jsou přílohou práce. 

4.3.1 Analýza příspěvků A, AC, AD, AL 

Kategorie A zahrnuje z mého pohledu zejména opravdovost a čitelnost učitele, zároveň i 

skutečnost, že učení je založeno na autentickém a nepřenosném zážitku jednotlivce. 

Nasbírané příspěvky v této samostatné kategorii (dále A) se věnují v nejobecnější rovině 

tématu rovnoprávnosti, motivace a autenticity zkušeností v rodině a ve škole. 
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Kategorie A 

Jeden příspěvek A se vztahuje k celoživotnímu učení, dva se věnují výchově a postavení 

děvčat. Tři řečníci svoji pozornost zaměřili na proces učení v souvislosti s budováním 

kariéry, úlohou motivace a pevnou vůlí. Je zde zastoupeno i téma většího vtažení chlapců 

do procesu učení obsahující akcent na změnu způsobu vnímání chlapců na prvním stupni 

jejich učiteli a učitelkami. Další video na toto téma navazuje poselstvím, které řeší pozici 

dětí z velmi problémového a etnicky odlišného zázemí. 

Příspěvkům o děvčatech je společný apel na povzbuzování dívek k tomu, aby byly statečné 

(Reshma Saujani, Teach girls bravery, not perfection, TED 2016 a Caroline Paul, To raise 

brave girls, encourage advantage, TEDWomen, 2016). U obou je shoda i v dalším 

poselství, které zdůrazňuje, že až do puberty výkony děvčat předčí výkony chlapců. 

Reshma Saujani vidí příčinu  menší průbojnosti a nižší úspěšnosti děvčat v pubertě v tom, 

že děvčata jsou primárně učena, že musí být perfektní. Často pak raději pohoří, než aby 

překonávala překážky. Caroline Paul i Reshma Saujani se shodly na tom, že je třeba nechat 

dívky, aby si také mohly hrát „nebezpečné“ hry plné výzev, aby se naučily jak překonávat 

překážky. Tímto způsobem se nejlépe rozvíjí jejich houževnatost a pevná vůle. Téma 

svobody při objevování a důležitosti prožívání „nebezpečných“ her zejména pro chlapce 

otvírá Gever Tulley, jehož příspěvek 5 dangerous things you shoud let your kids do, 2007 

je rozebírán v kategorii DC. 

Jedním z důvodů ztráty motivace k učení u chlapců je podle Ali Carr-Chelmana 

přefeminizované školství (Ali Carr-Chelman, Gaming to re-engage boys in learning, Tedx 

PSU 2011). Její recept na zlepšení zainteresovanosti chlapců do vyučování vychází podle 

ní ze změny způsobu vnímání žáků jejich učitelkami. Je nutné přijmout fakt, že způsob 

uvažování, poznávání okolního světa a chování je specifickým projevem osobnosti 

chlapců. Další konkrétní možnost vidí v tom, že se muži vrátí do školy. Nejen jako učitelé, 

ale také prostřednictvím vyšší účasti otců v rodičovských radách a konkrétních podpůrných 

školních projektech (program „Bring Back the Boys“). Zároveň je pro zrušení nulové 

tolerance na amerických školách. 

Otázka nulové tolerance prohřešků a fungování podpůrného legislativního systému na 

amerických školách zazněla i ve videu, které se primárně věnuje negativním vlivem 
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nálepkování dětí ze socio-kulturně znevýhodněných rodin (Viktor Rios, Help for kids the 

education system ignores, TED Talks Live, 2015) Autor desetiletého výzkumu je 

zakladatelem projektu GRIT (Generating Resilience to Inspire Transformation) a autorem 

knihy Punished: Policing the Lives of Black and Lationo Boys. Ve svých patnácti letech 

byl sám Rios třikrát obviněný z těžkých zločinů a bez trpělivé a včas podané pomocné 

ruky, jež respektovala kulturu, ze které pocházel, by zůstal pravděpodobně na okraji 

společnosti. Jeho vlastní zkušenost se smysluplnou podporou plnou důvěry, nasměrovala i 

jeho život. Vyzdvihuje důležitost pěstování hrdosti na své kořeny za každých okolností. 

Snaží se pozitivně pracovat i s velmi negativními prožitky dětí. Postavit budoucí život 

dospívajících na tom, co prožily. K překonání takových situací je potřebná pevná vůle a 

odhodlání. Jedním z receptů na prolomení bariéry mezi těmito dětmi a školským systémem 

je podle Riose zavedení restorativní justice na každé americké střední škole a poskytování 

adekvátních zdrojů potřebných ke změně – mentoring, pracovní výcvik a smysluplná práce 

s chybou. Snáze se pak z „rizikových“ dětí stanou „děti s příslibem“ a postupně pak děti 

bez potřeby jakéhokoli nálepkování. K takovému posunu je kromě důvěry ve správný čas 

potřeba také velká dávka pevné vůle a odhodlání a to na obou stranách, tedy jak u dětí, tak 

u jejich učitelů (průvodců a podporovatelů). 

Pevná vůle je i jedním z témat příspěvku Angely Lee Duckworth (Angela Lee Duckworth, 

Grit: The power of passion and perseverance, TED Talks Education, 2013). Jako učitelka 

matematiky cítila potřebu se dozvědět více o motivaci, jejím fungování a vlivu na proces 

učení a rozhodla se vystudovat psychologii. Zajímaly ji motivační mechanismy úspěšných 

lidi v armádě a došla k závěru, že neustálou podporou a vedením, lze pevnou vůli a 

odhodlanost pěstovat. Podle ní je pevná vůle průvodním znakem úspěchu. 

Larry Smith (Larry Smith, Why you will fail to have a great career, TEDxUW, 2011) se 

také věnoval tématu překonávání neúspěchu, který může nastat v průběhu profesní kariéry. 

Podle něj je dobře fungující manželství a plně prožívané rodičovství také skvělou životní 

kariérou. Zároveň rodina nesmí nikdy fungovat jako výmluva k nedosažení nějakého 

vytouženého profesního cíle. 

Bernie Dunlap (Bernie Dunlap, The life-long learner, TED2007, 2007) podobně jako další 

zástupci kategorie A, hodně pootevřeli svoje soukromí a své životní příběhy použili jako 
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prostředek pro atraktivní předání svého poselství o smysluplné životní náplni. Bernie 

Dunlap ve svém vstupu použil citát indického politického a duchovního vůdce Máhatmy 

Gándhího. „Žij tak, jakoby tvůj život měl dnes skončit, uč se tak, jakoby tvůj život měl trvat 

věčně.“ Ten výborně ilustruje nutnost a důležitost celoživotního rozvoje osobnosti a niky 

nekončícího procesu učení. 

Kategorie AC (CA)  

V této oblasti jsem rozebírala devět příspěvků. Tři z nich jsem primárně označila AC a 

dalších sedm CA – u těch jsem prvotní akcent viděla v tématu rozvoje myšlení, 

poznávacích procesů a vlastního procesu učení. Čtyři prezentující se dotkli tématu 

čtenářských a vypravěčských dovedností, dva se věnovali konkrétně práci s chybou. Dva 

příspěvky nabízejí zajímavá vodítka a nápady na účinné přiblížení vědeckých disciplín a 

matematiky dětem (Tyler DeWitt, Hey science teachers – make it fun, TEDxBeaconStreet, 

2012 a Dan Finkel, 5 ways to share math with kids, TEDxRAinier, 2015). Úvod analýzy 

této kategorie začnu rozborem tří příspěvků prvotně označených AC. Všechny tři úzce 

souvisejí s vyučovacími metodami, osobností učitele na prvním stupni a přístupy k dětem. 

Emilie Wapnick (Emilie Wapnick, Why some of us do not have one true calling, TED 

Bend, 2015) rozebírá z různých aspektů situaci, možnosti a využití lidí, kteří disponují 

širokým záběrem svých zájmů, schopností a talentů, nejsou tedy klasickými specialisty 

v nějakém oboru, ale disponují multipotenciálem. Vychází z vlastní zkušenosti a určitého 

strachu, že nebýt zaměřený na jeden obor, jednu oblast, je něco nesprávného. Postupně 

zjistila zajímavé souvislosti a uvědomila si je i v návaznosti na historii. V období 

renesance bylo ideálem mít široký záběr zájmů, propojení vědy a umění bylo žádané. Dnes 

není v lidských silách obsáhnout lidské poznání podobně jako před čtyřmi sty lety. 

S postupným odklonem od rutinní práce, se otázka multipotenciálu stává aktuální. Podle 

Emile Wapnick je na škodu, když se takový člověk zaměří pouze na jednu oblast, protože 

pak ztrácí tři důležité schopnosti – adaptabilitu, myšlenkovou syntézu a schopnost 

překotného učení. Adaptabilita, která je v jednadvacátém století i ekonomicky žádaná, je 

velkou devizou těchto lidí. Jsou zvyklí být opakovaně začátečníky, snáze přenášejí své 

zkušenosti z jedné oblasti do druhé. 



43 

 

Příspěvek Liz Klienrock (Liz Klienrock, How to teach kids to talk about taboo topics, TED 

Salon: Education Everywhere, 2019) vychází z jejích osobních zkušeností s otevíráním a 

řešením tabuizovaných témat právě na prvním stupni. Mluví zde o důležitosti využívání 

vhodných momentů k rozhovoru a zamyšlení o otázkách morálky, konvencích a vnímání 

ostatních. Je podle ní klíčové empaticky a spontánně reagovat na otázky dětí či situace ve 

třídě, které téma morálky, konvencí otevírají. Domnívá se, že děti již v první třídě jsou 

schopné porozumět abstraktním slovům, jako je např. rovnost a spravedlnost. Přiměřená 

otevřenost a schopnost nezavírat tato témata před dětmi do přihrádky – až budeš větší – 

umožní dětem vidět tuto otázku v pozdějším věku v širších souvislostech (historických a 

sociálních). 

Téma komunikace, vyprávěcího talentu a potřebu zaujetí posluchače rozvíjí také třetí AC 

video. Christopher Emdin (Christopher Emdin, Teach teachers how to create magic, 

TED@NYC, 2013) se již názvem svého vstupu snaží posluchače zaujmout. Věří, že 

mnoho učitelů umí přitáhnout pozornost dětí a dovedou vytvořit lákavé a živoucí výukové 

hodiny. Aby učitel oslovil, nadchnul a vtáhl studenty do svého světa, musí podle něj umět 

vyprávět příběhy. Doporučuje se inspirovat nejen u vypravěčů, ale také u kazatelů a raperů. 

Vyprávění příběhů figuruje i v příspěvku Hey science teachers – make it fun, který je pro 

českého posluchače zajímavý odkazem na citát geniálního architekta a autora brněnské 

funkcionalistické vily Tugendhat (L. M. van der Rohe – „občas musíš zalhat, když chceš 

lidem říct pravdu“). Autor příspěvku, Tyler De Witt, považuje schopnost poutavého 

vypravěčství za klíčovou i pro učitele vědeckých předmětů. Věří, že mluvit přesvědčivě a 

zaujatě je mocnější zbraní než neustálá serióznost. Obtížný jazyk v dětských učebnicích 

podle něj vede k nezájmu o přírodní vědy. Zjednodušit jazyk tak, aby byl pro studenty 

pochopitelný, neznamená zjednodušit problematiku jako takovou. Podle jeho zkušeností 

s výukou vědy je dobré umět vyprávět. Dobrý vypravěč ví, jak je pro posluchače i 

mluvčího důležité vzájemné emocionální propojení. 

Toto propojení a konstruktivistické pojetí výuky matematiky velice trefně popisuje 

příspěvek Dana Finkela (Dan Finkel, 5 ways to share math with kids, TEDxRAinier, 

2015). Ten tvrdí, že účinné způsoby vyučování v matematice smějí být zábavné, nejde o 

nic nevhodného či neuctivého. Ověřil si, že neexistuje trychtýř, jehož prostřednictvím se 
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do hlavy studenta matematické poučky dají nalít tak, aby tam dlouhodobě setrvaly. Nelze 

dosáhnout toho, aby děti měly rády matematiku na základě stálého opakování a 

memorování. Pokaždé ho potěší, když slyší, že dítě má matematiku rádo. Jeho jednoduché 

principy, jak pozvat myšlení do hodin matematiky jsou následující: začít otázkami, odepřít 

okamžité vysvětlení, poskytnout dostatek času, zahrnout do hodin hry a nápady studentů. 

Otázky jak pro motivaci, navození pochybností a porozumění, tak pro formování a 

formulování představy, kterou potvrdíme nebo vyvrátíme. Věří, že odepření okamžitého 

vysvětlení, je dobré pro prožití a radost dětí z vlastního objevování. Doporučuje stále nové 

neotřepané otázky – autentické, matematické, konkrétní a věcné. Dalším důležitou potřebou dát 

dětem dostatečný čas, aby se utkaly s obtížemi. Postupně pak lze zvyšovat zátěž a podporovat 

samostatné objevování, které ještě podpoří „ANO REAKCE“ na nápady studentů. Tento způsob 

neznamená, že učitel potvrdí, že mají pravdu. Pouze to, že jejich názor přijímá do debaty. Může 

také říct: „ano, dobře, nějaký další nápad“ a hledat komunikační konsensus, který objasní 

výsledek debaty, řešení úlohy či zjištěné pravidlo. Dalším zastavením na cestě k oblibě 

matematiky je zahrnutí hry, spojené s odvahou objevovat či hledat nápovědy. V neposlední řadě 

Finkel apeluje na skutečnost, že učitel, nemusí být „všeználek“, nutně znát odpověď na všechny 

otázky a tím pádem se jich nemusí obávat. Občas klidně upřímně odpovědět: „Já nevím, pojďme 

hledat společně odpověď“. Ukázat, že nevíš, neznamená selhat. 

Přijetí chyby do procesu učení je i tématem dvou dalších videí. Kathryn Schulz (Kathryn 

Schulz, On being wrong, TED2011, 2011) je stejně jako Dan Finkel přesvědčená o nutnosti a 

výhodách chybování s nadhledem a bez rozpaků. Každý se podle ní bojí chybovat. Ale proč, 

když chybování je tak potřebné a objevné. Malé děti chybují a vůbec se kvůli tomu necítí 

zahanbeně, zkoušejí znovu a znovu a z chyby se poučí. Pro účinnou a vědomou práci s chybou je 

podle Kathryn Schulz nejdůležitější si uvědomit, jak se cítíme, když nemáme pravdu či 

chybujeme. Pohled každého z nás na stejnou skutečnost je odlišný. Micahela Puchalková 

(Michaela Puchalková, Pojďme dělat chyby, TEDxPragueED, 2018) doporučuje vytvoření 

bezpečného prostředí a otevřené komunikace, ve které je snazší vzít chybu do hry, pracovat s ní a 

také nechat druhého zazářit. 

Adora Svitak (Adora Svitak, What adults can learn from kids, TED2010, 2010) je nyní již 

dospělá. Když přednášela na TEDu, bylo jí 12 a zazářila zpracováním tématu poučení 



45 

 

dospělých od dětí (k zhlédnutí je i její novější příspěvek, ve kterém zpětně své první 

vystoupení hodnotí). Hlavní poselství jejího dětského vystoupení vychází z předpokladu, 

že pokud dospělý jedná s dítětem na základě rovnoprávnosti a přijme za daný fakt, že věk 

není překážkou tohoto postoje, otevře tím oběma netušené možnosti. Rodiče Adoru velmi 

podporovali v její touze publikovat její články. Po určitých peripetiích byla vydána její 

první kniha „Létající prsty“. Předává své přesvědčení, že je nezbytné, aby dospělí vytvářeli 

dětem dostatek možností pro rozvoj jejich kreativity a povzbuzovali jejich touhy obecně 

(nejen autorské ambice). 

Uzdravující silou čtení se zabývá Michelle Kuo (Michelle Kuo, The healing power of 

reading, TEDxTaipei, 2018). Na svém vlastním příběhu podpory kamaráda v tíživé situaci 

popisuje, jak mocné a radostné je sdílení myšlenek z knihy, kterou každý samostatně 

přečte. Ověřila si také aktuálnost a nenahraditelnost zapisování vlastních pocitů, postřehů a 

také vysokou hodnotu psaní dopisů. 

Kategorie AD (DA)  

První příspěvek v této kategorii obsahově úzce souvisí s dvěma příspěvky z kategorie A, 

které se týkají výchovy dívek k odhodlanosti a překonávání překážek (Reshma Saujani, 

Teach girls bravery, not perfection, TED 2016 a Caroline Paul, To raise brave girls, 

encourage advantage, TEDWomen, 2016). Linda Luikas, programátorka, vypravěčka a 

ilustrátorka, zpracovává téma žen v IT komunitě. Autorka je přesvědčena, že to nejsou 

sama malá děvčata, která počítače a programování nepovažují za něco zajímavého, ale jsou 

to rodiče, kteří svými negativními signály předávají informaci, že tato oblast je příliš 

podivná, magická a dívkám zapovězená. Aby zprostředkovala dětem představu o to, jak 

funguje svět IT, napsala knihu o imaginární šestileté holčičce Ruby (Hello Ruby) a založila 

nadaci, která organizuje workshopy základního programování pro ženy.  

Prostředí komunikačních sítí a kanálu youtube poodkrývá příspěvek Johna Greena (John 

Green, The nerd´s guide to learning everything online, TEDxIndianopolis). Toto nové 

komunikační prostředí přirovnává k historickým kulatým stolům, vidí v něm nový 

intelektuální prostor využívaný mladými lidmi pro zmapování okolního světa, nikoli 

prvotně pro zábavu a šíření ironických poznámek, jak se mnoho dospělých domnívá. John 

Green, nadšenec pro výrobu modelů měst a map, přirovnává prostředí youtube ke 
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kartografické mapě, svého prostředku k poznávání světa, který si oblíbil jako dospívající. 

Zmínil také zajímavý příběh týkající se autorů mapy New Yorku z roku 1937. Na mapu 

úmyslně umístili neexistující místo Agloe, které v případě nedovoleného kopírování, jasně 

prokáže plagiátorství. 

Svět IT a ohromné možnosti individualizace výuky plynoucí ze stále lepšího pochopení 

systému lidského učení, který dnešní věda a IT nabízí, komentuje příspěvek Daphne Koller 

(Daphne Koller, What we are learning from online education, TEDGlobal 2012, 2012). 

Věří, že vzdělávací programy na míru ušité jednotlivcům, pomohou v budoucnu  tvorbě 

zacílených kurikulárních programů, zažehnou kreativitu učitelů směrem ke stále větší 

individualizaci a špičkové vzdělání se stane přístupnější pro širší okruh lidí. Dva citáty 

použité pro ozvláštnění této promluvy dokumentují, že konstruktivistické tendence ve 

vzdělávání mají opravdu dlouhou tradici. „University jsou místem, kde profesorovy 

poznámky z lekce jdou přímo do zápisků studenta, aniž by prošly mozkem jednoho nebo 

druhého.“ (Mark Twain). „Mysl není nádoba, kterou potřebujeme naplnit, ale dřevo, které 

je třeba zažehnout.“ (Plutarch). 

Kategorie AL 

Ve dvou příspěvcích je silnější akcent L, v dalších třech akcent A. Reformou školy v různé 

míře se zabývají čtyři videa. Všechna tři s akcentem A popisují kromě jiného roli 

rodinného zázemí pro vytváření postojů ke vzdělávání. 

Olympia Della Flora (Kategorie AL 

Olympia Della Flora, Creative ways to get kids to thrive in school, TED Salon: Education 

Everywhere, 2019) v příspěvku potvrzuje, že podpora dětí, které momentálně procházejí 

těžkou životní etapou uvnitř školy, je pro jejich další vzdělávání rozhodující. Dokumentuje 

své zkušenosti z pozice ředitelky školy a konkrétní případy, kdy změna prostředí, vybavení 

a přístupu k dětem pozitivně ovlivnila rušivé chování ve třídách a změnila strukturu celé 

školy. Předpokladem pro změnu bylo uvědomění, že přesun některých dětí z často 

nestrukturovaného prostředí domova do strukturovaného prostředí školy, je pro mnoho dětí 

obtížný. Proto vytvořili odpočinkové koutky, kde se dítě samo může před vyučováním 

připravit na strukturu dne. Pro hyperaktivní děti zakoupili flexibilní sezení, houpací křesla, 

stacionární kola a nožní pedály umožňující pohyb i během vyučování. Stěny tříd změnily 
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barvu z uniformní bílé na různobarevné odstíny. Na celé škole začali respektovat pauzy pro 

uvolnění mozkové činnosti, krátké procházky, ale i tance, písně. Osvědčilo se jim dávat 

dětem konkrétní smysluplné úkoly a funkce, aby se cítili součástí systému. Zaměřili 

pozornost na proaktivní zlepšování chování dětí a učí je ovládat jejich vlastní emoce. 

Zjistili, že vliv tohoto přístupu na zlepšení výsledků v konkrétních klíčových dovednostech 

ve čtení a matematice, je významný.  

Účinnými změnami poměrů ve škole se zabývá také příspěvek Lindy Cliatt-Waymanové 

(Linda Cliatt-Wayman, How to fix a broken school? Lead fearessly, love hard, 

TEDWomen 2015, 2015). Ta se v pozici ředitelky problémové školy plné bojůvek, šikany 

a stálého pocitu ohrožení rozhodla změnit klima ve „své“ škole. Při své práci se řídí 

mottem: že každý moment je momentem výukovým. Při své manažerské práci si pečlivě 

rozvrhuje síly, vede své kolegy a staví na důležitosti okamžité nápravy a hlavně šíření 

pozitivních zpráv, důvěry a víry v možnosti dětí. Společně se svými kolegy se zaměřila na 

modely „jak se učit“, aby vyšli vstříc individuálním potřebám studentů. Také se zaměřují 

na prožívání času s dětmi i mimo vyučovací hodiny (během oběda, ve volných chvílích). 

Při všech změnách měli stále na mysli klíčové kvality vzdělávání: zaměření, tradice, 

integrita a odhodlání, naděje a neustálá očekávání.  

Pearl Arredondo (Pearl Arredondo, My story, from gangland daughter to star 

teacher,TEDTalks Education, 2013) také tvrdí, že pokud ve škole zavládne proaktivní 

přístup a využije se v pozitivním směru i negativní zkušenost, zdaří se mnohé. 

Spoluzaložila novou školu, kde učitelé dostávají smlouvu pouze na rok. Kladou zde důraz 

na aktivní účast rodičů a cíleně se vyhýbají zjednodušujícím pohledům, které mnohé 

problémy odkládají a přičítají je obecně vlivu vnějších okolností. Její vlastní zkušenost, 

kdy matka ji kvůli kvalitě školy poslala na vzdálenější střední školu, souvisí s její 

současnou vizí – kvalitní škola může být pro všechny a to v dostupné vzdálenosti. 

I příspěvek „Jak vzdělání pomáhá přepisovat životní příběhy“ je ovlivněn zkušeností 

autorky (Ashweetha Shetty, How education helped me rewrite my life, TEDWomen 2018, 

2018) s chápáním vzdělávání v zemědělských oblastech Indie. Očekávání rodiny na 

vzdělání dcery nebyla vysoká. Atributy – chudá dívka ze zemědělské oblasti – jí 

nenabízely velké výhledy, omezovaly její možnosti a po nástupu na universitu ovlivňovaly 
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i osobní přístup spolužáků k jejím schopnostem a možnostem. Ve svých dvaadvaceti se 

vrátila do své vesnice, založila nadaci Bodhi Tree, mentoruje mladé studenty a podporuje 

jejich opětovný návrat do zemědělských oblastí. Velmi si cení, že nyní je na ní její rodina 

pyšná a sousedé jí věří. Ashweetha Shetty a její cesta ke vzdělání byla ovlivněna jejím 

rodinným zázemím a kulturní tradicí, její rodiče nepovažovali absolvování prestižní školy 

za bezpodmínečně nutné pro prožití plnohodnotného života. Ashweetha musela ke svému 

svobodnému rozhodnutí překonat mnohé konkrétní překážky vycházející z přesvědčení 

jejích rodičů a lidí v jejím okolí.  

Vlivem plánů rodičů a otázce oprávněnosti přístupu tzv. helikoptérových rodičů (tento 

termín poprvé použil americký lékař Haim Ginott v knize Between Parent and Teenagers 

z roku 1967) se zabývá poslední příspěvek této kategorie. Julie Lythcott-Haim (How to 

raise successful kids – without over-parenting?) vychází z předpokladu, že děti nemusí 

chodit na extra školu, aby byly v pozdějším životě spokojené. Nejdůležitější je podle ní 

poskytnout dětem přiměřenou svobodu ve výchově a přesvědčit děti o jejich vlastní 

způsobilosti plánovat a jednat způsobem nezbytným k dosažením vlastního cíle. Během 

výchovy svých dětí došla k závěru, že děti nejsou bonsaje, ale divoké květiny, které 

potřebují postupně rozvíjet svou samostatnost. 

4.3.2 Analýza příspěvků C, CL, CD 

Kategorie C 

Dva příspěvky v této kategorii se týkají procesu učení se jazykům. Nana Ferjan Ramirez 

(Nana Ferjan Ramirez, Creating bilingual minds, TEDx Ljubljana, 2016) se s posluchači 

dělí o své znalosti vlivu bilingvního prostředí na učení jazyků u malých dětí. Zkoumá 

reakce mozku batolat a rozdíly v reakci mozku u dětí s jedním mateřským jazykem a dětmi 

z bilingvních rodin. Tvrdí, že děti jsou jazykovými génii a dokládá, že bilingvní prostředí 

akcentuje poznávací proces už u batolat. Sděluje posluchačům základní principy, jak děti 

v učení jazyků mohou dosáhnout maxima svého potenciálu. Objasňuje i některé pověry o 

výchově dětí v tomto prostředí. Např. to, že tyto děti kombinují v určitou chvíli oba jazyky, 

neznamená, že jsou zmatené. Pouze si některá slova „půjčují“ z druhého jazyka (třeba 

z důvodu, že toto slovo či slovní spojení častěji slyšeli od druhého rodiče). Tuto skutečnost 

odborníci nazývají code-mixing, zatímco code-switching je přepínání z jednoho kódu do 
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jiného. Přepínání se týká osoby, se kterou mluví a také prostředí, ve kterém mluví. Striktní 

rozdělení a dodržování jednotnosti v osobě mluvčího a prostředí je nutností. V případě 

rodiny Ramirez – s tatínkem děti mluví španělsky, s mamkou slovinsky a ve školce 

anglicky. Ve smíšených manželstvích je toto učení přirozené. U ostatních doporučuje najít 

odlišné jazykové prostředí či lidí, se kterými děti mohou i třeba jen částečně rozvinout své 

jazykové schopnosti. Sledování televizních pořadů lze podle ní doporučit pouze starším 

dětem, malé děti potřebují přímý kontakt s plynně hovořícími lidmi. 

Slovenka Lýdia Machová (Lýdia Machová, The secrets of learning a new laguage. TED 

Salon Brightline Initiative, 2018) sdílí svoji zkušenost z komunity polyglotů a svoji cestu k 

ovládnutí sedmi jazyků. Domnívá se, že být polyglotem není pouze o vrozeném talentu, ale 

zejména o trpělivost, plánování a touze. Radost z učení nového jazyka jí vždy ulehčila 

cestu k jeho perfektnímu zvládnutí. Opakování je nutné pro přenos slovních spojení do 

dlouhodobé paměti a zábavná forma je nutností, aby se z učení nevytratila radost. Wajdi 

Mohamed Ratemi (Wajdi Mohamed Ratemi, The mathematical secrets of Pascal´s triangle, 

TED-Ed 2015) se zabývá možnostmi, které pro objevování matematických souvislostí 

nabízí Pascalův trojúhelník. Mnoho podobných zajímavých kreslených videí v oblasti 

matematiky, vědy, historie atd. nabízí TED-Ed. 

Kategorie CL 

Oba příspěvky se týkají změny organizace systému. Sam Kass (Kategorie CL 

Sam Kass, Want kids to learn well? Feed them well, TED Talks Live 2015) vyzdvihuje a 

potvrzuje, že nutričně vyvážená a pravidelná strava zlepší výkony dětí ve škole až o 20 %. 

Popisuje zkušenost s programem, který zajišťoval ranní snídaně a obědy nejprve pro chudé 

děti. Později kvůli stigmatizaci „snídaňových“ dětí, se program otevřel pro všechny děti ve 

škole.  

Druhý příspěvek se týká začátku vyučování pro děti v pubertě. Wendy Troxel (Wendy 

Troxel, Why school should start later for teens, TEDxManhattanBeach, 2016) objasňuje 

cirkadiánní rytmus (jeden z biorytmů), který řídí náš rytmus spánku a bdělosti. U 

adolescentů dochází k uvolňování hormonu melatoninu, který má na tento biorytmus vliv, 

až okolo 11 hodiny večer, což je až o 2 hodiny později než u malých dětí a dospělých. 

Chronická spánková deprivace mezi dospívajícími úzce souvisí se školními výsledky. A 
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také má zdravotní rizika – duševní poruchy, obezitu, kardiovaskulární a metabolické 

poruchy. 

Kategorie CD 

Tři videa spadající do kategorie CD se týkají technologického rozvoje vzdělávacích 

možností. Mohamad Jebara (Kategorie CD 

Mohamad Jebara, This company pays kids to do their math homework, TED@Westpac, 

2017), nadšený propagátor krásy matematiky popisuje odvážnou myšlenku – platit 

studentům za dokončení jejich týdenních úkolů z matematiky. Tvrdí že ten, kdo porozumí 

matematice, obecně se snáze orientuje v dnešním světě, který je plný falešných či 

nepřesných zpráv. Udržet motivaci studentů matematiky je podle něj důležité pro celé 

fungování budoucí ekonomiky a zajištění analytických expertů. Mnoho rutinních 

zaměstnání v budoucnu nebude potřeba. Začal se zamýšlet nad zbytečnou ztrátou motivace 

spousty studentů matematiky během dlouhé a nelehké cesty k jejímu hlubšímu poznání. 

Pravidelné pobídky fungují pouze, pokud studenti pracují a doplňují si mezery ve svém 

porozumění matematice pravidelně. Ověřili si, že je daleko účinnější ocenit studenty za 

jejich přístup a úsilí než za výsledky testů. Mladším studentům postačí trofej, ale starší 

studenti skutečně potřebují hotovost. Nastaví týdenní zápisné na využívání programu, a 

pokud student splní týdenní práci, na jeho účet přibude patřičná suma. Motivační síla se 

oslabí, pokud se odměna zpozdí. Z ekonomického hlediska platí, že pokud nepoužíváme 

okamžité odměny, podceňujeme jejich výsledek. Jako společnost jsme vcelku zvyklí 

využívat finanční pobídky ať už od vlády, zaměstnavatele či doma.  

Podobně revoluční je i příspěvek Michaela Bodekaera (Michael Bodekaer, How virtual lab 

will revolutionize science class, TEDxCern, 2016). On a jeho kolegové – učitelé, 

psychologové, vědci a vývojáři se zaměřil na vývoj virtuálního simulátoru pro výuku 

vědeckých předmětů. Během vystoupení ukázal, jak si s použitím virtuální reality může 

člověk zkusit ovládat mikroskop, provést pokus, ale i se natolik „zmenšit“, aby viděl 

replikaci DNA na vlastní oči. Podle Bodekaera je potřeba, aby učitelé přírodovědných 

předmětů přijali nové metody za své a otevřeli pro ně dveře svých tříd. Tyto simulace 

fungují i bez virtuálních brýlí a sluchátek, lze s nimi pracovat i na telefonech či tabletech. 



51 

 

Sal Khan ve videu (Sal Khan, Let is teach kids for mastery not test scores, TED Talk Live, 

2015) popisuje začátky, cestu a hlavní pilíře úspěšného fungování Khan Academie. Začalo 

to tím, že připravil pár výukových videí pro své bratrance. Ti měli problémy 

s matematikou. Nebylo to tím, že by neměli matematické geny, ale z toho důvodu, že si 

byli nejistí v algebře. Jakmile videa zveřejnil, uvědomil si, že se na ně dívají nejen jeho 

bratranci. Viděl, že mnoho studentů, kteří studují vyšší matematiku, se potřebuje vrátit 

k jednodušším matematickým dovednostem a pochopení operací. Postupný progres 

v matematice přirovnává k procesu osvojování dovedností v karate či k cestě hudebníka 

k perfektnímu zvládnutí symfonie. Tak jak se karatista ve svém umění posouvá od bílého a 

žlutého pásku až k tomu černému, tak je potřeba nahlížet i na proces učení matematiky. 

Bez dobrých základů a úplného porozumění fungování matematických principů, nelze 

stavět další patra vyšší matematiky. Rozporuje tradiční systém učení studentů ve věkově 

rozřazených třídách a tradiční způsob testování, který podle něj způsobuje právě ty mezery 

v porozumění, které se postupně hromadí či zvětšují. Dochází k paradoxu, že i přesto, že 

studenti neznají např. 25 % ze základu, postupují k náročnějším a složitějším lekcím. Na 

těch se pak stává absurdní situace, že velká část studentů není schopná se napojit. Ověřil si, 

že je potřeba změnit proces výuky matematiky. Mastery learning je postavené na faktu, že 

není omezen čas pro zvládnutí jednotlivých kroků, ale fixní je plně zvládnout každou 

etapu. Tento postup podporuje odhodlanost, snahu a houževnatost. Zmiňuje také 

skutečnost, že takový princip se objevil již před sto lety, měl výsledky, ale byl logisticky 

náročný. Dnes již máme nástroje k personalizaci, vytváření hodnocení na požádání zpětnou 

vazbu. To jsou nástroje pro převzetí odpovědnosti za své vlastní učení a potvrzení toho, že 

selhání je přirozený moment učení.  

Geoffrey Canada (Geoffrey Canada, Our failing schools. Enough is enough, TEDTalks 

Education, 2013) se domnívá, že se vzdělávání ocitá na pomyslném útesu a domnívá se, že 

školy potřebují „lepší obchodní plán“. Standardizované testování považuje za příčinu 

ztráty motivací dětí k učení, protože dává signály – nejsi dost dobrý. Tato demotivace 

podle něj nejvíce poškozuje možnosti dětí z chudších rodin. Navrhuje proto testovat 

smysluplně a především reflektovat a analyzovat zjištěná data pro zjišťování 

individuálních vzdělávacích potřeb. Využívat testování a nejnovější vědecké poznatky ke 

změně pedagogických přístupů i podpoře mimoškolního vzdělávání s ohledem na jeho 
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kladný vliv na učení. Klade velký důraz na to, aby děti zakoušely, že jim jako jejich 

průvodci nedovolíme selhat. Uvědomuje si, že pokud je třeba něco změnit, je vždy potřeba 

být radikální, i když to nebývá příliš populární. 

O vzdělávání pro budoucnost mluvil v Praze na TEDx Prague, Michael Šebek (Michael 

Šebek, Vzdělávání pro budoucnost, TEDx, PragueEd, 2018), odborník na robotiku a 

kybernetiku. Zamýšlí se nad klíčovými atributy vzdělávání, které budou platné i v nyní 

nejasné budoucnosti. Je přesvědčený, že uvědomění si těchto hodnot a jejich rozvoj je 

nejdůležitější pro všechny typy škol, zejména ty nejnižší. Patří mezi ně podle něj myšlení – 

kritické, logické, tvůrčí. V návaznosti na to kreativita – společenská, technická, umělecká a 

řemeslná. Velmi důležitá bude flexibilita – ochota dělat změny a sám se měnit. A s tím 

připomíná také skutečnost, že doba specialistů skončila a začíná doba „generalistů“ a že 

tedy široký rozhled, porozumění principům života, světa a vesmíru je nezbytné. Ve svých 

přednáškách na ČVUT cílí na rozvoj myšlení studentů. Neučí nejnovější technologie, ale 

učí technologie, které ještě neexistují. Tím připravuje studenty nejen na jejich první 

zaměstnání, ale i na to poslední.  

Umožnit dětem poznávat okolní svět, jeho zákonitosti i nástrahy je tématem příspěvku 

Gevera Tulleyho (Gever Tulley, 5 dangerous things you shoud let your kids do,TED2007, 

2007). Vychází ze své zkušenosti ze Tinkering school – školy opravování – místa, kde se 

děti mohou beztrestně pustit do rozebírání přístrojů a poznávat, jak fungují. Upozorňuje, že 

dnešní doba není příznivá a příhodná pro dětskou potřebu svobodného poznávání. Všechna 

upozornění na nebezpečnost nástrojů a přístrojů, povinné informace o „přílišné“ ostrosti 

nožů, nůžek a jejich nevhodnosti pro mladší děti, vedou k tomu, že děti s těmito nástroji 

skutečně neumí zacházet, bojí se „nebezpečných“ předmětů, protože si k nim nemohly 

najít cestu a postupně se s nimi seznamovat a naučit je používat. Doporučuje proto nejen 

dopřát dětem dostatek zkušeností s kapesními nožíky, sirkami a rozebíráním a následným 

skládáním přístrojů, ale za velmi vhodnou aktivitu považuje hod oštěpem. Zacílení na terč 

rozvíjí zrakové vnímání, schopnost předvídání a koncentraci. Celkově jde o výjimečnou 

možnost rozvoje analytických a fyzických dovedností. 
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4.3.3 Analýza příspěvků ACD, ACL, LDC, ACDL 

ACD 

Gene Luen Yang (Gene Luen Yang. Comics belong in the classroom, 

TEDxManhattanBeach, 2016) jako nadšený obdivovatel umění komiksu popisuje historii 

vnímání komiksu ve vyučování a jeho současnou hodnotu a možnosti využití ve 

vyučování. V komiksu vidí mocný a osvědčený vzdělávací nástroj. Mladá generace je 

zvyklá na přehršel vizuálních podnětů a komiksové příběhy jsou proto tak populární. 

Minulost, současnost i budoucnost se může odehrávat přehledně na jediné stránce. Je 

snadné se v příběhu vrátit zpět, pokud dítě zjistí, že něčemu nerozumí. V současnosti 

existuje stále více a více komiksů se vzdělávacím obsahem a knihovníci dětem rádi poradí, 

i oni přijali tuto literaturu za svou. Už ve čtyřicátých letech 20. století představoval komiks 

velký fenomén a inovativní učitelé jeho sílu využívali ve vyučování již tehdy. V roce 1954 

vyšla kniha, ve které její autor varoval, že komiksy vedou k delikvenci mladistvých. To 

přineslo na čas obecně neuctivý a pohrdlivý pohled na komiksy a zejména pak ve školních 

hodinách. V sedmdesátých letech si pomalu hledaly cestu zpět nejprve jako četba pod 

lavicí a nyní ho učitelé využívají stále častěji a účinněji při výuce. Buď jako prostředek 

motivace či přímo jako součásti jazykových hodin či výuky historie. 

Motivace je hlavním tématem i příspěvku – 3 pravidla, jak zažehnout proces učení 

(Ramsey Musallam, 3 rules to spark learning, TEDTalks Education, 2013). Ramsey 

Musallam v něm upozorňuje na důležitost podpory dětské zvídavosti. Ve svých hodinách 

chemie vítá otázky studentů, bere je jako okna k dalšímu poznávání. Řídí se heslem, že 

otázky mohou být okny k velké instrukci, ale nikdy ne naopak (instrukce nenavádí 

k podnětným otázkám). Uvádí, že určitá úroveň nepořádku je nutná a podnětná. Pro 

pracovní klima i podporu nevyhnutelnosti procesu pokusů a omylů. Každý student je 

jedinečný a společná i individuální reflexe je účinnou cestou k podněcování zvědavosti, 

hledání dalších informací a souvislostí. 

Nutnost účinné zpětné vazby vyučovacích hodin více rozvádí Bill Gates (Bill Gates, 

Teachers need real feedback, TEDTalks Education, 2013). Ten tvrdí, že video záznam 

hodiny pomůže pedagogovi pochopit proces učení a hledat účinnější strategie, metody i 

formy. 
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ACL  

Rita Pierson,Every kid needs a champion, TEDTalks Education, 2013 ve svém velice 

populárním a emocemi nabitém příspěvku zmiňuje obrovskou sílu vlivu učitelů na děti. 

Popisuje, jak je pro každé dítě důležité zažít pocit vítězství a pocítit přímou podporu. 

Vyučování má učiteli poskytovat radost, stejně tak jako dětem učení. S vědomím toho, jak 

důležitá role učitele je, Rita Pierson doporučuje pedagogům, aby neustále pracovali sami 

na sobě, budovali v dětech jejich vlastní sebeuvědomění a vnitřní pocit, že si zaslouží 

dobré vzdělání. Aby samy přijímaly od učitelů pozitivní vzkazy a naučily se nebát 

riskovat. Sama podle svých zkušeností doporučuje určitý dramatický a herecký přístup 

v učitelské roli, který pomáhá budování cenných vzájemných kontaktů mezi dětmi a 

učitelem. Jejím velkým vzorem byla její matka, která byla ve své učitelské roli velmi 

oblíbená. Děti se podle ní neučí od lidí, které nemají rády. Danielle R. Moss (Danielle R. 

Moss, How we can help the „fogotten middle“ reach their potential, TEDWomen 2018, 

2018) se věnuje velmi zajímavému fenoménu – tzv. opomíjenému či přehlíženému 

průměru – tedy studentům bez větších kázeňských potíží, dětí na první pohled 

nevyčnívajících a nerušících. Jako šéfka výkonného výboru Oliver Scholars se věnuje 

přípravě a podpoře afroamerických a latino studentů s vysokým studijním potenciálem. 

Věří, že  tyto děti v sobě skrývají velký potenciál. Snaží se neustále svým studentům 

předávat signály, že oni sami jsou zodpovědné za dosažení úspěchu na VŠ. Vysoká 

očekávání společně s poskytnutím nástrojů a strategií (mentoring, všeobecný přístup ke 

kolegiální podpoře, mezinárodní výjezdní programy přístupné nejen těm úplně nejlepším) 

jsou možnou cestou k tomu, aby studenti zůstali motivovaní po celou dobu studia na VŠ. 

Motivací ke kreativitě se kromě jiného věnuje Ken Robinson Kategorie ACL 

Rita Pierson,Every kid needs a champion, TEDTalks Education, 2013 

Téma: Učitelé mají na děti obrovský vliv. 

Kategorie: Authenticity, Cogito, Locus 

Klíčová slova: kariéra, emoce, osobnost, vztahy 

Hlavní poselství: Každé dítě potřebuje zažít pocit vítězství, podpory a naději 

Další poselství: Důležitost vzájemných kontaktů. 
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Metody, jak na to: Porozumět vzájemným vztahům, umět se omluvit, neustále pracovat 

na sobě a zvyšovat dětského sebevědomí a sebeúcty. Být trochu hercem ve své učitelské 

roli. Budovat v dětech jejich vlastní sebeuvědomění a vnitřní pocit, že si zaslouží dobré 

vzdělání a samy si přijímaly od učitelů pozitivní vzkazy, aby se nebály riskovat. 

Vyučování by mělo učiteli poskytovat radost, stejně tak učení dětem. Učitelé mohou 

mnoho změnit. 

Životní příběh: V dětství sledovala svou matku, jak pomáhala potřebným dětem.  

Lidé, kteří měli velký vliv: Její učitelé, matka 

Zajímavá poznámka: Děti se neučí od lidí, které nemají rády. 

Zábavná poznámka: Problémové děti nejsou nikdy nemocné. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion 

Danielle R. Moss, How we can help the „fogotten middle“ reach their potential, 

TEDWomen 2018, 2018 

Téma: Jak pomoci „opomíjenému průměru“ dosáhnout maximálního potenciálu 

Kategorie: Cogito, Locus, Authenticity 

Klíčová slova: motivace, podpora, vysoká očekávání 

Klíčová slova: motivace, přehlížený průměr (průměrní studenti bez větších kázeňských 

potíží), vysoká očekávání, nečinnost, opomíjení, zapomenutý střední proud (nejen 

studentů, ale i dospělých), odpolední studijní programy, zahraniční pobyty, programy 

přímo na kampusech – tutoři 

Hlavní poselství: Všechny naše cesty jsou tvořeny sérií pomalejších rozjezdů, akcelerací, 

proher a výher. Děti mají získat představu, že jsou samy zodpovědné za dosažení úspěchu 

na VŠ a ujistily se, že každý z nich bude přínosem. 

Další poselství: Myslí si, že v „přehlíženém průměru“ se skrývá velký skrytý potenciál. 

Metody, jak na to:  

1. Vysoká očekávání (neptat se studentů: „Ty chceš na universitu?“, ale ptát se: „Na 

jakou universitu bys rád šel/šla?“ 

2. Poskytnout nástroje, strategie a podporu, kterou si zaslouží, aby mohli dosáhnout 

zlepšení (mentoring – všeobecný přístup ke kolegiální podpoře, SAT (maturita) a 

mezinárodní výjezdní programy (přístupné nejen těm nejlepším). 
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Programy a akce – přímo na kampusu, které umožňují začínajícím studentům se na 

universitě udržet a zůstat motivovaný po celou dobu studia (vidět absolventy ze stejného 

prostředí a podobného zázemí, kteří usilují o stejnou věc a dokáží to). 

Životní příběh: Nadaná studentka, v sedmé třídě – odpor ke studiu, což vedlo 

k průměrným známkám. Matka rozhodla o změně školy, umožnila jí (leadership activities 

v sousedství) a vážně s ní mluvila o studiu na universitě. Věděla, že může víc, ale také 

rozuměla, že jako černá americká žena, nebude mít možnost se dostat z průměru, pokud si 

nebude možnosti sama vytvářet a jít svou vlastní cestou. 

Zábavná poznámka: Přehlížíme je také proto, že se kvůli nim nebudíme obavou, jaké 

hlouposti zase zítra vymyslí.  

Lidé, kteří měli velký vliv: matka, kolegové, studenti 

Stručně o autorčině životě nyní: Dr. Daniella R. Moss je šéfkou výkonného výboru 

Oliver Scholars, organizace věnující se přípravě a podpořte afroamerických a latinských 

studentů s vysokým studijním potenciálem pocházejících z problematických komunit New 

Yorku. Napomáhají jejich úspěšnému studiu na prestižních universitách.  

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_rea

ch_their_full_potential 

Sir Ken Robinson, Do schools kill creativity? TED2006, 2006). Od zveřejnění tohoto 

vystoupení uplynulo již patnáct let a stále neztrácí na aktuálnosti. Apeluje na učitele, aby si 

stále pracovali s Gardnerovou teorií mnohočetné inteligence a rozvíjeli všechny její složky. 

Staví kreativitu na roveň jakékoli jiné gramotnosti a varuje, že zavalení výukou způsobuje 

u dětí nechuť se učit a být kreativní. Kreativitu neodmyslitelně spojuje s procesem 

chybování. Zachováme si ji pouze v případě, že budeme připraveni chybovat. Varuje tedy 

před stigmatizací chyb. 

Shukla Bose (Shukla Bose, Teaching one child at a time, TEDIndia 2009, 2009) 

popisovala cestu, jak se jí a jejím kolegům povedlo založit nové a úspěšné školy pro děti 

z chudinských oblastí, ze slumů. Vyvrací ve svém příspěvku některé mýty o rodičích 

těchto dětí a uvádí, že 80 % jich dochází na třídní schůzky, někde i všichni a o vzdělávání 

svých dětí se zajímají. Osvědčil se jim také program pro zaměstnávání abstinujících otců a 

dalších rodinných příslušníků ve školách a také iniciativa, kdy samy děti učí své 



57 

 

negramotné rodiče číst a psát. Vzhledem k tomu, že děti připravují nejen na vyšší 

vzdělávání, ale také na pozdější složitý život v globálních podmínkách, učí se již malé děti 

ve školce anglicky a postupně každé dítě zlepšuje své vyjadřovací schopnosti 

prostřednictvím čtení anglických pohádek, příběhů a knih. Podle Shukly Bose není 

nejdůležitější materiální vybavení škol, ale to, co se opravdu ve třídách děje. Podporují 

bádání, zkoumání a kreativitu dětí a pečlivě sledují další studijní a životní cesty „svých“ 

dětí. Jsou si vědomi dysfunkčního rodinného prostředí, a proto mají programy i na podporu 

docházky dětí do škol. Z indického prostředí je i příběh, který vypráví Kiran Sehti (Kiran 

Sethi, Kids take charge, TEDIndia 2009, 2009). Ta propaguje praktické učení, propojené 

s místní realitou. Zmiňuje u nás také známé heslo spojené se sametovou revolucí: „Kdo, 

když ne my. Kdy, když ne teď.“ V tomto případě se jedná o projekty, které propojily děti 

s živoucí realitou města či okolí jejich školy. Původně 200 dětí ze školy v Riverside 

změnilo podmínky městského prostoru v Ahmedabádu. Díky jim jednou za měsíc v ulicích 

utichne provoz a město se otevře dětem a doprovodným aktivitám. V návaznosti na tento 

projekt, se uskutečnily podobné projekty po celé Indii („1 věc, která vás trápí – 1 týden a 

změňte to“) a sbírají podobné příběhy o projektech, které vedly k nějaké zajímavé či 

podstatné změně okolního prostředí. Kiran Sehti je přesvědčena, že pokud dospělí dětem 

věří, děti vymyslí řešení pro velkou řadu problémů. 

LDC  

Claudia Miner se věnuje problematice dostupného a účinného předškolního vzdělávání 

(Claudia Miner, A new way to get every child ready for kindergarten, TED2019, 2019). 

Představuje nový projekt předškolního vzdělávání (UPSTART), který navazuje na 

předchozí aktivitu orientovanou na předškolní vzdělávání (HEADSTART). Projekt Upstart 

cílí na dva milióny amerických dětí bez perspektivy, že budou moct navštěvovat školku 

v raném věku. Jde o počítačový software časného učení, který dětem prostřednictvím 

patnácti minut denně u obrazovky, zlepší jejich vyjadřovací schopnosti, matematickou a 

předčtenářskou gramotnost. Tento systém je navržený tak, aby instrukce pro děti byly 

individualizované. Pomáhá rozvíjet dovednosti ve čtení, matematice a přírodních vědách. 

Rodiče se stávají již v tento moment odpovědní za vyučování svých dětí. Projekt pomáhá 

překonávat bariéry, které omezují čtyřletým dětem návštěvu školek. 
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Ron Finley je nadšený zahradník z chudé jižní části Los Angeles. Ve svém emotivním 

příspěvku (Ron Finley, A guerilla gardener in South Central LA, TED2013, 2013) 

popisuje, jak se změnil pohled mnoha lidí na jejich bezprostřední okolí, potom co začal 

osazovat zeleninou a květinami nevyužité plochy v majetku města. Doporučuje všem zažít 

pocit, kdy na vlastní kůži zažíváte velké změny. Ověřil si, že pokud děti samy vypěstují 

rajčata, také je snědí s větší chutí. Považuje se za „ekorevolucionáře“ a tvrdí, že pokud je 

jídlo problém, je i řešením. Přiblížit dětem pěstování zeleniny může podle něj ovlivnit 

jejich život a pomoci jim si uvědomit důležitost péče o tělesnou kondici.Kategorie LDC 

Claudia Miner, A new way to get every child ready for kindergarten, TED2019, 2019 

Téma: Nová cesta, jak připravit děti na vstup do školky a školy 

Kategorie: Digitus, Cogito, Locus. 

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, časný vstup do školky, podpora školní zralosti 

Východisko: V USA probíhal projekt předškolního vzdělávání Head start a i přesto jsou 

stále dva milióny dětí bez perspektivy chození do školky v raném věku. Tento projekt to 

má doplnit, nikoliv nahradit. Bariéry, které brání tomu, aby čtyřletí chodili do školek – 

geografická poloha, doprava a volba rodičů (tato péče není v žádném státě uzákoněna jako 

povinná.) Podle statistiky je 25 % šance, že dítě nedokončí školní docházku, 40 % 

pravděpodobnost, že se stane už v pubertě rodičem a o 60 % se sníží pravděpodobnost, že 

půjde na vysokou, pokud vstupuje do školy bez základních dovedností. 

Hlavní poselství: Nejlepší strategií učení dětí je začít již v raném věku okolo čtyř let. 

Další poselství: Můžete se přidat. Buď pomoci projekt pilotovat, nebo sdílet infomaci 

s představiteli místní samosprávy. 

Metody, jak na to: Představuje projekt předškolního vzdělávání UPSTART, který 

testovali v Utahu, Indianě, Jižní Karolíně. Jde o počítačový software (early learning), který 

dětem během 15 minut u obrazovky zlepší jejich vyjadřovací schopnosti, matematickou a 

předčtenářskou gramotnost (americká pediatrická společnost pro čtyřleté povoluje hodinu 

denně u počítače). Rodiče se stávají již v tento moment odpovědní za vyučování svých 

dětí. Vyvinuli software pro předškoláky, který je navržený tak, aby instrukce pro děti byly 

individualizované (čtení, matematika a přírodní vědy). Experti z oblasti sociologie, 

neurologie a psychologie radili, jak by měl software vypadat. 
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Životní příběh: původně historička 

Zajímavé slovní spojení: watershed moment – zlomový moment 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kin

dergarten 

Ron Finley, A guerilla gardener in South Central LA, TED2013, 2013 

Téma: Udržitelnost znamená udržovat 

Kategorie: Local, Digitus, Cogito 

Klíčová slova: udržovat, okolní prostředí, veřejný prostor 

Hlavní poselství: Být svědkem změn ve své blízkosti, změní náš pohled na okolní 

prostředí. 

Další poselství: Zahradničení je terapeutická věc, zejména ve městě. 

Metody, jak na to: Stát se manažerem vlastní reality. Zažít změny na vlastní kůži. Pokud 

děti vypěstují rajčata, také je snědí. Děti si lépe uvědomí, jak jídlo ovlivňuje jejich život, 

tělesnou kondici. Otevřít farmářské trhy. Bez zlepšení kvality půdy, nebude mít pěstování 

takový úspěch. Bez změny pohledu, nezměníme naše okolí k lepšímu. 

Životní příběh: Rozhodl se začít osazovat zeleninou, zanedbané části města. Získali 

podporu města. Žije v jižní části Los Angeles, kde často lidé umírají na snadno léčitelná 

onemocnění, kde je pětkrát víc obézních lidí než např. v Beverly Hills. V jeho okolí je 

spousta prázdných a zanedbaných parcel. Začal osazovat zadarmo okolní pozemky. Někdo 

si stěžoval na radnici, podali proti zákazu petici a byli úspěšní. Rozhodl se, že problém je 

vlastně řešením. Jídlo je problémem a také řešením. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Jeho dětství a život v komunitě 

Zajímavá poznámka: Nabízet zboží mnichům nebude tak výhodné, protože oni nebudou 

chtít. Jídlo je problémem – jídlo je řešením. Rýč je naší společnou zbraní. Okrašluji okolí 

zahradami, podobně jako umělci prostřednictvím graffiti. 

Zajímavé slovní spojení: Drive-thrus are killing more people than the drive-bys (Rychlá 

občerstvení zabíjejí víc lidí než ostřelovači z auta). Ecolutionary Renegate 

(ekorevolucionář) 
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Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la 

Emily Pilloton, Teaching design for change, TEDGlobal 2010, 2010) výstižně popisuje 

charakter a potřeby chudé zemědělské oblasti v Severní Karolině a možnosti, které otvírá 

kooperace veřejného školského systému v takové oblasti s nadšenci pro design. Prvním 

krokem k takové spolupráci bylo vytvoření nového, funkčního a vstřícného prostředí jak 

uvnitř školy, tak v jejím okolí. První materiální změna se stala v počítačových učebnách a 

proměnila vztah studentů k technice. Už se nejednalo jen o místo, kde se děti testují a 

rychle je posléze opouští. Nyní jde o prostor, který je přívětivý, přátelský a 

zprostředkovává široký společenský kontakt studentů. Dále byl vybudován funkční 

venkovní prostoru. Ten učitelé se svými žáky začali využívat k venkovnímu vyučování a 

pohybu. Druhým a nejtěžším úkolem spolupráce bylo vytvoření nového kurikula, podpory 

internetového připojení a zlepšení počítačového vybavení domácností. Třetí úkol je 

kontinuální práce na programu design jako vzdělávání. To znamená vnímat design 

samotný jako proces neustálého vzdělávání a obohacování. Jde o návrat manuální práce do 

školy a její smysluplné napojení na místní komunitu. Nejde primárně o výuku řemeslníků, 

ale i o objevování materiálů, společné plánování projektů a rozvoj zručnosti všech dětí. 

Propojování vnitřního světa jednotlivce s potřebami okolí je velice žádoucí pro celou 

komunitu. Vzdělávání ve spolupráci s designem představuje v místních podmínkách nové 

možnosti, celkovou transformaci, zatraktivnění a oživení místa. 

ACDL 

Matt Goldman v příspěvku nazvaném Hledání aha momentů (Matt Goldman, The search 

for „aha!“ moments, TED Salon: Brightline Initiative, 2017) popisuje, jak je podle něho 

důležité stále přetvářet prostředí, tak, aby bylo harmonické, podnětné a dlouhodobě 

udržitelné. Jak ve své hudební tvorbě, tak při práci s dětmi je podle něj klíčové naslouchat 

názorům ostatních a vytvářet ve svém okolí vždy o trochu lepší, bezpečnější a otevřenější 

prostředí, než je ve vnějším světě. Občasné a nahodilé „aha“ momenty se pak dějí záměrně 

a častěji. Dlouhodobě se zabývá tvorbou příznivého prostředí pro rozvoj kreativity, protože 

jen tehdy mohou děti dobře prospívat a být vtaženy do procesu výuky. Jde zde o jasný 
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záměr, účelnost a zanícení. Dále osobní integritu, přímou komunikaci a jasná očekávání. 

Také pěstování pevné vůle, vytrvalosti a nebojácnost opakovat pokusy.  

Vzhledem k tomu, že lidé jsou obecně inovátory od přírody, hledá s kolegy cesty, aby 

inovace byly snadnější a častější. Obecně tvrdí, že pro zavádění inovací je důležité 

přijmout pohledy z více perspektiv. Nebát se otevřeně projevit nesouhlas, jít do rizika a 

slavit chyby a být odhodlaný změny provést. Popisuje změnu klimatu v prostředí, kde se 

mluví „stejným hlasem“. Tedy tímtéž způsobem mluvit o kolegovi v jeho přítomnosti i 

v jeho nepřítomnosti. To pomáhá k účelnému fungování kulatých stolů, nacházení 

konsensu a všeobecnému přijímání změn. Matt Goldman vyzdvihuje výstupy, ke kterým 

v souvislosti s pozitivním prostředím došly děti šestého ročníku. Jde o následující výzvy. 

Buďme angažovaní, přítomní a vnímaví k ostatním. Respektujme a podporujme to, co 

ostatní potřebují k učení. Mějme pochopení pro naše různorodosti, tedy způsoby, jak 

vypadáme, myslíme a jednáme. Kultivujme praktický nácvik našeho sebeuvědomění a 

povědomí o ostatních. Odměňujme se a udělejme si čas pro radost a zábavu. Přijímejme 

výzvy, nebojme se dělat chyby a jejich prostřednictvím se podporujme. 

Dva příspěvky populárního řečníka sira Kena Robinsona popisují naléhavou potřebu 

změny a její příčiny. První video z roku 2010 (Sir Ken Robinson, Bring on the learning 

revolution,TED2010, 2010) vychází z premisy, že každý vzdělávací systém na světě 

v tomto momentě prochází proměnou a ta není zatím dostatečná. Není pro reformu 

spočívající v naklonování fungujících modelů, ale je pro změnu podmínek učení a klimatu 

příhodného pro učení tak, aby vzdělání skutečně bylo cestou k odhalování talentu a 

zlepšování lidských zdrojů. To podle Robinsona není možné bez osvobození od svázanosti 

se starým tzv. industriálním modelem školství, založeném na přímočarosti a podobnosti 

lidí. Nový model školství nazývá zemědělský proto, že každá škola v budoucnosti má šanci 

vzkvétat. Tedy přizpůsobení se místním podmínkám a personalizovat vyučování dle potřeb 

učících se. Nové technologie přinášejí talentovaným učitelům nové možnosti a významná 

je také podpora široké veřejnosti, zejména celospolečenské pochopení změn. Výborně 

zvolený je výběr citátu k tématu. „Dogma klidné minulosti neodpovídá bouřlivé 

přítomnosti. Příležitost je naplněna nesnázemi a my s takovou příležitostí musíme růst. 
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Naše doba je jiná, proto musíme přemýšlet jinak a chovat se jinak. Musíme osvobodit sami 

sebe a poté svou zemi zachráníme.“ (Abraham Lincoln, 1862). 

V dalším populárním příspěvku z roku 2013 (Sir Ken Robinson, How to escape 

education´s death valley, TEDTalks Education, 2013) sir Robinson tvrdí, že učitelé jsou 

podporování v tom, aby pracovali podle daných algoritmů, ale nejsou již vedeni k tomu, 

aby v dětech podněcovali sílu kreativity. Dobrý manažér ví, že pro maximální rozvoj dítěte 

je účinnější volit lidský přístup. Je vhodnější řídit a ovlivňovat klima a prostředí, než jen 

přikazovat a mechanicky kontrolovat. Cestu vidí v přenesení zodpovědnosti na jednotlivé 

školy, podobně jako ve Finsku. Jeho řečnická otázka týkající se alternativních programů, 

jasně navádí posluchače k zamyšlení, že je dnes těžké rozlišit, co je tradiční a co je 

alternativní. Alternativní programy jsou ty, které jsou šité na míru, podporují učitele, vazby 

na komunitu, bohaté a široké kurikulum a zapojují studenty do školních i mimoškolních 

programů. Fungují, ale co je na nich alternativního? Pokud se výše uvedené atributy stanou 

normou, nebude třeba alternativ. Je přesvědčený, že učitelé jsou pilířem úspěchu školy. 

Skvělí učitelé také mentorují, stimulují, provokují a zapojují se do procesu vytváření 

prostředí škol, které je pro učení podnětné. 

S kulturou současného vzdělávání se podle něj neslučují tři principy, na jejichž základě 

vzkvétá lidský život – různorodost, zvědavost a kreativita. Lidé jsou ve své přirozenosti 

rozdílní a různorodí. Ale školské systémy jsou ale založeny na konformitě. Děti se učí 

přirozeně a je těžké jejich přirozenou chuť po učení potlačit či vymýtit. Přesto se to někdy 

stává – mechanickým přístupem, postrádajícím lidský rozměr. Školy se probudí k životu, 

pokud si všichni budou vážit vztahu učitele a žáka, kontaktů s rodiči a kolegy. 

Důležité je podle Robinsona definovat podmínky, ve kterých se učení daří a ve kterých 

naopak učení selhává. Kultura školy je naprosto klíčová. Její rolí je podporovat lidi, kteří 

jsou iniciátory změn. Motivovat kolegy ke změnám nakloněné, aby je vzali za své a 

vysvětlovat těm, kteří tomu ještě nerozumí, nebo rozumět nechtějí. 

4.3.4 Poznámky k analýze 

Úzké propojení sebevědomí, sebeúcty a pocitu „ano, zvládnu to“, s procesem učení mi 

ukázala kategorie AC a také časté váhání, zda je vystoupení více AC nebo CA. Většinou 



63 

 

jsem subjektivně volila variantu AC, což znamená, že jsem přesvědčena, že aspekty 

týkající se A, beru osobně jako prvořadé. 

Žádný příspěvek nakonec nezůstal v izolované kategorii D a L, přestože příspěvek o 

podstatné roli nebezpečných her na krátký čas byl v D, protože jeho D akcent byl 

ohromný. Tím, že jsem ho nakonec přiřadila DC, jsem si ujasnila význam „tvůrčího 

myšlení“. Ještě jeden příspěvek změnil své původní místo. Vystoupení o přeměně 

nevyužívaných ploch v jižní části Los Angeles jsem původně označila pouhým písmenem 

L. Nemohla jsem se rozhodnout mezi kategoriemi L a LD, a nakonec zakotvila u LDC. Až 

při analýze se totiž ukázala úzká souvislost s dalším podobně směřovaným příspěvkem o 

propojení školního prostředí, místního prostředí a designu. 

5 Syntéza 

Po hlubším prozkoumání příspěvků, obsahových průniků a shodných vyjádření, jsem 

provedla syntézu, při níž jsem se zaměřila na jednotlivé základní jádrové hodnoty 

vzdělávání. Dále jsem rozebrala v rámci vícekrát zmíněných témat hlavní cíle, které řečníci 

zmínili. Na jejich základě navrhli cesty k jejich dosažení – ty jsem shrnula a přiřadila je 

k jednotlivým cílům. Závěrečná kapitola se zabývá porovnáním cílů a cest navrhovaných 

řečníky s obecnou realitou české školy, rámovanou popisem pedagogických odborníků a 

shrnující směřování do roku 2030. 

Každá škola má své vlastní klima, ve kterém koexistují stabilní trvalé hodnoty v symbióze 

s postupnými proměnami, zlepšeními a inovacemi. Prostředí a klima každé školy vytvářejí 

nejen její zaměstnanci, žáci a rodiče, ale formuje je celé lokální ukotvení v regionu. Touto 

optikou je třeba číst závěry práce. Subjektivita výběru videí a z ní vyplývající omezená 

platnost výsledků dá čtenáři možnost se dále zamyslet nad hodnotami, cíli a cestami, které 

on sám považuje za nosné a rozšířit je ve svém vlastním vědomí, a tak porovnat svou 

vlastní realitu se zkušenostmi z geograficky a kulturně odlišného prostředí. Zároveň si 

může uvědomit, že rychlost a množství proměn nemusí být vždy tím prvořadým cílem a 

zárukou budoucího úspěchu. Výsledky nejsou výčtem pouček, ale souhrnem zkušeností 

jednotlivých řečníků, jejich přemýšlení o světě jednotlivce a společnosti. 
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5.1.1 Obsahová syntéza – trvalé hodnoty vyučování 

Etický ústřední základ čišící ze všech videí (zejména v kategoriích A) zahrnoval podporu, 

pomoc, úctu a slušnost související s autentickou autoritou učitele navázanou na akceptaci 

osobnosti dětí, jejich individuality i rodinného zázemí. Jako nosné pilíře vzdělávání 

opakovaně zazněly tyto základní hodnoty, které by měl učitel za všech okolností dětem 

předávat: pevná vůle, houževnatost, vytrvalost, odhodlání, naděje a neustálá očekávání, 

integrita, sdílení, akceptace rolí, komunikace a s ní související pozitivní přesvědčení o 

možnostech dětí. Mezi cíle související s rozumovými a praktickými cíli vyučování, které 

řečníci akcentovali: rozvoj myšlení, zaměření, kreativity, flexibility (pružné přizpůsobení 

okamžitým podmínkám), adaptability (přenášení zkušeností z jedné oblasti do jiné). Vše 

zastřešovala důvěra ve vztahu učitele a žáka. 

Tabulka 1 – Jádrové hodnoty zmíněné řečníky 

Jádrové hodnoty 

Etické Nosné Rozumové a praktické 

Důvěra  Důvěra Důvěra  

Pomoc Pevná vůle Rozvoj myšlení  

Úcta Houževnatost Rozvoj kreativity 

Slušnost Vytrvalost Rozvoj flexibility 

Autenticita Odhodlání Rozvoj adaptability 

Akceptace osobnosti dítěte Naděje  Zaměření 

Akceptace rodinného zázemí Integrita   

 Sdílení a komunikace  

 Přesvědčení o možnostech dětí  

 Neustálá očekávání  

 

 

5.1.2 Dílčí cíle a témata společná více řečníkům  

Podstatná úloha a nevyhnutelnost důvěry ve vztahu učitel – žák zazněla ve většině 

příspěvků, zejména v kategorii A. Úzká souvislost a provázanost vztahu školy a místní 

komunity ilustrují příspěvky nacházející se v kategorii L. Je zmiňovaná i v průnikových 

příspěvcích všech čtyř kategorií. 
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Rozvinout nástroje pro postupné dosažení rovného přístupu ke vzdělání. Toto téma 

rezonovalo zejména v příspěvku Riose, Canady, Della Flory a Rity Pierson. Tedy nejvíce v 

příspěvcích průnikových kategorií AL, ACL, LDC a také ACDL. 

Učit děti překonávat neúspěch bylo velice častým tématem. Buď v souvislosti s přímým 

procesem učení, nebo ve vztahu k motivaci k dalšímu studiu či s ohledem na rozvoj 

profesní kariéry v dospělosti. 

Podpora dítěti vrozené touhy učit se a poznávat naléhavě mířila k posluchačům od různých 

autorů napříč jejich odbornostmi. Jak od matematiků, přírodovědců, tak od sira Robinsona. 

Efektivní práce s chybou akcentovalo také více mluvčích (např. Finkel, Schulz, Robinson). 

Apel na rozvoj adaptability – přenášení zkušeností z jedné oblasti do druhé byl zřejmý 

v příspěvku Emilie Wapnick a pana Šebka. Je patrný ve všech příspěvcích C, CD, CL a 

také AD. 

Podpora a rozvoj kreativity dětí jsou tématem nejen v příspěvcích sira Robinsona, ale také 

Gevera Tulleyho a všech příspěvků v kategorii D. Vzhledem k tomu, že kreativitu učitele 

jsem zahrnula do kategorie A kvůli její provázanosti s autenticitou, je toto cílové téma 

konkrétně dohledatelné mezi těmito příspěvky. Kreativní myšlení zde navazuje na témata 

akceptace, rovných šancí a vyvážených podmínek a podpory pro děvčata i chlapce, nadané 

děti i ty s SPU, děti socio-kulturně znevýhodněné i ty neznevýhodněné. Zároveň je 

podstatná i v příspěvcích AL, kde se jedná o kreativitu společenskou. V příspěvcích AC 

má kreativita přímou souvislost s výukou, metodami a přístupy k dětskému myšlení. 

Tvořivost související s digitálním prostorem přibližují příspěvky v kategorii AD. 

Podpora flexibility – ochota dělat změny a sám se měnit – byla jasně zřejmá v českém 

příspěvku pana Šebka a částečně skrytá v mnoha příspěvcích kategorie C. Děti se učí 

nápodobou a tak akcent flexibility často uvedený v kategorii A je také nástrojem rozvoje a 

uvědomění si důležitosti flexibility. Ta se týká i kategorie L, kde flexibilita a ochota měnit 

a ovlivňovat prostředí, komunitu a tím sám sebe je ústředním tématem. 

Efektivní využívání a zavádění změn, zlepšení a inovací. Tento cíl je odrazovým můstek 

pro jejich úspěšné dosahování. V tomto bodě jsem zdokumentovala pouze malou část 

nabídky TEDu. Technické inovace jsou náplní příspěvků v kategorii C. Ale změny a 
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zlepšení výuky se vyskytují skoro u všech řečníků. Nejde jen o využívání počítačových 

programů „na míru“, odklon od odučeného ke zvládnutému učivu, ale i o princip, jak se 

vhodně, pomalu a efektivně tyto nové technické možnosti ve škole učit využívat. Tento 

bod nezahrnuje jen převratné změny, ale i znovuobjevení či pouhý opětovný akcent na tyto 

metody. Jako příklad lze uvést inspiraci u vypravěčů, magické hodiny přírodních věd, či 

návrat k důležitosti sdílení přečtené knihy, znovupřijetí komiksu do vyučování či 

badatelské principy a metody propojující objevy s místním kontextem. 

Zažehnout proces učení, oživit jej a tím zefektivnit bylo dalším velmi často zmiňovaným 

cílem, který se prolíná s výše uvedeným tématem změn. Nejčastěji zmiňované 

v příspěvcích AC, ale i AD, AL vždy s ohledem na akcent hlavního tématu. 

Důraz na důležitost celoživotního učení naléhavě a poutavě zazněl v příspěvku pana 

Dunlapa. Byl přítomný i v mnoha dalších kategoriích zejména v CD v souvislosti 

s potřebou měnit směr své profesní dráhy i během dospělosti a také jako nástroj pro 

maximální rozvoj osobního potenciálu. 

5.1.3 Cesty k naplnění cílů navrhované řečníky 

Cesty, které vedou k uvedeným cílům, se mnohdy prolínají. Jedna cesta vede k více cílům 

a ty samotné spolu velmi úzce souvisí. 

Pro posílení důvěry ve vztahu učitel – žák řečníci doporučují empaticky a spontánně 

reagovat na otázky dětí a situaci ve třídě. Vzít do hry názory a nápady žáků. Využívat 

otázky – pro motivaci, navození pochybností, porozumění, formování představy. Prožívat 

čas s dětmi i mimo přímé vyučování. Neopominutelná je důvěra a víra v možnosti dětí. 

Není možná bez opuštění předsudků a nálepkování. Řečníci doporučují smysluplně 

zaměstnat děti nejen ty aktivní, ale i „problematické“. Vycházet ze zkušeností dětí, 

pracovat i s jejich negativními prožitky. Dále akceptovat různorodosti, emoce – učit se 

s nimi pracovat (děti i učitelé) a umožnit dětem zažít pocit úspěchu a vítězství. Naučit děti 

přijímat pozitivní vzkazy od učitelů. Mít jasný záměr, účel a projevit zanícení. Velmi 

doporučují kolegiální kooperaci při podpoře dětí a jejich vrozené touhy se učit.  

Jako průvodce jednat přímo, vyjadřovat jasná očekávání a prokazovat svoji vlastní osobní 

integritu. Potvrzují, že učitel, který uzná svou chybu a nevystupuje z pozice, že všechno 
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zná, ale nabízí dětem hodnoty vycházející z jeho autentického postoje, má větší autoritu. 

Osobní integrita, přímá komunikace a jasná očekávání jsou pro děti velkou oporou. Práce 

pedagogů na sobě samých vycházející ze samotné podstaty učitelské role – celoživotní 

vzdělávání a mentoring učitelů (autorita souvisí s autenticitou), je podmínkou jejich práce. 

Vyprávěcí talent učitele spočívá v přesvědčivém a zaujatém emocionálním propojení 

vypravěče a posluchače. 

Pro dosažení cíle – podporovat v dítěti jemu vrozenou touhu učit se a poznávat – navrhují 

řečníci: omezit memorování, zjednodušit jazyk pro věkovou kategorii dětí, mluvit 

přesvědčivě a zaujatě, odepřít okamžité vysvětlení – pro radost z vlastního objevování. 

Nechat děti bádat, zkoumat a podporovat jejich zvědavost a kreativitu. Nebát se učit děti 

riskovat. Doporučují vzájemnou podporu dětí, kolegiální a tutorskou jako motivaci 

k dalšímu studiu. Praktické učení propojovat s místní realitou. Smysluplně pracovat 

s chybou, tedy chybovat s nadhledem, bez rozpaků, ale s uvědoměním. Neomezovat 

multipotenciál, ale rozvíjet ho (dnešní doba je dobou generalistů, už ne specialistů). 

Zábavné učení či malý dramatický výstup podle některých řečníků není v rozporu se 

seriózností a autoritu učitele spíše podpoří. S důvěrou souvisí i oblast předávání morálních 

principů. V tomto bodě doporučují empaticky, spontánně a bez prodlení reagovat na dětské 

otázky. 

Zažehnout proces učení. Tento cíl nabízí pestré cesty: vítat otázky studentů, přijmout 

určitou úroveň nepořádku. Oživit vyučování pokusem, zkoumáním, bádáním, krátkou 

dramatickou scénkou či zaujatě vyprávěným příběhem. Doprovázet výuku obrázkem či 

historickým dokumentem. Podporovat nevyhnutelnost procesu pokusů a omylů v 

souvislosti s rozvojem myšlení. 

Pro rozvoj myšlení – kritického, logického a tvůrčího – řečníci shodně doporučují 

vrstevnické učení, efektivní učení jazyků a důraz na rozvíjení všech složek inteligence. 

Doporučují stavět kreativitu na úroveň gramotnosti. Otázkami podpořit motivaci, navodit 

pochybnosti, porozumění formování a formulování představy, kterou potvrdíme, či 

vyvrátíme. Efektivně pracovat s chybou, poskytnout dostatek času a využívat sílu okamžité 

cílené zpětné vazby. Otázky volit autentické, konkrétní a věcné. Nestigmatizovat chybu a 

podporovat samostatné objevování. Navrhují okamžité pobídky a hodnocení bez prodlení. 
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Vytvořit prostředí pro aktivní proces myšlení, který kontroluje samo zvídavé a motivované 

dítě.  

Pro rozvoj vyjadřovacích schopností a cizích jazyků se mluvčím osvědčily příběhy, deníky 

a komiksy. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti napomáhají kreativní přístupy při čtení. Kromě 

jiného, sdílení myšlenek u společně přečtené knihy, zapisování vlastních postřehů, psaní 

dopisů. Pro účinné uchopení cizího jazyka doporučují najít komunitu lidí z jazykově 

odlišného prostředí a dítěti umožnit časnou a častou zkušenost s takovým prostředím. 

Rovný přístup k vzdělání souvisí podle některých řečníků s dostupností mateřských škol a 

programů pro předškoláky či plnohodnotné a pravidelné stravy. Podstatné je nenálepkovat 

a nevysílat negativní signály o schopnostech a možnostech. Nerozlišovat mezi tradicí a 

alternativou. Nebrat tradici jako normu, ale hledat trvalé hodnoty a přijímat proměny jako 

přirozené obohacení tradice. Akceptovat různorodosti a používat je jako nástroj a 

prostředek k rovnému přístupu ve vzdělání a ke vzdělání. Někteří řečníci vidí cestu 

v odstranění stereotypů vnímání  genderu, proměně způsobu vnímání žáků chlapců jejich 

učitelkami a podpoře dívčí kreativity. Přijímat úroveň rodinného zázemí (kulturního i 

materiálního) a vycházet z něho. Pořádat odpolední a prázdninové mimoškolní aktivity pro 

děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účinně a neprodleně poskytovat dětem 

pedagogicko-psychologickou podporu. Změnit systém testování tak, aby nevysílal signály 

– „nejsi dost dobrý“. Naučit děti vidět, sledovat a akceptovat historické a kulturní 

souvislosti. 

Hojně akcentovaný a zmiňovaný cíl – podpora a rozvoj kreativity – vychází z předpokladu 

průběžného rozvoje tvůrčího myšlení. Řečníci v této souvislosti zmiňují kultivaci okolí, 

propojení designu se školou, tedy přesah školních aktivit do místního prostředí a komunity 

(kreativita společenská, řemeslná a umělecká). Doporučují nepracovat, pokud to není 

žádoucí, podle daných neměnných algoritmů. Zároveň rozvíjet a pozitivně ovlivňovat 

klima a materiální prostředí vhodné pro rozvoj kreativity. Dopřát dětem přiměřenou 

svobodu, samostatnost, aby byly způsobilé plánovat a jednat způsobem, který je nezbytný 

k dosažení cíle. Dopřát dětem hry s nebezpečnými předměty, rozebírání a skládání 

přístrojů i výrobu nástrojů či jednoduchých funkčních výrobků. Zde je úzká souvislost 

s přesvědčením rodičů o důležitosti kreativity a způsobů podstatných k jejímu rozvoji. 
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Přetvářet prostředí – tak, aby bylo podnětné pro učení, je dalším často zmiňovaným cílem. 

Řečníci doporučují mentorování, stimulaci a aktivní zapojení se do procesu vytváření 

podnětného prostředí školy. Vícekrát bylo zmíněno vážit si vztahu učitele a žáka, kontaktů 

s rodiči a kolegy. S tím souvisí apel nerezignovat na spolupráci s rodiči, naopak ji 

akcentovat. Vyhýbat se zjednodušujícím pohledům, které mnohé problémy přičítají obecně 

vlivu „vnějších okolností“. Mluvit „stejným“ hlasem (shodným způsobem v přítomnosti i 

v nepřítomnosti osoby), angažovat se, být vnímavý vůči ostatním a projevovat si vzájemný 

respekt a podporu. Přizpůsobit se místním podmínkám, personalizovat vyučování dle 

potřeb učících se. Otevřít tím školu vnitřním nenásilným proměnám. 

Inovace, změny a zlepšení – souvisejí s proměnami i s přetvářením prostředí (jak klimatu 

třídy a školy, tak materiálního zázemí). V technické a technologické rovině řečníci popisují 

využití virtuální reality v hodinách přírodních věd, čí využití principů zvládnutého učení. 

Online programy šité na míru zažehnou kreativitu učitelů a poskytnou nástroje ke stále 

větší individualizaci. Zazněla zde i otázka vhodnosti rozřazení dětí do věkově 

homogenních tříd. Často zaznívala důležitost sdílení formou kulatých stolů, ať už v podobě 

youtube videí, či osobních setkání.  
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Tabulka 2 – Témata ve světě – cíle a cesty 

Světová témata 

Cíle Cesty 

Posílení důvěry ve 

vztahu učitel – žák 
• Empaticky a spontánně reagovat na otázky dětí a situace ve 

třídě 

• Vzít do hry názory a nápady žáků 

• Využívat otázky – pro motivaci, navození pochybností, 

porozumění a představu 

• Prožívat čas s dětmi i mimo přímou výuku 

• Projevovat důvěru v možnosti dětí 

• Opustit předsudky a nálepkování 

• Smysluplně zaměstnat všechny děti 

• Vycházet ze zkušeností dětí 

• Akceptovat různorodosti 

• Učit se pracovat s emocemi 

• Umožnit dětem zažít pocit úspěchu a vítězství 

• Naučit děti přijímat pozitivní vzkazy  

• Mít jasný záměr, účel 

• Projevit zanícení a zaujetí 

• Kolegiální kooperace při podpoře učení 

Nástroje pro 

postupné dosažení 

rovného přístupu ke 

vzdělávání 

• Široká dostupnost mateřských škol 

• Programy pro předškoláky 

• Plnohodnotná strava 

• Vysílat pozitivní signály, nenálepkovat 

• Nebrat tradici jako normu 

• Akceptovat různorodosti 

• Odstranění stereotypů vnímání gender 

• Akceptovat úroveň rodinného zázemí 

• Pořádat odpolední a prázdninové mimoškolní aktivity 

• Neprodleně poskytovat pedagogicko-psychologickou 

podporu 

• Změnit systém testování 

Podporovat v dítěti 

jemu vrozenou 

touhu učit se 

a poznávat 

• Omezit memorování 

• Zjednodušit jazyk 

• Mluvit přesvědčivě a zaujatě 

• Odepřít okamžité vysvětlení 

• Nechat děti bádat, zkoumat  

• Podporovat jejich zvědavost a kreativitu 

• Učit děti riskovat 

• Vzájemná podpora dětí 

• Propojení učení s místní realitou 

• Smysluplně pracovat s chybou 

• Neomezovat multipotenciál 
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• Zábavné učení 

Zažehnout proces 

učení 
• Vítat otázky studentů 

• Přijmout určitou úroveň nepořádku 

• Oživit vyučování pokusem, zkoumáním, bádáním, 

dramatizací či příběhem 

• Použít doprovodný obrázek či dokument 

• Podporovat proces pokus – omyl 

Rozvoj myšlení – 

kritického, 

logického a tvůrčího 

• Vrstevnické učení 

• Efektivní učení jazyků 

• Rozvoj všech složek inteligence 

• Stavět kreativitu na úroveň gramotnosti 

• Otázkami podpořit motivaci 

• Navodit pochybnosti 

• Efektivně pracovat s chybou 

• Nestigmatizovat chybu 

• Poskytnout dostatek času 

• Využít sílu okamžité cílené zpětné vazby 

• Volit autentické, konkrétní a věcné otázky 

• Okamžité pobídky a hodnocení 

• Vytvořit prostředí pro aktivní proces myšlení 

Podpora a rozvoj 

kreativity 
• Propojení designu se školou 

• Přesah školních aktivit do místního prostředí 

• Nepracovat dle neměnných algoritmů 

• Rozvíjet a ovlivňovat klima a materiální prostředí 

• Dopřát přiměřenou svobodu a samostatnost 

• Umožnit hry s nebezpečnými předměty 

• Rozebírání a skládání přístrojů  

• Výroba nástrojů a jednoduchých výrobků 

Přetváření prostředí • Mentorování 

• Stimulace a aktivní zapojení do přeměny 

• Spolupráce s rodiči 

• Vyhýbat se zjednodušujícím pohledům 

• Mluvit „stejným hlasem“ 

• Angažovat se a být vnímavý 

• Vyjadřovat podporu a respekt 

Inovace • Využití virtuální reality 

• Princip zvládnutého učení 

• Online programy šité na míru 

• Heterogenní třídy 

• Sdílení prostřednictvím „moderních“ kulatých stolů 
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5.2 Porovnání témat a tendencí u nás a ve světě 

Toto srovnání vychází z výše analyzovaných příspěvků a třetí kapitoly, která nastiňuje 

současnou situaci českého školství, zaznamenává některé důležité proměny a dlouhodobé 

tendence, které budou formovat práci učitele v budoucnosti. 

V žádném případě nejde o porovnání reality české školy s realitou škol v zahraničí. Výběr 

videí je omezený a především příspěvky řečníků vycházejí z jejich vlastní místní a 

kulturní reality, jsou inspirované skutečně individuálně prožitými proměnami. Proto 

jediný, kdo může srovnávat jejich pohled na současnou situaci a proměny se situací u nás, 

je pouze samotný český učitel, který může své zkušenosti a vlastní realitu prozkoumat 

z odlišné perspektivy, kterou mu vystoupení řečníků nabídnou.  

Z toho důvodu jsem porovnání některých témat provedla v teoretické deklarativní rovině a 

častěji opakující se témata konkrétnější povahy jsem porovnala nejen s výše popsanou 

obecnou realitou, ale také částečně s vlastní zkušeností.  

Podstatu a nutnost důvěry rezonující mezi pedagogickými odborníky u nás nejen ve vztahu 

učitel – žák jsem naznačila již členěním důležitých poznatků strategie ve třetí kapitole. Je 

společným ústředním bodem i ve většině videí. 

Rovný přístup ke vzdělání a ve vzdělávání je prioritou Strategie 2030+ a je podporován 

napříč názorovým spektrem odborníků. Považují ho za žádoucí a podstatný směr 

vzdělávací politiky. Pro účelné zavádění principů společného vzdělávání je potřebná 

kvalitně zajištěná podpora. Řešení spravedlivého přístupu ke vzdělání se objevuje rámcově 

v celé Strategii a zejména v kapitole SC2 (Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu 

vzdělání a umožnit maximální rozvoj žáků a studentů). Nerovnosti v českém vzdělávání 

mají díky selektivnímu systému škol a velké závislosti výsledků na rodinném původu již 

v prvních stupních vzdělávání podobu nespravedlivých šancí.77 Dokument zmiňuje případy 

segregace v určitých socio-kulturně znevýhodněných oblastech obecně či v menších 

regionech. V této souvislosti je zajímavé porovnání s příspěvky (Rios, Cliatt-Waymanová, 

Canada, Shukla Bose), které se věnují podobné výchozí situaci, která panuje v některých 

regionech ČR. Jde o téma citlivé, aktuální a podstatné i s ohledem na ekonomické dopady.  

 
77 (Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+, 2019, str. 21) 
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Strategie pro řešení složitějších případů zmiňuje „case managment“, tedy účinný nástroj 

pro urychlené řešení kritické situace dítěte. Součinné a rychlé řešení v úzké meziresortní 

spolupráci všech potřebných státních institucí s rodinou je pro dítě a jeho budoucnost 

klíčová. 

Dostupnost mateřských škol a motivace rodičů k jejich využívání je v českém prostředí 

akcentovaná. V českých školách funguje více programů podporující obědy pro děti ze 

znevýhodněných rodin, které podporují některé nadace podporované ministerstvem práce a 

sociálních věcí i ministerstvem školství (např. prostřednictvím nadace Women for 

Women). 

Odborníci se shodují, že účinně a neprodleně poskytovaná pedagogicko-psychologická 

podpora je zásadní. (Olympia Della Flora) Proto ji chtějí co nejvíce přiblížit do škol, ať už 

prostřednictvím plánovaného středního článku, či podle EDUin navrhovaného přesunu 

přímo do škol. Ve shodě se zkušeností Danielly R. Moss (The forgotten middle) 

doporučují, aby pedagogicko-psychologická podpora nesloužila pouze dětem s SPU, 

nadaným či jakkoli znevýhodněným, ale aby podporovala potenciál všech dětí. 

Rodiče i odborníci v Česku si jsou vědomi, že mimoškolní a dobrovolnické aktivity 

přispívají k rozvoji kompetencí a gramotností a že škola není jediným místem, kde se dítě 

učí a rozvíjí. Neformální a zájmové vzdělávání má významný podíl na rozvoji dětského 

potenciálu a osobnosti dětí. Audit EDUin výslovně usiluje o maximální propojení 

formálního a mimoškolního vzdělávání, které výrazně napomáhá rozvoji tzv. měkkých 

dovedností i digitální gramotnosti a dotýká se i tématu znovuobjevení podstatného vlivu 

činností v přírodě na udržitelný rozvoj společnosti a osobního zdraví. V této souvislosti je 

zajímavý návrh G. Canady otevřít školu pro prázdninové a mimoškolní aktivity zejména 

pro socio-kulturně znevýhodněné děti, protože prázdninová absence výuky se u nich 

nejvíce projeví na výsledcích. Mimoškolní aktivity mají často úzkou návaznost na lokální 

podmínky a nabízejí široké možnosti spolupráce s místním prostředím. Podobný efekt 

mohou mít metody tzv. „Service Based Learning“, přístupů kombinujících vzdělávací cíl 

se službou místní komunitě za účelem dosáhnout pragmatické a progresivní zkušenosti 

spolu se zachycením sociálních potřeb, spolupráce s místními organizacemi. 
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Efektivní práce s chybou zmiňovaná v příspěvcích je řešena i v českém prostředí. 

Formativní hodnocení si v různé formě nachází cestu do škol a účelná práce s chybou se 

postupně stává standartním přístupem. Jde o oboustrannou interakci, jejímž cílem je, aby 

žáci nepovažovali chybu a její identifikaci za trest či kritiku své osoby, ale přijmou ji jako 

přirozenou součást učení a výzvu k další práci. Vyložené vyzdvihování chyby jako 

pozitivního nástroje učení ještě není v praxi podle mého plně zakotvené. Řečníci na TEDu 

se zmínili o nutnosti a výhodách chybování s nadhledem a bez rozpaků. Každý se bojí chybovat, 

ale aby chybování bylo objevné, je třeba strach z chybování odstranit. Malé děti chybují a vůbec 

se kvůli tomu necítí zahanbeně, zkoušejí znovu a znovu a z chyby se poučí. Pro účinnou a 

vědomou práci s chybou je nejdůležitější si uvědomit, jak se cítíme, když nemáme pravdu či 

chybujeme. 

Účinné testování určené zejména pro interní potřeby školy a efektivní zlepšení výuky 

z příspěvků zaznělo naléhavě a vyznělo jako dlouhodobá Achillova pata amerického 

systému. Čeští odborníci na školství mají podobný názor. Vidí úzkou souvislost se 

selektivním systémem českého školství a také návaznost na diskuze o obsahu vyučování 

(viz: kapitola 3.5 Všeobecná důvěra ve způsob ověřování výsledků a soudržnost) 

Podpora inovace a experimentu zazněla v příspěvcích často. Nikdy se nejednalo o 

prezentaci jednotlivých metod, či upozorňování, že právě bez této metody či přístupu se 

žádné moderní vyučování neobejde. Šlo vždy o zmínku pramenící ze zkušeností, 

nabídnutou cestu hodnou k prozkoumání. TED nabízí a bude nabízet v tomto směru vždy 

něco nového a zajímavého. Jak v oblasti technických a technologických vylepšení, tak 

změn a vylepšení organizačního či osobnostního rázu. V otázce efektivního zavádění uvádí 

české dokumenty důležitost kolegiální podpory, který by umožnil učitelům podle 

individuálních možností a dovednosti postupně, pomalu a účinně nové přístupy nabalovat 

na své fungující know-how. Strategie staví na využití pozitivních zkušeností mezi školami 

navzájem. Snáze se tak dají určit potřeby, výhody, ale i možná rizika inovativních přístupů. 

Otvírá se např. šance vymezení pedagogického experimentu na principu smlouvy, snížené 

úvazky pro ředitele, lektory a koordinátory z důvodu vzájemných hospitací a reflexí a 

workshopů. Tyto možnosti podpory inovací, změn a zlepšení vzdělávacího procesu 
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v některých školách fungují. Jakmile se stanou běžnou součástí školní reality, proměny 

mohou probíhat efektivněji. 

5.3 Osobní shrnutí  

Osobní subjektivní hodnocení prožitků při poslechu, zaznamenávání a následném 

vyhodnocování a srovnání, mě osobně obohatilo a vyneslo napovrch témata, která jsem do 

té doby nepovažovala za naléhavá, či jsem je řadila do oblasti tzv. vnějších okolností, 

osobou učitele jen těžko ovlivnitelné. Patří mezi ně např. rozpor v účelu testování, procesu 

tvorby a vlastnímu přístupu učitelů při přípravě na ně. Jsem ráda, že v českých 

dokumentech se tato otázka řeší, zní naléhavě a budoucí spolupráce všech aktérů podpoří 

v realitě škol shodu v rozvoji uceleného pojetí testování a ověřování obecných studijních 

předpokladů. 

Další myšlenka, která u mě hodně rezonovala, je idea podpory zapomenutého průměru, 

tedy „bezproblémové“ většiny a akcentu jejich nároku na podporu v oblasti poradentství. 

Moc mě zaujal příspěvek pan Finkela o matematice. Jeho postoje a návodné myšlenky mi 

v mnohém připomněly metodu VOBS (vyučování orientované na budování schémat). 

Zaujalo mne vystoupení pana Šebka, které dokládá důležitost diskuzí a spolupráce 

akademických kruhů s učiteli nižších stupňů. Na zamyšlení je návrh pana Khana na zrušení 

ročníků a postup dle zvládnutého učení. 

Zajímavý a pravdivý je podle mne sarkastický povzdech Kena Robinsona nad 

alternativními způsoby. Mnohdy učitelé uplatňují následování hodné postupy a nehodnotí 

je jako něco zvláštního. Pracují a příliš svou práci neprezentují. Jsou beztak přesvědčeni 

o pozitivním dopadu svého přístupu a metod na učení dětí. Promyšlená sebeprezentace 

v takovém případě může pomoci budování pozitivního obrazu o práci učitele, motivovat 

ostatní k pochopení situace ve školství, jeho budoucímu směřování a prioritách. 

Autenticita učitele v jeho roli podporovatele učení, jeho přijetí osobnosti žáka a prožívání 

dítěte byl v příspěvcích všudypřítomný. Důraz na nepominutelnost podporujícího 

prostředí, doprovázený povzbuzováním jednotlivců k maximálnímu výkonu ve vystoupení 

Rity Pierson přitáhne posluchače nejen jejím projevem, mimikou a nadšením, ale také 

přesvědčením, že snažení žáků vychází primárně z pochvaly, povzbuzení a vyjádřené 
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naděje. „Děti se učí tomu, s čím žijí.“78  Učí se sebeúctě, když žijí v uznání. Učí se 

sebedůvěře, když žijí s povzbuzením. A učí se důvěře, když žijí v naději. 

Prostředí školy není prostor striktně oddělený vzduchotěsnou, zážitky a emoce 

neprostupující stěnou. Naopak škola vždycky byla a je odrazem běžného lidského žití a 

společenského vývoje. Proměny probíhají proto, aby zůstaly zachovány principiálně ty 

klíčové principy, které nechceme ztratit. Analýza mi napomohla některé jádrové hodnoty 

identifikovat. Na těchto pilířích nutně probíhají proměny potřebné k přizpůsobení výuky 

sociálním, ekonomickým, politickým i technologickým změnám. Poslech řečníků mi 

pomohl si uvědomit, že v každé škole na světě čelí žáci, učitelé, ředitelé i rodiče neustálým 

výzvám, které mnohdy přicházejí do škol z vnějšího prostředí a hojně pohlcují kapacitu 

všech účastníků. Porovnání příspěvků se situací u nás mi umožnilo hlubší vhled do 

problematiky, pootevřelo rozhled pro širší souvislosti a zároveň mě zbavilo subjektivního 

strachu, že práce učitele pod tlakem ztrácí smysl. Společným jmenovatelem většiny 

příspěvků je neuvěřitelný zápal. Ten bohužel moje práce není schopna plně předat, to je 

potřeba zažít při vlastním poslechu a sledování. Přesto je nadšení základním úhelným 

kamenem všech vnitřních změn, spolu s odvahou ke změně, vytrvalostí, houževnatostí, 

nadějí, spoluprací a odhodláním je uskutečnit. Uvědomila jsem si, že každý učitel má své 

jedinečné téma, možná skryté, třeba ještě přesně nedefinované, ale určitě inspirativní, které 

škola může vytěžit, přetavit a případně využít pro inspiraci kolegy, budování pozitivního 

pohledu na učitelskou profesi a objasňování oprávněnosti proměn. 

   

 
78 (Fisher, Učíme děti myslet a učit se, 2011, str. 36) 
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Závěr 

Na platformě TED se otázkám vzdělávání a vyučování věnují odborníci z mnoha zemí. 

Cílem práce bylo obeznámit se s šíří témat, která platforma nabízí, strukturovat je, vytřídit 

a vyhledat klíčové hodnoty vzdělávání zmíněné více řečníky. Provést obsahový rozbor 

některých příspěvků, identifikovat cesty a univerzální témata zmíněná více řečníky a dát je 

do vztahu s podmínkami a situací u nás. 

Bylo výzvou zachytit nejdůležitější styčné body jednotlivých promluv, jejich hlubší obsah 

a práci zacílit. K tomu mi pomohla kategorizace oblastí prostřednictvím čtyř klíčových 

slov. Snazší orientaci v problematice mi umožnilo osvětlení protiřečení a protikladů 

dnešního školství, přiblížení situace současných dětí, nástin očekávaných hodnot pro 

pokročilé jednadvacáté století i přehled osvědčených způsobů zaváděných inovací. Během 

průběžného poslechu příspěvků a studia dalších podkladů, jsem si vytvořila představu o 

šíři témat a vytvořila si postupně vlastní způsob kategorizace. Ten mi usnadnil 

identifikovat jádrové myšlenky vztahující se ke vzdělávání i témata, která rezonují 

v českém školství. Řečníci na platformě TEDu se nejčastěji věnovali otázce rovných šancí 

ve vzdělávání. V českém prostředí podobně akcentovali tuto problematiku autoři Strategie 

2030+. Našla jsem častěji zmiňovaná témata a cesty, které řečníci ve svých vystoupeních 

doporučují. O těch se podrobněji zmiňuji v páté kapitole a přehledně jsou v tabulce 2. 

Budu ráda, když moje práce bude pro některého čtenáře zdrojem nových informací a 

zároveň odrazovým můstkem k vlastnímu zamyšlení při práci s dětmi.  

Myslím, že moje práce, která nahlíží na portál TED optikou prvostupňového učitele, nabízí 

inspiraci pro jeho pravidelné sledování i ostatními kolegy, zejména s ohledem na 

prezentované nadšení, nové přístupy. Téma inovací nabízí prostor pro další zkoumání. 

Zároveň práce může být zajímavým impulsem pro společné sdílení zážitků, nápadů a 

inspirací řečníků. Také motivací k formulování vlastních pohledů na učitelskou práci, 

proměny školy a společnosti. A také malým přispěním k pravidelnější kolegiální podpoře a 

sdělování myšlenek hodných šíření v našich místních podmínkách. Nové technologické 

vymoženosti nám nabízejí široký prostor, jak pozitivní individuální zkušenosti o 

oprávněnosti proměn nejen sdílet, ale i zachovávat. 



78 

 

Seznam použitých informačních zdrojů 

 

ANDERSON, C. (2016). Přednášejte jako na TEDu: oficiální průvodce veřejným 

vystupováním od kurátora konference TED. V Brně: Jan Melvil Publishing. 

DVOŘÁK, Dominik a kol. Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol. 

UK, 2015. SBN 978-80-246-2982-7  

FISCHER, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi 

vyučování (Vyd. 3. vyd.). Praha: Portál. 

GALLO Mluv jako TED – 9 tajemství veřejné prezentace od nejlepších speakerů z TEDx 

konferencí, Brno, Bizbooks,ISBN – 978-80-265-0888-5 2019 

PORUBSKÝ, Štefan. Škola v súčasnom svete - skrytý obraz budúcnosti. Bánská Bystrica, 

2012. ISBN 978-80-557-0435-7 

PRŮCHA, Jan Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80–

7178 584-9) 

Internetové zdroje: 

Audit vzdělávacího systému: Jak si vede české vzdělávání? (2020). Získáno 2020-05-16, z 

Audit vzdělávacího systému: https://audit.eduin.cz/ 

Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 2030+. (2019). Získáno 2020-05-02, z 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030 

Chytré Česko. (2020). Získáno 2020-07-03, z https://chytrecesko.org/ 

Peterson, A. (2018). Understanding innovative pedagogies: Key themes to analyse new 

approaches to teaching and learning. Paříž: OECD Publishing. 

Společné vzdělávání, školské a komplexní školní poradenství, školská sociální práce. 

(2020). Získáno 2020-06-22, z Audit vzdělávacího systému: 

https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-

2020/spolecne-vzdelavani-skolske-a-komplexni-skolni-poradenstvi-skolska-

socialni-prace/ 



79 

 

Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 2019-2023, řízení a koordinace vzdělávací politiky a 

vzdělávacího systému v ČR. (2020). Získáno 2020-05-25, z Audit vzdělávacího 

systému: https://audit.eduin.cz/audit-vzdelavaciho-systemu-2019/temata-pro-rok-

2020/strategie-2030-dlouhodoby-zamer-2019-2023-rizeni-a-koordinace-

vzdelavaci-politiky-a-vzdelavaciho-systemu-v- 

TED: Debunking TED myths. (nedatováno). Získáno 2020-03-21, z 

https://www.ted.com/about/our-organization/how-ted-works/debunking-ted-myths 

TED: History of TED. (nedatováno). Získáno 2020-03-20, z 

https://www.ted.com/about/our-organization/history-of-ted 

TED: How TED works? (nedatováno). Získáno 2020-03-21, z 

https://www.ted.com/about/our-organization/how-ted-works 

TED: Our organization. (nedatováno). Získáno 2020-03-20, z 

https://www.ted.com/about/our-organization 

The OECD Learning Compass 2030. (nedatováno). Získáno 2020-05-11, z OECD: 

http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/ 

TED TALKS: 

ROSLING, Hans. The best stats you have ever seen. TED [online]. 2006, 2006. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen 

PAUL, Caroline. To raise brave girls, encourage advantage. TED . 2016 Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure 

SAUJANI, Reshma. Teach girls bravery, not perfection. TED [online]. 2016. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection 

ROSLING, Hans. The best stats you have ever seen. TED [online]. 2006, 2006. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen 

RIOS, Viktor. Help for kids the education system ignores. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores 

DUCKWORTH, Angela Lee. Grit: The power of passion and 

perseverance. TED [online]. 2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen
https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure
https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen
https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores


80 

 

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_persev

erance?language=en 

SMITH, Larry. Why you will fail to have a great career. TED [online]. 2011. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail_to_have_a_great_career 

DUNLAP, Bernie. The life-long learner. TED [online]. 2007. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/bernie_dunlap_the_life_long_learner 

WAPNICK, Emilie. Why some of us do not have one true calling. TED [online]. 2015. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calli

ng 

KLIENROCK, Liz. How to teach kids to talk about taboo topics. TED [online]. 2019. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/liz_kleinrock_how_to_teach_kids_to_talk_about_taboo_topics 

EMDIN, Christopher. Teach teachers how to create magic. TED [online]. 2013. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic 

DEWITT, Tyler. Hey science teachers – make it fun. TED [online]. 2012. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun 

FINKEL, Dan. 5 ways to share math with kids. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids 

SCHULZ, Kathryn. On being wrong. TED [online]. 2011. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong 

PUCHÁLKOVÁ, Michaela. Pojďme dělat chyby. TED [online]. 2018. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/michaela_puchalkova_pojdme_delat_chyby 

SVITAK, Adora. What adults can learn from kids. TED [online]. 2010. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/adora_svitak_what_adults_can_learn_from_kids 

KUO, Michelle. The healing power of reading. TED [online]. 2018. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/michelle_kuo_the_healing_power_of_reading 

LUIKAS, Linda. A delightful way to teach kids about computers. TED [online]. 2015. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en
https://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail_to_have_a_great_career
https://www.ted.com/talks/bernie_dunlap_the_life_long_learner
https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
https://www.ted.com/talks/liz_kleinrock_how_to_teach_kids_to_talk_about_taboo_topics
https://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic
https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun
https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids
https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong
https://www.ted.com/talks/michaela_puchalkova_pojdme_delat_chyby
https://www.ted.com/talks/adora_svitak_what_adults_can_learn_from_kids
https://www.ted.com/talks/michelle_kuo_the_healing_power_of_reading


81 

 

https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computer

s 

GREEN, John. The nerd´s guide to learning everything online. TED [online]. 2012. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everything_online 

KOLLER, Daphne. What we are learning from online education. TED [online]. 2012. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education 

FLORA, Olympia Della. Creative ways to get kids to thrive in school. TED [online]. 

2019. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_s

chool 

CLIATT-WAYMAN, Linda. How to fix a broken school? Lead fearessly, love 

hard. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearle

ssly_love_hard 

ARREDONDO, Pearl. My story, from gangland daughter to star teacher. TED [online]. 

2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daughter_to_star_t

eacher 

SHETTY, Ashweetha. How education helped me rewrite my life. TED [online]. 2018. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ashweetha_shetty_how_education_helped_me_rewrite_my_life 

LYTHCOTT-HAIMS, Julie. How to raise successful kids – without over-

parenting. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_o

ver_parenting 

FERJAN RAMIREZ, Nana. Creating bilingual minds. TED [online]. 2016. Dostupné z: 

https://www.tedxljubljana.com/video/2340/creating-bilingual-minds 

https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers
https://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everything_online
https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education
https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_school
https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_school
https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearlessly_love_hard
https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearlessly_love_hard
https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daughter_to_star_teacher
https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daughter_to_star_teacher
https://www.ted.com/talks/ashweetha_shetty_how_education_helped_me_rewrite_my_life
https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_over_parenting
https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_over_parenting
https://www.tedxljubljana.com/video/2340/creating-bilingual-minds


82 

 

MACHOVÁ, Lýdia. The secrets of learning a new language. TED [online]. 2018. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/lydia_machova_the_secrets_of_learning_a_new_language 

RATEMI, Wajdi Mohamed. The mathematical secrets of Pascal triangle. TED [online]. 

2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets_of_pascal_s

_triangle 

KASS, Sam. Want kids to learn well? Feed them well. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sam_kass_want_kids_to_learn_well_feed_them_well 

TROXEL, Wendy. Why school should start later for teens. TED [online]. 2016. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens 

JEBARA, Mohamad. This company pays kids to do their math 

homework. TED [online]. 2017. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_

homework 

BODEKERA, Michael. How virtual lab will revolutionize science class. TED [online]. 

2016. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science

_class 

KHAN, Sal. Let´s teach for mastery - not test scores. TED [online]. 2015. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores 

CANADA, Geoffrey. Our failing schools, Enough is enough. TED [online]. 2013. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/geoffrey_canada_our_failing_schools_enough_is_enough 

ŠEBEK, Michael. Vzdělávání pro budoucnost. TED [online]. 2018. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/michael_sebek_vzdelavani_pro_budoucnost 

TULLEY, Gever. 5 dangerous things you should let your kids do. TED [online]. 2007. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_d

o 

https://www.ted.com/talks/lydia_machova_the_secrets_of_learning_a_new_language
https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets_of_pascal_s_triangle
https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets_of_pascal_s_triangle
https://www.ted.com/talks/sam_kass_want_kids_to_learn_well_feed_them_well
https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens
https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_homework
https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_homework
https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class
https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class
https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores
https://www.ted.com/talks/geoffrey_canada_our_failing_schools_enough_is_enough
https://www.ted.com/talks/michael_sebek_vzdelavani_pro_budoucnost
https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_do
https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_do


83 

 

YANG, Gene Luen. Comics belong in the classroom. TED [online]. 2016. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/gene_luen_yang_comics_belong_in_the_classroom 

MUSALLAM, Ramsey. 3 rules to spark learning. TED [online]. 2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ramsey_musallam_3_rules_to_spark_learning 

GATES, Bill. Teachers need real feedback. TED [online]. 2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback 

PIERSON, Rita. Every kid needs a champion. TED [online]. 2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion 

MOSS, Danielle R. How we can help the "forgotten middle" reach their 

potential. TED [online]. 2018. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_rea

ch_their_full_potential 

ROBINSON, Ken. Do schools kill creativity? TED [online]. 2006. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity 

BOSE, Shukla. Teaching one child at a time. TED [online]. 2009. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time 

SETHI, Kiran. Kids take charge. TED [online]. 2009. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge 

MINER, Claudia. A new way to get every child ready for kindergarten. TED [online]. 

2019. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kin

dergarten 

FINLEY, Ron. A guerilla gardener in South Central LA. TED [online]. 2013. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la 

PILLOTON, Emily. Teaching design for change. TED [online]. 2012. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change 

GOLDMAN, Matt. The search for "aha!" moments. TED [online]. 2017. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/matt_goldman_the_search_for_aha_moments 

ROBINSON, Ken. Bring on the learning revolution. TED [online]. 2010. Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution 

https://www.ted.com/talks/gene_luen_yang_comics_belong_in_the_classroom
https://www.ted.com/talks/ramsey_musallam_3_rules_to_spark_learning
https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion
https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_reach_their_full_potential
https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_reach_their_full_potential
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time
https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge
https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kindergarten
https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kindergarten
https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la
https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change
https://www.ted.com/talks/matt_goldman_the_search_for_aha_moments
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution


84 

 

ROBINSON, Ken. How to escape education´s death valley. TED [online]. 2013. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley 

 

 

 

 

Seznam příloh 

Příloha – Rešerše – kategorie A, AC, AD, AL 

Příloha – Rešerše – kategorie C, CD, CL 

Příloha – Rešerše – kategorie ACD, ACL, ADL, ACDL 

  

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley


85 

 

Přílohy 

Hans Rosling, The best stats you have ever seen, TED2006, 2006 
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Klíčová slova: západní svět, třetí svět, populace, očekávaná délka života, osvobození dat 

Životní příběh: není z příspěvku patrný 

Hlavní poselství: Statistika není nudná, je jen potřeba data vidět v souvislostech. Pracovat 

s daty účelně znamená, je nezkreslovat a neprůměrovat.  

Další poselství: Speciálně v Africe – volit různé strategie – detailní porovnání 

Metody, jak na to: Porovnávat porovnatelné a hledat funkce, které nám pomohou se 

zorientovat 

Zábavná poznámka: Velký nadšenec pro počítačové zpracování dat a jejich smysluplnou 
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být buď perfektní, nebo raději úplně pohoří. 
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nevzdaly se – už doma a na školách.  

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen
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Životní příběh: neúspěšně kandidovala do kongresu, je původem indiánka 

Lidé, kteří měli velký vliv: studentky 

Zajímavý postřeh přítele, programátora: Když se klukům něco nedaří, přijdou se zeptat, 

co je špatně s jejich kódováním, dívky ve stejném případě se ptají, co je špatně s nimi 

samotnými. 

Zábavná poznámka: V Silicon Valley se říká, že nikdo tě nebude brát vážně, pokud 

alespoň dvakrát nekrachne tvůj projekt. 

Zajímavé zjištění: V osmdesátých letech psycholožka Carol Dweck zkoumala, jak se 

bystří páťáci umí vyrovnat s úlohou, která je pro ně příliš obtížná a zjistila, že u děvčat 

platí, že čím mají vyšší IQ, tím víc mají tendenci se vzdávat. Chytří chlapci brali podobnou 

situaci jako výzvu, bylo to pro ně nabíjející a naopak zdvojnásobili úsilí. Pokud se žena 

uchází o práci má stoprocentní shodu s požadovanými předpoklady, kdežto u mužů je 

shoda jen 60 %. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection 

Caroline Paul, To raise brave girls, encourage advantage, TEDWomen, 2016 

Téma: Dodávejte odvahu a vychovejte statečná děvčata 

Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: statečnost, síla, svoboda  

Hlavní poselství: Nebýt proti strachu, ale být aktivně pro hrdinství. 

Další poselství:  Hrdinství se lze naučit. Holky nejsou křehké květinky.  

Metody, jak na to: Neodrazovat dívky, aby si hrály s hořícím klacíkem. Uvědomit si, že 

až do puberty, jsou děvčata většinou stejně silná či silnější než chlapci. Strach i rozjaření 

vypadají podobně. Mít se na pozoru, ale ne se zbytečně obávat pokaždé, když vystoupíme 

z komfortní zóny. 

Životní příběh: byla posedlá dosahování rekordů do Guinessovy knihy, za 12 hodin ušla 

po kolenou 8 mil, pak se raději stala hasičkou  

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adv

enture 

https://www.ted.com/talks/reshma_saujani_teach_girls_bravery_not_perfection
https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure
https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure
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Ali Carr-Chelman, Gaming to re-engage boys in learning, Tedx PSU 2011 

Téma: Jak znovu vtáhnout kluky do procesu učení? 

Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: ADHD, mužský model ve školství, klukovské hry 

Hlavní poselství: Školství je přefeminizováno, chlapci ve škole ztrácí motivaci k učení. 

Další poselství: Vytvořit podmínky pro radostné a zábavné učení pro kluky.  

Metody, jak na to: Zrušit nulovou toleranci. Vytvořit prostor pro klukovské sportovní hry 

i aktivity v přírodě. Snažit se o návrat mužů do škol, nejen jako učitelů, ale i zvýšit 

přítomnost tatínků okolo školy. Změnit způsob vnímání chlapců na prvním stupni, naučit 

se přijímat chlapecký způsob uvažování a poznávání světa. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ali_carr_chellman_gaming_to_re_engage_boys_in_learning 

Viktor Rios, Help for kids the education system ignores, TED Talks Live, 2015 

Téma: Pomozme dětem, které školský systém ignoruje 

Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: nálepkování, komunita, podpora 

Hlavní poselství: Život má smysl a účel, jestliže pomáháš uzdravit duše lidí ve vlastní 

komunitě. 

Další poselství: Když vyučuješ srdce, mysl bude následovat. 

Metody, jak na to: Nevzdávat to, netrestat děti za to z jakého pocházejí prostředí. 

Opakovaně se pokoušet postavit budoucí životy těchto dětí na základech jejich 

dosavadních zkušeností (nepohrdat jejich zkušenostmi a myslet si, že když nemají stejné 

zázemí a výchozí pozici jako většinová společnost, nezaslouží si podporu). Nenálepkovat, 

místo děti rizikové, říkat děti „s příslibem“. Redefinovat příběh těchto dětí a otevřít ve 

škole jejich životní příběhy plné odhodlanosti a překonávání překážek. Nechat je být hrdí 

na to, kým jsou. Vyzdvihnout „dovednosti pro přežití“, které se tyto děti naučily během 

nelehkého dětství. Poskytovat adekvátní zdroje – mentoring, poučení z chyb, pracovní 

výcvik. Zavést „restorative justice“ na každé střední škole v Americe 

Životní příběh a lidé, kteří měli velký vliv: Děti, se kterými pracoval a které měly 

nálepku – rizikové, ale on jim raději říká „děti s příslibem“. Byl také jedním z takových 

https://www.ted.com/talks/ali_carr_chellman_gaming_to_re_engage_boys_in_learning
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dětí, již v 15 byl už třikrát obviněný z těžkých zločinů a byl odevzdaný osudu. Podpořila 

ho paní Russ, která byla trpělivá a byla v pravý čas u něj, respektovala prostředí a kulturu, 

ze které pocházel. Pomohla mu zvládnout dokončit střední, motivovala ho jít i na 

univerzitu. Rios se nyní zabývá podporou dětí, které pocházejí z problematického zázemí, 

děti z ulice a těch, které byly vyhozeny ze školy. Je zakladatelem projektu GRIT 

(Generating Resilience to Inspire Transformation) a autor knihy Punished: Policing the 

Lives of Black and Lationo Boys. 

Zábavná poznámka: school – prison pipeline, academic probation (not criminal) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores 

Angela Lee Duckworth, Grit: The power of passion and perseverance, TED Talks 

Education, 2013 

Téma: Síla vášně a odhodlání, pevná vůle 

Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: pevná vůle, osobnost, motivační mechanismus 

Hlavní poselství: Odhodlání a pevná vůle mají velký vliv na úspěch. 

Další poselství: Musíme být odvážní, aby naše děti byly odhodlanější. Odhodlanost 

nesouvisí s talentem. 

Metody, jak na to: Neustálá podpora a vedení, kterým pevnou vůli lze pěstovat. 

Životní příběh: Učitelka matematiky v sedmé třídě. Chtěla se dozvědět víc o motivaci, 

jejím fungování a vlivu, proto začala studovat psychologii. Kdo je úspěšný a proč 

v armádě? Zjistila, že znakem úspěchu je pevná vůle. 

Lidé, kteří měli velký vliv: matka 

Zajímavá poznámka: Jak málo víme o budování pevné vůle. Talent ti k tomu, abys byl 

odhodlaný, nepomůže. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_persev

erance?language=en 

Larry Smith, Why you will fail to have a great career, TEDxUW, 2011 

Téma: Proč musíme povstat jako Fénix z popela, abychom měli skvělou kariéru? 

https://www.ted.com/talks/victor_rios_help_for_kids_the_education_system_ignores
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en
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Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: kariéra, vášeň, výmluvy 

Hlavní poselství: Nezhasínat zbytečně vášeň a nehledat zbytečné výmluvy. 

Další poselství: Být dobrým manželem či rodičem je také skvělá kariéra. 

Metody, jak na to: Vášeň pro své koníčky a věnovat se své vášni. Překonávat své obavy, 

obavy z neúspěchu. 

Zajímavá poznámka: Nepoužívat děti jako výmluvu („nemohl jsem dělat kariéru, protože 

ses narodil“). Vášeň není to samé jako pouhý zájem o něco. 

Zajímavé slovo k tématu výmluv: Unless 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail_to_have_a_great_career 

Bernie Dunlap, The life-long learner, TED2007, 2007 

Téma: Celoživotní cesta, celoživotní vzdělávání 

Kategorie: Authenticity  

Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, osobnost 

Hlavní poselství: „Lidské bytosti jsou v podstatě dobré.“ (Sándor Teszler) 

Metody, jak na to: Úspěch spočívá v nenasytné zvědavosti a nezkrotné tužbě po vědění.  

Citát k tématu: „Uč se tak, jakoby tvůj život měl trvat věčně. Žij, jakoby tvůj život měl 

dnes skončit.“ (Gandhí).  

Životní příběh: Vyrostl v Jižní Karolině a v tomto příspěvku vyprávěl neuvěřitelný příběh 

svého učitele a mentora Sandora Teszlera, který prožil neuvěřitelně zajímavý a pestrý život 

jak v Evropě, tak v Americe a neustále se celý život učil nové věci. Byl úspěšným 

podnikatelem a majitelem textilních továren. Za války se s rodinou zázrakem zachránil. 

V Jižní Karolině, v padesátých letech stále segregované, otevřel integrované továrny. 

Lidé, kteří měli velký vliv: rodina z Jižní Karoliny, jeho maďarský mentor Teszler, 

kardiochirurg Robiscek, hudba Bély Bartóka 

Zajímavost: přirovnává statečnost svého strýce, který se postavil Ku Klux Klanu k odvaze 

Maďarů v roce 1956 

Zajímavé slovní spojení: heritage of guilt and defeat (dědictví viny a porážky) 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/bernie_dunlap_the_life_long_learner 

https://www.ted.com/talks/larry_smith_why_you_will_fail_to_have_a_great_career
https://www.ted.com/talks/bernie_dunlap_the_life_long_learner
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Kategorie AC 

Emilie Wapnick, Why some of us do not have one true calling, TED Bend, 2015 

Téma: Multidisciplína jako životní poslání 

Kategorie: Authenticity, Cogito 

Klíčová slova: multipotenciál, multidisciplína, introspekce 

Hlavní poselství: Multipotenciál nemusí být na škodu. 

Další poselství: Specialisté a lidé s multipotenciálem výborně spolupracují. 

Metody, jak na to: Myšlenková syntéza, nemusí jít o to, si vybrat a každý z nás je 

povolaný pouze pro jednu jedinou věc či oblast. Překotné učení – všechno pozorují, jsou 

často začátečníky, nebojí se začínat, přenést zkušenosti do jiných oblastí a umí se 

adaptovat. Adaptabilita – přizpůsobení se ekonomickým změnám, tlakům jednadvacátého 

století. Lidé s multipotenciálem mohou tyto tři důležité schopnosti ztratit, pokud jsou 

nuceni se zaměřit ve svém životě na jednu jedinou věc. 

Životní příběh: Jako malá nevěděla, jak má zodpovědět na otázku, čím chce být. Sama má 

multipotenciál, měla hodně zájmů. Vždy se do nějaké oblasti ponořila, ale po čase začala 

něco úplně jiného a opět se dostala do bodu, kdy jí to začalo nudit. Myslela si, že si bude 

muset vybrat jednu oblast a také si myslela, že to není úplně v pořádku, že by chtěla dělat 

víc věcí najednou. 

Lidé, kteří měli velký vliv: učitelé, spolužáci 

Zábavná poznámka: Mít multiponciál bylo ideálem v období renesance. 

Zajímavé slovní spojení: explore your intersection (prozkoumejte vaše „průsečíky“) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calli

ng 

Liz Klienrock, How to teach kids to talk about taboo topics, TED Salon: Education 

Everywhere, 2019 

Téma: Způsoby odkrývání tabuizovaných témat  

Kategorie: Authenticity, Cogito 

Klíčová slova: rovnost, spravedlivost, odsouzení, souvislosti, ostrost vidění, bystrost 

pronikavost, vnímavost 

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
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Hlavní poselství: Využít podobné zkušenosti dětí a vhodné momenty k rozhovoru o 

otázkách morálky, konvencích a vnímání ostatních. 

Další poselství: Schopnost spontánně reagovat na otázky dětí, nebo situace ve třídě, je 

velice důležitá 

Metody, jak na to: Pokud se začne o těchto tématech mluvit už s malými dětmi, může to 

pomoci odstranit tabu, která by se objevila, když se o nich bude mluvit příliš pozdě.  

Příběh k tématu: Otázka dítěte ze čtvrté třídy: „Proč jsou někteří lidé rasisti?“ Abbey 

odpověděla: „Možná proto, že kůže některých lidí se podobá hovínku.“ Děti se začaly 

smát, někteří proto, že si mysleli, že to je směšné, druzí na ni začali křičet, že řekla něco 

problematického, nevhodného. 

Lidé, kteří měli velký vliv: malí žáčci 

Zajímvá poznámka: Prvňáci dobře rozumí abstraktním slovům např. rovnost, 

spravedlivost. 

Zábavná poznámka: Nikdy se otevřeně nebav o politice a náboženství. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/liz_kleinrock_how_to_teach_kids_to_talk_about_taboo_topics 

Christopher Emdin, Teach teachers how to create magic, TED@NYC, 2013 

Téma: Magické síly ve vyučování 

Kategorie: Authenticity, Cogito 

Klíčová slova: vyprávění příběhů, zaujetí posluchače 

Hlavní poselství: Oživit zmrtvující nudu při výuce lze. 

Další poselství: Svět je momentálně plný učitelů, kteří přitáhnou pozornost dětí a mohou 

vytvořit lákavé a živoucí výukové hodiny. 

Metody, jak na to: Inspirovat se u kazatelů, vypravěčů, ale i raperů. Naučit se oslovit 

studenty a vtáhnout je do svého světa.  

Lidé, kteří měli velký vliv: jeho rodina, studenti, lidé v jeho okolí 

Zábavná poznámka: Dostal radu, aby se jako učitel do listopadu vůbec neusmál. 

Zajímavé citát: „Vyučovací proces může přetvořit člověka v anděla.“ (Mark Twain).  

Zajímavá zmínka: Pentecostal pedagogic (odkaz na protestantský živý křesťanský sbor) 

https://www.ted.com/talks/liz_kleinrock_how_to_teach_kids_to_talk_about_taboo_topics
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Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic 

Tyler DeWitt, Hey science teachers – make it fun, TEDxBeaconStreet, 2012 

Téma: Jak přetvořit hodiny přírodních věd, aby fungovaly 

Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: věda, vypravěčské schopnosti 

Hlavní poselství: Mluvit přesvědčivě a zaujatě je mocnější zbraní než neustálá serióznost. 

Nesrozumitelnost a obtížný jazyk v dětských učebnicích. 

Další poselství: Zjednodušit jazyk, aby byl pro studenty pochopitelný, neznamená 

zjednodušit problematiku jako takovou. 

Metody, jak na to: Při výuce vědy je dobré umět dobře vyprávět a dobrý vypravěč ví, jak 

je pro posluchače i mluvčího důležité vzájemné emocionální propojení. Vydávat seriózní 

vědecké knihy a učebnice napsané poutavým stylem vhodným pro cílovou čtenářskou 

skupinu (nejde o zjednodušování vědy, ale zapálení dětí v určitém věku pro vědu, raději 

než zavřít jim okna precizním, ale složitým a nezáživným výkladem). Používat kameru, 

nebo začít psát blog, vynechat vážnost, žargon a zbytečné detaily. Zaujměte ostatní a 

dostaňte se k pointě (je důležité znát, které detaily lze vynechat). 

Životní příběh: Chtěl se s dětmi podělit o svoje nadšení o fungování virů, proto je nechal 

přečíst pro něho zajímavou pasáž. Děti jeho nadšení o úžasnosti virů nesdílely, 

neporozuměly, bylo to pro ně nudné až otravující. Začal jim vypravovat příběh o virech a 

bakteriích jako horor. Poté jim vysvětlil proces, jak viry narušují strukturu DNA baktérií, a 

až tím je zaujal. 

Lidé, kteří měli velký vliv: studenti 

Zábavná poznámka: Významný funkcionalistický architekt Ludwig Mies van der Rohe 

řekl, že občas musíš lhát, když chceš lidem říct pravdu (architekt brněnské vily 

Tugendhat). 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun 

Dan Finkel, 5 ways to share math with kids, TEDxRAinier, 2015 

Téma: Pět cest jak sdílet matematiku s dětmi a probudit v dětech zájem a celoživotní 

nadšení pro matematiku. Jak pozvat myšlení do hodin matematiky. 

https://www.ted.com/talks/christopher_emdin_teach_teachers_how_to_create_magic
https://www.ted.com/talks/tyler_dewitt_hey_science_teachers_make_it_fun
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Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: matematické myšlení, matematická gramotnost 

Východiska: Matematická negramotnost omezuje kariérní možnosti. 

Hlavní poselství: Nestačí dětem nalít trychtýřem do hlavy matematické poučky a stálým 

opakováním a memorováním je donutit, aby měly rády matematiku. 

Další poselství: Účinné způsoby vyučování matematiky smějí být zábavné.  

Metody, jak na to: Pět jednoduchých principů 

1. Začít otázkami 

2. Dát studentům dostatek času na to, aby se porvali s obtížemi. 

3. Ty, jako učitel, nemusíš znát nutně odpověď na všechny otázky. 

4. Říkej „ano“ jako reakci na nápady studentů. To ale neznamená potvrdit, že mají 

pravdu, pouze to, že přijmu jejich názor do debaty. 

5. Odvaha si hrát, objevovat, hledat nápovědy. 

Lidé, kteří měli velký vliv: studenti 

Zajímavá poznámka: „Krása a síla matematického myšlení mi změnily život a jsem vždy 

rád, když slyším dítě říkat, že má rádo matematiku.“ 

Zajímavé slovní spojení: krása matematického myšlení, citát frekventantky kurzu o tom, 

co jí dává matematické myšlení („cítila jsem se jako Bůh“). Pokud zahrnete do svého 

stanoviska statistiku, lidé mnohem snadněji přijmou danou věc a dále se již neptají. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids 

Kathryn Schulz, On being wrong, TED2011, 2011 

Téma: Každý se bojí chybovat, ale proč, když chybování je tak potřebné a objevné. 

Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: práce s chybou, mít vždy pravdu, chybování 

Hlavní poselství: Přesvědčit o obrovské výhodě a nutnosti chybovat s nadhledem a bez 

rozpaků. 

Další poselství: Náš mozek nevidí svět stejným oknem, jako ho vidí ostatní. 

Metody, jak na to: Uvědomit si, jak se cítíme, když nemáme pravdu, nebo chybujeme. 

Pokud se chcete neustále podivovat, podívejte se na okolní svět v jeho komplexnosti a 

https://www.ted.com/talks/dan_finkel_5_ways_to_share_math_with_kids
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řekněte si, že jste asi neměli pravdu. Malé děti chybují a vůbec se kvůli tomu necítí 

zahanbeně. Pouze se z chyby poučí. 

Životní příběh: Několikrát se zamýšlela nad svými pocity v případě, že chybovala, nebo 

něco špatně vyhodnotila. 

Zajímavý citát: Augustin – Fallor ergo sum (chybuji, tedy jsem) 

Zajímavé slovní spojení: error blindness 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong 

Michaela Puchalková, Pojďme dělat chyby, TEDxPragueED, 2018  

Téma: Práce s chybou 

Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: improvizace, hra, práce s chybou 

Hlavní poselství: Vezmi chybu do hry, hrej s ní a pracuj. 

Další poselství: Nech druhého zazářit. 

Metody, jak na to: Očním kontaktem, důvěrou a bezpečím. Pojď dělat chyby 

v bezpečném prostředí. 

Životní příběh: Otec ji podporoval, nyní má inspiraci ve svém synovi. 

Lidé, kteří měli velký vliv: otec 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/michaela_puchalkova_pojdme_delat_chyby 

Adora Svitak, What adults can learn from kids, TED2010, 2010 

Téma: Co se dospělí mohou učit od dětí. 

Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: věk, odpovědnost, utopia, reciproční učení, nedostatek důvěry, restrikce 

Hlavní poselství: Pokud dospělý jedná s dítětem z rovnoprávné pozice, otevře sobě i dítěti 

netušené možnosti. 

Další poselství: Věk není překážkou rovnoprávného postoje vůči dětem. 

Metody, jak na to: Posunovat hranice odpovědnosti. Nepodceňovat schopnosti dětí. Učit 

se od dětí, věřit jim, hodně od nich očekávat a dopřát jim, aby byly slyšet. Uvědomit si, že 

příští generace není pouhým klonem generace současné, ale že pokrok je nezadržitelný. 

Zajímavý příklad: Program v muzeu v New Yorku, kde děti mohou navrhovat skleněné 

výrobky, projevit svou invenci a nebýt svázáni technologickými postupy tolik jako dospělí. 

https://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong
https://www.ted.com/talks/michaela_puchalkova_pojdme_delat_chyby
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Životní příběh: Rodiče ji podporovali v její touze publikovat články. Jeden vydavatel jí 

věřil a vydal její první knihu „Létající prsty“. Od té doby jezdí od jedné školy ke druhé a 

mluví o svých myšlenkách s dětmi a učiteli. Nemá ráda, když dospělí dětem říkají, že jsou 

dětinské. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Rodiče a sourozenci 

Zábavná poznámka: V dětském nakladatelství ji řekli, že nepracují s dětmi, což je 

paradoxní. Je nezbytné, aby dospělí vytvářeli dětem možnosti, aby je pak ony až vyrostou 

„odfoukly“. 

Zajímavé slovní spojení: heirloom (rodinná památka), lend an ear (dopřát sluchu) 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/adora_svitak_what_adults_can_learn_from_kids 

Michelle Kuo, The healing power of reading, TEDxTaipei, 2018 

Téma: Uzdravující síla čtení 

Kategorie: Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: sdílení, společné čtení, představivost, radost.  

Hlavní poselství: Čtení knih rozvíjí představivost, je velkou radostí i v těžké životní 

situaci. 

Další poselství: Psaní a vyjádření vlastních myšlenek je očistné a může snadno zmenšit 

propast mezi lidmi. 

Metody, jak na to: Podporovat ostatní ve čtení, sdílet s nimi myšlenky z knihy, kterou oba 

samostatně přečtou. Podporovat a užívat si psaní dopisů, životních postřehů a pocitů. 

Životní příběh: Po studiu práv se vrátila do svého města a navštěvovala ve vězení svého 

kamaráda, který se dostal do těžké situace. Nosila mu tam knihy a společně četli a 

studovali literaturu.  

Lidé, kteří měli velký vliv: Kamarád z místa, kde žila 

Zajímavé slovní spojení: mulberies – moruše 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/michelle_kuo_the_healing_power_of_reading 

Kategorie AD 

Linda Luikas, A delightful way to teach kids about computers,TEDx CERN, 2015 

Téma: Půvabná cesta, jak učit děti o počítačích 

https://www.ted.com/talks/adora_svitak_what_adults_can_learn_from_kids
https://www.ted.com/talks/michelle_kuo_the_healing_power_of_reading
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Kategorie: Authenticity, Digitus 

Klíčová slova: počítače, programování 

Hlavní poselství: Nejsou to malá děvčata, která nepovažují počítače za něco zajímavého. 

Jsou to rodiče, kteří si to myslí. 

Další poselství: Zpřístupnit komunitu IT i obyčejným smrtelníkům 

Metody, jak na to: Učit technologie prostřednictvím hry. Ukazovat dětem, kde všude nám 

počítače a technologie usnadňují život. Nevysílat k dětem negativní signály, že oblast IT je 

„podivná“, magická až ezoterická a dívkám zapovězená. 

Životní příběh: Jako malá si myslela, že počítače jsou nudné, ráda pletla. První web 

vytvořila jako nadšená obdivovatelka Ala Gora. Napsala knihu, ve které si představuje, jak 

nejlépe by otázky IT přiblížila imaginární šestileté, zvídavé holčičce Ruby. 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_abo

ut_computers 

John Green, The nerd´s guide to learning everything online, TEDxIndianopolis,2012  

Téma: Učení online (Šprtova příručka k online učení) 

Kategorie: Digitus, Authenticity 

Klíčová slova: věda, novátorské metody 

Hlavní poselství: Mladí lidé vytváří své příspěvky na youtube pro rozšíření jejich 

intelektuálního rozhledu, nejen tedy zábavu čí pro šíření ironických poznámek jak si 

mnoho lidí myslí. 

Další poselství: Co si zmapujeme, nám otevře cestu k tomu, čím bychom mohli být. 

Metody, jak na to: Tento prostor se stal takovou kartografickou mapou, jakou jsem měl já 

na střední. Také bych se rád stal součástí kulatých stolů Dorothy Parker, ale dnes je situace 

jiná a prostředí youtube je novým kulatým stolem. Přijmout tyto moderní kanály jako nový 

intelektuální prostor. 

Životní příběh: Vytvářel papírová města. Když mu bylo deset, učil se od všech. Když mu 

bylo dvanáct, představa člověka s dobrým zaměstnáním byla, že musí brzy vstávat a 

zavázat si kolem krku něco, co ho strašně škrtí. Ve škole to s ním nebylo jednoduché, 

nezajímal se, co se děje ve třídě, ale spíše o to, co se děje okolo. Naučil jsem se zpaměti 

verše kvůli děvčeti, protože jí se báseň líbila. 

https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers
https://www.ted.com/talks/linda_liukas_a_delightful_way_to_teach_kids_about_computers
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Lidé, kteří měli velký vliv: trpěliví učitelé 

Zajímavá poznámka: Autoři map – namalovali v roce 1937 na mapu New Yorku 

papírové sídlo Agloe, což bylo neexistující místo. V případě kopírování mapy, bylo toto 

místo jasným důkazem nedovolené kopie.  

Zajímavé slovní spojení: fake place (neexistující místo na mapě, které při případném 

nedovoleném kopírování okamžitě ukáže na plagiát) 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everyth

ing_online 

Daphne Koller, What we are learning from online education, TEDGlobal 2012, 2012 

Téma: budoucnost online vzdělávání, tutoring – vzájemná podpora 

Kategorie: Digitus, Authenticity 

Klíčová slova: kritické myšlení, individuální přístup, vlastní kurikulum 

Hlavní poselství: Ohromné možnosti, můžete si uložit každý „click“, každý postup, což 

pomáhá pochopit systém lidského učení. Kurzy z nejlepších universit online bezplatně, 

dostanou certifikát. 

Další poselství: Počítač není unavený, když má něco vícekrát opakovat 

Metody, jak na to: Individuální přístup, tvorba vlastního kurikula. Nejen sedí u videa, ale 

taky musí ukázat, že umí vědomosti uplatňovat. Každé čtyři minuty video pauza – otázka. 

Důležité je kritické myšlení, kterého je někdy nedostatek. Na humanistické fakultě 

nefungovala multiple choice (otázky s otevřenou odpovědí) Také špatné odpovědi 

pomůžou zlepšit a zefektivnit. Strávit míň času plněním informací a obsahem. Zažehnout 

jejich vlastní kreativitu interaktivním přístupem v hodinách. Špičková kvalita vzdělávání 

pro všechny jako úhelný kámen lidského života. Umožní to zlepšit život, nebo třeba jen 

rozšířit obzory. 

Životní příběh: Narodila se do rodiny akademiků, třetí s titulem Phd.  

Zajímavé citáty: Mark Twain řekl: „ College is a place where a professor´s lecture notes 

go straight to the students´ lecture notes, without pasing through the brains of either.“ 

(„University jsou místem, kde profesorovy poznámky z lekce jdou přímo do zápisků 

studenta, aniž by prošly mozkem jednoho nebo druhého.“) 

https://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everything_online
https://www.ted.com/talks/john_green_the_nerd_s_guide_to_learning_everything_online
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Plutarch řekl: „The mind is not a vessel that needs filling, but wood that needs igniting. 

(„Mysl není nádoba, kterou potřebujeme naplnit, ale dřevo, které je třeba zažehnout.“) 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online

_education 

Kategorie AL 

Olympia Della Flora, Creative ways to get kids to thrive in school, TED Salon: 

Education Everywhere, 2019 

Téma: Kreativní způsoby přístupu k dětem ve škole, k jejich emocím, aby ve škole 

prospívaly a cítily se bezpečně 

Kategorie: Locus, Authenticity 

Klíčová slova: emoce, emocionální vývoj, vyloučení, výbuch emocí, akademické nástroje, 

sociální nástroj 

Hlavní poselství: Jaké cesty nejlépe zajistí bezpečné prostředí ve škole, aby všechny děti 

prospívaly co nejlépe. 

Další poselství: Individuální podpora dětí s momentálními životními potížemi a zjištění 

příčin jejich strádání, se rychle projeví na klimatu celé třídy. Malé změny mohou způsobit 

velké posuny. 

Metody, jak na to: Najít cestu, jak dětem pomoc nejen se naučit, jak psát a počítat, ale 

také jak nakládat s emocemi (F – C posun během pár let). 

1. kde strádá – při přesunu z nestrukturovaného prostředí domova do strukturované 

školy 

2. odpočinkové koutky – kde se dítě, samo může připravit na strukturu dne 

3. flexibilní sezení, figure spiners, houpací křesla, stacionární kola a nožní pedály 

umožňující pohyb pod stolem 

4. humor, tance a písně – pauzy pro uvolnění mozkové činnosti, krátké procházky, 

počítání do deseti… 

Proaktivně zlepšovat chování dětí, než na rušivé chování pouze reagovat. Pomoci dětem 

zvládat vlastní emoce. Dát dětem optimální „funkci“, ve které by se našly. Toto dětem 

pomohlo se soustředit, děti se méně rozptylovaly a celá třída pracovala lépe, instructional 

supply line – book, white board, ale natření stěny na příjemnou barvu 

https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education
https://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education
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Životní příběh: Ředitelka základní školy. Při setkání s velmi problematickým žákem se 

zamyslela, co zanedbala při vlastním učení, když neví, jak mu pomoci. Rozhodla se ho 

nevyloučit (mnoho studentů takto strádá). 

Lidé, kteří měli velký vliv: Dítě jménem D – zlobivý na čtvrtou – ovlivnilo to i celou 

školu, extrémní situace. Malý chlapec byl krátce po vstupu do školy velmi vzpurný, 

naštvaný a deprivovaný. Zjistila, že otec chlapce opustil rodinu, mamka musela pracovat 

dlouhé směny, aby uživila rodinu. Malý šestiletý chlapec se navíc ještě staral o mladšího 

bratra. Uvědomila si, že ho nemůže vinit za jeho chování ve škole a neschopnost se 

přizpůsobit školnímu prostředí a začala hledat cesty, jak ho naučit zvládat emoce a jak ho 

naučit klíčivé dovednosti ve čtení a matematice. 

Zábavná poznámka: Pouze jsme začali jinak uvažovat o tom, co máme k dispozici. 

Zajímavé slovní spojení: Malé změny mohou znamenat velký posun 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_t

o_thrive_in_school 

Linda Cliatt-Wayman, How to fix a broken school? Lead fearessly, love hard, 

TEDWomen 2015, 2015 

Téma: Jak účinně změnit poměry ve škole. 

Kategorie: Locus, Authenticity 

Klíčová slova: šikana, bojůvky, chudoba, stálý pocit nebezpečí, náprava 

Hlavní poselství: Každý moment je momentem výukovým. 

Další poselství: Stále myslet na klíčové kvality: zaměření, tradice, znamenitost, integrita a 

odhodlání, naděje a neustálé očekávání. 

Popis prostředí dětí navštěvujících školu: 100 procent dětí žijících v chudobě, 6 % 

zdatných v algebře, a 10 % v jazyce 

Metody, jak na to:  

1. Když se chystáš vést, veď. Každé dítě musí mít bezpečně uzamykatelnou skříňku. 

Pozitivní zprávy, nápravy, vše během školního dne. Rozvržení sil. 

2. Co tedy. Teď tedy. Eliminovat výmluvy v každém ohledu a v prvé řadě. Vyvinuli 

modely pro učení „se učit“. Vyjít vstříc individuálním potřebám všech studentů. 

https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_school
https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_school
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3. Bezpodmínečná láska, která věří dětem a jejich možnostem. Pokud jim to nikdo 

neřekl, já jim to řeknu a vždy jim to budu říkat. Prožívat s dětmi dostatek času (při 

přípravě oběda, přání k narozeninám …) 

Zábavná poznámka: Při úklidu tříd jsme za dva dny naplnili plné dva kontejnery. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearle

ssly_love_hard 

Pearl Arredondo, My story, from gangland daughter to star teacher,TEDTalks 

Education, 2013 

Téma: Osobnost učitele a jeho životní zkušenost 

Kategorie: Authenticity, Locus 

Klíčová slova: reforma školy, místní samospráva 

Hlavní poselství: Když se změní přístup a přijde pro proaktivita, povede se mnohé. 

Další poselství: Nebýt obětí vnějších okolností a využít pozitivně i negativní zkušenost. 

Metody, jak na to: St. Fernando school. Založili novou školu. Možnost volby vybrat si 

učitele (učitel dostane smlouvu pouze na rok). Aktivní rodičovská centra. 

Životní příběh: Táta byl gangster, bezva máma. Potřebovala jsem učitele, kteří by mě 

posunovali. Tak mně máma poslala na jinou školu, jezdila jsem autobusem. Někteří učitelé 

jí odepsali, ale pak byli překvapeni, že graduovala a šla na universitu a vrátila se zpět na 

střední, kde studovala. Každý den sdílela svůj příběh s dětmi a nabízela jim příležitosti. 

Kvalitní škola v dostupné vzdálenosti. 

Lidé, kteří měli velký vliv: matka 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daught

er_to_star_teacher 

Ashweetha Shetty, How education helped me rewrite my life, TEDWomen 2018, 2018 

Téma: Vzdělání pomáhá měnit životy 

Kategorie: Authenticity, Locus 

Klíčová slova: chudoba, očekávání, životní sny, zemědělská oblast 

Hlavní poselství: Jděte si za svým snem. Najděte si své místo, kde cítíte, že můžete být 

užiteční. 

https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearlessly_love_hard
https://www.ted.com/talks/linda_cliatt_wayman_how_to_fix_a_broken_school_lead_fearlessly_love_hard
https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daughter_to_star_teacher
https://www.ted.com/talks/pearl_arredondo_my_story_from_gangland_daughter_to_star_teacher
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Další poselství: Nehleďte na to, co si o vás myslí ostatní. 

Metody, jak na to: Ve dvaadvaceti se vrátila do své vesnice, založila nadaci Bodhi Tree 

Foundation. Mentoruje mladé studenty a podporuje jejich návrat zpět do zemědělských 

oblastí a pomáhá také jim najít jejich místo, kde mohou být užiteční ostatním. 

Životní příběh: Její matka neměla školy, nikdo od ní nic neočekával. Měla tři 

charakteristiky – chudá městská dívka. Ptala se se strachem mamky – bude moje identita 

jiná než tvoje, budu mít možnost vybrat si svůj život? Půjdu na vysokou? Nechtěla mě 

odrazovat, ale upozorňovala mě, že můj sen je moc velký na děvče z vesnice. Aby se 

nemusela vdávat, šla na universitu velmi daleko od místa narození až do hlavního města 

Dillí. Půjčila si telefon, aby si mohla dát přihlášku a byla přijata. Otec byl zmatený, mamka 

se strachovala. Spolužáci jí říkali „coconut girl“ – dávala si hodně oleje do vlasů. Byla 

jedinou z celého ročníku, která graduovala a přitom pocházela z vesnice. Nebyl tam nikdo, 

kdo vypadal, či mluvil jako ona. Zpočátku jí posuzovali. Někteří se jí ptali, kde se naučila 

mluvit anglicky? Mysleli si, že se nebude moci zúčastnit diskuzí a ničím přispět, když je 

z vesnice (často jí nechtěli do týmu) Měla pocit, že si spolužáci myslí, že osoba ze 

zemědělské oblasti nemůže přinést žádnou přidanou hodnotu, přestože většina indické 

populace je rurální. Věděla, že bude na vysoké velkou výjimkou a spolužáci nebudou mít 

velká očekávání.  

Lidé, kteří měli velký vliv: Matka a rodina 

Zábavná poznámka: O jejím příběhu a ocenění byla zmínka v televizi. Celá rodina je na 

ní pyšná, místní komunita jí věří. Doufá, že už jí nikdo nebude chtít provdat proti její vůli. 

Zajímavé slovní spojení: Not being boxed (nebýt zaškatulkován). No voice no choice 

(Neseďpanenko v koutě.) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ashweetha_shetty_how_education_helped_me_rewrite_my_life 

Julie Lythcott-Haims, How to raise successful kids – without over-parenting, 

TEDTalks Live, 2015  

Téma: Jak vychovat úspěšné děti bez přílišného ochranitelství? 

Kategorie: Authenticity, Locus 

https://www.ted.com/talks/ashweetha_shetty_how_education_helped_me_rewrite_my_life
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Klíčová slova: úspěch, rozplánované dětství, sebedůvěra ve vlastní schopnosti, 

sebeuplatnění, bezpodmínečná láska, přehnané ochranitelství, přemíra péče 

Hlavní poselství: Umět děti přesvědčit o vlastní způsobilosti plánovat a jednat způsobem 

nezbytným k dosažení cíle. 

Další poselství: Nemusíš chodit na extra školu, abys byl v pozdějším životě spokojený. 

Metody, jak na to: Poskytnout dětem podnětné prostředí 

Životní příběh: věnuje se tématu „vrtulníkových“ rodičů, tedy rodičů, kteří chtějí mít 

neustálý přehled o dítěti a brání jim tím v rozvoji samostatnosti. Tento termín poprvé 

použil americký lékař Haim Ginott v knize Between Parent and Teenagers z roku 1967. 

Lidé, kteří měli velký vliv: její dvě vlastní děti 

Zábavná poznámka: Děti nejsou bonsaje, ale divoké květiny. 

Zajímavé slovní spojení: Roll up the sleeves (vyhrnout si rukávy) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_o

ver_parenting 

Kategorie C 

Nana Ferjan Ramirez, Creating bilingual minds, TEDx Ljubljana, 2016 

Téma: Jak se vytvoří bilingvní mozek 

Kategorie: Cogito 

Klíčová slova: kognice, kognitivní flexibilita, bilingvní prostředí, code-mixing (mixování 

kódů), code-switching (přepínání z jednoho kódu do jiného) 

Hlavní poselství: Bilingvní prostředí akcentuje poznávací proces už u batolat. 

Další poselství: Jak umožnit všem dětem přístup k bilingvní zkušenosti? Kolik by to stálo, 

abychom u všech dětí umožnili bilingvní vzdělávání? 

Metody, jak na to: Šest základních principů, aby všechny děti mohly dosáhnout maxima 

svého potenciálu. Vysvětluje i některé pověry ve výchově bilingvních dětí (to, že tyto děti 

kombinují oba jazyky, neznamená, že jsou zmatené, ale pouze si některá slova „půjčují“ 

z druhého jazyka). Umožnit prostředí vhodné ke vstřebávání více jazyků, což je snadné u 

smíšených manželství. Nebo si najmout chůvu, která bude na dítě mluvit. Malé děti se učí 

prostřednictvím hry. 

https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_over_parenting
https://www.ted.com/talks/julie_lythcott_haims_how_to_raise_successful_kids_without_over_parenting
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Životní příběh: Pochází ze Slovinska, manžel je ze Španělska, spolu s manželem mluví 

anglicky. Studuje mozek dětí ve věku asi deseti měsíců a všímá si rozdílů v mozku dětí 

z bilingvních rodin. 

Lidé, kteří měli velký vliv: manžel, děti 

Zajímavá poznámka: Sledování televize – starší ano, ale ne pro malé děti. A pouze 

takové pořady, ve kterých spolu lidské bytosti mluví plynně. Děti jsou jazykoví géniové. 

Dostupné z: https://www.tedxljubljana.com/video/2340/creating-bilingual-minds 

Lýdia Machová, The secrets of learning a new laguage. TED Salon Brightline 

Initiative, 2018 

Téma: Tajemství schopnosti naučit se plynně více jazyků 

Kategorie: Cogito 

Klíčová slova: polyglot, dlouhodobá paměť, plánování, imitace zvuků 

Hlavní poselství: Být polyglotem není pouze o vrozeném talentu. 

Další poselství: Radost z učení nového jazyka ulehčí cestu k plynné formě jazyka. 

Metody, jak na to: Pravidelná setkávání polyglotů, trpělivost, plánování, cestování a 

metody (radost, opakování, zábavná forma). 

Životní příběh: Umí plynně sedm jazyků, cestuje a stýká se s dalšími polygloty.  

Lidé, kteří měli velký vliv: Přátelé z komunity polyglotů 

Zábavná poznámka: Nikdy nepřestávej s učením dalších jazyků. 

Zajímavý komentář u videa: Gigi Cheuk: „Uvědomila jsem si, že školní vyučování bylo 

opravdu nudné. Proto jsem se za patnáct let výuky angličtiny nebyla schopná naučit plynně 

mluvit a efektivně psát. Je to zbytečné se tolik snažit, když je metoda nesprávná.“ 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/lydia_machova_the_secrets_of_learning_a_new_language 

Wajdi Mohamed Ratemi, The mathematical secrets of Pascal´s triangle, TED-Ed 

2015 

Téma: Matematické tajemství Pascalova trojúhelníku 

Kategorie: Cogito 

Klíčová slova: matematika, vyučování 

https://www.tedxljubljana.com/video/2340/creating-bilingual-minds
https://www.ted.com/talks/lydia_machova_the_secrets_of_learning_a_new_language
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Hlavní poselství: Pascalův trojúhelník je skrytý poklad matematiky plný tajemství a 

vzorců, který učarovává matematiky po celém světě.  

Další poselství: První vzorec je samotné sestrojení trojúhelníku, začneme s 1 a na každou 

stranu přidáme 0, sečtením se vytvoří druhý řádek trojúhelníku a tak dále, můžeme 

neustále pokračovat, protože trojúhelník je nekonečný.  

Každý řádek je příkladem binomických koeficientů Pascalova trojúhelníku – (x + y) n, kdy 

n odpovídá řádku (začínáme od nuly). Např. řádek 2 obsahuje čísla 1; 2; 1 -> (x + y) 2 -> 

1x2 + 2xy + 1y2 

Pokud sečteme čísla v řádku, dostaneme řadu po sobě následujících mocnin čísla 2. 

Pokud v řádku 1; 2; 1 přiřadíme každému číslu hodnotu – 1x100; 2x10; 1x1, dostaneme 

číslo 121, což je 112. Totéž platí napříč trojúhelníkem. 115 = 161051 = 

1x1+10x5+100x10+1000x10+10000x5+100000x1 

Souvislosti můžeme najít i v diagonálách, první dvě diagonály jsou pouze jedničky, další 

diagonály jsou celá čísla. Následující diagonála jsou trojúhelníková čísla – z daného čísla 

teček vytvoříme rovnostranný trojúhelník. Následující diagonála vytvoří pomocí daného 

počtu koulí 3D čtyřstěn.  

Pokud vybarvíme všechna lichá čísla trojúhelníku, dostaneme fraktál – Sierpińského 

trojúhelník. 

Využití trojúhelníku je i v pravděpodobnosti a kombinatorice a mnoho další. 

Metody, jak na to: Hra v hodinách matematiky, hledání souvislostí. 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets

_of_pascal_s_triangle 

Kategorie CL 

Sam Kass, Want kids to learn well? Feed them well, TED Talks Live 2015 

Téma: Chcete, aby se děti dobře učily? Pořádně je nakrmte. 

Kategorie: Cogito, Locus  

Klíčová slova: vzdělání, výživa 

Hlavní poselství: Vyvážená a pravidelná strava má vliv na výkonnost dítěte. 

Další poselství: Role školy v umožnění přístupu každého dítěte k vyváženému jídlu je 

významná. 

https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets_of_pascal_s_triangle
https://www.ted.com/talks/wajdi_mohamed_ratemi_the_mathematical_secrets_of_pascal_s_triangle
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Metody, jak na to: Dle výzkumu děti, které nemají stálý zdroj potravy, zvláště snídaně, 

mají celkově snížené kognitivní funkce. Proto by školy měli být schopné zajistit, aby 

všechny děti měly možnost dostávat jídlo během školního týdne, nejen děti, jejichž rodiče 

si to mohou dovolit. 

Životní příběh: Podnikatel, politický poradce, kuchař. Pracoval v Bílém domě jako kuchař 

pro Obamovi a hlavní poradce o výživě, výkonný ředitel „Let´s move“ kampaně Michelle 

Obama. Pochází z rodiny učitelů, otec učitel v důchodu, sestra speciální pedagožka, strýc a 

teta profesoři. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Rodiče ho naučili, že jediný způsob, jak dostat správnou 

odpověď, je položit správnou otázku. 

Zábavná poznámka: Ve školách v USA, které zavedly program snídaně a oběd zdarma 

pro každé dítě, se výsledky v matematice a čtení zvedly o 17,5 %. 

Lidé, kteří měli vliv s ohledem na příspěvek: Kuchařka ze školní jídelny, která vždy 

v pondělí dětem vaří ta nejlepší a u dětí oblíbená jídla, protože ví, že mnozí z nich přes 

víkend neměli řádnou stravu. 

Zajímavé slovní spojení: overzealous (zanícený), stick to their ribs (dát si výživné a 

vydatné jídlo), pervaisive (všudypřítomný), overhaul (revidovat) 

Dostupné z:https://www.ted.com/talks/sam_kass_want_kids_to_learn_well_feed_them_w

ell 

Wendy Troxel, Why school should start later for teens, TEDxManhattanBeach, 2016 

Téma: Proč by škola měla pro dospívající začínat později 

Kategorie: Cogito, Locus 

Klíčová slova: spánek, děti, rodičovství 

Hlavní poselství: Začátek školního dne pro děti od 11–18 let by neměl být dříve než 8.30. 

Během dospívání dochází k posunu cirkadiánního rytmu (jeden z biorytmů), který udává, 

kdy se cítíme unaveni/vzhůru. K tomuto posunu dochází z části díky uvolnění hormonu 

melatonin, u adolescentů dochází k uvolnění až okolo 11 hodiny večer, to je o 2 hodiny 

později než u dospělých a malých dětí. Proto některé charakteristické rysy teenagerů jako 

náladovost, popudlivost, lenost, sklíčenost mohou být výsledek chronické spánkové 

deprivace. 

https://www.ted.com/talks/sam_kass_want_kids_to_learn_well_feed_them_well
https://www.ted.com/talks/sam_kass_want_kids_to_learn_well_feed_them_well
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Další poselství: Provázanost chronické spánkové deprivace mezi dospívajícími s tématy 

jako školní výsledky, duševní zdraví, deprese, sebevražedné myšlenky, obezita, 

kardiovaskulární onemocnění, diabetes, užívání návykových látek. 

Ve školách, kde zavedly pozdější start dne, se standardizované testové skoré v matematice 

a čtení/porozumění textu zvedlo o 2–3 %. Tento nárůst odpovídá zmenšení počtu dětí ve 

třídě o 1/3. Změna začátku výuky by tedy mohla napomoci zmenšení rozdílu ve studijních 

výsledcích napříč společností. 

Metody, jak na to: Posunutí počátku výuky pro dospívající je logisticky velmi náročné, 

v potaz se musí brát nejen studenti a jejich rodiny, ale celé komunity. Určité změny by 

musely nastat v dopravě, odpoledních aktivitách, družinách. 

Životní příběh: Dr. Wendy Troxel je klinická psycholožka zabývající se léčbou insomnie 

a dalších poruch spánku pomocí behaviorální terapií, profesorka psychiatrie a psychologie 

na Univerzitě v Pittsburghu.  

Zábavná poznámka: Studie prokázaly, že spát 5 a méně hodin je podobné jako řídit auto 

pod vlivem alkoholu. 

Zajímavé slovní spojení: achievement gap (rozdíl ve výsledcích), 

dospívající =  dospávající 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens 

Kategorie CD 

Mohamad Jebara, This company pays kids to do their math homework, 

TED@Westpac, 2017 

Téma: Odměňování dětí za jejich domácí úkoly z matematiky 

Kategorie: Digitus, Cogito 

Klíčová slova: motivace, matematika, pobídka 

Hlavní poselství: Hledat způsoby vnější motivace starších dětí ke studiu matematiky. 

Další poselství: Popis odstartování metod finančních pobídek za studium matematiky za 

účelem, aby se sama krása matematiky z dlouhodobého hlediska stala pobídkou a 

porozumění pak odměnou. I ti studenti, kteří jsou v určitou chvíli malinko pozadu, si 

https://www.ted.com/talks/wendy_troxel_why_school_should_start_later_for_teens
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zaslouží poznat krásu matematiky. Právě dnes je důležité, aby každý měl matematické 

dovednosti (s postupující automatizací bude třeba více odborníků ovládajících analýzu). 

Metody, jak na to: Kurikulární reforma – přejít na mastery test learning (místo high-

stakes test). Webová aplikace pro pravidelnou motivaci studentů. Nastavit týdenní zápisné 

na využívání programu. Pokud student splní týdenní práci, na jeho účet přibude patřičná 

suma. Motivovat (pobídnout) studenty ujištěním, že vysoké bonusy v mé práci, jsou 

odměnou za to, že jsem byl v matematice dobrý. To zafunguje jako krátkodobá motivace. 

Motivační síla se oslabí, pokud se odměna zpozdí. Z ekonomického hlediska platí, že 

pokud nepoužíváme okamžité pobídky, podceňujeme jejich výsledek. Jako společnost jsme 

vcelku zvyklí využívat finanční pobídky ať už od vlády, zaměstnavatele či doma. 

Životní příběh: Nechtěl se spokojit se skutečností, že mnoho studentů má pocit, že tak 

krásný předmět jako matematika je pro ně obtížný a nudný. Jeho společnost přišla 

s odvážnou myšlenkou – platit studentům za dokončení jejich týdenních úkolů 

z matematiky. Propracoval tuto myšlenku z etického hlediska a nyní ukazuje, jak klíčové je 

rozumět matematice v době, kdy se lidé setkávají s velkým množstvím falešných zpráv. 

Citát: „Studujeme matematiku pro hru, krásu, pravdu, zadostiučinění a lásku.“ (Francis 

Su) 

Zajímavý moment: Manipulace s grafem (zmenším rozlišení, abych umocnila strmost 

křivky a posílila své tvrzení). Matematika ve hře, pro radost a lásku. Obtížnost ovládnout 

matematiku dokonale je součástí její krásy 

Zajímavé slovní spojení: fickle manipulated – snadno ovladatelný, „attention budget“ 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_

homework 

Michael Bodekaer, How virtual lab will revolutionize science class, TEDxCern, 2016 

Téma: Revoluční výuka přírodních věd 

Kategorie: Digitus, Cogito 

Klíčová slova: virtuální laboratoř 

Hlavní poselství: Virtuální realita jako účinná vyučovací metoda 

https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_homework
https://www.ted.com/talks/mohamad_jebara_this_company_pays_kids_to_do_their_math_homework
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Metody, jak na to: Trénovat s virtuálním laboratorním simulátorem, virtuální laboratorní 

experimenty. Virtuální simulátory fungují i bez využití brýlí a sluchátek pro virtuální 

realitu. 

Životní příběh: Jako student řešil záhadné CSI případy vražd. 

Studie vztahující se k tématu: Studie na Standfordské univerzitě a Technické univerzity 

v Dánsku potvrzující, že studenti pracující s virtuální laboratoří měli daleko větší nárůst 

efektivity vyučování (o 76 %). 

Lidé, kteří měli vliv: Jack Andraka – v patnácti letech objevil jednoduchý test pro 

prokázání rakoviny slinivky 

Zábavná poznámka: Plně zaneprázdnění studenti ve virtuální laboratoři ani nekontrolují 

sociální sítě. 

Zajímavé slovní spojení: virtual-reality headset – brýle a sluchátka pro virtuální realitu, 

reimage education 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science

_class 

Sal Khan, Let is teach kids for mastery not test scores, TED Talk Live, 2015 

Téma: Účinné využití moderních technologií 

Kategorie: Cogito, Digitus 

Klíčová slova: inovace, metoda, vrstevnické učení, mastery learning, sociální apel 

Hlavní poselství: Vrstevnické učení je účinné. 

Další poselství: Využití technologií ve výuce je smysluplné. 

Metody, jak na to: Nyní učitel může daleko více času strávit tím, že se věnuje dětem, 

protože nemusí opravovat testy, vyhodnocovat. Vzájemně na sebe působit, napodobovat a 

vést dialog. 

Životní příběh: Začal prostřednictvím krátkých videí na youtube doučovat svého 

bratrance, který žil na druhé straně USA. 

Historická připomínka: Mastery learning před sto lety, ale nebyly na to technické 

podmínky. Srovnání gramotnosti ve středověku a dnes – posun gramotnosti. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Rodina, studenti 

https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class
https://www.ted.com/talks/michael_bodekaer_this_virtual_lab_will_revolutionize_science_class
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Zajímavá poznámka: Slabší děti se někdy zdají, že postupují pomaleji, ale později se 

jejich učení rychle zlepší. 

Zajímavé slovní spojení: Vyučujte porozumění novým technologiím, abyste 

humanizovali prostředí ve třídě. 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores 

Geoffrey Canada, Our failing schools. Enough is enough, TEDTalks Education, 2013 

Téma: Školy se mění velmi pomalu. Už toho bylo dost. 

Kategorie: Cogito, Digitus 

Klíčová slova: inovace, individualizace 

Hlavní poselství: Amerika nemůže na změnu školství čekat dalších čtyřicet let. 

Další poselství: Stavět změny ve školství na vědeckých základech, reagovat na zjištěná 

data. 

Metody, jak na to: Učitelé potřebují data a informace a také čas na jejich rozbor. 

Individualizace, která zlepší prospěch dětí v „mizerných“ školách. Tvrdí, že školy 

potřebují „obchodní“ plán na každý další rok. Dostatek příležitostí k mimoškolním 

aktivitám pro děti z chudých rodin. Smysluplně testovat, reflektovat a analyzovat zjištěná 

data. Standardizované testy považuje za příčinu ztráty dětské motivace k učení, protože 

dávají dítěti signál: „bohužel, nejsi dost dobrý“. Proto klade velký důraz na to, aby děti 

cítily, že jim jako jejich průvodci nedovolíme selhat. Vyvinul strategie, které napomáhají 

tomu, aby se děti nevzdávaly. Investovat cíleně do vzdělávání, využívat nejnovější vědecké 

poznatky pro změnu pedagogických přístupů a nebránit se zuby nehty novým zlepšením a 

inovacím. 

Příběh k příspěvku: Banky – všude stejné, najednou někdo vymyslel, že banka otevře i 

v sobotu. Technologie se změnila. Když to chceš změnit, říkají ti, že jsi radikální. Proč 

mají děti v létě tak dlouhé prázdniny, když už nepomáhají na poli? Vzdělaní vědí, ale nic 

nedělají, chudí to nevědí. 

Studie k příběhu: Studie z roku 1975 a i další zjistily hluboký propad ve vědomostech u 

dětí z chudých poměrů v září. Ale zajistit provoz škol během prázdnin se nikde 

https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_mastery_not_test_scores
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neprosadilo. Zmiňuje další studii MIT, která prokázala, že taneční trénink zlepšuje 

matematickou představivost. 

Zábavná poznámka:  Vzpomínal, jak také nejdřív nevěřil, že bankomat mu může správně 

napočítat peníze (ale věci se mění). Lidé nemají rádi rozhněvané černé muže. Dokud se 

situace ve školství nezmění, budu však stále rozhněvaný. 

Zajímavé slovní spojení: educational cliff (vzdělávací útes), pittance (almužna) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/geoffrey_canada_our_failing_schools_enough_is_enough 

Michael Šebek, Vzdělávání pro budoucnost, TEDx, PragueEd, 2018 

Téma: Pokrok nezastavíme, učit pro budoucnost 

Kategorie: Cogito, Digitus 

Klíčová slova: kreativita, flexibilita, robotika, věda, budoucnost, obavy z budoucnosti 

Hlavní poselství: Všechno se velice rychle mění, jen škola pomalu. Vzdělání je třeba pro 

budoucnost proměnit.  

Další poselství: Zjišťovat jaká bude budoucnost, aby se škola mohla proměnit. Než děti 

vystudují, bude svět taky jiný. To je třeba si uvědomit. Proč mám vychovávat specialistu, 

když robot bude stejně lepší. 

Metody, jak na to: Co se tedy bude v budoucnu hodit? Myšlení – kritické, logické, tvůrčí, 

vystoupit z řady. Kreativita, společenská, technická, umělecká, řemeslná. Flexibilita – 

ochota udělat spoustu změn a měnit se. Rozumět světu, principům života, vesmíru… 

Udržet si široký rozhled, doba specialistů skončila, nastává věk „generalistů“. Je to 

nejdůležitější pro nejnižší typy škol. Kybernetika a robotika – dali si za cíl rozvoj myšlení 

studenta. My neučíme nejnovější technologie, my učíme technologie, které ještě neexistují 

(výzkum). Absolventi dostanou zaměstnání lehce, ale my je připravujeme i na to jejich 

poslední. Všechny tyto principy platí zejména pro nejnižší stupně škol. 

Životní příběh: Kybernetika a robotika ho provází celý život. Dal si za cíl rozvoj myšlení 

studenta. Neučí nejnovější technologie, ale učí technologie, které ještě neexistují 

(výzkum). Jejich absolventi dostanou zaměstnání lehce, ale my je připravujeme i na jejich 

poslední zaměstnání. 

Lidé, kteří měli velký vliv: kolegové 

https://www.ted.com/talks/geoffrey_canada_our_failing_schools_enough_is_enough
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Citát: „Historie zrychluje.“ (Milan Kundera) 

Zábavná poznámka: Pokrok nezastavíme, odpor je marný. Svět je složitý, změny jsou 

stálé. 

Zajímavé slovní spojení: future proof, brain fittness centrum 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/michael_sebek_vzdelavani_pro_budoucnost 

Gever Tulley, 5 dangerous things you shoud let your kids do,TED2007, 2007 

Téma: Návrat k přírodě a přirozené dětské zvědavosti 

Kategorie: Digitus, Cogito 

Klíčová slova: kreativita, nebezpečí, objevování 

Hlavní poselství: Kreativita a porozumění dějům v přírodě se neobejdou bez určitého 

nebezpečí (z pohledu dospělého). 

Další poselství: Dnešní společnost se snaží děti udržet v bezpečí, které dětem znemožňuje 

samostatné plnohodnotné objevování světa a jeho zákonitostí. 

Metody, jak na to:  

1. Umožněte dětem házet oštěpem, – stimulace mozku (čelní a temenní lalok) 

2. Nechte děti si hrát s ohněm 

3. Dopřejte jim vlastní kapesní nůž – univerzální nástroj – stačí dodržovat základní 

pravidla 

4. Rozebírání přístrojů – pomáhá to porozumění, jak věci fungují 

5. Umožněte jim řídit auto (opět v přiměřeném věku) 

Životní příběh: Autor knihy 50 nebezpečných věcí, které byste vašim dětem měli umožnit 

Lidé, kteří měli velký vliv: Děti „vypůjčené“ od kamaráda 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_d

o 

Kategorie ACD 

Gene Luen Yang. Comics belong in the classroom, TEDxManhattanBeach, 2016 

Téma: Využití komiksu ve vyučování 

Kategorie: Digitus, Cogito, Authenticity 

https://www.ted.com/talks/michael_sebek_vzdelavani_pro_budoucnost
https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_do
https://www.ted.com/talks/gever_tulley_5_dangerous_things_you_should_let_your_kids_do
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Klíčová slova: komiks, vizuální efekt, vyprávěcí funkce 

Hlavní poselství: Komiks je mocný a osvědčený vzdělávací nástroj. Je možné se rychle 

vrátit o stránku zpět v případě, že nerozumíš. Další výhodou je, že se minulost, současnost 

i budoucnost mohou odehrávat přehledně na jediné stránce. 

Další poselství: Generace současných děti vyrostla na vizuálních podnětech, učí se 

z obrazovek, monitorů. 

Metody, jak na to: Využívat vizuální kulturu, mladí jsou na to zvyklí. V současnosti je k 

dispozici čím dál víc komiksů se vzdělávacím obsahem (knihovníci jsou v problematice 

orientovaní a poradí). 

Životní příběh: Jako začínající učitel měl pocit, že je nudný. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Děti v jeho třídách 

Historie komiksu v kostce: Historie vnímání komiksu ve vyučování. Ve čtyřicátých 

letech 20. století byl komiks moderní (inovativní učitelé si je nosili do školy a využívali). 

V roce 1954 vyšla kniha Delikvence mladistvých, psycholog a autor ve své knize uvedl, že 

komiksy vedou k delikvenci mladistvých. Přineslo to velkou neúctu ke komiksům. 

V sedmdesátých letech si komiksy opět vydobyli částečný respekt, i když děti si spíš 

z nudy četly pod lavicí.  

Zajímavá poznámka: „Zprvu jsem si myslel, že komiks do hodin nepatří. Pak jsem je 

přinesl, abych se dětem zavděčil.“ 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/gene_luen_yang_comics_belong_in_the_classroom 

Ramsey Musallam, 3 rules to spark learning, TEDTalks Education, 2013 

Téma: Tři pravidla, jak zažehnout proces učení 

Kategorie: Authenticity, Digitus, Cogito 

Klíčová slova: zvídavost, dotazování,  

Hlavní poselství: Podporovat zvídavost a dětské dotazování a tím podněcovat jejich 

představivost. 

Další poselství: Otázky studentů jsou jádrem opravdového učení. 

Metody, jak na to: Zvědavost přichází jako první. Vítejte otázky studentů. Přijměte 

určitou úroveň nepořádku jako nutné a podnětné pracovní klima. A nakonec reflektujte 

https://www.ted.com/talks/gene_luen_yang_comics_belong_in_the_classroom
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společnou práci. Podporovat zvídavost a dětské dotazování a tím podněcovat jejich 

představivost. 

Příběh k tématu: Odpovědi chirurga, který mu zachránil život – zvědavost prověřit to, co 

se osvědčilo a co nefungovalo, nebál se opakovat nevyhnutelný proces pokusů a omylů, 

intenzivní reflexe a hledání informací. 

Životní příběh: Měl výduť (aneurysma), chirurg a jeho přístup ho uklidnil, 13 let učí 

chemii. 

Lidé, kteří měli velký vliv: chirurg, který mu odoperoval výduť, dcery 

Zajímavá poznámka: To, co děláme je důležité a zaslouží si naši péči, ale také naši revizi. 

Zajímavé poznámky: Otázky mohou být okny velké instrukce, ale nikdy ne naopak. 

Zábavná poznámka: Buďme v našich třídách chirurgy, studenti za to stojí a každý případ 

je jedinečný. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/ramsey_musallam_3_rules_to_spark_learning 

Bill Gates, Teachers need real feedback, TEDTalks Education, 2013 

Téma: Učitelé potřebují opravdovou zpětnou vazbu 

Kategorie: Authenticity, Cogito, Digitus 

Klíčová slova: zpětná vazba, profesní rozvoj učitelů 

Hlavní poselství: Promyšlená zpětná vazba je základ pro profesní růst učitelů. 

Metody, jak na to: Natáčet si své vlastní hodiny nám pomůže hledat účinnější strategie, 

metody a pomůže nám pochopit proces učení dětí v našich třídách. Dotazníky pro studenty. 

Zajímavé otázka: Jak by vypadaly naše školy, kdyby se průměrní učitelé stali výbornými? 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback 

Kategorie ACL 

Rita Pierson,Every kid needs a champion, TEDTalks Education, 2013 

Téma: Učitelé mají na děti obrovský vliv. 

Kategorie: Authenticity, Cogito, Locus 

Klíčová slova: kariéra, emoce, osobnost, vztahy 

Hlavní poselství: Každé dítě potřebuje zažít pocit vítězství, podpory a naději 

Další poselství: Důležitost vzájemných kontaktů. 

https://www.ted.com/talks/ramsey_musallam_3_rules_to_spark_learning
https://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback
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Metody, jak na to: Porozumět vzájemným vztahům, umět se omluvit, neustále pracovat 

na sobě a zvyšovat dětského sebevědomí a sebeúcty. Být trochu hercem ve své učitelské 

roli. Budovat v dětech jejich vlastní sebeuvědomění a vnitřní pocit, že si zaslouží dobré 

vzdělání a samy si přijímaly od učitelů pozitivní vzkazy, aby se nebály riskovat. 

Vyučování by mělo učiteli poskytovat radost, stejně tak učení dětem. Učitelé mohou 

mnoho změnit. 

Životní příběh: V dětství sledovala svou matku, jak pomáhala potřebným dětem.  

Lidé, kteří měli velký vliv: Její učitelé, matka 

Zajímavá poznámka: Děti se neučí od lidí, které nemají rády. 

Zábavná poznámka: Problémové děti nejsou nikdy nemocné. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion 

Danielle R. Moss, How we can help the „fogotten middle“ reach their potential, 

TEDWomen 2018, 2018 

Téma: Jak pomoci „opomíjenému průměru“ dosáhnout maximálního potenciálu 

Kategorie: Cogito, Locus, Authenticity 

Klíčová slova: motivace, podpora, vysoká očekávání 

Klíčová slova: motivace, přehlížený průměr (průměrní studenti bez větších kázeňských 

potíží), vysoká očekávání, nečinnost, opomíjení, zapomenutý střední proud (nejen 

studentů, ale i dospělých), odpolední studijní programy, zahraniční pobyty, programy 

přímo na kampusech – tutoři 

Hlavní poselství: Všechny naše cesty jsou tvořeny sérií pomalejších rozjezdů, akcelerací, 

proher a výher. Děti mají získat představu, že jsou samy zodpovědné za dosažení úspěchu 

na VŠ a ujistily se, že každý z nich bude přínosem. 

Další poselství: Myslí si, že v „přehlíženém průměru“ se skrývá velký skrytý potenciál. 

Metody, jak na to:  

3. Vysoká očekávání (neptat se studentů: „Ty chceš na universitu?“, ale ptát se: „Na 

jakou universitu bys rád šel/šla?“ 

4. Poskytnout nástroje, strategie a podporu, kterou si zaslouží, aby mohli dosáhnout 

zlepšení (mentoring – všeobecný přístup ke kolegiální podpoře, SAT (maturita) a 

mezinárodní výjezdní programy (přístupné nejen těm nejlepším). 

https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion
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Programy a akce – přímo na kampusu, které umožňují začínajícím studentům se na 

universitě udržet a zůstat motivovaný po celou dobu studia (vidět absolventy ze stejného 

prostředí a podobného zázemí, kteří usilují o stejnou věc a dokáží to). 

Životní příběh: Nadaná studentka, v sedmé třídě – odpor ke studiu, což vedlo 

k průměrným známkám. Matka rozhodla o změně školy, umožnila jí (leadership activities 

v sousedství) a vážně s ní mluvila o studiu na universitě. Věděla, že může víc, ale také 

rozuměla, že jako černá americká žena, nebude mít možnost se dostat z průměru, pokud si 

nebude možnosti sama vytvářet a jít svou vlastní cestou. 

Zábavná poznámka: Přehlížíme je také proto, že se kvůli nim nebudíme obavou, jaké 

hlouposti zase zítra vymyslí.  

Lidé, kteří měli velký vliv: matka, kolegové, studenti 

Stručně o autorčině životě nyní: Dr. Daniella R. Moss je šéfkou výkonného výboru 

Oliver Scholars, organizace věnující se přípravě a podpořte afroamerických a latinských 

studentů s vysokým studijním potenciálem pocházejících z problematických komunit New 

Yorku. Napomáhají jejich úspěšnému studiu na prestižních universitách.  

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_rea

ch_their_full_potential 

Sir Ken Robinson, Do schools kill creativity? TED2006, 2006 

Téma: Kreativita má stejnou hodnotu jako gramotnost.  

Kategorie: Authenticity, Locus, Cogito 

Klíčová slova: kreativita, úspěch, inflace akademického vzdělání, stigmatizace chyb 

Hlavní poselství: Inteligence je dynamická a interaktivní. 

Další poselství: Děti jsou zavaleny výukou a ztrácejí chuť se učit a být kreativní. 

Metody, jak na to: Učíme se v pohybu, kinesteticky, různorodě, visuálně a abstraktně.  

Životní příběh: Jako malý hrál fotbal, poté proděla dětskou obrnu a ve škole potřeboval 

různá podpůrná opatření. Setkal se s podporujícími, kreativními pedagogy, kteří 

nasměrovali jeho další profesi, ve které zaměřuje na rozvoj mnohočetné inteligence 

Lidé, kteří měli velký vliv: Děti a učitelé ve školách 

https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_reach_their_full_potential
https://www.ted.com/talks/danielle_r_moss_how_we_can_help_the_forgotten_middle_reach_their_full_potential
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Zajímavá poznámka: Kreativitu si zachováme pouze v případě, že budeme připraveni 

chybovat. 

Zajímavé slovní spojení: We will not see the future but our children will. My budoucnost 

neuvidíme a nazažijeme, naše děti ano. 

Otázka k zamyšlení: Má veřejné školství za cíl vychovávat univerzitní profesory? Proč 

nemáme stejnou časovou dotaci na výuku tance, jako máme na výuku matematiky? 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity 

Shukla Bose, Teaching one child at a time, TEDIndia 2009, 2009 

Téma: Učit děti jedno po druhém 

Kategorie: Locus, Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: vnitřní reforma, průzkum prostředí 

Hlavní poselství: Angličtina jako globální jazyk je důležitá už pro malé děti. 

Další poselství: O rodičích dětí ze slumů panuje mnoho mýtů (nezajímají se o vzdělání 

svých dětí, nechtějí se integrovat). 

Metody, jak na to: Připravit nejlepší a náročné kurikulum. Nebát se provést důkladný 

průzkum. Nebát se i menším dětem přiblížit svět literatury. 

Životní příběh: Svoji kariéru začínala s arogancí, že změní svět a postupně se 

seznamovala s mentalitou místních dětí a rodičů a oni změnili ji. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Děti a rodiče z chudinských oblastí. 

Zajímavá poznámka: Ve škole vaří abstinující otcové, 80 % rodičů chodí na třídní 

schůzky. 

Zajímavé slovní spojení: horsing (koňovat) – vyjádření dítěte, co by chtělo rádo dělat 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time 

Kiran Sethi, Kids take charge, TEDIndia 2009, 2009 

Téma: Naučit děti přebrat zodpovědnost za své okolí 

Kategorie: Locus, Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: praktické učení, projektové vyučování 

Hlavní poselství: Děti jsou schopné změnit mnohé. 

Další poselství: Propojení školy a místní komunity a prostředí je oboustranně prospěšné. 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/shukla_bose_teaching_one_child_at_a_time
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Metody, jak na to: Projektové vyučování. Otevřít školy městu a nechat děti ovlivňovat 

prostředí města. 

Životní příběh: Iniciovala aktivitu dětí, která pomohla tomu, že se indická města 

proměňují a jsou stále více pro děti (child-friendly). 

Lidé, kteří měli velký vliv: děti z Riverside 

Citát: „Kdo, když ne my. Kdy, když ne teď.“ 

Zajímavá poznámka: Co dá město dětem, to mu děti vrátí 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge 

Kategorie LDC 

Claudia Miner, A new way to get every child ready for kindergarten, TED2019, 2019 

Téma: Nová cesta, jak připravit děti na vstup do školky a školy 

Kategorie: Digitus, Cogito, Locus. 

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, časný vstup do školky, podpora školní zralosti 

Východisko: V USA probíhal projekt předškolního vzdělávání Head start a i přesto jsou 

stále dva milióny dětí bez perspektivy chození do školky v raném věku. Tento projekt to 

má doplnit, nikoliv nahradit. Bariéry, které brání tomu, aby čtyřletí chodili do školek – 

geografická poloha, doprava a volba rodičů (tato péče není v žádném státě uzákoněna jako 

povinná.) Podle statistiky je 25 % šance, že dítě nedokončí školní docházku, 40 % 

pravděpodobnost, že se stane už v pubertě rodičem a o 60 % se sníží pravděpodobnost, že 

půjde na vysokou, pokud vstupuje do školy bez základních dovedností. 

Hlavní poselství: Nejlepší strategií učení dětí je začít již v raném věku okolo čtyř let. 

Další poselství: Můžete se přidat. Buď pomoci projekt pilotovat, nebo sdílet infomaci 

s představiteli místní samosprávy. 

Metody, jak na to: Představuje projekt předškolního vzdělávání UPSTART, který 

testovali v Utahu, Indianě, Jižní Karolíně. Jde o počítačový software (early learning), který 

dětem během 15 minut u obrazovky zlepší jejich vyjadřovací schopnosti, matematickou a 

předčtenářskou gramotnost (americká pediatrická společnost pro čtyřleté povoluje hodinu 

denně u počítače). Rodiče se stávají již v tento moment odpovědní za vyučování svých 

dětí. Vyvinuli software pro předškoláky, který je navržený tak, aby instrukce pro děti byly 

https://www.ted.com/talks/kiran_sethi_kids_take_charge
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individualizované (čtení, matematika a přírodní vědy). Experti z oblasti sociologie, 

neurologie a psychologie radili, jak by měl software vypadat. 

Životní příběh: původně historička 

Zajímavé slovní spojení: watershed moment – zlomový moment 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kin

dergarten 

Ron Finley, A guerilla gardener in South Central LA, TED2013, 2013 

Téma: Udržitelnost znamená udržovat 

Kategorie: Local, Digitus, Cogito 

Klíčová slova: udržovat, okolní prostředí, veřejný prostor 

Hlavní poselství: Být svědkem změn ve své blízkosti, změní náš pohled na okolní 

prostředí. 

Další poselství: Zahradničení je terapeutická věc, zejména ve městě. 

Metody, jak na to: Stát se manažerem vlastní reality. Zažít změny na vlastní kůži. Pokud 

děti vypěstují rajčata, také je snědí. Děti si lépe uvědomí, jak jídlo ovlivňuje jejich život, 

tělesnou kondici. Otevřít farmářské trhy. Bez zlepšení kvality půdy, nebude mít pěstování 

takový úspěch. Bez změny pohledu, nezměníme naše okolí k lepšímu. 

Životní příběh: Rozhodl se začít osazovat zeleninou, zanedbané části města. Získali 

podporu města. Žije v jižní části Los Angeles, kde často lidé umírají na snadno léčitelná 

onemocnění, kde je pětkrát víc obézních lidí než např. v Beverly Hills. V jeho okolí je 

spousta prázdných a zanedbaných parcel. Začal osazovat zadarmo okolní pozemky. Někdo 

si stěžoval na radnici, podali proti zákazu petici a byli úspěšní. Rozhodl se, že problém je 

vlastně řešením. Jídlo je problémem a také řešením. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Jeho dětství a život v komunitě 

Zajímavá poznámka: Nabízet zboží mnichům nebude tak výhodné, protože oni nebudou 

chtít. Jídlo je problémem – jídlo je řešením. Rýč je naší společnou zbraní. Okrašluji okolí 

zahradami, podobně jako umělci prostřednictvím graffiti. 

https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kindergarten
https://www.ted.com/talks/claudia_miner_a_new_way_to_get_every_child_ready_for_kindergarten
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Zajímavé slovní spojení: Drive-thrus are killing more people than the drive-bys (Rychlá 

občerstvení zabíjejí víc lidí než ostřelovači z auta). Ecolutionary Renegate 

(ekorevolucionář) 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la 

Emily Pilloton, Teaching design for change, TEDGlobal 2010, 2010 

Téma: Design jako výuková metoda  

Kategorie: Locus, Digitus, Cogito 

Klíčová slova: zemědělská oblast, design, identifikace potřeb 

Hlavní poselství: Naučit děti přemýšlet o designu v jim blízkém prostředí a spolupracovat 

s nimi na celých projektech. 

Další poselství: Děti se venku při práci a v pohybu naučí to, co ve třídě nevysedí. 

Metody, jak na to: Zlepšili počítačovou laboratoř, pro prvostupňové jsou klíčové hry – 

např. Match ME – s pneumatikou, prokázaly se lepší výsledky v matematice. 

Kurikulum – pro dospívajícího jeden projekt každý rok, aby vystoupili z komfortní zóny. 

Navrhovat s …, ne pro… Navrhovat systémy, ne hmotu. Dokumentovat, podělit se a 

poměřit. Začít lokálně a poměřovat globálně. 

Životní příběh: Přijela s přítelem architektem do zemědělské oblasti, usadili se tam a 

začali hledat své vlastní místo v novém prostoru a komunitě. Přítel byl široko daleko 

jediným designerem. Nejprve zpřístupnili místním internetové připojení. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Přítel, děti ve škole v novém prostředí v Bertie County 

v Severní Karolině – zemědělský a nejchudší okres v Severní Karolíně. 

Zajímavé slovní spojení: Design prostřednictvím vlastní aktivity 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change 

Kategorie ACDL 

Matt Goldman, The search for „aha!“ moments, TED Salon: Brightline Initiative, 

2017 

Téma: Hledání „aha “ momentů ve všech oblastech života 

Kategorie: Locus, Authenticity, Cogito, Digitus 

https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerrilla_gardener_in_south_central_la
https://www.ted.com/talks/emily_pilloton_teaching_design_for_change
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Klíčová slova: kreativita, zanícení, osobní integrita, jasná očekávání, pevná vůle, 

houževnatost, odhodlanost, prostředí 

Hlavní poselství: Hledání řešení a konsensusu pro stálé přetváření prostředí tak, aby bylo 

harmonické, podnětné a dlouhodobě udržitelné. 

Další poselství: Naslouchání názorům dětí (kolegů) při tvorbě prostředí, které je o trochu 

lepší, bezpečnější a otevřené tvůrčí aktivitě. 

Metody, jak na to: Identifikovali optimální podmínky pro prostředí vhodné pro rozvoj 

kreativity: jasný záměr, účel a zanícení, osobní integrita, přímá komunikace a jasná 

očekávání, pevná vůle a houževnatost vytrvat či opakovat pokus. Žádné speciální kluby: 

přijmout vícero perspektiv. Nebát se otevřeně projevit nesouhlas. Lidé by měli cítit, že jsou 

vidět a slyšet. Nebát se jít do rizika a slavit i chyby. Odhodlanost zvyšuje růst inovací i 

křivku učení. Mluvit jedním hlasem – mluvit o někom, kdo není v místnosti stejným 

způsobem, jako by tam byl. Ve škole rodiče, studenti a učitelé rovnocenně spolupracují u 

kulatého stolu, aby záměrně vytvářeli bezpečné prostředí pro celoživotní rozvoj radostného 

zanícení pro učení. Samy děti z šestého ročníku dostaly otázku. „Co je potřeba od naší 

komunity, abyste byli ve škole produktivní a šťastní“? A po šestitýdenní spolupráci došli 

k opravdu výjimečnému konsensu: 

• Buďme angažovaní, vnímaví a přítomní s ostatními. 

• Respektujme a podporujme to, co ostatní potřebují k učení. 

• Mějme pochopení pro naše různorodosti (způsoby, jak vypadáme, myslíme a 

jednáme). 

• Kultivujme praktický nácvik našeho sebeuvědomění a povědomí o ostatních. 

• Odměňujme se a udělejme si čas pro radost a zábavu. Přijímejme výzvy, buďme 

v pohodě, dělejme chyby a prostřednictvím jich se podporujme. 

Životní příběh: Rodiče podporovali jeho různorodé zájmy. Ve třetí třídě nezazpíval 

vysoké C a už nikdy na prvním stupni neměl hodinu hudební výchovy. Potom na druhém 

stupni z testu z angličtiny dostal C plus (cítil, že to pro něj je limitující). Škola byla 

trápením, neměl přirozené vlohy pro akademickou dráhu a zdálo se, že učitelé pro něj 

neměli pochopení a nevěděli, co si s ním počít. Tak si začal klást otázku, pokud toto 

prostředí si neví rady s lidmi, kteří nezapadají do standartní škatulky, proč tedy nepřetvořit 

prostředí tak, aby lidé mohli projevit své silné stránky a přednosti? A tak začal věřit, že je 



121 

 

potřeba kultivovat bezpečné a nápomocné podmínky, aby se nové inovativní myšlenky 

vyvíjely a dařilo se je prosadit. 

Je spoluzakladatelem školy, kde má lekce hudby i ten, který nezpívá čisté C, školy, kde je 

v rovnováze akademické mistrovství, kreativní myšlení a osobní a sociální inteligence. 

Zároveň získal několik ocenění jako spisovatel a performer. Jako skladatel byl nominován 

na cenu Grammy a je spoluzakladatelem divadelní skupiny Blue Man Group. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Rodiče, spolupracovníci, studenti 

Zajímavé poznámka: Kdybychom nebyli inovativní, dosud bychom používali stejné hroty 

šípů jako před deseti tisíci lety. 

Zajímavé slovní spojení: Bliss – dokonalé štěstí, blaženost 

Komentář posluchače: Vyzdvihuje, jak důležitá je proměna prostředí nejen ve škole, ale i 

ve sféře umělecké a obchodní. 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/matt_goldman_the_search_for_aha_moments 

Sir Ken Robinson, Bring on the learning revolution,TED2010, 2010 

Téma: Revoluce v učení 

Kategorie: Local, Digitus, Cogito, Authenticity 

Klíčová slova: industriální model vzdělávání, krize vzdělávání 

Hlavní poselství: Každý vzdělávací systém na světě v tento moment prochází proměnou a 

ta není dostatečná. Reforma už není použitelná, protože pouze opravuje již pošramocený 

model. 

Další poselství: Vzdělání často není cestou k odhalování lidských talentů a zlepšování 

lidských zdrojů. Musíte vytvořit podmínky, aby se talent vyjevil. Škola někdy neodpovídá 

nadšení a duchu jednotlivce. 

Metody, jak na to: Měnit zažité představy, formulovat potřeby vzdělávání pro nové 

století. Ne nastolení nového řešení – ale jde o to podporovat hnutí, kde lidé rozvíjejí svá 

vlastní řešení externí podporou postavenou na personalizovaných osnovách. Nenechat se 

„tyranizovat“ zdravým rozumem. Industriální model vzdělávání – přímočarý – založený na 

dávkování a podobnosti lidí. Změnit industriální model za model zemědělský – ve kterém 

bude každá škola v budoucnosti vzkvétat. Reforma spočívá ne v naklonování fungujících 

modelů, ale přizpůsobení se místním podmínkám a personalizovat vyučování podle potřeb 

https://www.ted.com/talks/matt_goldman_the_search_for_aha_moments
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těch, kteří se učí. Nové technologie spolu s výjimečně talentovanými učiteli představují 

příležitost vnést do vzdělávání revoluci – tím, že se všichni do toho zapojíme. Není to 

podstatné jen pro nás samotné, ale pro budoucnost našich dětí. 

Citát k tématu: „Dogma klidné minulosti neodpovídá bouřlivé přítomnosti. Příležitost je 

naplněna nesnázemi a my s takovou příležitostí musíme růst. Naše doba je jiná, proto 

musíme přemýšlet jinak a chovat se jinak. Musíme osvobodit sami sebe a poté svou zemi 

zachráníme.“ (Abraham Lincoln). 

Příběh k tématu: Hasič, jehož učitel si myslel, že má na víc, než být jen hasičem. Po 

letech zachránil učitele a jeho ženu z vraku havarovaného auta. Asi už o něm smýšlí lépe. 

Zajímavá poznámka: Ve vzdělání nejde o klimatickou krizi týkající se přírodních zdrojů, 

ale krizi lidských zdrojů a ztráty talentu. Děti před naše chodidla nastavují své sny a my 

bychom měli našlapovat měkce.  

Mladší lidé nenosí hodinky – It is only single function device 

Ne všichni musí jít na vysokou školu a ne všichni v ten určitý daný čas. 

Nevěří, že cesta na VŠ začíná již ve třech letech výběrem té „správné“ školky. 

Zajímavé slovní spojení: They endure it rather than enjoy it. Raději přežívají, než aby si 

plně užívali, Not evolution but revolution – transformation, disenthrall – osvobodit od 

svázanosti  

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution 

Sir Ken Robinson, How to escape education´s death valley, TEDTalks Education, 

2013 

Téma: Individualizace, osobnost dítěte, podpora kreativity dětí i učitele 

Kategorie: Locus, Authenticity, Digitus, Cogito 

Klíčová slova: zvědavost, přirozená zvídavost, status učitele 

Hlavní poselství: Američtí učitelé jsou podporováni v tom, aby pracovali podle daných 

algoritmů, spíše než aby podněcovali v dětech sílu kreativity. Připouští důležitost 

standardizovaného testování, ale nepokládá ho za klíčové, ale za diagnostický nástroj. 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_learning_revolution
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Další poselství: Vůdcovství neznamená kontrolovat a komandovat, ale spíše zajistit 

prostředí plné možností pro maximální růst. Vzdělávání je o učení. Úkolem učitele je 

facilitovat a usnadnit učení. 

Metody, jak na to: Vytvořit pestré prostředí, ve kterém se bude dařit rozvíjet všestranný 

talent dětí. Přenést zodpovědnost na jednotlivé školy, ne úřady (viz finský přístup). Dobrý 

leadership neznamená kontrolovat a požadovat, ale hlídat a podporovat klima, ve kterém se 

lidé mohou rozvíjet jak učitelé, tak žáci. Kultura školy je naprosto zásadní. 

Individualizovat učení a vyučování. Vysoký status profese učitele. Zodpovědnost za 

vzdělávání mají samotné školy. 

Příběh: Název příspěvku je inspirován deštěm v Death Valley v roce 2004 a rozkvetlými 

květy na jaře poté. 

Lidé, kteří měli velký vliv: Děti a učitelé ve školách 

Zajímavá poznámka: Co jsou to vlastně alternativní programy? Ve Finsku nemají 

„odpadlíky“ – tedy děti, které vypadnou ze systému. Když má dítě problém, hned se řeší a 

pomohou mu ho překonat 

Zajímavé slovní spojení: Cherish and value relationship between techers and learners. 

Střežit a rozvíjet hodnotné vztahy mezi vyučujícími a studenty. Teacher are the life blood 

of the succes of school (Učitelé jsou stavebním kamenem úspěchu školy). Suffering from 

childhood ☺ 

Životní příběh: Jako malý hrál fotbal, poté proděla dětskou obrnu a ve škole potřeboval 

různá podpůrná opatření. Setkal se s podporujícími, kreativními pedagogy, kteří 

nasměrovali jeho další profesi, ve které zaměřuje na rozvoj mnohočetné inteligence 

Citát: „Existují tři druhy lidí. Jedni, se kterými nepohnete, druzí, kteří jsou tvární a 

uvědomují si potřebu změny a jsou připraveni naslouchat a pak hybači.“ (Benjamin 

Franklin) 

Odkaz: No Child Left Behind (program v době legislativy prezidenta G. W. Bushe 

mladšího) 

STEM disciplíny: věda, technika, inženýrství a matematika 

Dostupné z: 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley

