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Přílohy 

Hans Rosling, The best stats you have ever seen, TED2006, 2006 

Téma: Demografický vývoj od šedesátých let 20. století, práce s daty, tvorba tabulek 

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 

interpretaci. 

Zajímavé slovní spojení: Bubliny (znázorňující např. nějakou populační či věkovou 

skupinu) 

Dostupné z: https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen 

Kategorie A 

Reshma Saujani, Teach girls bravery, not perfection, TED 2016 

Téma: Učte dívky statečnosti, ne perfekcionalismu  

Kategorie: Authenticity 

Klíčová slova: statečnost, perfekcionalismus, socializace, ekonomický přínos 

Hlavní poselství: Dívky by měly být socializované k tomu, aby byly statečné, ne k tomu, 

aby byly perfektní.  

Další poselství: V páté třídě výkony děvčat jasně předčí výkony chlapců. Děvčata chtějí 

být buď perfektní, nebo raději úplně pohoří. 

Metody, jak na to: Naučit děvčata, aby se nebála riskovat a někdy selhat. Naučit je také 

čelit výzvám, předkládat jim je. Nechat dívky, aby si stejně jako chlapci mohly hrát 

„nebezpečné“ hry plné výzev a překonávání překážek. Podporovat děvčata v naplňování 

snů a trénovat jejich houževnatost. Ukazovat příběhy dívek, které nebyly perfektní, ale 

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


3 

 

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


11 

 

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


24 

 

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


27 

 

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:  

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). 

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 
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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

