
KATEDRA DIDAKTIKY MATEMATIKY
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

JAK PŘIPRAVIT UČITELE MATEMATIKY

Sborník celostátní konference

Praha, 23. až 25. září 2010

A DALŠÍ TEXTY

J. Bečvář, M. Bečvářová, A. Slavík (ed.)

Becvar - text.indd   1Becvar - text.indd   1 26.11.2010   11:07:4826.11.2010   11:07:48



Recenzovali

Mgr. Dana Trkovská

RNDr. Aleš Trojánek

Vydání publikace bylo podpořeno

– Decentralizovaným rozvojovým projektemDoktorské studium oboru M8
Obecné otázky matematiky a informatiky,

– Katedrou didaktiky matematiky MFF UK v Praze,

– Matematickou sekcí MFF UK v Praze.

Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmí být
reprodukována nebo šířena v žádné formě, elektronické nebo mechanické,
včetně fotokopií, bez písemného souhlasu vydavatele.

c© Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Antonín Slavík, 2010

c© MATFYZPRESS, Vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty

Univerzity Karlovy v Praze, 2010

ISBN 978-80-7378-142-2

Becvar - text.indd   2Becvar - text.indd   2 26.11.2010   11:08:5026.11.2010   11:08:50



3

ÚVODNÍ SLOVO

Ve dnech 23. až 25. září 2010 se v Profesním domě na Malostranském náměstí
v Praze, v jedné z historických budov Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy, konala celostátní konference Jak připravit učitele matematiky. Orga-
nizovala ji Katedra didaktiky matematiky MFF UK.1

Konference byla určena pracovníkům fakult připravujících učitele matema-
tiky, středoškolským učitelům matematiky, doktorandům a studentům vyšších
ročníků, kteří se připravují na učitelskou profesi s aprobací matematika pro třetí
stupeň (a chtějí ji opravdu vykonávat), pracovníkům různých výzkumných in-
stitucí a všem zájemcům o problematiku vzdělávání a vzdělanosti. Zúčastnilo
se jí přes 70 učitelů středních a vysokých škol, z nichž se mnozí aktivně zapojili
do rozsáhlé a zajímavé diskuse.

Cílem konferenčního setkání bylo vyjádřit se k současnému stavu přípravy
učitelů matematiky, získat relevantní informace od ředitelů a učitelů středních
škol, zaměřit se na budování pozitivního vztahu k matematice, přírodovědě
a technice, a upozornit na nutnost posílení motivace k učitelství těchto před-
mětů.

Součástí konference byla výstavka učebnic, učebních textů a dalších publi-
kací, softwarových produktů, učebních pomůcek, bakalářských a diplomových
prací studentů učitelství obhájených na KDM MFF UK, a prodejní výstava
publikací nakladatelství Matfyzpress a Prometheus.

Účastníci dostali CD s většinou konferenčních příspěvků a s řadou dalších
textů a materiálů. Druhé, rozšířené vydání tohoto CD získali všichni účastníci
12. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, které se konalo 4. až
6. listopadu 2010 v Srní. Pro zájemce je CD k dispozici na webových stránkách
Katedry didaktiky matematiky MFF UK na adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konference.

1 Programový výbor: Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Leo Boček, Adolf Karger,
Oldřich Odvárko, Jarmila Robová (všichni KDM), Dag Hrubý (Gymnázium Jevíčko), Fran-
tišek Kopecký (Gymnázium Jana Nerudy, Praha, Hellichova ul.), Aleš Trojánek (Gymnázium
Velké Meziříčí).
Organizační výbor: Antonín Slavík, Alena Blažková, Zdeněk Halas, Jana Hromadová, Pavla
Pavlíková, Alena Šarounová (všichni KDM), Vlasta Moravcová, Luboš Moravec, Karel Pa-
zourek, Petra Surynková, Dana Trkovská (doktorandi KDM).
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Dále účastníci obdrželi nejnovější svazek edice Dějiny matematiky Nástin
vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918 (J. Mikul-
čák, Katedra didaktiky matematiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy, Matfyzpress, Praha, 2010, 312 stran) a jeden svazek podle vlastního
výběru,2 propagační a informační materiály MFF UK a nakladatelství Matfyz-
press a katalog nakladatelství Prometheus.

Tento sborník předkládá téměř všechny příspěvky přednesené na konferenci
Jak připravit učitele matematiky a celou řadu dalších textů. Program konfe-
rence je uveden na stranách 8 až 9; následují konferenční příspěvky a další
texty vztahující se k problematice vzdělávání a výchovy budoucích učitelů.

Děkuji na tomto místě programovému a organizačnímu výboru za přípravu
konference, řečníkům za přednesení příspěvků a dodání písemné verze jejich
příspěvků a dalším autorům za svolení publikovat jejich texty. Můj dík patří
i doc. RNDr. Martině Bečvářové, Ph.D., a RNDr. Antonínu Slavíkovi, Ph.D.,
za ediční práce, Mgr. Luboši Moravcovi za výrobu CD a Mgr. Daně Trkovské
a RNDr. Aleši Trojánkovi za pečlivé recenze.

Jindřich Bečvář

2 Na adrese http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/Edice/Edice.htm lze najít přehled
dosud vyšlých svazků edice. Viz též článek na stranách 325 až 334 tohoto sborníku.
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Program konference

JAK PŘIPRAVIT UČITELE MATEMATIKY

(Profesní dům, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1)

Čtvrtek 23. 9. 2010 (refektář Profesního domu)

9,00 – 10,00 Registrace účastníků

10,00 – 10,30 Slavnostní zahájení konference

10,30 – 11,00 1. vstupní přednáška:

Rudolf Zahradník: Proč přírodovědec ctí a obdivuje matematiku
(a jak obracet nevěrce na víru)

11,00 – 11,30 2. vstupní přednáška:

Stanislav Štech: V čem dnes tkví profesionalita učitele? Pohled psychologa

11,30 – 12,00 3. vstupní přednáška:

Jindřich Bečvář: Stručně o současném stavu učitelství (nejen matematiky)

12,00 – 13,40 Přestávka na oběd

13,40 – 14,00 M. Bečvářová: Matematický proseminář

14,00 – 14,20 A. Karger: Koncepce studia učitelství matematiky

14,20 – 14,40 Z. Halas: Matematická část učitelského studia

14,40 – 15,00 O. Odvárko: O koncepci didaktických disciplín

v učitelském studiu na MFF UK

15,00 – 15,20 Š. Voráčová: Geometrie užitečná i krásná

(Upoutávka na knihu Atlas Geometrie)

15,20 – 16,00 Přestávka na kávu

16,00 – 16,20 A. Slavík: Mathematica na MFF UK

16,20 – 16,40 J. Hromadová: Výuka deskriptivní geometrie

v učitelském studiu na MFF UK

16,40 – 17,00 A. Šarounová: O čem (také) vypovídají bakalářské

a diplomové práce

17,00 – 17,20 J. Robová:Webová podpora výukymatematiky na střední škole

17,20 – 17,40 J. Bečvář: Rigorózní řízení a doktorské studium

pro učitele matematiky

17,40 – 19,30 Přestávka na večeři

19,30 – 22,00 Kulturní program v refektáři Profesního domu
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Pátek 24. 9. 2010 (posluchárna S9 v 1. patře)

9,00 – 9,20 H. Kommová: Pohled učitele s praxí na vzdělávání

budoucích učitelů

9,20 – 9,40 E. Davidová: Učitelem matematiky včera, dnes – a zítra?

9,40 – 10,00 F. Kopecký: Jak připravit učitele matematiky

10,00 – 10,40 Přestávka na kávu

10,40 – 11,00 D. Hrubý: Učit matematiku je radost

11,00 – 11,20 V. Blažek: Středoškolská fyzika a matematika v ohrožení?

11,20 – 12,00 Diskuse

12,00 – 14,00 Přestávka na oběd

14,00 – 14,20 N. Stehlíková: Nové výzvy pro učitele matematiky

díky rozvoji prostředků ICT

14,20 – 14,40 E. Fuchs: O výchově učitelů v Čechách

(a samozřejmě i na Moravě )

14,40 – 15,00 P. Eisenmann: Strukturování učitelského studia matematiky

(klady a zápory)

15,00 – 16,00 Přestávka na kávu

16,00 – 16,20 J. Švrček, J. Molnár: Příprava učitelů matematiky

na PřF UP v Olomouci

16,20 – 16,40 V. Bálint: Platí ešte, že dobrá práca chce čas?

16,40 – 18,30 Závěrečná diskuse k celodennímu programu

19,00 – 23,00 Večeře a posezení v restauraci Profesního domu

Sobota 25. 9. 2010 (posluchárna S9 v 1. patře)

9,00 – 9,40 D. Hrubý: Kam směřuje české školství?

9,40 – 10,20 P. Surynková: Počítačové modelování

10,20 – 11,00 Přestávka na kávu

11,00 – 11,30 E. Calda: Z mého (pedagogického) života

11,30 – 12,00 P. Piťha: Archamatematiky ve vírech liberalistické relativizace

(O úloze matematiků v současné krizi našeho školství)

12,00 – 12,10 J. Bečvář: Závěrečné slovo – zakončení konference

12,10 – 13,30 Přestávka na oběd

13,30 – 14,30 J. Veselý: Prohlídka Profesního domu

14,30 – 16,30 A. Šarounová: Procházka po Malé Straně

(geometrie a architektura)

16,30 – 18,00 Posezení v příjemném prostředí
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PROČ PŘÍRODOVĚDEC CTÍ A OBDIVUJE MATEMATIKU

(a jak obracet nevěrce na víru)

Rudolf Zahradník

1. Úvodem pár drobných poznámek

Za prvé dovolte mi říci, že z pozvání se raduji proto, že mohu nahlas ocenit
vaše úsilí přispět kvalitě výuky matematiky. Soudím totiž, že zlepší-li se úroveň
výuky matematiky, povznese se úroveň celé výuky. Připomínám, že podle zna-
lých svědků byla ve 30. letech úroveň zdejších gymnázií srovnatelná s úrovní
gymnázií švýcarských, holandských, či německých; až (snad) na výjimky dnes
tomu tak není.

Za druhé, uvědomil jsem si, že dobrý učitel matematiky a dobrý praktický
lékař mají společné rysy. Musí se vyznačovat vysokou úrovní znalostí, musí
mít dobrý vztah ke studentovi či pacientovi, musí mít ctižádost studenta dobře
uvést do říše matematiky, či pacienta vyléčit a musí se smířit s tím, že student
i pacient dokáží být protivní. Dobrý učitel a dobrý lékař to musí zvládnout.

Za třetí, déle než půlstoletí jako učitel slýchám od studentů „nejsem nadaný
na angličtinu� či „nemám nadání na matematiku�. V prvém případě říkám
„Karlíčku nesmíte bejt línej� a nenaučíte-li se řekněme 7 či 8 slovíček denně,
zmenšete si večeři na polovinu. A dále „Evičko, Vy i já víme, že jste duševně
v dobré kondici, že se Vám kdeco daří, nikdo z Vás nechce dělat Eulera nebo
Gausse, avšak věřte mi, že pro zdravé myšlení je nutná znalost jakéhosi matema-
tického minima stejně jako pro zdravou fyzickou existenci jsou nutné základní
hygienické návyky.�

2. Jedinečnost matematiky a postavení matematiky mezi vědami

Matematika si po tisíciletí vytváří předměty svého zájmu sama – tím se
lišila (do nedávna) od přírodních věd. Často i znalí lidé ji pokládají za přírodní
vědu. Tento omyl je žádoucí vymýtit a postavit matematiku na piedestal, na
který má nárok nejen pro svou jedinečnost (konkrétně např. výuka formou
věta – důkaz, či důkaz sporem), ale i proto, že je neodmyslitelnou bází všech
věd přírodních a technických. Dnes lze navíc bezpečně říci, že je základem
věd veškerých. Matematika se může rozvíjet bez nich, opačně to však neplatí!
A navíc je jedinečným prostředkem pro osvojení logického myšlení.

Zde je třeba odskočit. Je naléhavě nutné varovat před přílišným zdůrazňo-
váním užitečnosti matematiky při řešení praktických úloh, je-li tento pohled
ryze ekonomického rázu. Z něho neznalí vyvozují, že složité abstraktní kon-
strukce, nesloužící v dané chvíli praxi, nezasluhují pozornost a podporu. Lidé
se skromnou intelektuální výbavou to mají za výchozí bod útoků na základní
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badatelství, na „čistou vědu�. Nebudu to dále rozvíjet, protože účastníci tohoto
setkání vědí více než dobře, že je jen otázkou času, kdy prostředky abstraktní
čisté vědy poslouží jedinečným způsobem ryzí praxi.

A teď zpět k rozvíjené úvaze. Jedinečný výrok Diraca, jednoho ze zakladatelů
kvantové mechaniky, opravdu stojí za připomenutí:

Fyzikální zákony, tvořící základ matematické teorie velké části fyziky a celé

chemie, jsou tedy dopodrobna známy; potíž je jen ta, že přesná aplikace těchto

zákonů vede k tak složitým rovnicím, že jsou neřešitelné. Je tudíž žádoucí vy-

víjet aproximativní a praktické metody na bázi kvantové mechaniky, které do-

káží vysvětlovat bez přílišného počítání hlavní rysy systémů složených z atomů.

[P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. (London) 123, 714 (1929)]

Po osmdesáti letech lze konstatovat, že znamenité aproximativní metody
byly vyvinuty a že po celém světě jsou k dispozici kvalitní počítačové pro-
gramy a nesmírně produktivní počítače. A navíc a hlavně výrok se dnes týká
nejen „velké části fyziky a celé chemie�, ale i veškerých biodisciplín. A to je
právě směr, v němž se vyvíjí ohromné výzkumné úsilí v souvislosti s touhou
porozumět fungování živé hmoty. A proto mně vždy zatrne, řekne-li mi student
na mou otázku, proč si zvolil jako studijní obor biochemii, že je to proto, že
je tam málo fyziky a matematiky. Říkám mu, že je škoda se rovnou zařazovat
mezi druho- či třetiřadé.

3. Středoškolská matematika

Matematika, její výuka, může pomoci překonávat hrozivě rozšířenou povrch-
nost, nedůslednost, nesoustavnost. Při výuce matematiky nutno nemilosrdně
lpět na opravdové znalosti toho, co lze pokládat za znalostní základ pro člo-
věka 21. století. Jistě tam budou patřit základy algebry a geometrie, přímá
a nepřímá úměrnost, algebraické rovnice a jejich soustavy až po základy trigo-
nometrie a základy analytické geometrie. Bezpečné zvládnutí těchto partií je
podmínkou nutnou, podmínkou, kterou nelze obejít pro uspění u maturity. Ma-
tematika pro zájemce o přírodní a technické vědy vyvrcholí prací s funkcemi,
limitami a s úvodem do infinitesimálního počtu. Tyto partie budou tvořit sou-
část maturity z matematiky na vyšší úrovni. Samozřejmě rozsah a požadavky
na maturitu z matematiky na odborných školách se budou řídit zaměřením
školy. A ještě jedno naléhavé doporučení: veďme studenty ke způsobilosti či-
nit dobré semikvantitativní odhady a učme je uvádět toliko snesitelný počet
platných míst.

Ještě slovo o roli cvičení. Velice se přimlouvám za to, aby studentům zadané
úlohy pro cvičení měly vždy, řekněme, dva příklady kompletně a srozumitelně
(tedy bez myšlenkových zkratek) vyřešené. Soudím, že pro překonání ostychu
a pro překonání myšlenkové bariéry je to mimořádně důležité.

Požadavky na učitele matematiky. Vedle požadavků kladených na učitele
všech zaměření (velmi dobré odborné znalosti a splnění mravních požadavků)
si dobrý učitel musí být trvale vědom toho, že v obecném povědomí nepanuje
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vůči matematice tak vlídný vztah, jaký se uplatňuje ve vztahu např. k výuce
jazyků či historie nebo ekonomiky. Toho si musí být trvale vědom a trvale
a obratně tuto překážku překonávat. Dále a navíc musí trvale a houževnatě
usilovat, aby se vyjadřoval srozumitelně. Mám pocit, že v tomto směru je co
dohánět. Dobrý kantor si musí trvale ověřovat, ovšem ne na nejlepších žácích,
stav jejich vnímání. Mentální interakce s třídou má podstatný význam.

4. Vysokoškolská matematika

Tato poznámka se týká toliko škol přírodovědeckého zaměření. To se rozumí,
že ústřední postavení má infinitesimální počet a především diferenciální rovnice.
Tomu zajisté předchází obvyklá cesta vedoucí přes funkční závislosti a limity
k náležitému úvodu do diferenciálního a integrálního počtu. Přimlouvám se
velice, aby rigoróznějšímu výkladu předcházela velice průhledná řeč o sečně
a tečně křivky, o okamžité a průměrné rychlosti, o výpočtu plošného obsahu
zahrady nepravidelného tvaru: numerická integrace.

Funkční závislosti a analýza významných bodů křivek mají význam samy
o sobě, ale především jsou důležité pro hledání maxim, minim a sedlových
bodů na (nejen) energetických hyperplochách v multidimensionálním prostoru.
Tyto úlohy mají zásadní důležitost v molekulových vědách, ale také v ekonomii.

Velkou roli hraje výklad o skalárech, vektorech, tenzorech a o Hilbertových
prostorech.

Něco pozornosti si zaslouží axiomatika matematických teorií, a to proto, že
axiomatika hraje velkou roli v rigorózním pólu přírodních věd. Myšlenkový roz-
voj přírodních věd se totiž děje cestou induktivní, nebo deduktivní. Deduktivně
se postupuje v oblastech spjatých s klasickou, kvantovou a statistickou mecha-
nikou a v termodynamice. Tyto disciplíny jsou založeny na několika axiomech.

Rigorózní pohled na molekulovou úroveň celé přírodovědy umožňuje kvan-
tová mechanika a v této souvislosti je třeba studenty zasvětit do lineární al-
gebry, do práce s maticemi a determinanty. To vše poslouží při řešení časově
nezávislé a časově závislé Schrödingerovy rovnice. Časově nezávislou formu re-
prezentuje parciální diferenciální rovnice druhého řádu. Na ní založená kvan-
tová chemie je nemyslitelná bez znalosti teorie symetrie, teorie grup. Užitečná
je též teorie grafů.

Matematická statistika je pro přírodovědce užitečná v několika směrech; zá-
sadní roli hraje pro statistickou mechaniku (a termodynamiku), bez níž se
neobejdeme při práci s velkými soubory atomů, molekul a makromolekul.

Pro zasvěcenější pohled na počítače a počítačové sítě je třeba si dopřát úvod
do Booleovské algebry.
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Závěr

Na konec se chci přimluvit za to, abychom brali svůj učitelský úděl jako
jakési privilegium. Služme mu s trvalým nasazením a s chutí. Naše výklady
by nikdy neměly být chladné. Všechny tyto vlastnosti měl náš oslnivý učitel
matematiky, profesor Miloslav Hampl (šéfmatematik Škodových závodů) na
Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1948. Se skripty nevelkého rozsahu
nás velmi úspěšně zasvětil ve dvou semestrech do matematiky pro přírodovědce.
V té době měla jeho brilantní přednáška v Evropě jen velmi málo obdob. Mnozí
z nás po jeho přednáškách zatoužili alespoň po jediném semestru „opravdové
matematiky� na Matematicko-fyzikální fakultě.

Nadmíru instruktivní jsou slova Dr. Arnošta Reisera, profesora fyzikální che-
mie, který v letech 1950 až 1960 přednášel v Praze. Cituji:

Naučil jsem se jednu věc – věda není obsažena jen ve vzorcích a rovnicích,

ale potřebuje také být vyprávěna jako příběh. Pochopení přichází skrze jazyk

a vhodné vyjádření myšlenek, které může posluchače dovést k jejich skutečnému

pochopení, vyžaduje od učitele téměř básnický výkon. [A. Reiser: Život s vědou
1939–2009. Vydavatelství VŠCHT, Praha, 2010, str. 36]

Dosud jsem se úmyslně vyhnul vztahu výkonné moci ke školství a vědě.
Koloběh se pořád opakuje: sliby a vlídná slova před volbami, škrty a špatné
zacházení po volbách. Naděje na zlepšení je velice malá. Naléhavě však dopo-
ručuji, nenechme se znechutit a dělejme pro naše studenty vše, co je v našich
silách. A mějme naději, že po našich nevalných politicích zbude jen něco pa-
chuti, kdežto naši dobří studenti, věřme tomu, budou mít šanci povznášet naši
zemi mezi země opravdu kulturní, vzdělané a civilizované.
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STRUČNĚ O SOUČASNÉM STAVU UČITELSTVÍ

(nejen matematiky)

Jindřich Bečvář

Úroveň školství i úroveň vzdělanosti v naší zemi závisí ve značné míře na

všestranně kvalitním působení učitelů. Zkvalitnění práce učitelů dosáhneme

zejména zlepšením práce fakult vychovávajících učitele, zlepšením pracovních

podmínek učitelů na školách, zlepšením ekonomického i morálního ocenění uči-

telů všech stupňů a typů škol, pestrým a kvalitním dalším vzděláváním učitelů

(v oboru i v jeho vyučování), diferenciací mezi učiteli, aktivizací učitelů atd.

Půjde však o složitý a dlouhodobý proces, ve kterém musí hodně práce vykonat

sami učitelé. ([3], str. 26)

Těmito slovy jsem roku 1993 uvedl svůj třetí článek o atestacích nazvaný
Atestace pro učitele škol třetího stupně [3].1 Od té doby již uplynulo více než
patnáct let a situace v našem školství se nezlepšila (viz např. [4], [5], [6], [7],
[13], [17]).

Současná situace učitelského studia

V posledních letech pozoruji při výchově budoucích učitelů řadu negativ-
ních jevů. Potvrzují se mi rovněž při dalším vzdělávání učitelů z praxe, při
nejrůznějších setkáních s učiteli základních a středních škol (konference, semi-
náře apod.) i při rozhovorech s kolegy, kteří rovněž působí na vysokých školách.
Neblahý stav současného studia učitelství i učitelství jako takového shrnuji do
následujících bodů:

1. K vysokoškolskému studiu učitelství se hlásí málo absolventů středních
škol. Většina z nich má podprůměrné znalosti a dovednosti, mnozí měli
na střední škole trojky, někteří nematurovali z předmětů, jejichž učitel-
ství hodlají studovat.

2. Někteří studenti již při nástupu na učitelské studium otevřeně říkají, že
učit nikdy nechtěli, nechtějí, a ani nebudou.

3. Mnoho studentů učitelství nemá valný zájem ani o zvolený obor studia
(tj. o předměty aprobace), ani o učitelskou profesi, k jejímuž vykoná-
vání se na vysoké škole připravují, resp. mají připravovat. O některých
lze dokonce říci, že nemají zájem o žádné studium, že jen při minimu
vynaložené námahy setrvávají na vysoké škole a „čekají� zde na udělení
vysokoškolského diplomu.

1 Viz též [1] a [2]. Některé úvahy o různě koncipovaných atestacích a kariérním řádu
učitelů se čas od času objevovaly jak počátkem devadesátých let, tak později (viz např. [21],
[22], resp. [7], [14], [16], [23]). Závažným problémem, který s atestacemi či kariérním řádem
učitelů souvisí, je uvedení absolventů učitelského studia do jejich každodenní práce ve škole
(viz např. [18] a [20]).
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4. Již na počátku vysokoškolského studia prokazují mnozí studenti obrov-
ské nedostatky nejen ve znalostech a dovednostech v předmětech, které
studují, ale i v obecné připravenosti na jakékoli studium. Mají značné
problémy s mateřským jazykem (pravopis, sloh), závažné potíže jim činí
vnímání mluveného slova (přednášky) a porozumění psanému textu (sa-
mostatné studium), neznají význam řady běžně užívaných slov, mají
problém napsat smysluplnou větu, souvětí, odstavec souvislého textu,
postrádají schopnost soustředit se po určitou dobu na nějaký problém či
úkol. Vyučovat takovéto studenty čemukoliv je velmi obtížné. Příčinou
této situace je mimo jiné i to, že absolventi středních škol nebyli během
svého předchozího studia na základní a střední škole vedeni k soustavné
práci a k zodpovědnosti za svůj výkon, nenaučili se plně se soustředit
na studované téma, na řešený problém, nezískali potřebný objem zna-
lostí a dovedností. Jejich psychika je silně ovlivněna vymoženostmi nové
doby (mobily, SMS, PC, počítačové hry, chat, internet, poslech hudby
při jakékoli příležitosti a činnosti atd.).

5. Úrovni přicházejících studentů, jejich nepřipravenosti k vysokoškol-
skému studiu, nedostatečným pracovním návykům a morálně volním
vlastnostem se musí do značné míry přizpůsobovat fakulty, na které
tito absolventi středních škol přicházejí. Vysoké školy musí soustavně
snižovat své požadavky na znalosti a dovednosti, musí počítat s malým
zájmem o věc a nedostatečným pracovním nasazením svých posluchačů.

6. Mnozí absolventi učitelského studia do škol vůbec nenastupují. Jiní při-
cházejí do škol s velkým odhodláním dobře vyučovat, dobře vzdělávat
a dobře vychovávat; po krátké době však své ideály ztrácejí a ze školství
znechuceně odcházejí.

7. V uplynulých dvou desetiletích odešlo ze škol z řady důvodů mnoho
kvalitních učitelů, kteří již ve školách delší dobu pracovali. Na jejich
místa však nepřišla plnohodnotná náhrada.

8. Na školách dnes působí mnoho nekvalifikovaných učitelů a učitelů bez
patřičné aprobace – uvádí se, že více než dvacet procent (v některých
regionech dokonce přes třicet procent). Často se jedná o lidi, kteří v ji-
ných zaměstnáních neuspěli a jdou vyučovat „z nouze�. Situaci ještě do
značné míry zachraňují důchodci z učitelských řad. Ministerstvo tuto
situaci zná, má nebo by mělo mít k dispozici poměrně přesná statis-
tická data. Problém však řeší udělováním výjimek a soustavným změk-
čováním podmínek pro ty, kteří vyučují bez patřičného vzdělání, bez
potřebné aprobace, i pro ty, kteří do škol bez potřebného vzdělání na-
stupují. Vláda již před časem schválila návrh novely zákona o pedago-
gických pracovnících, podle níž musí nekvalifikovaní učitelé nastoupit
do vysokoškolského studia nejpozději roku 2014! Noví „učitelé� musí
začít studovat nejpozději dva roky po nástupu do školy, učitelé nad 45
let s více než desetiletou praxí si vzdělání doplňovat nemusí vůbec!
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9. Příprava budoucích středoškolských učitelů matematiky v tomto malém
státě probíhá téměř na dvou desítkách fakult. Počty zájemců o toto
studium, a tedy i studentů na jednotlivých školách, jsou malé, práce
je tedy značně neefektivní. Fakulty nejsou schopny se dohodnout na
vhodné dělbě práce, naopak, bojují mezi sebou o každého studenta.
Akreditační komise na tuto situaci nereaguje.

10. Neexistuje kvalitní systém profesního růstu učitelů doprovázený vý-
znamným platovým postupem. Veškeré návrhy, které byly v tomto
směru učiněny, spadly pod stůl.

Poznamenejme, že s obdobnými problémy se potýkají i „neučitelské� fakulty.

Proč ze škol odešla řada dobrých učitelů

Chceme-li se pokoušet o nápravu současného neutěšeného stavu, musíme se
snažit zjistit jeho příčiny. Mimo jiné je třeba odhalit, proč řada dobrých učitelů
ze školství odešla. Rozbor příčin jejich odchodu ze školství by mohl a měl být
tématem samostatné studie. Dovolím si poukázat na následující příčiny:

1. Tzv. transformace našeho školství probíhající od počátku devadesátých
let byla bohužel zaměřena nikoli na zlepšení, ale na rozbití dosavad-
ního školského systému. Na řadě škol vedla k likvidaci kázně a řádu,
k soustavnému snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Byla pro-
vázena násilným zaváděním tzv. moderních metod vyučování, mnohdy
též ostouzením a šikanováním učitelů, kteří tyto módní metody od-
mítají, k pranýřování těch učitelů, kteří vyžadují od studentů znalosti,
dovednosti a přesné plnění povinností, těch, kteří zadávají domácí úkoly
a kontrolují jejich vypracování, těch, kteří studenty vedou k serióznímu
vztahu k práci, k povinnostem, k zodpovědnosti, kázni atd.

2. Tyto problémy ještě umocnila současná byrokratická reforma, která bě-
hem několika posledních let od učitelů vyžadovala a vyžaduje sepisování
naprosto nesmyslných slohových cvičení (školní vzdělávací programy,
přehledy klíčových kompetencí, rozpracování klíčových kompetencí pro
jednotlivé předměty, formulování přínosu průřezových témat k rozvoji
osobnosti žáka, připomínky k nedávno vytvořenému Standardu kva-
lity profese učitele atd.) a účast na pochybných povinných školeních
(o tvorbě školních vzdělávacích programů, o moderních vzdělávacích
metodách, o přípravě státních maturit atd.).

3. Atmosféra ve společnosti je do značné míry zaměřena proti vzdělanosti
a vzdělávání, proti školství, proti školám a proti učitelům. Dlouhodobě
byla a je záměrně utvářena některými reformátory, podnikateli v oblasti
školství a vzdělávání a jim oddanými novináři. Soustavná mediální ma-
sáž veřejnosti postavená na líbivých, ale značně naivních sloganech o ne-
potřebnosti faktografických znalostí, o biflování a drilu, o moderní výuce
k myšlení, o výchově k vyhledávání informací, o úžasných nových vy-
učovacích metodách vychovávajících ke kritickému myšlení, které není
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založeno na žádných faktech atd., to vše nesmírně komplikuje práci po-
ctivých učitelů. Výrazně znesnadňuje jejich základní úkol – vzdělávat
a vychovávat žáky a studenty.

4. V posledních letech vzniklo značně nerovnovážné postavení žáků, stu-
dentů (a jejich rodičů) na jedné straně a učitelů (a ředitelů škol) na
straně druhé. Žáci a studenti mají práva, učitelé povinnosti.

5. Někteří učitelé cítí téměř fyzické ohrožení žáky, studenty, rodiči, ředi-
telem, koordinátorem probíhající reformy, inspekcí atd.

6. Negativní roli hraje rovněž finanční ocenění práce učitelů a jejich neu-
spokojivá ekonomická situace. Mnozí učitelé mají (a mnohdy musí mít)
ještě vedlejší zaměstnání a nevěnují se proto své učitelské profesi s pl-
ným nasazením. Na vysokých školách se tato poznámka vztahuje na
tzv. turboprofesory.

7. Mnoha učitelům se v posledních letech naskytla možnost jiného uplat-
nění s nesrovnatelně lepším finančním ohodnocením, prestižním spo-
lečenským uznáním, které je „svobodnější� a nenese tolik stresových
situací.

Reformování

Současná školská reforma, která bezprostředně navázala na tzv. transformaci
našeho školství probíhající od počátku devadesátých let, je podle mého názoru
odsouzena k nezdaru. Nemůže přinést rozumné výsledky. Zdá se mi, že jejím
hlavním cílem bylo a je rozvrátit státní školství a uvolnit tak cestu podnikate-
lům ve školství a vzdělávání a umožnit některým subjektům a jedincům čerpání
závratných finančních prostředků z nejrůznějších velkoryse financovaných fondů
a projektů (na školení učitelů o rámcových a školních vzdělávacích programech,
o klíčových kompetencích a moderních vyučovacích metodách, o standardu uči-
tele, na přípravu státních maturit atd., na zjišťování skutečností, které jsou
všeobecně známé nebo které ani nepotřebujeme znát, na organizaci plytkých
diskusí apod.). Tyto peníze však citelně chybějí učitelům a školám.

Konrad Paul Liessmann (nar. 1953), který byl nedávno v Rakousku vy-
znamenán titulem Vědec roku 2006, napsal ve své knize Teorie nevzdělanosti.
Omyly společnosti vědění [15] tato slova:

Jen velmi bohatá nebo velmi hloupá země si může dovolit vypracovávat pro

každou generaci studentů nové pojetí studia. ([15], str. 115)

Domnívám se, že k velmi bohatým zemím naše republika nepatří.

Ve zmíněné Liessmannově knize je řada dalších cenných postřehů týkajících
se škodlivosti reformování, tj. palčivého problému našeho současného školství
– základního, středního i vysokého. Přiblížíme je několika úryvky, abychom si
uvědomili některé aspekty soustavného reformování (které trvá již šedesát let)
a cíle reformátorů:
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Reformátory vzdělání všeho druhu pojí jediné, a to nenávist k tradičnímu

pojetí vzdělanosti. Je jim očividně trnem v oku, že by lidé mohli získat vzdě-

lání neúčelové, souvislé, obsahově ukotvené v tradicích velkých kultur, které

by je nejen formovalo, ale také by jim umožnilo nezávislost na diktátu doby

a módních vlnách. Vzdělaní lidé by totiž byli všechno jiné než bezproblémově

fungující, flexibilní, mobilní a týmově svázané klony, jaké by mnozí rádi viděli

jako výsledné produkty vzdělávacího procesu. ([15], str. 38)

Reformní fanatici chtějí permanentní reformu. Lidi to udrží v pohybu a za-

brání se jim v tom, aby dělali to, co od nich reformátoři údajně očekávají.

Především je začlenění do reformního procesu nejlepší možností, jak ochromit

jakékoliv myšlení. ([15], str. 114)

Cokoliv se nezdaří, je proto jen záminkou pro novou reformu. Lze tvrdit, že

vydařená reforma představuje pro ideu reformy vnitřní rozpor. Pak už by totiž

nebylo co reformovat – a to se nesmí stát. ([15], str. 116)2

Návrh řešení

Domnívám se, že existuje poměrně jasná cesta ke zlepšení současného stavu
učitelství v ČR, ale není vůle se po ní vydat. Stačilo by „poměrně málo�. Fi-
nanční prostředky, které jsou již řadu let věnovány na soustavné reformování
a kterými jsou podporovány nejrůznější projekty pochybného zaměření a in-
stituce, které je „řeší�, by bylo třeba poskytnout na vybudování kvalitního
systému profesního růstu učitelů doprovázeného významným platovým postu-
pem. Současně by bylo zapotřebí vyvážit práva a povinnosti studentů a učitelů
a neotravovat učitele sepisováním nesmyslných slohových cvičení. Učitelské po-
volání by se po nějaké době stalo opět atraktivní profesí, k jeho studiu by
se hlásili kvalitnější maturanti, na vysokých školách by se studenti učitelství
zodpovědněji připravovali na své povolání, absolventi učitelského studia by do
škol opravdu nastupovali a ze škol neutíkali. K dalšímu vzdělávání a profesnímu
růstu by byli motivováni jednak finančně, jednak narůstající společenskou pres-
tiží. Muselo by se však jednat o systém, který bude fungovat dlouhodobě.

Jednou z možností profesního růstu učitelů by se mohly stát rozumně kon-
cipované atestace. O jejich zavedení se hovořilo a psalo již počátkem 90. let
minulého století (viz např. [1], [2], [3], [21], [22]), v roce 2009 byla myšlenka
atestací na krátkou dobu oživena, aby brzy opět upadla v zapomnění (viz [7],
[14], [16], [23]).

Odklon společnosti od matematiky, přírodovědy a techniky

Uveďme nejprve jednoduché a velmi výmluvné statistické údaje3 zachycující
významný percentuální nárůst počtu našich žáků, kteří hodnotí matematiku,
resp. přírodovědu slovním spojením mám ji velmi nerad:

2 O Liessmannově knize viz např. [11].
3 Převzato z prezentace R. Chmelík, J. Svatošová, M. Brzezina, D. Sobotka: Perspektivy

technických a přírodovědných oborů, Olomouc, září 2010.
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4. třídy:

1995 4% 5%

2007 15% 14%

Procento našich starších žáků, kteří hodnotí matematiku, fyziku, chemii,
resp. přírodopis slovním spojením mám velmi nerad, v uvedeném období
rovněž významně narostlo:

8. třídy:

1995 14% 17% 17% 7%

2007 26% 27% 22% 12%

V následujících bodech se pokusím shrnout důvody, které významně přispěly
k odklonu společnosti od matematiky, přírodních věd a technických disciplín.
Mnohé z nich však lze dát do bezprostřední souvislosti i s celkovým poklesem
úrovně našich studentů, ať už je to v matematice, nebo v dějepise, zeměpise,
češtině a dalších předmětech.

1. Pokleslá úroveň učitelů těchto předmětů (odborná, profesní, často i mo-
rální) – viz výše.

2. Nekvalifikovaná a neaprobovaná výuka – viz výše.

3. Nepřipravenost studentů (ve znalostech a dovednostech, ke studiu a sou-
stavné práci) – viz výše.

4. Výrazná změna skladby předmětů ve školách, zavádění nových před-
mětů. V programech řady škol, zejména základních a středních, se
v posledních dvou desetiletích začaly jako houby po dešti objevovat
nové, „atraktivní� předměty, předměty opatřené módními názvy, proti
nimž přeci dnes, v rozvinuté demokratické společnosti, která tolik pe-
čuje o ochranu přírody, zdravý životní styl, mezilidské vztahy, práva
menšin, práva žen, práva dětí, práva postižených atd., nemůže nikdo nic
mít. Naše společnost má bohužel představu, že nejlepší cestou, jak vyře-
šit veškeré problémy, je zavést na školách předměty, vzdělávací oblasti,
resp. průřezová témata s těmito atraktivními názvy. A tak se objevují
ekologická výchova, environmentální výchova, etická výchova, filmová
výchova, taneční výchova, podnikatelská etika, výchova k občanství,
výchova k evropanství, mediální výchova, management, komunikace,
kritické myšlení atd. Tato témata může vyučovat prakticky kdokoli,
nekvalitní výuka se v těchto „povídavých� oblastech (otrlému vyučují-
címu) těžko prokazuje. Matematiku, fyziku, dějepis, biologii apod. však
mohou kvalitně vyučovat jen dobří učitelé, neumětelství se dá poměrně
rychle zjistit. Ve výše zmíněných směrech (ekologická výchova, etická
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výchova atd.) vychovávali dříve učitelé své žáky „mimoděk�, „po chvil-
kách�; vždy totiž reagovali na aktuální událost, nahodile vzniklou situ-
aci bez ohledu na to, co se právě vyučovalo (To se přece nedělá! ). Bylo
to podstatně účinnější a úspěšnější než dnešní násilně zaváděná témata
probíraná v uměle vytvořených předmětech.

5. Úbytek vyučovacích hodin. Ke snížení počtu vyučovacích hodin mate-
matiky, fyziky, chemie, ale i dalších „klasických předmětů�, zejména
dějepisu atd., vede jednak požadavek na nižší celkový počet vyučova-
cích hodin, jednak zavádění nových předmětů či vzdělávacích oblastí
(viz výše), které klasické předměty vytlačují. Módní tendence ke spojo-
vání některých předmětů (např. fyziky a chemie) má rovněž za následek
redukci vyučovacích hodin. Viz např. [9].

6. Rozbití uspořádaného systému poznatků, který byl dlouhá léta v jednotli-
vých předmětech budován. Po roce 1990 se ustoupilo od tzv. závazných
osnov, školy si začaly organizovat vyučovanou látku zcela nezávisle,
podle vlastních představ zařazovaly či vyřazovaly jednotlivé tematické
celky, permutovaly je bez hlubší rozvahy. Každá škola si dnes sama ur-
čuje, co bude (resp. nebude) učit, v jakém uspořádání, do jaké hloubky
apod. (Závaznou, ale příliš minimální normou je příslušný Rámcový
vzdělávací program.) Školní vzdělávací programy jednotlivých škol vy-
tvářeli často začínající učitelé bez jakýchkoli zkušeností, byli tímto úko-
lem pověřeni jako nejmladší ve sboru, kteří zadaný úkol přece nemohou
odmítnout. Systém poznatků v jednotlivých předmětech býval dříve
promyšleně koncipován s hlubokým porozuměním pro tzv. návaznosti
jednotlivých partií, s citem pro pravidelné opakování již nabytých po-
znatků na „vyšší úrovni� apod. Stačí nahlédnout do starých časopisů
(Matematika ve škole, Matematika a fyzika ve škole apod.), abychom
se o tom přesvědčili.

7. Soustavné pranýřování tzv. faktografických znalostí. Tento trend vede
k postupné likvidaci paměti. Ze škol rovněž mizí tendence k opako-
vání znalostí, na které přestal být kladen důraz. Propagace názoru, že
všechny informace lze někde najít (zejména na internetu), je z mnoha
ohledů škodlivá, ba přímo vražedná. Důsledkem je obrovský propad ve
všeobecných znalostech, v celkové informovanosti o světě kolem nás,
o historii lidstva, národů a států atd. Naše mládež se tak stává velmi
snadno manipulovatelnou. Tato skutečnost má a nepochybně ještě bude
mít velmi neblahé následky.

8. Soustavné pranýřování tzv. drilu. Ve školách je postupně likvidováno
procvičování dovedností, které je označováno jako bezduchý dril. Sku-
tečné dovednosti tak ani nemohou vznikat. Důsledkem je mimo jiné
katastrofální neznalost pravopisu, značné problémy s vyjádřením myš-
lenky (slovem i písmem), neznalost základních početních postupů apod.
Málokterý učitel dnes zadává domácí úkoly a kontroluje jejich vypra-
cování.
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9. Návaznost. Matematika a fyzika jsou předměty, v nichž jsou nové po-
znatky stavěny na těch předcházejících. Neznalost jedněch brání po-
chopení těch dalších. Právě v takovýchto předmětech, které soustavně
využívají dříve probranou látku, dochází často ke kolapsům. Studenti
si stěžují, že ničemu nerozumějí, protože neznají to, z čeho se vychází.
Je těžké učit derivovat a integrovat, když mají studenti problém s náso-
bilkou, když nejsou schopni upravit algebraický výraz, když nezvládají
práci se zlomky atd.

10. Další vzdělávání učitelů, které je orientované nikoli na odbornost a di-
daktickou zdatnost, ale na tzv. moderní vyučovací metody. Nesmyslné
vzdělávání učitelů (školení o RVP, ŠVP, klíčových kompetencích, stát-
ních maturitách apod.), které již řadu let probíhá, mohou za velké pe-
níze vést jakékoli subjekty, které mají zkušenosti pouze s čerpáním pe-
něz, ale nikoli se vzděláváním. Navíc takovéto „další vzdělávání� vy-
těsňuje to skutečné vzdělávání (v odbornosti, pedagogických dovednos-
tech), učitele obtěžuje, znechucuje a bere jim chuť do skutečné práce.

11. Atmosféra ve společnosti. Je vytvářena hlavně pod vlivem médií. Velmi
často je zesměšňováno vzdělání, vzdělanost, vzdělávání, je vytvářena ne-
příznivá atmosféra proti školství, proti školám a proti učitelům, zejména
proti matematice, přírodovědným a technickým předmětům. V médiích
je zpochybňována role paměti, tj. ovládnutí určitého objemu znalostí, je
napadáno zadávání domácích úkolů, prověrek, kázeň, píle, pracovitost.
Média velmi často popouzejí rodiče proti škole.

Důsledek výše uvedeného vývoje lze dokumentovat na smutném konstato-
vání učitele s patnáctiletou praxí, který o známé učebnici Františka Bělouna
Sbírka úloh z matematiky pro základní školy napsal tato slova:

Jako žák jsem tuto sbírku velmi ocenil, neboť pokrývá všechna témata ma-

tematiky základní školy. Bohužel současný trend přijímacích řízení nenutí žáky

k rozsáhlé přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Podle zpráv, které

mám od svých kolegů na základních školách, je procento počtářů této sbírky mi-

zivé. V porovnání s obdobím druhé poloviny osmdesátých let, kdy téměř každý

z žáků, jenž se hlásil na střední školu, vypočítal většinu úloh této sbírky, je tento

trend alarmující.

Důsledky neblahého vývoje

Odklon od matematiky, přírodních a technických věd nepozorujeme pouze
v naší republice. Je to záležitost přinejmenším evropská. Přezírání matematiky
a významu jejích aplikací je v naší zemi i v zemích střední a východní Evropy
umocněno všestrannou nezodpovědností. Tato kombinace vede k obrovským
materiálním, a někdy i lidským ztrátám. V několika posledních letech jsme se
dozvěděli např. o dálnici budované ze dvou stran, při jejíž stavbě se její dvě
větve „nesešly� (diference byla asi 5 km), o výstavbě železničního tunelu, který
byl po položení kolejí pro vlaky příliš nízký, o jiném železničním tunelu, který
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byl příliš nízký pro nákladní vlaky, o diletantském posunování mostu, který
spadl před jedoucí rychlík atd.4 Dnes a denně se dozvídáme o „amatérských
rozhodnutích profesionálů�, která mají za následky velké materiální či přímo
finanční ztráty. Těm, kteří je zavinili, chybí jak zodpovědnost, tak racionální
myšlení, ke kterému vede právě matematika. Naše společnost tuto situaci bo-
hužel trpně snáší a není schopna si uvědomit příčiny neblahé situace a vyvodit
z nich závěry. Někdy má neznalost přírodních věd naštěstí jen směšné důsledky
(viz např. [10]).

(Ne)obliba matematiky

Často se trápíme otázkou, jak zvýšit oblibu matematiky na školách i u široké
veřejnosti. Někteří se domnívají, že toho dosáhneme co největší redukcí obsahu
vyučované látky, výrazným snížením počtu vyučovacích hodin a požadavků na
znalosti a dovednosti. Tyto názory považuji za zcela naivní, scestné a škodlivé.
Přicházejí s nimi jednak agilní, nepříliš bystří reformátoři, kteří si neumí před-
stavit důsledky svého konání, jednak menší či větší kořistníci, kteří se „vezou na
vlně doby� a bez ohledu na škodlivost svého konání se hledí na těch či oněch
místech zavděčit, získat funkci a finance. Ochotně reformují cokoli a jakkoli,
vždy však podle přání zadavatele. Bohužel se tak chovají i někteří matematici
a didaktici.

Neumím si představit, že by hudebníci hlásali, že všeobecně zvýší oblibu
hudby tím, že budou na školách v hudební výchově děti učit jen stupnici C dur
a píseň Skákal pes přes oves, že by tělocvikáři propagovali tělocvik tak, že se
ve školách při tělesné výchově budou cvičit jen prostná, že by angličtináři pro
zvýšení obliby angličtiny prosazovali výuku podle učebnice Angličtina pouze
pomocí stovky slov, že by se češtináři snažili zvýšit zájem o literaturu tím, že
ve škole se budou děti učit jen slabikovat a číst pouzeMalého Bobše a Honzíkovu
cestu.

Jsem přesvědčen, že se při výuce matematiky nemůžeme omezit jen na zcela
elementární fakta, ale že se naopak musíme snažit předvádět hloubku, krásu,
eleganci a vnitřní jednotu matematiky – byť pouze na té úrovni, na které právě
vyučujeme. A k tomu jen základní poznatky nestačí. Jsem přesvědčen, že je
nutno ukazovat jak bezprostřední použitelnost matematiky, tak její užitečnost
pro rozvoj myšlení a celkové pochopení světa, který nás obklopuje. K větší
oblibě matematiky, a to na všech typech a stupních škol, může vést pouze
hlubší porozumění podstatě matematických úvah a postupů a dobré zvládnutí
určitého objemu matematických dovedností. Na všech úrovních potřebujeme
ukazovat poznatky, postupy a zákonitosti, které již nejsou elementární. Ať už
se jedná o vztah trojčlenky a přímé a nepřímé úměrnosti, o geometrická zná-
zornění vzorců pro druhou a třetí mocninu součtu, resp. rozdílu dvou veličin,
o doplnění kvadratického trojčlenu na úplný čtverec, z něhož se snadno odvodí

4 Eupalinův tunel pod kopcem Kastro na ostrově Samos ze 6. stol. př. Kr. je 1036 m
dlouhý. Tesán byl z obou stran, odchylka při setkání je asi 4 cm. Byl určen pro zásobování
vodou. Vystavěn byl na příkaz tyrana Polykrata architektem Eupalinem z Megary.
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vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice, o důkaz Pythagorovy věty a vět
Eukleidových, o důkaz iracionality odmocniny ze dvou, odvození goniometric-
kých vzorců pomocí komplexních čísel, o důkaz faktu, že prvočísel je nekonečně
mnoho, o způsob nalezení všech prvočísel menších než dané přirozené číslo atd.
Takových příkladů, kterými můžeme motivovat své žáky a studenty, lze uvést
podstatně více. O oblibě matematiky viz též [12].

Své studenty se musíme snažit vést nejen k matematice, ale i k poctivé
a zodpovědné práci, ke správnému a kultivovanému vyjadřování ústnímu i pí-
semnému, musíme tolerovat jejich zájem o jiné předměty a respektovat jejich
školní i mimoškolní aktivity. Jedině tak můžeme mít u svých studentů respekt,
jedině tak prospějeme samotné matematice.

Závěr

Libor Pátý, emeritní profesor MFF UK, napsal:

Příčinu klesající úrovně vzdělanosti u nás spatřuji v obecném poklesu hodnot

v současné společnosti. Těžko lze očekávat od společnosti preferující hmotné až

triviálně materiální hodnoty přiznání priority takové duchovní hodnotě, jako je

vzdělanost. ([19], str. 68)

Naše současná společnost si velmi rychle zvykla na chléb a hry. V nejbližší
době bude patrně ubývat chléb, a proto budou muset přibývat hry. Nárůst
prostředků na vzdělávání nelze očekávat a zlepšení atmosféry ve společnosti ve
prospěch vzdělanosti a vzdělávání také ne.

Domnívám se, že relativně rychlou nápravu ve sféře vzdělávání by snad mohl
zjednat pouze rozhodný zásah státu, který by položil výrazný důraz na kvalitu,
a nikoli na kvantitu. Obávám se však, že takový zásah nelze očekávat. Insti-
tuce, které nás přivedly do současné situace, jsou příliš silné a vlivné.5 Jedinou
možnost lokálního zlepšení vidím ve vytváření a rozvíjení menších či větších
kolektivů (ostrůvky pozitivní deviace), které se o povznesení vzdělanosti budou
snažit v místě svého působení, a to bez ohledu na mizerné vnější podmínky.
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MATEMATICKÝ PROSEMINÁŘ

Martina Bečvářová

1. Úvod

V současné době se posluchači prvních ročníků bakalářského studia a jejich
vyučující na různých typech vysokých škol potýkají s problémy, které pramení
z nedostatečné středoškolské přípravy nově nastupujících posluchačů. V násle-
dujících odstavcích se pokusíme naznačit, jaké možnosti zmírnění či odstranění
nedostatků, zejména však jaké základní cesty vedoucí k prohloubení a upevnění
znalostí a dovedností byly zvoleny v posledních letech na MFF UK.

2. Přípravné soustředění a test středoškolských znalostí

Pro všechny nově nastupující studenty na MFF UK je každoročně pořá-
dáno přípravné třídenní soustředění na Albeři, kde jim je mimo jiné předložen
test středoškolských znalostí, který je tvořen dvanácti jednoduchými příklady
(kvadratické rovnice, nerovnice s absolutní hodnotou, komplexní čísla, arit-
metická a geometrická posloupnost, analytická geometrie přímky, kuželosečky,
goniometrické funkce, rovinná geometrie). Na jeho vypracování mají studenti
40 minut, nemohou užívat ani tabulky, ani kalkulačku, ani jiné pomůcky. Každá
správná odpověď je hodnocena jedním bodem, za špatné odpovědi se body ne-
strhávají. Test úspěšně absolvují ti, kteří získají deset a více bodů. Stejný test
se pro snadnou možnost srovnání úrovně znalostí používá již šest let. Proměny
stavu znalostí ukazuje následující tabulka.

Všichni Úspěšní Procento Studenti Úspěšní Procento
Rok studenti studenti úspěšných učitelství studenti úspěšných

2004 601 430 71, 5 13 6 46, 2

2005 558 428 76, 7 21 15 71, 4

2006 406 344 84, 7 9 6 66, 7

2007 461 328 71, 1 10 6 60, 0

2008 450 277 60, 9 11 6 54, 5

2009 490 258 52, 7 17 7 41, 2

Na základě výsledků testu je studentům, kteří získali devět a méně bodů,
doporučena účast na úvodním matematickém kurzu.1

1 Informace byly převzaty z podrobné závěrečné zprávy Úvodní kurz středoškolské mate-
matiky pro nastupující 1. ročníky, akad. rok 2009/2010, kterou v září roku 2009 pro zasedání
kolegia Matematické sekce vypracoval doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
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3. Úvodní matematický kurz

Čtyřdenní úvodní kurz matematiky se koná v září těsně před začátkem zim-
ního semestru, pořádán je Katedrou matematické analýzy MFF UK. Je po-
skytován bezplatně všem studentům, kteří byli přijati v daném školním roce
do prvního ročníku bakalářského studia na MFF UK. Program kurzu v roce
2009/2010 připravili M. Rokyta (vedoucí kurzu), E. Calda, A. Slavík a Z. Šír.
Tvořilo jej sedm devadesátiminutových lekcí (rovnice a nerovnice v reálném
oboru, analytická geometrie, kombinatorika, elementární funkce, trigonometrie,
posloupnosti reálných čísel a komplexní čísla). Jeho cílem bylo přehledně zo-
pakovat a připomenout základní středoškolské znalosti matematiky, prohloubit
geometrické interpretace a představivost, ukázat některé zajímavé souvislosti
a neobvyklé metody řešení.

V posledních letech je možno pozorovat vzrůstající zájem o účast na pří-
pravném kurzu, což souvisí i s tím, že na MFF UK byla zrušena odborná
část přijímací zkoušky, a mnozí studenti tak teprve na úvodním soustředění
na Albeři mají možnost porovnat své znalosti se znalostmi svých budoucích
spolužáků a především s požadavky fakulty. V následující tabulce jsou uvedeny
informace o návštěvnosti úvodních kurzů v uplynulých šesti letech.2

Všichni Počet Procento
Rok studenti účastníků zúčastněných

2004 601 130 21, 6

2005 558 98 17, 6

2006 406 89 21, 9

2007 461 114 24, 7

2008 450 100 24, 4

2009 490 180 36, 7

4. Proseminář matematický

Po četných diskusích o stavu znalostí posluchačů prvního ročníku učitelských
oborů na MFF UK (matematika-fyzika, matematika-informatika, matematika-
deskriptivní geometrie) byl pro ně ve školním roce 2005/2006 zřízen dvouse-
mestrální výběrový Proseminář matematický. Jeho cílem bylo jak procvičení
středoškolské matematiky, doplnění základních matematických poznatků a do-
vedností, posílení matematického vyjadřování a myšlení, tak prohloubení pe-
dagogických a didaktických dovedností.

2 Informace byly převzaty z podrobné závěrečné zprávy Úvodní kurz středoškolské mate-
matiky pro nastupující 1. ročníky, akad. rok 2009/2010, kterou v září roku 2009 pro zasedání
kolegia Matematické sekce vypracoval doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
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Ve školním roce 2007/2008 byl Proseminář matematický na žádost vedení
fakulty a kolegia Matematické sekce MFF UK otevřen i pro studenty neučitel-
ských oborů MFF UK a pro studenty učitelských oborů z PřF UK a FTVS UK.
Stále častěji se totiž projevovaly hlubší nedostatky ve středoškolské přípravě
maturantů, a ty se negativně promítaly do vysokoškolského studia matematiky,
fyziky i informatiky. Proseminář si proto položil nové cíle – doplnit chybějící
základy středoškolské matematiky, procvičovat úvodní pojmy diferenciálního
a integrálního počtu, lineární algebry a analytické geometrie, na které při běž-
ných vysokoškolských cvičeních nezbývá čas.

Od svého vzniku je Proseminář matematický organizován Katedrou didak-
tiky matematiky MFF UK. Je dostupný pro všechny posluchače prvního roč-
níku denního i kombinovaného studia, neboť probíhá zhruba v deseti para-
lelkách v zimním semestru a sedmi paralelkách v letním semestru. Je určen
především těm, kteří na soustředění na Albeři a úvodním kurzu matematiky
získají varovné signály o úrovni svých znalostí. Jeho hlavním cílem je umožnit
studium i těm posluchačům, kteří jsou poměrně talentovaní, mají odpovídající
zájem a schopnosti, ale přišli ze škol, které je vzhledem ke stále se snižují-
címu počtu hodin věnovaných výuce matematiky neměly možnost připravit
na náročné studium na MFF UK. Proseminář matematický poskytuje pro-
stor a čas na odstranění nedostatků, na doplnění chybějících středoškolských
znalostí a dovedností. Umožňuje posluchačům lepší start do vysokoškolského
studia.

4.1. Proseminář pro studenty matematiky, fyziky a informatiky

Proseminář matematický pro posluchače odborného studia je nyní koncipo-
ván jako dvousemestrální výběrový volitelný předmět ve třech úrovních. Podle
výsledků vstupní prověrky napsané v prvním týdnu semestru (na prvním pro-
semináři) jsou studenti rozděleni na tři skupiny (možnost změny skupiny je po
dohodě s vyučujícími možná). První skupina je vyhrazena nejlepším studen-
tům. Při jejich výuce je kladen důraz zejména na rozšíření a prohloubení stře-
doškolských znalostí, probírány jsou souvislosti vysokoškolské a středoškolské
matematiky, řešeny zajímavé, netradiční a náročnější příklady. Druhá skupina
je určena dobrým studentům; při jejich výuce je hlavní důraz kladen na pro-
cvičení, upevnění a rozšíření středoškolských znalostí. Řešeny jsou i zajímavé
příklady na pomezí vysokoškolské a středoškolské látky. Třetí skupina je určena
slabším studentům. Při jejich vzdělávání je kladen důraz na zopakování a dopl-
nění středoškolských znalostí, zejména na některé partie algebry, matematické
analýzy, syntetické a analytické geometrie, mimo jiné též na komplexní čísla.
Obvykle jsou řešeny klasické i náročnější středoškolské příklady.3

3 Sylaby pro zimní i letní semestr pro jednotlivé úrovně, požadavky k získání zápočtů
a studijní literatura jsou uvedeny na webové stránce
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/studium/proseminar.
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4.2. Proseminář pro studenty učitelského studia

Proseminář matematický pro posluchače učitelského studia je speciálně ur-
čen studentům prvního ročníku učitelského studia. Jedná se o dvousemest-
rální volitelný výběrový předmět. Jeho hlavním cílem je procvičení a upevnění
matematických znalostí a dovedností, s nimiž studenti přicházejí ze středních
škol. Posilováno je také správné matematické vyjadřování, rozvíjeno je analy-
tické myšlení, diskutovány jsou symbolické zápisy a jejich jazyková interpretace
apod. Řešeny jsou zajímavé a netradiční příklady. Důraz je kladen na souvis-
losti mezi vysokoškolskou a středoškolskou matematikou v kontextu vzdělávání
matematice s přihlédnutím k pedagogicko-psychologickým aspektům. V rámci
semináře většinou probíhá malá studentská soutěž o ceny.

Na počátku zimního semestru (na prvním proseminárním cvičení) je napsána
prověrka znalostí, kterou tvoří 15 jednoduchých příkladů pokrývajících základní
středoškolskou látku (úpravy algebraických výrazů, definiční obor funkce, graf
kvadratické funkce, kvadratické, goniometrické a logaritmické rovnice, nerov-
nice s absolutní hodnotou, aritmetické operace s komplexními čísly, analytická
geometrie přímky, základy planimetrie a stereometrie). Na vypracování pro-
věrky je 60 minut, nejsou dovoleny žádné pomůcky. Každý příklad je hodnocen
jedním bodem, je-li řešení úplné a správné, polovinou bodu, vyskytla-li se při
řešení drobná chyba (numerická chyba, neúplné řešení), a žádným bodem, po-
kud je v řešení zásadní chyba. Za úspěšné absolvování prověrky je považován
zisk deseti a více bodů. Od roku 2005/2006 je zadávána stále stejná prověrka.
Klesající úroveň středoškolských znalostí studentů, kteří na studium učitelství
přicházejí, naznačuje následující tabulka.

Průměrný
Rok počet bodů

2005 7, 3

2006 9, 6

2007 5, 8

2008 6, 1

2009 3, 8

Základní neznalosti jsou každoročně a opakovaně zjišťovány u příkladů z pla-
nimetrie a stereometrie, goniometrických funkcí a analytické geometrie.4 V po-
sledních dvou letech se objevily i nedostatky při řešení kvadratických rovnic
a nerovnic, nerovnic s absolutní hodnotou a v úpravách algebraických výrazů.

Na základě výsledků prověrky jsou posluchači učitelských oborů od roku
2008/2009 rozdělováni na dvě paralelky.

4 Každoročně nejhůře dopadá příklad: Obdélník o stranách a, b, a �= b, je rozvinutým

pláštěm dvou různých válců. Vypočtěte poměr jejich povrchů. V posledních dvou letech se
však objevují i posluchači, kteří získají z celé prověrky nula bodů.
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4.3. Osnova prosemináře

V zimním semestru jsou procvičovány následující tematické celky:

1. Algebraické výrazy – úpravy výrazů, definiční obory.

2. Komplexní čísla – algebraický a goniometrický tvar, úhel, norma, arit-
metické operace.

3. Funkce – definiční obor, obor hodnot, speciální vlastnosti funkcí, sudá,
lichá, prostá, periodická, rostoucí a klesající funkce.

4. Funkce polynomické a racionální lomené.

5. Funkce exponenciální, logaritmické a mocninné.

6. Funkce goniometrické a cyklometrické.

7. Funkce hyperbolické a hyperbolometrické.

8. Průběh funkcí, grafy funkcí.

9. Rovnice a nerovnice.

V letním semestru jsou procvičovány následující tematické celky:

1. Analytická geometrie v rovině – souřadnice bodu, vektor, rovnice přím-
ky, polopřímky a úsečky.

2. Analytická geometrie v rovině – vzdálenost bodu od přímky, vzájemná
poloha přímek.

3. Analytická geometrie v prostoru – rovnice přímky, roviny, vzájemná
poloha přímek, přímky a roviny, vzájemná poloha rovin, úhel přímek,
rovin, přímky a roviny.

4. Analytická geometrie v prostoru – vzdálenost bodu od přímky, od rovi-
ny, kolmý průmět bodu, kolmý průmět přímky.

5. Kuželosečky.

6. Posloupnost, limita posloupnosti, aritmetická a geometrická posloup-
nost.

7. Kombinatorika – variace, kombinace, permutace s i bez opakování, kom-
binační čísla.

8. Pravděpodobnost.

9. Různé typy důkazů.

Obsah výuky je po dohodě se studenty každoročně přizpůsobován jejich
zájmům a „potřebám�, které pramení z jejich nedostatků, resp. absence některé
látky v jejich středoškolské přípravě.

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti na proseminářích a zejména
za vystoupení u tabule, při nichž studenti vysvětlují řešení úloh svým kole-
gům. Úlohy jsou zadávány nejméně týden předem a studenti si je mohou doma
promyslet a připravit. Důraz je kladen na správnost řešení, efektivnost a ele-
ganci postupu, srozumitelnost výkladu, přehlednost zápisu apod. Po vyřešení
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každé úlohy následuje diskuse, v níž studenti hodnotí vystoupení svého kolegy,
ukazují svá řešení apod.

5. Webové stránky

Pro lepší spolupráci studentů a vyučujících a především pro snadnější domácí
přípravu byly na Katedře didaktiky matematiky vytvořeny rozsáhlé webové
stránky, které obsahují základní studijní materiály a veškeré informace o studiu
a organizaci práce v Prosemináři matematickém.5 Na webových stránkách jsou
dostupné sylaby výuky v zimním i letním semestru pro všechny úrovně, seznam
základní i rozšiřující literatury (středoškolské učebnice, přehledová kompendia,
sbírky příkladů, sbírky úloh z rekreační a zábavné matematiky, příklady z ma-
tematických olympiád a soutěží) a databáze příkladů pro samostatnou práci
studentů.6

6. Závěr

Proseminář matematický přináší možnost zmírnění či odstranění zanedbané
středoškolské přípravy. Reakce studentů ukazují, že přispívá k usnadnění jejich
studia a slouží k následnému porozumění vysokoškolským přednáškám a cvi-
čením. Katedra didaktiky matematiky i Matematická sekce MFF UK počítají
s konáním prosemináře i v dalších letech.

Je nutno poznamenat, že náš proseminář do jisté míry supluje úkoly vzdě-
lávání na středních i základních školách. Čas, který v minulých letech studenti
promarnili, se jim již nikdy nevrátí a doplňování chybějících znalostí, doved-
ností, pracovních a studijních návyků je velmi obtížné, časově mimořádně ná-
ročné a mnohdy dokonce nemožné.

Doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Ústav aplikované matematiky FD ČVUT
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
nemcova@fd.cvut.cz, becvamar@fd.cvut.cz

Doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
nemcova@fd.cvut.cz, becvamar@fd.cvut.cz

5 Viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/studium/proseminar.
6 Databáze je rozdělena na následující okruhy: Úpravy výrazů, Rovnice, Funkce, Po-

sloupnosti, Komplexní čísla, Analytická geometrie v rovině, Analytická geometrie v prostoru,
Kuželosečky, Kombinatorika, Pravděpodobnost a Důkazy.
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MATEMATICKÁ ČÁST UČITELSKÉHO STUDIA

Zdeněk Halas

V tomto příspěvku uvedeme několik poznámek k matematické části učitel-
ského studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Zaměříme se přitom na
dva semináře, které vznikly v nedávné době na Katedře didaktiky matematiky.
Jedná se o předměty Bakalářský seminář a Aplikace matematiky pro učitele.

Bakalářský seminář

Studium učitelství matematiky je v prvních dvou letech poměrně náročné.
Stěžejními předměty jsou zejména matematická analýza a lineární algebra, ale
i obecná algebra a geometrie. Student se zde setkává s mnoha novými pojmy
a poznává vztahy mezi nimi. Snaha o co nejlepší pochopení látky se však často
odehrává izolovaně v rámci jednotlivých předmětů.

Schopnost aplikovat poznatky z jednoho předmětu ve druhém není zdaleka
samozřejmá. Jednoduchým příkladem zde mohou být kvadratické formy vyu-
žívané při určování extrémů funkcí více proměnných, nebo vektorové prostory
jako základ afinní i eukleidovské geometrie. Příčiny obtíží s propojováním po-
znatků z jednotlivých předmětů mohou být různé: od prostého zapomínání
poznatků, které nebyly osvojeny trvale (a není tedy co aplikovat), po vnímání
jednotlivých předmětů jako oddělených disciplín, které spolu nesouvisejí.

Celkově se tedy ukazuje, že je užitečné vytvořit prostor, kde by se látka
probraná v prvních dvou letech studia shrnovala, a kde by se poznatky z jed-
notlivých předmětů kladly do souvislostí. Postupně se tento prostor vytvořil
rozšířením nabídky volitelných předmětů o Bakalářský seminář.

Obsahem tohoto nového předmětu je látka z matematické analýzy, alge-
bry, lineární algebry a geometrie v rozsahu, který přibližně odpovídá požadav-
kům ke státní bakalářské zkoušce. Jednotlivé okruhy jsou přehledně shrnuty,
uváděny jsou nejdůležitější pojmy a vztahy mezi nimi. Důraz je kladen na
vyhledávání četných příkladů a protipříkladů. Na vhodných místech jsou uka-
zovány mezipředmětové vztahy a příklady, kde všude se daná látka využívá.
Seminář tak napomáhá získání celkového přehledu o látce předepsané k baka-
lářské zkoušce. Vede k doplnění, upevnění a utřídění stěžejních matematických
znalostí a dovedností, rozvíjí poznání a pochopení vztahů mezi jednotlivými
matematickými disciplínami.

Systematická práce se stěžejními pojmy vede k hlubšímu pochopení stavby
matematiky samotné. Definujeme-li například funkci, jsme vedeni k pojmům
zobrazení, relace, kartézský součin a množina. Nebo zavedení reálných čísel
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– je možno je provést různými způsoby; odsud je již blízko např. k problé-
mu nesouměřitelnosti a jeho důsledkům v geometrii nebo k zavedení druhé
odmocniny. Vektorové prostory jsou zase bohatě využívány v geometrii, posky-
tují také jednotný pohled na strukturu množiny všech řešení soustavy lineárních
rovnic a na obecné řešení lineární diferenciální rovnice.

Jedním z důležitých cílů Bakalářského semináře je také soustavné pouka-
zování na to, jak probraná vysokoškolská látka napomáhá budovat nadhled
nad učivem střední školy, tedy nad tím, co budou jednou budoucí absolventi
vyučovat. Jako příklad mohou posloužit výše uvedená reálná čísla, zavedení
přirozených čísel a souvislost s matematickou indukcí, definice čísla π a mož-
nosti jeho výpočtu, zavedení základních elementárních funkcí různými způsoby
a další.

Když se daří, aby student vnímal vzájemné souvislosti, bez obtíží definoval
základní pojmy a uměl formulovat jejich základní vlastnosti, pak se také pro-
měňuje jeho vztah k matematice samotné – ta se stává více předmětem jeho
vlastní tvorby než pouhým objektem pasivního přijímání. Pro studenta je pak
matematika opravdovým a trvalým duševním vlastnictvím.

Pro přehlednost připojujeme stručný seznam témat probíraných v Bakalář-
ském semináři.

• Relace a zobrazení.

• Grupy, okruhy a jejich homomorfismy. Tělesa. Obory integrity a dělitel-
nost v oboru integrity.

• Vybudování a vlastnosti číselných oborů.

• Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic.

• Vektorové prostory a jejich homomorfismy. Skalární součin.

• Posloupnosti a řady.

• Elementární funkce.

• Limita, spojitost, derivace, Taylorova věta, průběh funkce.

• Primitivní funkce. Riemannův integrál a jeho aplikace.

• Diferenciální rovnice.

• Afinní a eukleidovský prostor. Grupy geometrických zobrazení.

Aplikace matematiky pro učitele

V prvních letech studia technických oborů, fyziky nebo některých zaměření
odborného studia matematiky získává student poměrně široký matematický
základ, který mu později umožňuje studium zvoleného oboru. Matematika je
tedy v tomto případě skutečným nástrojem, který si student v prvních ročnících
osvojuje, a následně jej využívá při studiu svého oboru.
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Na učitelském studiu je situace poněkud odlišná. Na poměrně široký ma-
tematický základ vybudovaný v bakalářském studiu se navazuje dalšími mate-
matickými předměty a zejména předměty didaktickými. Získané matematické
vzdělání sice slouží k všeobecnému rozhledu a potřebnému nadhledu budoucího
učitele nad látkou střední školy, vytrácí se však aspekt, který přirozeným způ-
sobem vnímají studenti na odborném studiu a na technikách – reálné aplikace
matematiky. Přitom k celkové znalosti matematiky patří také určitá informo-
vanost o jejích aplikacích.

Je tedy žádoucí, aby měl středoškolský učitel přehled o tom, kde se jeho
předmět ve skutečnosti používá. Bude tak mít možnost při výuce hovořit nejen
o užitečnosti matematiky samotné, ale také o tom, kde se s ní budou jednou se-
tkávat jeho vlastní studenti. Znalost různých aplikací se dále může stát zdrojem
zajímavostí, kterými může obohacovat své vyučování.

Jako vysoce vhodné doplnění matematické složky učitelského studia se tak
jeví nedávno založený seminář Aplikace matematiky pro učitele. V tomto vo-
litelném předmětu se studenti seznamují s reálnými aplikacemi – s konkrét-
ními případy, kde se matematika skutečně využívá. Seminář rozšiřuje obzory
zejména studentům, kteří nemají v kombinaci fyziku. Ti se totiž s reálnými
aplikacemi matematiky při studiu tak často nesetkají.

Postupuje se od klasických aplikací diferenciálních rovnic (např. určování
stáří radiouhlíkovou metodou, elektrické obvody, modelování obíhání planet),
které lze řešit přímým výpočtem, přes využití geometrie v architektuře, statis-
tiky při vyhodnocování výsledků výzkumů, až po aplikace parciálních diferen-
ciálních rovnic (čerpadla, křídla letadel), které se pouze modelují na počítači.

V rámci předmětu Aplikace matematiky pro učitele si budoucí učitelé mate-
matiky vytvářejí větší přehled o využitelnosti matematiky v praxi a seznamují
se s konkrétními příklady reálných aplikací. Vytvářejí si tak silnější vztah k ma-
tematice, který pak mohou přenášet i na své studenty.

Pro ilustraci připojujeme stručný sylabus semináře Aplikace matematiky pro
učitele.

• Jednoduché aplikace diferenciálního počtu: radiouhlíková metoda, růst
populace, aplikace v ekonomii, elektrické obvody. Algoritmy v kalku-
látorech.

• Pohyb planet. Datování historických událostí.

• Umělé srdce – rovnice s impulzy.

• Parciální diferenciální rovnice: rovnice vedení tepla, proudění (křídla
letadel, pumpy), nosníky. Modelování na počítači.

• Počasí a chaos.

• Vyhodnocování výsledků výzkumu; statistika a novinářská praxe.

• Architektura a geometrie. Skořepinové konstrukce.
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• Zpracovávání obrazu: zaostřování a jiné efekty u digitálních fotografií.
Přenos signálů. Otisky prstů.

• Hudba – od starých Řeků po parciální diferenciální rovnice.

Závěr

Oba popsané semináře rozšiřují nabídku volitelných předmětů učitelského
studia matematiky na MFF UK.

Bakalářský seminář klade důraz na souvislosti mezi jednotlivými matema-
tickými disciplínami a na upevňování nabytých poznatků, poukazuje na jejich
místo v celkové stavbě matematiky a na souvislosti se středoškolskou látkou.

Seminář Aplikace matematiky pro učitele cíleně pracuje s nabytým matema-
tickým základem a zaměřuje se na ukázky toho, kde se matematika opravdu
používá. Tím poskytuje budoucím učitelům široký rozhled. Některé příklady
aplikací matematiky se mohou stát inspirací pro doplňkové aktivity v jeho
výuce.

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
halas@karlin.mff.cuni.cz
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O KONCEPCI DIDAKTICKÝCH DISCIPLÍN

V UČITELSKÉM STUDIU

Oldřich Odvárko

Tento článek je věnován dvěma didaktickým disciplínám, které jsou na MFF
UK zařazeny do navazujícího magisterského studia učitelství: semináři Metody
řešení matematických úloh (MŘMU) a Didaktice matematiky (DM).

V doporučeném studijním programu je seminář MŘMU zařazen do zimního
semestru 1. ročníku s hodinovou dotací 0/2. Přednášky a cvičení z DM na tento
seminář navazují v letním semestru, hodinová dotace je 2/2.

K oběma těmto disciplínám se bezprostředně váží tři pedagogické praxe (PP)
na školách (v závorce je uváděn počet týdnů pro aprobační předmět matema-
tika): náslechová PP I je v zimním semestru 1. ročníku (1 týden), PP II se
koná v letním semestru 1. ročníku (2 týdny) a PP III je realizovaná v zimním
semestru 2. ročníku (2 týdny).

Základní cíl didaktických disciplín vymezujeme následovně: Poskytnout stu-
dentům základ pro trvalý a systematický rozvoj jejich schopností a zájmů řešit
problémy výukového procesu školské matematiky.

Odtud plynou dva hlavní úkoly didaktických disciplín:

A. Pochopit základy procesu výstavby školské matematiky v jeho komplex-
nosti a dynamice.

B. Aktivně ovládnout základy metod, které zajišťují realizaci výukového
procesu v rámci školské matematiky.

Při realizaci uvedených úkolů se soustřeďujeme především na čtyři okruhy
problémů: na systémový přístup, na analýzu a tvorbu variant, na spojení teorie
a praxe a na silnou motivaci.

Systémový přístup

Školská matematika je otevřený systém, který čerpá jednak z matematiky
jako vědy, jednak z pedagogiky, psychologie, filozofie a dalších vědních disciplín.
Navíc je tento systém výrazně ovlivňován požadavky společnosti.

Budoucí učitele matematiky chceme dovést k uvědomění, že poznatky zís-
kané v kurzech vysokoškolské algebry, analýzy, geometrie, kombinatoriky, prav-
děpodobnosti, statistiky a historie matematiky jsou důležité pro pochopení
řady jevů školské matematiky (ŠM) a že je účelné je v pedagogické praxi vy-
užívat.

V semináři MŘMU sledujeme např. na konkrétních příkladech vztahy mezi
metodami řešení soustav lineárních rovnic ve středoškolské matematice a me-
todami v kurzu vysokoškolské algebry. V DM např. zkoumáme, jak mohou
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poznatky o konstrukci oboru integrity celých čísel zkvalitnit pochopení pojmu
celé číslo a operací s celými čísly na nižším stupni víceletého gymnázia.

Studenty vedeme také k tomu, aby pochopili, že pro přípravu a realizaci vý-
ukového procesu v žádném případě nestačí omezit se jen na reprodukci učebnic
a chápat školskou matematiku pouze jako soubor relativně uzavřených dílčích
úseků. Učitel matematiky musí mít nadhled nad školskou matematikou jako
celkem, vidět ji jako systém pojmů, jejich vlastností a matematických metod
se všemi vazbami a vztahy.

V DM se např. věnujeme systému pojmů relace – zobrazení – funkce. Se-
znamujeme se s příklady relací ve středoškolské algebře, geometrii i analýze,
zjišťujeme implicitní využití věty o vztahu mezi relací ekvivalence a rozkladem
množiny na systém tříd po dvou disjunktních (např. v kombinatorice při pře-
chodu od variací bez opakování ke kombinacím bez opakování) apod. Sledujeme
geometrická zobrazení, zvláště vztahy mezi podobností, stejnolehlostí a shod-
ností (a jejími jednotlivými typy), věnujeme se i tomu, jak tyto pojmy v prů-
běhu školské matematiky přecházejí od intuitivních představ až k rigorózně
prezentovaným definicím.

Analýza a tvorba variant

Školská matematika je dynamický systém, který se neustále vyvíjí. Dochází
ke změnám v koncepci ŠM, v jejím obsahu, v metodách práce. Navíc může
budoucí učitel působit na různých typech škol, bude se setkávat s žáky růz-
ných věkových skupin i různé myšlenkové úrovně. A na to všechno ho musíme
připravit.

Při řešení úloh v didaktických disciplínách hledáme nejrůznější možné me-
tody vedoucí k cíli. Dojdeme-li v MŘMU např. při řešení úlohy ke kvadratické
nerovnici, řešíme ji algebraicky, geometricky s užitím grafu kvadratické funkce
i kombinací „algebraicko-geometrickou�. Ve cvičení DM věnovanému slovním
úlohám se objeví i úlohy o pohybu. Studenti předkládají řešení s užitím li-
neárních rovnic, soustav lineárních rovnic, úsudkem i metodou „pokusnou�.
Srovnáváme efektivnost jednotlivých metod, hodnotíme jejich klady i zápory,
snažíme se postihnout eventuální problémy, které mohou jednotlivé metody žá-
kům přinést. Předpokládáme, že žáci budou řešit úlohy nejrůznějšími způsoby,
a proto se nevyhýbáme ani metodám, které jsou neefektivní, zdlouhavé a třeba
z našeho pohledu i primitivní.

Při cvičeních DM týkajících se přípravy na vyučovací hodinu vybereme pro
studenty ze středoškolské učebnice nějaký krátký, ale relativně uzavřený ce-
lek (např. z gymnaziální učebnice Funkce úvodní články týkající se zavedení
pojmu funkce). Provedeme společně analýzu příslušné partie (posouzení od-
borné správnosti definic a jejich srozumitelnosti, vhodnosti motivačních i pro-
cvičovacích příkladů), naznačíme však také, že cesta zvolená v učebnici může
být různě modifikována. Pak studenti samostatně připraví v bodové podobě své
přípravy na první vyučovací hodinu k tomuto tématu a v následné diskusi se
kriticky hodnotí a obhajují jednotlivé výsledky. Je obvyklé, že poměrně značná
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část studentů volí varianty, které se od postupu v učebnici dosti podstatně liší
(volbou příkladů, mírou důrazu na jednotlivé pojmy, pořadím pojmů atd.).

Jednou z podmínek udělení zápočtu ze cvičení DM je obvykle sepsání pí-
semné práce. Jedna z možností, kterou studentům nabízíme, je srovnávací ana-
lýza některého tematického celku středoškolské matematiky, tak jak je zpra-
cován v současně platné učebnici pro gymnázia či pro střední odborné školy
a v dříve používaných učebnicích matematiky pro střední školy (např. pro je-
denáctileté střední školy nebo pro střední všeobecně vzdělávací školy). Studenti
mohou pro analýzu využít i zahraniční učebnice matematiky. Úkolem je popsat
odlišnosti a shody v analyzovaných učebnicích z hlediska celkové koncepce, ob-
sahu a metodického zpracování, zhodnotit klady i zápory (odborná správnost
definic a vět, kvalita a rozsah motivačních a procvičovacích příkladů, srozu-
mitelnost). Závěrem studenti uvádějí, kterou z učebnic by oni sami zvolili pro
výuku analyzovaného tematického celku, nebo (což bývá častější), jak by svůj
výukový projekt zkombinovali z jednotlivých učebnic.

Při zkoušce z DM je jedna ze dvou otázek zaměřena na analýzu krátkého
úseku z některé učebnice matematiky pro gymnázia (jde např. o soubor definic
a vět, o motivační příklady k danému pojmu a jejich řešení, o soubor úloh
k procvičení pojmu). Studenti jsou zároveň vedeni k tomu, aby navrhli určité
modifikace a další možné varianty.

Tvorba variant se týká i metod práce ve výukovém procesu v MŘMU a ve
cvičeních DM. Snažíme se, aby studenti zažili různé metody přímo ve výuce
a odnesli si něco z toho do své vlastní pedagogické praxe, nejde nám o žádnou
„hru na školu�. Naše „minipřednášky� se střídají s dialogy, které vedeme se
studenty, s komunikací mezi studenty, se samostatnou prací studentů, s výstupy
studentů u tabule. Na studentech je při jejich práci u tabule přitom požadováno,
aby vystupovali už jako učitelé, kteří komunikují se svými „žáky�, aby byli
schopni obhajovat svá tvrzení, odpovídat na dotazy a připomínky.

Spojení teorie a praxe

Praxí zde budeme rozumět předmětové pedagogické praxe studentů na ško-
lách. K didaktickým disciplínám se časově váže nejvíce PP II, která začíná
v 1. ročníku magisterského studia, obvykle několik týdnů po zahájení letního
semestru. Přednášky a cvičení DM jsou v těchto týdnech věnovány tématům,
která právě s praxí bezprostředně souvisejí. Studenti se seznamují s aktuálními
problémy školské matematiky (např. s podstatou RVP a ŠVP), s možnostmi
práce s učebnicemi, učí se na konkrétních příkladech volit různé způsoby ko-
munikace s žáky, připravit a zhodnotit písemnou práci, vytvořit přípravu na
vyučovací hodinu. Především jde o to poskytnout studentům náměty a im-
pulzy, které si mohou při praxi na škole sami dotvářet a modifikovat v různých
úrovních a podobách.

První cvičení z DM po ukončení pedagogické praxe nese název Beseda k pe-
dagogické praxi. Studenti si vyměňují vzájemně své zkušenosti ze škol, hovoří
o průběhu svých výstupů, jaká byla úroveň matematiky ve třídách, kde učili,
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o problémech, se kterými se v hodinách setkávali. Zařazení této besedy považují
studenti za velmi přínosné.

Z dotazů, připomínek a celkových reakcí studentů v následujících přednáš-
kách a cvičeních DM je zřetelné, že se jejich zájem o problémy pedagogické
praxe podstatně zvýšil. Uvědomují si totiž, že výuka středoškolské matematiky
není triviální záležitostí, že znát středoškolskou matematiku není totéž jako
někoho ji učit a naučit. Studenti také lépe přijímají a chápou řešení i teoretič-
tějších otázek.

Silná motivace

Někteří studenti se domnívají, že seminář MŘMU a přednášky a cvičení
z DM budou triviální záležitostí, opakováním středoškolské látky z matematiky
a jednoduchými komentáři k obsahu školské matematiky. Brzy zjišťují, že jde
z jejich strany o omyl, přesto však je třeba nalézat různé možnosti motivace
ke zvyšování jejich zájmu o sledovanou problematiku. Zvláště jde o DM, a to
v době před nástupem do škol na pedagogickou praxi, kdy studenti nemusí
vždy chápat význam a smysl prezentovaných situací a skutečností.

Soustřeďujeme se zvláště na následující čtyři zdroje motivace:

V MŘMU, ale i v DM to jsou nedostatky a mezery studentů ve vědomostech
a dovednostech z oblasti středoškolské matematiky. Stačí předložit k řešení ob-
tížnější úlohu (a nemusí to být ani úloha z Matematické olympiády) nebo se
hlouběji a detailněji podívat na některé pojmy (např. na pojmy z učiva o prav-
děpodobnosti) či na některé typické úlohy ze syntetické geometrie (např. na
řezy těles). Studenti si pak uvědomí, že je nutné věnovat středoškolské mate-
matice důkladnější pozornost.

V DM jde dále o odhalování chyb a nedostatků v nejrůznějších materiá-
lech, se kterými se mohou učitelé a žáci středních škol setkávat. Jedná se např.
o učebnice a sbírky úloh z matematiky, publikace k přijímacím zkouškám na
střední či vysoké školy, o různé testy vážící se k připravované státní maturitě
z matematiky. Analyzují se ale i texty a žákovská řešení kontrolních prověrek
a písemných prací, které zadávali studenti v rámci pedagogických praxí v dří-
vějších letech. Studenti tyto činnosti celkem přirozeně vítají. Pro jejich další
práci v DM je povzbuzující, když dokáží odhalit chyby, zjistit event. jejich
příčiny, a předložit správný výsledek.

V DM sledujeme také neřešené nebo jen částečně řešené problémy středoškol-
ské matematiky. Mezi ně patří např. nedostatek aplikačních úloh z mimomate-
matických oblastí (v technice, v různých vědních oblastech, ve finanční a eko-
nomické sféře, v běžném životě). Jednou z možností písemné práce k zápočtu
z didaktiky matematiky je vypracování minisbírky originálních úloh z fyziky,
chemie, biologie, zeměpisu, úloh se sportovní tematikou atd.

Jak už jsme uvedli výše, jsou pro studenty silnou motivací předmětové praxe
z matematiky. Mají zde příležitost posuzovat významnost a užitečnost poznatků
z didaktických disciplín pro potřeby jejich budoucí praxe.
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Důležitým zdrojem motivace v MŘMU i v DM je také intenzivní komunikace
mezi námi a studenty a mezi studenty navzájem. Ta posiluje kritický pohled na
výsledky práce druhých a schopnost sebekritického pohledu na vlastní práci.

Získání zápočtů z obou didaktických disciplín a úspěšné vykonání zkoušky
z didaktiky matematiky je jistě důležité. Snažíme se ale o to, aby zápočty
a zkouškou zájem studentů o problémy jejich budoucího působení na školách
neskončil. Vedeme naše studenty k tomu, aby pedagogický proces v matema-
tice chápali jako činnost, ve které se uplatní jak jejich odborné znalosti, tak
i tvořivé schopnosti metodického ztvárnění a chuť předávat poznatky a metody
matematiky svým žákům.

Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
odvarko@karlin.mff.cuni.cz
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GEOMETRIE UŽITEČNÁ I KRÁSNÁ

Upoutávka na knihu Atlas Geometrie

Šárka Voráčová

„Shromáždili jsme zde krásná kvítka z různých oblastí geometrie, abychom
probudili váš zájem, připomněli něco z vašich školních znalostí, upozornili na
některé půvabné, ale z nedostatku času ve škole opomíjené partie planimetrie
i stereometrie, téměř nekonečné možnosti aplikací geometrie v praxi i umění –
a v neposlední řadě potěšili vaše oko.

Vstupte tedy do naší kouzelné zahrady geometrie, toulejte se po libosti mezi
jejími záhonky – a radujte se. Neboť geometrie je nejen přísně logická a uži-
tečná, ale také krásná.�

1. Úvod

Matematika skrývá různá tajemství, zajímavá kouzla i odpradávna známé
jednoduché principy. Pro mnoho lidí však bohužel zůstanou neobjevena. Po
letech mají o matematice jen mlhavé představy a nejlepší na ní je, že ji už nyní
„vůbec nepotřebují�. Kamarádi vzpomínají, že tam byla nějaká proměnná,
která se přehazovala ze strany na stranu, a pak ty divné fajfky, kterým nerozu-
měl ani Pepa. Každý matematik má podobné zkušenosti. Řečeno slovy klasika:
„Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom vést spory, ale to je tak všechno,
co s tím můžeme dělat.�
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My se však musíme snažit s tím něco dělat. Každý z učitelů formuje své
žáčky, ovlivňuje jejich názory. Některý učitel však dětem matematiku znechutí.

Snažili jsme se proto přispět k tomu, aby byla matematika zajímavější, aby
její krása zaujala více zvídavých čtenářů. Všichni z našeho autorského týmu
jsme geometři, proto jsme se soustředili jen na geometrická témata. Geometrie
má mocný nástroj pro získání pozornosti – obrázek. Spolu s kolegy jsme sesbírali
obrázky z nejrůznějších oblastí geometrie, opatřili je stručným textem – a vznikl
Atlas Geometrie. Největší podíl na jeho vzniku má Alena Šarounová. Její je
nápad, sepsala většinu textu a oslovila nás, abychom vybrali zajímavosti ze
svého oboru. Kniha by měla vyjít na jaře roku 2011 v nakladatelství Academia.

Atlas geometrie není učebnicí ani encyklopedií, naším hlavním cílem bylo
vzbudit zájem o geometrii, poukázat na méně zmiňované souvislosti školské
geometrie s technickou praxí. Výběrem kapitol jsme se snažili povzbudit čte-
náře, aby sám hledal geometrii všude okolo sebe a objevoval její krásu i kouzlo.
Jsou vybrány takové geometrické oblasti, které jsou přístupné základnímu po-
chopení i bez jakéhokoli matematického vzdělání.

Tato kniha je atlasem, je tedy zaměřena zejména na ty partie geometrie,
které lze zachytit obrazem. Pro geometrii jako vědeckou disciplínu to sice zna-
mená značné omezení, ale i tak je možné nalézt takové množství materiálů uka-
zujících logickou strukturu, krásu i užitečnost geometrie, že by jejich ukázky
vyplnily ne jeden, ale několik svazků obdobných atlasů. Naším záměrem tedy
není úplnost, ale srozumitelnost a přístupnost knihy široké čtenářské obci.

Podrobněji jsou sepsány kapitoly, jež souvisí se školskou geometrií. V úvodní
části je podán přehled základních definic a vět z planimetrie, stereometrie
i deskriptivní geometrie. Atlas mohou užívat učitelé jako inspiraci při přípravě
hodin matematiky, jako zdroj námětů pro samostatnou práci žáků či doklady
užívání geometrie v praxi. Ať už jde o oblast technické praxe, umění, geometrie
v reklamě nebo biologii, vždy je text doplněn celou řadou obrázků – ty mívají
na čtenáře zpravidla větší vliv než texty. Jedná se o fotografie, grafy, náčrtky
i rysy. Mnohé z nich jsou mezi matematiky populární, kniha však obsahuje
i řadu méně známých obrázků, jež na internetu nenajdete.
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2. Obsah kapitol

Co jsme (ne)slyšeli ve škole

Při řešení geometrických úloh máme zpravidla možnost výběru z několika
metod práce. Můžeme pracovat s modely a technickými obrázky – rysy (ar-
chitektura, strojnictví, . . . ), rýsovat na papír (konstrukční úlohy ve škole, kon-
strukce střihů a sítí těles, . . . ). Mnohé úlohy řešíme pomocí geometrických
programů na počítači. Při studiu vlastností křivek a ploch máme k dispozici
analytickou, diferenciální a algebraickou geometrii, které převádějí úlohu do
oblasti výpočtů. I ten nejjednodušší geometrický útvar – bod – může repre-
zentovat např. vrchol krychle, průsečík dvou úseček narýsovaných na papíře, či
uspořádaná dvojice reálných čísel v rovině, jsou-li v ní zadány dvě číselné osy.

Kapitoly:

• Planimetrie (Vlasta Chmelíková)
• Stereometrie (Vlasta Chmelíková)
• Shodnosti (Alena Šarounová)
• Podobnosti (Alena Šarounová)
• Osová afinita (Alena Šarounová)
• Geometrická algebra (Alena Šarounová)
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Zobrazení prostoru v technice a malířství

V běžném životě se často setkáváme s instruktážními obrázky, technickými
výkresy, mapami i uměleckými obrazy. Většinou jde o zobrazení prostorových
útvarů do roviny. V geometrii se hovoří o promítání bodů prostoru do zvolené
roviny (resp. zobrazení prostoru na rovinu), které vyhovuje určitým podmín-
kám. Na taková zobrazení jsou kladeny různé požadavky podle toho, jakému
účelu mají obrazy sloužit.

Technik musí objekt zobrazit takovým způsobem, aby se z obrázku dal
přesně vyčíst jeho tvar i velikost. V dokumentaci nejčastěji užíváme Monge-
ovo promítání a sestrojujeme půdorys a nárys (občas i bokorys) zobrazovaného
objektu. V technickém kreslení se pro zjednodušení daného obrazu užívají různé
úmluvy a výkres je doplněn kótami a dalšími značkami.

Na rozdíl od potřeb techniků jsou možnosti tvorby umělecké mnohem roz-
sáhlejší. Už od počátků civilizace lze sledovat kresby, rytiny, malby i sochařské
prvotiny schematické i realistické, případně kombinaci různých přístupů na jed-
nom obraze. Např. ve staroegyptské tvorbě se setkáváme s tím, že umělec zpo-
dobnil některé objekty půdorysně a jiné pomocí nárysu či dalších „pohledů� na
realitu. Podobně kreslí občas děti a stejný způsob lze nalézt i u četných ikon.

Kapitoly:

• Zobrazování prostoru do roviny (Alena Šarounová)
• Volné rovnoběžné promítání (Alena Šarounová)
• Mongeovo promítání (Alena Šarounová)
• Středové promítání (Alena Šarounová)
• Lineární perspektiva (Alena Šarounová)
• Průsečná metoda (Alena Šarounová)
• Fotogrammetrie (Vladimíra Hájková)
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Tvar a velikost

U všech pevných hmotných objektů nás zajímá jejich tvar a velikost. Obě
tyto kvality můžeme hodnotit (kromě odborného popisu) i subjektivně. Tvary
mohou být „přehledné, strohé, bohaté, estetické, uměřené� (viz jazyk histo-
riků umění), velikost „zanedbatelná, přiměřená, ohromující�. Samo označení
„veliký� má často sociálně hodnotící přídech (velký básník, císař Karel Veliký,
nejvyšší mrakodrap, veliký objev, ale i velezrada, . . . ). Král sedával vždy výše
než dvořané, pyramida faraona byla mnohem vyšší než pyramidy jeho manže-
lek, generál má víc hvězdiček než plukovník, . . .

Všechny reálné objekty jsou nesmírně členité. (Pohlédněte na ně drobno-
hledem!) Při jejich studiu je vždy v myšlenkách zjednodušujeme, hledáme „to
obecné�. Ve škole jsme počítali rozlohu pole jako obsah čtyřúhelníku, potřebu
krytiny na věž hradu pomocí pláště kužele a objem Zeměkoule (nepřesně!) jako
objem koule. Vždy nám (ovšem s různou přesností) pomohla geometrie.

Kapitoly:

• Rovnoploché útvary (Alena Šarounová)
• Shodná rozložitelnost (Alena Šarounová)
• Plochojevná zobrazení (Alena Šarounová)
• Pokrývání roviny (Lucia Csachová)
• Ornament (Zuzana Štauberová)
• Zlatý řez (Vlasta Chmelíková)
• Požehnané poměry (Zuzana Štauberová)
• Pravidelné mnohostěny (Vlasta Chmelíková)
• Polopravidelné mnohostěny (Vlasta Chmelíková)
• Hvězdicovité mnohostěny (Vladimíra Hájková)
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Kuželosečky

Kuželosečky jsou křivky, s nimiž se denně setkáváme v běžném životě. Před-
stavme si např. šikmo seříznutou šišku salámu, hladinu vody v nakloněné skle-
nici, klasickou tužku ve tvaru pravidelného šestibokého hranolu ostrouhanou
pomocí ořezávátka, nebo si zkuste večer doma posvítit baterkou s kruhovou
svítilnou na zeď a pozorujte hranici osvětlené oblasti. Všechny takto vzniklé
křivky jsou – při troše fantazie – kuželosečky.

Jednu z prvních zmínek o kuželosečkách nalézáme u Menaichma (žil v letech
380 až 320 př. Kr.), který kuželosečky používal při řešení problému zdvojení
krychle. Samotný název kuželosečky však pochází od pozdějšího řeckého ma-
tematika Apollonia z Pergy (262 až 190 př. Kr.), jehož nejznámějším dílem
bylo osmidílné pojednání O kuželosečkách, které dodnes vzbuzuje obdiv pro
svou úplnost. Podkladem pro první čtyři z těchto osmi knih byla Euklidova
(žil kolem roku 300 př. Kr.) práce Conica. Apollonius kuželosečky definoval
pomocí řezů kuželové plochy rovinou, chápal je však také jako množiny bodů
dané vlastnosti.

Kapitoly:

• Kuželosečky – úvod (Jana Hromadová)
• Elipsa (Jana Hromadová)
• Hyperbola (Jana Hromadová)
• Parabola (Jana Hromadová)
• Tradiční i netradiční konstrukce kuželoseček (Jana Hromadová)
• Řezy na rotačních kuželových i válcových plochách (Jana Hromadová)
• Technický význam (Jana Hromadová)
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Kinematická geometrie

V technické praxi, zejména ve strojnictví, se setkáváme s množstvím křivek,
které jsou dráhami bodů pohybujícího se tělesa. Kinematická geometrie stu-
duje geometrické vlastnosti takovýchto křivek, tzv. trajektorií. Pohyb můžeme
zadat různými způsoby, např. eliptický pohyb je zadán dvěma trajektoriemi,
konchoidální pohyb na obrázku je zadán bodovou obálkou a trajektorií bodu,
kardiodický pohyb je určen dvěma obálkami – bodem a kružnicí. Platí ale, že
každý takovýto pohyb můžeme zadat i jako odvalování dvou křivek – polodií
pohybu. Odvalování neboli kotálení vidíme všude kolem sebe. Jistě znáte od-
valování kola automobilu po vozovce, či vzájemné odvalování dvou ozubených
kol.

Důležitou aplikací kinematické geometrie je návrh kinematických mecha-
nismů. Mechanismy slouží k přenosu sil a transformaci pohybu. Při realizaci
pohybu nevystačíme s jedním tělesem (hybnou soustavou), ale spojujeme více
členů, které zajišťují jednotlivé vazby. Cílem je sestrojit pokud možno jedno-
duchý mechanismus tak, aby se některé body pohybovaly po předepsaných
trajektoriích, mnohdy i s předepsaným průběhem rychlosti.

Kapitoly:

• Kinematická geometrie v rovině (Šárka Voráčová)
• Kinematické mechanismy (Šárka Voráčová)
• Ozubení (Šárka Voráčová)
• Spirály (Šárka Voráčová)
• Technické křivky (Šárka Voráčová)
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Plochy technické praxe

Plochy můžeme rozdělovat podle různých kritérií. Dělení není jednoduché,
jednotlivé skupiny ploch se různě překrývají. Na druhy ploch bude jinak nahlí-
žet stavitel a jinak matematik či geometr. Při výběru plochy pro stavební účely
rozhoduje mnoho aspektů. Záleží na statických vlastnostech plochy, na veli-
kosti zastavovaného prostoru, ale samozřejmě důležitá je také estetická stránka.
Z hlediska techniky se plochy třídí většinou podle jejich vytvoření. Plochu lze
definovat pomocí spojitého pohybu nějaké tvořící křivky podél zadané trajek-
torie. Plochy tedy můžeme dělit podle druhu tvořící křivky nebo druhu pohybu,
kterému je tvořící křivka podrobena.

Plochy, které se z hlediska svého použití zatím nejlépe hodí pro stavebně
inženýrskou praxi, jsou především přímkové, rotační, translační a šroubové
plochy, neboť mají výborné statické vlastnosti. Odolávají tlakům, kterým je
stavba podrobena, a to jak vnitřním, které vyvolává vlastní váha konstrukce,
tak i vnějším. Z toho důvodu se takové plochy označují za samonosné. Dodejme,
že v praxi má samozřejmě každá plocha nějakou „tloušťku�. Díky předešlým
vlastnostem se užívá tzv. skořepinových ploch, tj. ploch o velmi slabé tloušťce.
Přitom tyto plochy zastřešují rozsáhlé půdorysy, například stadiony, nádražní
haly atd. Kromě toho mají poměrně jednoduchou konstrukci, která je výhodná
z výrobního hlediska.

Kapitoly:

• Plochy – vznik, třídění (Petra Surynková)
• Rotační plochy (Petra Surynková)
• Šroubové plochy (Petra Surynková)
• Rozvinutelné plochy v praxi (Petra Surynková)
• Zborcené plochy v praxi (Petra Surynková)
• Geometrický řád v architektuře (Alena Šarounová)
• Moderní architektura (Zuzana Štauberová)
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Geometrie na kulové ploše

Předměty blížící se tvarem kruhu či kouli poznáváme už v dětství. Kruhy
a koule jsou velmi výrazné geometrické tvary, které hrají důležitou roli v našem
životě – v technice, architektuře, umění i sportu. Koule i kruh měly významnou
úlohu i ve filozofických systémech. Platon ve spise Timaios popisuje „geome-
trickou stavbu vesmíru� takto: (Demiurgos) „Tvar mu dal vhodný. . . takový,
který v sobě objímá všechny tvary, proto jej vykroužil v podobě koule – tak
mu dal tvar ze všech nejdokonalejší a nejjednotnější, uznávaje, že pravidelné je
tisíckrát krásnější než nepravidelné.�

Myšlenka kulového modelu Země (i nebeské sféry) je velmi stará. Uvádí se, že
již staří Řekové sestrojili hvězdný glóbus zobrazující „nebeskou sféru�, tj. kouli,
na které znázornili průměty stálic tak, jak je vidíme na obloze my ze Země.
Známe také modely zobrazující Zemi uprostřed „vesmíru�, znázorňující sféru
stálic, rovinu ekliptiky (rovinu, v níž obíhá střed naší Země Slunce).

Chceme-li zobrazit zemský povrch nikoli na glóbus, ale na rovinnou mapu,
nastává řada problémů. Kulová plocha není rozvinutelná. To znamená, že ji
nelze vymodelovat z rovinných útvarů. Proto existuje široká škála kartografic-
kých zobrazení, která splňují různá kritéria na zkreslení úhlů a délek v zobra-
zovaném území.

Kapitoly:

• Koule a kulová plocha (Alena Šarounová)
• Glóbus (Alena Šarounová)
• Staré přístroje k vyměřování (Alena Šarounová)
• Kartografická zobrazení (Alena Šarounová)
• Kartografické zajímavosti (Alena Šarounová)
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Geometrie kolem nás

Příroda nám nabízí nepřeberné množství tvarů, které nás upoutávají svou
elegancí. Některé z nich podněcují naši fantazii. Při pozornějším pohledu zjis-
tíme, že se v našem světě jen občas setkáváme např. s „přímkami�, a to zejména
na našich vlastních výtvorech. Živým organismům jsou vlastní křivky a různě
zprohýbané plochy. Je to vlastně přirozené. Organismy rostou, dospívají a za-
nikají v čase a vždy na jejich proměny působí různé síly, které ovlivní jejich
tvary. Krásné křivky objevíme ve tvarech listů, geometrii najdeme v ulitách
měkkýšů i popínavých rostlin.

Díky moderní technice vidíme kolem sebe stále narůstající množství nejrůz-
nějších obrazů, pomocí nichž přijímáme poznatky, shrnujeme výsledky měření,
sdělujeme jiným lidem své znalosti či ovlivňujeme jejich názory a chování, aniž
by si to třeba uvědomili. Informace, které přijímáme zrakem, na nás mají velký
vliv. Ve všech dobách byly důležitým zdrojem informací „obrazy� – od prostých
náčrtků vyrytých do písku přes díla malířů až po televizní obrazovku. Obrazo-
vou formou lze zachytit zcela nehmotné jevy (řeč, hudbu) i shrnout přehledněji
např. rozsáhlé tabulky s naměřenými hodnotami. Pomocí obrazů se snadno
dorozumíváme navzájem, jsme-li náležitě poučeni, jak je „číst�.

Kapitoly:

• Geometrie v živé přírodě (Alena Šarounová)
• Matematická simulace listů (Alena Šarounová)
• Jednoduché grafické metody modelování listů (Alena Šarounová)
• Šnekovité křivky (Alena Šarounová)
• Grafická komunikace (Alena Šarounová)
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Fraktály

Obecná definice fraktálu zatím neexistuje. Obvykle se říká, že „fraktál je
geometrický útvar s neceločíselnou dimenzí�. Jenže právě nejznámější fraktál
– Mandelbrotova množina – má dimenzi rovnu 2. Podle jiné definice „frak-
tál je limitní obrazec nějakého algoritmu�. Jenže existují algoritmy, jejichž li-
mitním obrazem není fraktál. Možná nejvýstižnější definice říká, že fraktál je
taková množina bodů, jejíž Hausdorffova dimenze je ostře větší než topolo-
gická dimenze (o dimenzích víc dále). Poměrně výstižná vizuální definice říká,
že „fraktál se sám sobě podobá při libovolném měřítku�. Tato podoba ovšem
muže být také deformovaná nebo statistická. Pokud jde o estetickou stránku,
má fraktál dvě základní vlastnosti kýče: bohatost tvaru a chudobu informace.
Pokud se tedy objeví někde v umění, je vždy nějak „poopraven�.

Kapitoly:

• Geometrie fraktální – úvod, příklady (Vladimír Tichý)
• Dimenze (Vladimír Tichý)
• L-systémy (Vladimír Tichý)
• Multiplikačně redukční stroj (Vladimír Tichý)
• Mandelbrotovy a Juliovy množiny (Vladimír Tichý)
• Bazény konvergence (Vladimír Tichý)
• Fraktální barvení (Vladimír Tichý)
• Buněčné automaty (Vladimír Tichý)

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
Ústav aplikované matematiky FD ČVUT
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
voracova@fd.cvut.cz
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MATHEMATICA NA MFF UK

Antonín Slavík

Studenti vysokých škol se dnes celkem běžně setkávají s tzv. computer al-
gebra systémy. Někdy je používají z vlastní iniciativy (např. jako pomůcku
při řešení domácích úloh z matematiky), někdy je práce s počítačem přímo
součástí výuky (předměty jako numerická matematika, statistika nebo mate-
matické modelování jsou již bez počítačů těžko představitelné). Naše fakulta
se před několika lety rozhodla zakoupit systém Mathematica. Tento program
má za sebou dlouhou historii, první verze se objevila v roce 1988. Obecně jsem
spíše příznivcem otevřeného softwaru, vminulosti jsem však vyzkoušel i některé
komerční programy pro matematiku na počítači. Po těchto zkušenostech mu-
sím konstatovat, že Mathematica je nejdokonalejším programem tohoto typu
a asi i jedním z nejlépe navržených a propracovaných počítačových programů
vůbec. Za hlavní výhody považuji výbornou dokumentaci, snadno zapamatova-
telnou syntaxi a téměř geniální programovací jazyk, pomocí něhož se elegantně
řeší i obtížnější úlohy. Z těchto důvodů si myslím, že i nemalý objem finanč-
ních prostředků, které fakulta do licence investuje, se rozhodně vyplatí. Díky
tzv. premier service máme vždy k dispozici nejnovější verzi programu a za-
městnanci i studenti si mohou software instalovat na své počítače. Tak se s ním
sžijí mnohem lépe, než kdyby byl k dispozici pouze na fakultě.

Základy práce s programem Mathematica jsou popsány v dokumentaci;
o tomto tématu existuje velké množství zajímavých knih (některé se speci-
alizují na určité matematické disciplíny, např. na diferenciální rovnice nebo
diferenciální geometrii). Další možnost pro naše studenty představuje jedno-
semestrální kurz Mathematica pro začátečníky, který vyučuji od roku 2008.
Tento výběrový předmět je určen pro posluchače všech ročníků i oborů; nej-
hojněji bývají zastoupeni studenti odborné matematiky, účastní se však i fyzi-
kové, informatici a studenti učitelství. Na začátku semestru se věnuji nejdůle-
žitějším příkazům a funkcím programu Mathematica; studenti se dozvědí, jak
zobrazovat grafy, křivky a plochy, řešit rovnice, počítat derivace a integrály,
pracovat s maticemi apod. Získané vědomosti jim umožní řešit většinu úloh,
s nimiž se setkají během studia např. v matematické analýze, lineární algebře
nebo diferenciální geometrii. Zbývající část semestru je věnována úvodu do
programování v Mathematice. Dobré zvládnutí této látky již vyžaduje vynalo-
žení jistého úsilí ze strany studentů. Zdá se mi, že někteří posluchači bohužel
mají z programování i po absolvování úvodního kurzu v prvním ročníku (nebo
právě proto?) jisté obavy. Často se také setkávám s tím, že jsou příliš zvyklí
na procedurální programování (cykly, podmíněné příkazy) a nevyužívají další
programátorské techniky, které Mathematica nabízí k efektivnímu řešení úloh
(práce se seznamy, přepisovací pravidla, funkcionální programování). V roce
2009 jsem otevřel navazující kurz Mathematica pro pokročilé, který je určen
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vážnějším zájemcům. Podmínkou získání zápočtu je samostatná práce na roz-
sáhlejším projektu v Mathematice. Výukové materiály k oběma kurzům jsou
volně k dispozici na mé webové stránce [4].

Snažím se, aby se studenti na mých hodinách seznamovali nejen s progra-
mem Mathematica, ale také se zajímavými matematickými problémy, na které
obvykle v povinných přednáškách nezbývá čas. Pomocí počítače řešíme úlohy
týkající se např. teorie čísel, fraktálů, šifrování, egyptských zlomků, teorie grafů
apod. (jako výborný zdroj inspirace mi posloužila kniha [2]). Zmiňuji se také
o dosud nedokázaných hypotézách a jejich ověřování pomocí počítače. Tím se
dostáváme do oblasti označované slovním spojením experimentální matema-
tika. Programy jako Mathematica nám nejen usnadňují práci tím, že za nás
provádějí rutinní výpočty, ale také nám pomáhají odhalovat nové zákonitosti
a pokládat si otázky, které by nás jinak možná vůbec nenapadly (viz opět [2]
nebo [3]).

V květnu 2009 byla spuštěna webová stránka projektu Wolfram Alpha [1].
Tento nástroj je také postaven na Mathematice, umožňuje však pokládat dotazy
bez nutnosti znát přesnou syntaxi; zadáme-li např. předpis funkce, dostaneme
jako výstup graf funkce, derivaci, primitivní funkci, Taylorův rozvoj a další
informace. K dispozici je zde i obrovskémnožství dat z fyziky, chemie, geografie,
astronomie, financí apod. Další nezanedbatelnou výhodou je, že stránky jsou
k dispozici bezplatně. Wolfram Alpha sice uživatelům nezpřístupňuje veškeré
funkce programu Mathematica (nemůžeme zde programovat nebo pracovat se
soubory), ale pro jednoduché výpočty zcela postačuje a je ideálním nástrojem
pro studenty (i středoškoláky), kteří k Mathematice nemají přístup, nebo se ji
zatím nenaučili používat.

Literatura

[1] Wolfram Alpha, http://www.wolframalpha.com

[2] Wagon S. Mathematica in Action (3rd edition), Springer, 2010.

[3] Borwein J. M., Bailey D. H., Mathematics by Experiment: plausible rea-
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RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
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VÝUKA DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

v učitelském studiu na MFF UK

Jana Hromadová

Deskriptivní geometrie se na MFF UK vyučuje jako povinný předmět pro
studenty učitelství matematiky a deskriptivní geometrie. Jako volitelný před-
mět si jej mohou zvolit i studenti jiných oborů, což se však děje pouze výji-
mečně, neboť velká hodinová dotace se jim málokdy hodí do rozvrhu.

V rámci bakalářského bloku mají studenti předměty Deskriptivní geometrie
Ia, Ib, IIa, IIb v rozsahu 4/2, 2/2, 2/4, 4/2, které absolvují během prvních
čtyř semestrů. Všechny jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Látka prvního
roku je zaměřena především na rozšíření středoškolských znalostí planimetrie
a stereometrie, seznámení s osovou afinitou a středovou kolineací, dále pak na
důkladné pochopení všech rovnoběžných promítacích metod (včetně kosoúhlé
axonometrie, která se již běžně na vysokých školách neučí) a objasnění někte-
rých jejich aplikací (např. topografické plochy, teoretické řešení střech). Závěr
druhého semestru je věnován rotačním plochám, především druhého stupně. Ve
třetím semestru je vyloženo středové promítání, speciálně i lineární perspektiva
a její aplikace, jako je fotogrammetrie či perspektivní reliéf. Čtvrtý semestr je
věnován plochám stavební praxe (rotační, přímkové, šroubové, translační, klí-
nové, obalové apod.) a geometrickému osvětlení. S osvětlením se pracuje samo-
zřejmě od začátku studia; větší pozornost se soustřeďuje zejména na technické
osvětlení.

Vzhledem k menšímu počtu studentů na učitelství je možný individuální
přístup, objem probrané látky je tedy každý rok trochu jiný. U lepších ročníků
pak zbývá čas i na další zajímavé partie související s deskriptivní geometrií
(sčítání křivek a součtové plochy, kružby gotických oken a další partie související
s architekturou apod.).

V navazujícím magisterském studiu je již počet hodin deskriptivní geomet-
rie výrazně nižší. Studenti absolvují v prvním nebo druhém roce studia (pokud
je málo studentů, vyučuje se jednou za dva roky) předmět Deskriptivní geo-
metrie III s hodinovou dotací 2/2, který je zakončen zápočtem a zkouškou. Je
věnován aplikacím deskriptivní geometrie, studenti se v něm seznámí se základy
kinematické geometrie a kartografie.

Ve vyšších ročnících mají posluchači téměř individuální studium, což je pro
ně výhodné. Individuální přístup je v poslední době nutný již od prvního roč-
níku, jelikož stále častěji přicházejí studenti, kteří jsou deskriptivní geometrií
naprosto nepoznamenaní.

V roce 2007 byly díky získanému grantu FRVŠ (projekt 893/2007) vytvořeny
webové stránky pro podporu výuky deskriptivní geometrie (viz Obr. 1); jsou na
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nich kromě sylabů předmětů a aktuálně probírané látky zveřejňována i zadání
úloh řešených na přednáškách a cvičeních. Adresa je

http://www.karlin.mff.cuni.cz/ jole/deskriptiva/index.html.

Obr. 1

Průběžně aktualizované stránky slouží hlavně jako sbírka úloh na procvičo-
vání látky, u některých je doplněno i vyrýsované řešení. Studenti na nich rovněž
mohou nalézt odkazy na další užitečné webové stránky týkající se deskriptivní
geometrie a odkazy na seminární, bakalářské a diplomové práce s deskriptivní
tematikou, které jsou umístěny na webu Katedry didaktiky matematiky.

Webové stránky jsou důležitým zdrojem informací zejména pro studenty
kombinovaného studia, o něž je v posledních letech čím dál větší zájem. Sa-
mostudium deskriptivní geometrie je však mnohem náročnější než např. sa-
mostudium různých ekonomických předmětů, úspěšnost (a především výdrž)
studentů kombinovaného studia je tedy minimální, a to i přesto, že pro ně
pořádáme pravidelné konzultace, na nichž látku probíráme.

Jak již bylo zmíněno výše, počty studentů na učitelství matematiky
a deskriptivní geometrie jsou dlouhodobě poměrně nízké, i když ve srovnání
s ostatními učitelskými kombinacemi si nestojíme tak špatně. Po zrušení od-
borné části přijímacích zkoušek na MFF UK (jejichž podstatná složka byla
zaměřena na fyziku, resp. informatiku) a poté, co stejný obor přestali vyučo-
vat na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, se zdá, že se počet nastupujících
studentů trochu zvýšil.
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Samozřejmostí při naší výuce deskriptivní geometrie je použití moderních
technologií. Tím se ovšem nezříkáme tradičních způsobů výuky, především
máme na mysli rozvíjení představivosti studentů při práci s modely. Většinu
modelů, které máme na katedře k dispozici, vytvářeli studenti jako zápočtové
práce nebo jako součásti bakalářských, diplomových či jiných seminárních prací
(viz Obr. 2 a 3). Fotografie nejzdařilejších z nich jsou vystaveny na stránkách
katedry na adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/obr/modely/index2.php.

Obr. 2 Obr. 3

V současné době výuka většinou probíhá v místnosti, která je vybavena
dataprojektorem; je tedy možno kdykoli zapojit do výuky počítač a vhodný
software. Například při výuce kuželoseček či osové afinity v prvním ročníku se
dobře uplatní software dynamické geometrie Cabri či volně dostupný software
Geogebra. Ve druhém ročníku je pak pro výuku velmi užitečný software Rhi-
noceros umožňující vytvářet modely ploch používaných ve stavitelství a archi-
tektuře, a to nejenom způsobem, jakým vznikají (rotační, šroubový, translační
pohyb atd.), ale lze je zadávat i pomocí parametrických vyjádření.

Pro zvýšení atraktivity výuky se snažíme zapojovat do práce na počítači
i studenty. Dříve byli bráni na počítač jednou až dvakrát za semestr v rámci
cvičení z deskriptivní geometrie, v posledních třech letech mají možnost na-
vštěvovat seminář Grafický software ve výuce deskriptivní geometrie, kde se
naučí základy práce se softwary DesignCad a Rhinoceros, jež jsou studentům
MFF UK volně přístupné v karlínské počítačové laboratoři. Seminář není za-
měřen na softwary dynamické geometrie, jelikož jejich výuce jsou věnovány jiné
volitelné semináře vedené RNDr. Jarmilou Robovou, CSc. Ve druhém ročníku
také vyžadujeme, aby studenti v každém semestru vytvořili alespoň jeden rys
či model na počítači (viz Obr. 4 až 6).
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Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Závěrem je třeba říci, že se dlouhodobě snažíme o využití všech prostředků
ke zkvalitnění odborné přípravy budoucích učitelů deskriptivní geometrie. Zda
jsme v této snaze úspěšní, nechť posoudí naši absolventi, až se dostanou do
praxe, a zejména jejich studenti.

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
jole@centrum.cz
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O ČEM (TAKÉ) VYPOVÍDAJÍ

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Alena Šarounová

Již téměř půl století učím na MFF UK – a kromě vlastní výuky (zejména
geometrie) sleduji u posluchačů nejen vědomosti v „odborných předmětech�, ale
i různé schopnosti, které jsou pro dobrého kantora velmi užitečné. Asi je to dáno
mým předchozím studiem. Maturovala jsem na tehdy vyhlášené pedagogické
škole pro učitele národních škol v Ostrovní ulici v Praze. Rozhodně na nás byla
mnohem náročnější než tehdejší jedenáctiletky, protože v nás kromě vědomostí
soustavně pěstovala návyky nutné pro dobrého učitele – mezi jinými také jasné,
srozumitelné vyjadřování, pohotové reagování na „publikum� a logickou stavbu
písemných projevů. Občas se nám to trochu zajídalo, ale dodatečně jsem tuto
snahu velmi ocenila. Pro učitele je schopnost formulovat myšlenky tak, aby to
jejich posluchače zaujalo a aby jim porozuměli, podmínkou nutnou (ale nikoli
postačující), má-li být učitelem dobrým.

U našich posluchačů – budoucích učitelů – se často setkáváme se značnou
mírou jazykové neobratnosti (mohu-li to tak nazvat). Mnozí mají velké pro-
blémy nejen s písemným, ale i se slovním projevem. Zdá se, že na střední škole
měli málo příležitostí formulovat delší text, rozšiřovat svou slovní zásobu, ba
dokonce i sžít se s gramatickými pravidly vlastního mateřského jazyka. Tím dů-
ležitější je dbát na jejich mluvené i psané slovo. Současné preferování různých
testovacích metod, klipovitost informací a komunikace vedená mobilem vede
k tomu, že je „jazyk� (aspoň ten český) studenty podceňován. Setkávám se
i s posluchači, kteří jsou přesvědčeni, že pokud neučí právě češtinu, není jejich
povinností znát pravidla gramatiky. Letos za mnou přišla jedna posluchačka
studující na Moravě, aby se mnou konzultovala obsah své geometrické diplo-
mové práce. Polotovar, který mi předložila, se hemžil hrubými chybami. Když
jsem jí to vytkla, bránila se, že přece bude učit matematiku, tak to nevadí.
A navíc – psala to v TEXu, a ten nemá textový korektor. Myslím, že by se měly
po posluchačích už od prvního ročníku vyžadovat písemné práce (a dodávám,
že občas také ručně, leč přesto čitelně psané). Vím, že by to bylo časově ná-
ročné i pro nás, ale současný stav je ostudný. A ta ostuda bohužel dopadá i na
fakulty, přestože její prvotní příčiny leží jinde.

Na naší fakultě jsme zavedli – už poměrně dávno – pro posluchače kombinace
matematika – deskriptivní geometrie ve třetím ročníku tzv. grafický projekt.
Šlo o samostatnou práci zaměřenou na geometrii. Zavedla jsem tehdy jako
podmínku pro udělené zápočtu kromě slušného vypracování projektu také po-
drobný referát o práci před publikem, které sestávalo nejen ze spolužáků a mne,
ale rovněž některých kolegů z fakulty. Během referátu jsem rovněž požadovala
předkládání nějakých ilustrací, modelů, vlastních pomůcek apod. přítomnému
obecenstvu. Po přednesení referátu jsme všichni, včetně spolužáků, zhodnotili
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srozumitelnost, připravenost a zajímavost vystoupení a pohovořili o tom, jak je
vhodné taková vystoupení (např. budoucí obhajoby diplomové práce) předvést
a čeho se vyvarovat. Bylo to v podstatě obsažnější o tu „pedagogickou kritic-
kou část� než dnešní obhajoby závěrečných prací. A posluchači si ověřili, jak
se shánějí knihy, jak lehce či obtížně se jim daří vlastní studium z literatury,
tvorba textu a závěrečné vystoupení před „porotou�. Byli připraveni na psaní
diplomové práce. Něco jednoduššího naši deskriptiváři podstupují občas i dnes.

Zavedení bakalářského studia s sebou přináší psaní závěrečných prací všem
posluchačům. Domnívám se, že by to neměla být jejich první písemná povinnost
na fakultě, i když jsem si vědoma toho, že zejména na početněji zastoupených
oborech je velkým problémem rozumně „obhospodařit� kromě prací diplomo-
vých i všechny práce bakalářské.

Od obnovení soutěží SVOČ v didaktice matematiky v roce 2002 stále pracuji
v celostátním výboru soutěže, zúčastnila jsem se všech jejích ročníků. Seznámila
jsem se s řadou prací, které fakulty do soutěže přihlásily. Bakalářské i diplomové
práce jsou velmi různorodé obsahem, náročností i formou zpracování.

Je zajímavé, že z bakalářských prací v letošním ročníku (SVOČ 2010, poslu-
chači českých a slovenských fakult) byly nejoriginálnější práce učitelek a budou-
cích učitelek mateřských škol a 1. stupně škol základních. Bakalářských prací
posluchačů učitelství pro 2. a 3. stupeň se ze všech fakult včetně těch sloven-
ských sešlo pouze šest. Svědčí to myslím o tom, že na jejich podobu a náročnost
buď nemají fakulty vyhraněný názor, nebo si nejsou jisty tím, že jejich před-
stavy o takové práci by jiné fakulty přijaly. Možná také vidí, že jde mnohdy
o práce formálně nevyzrálé, skutečně první pokusy o ucelenější dílo.

Diplomových prací bylo na soutěž do kategorie učitelství pro 2. a 3. stu-
peň přihlášeno dvanáct. I jejich témata tvořila neobyčejně pestrou škálu od
projektového vyučování přes využití počítačů včetně internetu při výuce až
po „kvantitativní analýzu textu Královédvorského rukopisu�. Práce porot je
v takovém případě velmi obtížná.

Máme za sebou devět ročníků obnovené soutěže SVOČ. Zájem o soutěž však
neprojevují všechny fakulty. Myslím, že je to škoda. Nejde snad o to oslnit pra-
cemi, ale nabídnout posluchačům a doprovázejícím učitelům možnost srovnání
a inspirace, ale někdy i poznání problémů spojených se zadáváním prací. Au-
toři prací nejen že vystoupí před velkým publikem a porotou (dobrá zkušenost
pro každého učitele), ale vidí obhajoby řady svých kolegů, jejich dobré výkony
i neobratnosti, kterých je možné se vyvarovat. Stává se, že někteří posluchači
nemají zájem o jiné kategorie než tu vlastní, ale jejich počet se zmenšuje. Větši-
nou s velkou pozorností sledují vystoupení těch posluchačů, kteří již učí a mají
proto cenné konkrétní práce, a posluchačů, kteří se připravují k učitelství na
mateřských školách a 1. stupni škol základních. Tady totiž většinou vidí „živou
pedagogiku�, ryze pedagogické problémy a počátky matematiky, na nichž bu-
dou později stavět svou výuku. Jejich zájem se projevuje i v diskusi po takové
obhajobě.
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Problematické bývají občas tzv. experimentální práce, kdy posluchač zpra-
cuje nějaký úsek učiva, a pak chce experimentem ověřit jeho vhodnost. Zpra-
vidla k tomu použije dva nesouměřitelné celky (často dvě různé třídy ze dvou
různých škol či minimální počet „pokusných osob� – většinou dobrovolníků)
a nasadí na výsledky „statistiku�, o níž toho mnoho neví. Ovšem grafy v zá-
věru práce jsou krásné na pohled – a tvrzení autora o úspěšnosti experimentu
většinou příliš odvážné. Zapomíná také, že důležitější než okamžitý efekt je to,
co v hlavách dětí zůstane časem – a co prověřeno není.

Sama obhajoba občas trpí přílišnou vazbou posluchače na jím promítanou
prezentaci, z níž téměř otočen zády k publiku předčítá, co si doma připravil.
Tak se stává, že porota slyší dvakrát po sobě zcela stejný úvod o modernosti
určitých metod apod., když by bylo vhodné jen poznamenat, že dejme tomu
vychází ze stejných pozic jako jeho kolega, a věnovat se dalšímu obsahu práce.
Ale i kvalita obhajob samých se postupně zlepšuje.

Na naší fakultě se témata diplomových (a v podstatě i bakalářských) prací
soustřeďují do několika okruhů.

Postupně se buduje řada prací, zabývajících se výukou vybraných partií
středoškolské matematiky pomocí internetu (funkce, komplexní čísla, logika,
analytická geometrie, stereometrie aj.). Díky aprobaci s deskriptivní geomet-
rií máme práce týkající se neeuklidovských geometrií, různých zobrazovacích
metod a jejich využití v praxi, stavebních ploch, diferenciální geometrie, počí-
tačových kreslících programů apod.

V rámci diplomových prací vznikla řada učebních textů vhodných pro naše
posluchače učitelství (matematická analýza, algebra, geometrická zobrazení,
teorie grafů, sbírky úloh, matematická olympiáda, práce zaměřené k didaktic-
kým problémům aj.).

Pro učitele z praxe mohou být užitečné práce zabývající se mezipředmě-
tovými či mezioborovými vztahy (grafické zobrazování, geometrie v reklamě,
geometrie v živé přírodě, finanční matematika, kartografie, topografické plochy,
matematika ve sportu apod.), texty pro případné výběrové semináře z mate-
matiky (kuželosečky, zlatý řez, matematické soutěže apod.) i práce z historie
matematiky (historie zobrazování, klasické úlohy řecké matematiky, historie
vyučování apod.).

Soutěže SVOČ (nyní již řadu let česko-slovenské, tedy „mezistátní�) se s vý-
jimkou roku 2007 účastnili vždy i naši posluchači. Na osmi ročnících obhajovalo
své „nediplomní� práce šest bakalářů a jedna autorka seminární práce, kteří
získali celkem dvě první a dvě třetí místa (a tři čestná uznání). Diplomní práce
obhajovalo 15 posluchačů. Získali jedno třetí, šest druhých a pět prvních míst
(a tři čestná uznání). Máme z nich radost.

Škoda, že se diplomové práce nemusely dříve odevzdávat i v počítačové po-
době. Mnohým z nich by nyní slušelo jejich vystavení na síti. Takto si je mohou
zájemci prohlédnout jen na našem pracovišti. I některé práce z „předpočítačové
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éry� jsou cenné nejen svým obsahem, ale rovněž formálním zpracováním, a to
přes všechny obtíže, které tehdejší technika jejich autorům způsobovala.

Domnívám se, že i ve studentských pracích je uloženo dost zajímavých pa-
sáží, které mohou být prospěšné učitelům z praxe buď přímo ve výuce, nebo
jako zdroj inspirace k doplnění svého „repertoáru� a oživení matematických
vědomostí. (Totéž platí o starých učebnicích matematiky i o učitelských časo-
pisech z minulých let, na které se v některých kabinetech nerušeně snáší prach
i několik desetiletí. Nahlédněte do nich – a mnozí budete jistě příjemně překva-
peni, co vše vám mohou nabídnout. I výuka matematiky má – podobně jako
matematika sama – své kořeny zakotveny v hluboké historii a neměla by na ně
zapomínat. Rozumně postoupit vpřed lze jen tehdy, víme-li, odkud a jak jsme
se dostali na místo, kde právě stojíme.)

Tak – mnoho zdaru!

PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
sarounov@karlin.mff.cuni.cz

Becvar - text.indd   64Becvar - text.indd   64 26.11.2010   11:08:5726.11.2010   11:08:57



65

WEBOVÁ PODPORA

VÝUKY MATEMATIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Jarmila Robová

1 Úvod

V dnešní době si řada z nás nedokáže představit život bez internetu. Pro-
střednictvím internetu hledáme různé informace, platíme účty, posíláme dopisy,
chatujeme . . . Internet změnil nejen způsob, jakým spolu lidé dnes komunikují,
ale ovlivnil různé lidské činnosti včetně vzdělávání.

O rostoucím vlivu internetu na proces učení a vzdělávání svědčí skutečnost,
že využívání internetu ve školách je předmětem zkoumání různých studií nejen
u nás, ale i v Evropské unii (viz [2], [3]). Různé sondy, jejichž předmětem
zkoumání jsou činnosti, které žáci základních škol realizují prostřednictvím
internetu ve svém volném čase, ukazují, že nejvíce času věnují hrám a zábavě,
a to i žáci prvního stupně (viz např. [7]). Také studenti středních škol u nás
i v dalších zemích často ve svém volnu používají internet, jak o tom svědčí řada
výzkumů (viz [4], [10]). Na základě jejich výsledků lze konstatovat, že studenti
středních škol dnes běžně využívají internet k vyhledávání informací, avšak
nejčastěji pouze pro zábavu – hraní her, stahování hudby a filmů či chatování; až
na druhém místě bývá vyhledávání informací potřebných pro studium. Přesto
se ukazuje trend rostoucího využívání internetu k přípravě do školy. Některé
menší výzkumy ukázaly (viz např. [6]), že v případě zadání seminární práce či
jiného domácího úkolu studenti středních škol nejdříve hledají potřebné údaje
na internetu, až na druhém místě jako zdroj informací uvádějí knihy a učebnice.
Internet tak vstoupil do školské výuky, ať už se nám to líbí, či nikoliv.

2 Internet a jeho využití ve školské matematice

Rčení „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán� je jistě pravdivé a běžně se po-
užívá pro další situace a objekty, jako je například trh či peníze; v současné
době platí i pro internet. K hlavním problémům, které s sebou nese využívání
internetu ve vyučování, patří především četnost a kvalita zde obsažených infor-
mací a vědomé či nevědomé zneužívání autorských práv. Informace dostupné
na internetu jsou žáky často mechanicky kopírovány nejen bez respektování
autorských práv, ale bez jakékoli tvůrčí činnosti. Tento typ podvádění při pl-
nění školních úkolů má stoupající tendenci (viz [10]). Od učitele je tak vlastně
vyžadována další dovednost – orientace v obsahu, rozsahu a kvalitě materiálů
na internetu, které se týkají jeho předmětu, včetně identifikace plagiátů.

Je zřejmé, že snadná dostupnost mnoha informací různé kvality s sebou
logicky přináší důraz na schopnosti uživatele internetu tyto informace třídit
a dále je zpracovávat. Jde tedy především o to, aby uživatel rozeznal kva-
litní a pravdivé informace od nekvalitních, aby nebyl například ovlivněn pouze
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pěknou grafickou formou těchto materiálů. Vzhledem k tomu, že informace
zveřejněné na internetu nejsou v řadě případů redigovány ani po obsahové, ani
jazykové stránce, nelze obecně spoléhat na pravdivost a serióznost zveřejněných
faktů. K hlavním rizikům využívání webových materiálů ve školské matematice
tedy patří ta skutečnost, že se v nich mohou vyskytovat matematické chyby
a nepřesnosti. S těmito nedostatky se můžeme setkat především u materiálů
vytvářených studenty v rámci jejich vlastních aktivit (seminární práce, matu-
ritní otázky aj.), kde se vyskytují drobné i závažnější chyby včetně neobratných
řešení úloh.

Využití internetu ve vyučování matematice je poměrně rozsáhlé. Uživatel zde
může naleznout webové stránky, které mohou být využity v různých tématech
školské matematiky, a také v různých situacích – ať již při výkladu a procvičení
nové látky, při upevnění učiva, či při testování studentů a při přípravě učitele
i žáků na hodinu; prostřednictvím internetu lze tak kombinovat různé metody
práce přímo v jedné vyučovací hodině. Informace dostupné na internetu mohou
částečně zastoupit jiné zdroje používané ve výuce, jako jsou tištěné učebnice
či sbírky úloh. Oproti klasickým tištěným textům nabízejí kvalitní webové ma-
teriály vyšší názornost předkládaného učiva, neboť jsou zde využívány různé
animace, které podobně jako počítačové programy slouží k dynamickému zná-
zornění matematických pojmů a vztahů. Materiály dostupné na internetu kom-
binují text, grafiku, zvuk i animace, jejich součástí jsou hypertextové odkazy
i různé videoklipy. To vše, pokud je používáno v rozumné míře, zvyšuje atrak-
tivitu těchto materiálů a může tak přispět k zesílení zájmu studentů o dané
téma a učivo. Rozumné a přiměřené používání internetu ve středoškolské ma-
tematice tedy přináší do výuky i pozitivní jevy, ke kterým patří zejména vyšší
motivace studentů, různorodost použití (výklad, samostatná práce studentů),
snadné kombinování různých forem práce v hodině (individuální, skupinové či
frontální vyučování).

V souvislosti s rostoucím využíváním internetu se hovoří o ztrátě výsadního
postavení školy v dodávání informací a o zbytečnosti znalostí proměnlivých
i některých trvalých faktů. Uvedená tvrzení podle mého názoru souvisejí s tren-
dem přeceňování možností internetu a dalších moderních technologií a věcné
správnosti informací, které jsou zde k dispozici, a to především ze strany žáků
i laické veřejnosti. Z pohledu školské matematiky je toto tvrzení navíc i zavá-
dějící, neboť žák, který aktivně neovládá důležité matematické vztahy, nemůže
řešit úlohy, ve kterých se tyto znalosti využívají, neboť neví o jejich existenci
či nemá v danou chvíli internet k dispozici. Pokud žák nezná konkrétní in-
formace, jen obtížně může chápat souvislosti mezi nimi. Z hlediska ostatních
vyučovacích předmětů má školská matematika na základní a střední škole spe-
cifické postavení, neboť fakta, která učitel matematiky předává žákům, nemají
proměnlivý charakter; převážná část učiva matematiky souvisí s výsledky mate-
matiky, které byly získány do konce 17. století (viz [8]). Ve vztahu k e-learningu
se objevují hypotézy o klesající roli učitele, avšak některé zkušenosti s tímto
typem vzdělávání ukazují, že nejen v případě matematických kurzů oceňují
studenti osobní kontakt s tutorem, který je schopen jim objasnit případné ne-

Becvar - text.indd   66Becvar - text.indd   66 26.11.2010   11:08:5726.11.2010   11:08:57



67

jasnosti. Obdobný názor na úlohu učitele ve vyučovacím procesu se objevoval
v sedmdesátých letech 20. století v souvislosti se zaváděním programovaného
učení, avšak další vývoj tuto hypotézu nepotvrdil. Podle výzkumu e-learningu,
který byl realizován v roce 2006 v ČR formou internetového dotazníku a kterého
se zúčastnilo 176 učitelů (viz [10]), výrazně převažoval mezi respondenty názor,
že e-learning přinese do vyučování především změny v prověřování žákovských
znalostí; názor, že se sníží význam učitele, byl zcela odmítnut.

Učební texty se významnou měrou podílejí na úrovni i efektivnosti vyučo-
vání, pokud jsou však vytvářeny a samozřejmě i používány v souladu s di-
daktickými zásadami. Zkušený učitel často čerpá z více zdrojů a z tohoto hle-
diska mohou kvalitní webové materiály rovněž přispět k pochopení a osvojení
matematického učiva. Jak by měl kvalitní výukový webový materiál vypadat?
Základním požadavkem je jistě jeho věcná správnost a kvalitní didaktické zpra-
cování tak, jako tomu je u tištěných učebnic. Webové materiály však mohou
uživateli nabídnout zejména interaktivní prvky, které při vhodném začlenění
zvyšují názornost předkládaného učiva. Konkrétně se jedná o aplety, skripty či
různé animace; krokovaná řešení úloh žákům zase poskytují bezprostřední zpět-
nou vazbu. Kvalitní výuková webová stránka by proto neměla být jen statická,
měla by využívat dynamických možností internetu (viz [9]).

3 Webové stránky věnované matematice

Pokud žák střední školy hledá na webu informaci z konkrétního učiva, prav-
děpodobně zadá do nejznámějšího internetového vyhledávače Google příslušná
klíčová slova a získá tisíce odpovědí. Na předních místech se zřejmě umístí
některé z následujících českých komplexních webových stránek:

• Matematika pro každého online
(http://www.matematika-online-a.kvalitne.cz/),

• Nesnesitelně snadná matematika
(http://www.e-matematika.cz/),

• Matematika pro každého
(http://maths.cz/mapa-webu/ss-matematika.html),

• Matematika polopatě
(http://www.matweb.cz/).

K přednostem uvedených webů jistě patří jejich grafické zpracování a rozsah
učiva středoškolské matematiky (většinou až na geometrická témata) a rov-
něž vzorově řešené příklady. K slabším stránkám pak patří zejména definování
matematických pojmů (obr. 1), nepřesná vysvětlení matematických souvislostí
(obr. 2) a chybějící dynamické prvky, neboť stránky jsou až na hypertextové
odkazy ve své podstatě převážně statické. Samostatnou kapitolou je encyklope-
die Wikipedia, kde lze sice nalézt řadu informací, ale stránky jsou nepřehledné,
úroveň a forma zpracování jednotlivých hesel je různorodá.
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Obr. 1

Obr. 2

Kvalitních komplexních webových stránek, na kterých je zpracováno více
matematických témat najednou a které obsahují kromě textu a obrázků i dyna-
mické a interaktivní prvky (krokované řešení úloh, hypertextové odkazy, aplety,
skripty aj.), existuje v současné době na internetu jen málo. Je více než zřejmé,
že vytváření takových stránek klade rozsáhlé odborné, didaktické a technické
požadavky na znalosti a dovednosti autorů; kromě uvedených nároků musí au-
toři při tvorbě těchto stránek také počítat se značným časovým vytížením.

Na katedře didaktiky matematiky MFF UK se již od roku 2001 snažíme
postupně vytvářet soubor webových aplikací určených pro výuku středoškolské
matematiky. Tyto práce jsou vytvářeny v rámci bakalářských a diplomových
prací budoucích učitelů matematiky. Postupně jsou zpracovávána jednotlivá
matematická témata v souladu s používanými gymnaziálními učebnicemi ma-
tematiky, které vydává nakladatelství Prometheus. Kromě standardní látky
obsahují některé práce rovněž rozšiřující učivo, které může být využito napří-
klad v matematickém semináři. Vytvořené webové aplikace jsou dostupné na
adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/index.php.

V současné době jsou již zpracovány následující okruhy učiva:

• základy logiky,
• základní poznatky z matematiky (mocniny, výrazy),
• algebraické rovnice a nerovnice a jejich soustavy (včetně rovnic s abso-
lutní hodnotou i odmocninou),

• elementární funkce a jejich vlastnosti,
• goniometrické funkce a trigonometrie,
• goniometrické rovnice a nerovnice,
• posloupnosti a řady,
• planimetrické útvary a jejich vlastnosti,
• konstrukční úlohy v rovině,
• shodná a podobná zobrazení v rovině,
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• základy stereometrie,
• stereometrické polohové úlohy s využitím osové afinity,
• analytická geometrie,
• spojitost a limita funkce,
• kombinatorika,
• komplexní čísla.

V rámci vytváření těchto materiálů studenti uplatňují své vědomosti a do-
vednosti, které získali v průběhu studia matematických i didaktických disciplín;
současně si uvědomují, že psaní výukových materiálů je velmi náročnou záleži-
tostí.

Při obsahovém a grafickém zpracování webových stránek vycházíme z jejich
účelu jako doplňkového výukového materiálu. Učivo je proto uspořádané do
krátkých a přehledných celků, důležité pojmy a vztahy jsou výrazně graficky
odlišeny, důraz je kladen na řešení příkladů a úloh. Uživatelům stránek je rovněž
k dispozici navigační menu a odkazy na související poznatky s cílem zvýšit
přehlednost stránek i orientaci v nich. Při tvorbě stránek se snažíme zejména
o to, aby se nejednalo pouze o upravené verze textů z učebnic, ale aby zde byly
využity možnosti, které nabízí webové prostředí.

Obr. 3

Jednotlivé stránky využívají hypertextových odkazů na související pojmy
či jejich vysvětlení, obsahují postupně krokovaná řešení úloh (obr. 3) a často
i dynamické obrázky-aplety (obr. 4).

Obr. 4
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Práce z posledních let pak obsahují testy, ve kterých si žáci středních škol
mohou ověřit své znalosti. Ve většině případů se jedná o uzavřené úlohy, kde
žák vybírá jednu či více z nabízených možností (obr. 5). Tyto testy nabízejí
uživateli bezprostřední zpětnou vazbu, neboť po volbě odpovědi žák zjistí, zda
vyřešil daný úkol správně či chybně, u řady úloh se v případě chybné odpovědi
objeví správné vysvětlení. To vše umožňuje, aby si žák uvědomil nejen svou
chybu, ale současně zjistil i její příčiny.

Obr. 5

Podle našich zkušeností jsou již vytvořené webové aplikace používány žáky
středních škol i některými učiteli, odkazy na tyto materiály lze nalézt také
v rámci jiných webových stránek (obr. 6). V současné době pracujeme na po-
stupném vytvoření komplexní webové stránky, která by po obsahové, grafické
i metodické stránce sjednocovala již vytvořené aplikace a nabídla tak uživate-
lům prostředí, ve kterém jsou kvalitně a moderní formou zpracována témata
středoškolské matematiky.

Obr. 6

4 Závěr

Dnešní studenti využívají počítače a internet k běžné komunikaci, k řešení
domácích úkolů i psaní seminárních prací. Učitel by proto měl počítat s tím, že
jeho studenti mohou hledat pomoc či potřebné informace na internetu, měl by
si být vědom případných rizik, která souvisejí s jeho používáním; rovněž by měl
být schopen objektivně posoudit a zhodnotit přínos internetu pro svůj předmět
a své žáky. Významnou roli při hodnocení přínosu internetu hraje i učitelova
osobnost včetně jeho postoje k technologiím, dále celkové klima a vybavenost
třídy, resp. školy, a řada dalších okolností. To, zda a kdy zařadit internet do
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vyučovací hodiny, souvisí i s matematickou podstatou probírané látky, neboť
v některých tématech lze nalézt řadu kvalitních webových zdrojů, v jiných
naopak nikoliv.

Informovanému učiteli může internet také poskytnout další možnosti, jak
žáky zaujmout a motivovat, jak zvýšit názornost výuky a jak zařazovat do vý-
uky matematiky vyučovací metody založené na heuristickém přístupu. Internet
je dynamické prostředí, které s vývojem technologií nabízí stále širší možnosti
využití, avšak tištěné knihy i učebnice zůstávají nadále důležitou součástí pro-
cesu vzdělávání (viz [1], [5]).
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RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ A DOKTORSKÉ STUDIUM

pro učitele matematiky

Jindřich Bečvář

Rigorózní řízení (RNDr.)

Absolventi učitelského studia kombinací s matematikou, resp. informatikou
mohou na MFF UK získat titul RNDr. v oboru Obecné otázky matematiky a in-
formatiky. Zájemci se musí podrobit rigorózní zkoušce sestávající z obhajoby
rigorózní práce a ústní zkoušky. Příslušná státní rigorózní komise může uznat
mimořádně kvalitní diplomovou práci uchazeče za práci rigorózní, může rovněž
prominout ústní zkoušku těm uchazečům, kteří složili doktorskou zkoušku na
doktorském studiu (např. ve stejně nazvaném oboru – viz dále).

Veškeré informace o rigorózním řízení v oboru Obecné otázky matematiky
a informatiky je možno nalézt na webových stránkách Katedry didaktiky ma-
tematiky, a to na adrese

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/studium.

Jsou zde odkazy na fakultní stránky týkající se rigorózního řízení na MFF
UK, složení státní rigorózní komise v uvedeném oboru a názvy šestnácti obhá-
jených rigorózních prací (období 2000 až 2009).

Doktorské studium (Ph.D.)

Na MFF UK je akreditován čtyřletý obor doktorského studia nazvaný
Obecné otázky matematiky a informatiky a označený M8. Je určen zejména
pro absolventy učitelského studia kombinací s matematikou nebo informatikou
s aprobací pro 3. stupeň, pro absolventy vysokých škol, kteří mají doplněnou
učitelskou kvalifikaci, a pro pedagogy vysokých škol vyučující matematiku, in-
formatiku a didaktiky těchto předmětů.1 Má tři podobory:

1. Elementární matematika,

2. Dějiny matematiky a informatiky,

3. Výuka matematiky a informatiky na středních a vysokých školách.

Podobor Elementární matematika nabízí řadu možností pro zvyšování mate-
matické kultury středoškolských, resp. vysokoškolských učitelů, kteří tak budou
lépe kvalifikováni pro své učitelské působení všeobecně a zvláště pro práci s ta-
lentovanými studenty. Elementární matematikou zde rozumíme klasické partie
matematiky, které nějakým způsobem navazují jak na středoškolskou látku, tak

1 Tento obor byl akreditován počátkem 90. let minulého století na MFF UK v Praze a na
PřF MU v Brně. Koncipován byl z podstatné části autorem tohoto příspěvku a doc. RNDr.
Eduardem Fuchsem, CSc.
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na náplň studia učitelství matematiky, a tyto oblasti vhodně rozšiřují. Jedním
z cílů práce v elementární matematice je udržení určité historické kontinuity
a posílení respektu k tradičním matematickým hodnotám.

V podoboru Dějiny matematiky a informatiky je pozornost věnována spíše
problematice 19. a 20. století, vývoji matematiky v našich zemích, nejsou opo-
míjeny ani biografické a bibliografické aspekty. Historie matematiky úzce sou-
visí s otázkami výuky matematiky, neboť vývoj je podmiňován i předáváním
poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic. V zahraničí je často didaktika
s historií matematiky spojována do jednoho oboru, podobně tomu bylo dříve
i u nás; připomeňme dvě jména – Quido Vetter (1881–1960) a František Balada
(1902–1961).

V podoboru Výuka matematiky a informatiky na středních a vysokých ško-
lách se snažíme zahajovat studium až po několikaleté učitelské praxi ucha-
zeče, a to zejména kombinovanou formou, která umožňuje současné prověřo-
vání didaktických poznatků v učitelské praxi. Jednou částí disertační práce
v tomto podoboru může být sepsání učebního textu, sbírky úloh apod. s při-
pojeným metodickým komentářem, rozborem obtížných partií; to vše by mělo
být podloženo vyhodnocením vlastního pedagogického působení.

∗ ∗ ∗

Studijní povinnosti každého doktoranda jsou dány jeho studijním plánem,
který sestavuje školitel na začátku celého studia. Tyto povinnosti jsou upřesňo-
vány a doplňovány na počátku každého akademického roku. První plán i jeho
pozdější upřesnění schvaluje vedoucí příslušného pracoviště, Rada doktorského
studijního oboru a proděkan. Prezenční studium trvá nejvýše čtyři roky, kom-
binované nejvýše osm let. Z prezenčního studia lze přejít do kombinovaného.

Studenti prezenčního studia absolvují v prvním a druhém školním roce od-
borné přednášky a semináře, které jsou speciálně připraveny pro doktorandy,
značná část studia se navíc uskutečňuje individuálně – četbou, konzultacemi
a zadávanými úkoly. Ve vyšších ročnících četba a konzultace převažují. Studenti
prezenčního studia nemají povinnost vést na fakultě výuku,mnozí studenti však
vedou cvičení v rozsahu 2 až 4 hodiny týdně. Někteří mají částečné úvazky na
středních, resp. vysokých školách (ČVUT, VŠE apod.).

Studenty kombinované formy studia jsou obvykle středoškolští učitelé, resp.
učitelé vysokých škol technického, ekonomického nebo pedagogického směru.
Jejich studijní povinnosti spočívají zejména v samostatném studiu, konzulta-
cích a domácích pracích; z pracovních důvodů se totiž nemohou pravidelně
účastnit výuky na fakultě.

Na konci prvního a druhého roku studia prezentují doktorandi výsledky své
práce (v angličtině) na celofakultní konferenci Week of Doctoral Students buď
formou referátu, nebo posteru. Texty svých vystoupení zveřejňují ve sborníku
Proceedings of WDS. Ve zkouškovém období po zimním i letním semestru jsou
pro doktorandy organizována tzv. Doktorandská odpoledne, na nichž referují
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o své práce na připravované disertaci. Didakticko-historický seminář, který se
koná již řadu let během zimního i letního semestru vždy v úterý od 17.20 do
18.50 hodin, je určen zejména doktorandům. Vystupují na něm členové Katedry
didaktiky matematiky a zvaní hosté z nejrůznějších pracovišť v ČR. Seminář
má svoji webovou stránku s adresou

http://www.karlin.mff.cuni.cz/∼becvar/dh-seminar.htm.

Během studia skládají doktorandi zápočty a zkoušky, referují o svých vý-
sledcích na seminářích a konferencích a publikují své první články. Studijní
část je završena tzv. doktorskou zkouškou a zkouškou z angličtiny. Hlavním
cílem doktorského studia je sepsání doktorské disertační práce, jejíž obhajobou
studium končí. Při sepsání disertace hraje stěžejní roli školitel.

Obor Obecné otázky matematiky a informatiky má své rozsáhlé, pravidelně
aktualizované webové stránky, jejichž adresa je

http://www.karlin.mff.cuni.cz/∼becvar/pgs/pgs.htm.

Na nich jsou vystaveny veškeré informace o studiu v tomto oboru. Určeny
jsou jednak doktorandům, jednak zájemcům o doktorské studium. Jako struč-
nou informaci zde uveďme soupis všech témat, která jsou na webových strán-
kách oboru vystavena.

• Doktorské studium oboru M8

• Studijní a zkušební řád na MFF

• Oborové rady pro doktorské studijní programy

• Rada doktorského studijního oboru M8

• Seznam doktorandů

• Obhájené doktorské disertační práce

• Vypsaná témata doktorských disertačních prací

• Povinný program studia

• Doporučené přednášky a semináře

• Základní literatura

• Termínované povinnosti doktorandů a školitelů

• Formuláře

• Rozšiřující literatura k dějinám matematiky (Matematika ve starém
Egyptě, Matematika ve staré Mezopotámii, Matematika ve starém Řec-
ku, Matematika ve středověké Evropě, Matematika v novověku, Časo-
pisy věnované dějinám matematiky, webové stránky)

• Požadavky k doktorské zkoušce

• Přihláška k doktorské zkoušce

• Požadavky kladené na doktorskou disertační práci

• Požadavky k podání doktorské disertační práce

Becvar - text.indd   75Becvar - text.indd   75 26.11.2010   11:08:5826.11.2010   11:08:58



76

• Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

• Připravované obhajoby

• Semináře a konference (Didakticko-historický seminář, Seminář z his-
torie matematiky pro vyučující na středních školách, Seminář o filozo-
fických otázkách matematiky a fyziky, Mezinárodní konference Historie
matematiky)

• WDS – Doktorandský týden

• Doktorandská odpoledne

• Publikační možnosti (Edice Dějiny matematiky, Časopis Učitel mate-
matiky)

• Obecné otázky matematiky na PřF MU v Brně

• Autoreferáty disertačních prací na Fakultě matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislavě

Pravidelnými vzdělávacími akcemi určenými středoškolským učitelům a dok-
torandům jsou následující dva semináře.

• Seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Je zaměřen
hlavně na propojení matematiky a fyziky, na aktuální problémy vývoje
těchto věd a na didaktické otázky, tj. jak poměrně nové výsledky ma-
tematiky a fyziky přiblížit středoškolským učitelům, kteří jimi mohou
obohatit svoji výuku. První seminář se konal roku 1980.

• Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách. Se-
minář je zaměřen na propojení matematiky, historie matematiky a vy-
učování matematice, na vidění souvislostí mezi matematikou na jedné
straně a ostatními disciplínami na straně druhé. První proběhl roku
1993.

Obě tyto akce jsou čtyřdenní, konají se každým druhým rokem v srpnu;
v sudých letech jsou organizovány semináře o filozofických otázkách, v lichých
letech semináře z historie matematiky. Naši doktorandi na nich přicházejí do
bezprostředního kontaktu se středoškolskými učiteli; tyto kontakty jsou pro-
spěšné pro obě strany.

Oba semináře mají své pravidelně aktualizované webové stránky:

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/otazky/,

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar ss/.

Odbornou akcí, které se každoročně účastní několik desítek zájemců o dějiny
matematiky a na níž pravidelně referuje řada našich doktorandů o výsledcích
své práce, je následující konference.

• Mezinárodní konference Historie matematiky.
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Je pětidenní, koná se každoročně od roku 1980, v posledních dvou desetiletích
vždy v srpnu.2 Má svoji webovou stránku

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/hlavnindex.html.

Od roku 2007 vycházejí sborníky těchto konferencí, vydává je Matfyzpress.
Účastníci je získávají již při zahájení akce.

• 28.mezinárodní konference Historiematematiky, Jevíčko, 24. 8. až 28. 8.
2007, Matfyzpress, Praha, 2007, 120 stran.

• 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8.
až 26. 8. 2008, Matfyzpress, Praha, 2008, 191 stran.

• 30.mezinárodní konference Historiematematiky, Jevíčko, 21. 8. až 25. 8.
2009, Matfyzpress, Praha, 2009, 242 stran.

• 31. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. 8.
až 22. 8. 2010, Matfyzpress, Praha, 2010, 291 stran.

Tyto sborníky jsou rovněž vystaveny na výše zmíněných webových stránkách
doktorského studia.

Větší práce, případně celé disertace doktorandů, pokud jsou zaměřeny na vý-
voj matematiky nebo na dějiny vyučování matematice, jsou publikovány v roz-
sáhlé edici věnované historii matematiky.

• Edice Dějiny matematiky vznikla v roce 1994, v letošním roce je v tisku
již 44. svazek.3

V této edici již vyšlo pět disertačních prací doktorandů oboru Obecné otázky
matematiky a informatiky. Kratší i delší příspěvky doktorandů byly otištěny ve
sbornících nazvaných Matematika v proměnách věků. Dosud vyšlo pět těchto
svazků v češtině a dva v angličtině. Seznam všech svazků edice doplněný o jejich
obsahy a stručné anotace je uveden na webové stránce

http://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/Edice/Edice.htm.

V uplynulých letech se doktorandi zapojili do programu řady celostátních
konferencí. Jednalo se zejména o tyto akce: Moderní matematické metody v in-
ženýrství, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Dva dny s di-
daktikou matematiky, ROBUST, Konference o geometrii a počítačové grafice.
Přednesli na nich své výsledky a v příslušných konferenčních sbornících byly
otištěny jejich příspěvky či abstrakty jejich přednášek. Doktorandi své pří-
spěvky publikovali i v časopisech, např. v Učiteli matematiky, Matematice,
fyzice a informatice apod.

2 O vzniku a vývoji aktivit souvisejících s touto konferencí pojednává článek Historie
matematiky již potřicáté! In 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 21. 8.
až 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, str. 9–17.
3 Podrobně o edici Dějiny matematiky pojednává článek Edice Dějiny matematiky. In

Sjezdový sborník Jednoty českých matematiků a fyziků, Lázně Bohdaneč, 2010, str. 95–103.

Becvar - text.indd   77Becvar - text.indd   77 26.11.2010   11:08:5826.11.2010   11:08:58



78

Někteří „starší doktorandi� se v uplynulých letech úspěšně prezentovali také
na mezinárodních akcích (XXIII International Congress of History of Science
and Technology, Österreichisches Symposions zur Geschichte der Mathematik,
Novembertagung, 5th European Summer University – History and Epistemo-
logy in Mathematical Education). Přednesli na nich své výsledky, v konferenč-
ních sbornících byly otištěny jejich příspěvky (anglicky, německy či francouz-
sky). Uveřejnili také své příspěvky na Metodickém portále RVP a na webu
Katedry didaktiky matematiky. Zapojili se do tvorby středoškolských a vyso-
koškolských učebnic matematiky, výukových programů a pomůcek.

Shrnutí

Doktorské studium oboru Obecné otázky matematiky a informatiky úspěšně
absolvovalo již 33 doktorandů. Pracují na MFF UK, na vysokých školách tech-
nického, ekonomického a pedagogického charakteru a na středních školách.
První absolventi doktorského studia (z konce 90. let) již dnes působí jako ško-
litelé, angažují se jako organizátoři konferencí a seminářů, jako členové ediční
rady edice Dějiny matematiky, pronikli úspěšně na mezinárodní scénu a vedou
tam i své doktorandy.

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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POHLED UČITELE S PRAXÍ

NA VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UČITELŮ

Helena Kommová

Pokusím se shrnout, co považuji z pohledu středoškolského učitele mate-
matiky (s dlouholetou praxí) za důležité sdělit fakultám připravujícím mé ná-
stupce.

1. Společenská objednávka

Učitel plní důležitou společenskou funkci a jeho kvalifikace by měla splňo-
vat společenskou objednávku v aktuální době. Činnost učitele se řídí Zákonem
o pedagogických pracovnících. Poslední verze je z roku 2004 a z ní ocitujme:

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vyko-
nává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý a

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kva-
lifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magister-
ském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně
vzdělávacích předmětů střední školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně
vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně vzdě-
lávacích předmětů střední školy.

V zákoně se tedy rozlišuje mezi kvalifikací pro střední školy a druhý stupeň
základních škol, ale střední školy se již více nediferencují a rovněž se nerozlišuje
mezi základní školou a nižším gymnáziem. Z vlastní zkušenosti musím říci, že
je velký rozdíl ve vyučování na gymnáziu nebo na jiné střední škole.

Je pozoruhodné, že aprobaci se v zákoně věnuje nulová pozornost. Setkává-
me se s výkladem, že učitel je jaksi schopen (a povinen) učit jakýkoli všeobecně
vzdělávací předmět, podle nové vyhlášky může učit jakýkoli předmět v rozsahu
menším než je polovina úvazku a je považován za kvalifikovaného. Očekávám,
že tento jev nevymizí, naopak, tlak na „univerzalitu� učitele bude sílit.

Studium učitelství bych členila podle typu školy (zvlášť 2. stupeň základní
školy, střední škola), podle aprobací (nejen tradiční obory, ale i integrované
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obory matematika – fyzika – chemie – výpočetní technika atd.) a dále cítím po-
třebu postgraduálního vzdělávání: rozšíření aprobací mezi stupni škol, studium
další (příbuzné) aprobace, systematické zvyšování kvalifikace učitelů z praxe
– jakési atestace. Rozhodně by bylo dobře, kdyby se postgraduálního studia
učitelů ujaly fakulty místo různých vzdělávacích „agentur�, které nepracují
systematicky, zato čerpají spoustu peněz.

Další, velice důležitý úkol, kterého by se měly pedagogické fakulty ujmout,
je výzkum. Zdá se, že v této zemi žádný výzkum, týkající se práce učitele, ani
výzkum v oborových didaktikách vůbec neexistuje. Nahrazuje jej jakási lidová
tvořivost a reflexe jednotlivých učitelů.

2. Kvalifikace matematická

Prvním předpokladem kvalifikovaného učitele matematiky je jistě umět
látku, a to s plným porozuměním a schopností ji srozumitelně vyložit žákům.
Budu nyní hovořit za učitele gymnaziální. Na praxích posluchačů se v poslední
době stává, že student neumí látku v požadovaném rozsahu, případně některé
kapitoly (typicky geometrii) neumí vůbec. Setkávám se také s jevem, kdy prak-
tikant předává žákům vědomosti jaksi popisně, bez vysvětlení podstaty (často
je nekriticky a bez porozumění převezme z internetu). Proto by součástí stu-
dia na fakultě měla být zkouška z gymnaziální látky jako nutná podmínka.
Kromě partií matematiky, které bude absolvent opravdu učit, by měl mít po-
vědomí o nadstavbě v některých oborech (matematická analýza, jednoduché
diferenciální rovnice, pravděpodobnost a statistika), o aplikacích v jiných obo-
rech (fyzika, ekonomie), a zejména by měl být schopen samostatně nastudovat,
co by eventuálně v budoucnu potřeboval. Je třeba mít na mysli, že učitel může
svoji profesi vykonávat i 40 roků a měl by být schopen se přizpůsobovat změ-
nám. Naštěstí výuka matematiky není příliš poplatná době – učitelé dějepisu
jsou na tom jistě hůře.

Pokud hovořím o gymnaziálních učitelích matematiky, mohou se setkat
s žáky, kteří jsou v matematice a ještě spíše v programování velmi vyspělí a po
učiteli žádají radu vysoce převyšující rozsah gymnaziálního učiva. Je jistě na
učiteli, jak je schopen a ochoten se svým studentům věnovat nad rámec výuky.
Odborná způsobilost učitele se však mezi žáky cení, přispívá k jeho autoritě
a je velkým motivačním faktorem.

Kromě samotných matematických poznatků by bylo dobře, kdyby učitel měl
vyjasněnou představu o důležitosti role matematiky ve vzdělávacím systému
a uměl svůj předmět uhájit proti různým tlakům.

3. Kvalifikace metodická

Kromě samotných vědomostí by mladý učitel měl být vybaven povědomím
o metodice výuky, a to nikoli jen teoretickým. Veřejnost ustavičně volá po
nových, účinných metodách vyučování v (marné) snaze dočkat se zázračných,
samočinných a bezpracných způsobů, jak přijít ke vzdělání, které by fungovaly
pokudmožno ve spánku nebo kladly jenminimální nároky na žáky. A tak se bez
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patřičného výzkumu zkouší o překot všechno možné, jen aby se nemuselo učit
postaru, tj. poctivě a pracně. Jelikož neprobíhá žádné skutečné vyhodnocení
účinnosti metod vyučování, může málo (sebe)kritický učitel brzy skončit jako
organizátor nesmyslných akcí či projektů, které nikam nevedou.

Současná mládež je skutečně jiná, než byla před lety, a učitelé na to musejí
reagovat. Není možné, aby dnes ve třídě opakovali to, čím sami ve škole pro-
šli – to prostě nefunguje. Navíc je každý učitel osobnost, která si postupně
vytváří svůj vlastní styl práce – a musí mít z čeho tvořit. Proto by měl na
fakultě poznat a osvojit si dostupné metody učení včetně doporučení, kdy je
vhodné je použít. Aby toto bylo možné, bylo by žádoucí, aby sami didaktici na
fakultách z vlastní zkušenosti věděli, co se aktuálně ve školách děje. Navrhuji,
aby pracovníci didaktických kateder měli jako součást své práce krátký úvazek
na základní či střední škole, a to soustavně. Jen tak budou moci studentům
učitelství předat skutečně užitečné vědomosti a připravit je na výkon učitel-
ského povolání. Jinou možností je více využívat učitele s delší praxí, kteří by
mohli s fakultou spolupracovat. Každý učitel by měl být veden k pravidelné
a systematické reflexi své práce, k úvahám o cílech vyučování.

4. Další dovednosti

Současný učitel si nevystačí s křídou a tabulí, a zejména od mladých uči-
telů se očekává, že zvládnou předvést svým žákům multimediální show. Mate-
matický software, internet, interaktivní tabule, inteligentní kopírky, Moodle,
e-learning a další nástroje zaplnily naše školy a hojně se využívají. Student uči-
telství by seměl s těmito technologiemi aspoň setkat – vývoj jde rychle kupředu
a nelze čekat, že co se naučí na fakultě, pak doopravdy najde na pracovišti;
nicméně aspoň povědomí by měl mít. Učitelům s praxí by fakulty mohly na-
bídnout postgraduální kurzy zaměřené na použití nových technických pomůcek
a jejich metodické využití. Praxe je bohužel taková, že zaškolení provádějí často
prodejci, kteří nemají o vhodnosti metodického využití ani potuchy. Příkladem
je např. velice drahá interaktivní tabule. V této souvislosti bych ráda ocenila
školení v matematickém softwaru, které naší škol poskytly RNDr. J. Robová
a Mgr. Š. Voráčová z MFF UK.

Učitel jakéhokoli předmětu, tedy i matematiky, by měl hovořit kultivovaným
mateřským jazykem. V současné době, kdy se neformální jazyk dětí a mládeže
skládá z ukazovacích zájmen, citoslovcí a vulgarismů, je to stejně důležité jako
v dobách raného obrození. Na základní škole je jistě nutné přizpůsobit jazykové
prostředky věku žáků, ale „sestoupit� jazykově na úroveň žáků je pro učitele
nepřípustné. Očekávám, že v blízké budoucnosti bude třeba češtině věnovat
pozornost i při přípravě učitelů matematiky.

I učitel matematiky by měl být schopen komunikace alespoň v jednom svě-
tovém jazyku. Jistě bude pracovat s angličtinou na internetu, ale školy jsou
otevřené a často mají také kontakty se zahraničím. Kupodivu, zahraniční školy,
typicky např. britské, podle mých zkušeností nijak moc nezajímá, jak se u nás
učí angličtina, ale velice se zajímají o výuku matematiky a přírodních věd. Ko-
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legové ze zahraničí dosti často hospitují v našich hodinách a je velmi vhodné,
když je učitel schopen např. připravit část hodiny v jazyce hostů. Ze své vlastní
praxe mohu také uvést např. nutnost psaní doporučení (posudků) studentům,
kteří se hlásí na zahraniční vysoké školy – píši jich každý rok několik.

Každý učitel se musí ve své praxi také utkat s administrativními povinnost-
mi. I začátečník by měl být schopen vyplnit třídní knihu a výkaz a mít aspoň
základní dovednosti v systému Bakaláři (pro zápis třídnických údajů, klasifikace
apod.). Bohužel se zdá, že pedagogické fakulty tyto záležitosti přehlížejí – bylo
tomu tak i před lety, kdy jsem sama začínala – zatímco samotný administrativní
systém ustavičně bují.

V současné škole se učitel setkává s jevy dříve nevídanými, aměl by také znát
aspoň základní zákony, které se vztahují k jeho profesi. V první řadě zákoník
práce – aby nepodepisoval po mnoho let pracovní smlouvu na dobu určitou od
září do června – ale také zákony vymezující jeho pracovní povinnosti a míru,
v níž odpovídá za žáky.

5. Práce se žáky

Vyučování probíhá ve třídě a od učitele se očekává, že si poradí se 30 i více
žáky, kteří se víceméně nahodile ve třídě sejdou. Ukáznit současné žactvo a při-
mět je pracovat podle učitelových pokynů je úkol, na kterém se dá velice snadno
ztratit mnoho energie. Autorita učitele, na které celá jeho práce stojí, je křehké
zboží a nelze ji nijak vynutit. Je známo, že začínající učitel prožívá především
svoji roli ve třídě, a pak teprve výuku, a stejně tak je známo, kolik mladých
učitelů na práci se třídou pohoří. Podle mého názoru se tyto dovednosti ne-
dají naučit teoreticky; dokonce i při samotné pedagogické praxi sedí ve třídě
učitel, který v případě nouze praktikantovi pomůže. Je velkým úkolem pro uči-
tele pedagogických fakult připravit posluchače tak, aby se hned v začátku své
pracovní kariéry nevyčerpali a od učitelství neodešli. O potřebě praxe během
studia se ještě zmíním.

Mezi 30 žáky ve třídě se najde několik „dysžáků� a „hyperžáků� různých
typů, zvyšuje se počet žáků-cizinců a rovněž se, díky integračním snahám, mo-
hou vyskytnout žáci postižení. Takové složení třídy klade na učitele nároky
často přesahující možnosti jednotlivce. Proto by měl mít i učitel matematiky
základní poznatky a dovednosti z oblasti speciální pedagogiky a užité psycho-
logie, aby byl schopen optimálně řešit kolizní situace.

Dalším psychologickým oříškem je komunikace s rodiči žáků, zejména pro-
blémových. Zde se hodí psychologický trénink pro práci s nesnadnými klienty
z jiných oborů.

Žádný učitel není doopravdy učitel, dokud si neodbude alespoň jeden běh
třídnické práce. Příprava k třídnictví však je, pokud se nemýlím, na fakultách
doposud nulová. Mladí učitelé obvykle kopírují styl svého vlastního třídního
učitele, často jsou však bezradní. Je těžké na tuto roli mladé učitele připravit –
je to zejména otázka autority, důslednosti a řádu, osobnostních kvalit, empatie
a dostatku energie.
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6. Koncepční práce a organizační dovednosti

Současný učitel má kromě samotného vyučování, příprav materiálů a oprav
testů, porad a třídních schůzek, administrativy a dalších povinností ještě na
starosti tvorbu osnov a vzdělávacích plánů školy. Nebudu na tomto místě kri-
tizovat tuto zoufalou situaci, jen z toho vyvodím, co by mohlo být součástí
učitelského studia.

Matematické kurikulum není něco nahodilého, co by bylo možno libovolně
měnit jako např. v zeměpise nebo jiných oborech. Učivo střední školy nava-
zuje na základní školu a předchází některé školy vysoké. Kromě toho by učivo
matematiky mělo být v souladu s učivem fyziky a dalších oborů, kde se mate-
matické poznatky aplikují. Proto by učitel matematiky měl celý systém znát,
v současné době podle druhu studia by měl rozhodně znát Rámcový vzdělávací
program pro základní školy či gymnázia, případně i pro střední odborné školy.
Současní absolventi učitelského studia by měli vědět, že došlo k velké změně
proti tomu, co sami pamatují ze školních lavic.

Pro srovnání či inspiraci by učitelé měli mít povědomí také o kurikulech
alespoň některých evropských zemí. Snad by to mohlo být náplní postgraduál-
ního studia nebo dalšího vzdělávání učitelů z praxe. Osobně velmi lituji, že
se tvorby Rámcových vzdělávacích plánů pedagogické fakulty neúčastnily a že
reakce vysokých škol obecně byla prakticky nulová.

Na gymnáziích a jiných středních školách je studium zakončeno maturitní
zkouškou, jejíž obsah a brzy také forma budou plně v kompetenci školy, tedy
vlastně učitele. Promyslet koncepcimaturity zmatematiky není snadné a učiteli
se nedostává žádné pomoci zvenčí. Mnoho učitelů opakuje systém „co nejvíce
příkladů v co nejkratším čase�, ale to podle mého názoru není šťastné.

Učitel matematiky se rovněž nevyhne organizování různých matematických
soutěží, projektů a podobných akcí. Možná by studenti učitelství mohli u po-
dobných příležitostí vypomáhat ve školách v rámci praxe.

Výběr studentů učitelství

Budoucí učitel by měl být vybrán podle osobnostních předpokladů, a to
nejen studijních, ale i zdravotních, psychických a zejména podle odhodlání se
této profesi věnovat. Dlouho jsem přemýšlela, jak tuto otázku otevřít v době,
kdy se na fakulty přijímá beze zkoušek a úroveň uchazečů je často zoufalá.
Vzdělávají se mladí lidé, kteří předem otevřeně deklarují, že učit nehodlají –
případně rozhodnutí stále jaksi odkládají. Učitelské povolání je v současné době
hluboce podfinancované; učitel je dnes symbolem člověka chudého, neschop-
ného, neúspěšného, „socky�, jakéhosi podivína, který se z nepochopitelných
důvodů vyčerpává nevděčnou prací. Se zavedením školného bude situace ještě
horší – kterýpak student by si chtěl za studium učitelství ještě platit?

Jak tedy získat mladé lidi ke studiu učitelství a k učitelské práci? Existuje
vůbec odpověď?
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Myslím, že není možno přijmout stanovisko, že na (nevděčnou a špatně pla-
cenou) učitelskou profesi lze připravit každého. Studium učitelství je a snad
i zůstane magisterským studiem, a mělo by být tak náročné, jak náročné je
učitelské povolání. Kromě tradiční oborové či nové integrované odborné výuky
by během studia měl student absolvovat velký rozsah praxe – ideálně mnohem
větší než v současnosti. Představuji si, že by praxe probíhala v každém roč-
níku, na různých typech škol a s různým obsahem – od asistování učiteli či
potřebným žákům, přípravy materiálů, administrativní práce, náslechů až po
samostatné vedení výuky a organizační úkoly (např. při matematických sou-
těžích, projektech atd.). Z praxe by kromě zápočtu mohli studenti také psát
práce nebo skládat nějakou formu zkoušky. Rozhodně by vlastní učitelská praxe
měla být mnohem více tématem bakalářských či diplomových prací – typicky:
setkal(a) jsem se během praxe s tím a tím problémem a nabízím řešení, které
jsem si během praxe sám (sama) ověřil(a) s takovým a takovým výsledkem.
Čím více času stráví student učitelství ve školní praxi, tím lépe – ty, kteří učit
nehodlají, to jistě odradí, a ostatním to jen prospěje. Učitel roste zkušenostmi.

Závěrem

Osobně jsem velice přivítala myšlenku, že se na téma přípravy učitelů sejdou
zástupci fakult na takovéto akci. Reflexe současné neutěšené situace je velice
potřebná a rozumné vize do budoucna více než nutné. Situace v českém školství
se během mé dlouhé praxe proměnila k nepoznání. Změnila se jak role učitele,
tak samotné pojetí vzdělávání a hodnota vzdělání. Nebudu tvrdit, že všechny
změny byly k lepšímu – naopak, v míře stále hojnější se vyskytují jevy, které
nás znepokojují a mnohé učitele donutily s pocitem prohry ze školství odejít.

Přesto si uvědomujeme, že vzdělání je stále velmi důležitá součást jak spole-
čenského dění, tak života jednotlivce. Naši předkové v mnoha generacích a s ná-
mahou vytvořili tuto civilizaci, kulturu, jejíž součástí po celá staletí byl školský
systém. Možná je dobře vidět situaci z historického nadhledu, abychom nepro-
padli depresi při pohledu ze žabí každodenní perspektivy.

RNDr. Helena Kommová
Gymnázium Jana Keplera
Parléřova 2
169 00 Praha 6
kommova@gjk.cz
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UČITELEM MATEMATIKY VČERA, DNES – A ZÍTRA?

Eva Davidová

Didaktika jest umění, jak dobře učiti. Učiti značí působiti,

aby tomu, co někdo zná, se naučil také jiný a znal to.

J. A. Komenský

Včera

V dobách poměrně dávných, před pětatřiceti lety, nevzbudilo mé rozhodnutí
stát se učitelkou matematiky mezi mými spolužáky žádnou zvláštní pozornost.
Dnes taková volba vyvolává údiv a sérii otázek s vykřičníkem na konci. Tenkrát
to bylo běžné a docela prestižní povolání a pro člověka, který rád organizoval
život jiným lidem a měl rád matematiku, to byla docela příjemná volba. Po
absolvování „matfyzu� jsem nastoupila na gymnázium a učím tam dodnes. Na
doby studia na MFF UK vzpomínám s vděčností, protože to, co mi tato škola
dala, bylo základem, na kterém se odvíjel celý můj další profesní život.

Náplň a formy výuky, se kterými jsem se při svém studiu setkala, prověřeny
později zubem času, se ukázaly jako vyhovující. Byli jsme tenkrát ten poslední
šťastný ročník, který nemusel absolvovat státnice z marxismu-leninismu, ale
na druhou stranu ani z pedagogiky, psychologie, biologie dítěte apod. Měli
jsme jen dílčí, jedno až dvousemestrální zkoušky z pedagogiky a psychologie.
Didaktiku matematiky jsme, pokud si vzpomínám, nebrali příliš vážně. Ve srov-
nání s analýzou, obecnou a lineární algebrou nepředstavovala žádné zvláštní
nebezpečí, a do budoucna, jak se později ukázalo, aspoň pro mě osobně, ani
nějaký zvláštní přínos.

Jiné to bylo s předmětem Metody řešení matematických problémů pod vede-
ním doc. Jaroslava Šedivého, ze kterého jsem si odnesla poznatek, jak přínosné
je podívat se na řešení konkrétní úlohy z více stran a jaký může mít tento
přístup dopad na mé studenty. Jak je důležité zařazovat úlohy, které kromě
znalostí probírané látky vyžadují nápad a vtip. A jak je důležité umět se rado-
vat z toho, když se dílo podaří.

Po nástupu na gymnázium jsem byla, stejně jako každý nastupující učitel,
postavena před problém, že sice mám nadhled nad probíraným tématem, ale
nevím, z jakých úloh hodinu sestavit, aby správně gradovala, na čem látku
předvést, na čem procvičovat. Žádná učebnice mi nebyla dost dobrá, probírala
jsem se vším, co bylo dostupné, porovnávala jsem různé přístupy k výkladu
učiva. Samozřejmě jsem se také mnohokrát spálila a při další šanci jsem se
z toho snažila poučit. A tak jsem po vzoru svých starších kolegů řešila neustále
obrovské množství úloh, ne kvůli jejich samotnému řešení, ale kvůli hledání
otázek a problémů, které se při jejich řešení mohou vyskytnout. Teprve během
času jsem snad nalezla optimální míru, jak řešení úlohy provázat s předchozím
učivem a neztratit přitom nit v probírání učiva současného.
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A snad právě tenkrát mi začalo docházet, v čem vlastně spočívá účinek
vzdělání, kterého se mi na MFF dostalo. Ten náklad „čisté matematiky� se
svou precizností, logickou stavbou a všudypřítomnými důkazy má obrovskou
sílu v tom, jaké schopnosti u absolventa vybuduje a posílí. V dnešní moderní
terminologii bychom hovořili přímo o kompetencích! Jsou to především schop-
nosti uvažovat a vyučovat s přihlédnutím k souvislostem nejrůznějšího druhu.
Vytvářet vazby na učivo předešlé i budoucí. Myslet „za pochodu� i ve stresu,
přitom ve více rovinách současně. Přesně to vyžaduje současná praxe učitele
matematiky. Učit tak, aby schopnější studentměl dostatek podnětů k zamyšlení
a ten slabší se v probírané látce neutopil a složitost problematiky ho neodradila.

Od svých tehdejších vrstevníků, též učitelů matematiky – začátečníků, jsem
slýchala stesky na to, proč jsme na vysoké škole nepočítali více klasických
středoškolských úloh, abychom měli aspoň částečně usnadněn počáteční nápor
při nástupu do praxe. Z dnešního pohledu bych to viděla tak, že i kdybychom se
v průběhu vysokoškolského studia věnovali intenzivně středoškolským úlohám,
stejně by nebylo možné je po nástupu do praxe plně využívat, protože při
přípravě na výuku učitel sleduje i jiné aspekty, než pouhé vyřešení úlohy.

Dnes

Dnešní učitel matematiky má při svém nástupu do praxe zcela jiné výchozí
podmínky než dejme tomu před třiceti lety. Matematika již není povinným
maturitním předmětem a počty hodin matematiky na některých typech škol
zahrnují pouze povinné minimum. Celebrity se mnohdy v médiích předhánějí
v tom, jak jim matematika ve škole nešla a jak je nebavila – s nevyřčeným,
leč doznívajícím: „a podívejte, kde jsem dnes�. Mnozí dnešní rodiče a studenti
pokorou před „školským zařízením� také zrovna neoplývají.

Za daného stavu je tedy naprosto nezbytné, aby začínající učitel matema-
tiky měl za sebou zázemí kvalitního vzdělání, aby se při řešení metodických
problémů mohl spolehnout na svou odbornou zdatnost. Ale jak ukazuje praxe,
někteří nastupující učitelé nemají takové znalosti a schopnosti, aby obstáli např.
před „všetečnými� dotazy studentů gymnázia. Po zkušebním roce si musí hle-
dat zaměstnání na jiném typu školy. I to je trpká realita dnešních dnů.

Nyní však předpokládejme, že do školy přichází absolvent po odborné stránce
patřičně vzdělaný, s chutí vyučovat a předávat svým studentům co nejvíce krás
matematiky. Přesto někdy naráží na nečekané problémy, které jej v krajním
případě mohou i odradit od další pedagogické kariéry. Někdy může být příčinou
vedení školy preferující jiné předměty, někdy aktivní rodič, který usoudí, že jeho
dítě je matematikou deptáno a přetěžováno, důvodů může být celá řada. Učitel
je nucen obhajovat své vize a své poslání a společnost jako taková mu to nijak
neulehčuje. Co tedy s tím?

U části veřejnosti – absolventů přírodovědných, technických a ekonomických
škol – většinou netřeba význam matematiky akcentovat. Takoví rodiče snad
budou pro začínajícího učitele matematiky vesměs oporou. Ale jak si poradit
s těmi, kteří se dle svých slov v životě bez matematiky obešli a soudí, že u jejich
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dětí by tedy bylo správné výukumatematiky co nejvíce zredukovat, protože „víc
než trojčlenku a procenta stejně v životě potřebovat nebudou�?

Domnívám se, že před laickou veřejností je v dnešní době nutné čím dál
tím víc vyzdvihovat formativní účinek výuky matematiky na celkový
rozvoj osobnosti mladého člověka. Dostanu-li k výuce matematiky novou
třídu, hned na prvních třídních schůzkách, kdy se představuji rodičům, je se-
znamuji se svou představou a záměrem. Rodiče i studenti někdy argumentují
způsobem: „na co komu v životě bude . . .� – dosaďte podle libosti např. negace
kvantifikovaných výroků, rovnice s kombinačními čísly apod. Je jim třeba tr-
pělivě vysvětlovat, že i když si jejich ratolest pro další studium zvolí obor na
hony vzdálený matematice, bude využívat studiem matematiky vybudovanou
schopnost logické úvahy, přesného vyjadřování, deduktivního i induktivního
myšlení, schopnost vyvozovat a obhajovat správné závěry, zaujímat stanoviska
apod. A že i úsilí vynakládané k překonávání překážek při snaze o zvládnutí ně-
kterých partií matematiky má obrovský výchovný význam: naučit se zdolávat
překážky a problémy, které život přinese.

Na školy gymnaziálního typu již dnes směřuje několikanásobně větší pro-
cento populace, než tomu bylo dříve, a lze očekávat, že se tento trend bude
prohlubovat. Je tedy zřejmé, že v průměru nebudou studenti schopni zvlád-
nout takový objem učiva, jako v dřívějších dobách, zejména budou-li k výuce
používány stejné metody, jako dosud.

Když jsem se pokoušela o porovnání svého přístupu k výuce některých partií
matematiky dejme tomu v době před 15 až 20 lety a dnes, zjistila jsem následu-
jící. Dříve jsem již brzy po zavedení nového pojmu mohla po studentech chtít,
aby sami řešili aplikační úlohy. Nyní musím delší čas věnovat ukázkám a ná-
cviku základních typů úloh, aby bylo možné přejít k zajímavějším aplikacím.
Aby tímto přístupem netrpěli nadanější studenti, stávají se při procvičování
probrané látky mými pomocníky při vysvětlování učiva; případně se snažím
jim individuálně zadávat náročnější úlohy. Na minimum se snažím omezit po-
čet frontálně předváděných úloh, brzy přecházím na individuální práci, prochá-
zím neustále po třídě a radím studentům, kteří mají problémy. Výhodou je, že
student nemá šanci bezduše opisovat z tabule, volá si učitele, případně svého
spolužáka, který látce rozumí. Tak dochází k tomu, že odpověď na svou otázku
dostane ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebuje. Že je tento způsob pro učitele velice
úmorný, netřeba zdůrazňovat. Je však velice efektivní amá navíc ještě jeden ve-
lice důležitý rozměr: pomáhá vybudovat užší vztah mezi učitelem a studentem
a vede k vytváření pocitu sounáležitosti. Obě strany si mohou lépe uvědomit,
že mají společný cíl: vykonat společně další malý krůček k tomu, aby student
něčemu lépe porozuměl, resp. aby měl šanci se zlepšit, případně se udržet na
určité úrovni.

I tak se však najdou studenti, kteří nejsou ochotni nebo schopni dostát ur-
čitým nárokům. Mají-li gymnázia i nadále patřit ke školám, které připravují
ke studiu na VŠ a tedy vlastně vychovávají budoucí elitu národa, je třeba se
s takovýmito studenty rozloučit, aby s ostatními bylomožné udržet laťku nároč-
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nosti přiměřeně vysoko. Ze své zkušenosti mohu říci, že většině těchto studentů
se přechodem na méně náročný typ školy uleví, protože být tím posledním ve
třídním kolektivu, a zvláště je-li to dlouhodobé, je pro mladého člověka velice
tíživé. Alibisticky udělované dostatečné, mnohdy s vědomím udržení objemu fi-
nancí pro školu,mohoumít výhledově na úroveň gymnaziálního vzdělání fatální
dopad.

Přejděme nyní k praktickým otázkám spojeným s vlastní výukou. Dnešní
učitel matematiky se již nemůže obejít bez občasného využití výpočetní tech-
niky. Ta poskytuje nejen přímý prostředek k výuce některých partií matemati-
ky, ale umožňuje s mladou generací komunikovat způsobem, který je jí blízký.
Vyžaduje to samozřejmě zajištění technických podmínek. Některé partie mate-
matiky jsou více, jiné méně vhodné k užití počítače. Tradičně nejvíce pracuji se
studenty na PC při výuce planimetrie, kdy využívám jednak software Cabri++
nebo GeoGebru. Domácí úkoly z planimetrie studenti mohou vypracovávat ve
volně dostupné GeoGebře a posílat mi je mailem. Elektronický učební text pro
výuku konstrukčních úloh v planimetrii jsem si v rámci SIPVZ sepsala sama
a dala jej k dispozici ostatním kolegům prostřednictvím Společnosti učitelů
matematiky (SUMA) JČMF. Na druhou stranu velice ráda využívám některé
materiály z webu Elektronický učitel, např. stereometrii dr. Jiřího Kocourka
aj., případně testové materiály uveřejněné na volně přístupných webech vyso-
kých škol, např. analytickou geometrii v prostoru z webu ČVUT, opakování
středoškolské matematiky z webu Masarykovy univerzity, některé diplomové
práce zveřejněné na stránkách Katedry didaktiky matematiky MFF UK aj.

Občas studentům ve vyučovací hodině zadávám k nastudování nějaké kratší
partie učiva buď přímo z učebnice, nebo také z elektronického materiálu. Pro-
cházímmezi nimi, sleduji, co si zapisují, zda jsou schopni vyhmátnout z textu to
podstatné. Pozorovala jsem, že dnešní studenti jsou při studování z obrazovky
daleko soustředěnější než při listování v knize. Jsou schopni si na internetu
velice rychle vyhledat doplňující informace, méně však už ověřit jejich důvěry-
hodnost a správnost. Tady je role učitele nezastupitelná.

. . . a zítra?

Osud školství je v naší demokratické společnosti z podstatné části v rukou
politiků, nikoli odborníků a zainteresované veřejnosti. Nesystematická a až ná-
hodně působící rozhodnutí ovlivňující chod škol však nemohou být záminkou
k tomu, abychom složili ruce do klína. Role fakult připravujících budoucí uči-
tele matematiky je nezastupitelná a velice významná pro budoucnost školské
matematiky. Pokusím se nastínit svůj pohled na ideální podmínky pro zrození
a vývoj učitele matematiky pro zbytek tohoto století:

• Má to štěstí a narodí se do všestranně podnětného prostředí, má nadání
pro matematiku.

• V průběhu povinné školní docházky a později na gymnáziu pozná vesměs
takové učitele matematiky, kteří učí s nadšením, po věcné stránce správně,
střídají výukové metody, citlivě používají při výuce elektronické výukové ma-
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teriály a internet, vytvářejí prostor pro rozvoj jeho kreativity, podněcují ho
k účasti na soutěžích a k prezentaci výsledků vlastní práce před spolužáky,
zapojují ho do pomoci spolužákům přímo ve výukovém procesu. Pokud jeho
učitel matematiky v něm rozpozná svého budoucího nástupce, věnuje se mu
o to více a posiluje jeho odhodlání stát se učitelem matematiky, seznamuje ho
s pozitivními i negativními stránkami své profese.

• Vysoká škola mu poskytne kvalitní a náročnou výuku předmětů jeho apro-
bace. Přednášky jsou vedeny fundovanými odborníky. Každá přednáška je dopl-
něna cvičením vedeným vyučujícím, který sám je skvělým didaktikem, používá
pestré výukové metody. Zná studenty jménem, poznává je v diskusích při řešení
problémů, při prezentacích jejich samostatných prací.

• Student se na VŠ naučí používat kromě běžného software i takový, který
mu umožní vytvářet vlastní interaktivní výukové materiály.

• Student ovládne některý cizí jazyk tak, aby se mohl přímo nebo alespoň
zprostředkovaně nechat inspirovat zahraničními metodickými postupy použí-
vanými při výuce matematiky.

• Po celou dobu studia má 2 až 3 dopolední hodiny v týdnu vyhrazeny
pro konkrétní spolupráci s vybraným učitelem matematiky ze zvolené základní
i střední školy. Dochází do jeho hodin, řeší s ním každodenní problematiku
výuky, pomáhá s drobnými úkoly. U tohoto učitele absolvuje i klasickou závě-
rečnou praxi.

• V rámci seminářů z metodiky vyučování matematice jsou rozebírány různé
možnosti přístupů k výuce konkrétních matematických partií. Účastníci zde
mají též možnost prodiskutovat poznatky ze škol, které navštěvují.

• Po nástupu do praxe je absolventovi přidělen na dobu nejméně jednoho
roku zkušený uvádějící učitel, který má kvůli péči o tohoto absolventa snížený
úvazek a přizpůsobený rozvrh.

Tento maximalistický výčet zřejmě nebude nikdy naplněn. Zrovna tak se asi
každý pedagog neztotožní se všemi jeho formulacemi. Pro inspiraci však snad
poslouží.

Přála bych nám všem, aby politikové napříč politickým spektrem přestali
slibovat, aby učinili konkrétní kroky vedoucí ke změně společenského klimatu
ve prospěch zachování vzdělanosti a jejího všestranného rozvoje. Aby poctivý
a kreativní pedagog nebyl nucen hledat přivýdělek účastí v nejrůznějších, někdy
nepříliš smysluplných grantech či projektech a mohl být důstojně ohodnocen
podle kvality své práce. Na českých školách ještě stále jsou kvalitní a zkušení
učitelé. Bylo by skvělé, kdyby byla nalezena cesta, jak lépe využívat jejich
zkušeností pro přípravu učitelů budoucích.

RNDr. Eva Davidová
Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 669
708 00 Ostrava-Poruba
davidova@wigym.cz
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JAK PŘIPRAVIT UČITELE MATEMATIKY

František Kopecký

Předpokládám, že si tuto otázku klademe proto, abychom zlepšili úroveň
výuky matematiky na školách, a tím i úroveň jejich absolventů. Tato proble-
matika se však netýká pouze výuky matematiky, ale obecně přípravy budoucích
učitelů. Klademe-li si otázku, jak učitele připravit, musíme vědět, k čemu ho
připravujeme a jaký byměl být on sám. Podívejme se tedy na současnou situaci.

Čím dál častěji slýcháme výtky, že naši učitelé učí příliš encyklopedicky, bez
hlubších souvislostí, že učí žáky biflovat, že klesá čtenářská gramotnost žáků
atd.

Asi jsem měl velké štěstí, ale většinou jsem měl kolegy, kteří rozhodně nenu-
tili žáky do planého biflování ani nevyžadovali pouze encyklopedické znalosti
bez souvislostí. Naopak! I o sobě mohu s čistým svědomím říci, že jsem nepatřil
do kritizované kategorie učitelů. Spíše jsem se setkával s tím, že žáci odmítali
pronikat do souvislostí a dávali přednost biflování.

Narůstají problémy jiného charakteru. Žáci mnohdy nemají potřebné zá-
kladní znalosti, vypěstované návyky a dovednosti. Při výuce matematiky (a to
i na gymnáziích) se to pak projevuje tak, že neovládají základní početní výkony,
úpravy výrazů apod. Snaží se pak obejít řešení úloh zdánlivě „originálními� ná-
pady pramenícími z naprostých neznalostí. Učitel, který se snaží vše uvést na
pravoumíru, je pak odsuzován do role „zloducha�, který nechápe genialitu žáka
a potlačuje jeho osobnost.

Zastavil bych se u čtenářské gramotnosti, kde musím bohužel souhlasit, že
v posledních letech výrazně klesá. Již několik let se pravidelně zúčastňuji celo-
státních setkání učitelů matematiky všech typů škol. Na těchto setkáních se
stále řeší otázka, jak učit, abychom docílili lepších výsledků při výuce mate-
matiky. Už v roce 2002 jsem na setkání v Prachaticích vystoupil s názorem, že
jádro problému nespočívá ve výuce matematiky. Vidím ho spíše v úrovni žáků
v českém jazyce. Doslova jsem řekl, že naši žáci jsou cizinci ve svém vlastním
rodném jazyce. Tehdy jsem sklidil spíše shovívavé pohledy či úsměvy. I po dal-
ších letech (učím celkem 38 let) jsem o tomto názoru pevně přesvědčen. Žáci
jsou zvyklí číst a vyjadřovat se v jakési hantýrce (SMS, e-mail, . . .), mají velmi
omezenou slovní zásobu i způsob vyjadřování. Velmi obtížně chápou smysl, vý-
znam a obsah slov. Mne, jako učitele, to vede k tomu, že při výuce používám,
pokud možno, jednoduchých vět, velké množství synonym, sloves i mnoha dal-
ších vět, které všechny vyjadřují totéž. I přesto pak doslova „vidím�, jak si
žáci moje sdělení překládají v duchu do svého jazyka (hantýrky), a to je kořen
nepřesností či nesmyslů. Pak jednoduše tvrdí, že „tomu rozumí�, ač nerozumí.
Jiní tvrdí, že nerozumí ničemu. Připojíme-li nezvládnutí základních početních
dovedností, je dílo dokonáno.
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Další okolností, která ztěžuje výuku obecně, a tudíž i výuku matematiky, je
to, že s postupujícím časem je mnohem obtížnější zaujmout žáky něčím novým,
neznámým, překvapivým. Příčiny jsou asi zřejmé, nebudu se jimi tedy zabývat.
Zdá se, že je celospolečenskou módou získat s minimální námahou maximum,
a to jakýmikoli, třeba i nelegálními prostředky. I to se negativně odráží při
výuce exaktních předmětů. Nakonec se to projevilo i při získávání titulů na
mediálně známé škole.

Ještě bych připomenul klasickou otázku, kterou slýcháváme při výuce ma-
tematiky: „K čemu mi to bude?� Asi se málo zdůrazňuje, že se při vývoji
prakticky žádná technická vymoženost, s níž se denně žáci setkávají, neobe-
jde bez matematiky. Pro obecné uvědomění si této skutečnosti by možná stálo
za úvahu zřídit Ochranný Svaz Autorský matematiků a fyziků a důsledně vy-
bírat poplatky za využití poznatků matematiky a fyziky kdykoli, kdekoli, . . .
Možná by to pomohlo zvýšit prestiž těchto nepříliš oblíbených oborů. K čemu
mi bude způsob myšlení a uvažování získaný v matematice – to bych například
připomněl tvůrcům zákonů v České republice.

Asi bych mohl pokračovat dále, ale domnívám se, že tento úvod postačuje.

Jaký by tedy měl být učitel matematiky?

V každém případě by měl sám velmi dobře zvládat látku, které bude vyučo-
vat. Nejsem si jist, zda je tato základní podmínka u všech učitelů matematiky
v současnosti splněna. Měl bymít samozřejmě přiměřený nadhled i širší a hlubší
znalosti. Otázkou do diskuse je tato přiměřenost. Samozřejmě musí být také na
pedagogické i didaktické úrovni. Dobrý odborník nemusí být ještě dobrý učitel.
To nakonec platí i v ostatních oborech. Možná máte i vy zkušenost s vynika-
jícím řemeslníkem či kuchařkou, ale zeptejte se jich na postup práce . . .! Pro
úplnost musím uvést, že i naše milá Alma Mater možná přispěla k současné ne-
příznivé situaci. V dobách hojnosti (uchazečů i studentů učitelského studia) se
někteří vyučující stavěli k budoucím učitelům řekněme trochu přezíravě a nepo-
važovali obor učitelství za rovnocenný ostatním oborům. Mohu uvést i osobní
zkušenost, kdy jsem při zkouškách dostával od zkoušejících, kterých jsem si
vážil a vážím, udivené otázky typu „Vy chcete jít opravdu učit? A proč? Vy
máte přece na víc. Proč nestudujete raději jiný obor?�

Požadavky na učitele uvedené v předchozím odstavci jsou nutné, ale zdaleka
ne postačující. Do budoucna je nezbytné, aby každý učitel matematiky měl vy-
sokou úroveň českého jazyka a nemenší vyjadřovací schopnosti. Mám na mysli
znalosti gramatiky i schopnosti stylistické. Měl by se aktivně zajímat prakticky
o všechny obory vyučované v dané škole. Takzvané mezipředmětové vztahy by
mu měly být samozřejmostí, zejména s fyzikou, chemií, deskriptivní geomet-
rií. Nezbytné bude i značné povědomí o souvislostech literárních, historických,
uměleckých (výtvarných i hudebních). Rovněž tak bude potřebné se orientovat
v novinkách moderní fyziky, astronomie, teorie o vzniku života a vesmíru, psy-
chologie. Předností bude, bude-li se orientovat v mimoškolních oblastech, které
zajímají jeho žáky. Měl by vskutku být novodobou renesanční osobností.
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Exaktní vědy, mezi něž matematika určitě patří, vyžadují při studiu i v pra-
xi značnou dávku kázně ducha. Protože nelze oddělovat kázeň ducha od kázně
těla, potřebují celkovou ukázněnost. Ovšem slovo kázeň se stalo ve společnosti
i vmnohých školách slovem „neslušným�. Domnívám se, že bez návratu ke kázni
v pozitivním slova smyslu se ke zlepšení daného stavu nedostaneme. Nemám
samozřejmě na mysli pokusy ukázňovat žáky prostřednictvím způsobu výuky
matematiky. Takový postup by vedl k ještě hlubším problémům a pochopitelné
averzi vůči tomuto krásnému předmětu. Učitel by měl tedy celkově působit tak,
aby při samotném vyučování už nebylo zapotřebí žáky ukázňovat.

Asi všichni víme i z vlastních zkušeností, že veškeré snažení je marné, pokud
sami nejdeme příkladem. Učitel tedy, zejména učitel matematiky, by neměl žít
v tomto smyslu dvojím životem. Musí být sám příkladem, vzorem. Mimocho-
dem, domnívám se, že absence dobrých vzorů je dnes závažným celospolečen-
ským problémem.

Jak toho všeho docílit?

Po celou dobu svého učitelského působení zastávám názor, že při přípravě
budoucích učitelů na vysokých školách bychom na ně měli působit tak, jak si
přejeme, aby oni působili na své budoucí žáky. To platí samozřejmě ve všech
směrech, nejenom samotným způsobem vyučování. Podobně jako je tomu při
výchově dětí v rodině, drtivá většina z nás vychovává obdobným způsobem,
jakým jsme sami byli vychováváni.

V posledních letech se setkáváme s tendencí prodlužovat pedagogickou praxi
budoucích učitelů na školách. Domnívám se, že tudy cesta nevede, že i zde platí,
že méně je někdy více. Fakultní učitel nemůže při svém současném zatížení
věnovat tolik času a péče rozborům mnoha výukových hodin uchazečů.

Nevím, snad to není umne pouze staromilství, ale způsob přípravy, jímž pro-
šla moje generace na MFF UK, se mi zdá vhodný i pro dnešní dobu. Náslechy
i veškeré výstupy jsme absolvovali ve stálých skupinkách v počtu tří až pěti.
Současně s námi byl i pracovník fakulty, který měl naši skupinu v péči. Násle-
chových hodin jsme absolvovali asi pět, přibližně tolik i praktických výstupů.
Po každé hodině náslechu i praktické výuky následoval společný důkladný roz-
bor předvedené hodiny, kde se každý ze skupiny vyjadřoval k předvedenému
výkonu. Pohledy a připomínky spolužáků byly vždy tím nejcennějším pro nás
samotné.

Dovoluji si ještě jeden návrh. Pokud se tak už při přípravě učitelů děje,
omlouvám se za svoji neznalost. Doporučuji postupovat obdobně jako při naší
tehdejší praxi už při přípravě učitelů na vysoké škole. Třeba i na úkor teorie za-
vést větší počet hodin praktického nácviku budoucího vyučování ve třídě. Jako
třída by mohl posloužit kruh (skupina) studentů – spolužáků; určitě by sami
dokázali vytvořit atmosféru podobnou budoucí třídě a určitě by měli mnoho
plodných připomínek k předvedenému výkonu.
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Úplně samostatným tématem by byla ještě problematika obecné přípravy
učitele na chování současných žáků, jejich rodičů i na postoje celé společnosti
vůči učitelskému povolání.

Na úplný závěr příspěvku to nejdůležitější. Budoucí učitel matematiky by
měl oplývat nezměrným smyslem pro humor.

Přeji nám všem, abychom smysl pro humor neztráceli.

RNDr. František Kopecký
Gymnázium Jana Nerudy
Hellichova 3
118 00 Praha 1
kopecky@gjn.cz
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UČIT MATEMATIKU JE RADOST

Dag Hrubý

Matematiku učím na gymnáziu 37. rok. Přesto mne výuka matematiky stále
baví, těším se skoro na každou hodinu. Do hodin matematiky chodím vždy
v obleku a s kravatou. Matematiku jsem si však oblíbil až v závěru středo-
školského studia. Rozhodující byla výuka diferenciálního a integrálního počtu,
která na mne udělala velký dojem. Zejména úlohy na extrémy jsou zdrojem
velké motivace pro studium matematiky. Bylo by velkou chybou, kdyby tato
partie nebyla součástí gymnaziální matematiky. Samozřejmě za podmínky, že
výuka bude dotována odpovídajícím počtem hodin. Stávající Rámcový vzdělá-
vací program pro gymnázia (RVP G) ovšem něco takového nepodporuje. Podle
RVP G nemusí být matematika povinným předmětem ve 4. ročníku gymnázia
a celková minimální dotace za celou dobu studia je stanovena na 10 hodin, což
je pro mne osobně velkým zklamáním. Nic na tom nemění skutečnost, že na
škole, na které vyučuji a kterou zatím řídím, bych něco podobného nedopus-
til. Matematika, český jazyk a cizí jazyk (anglický jazyk) jsou základní pilíře
všeobecného vzdělání a na nich závisí osud gymnaziálního vzdělávání v České
republice. Tyto předměty by měly být dotovány větším počtem hodin, vyučo-
vány v každém ročníku a být povinnými předměty maturitní zkoušky. S při-
pravovaným modelem státní maturity zásadně nesouhlasím. Nelíbí se mi, že je
stejná maturita na gymnáziu a na středním odborném učilišti. Silně mně to při-
pomíná 70. léta minulého století, kdy jedním z úkolů školské politiky KSČ bylo
zrovnoprávnění všech typů středních škol. Rozhodně by měla být jiná maturita
na gymnáziu (akademická maturita) a jiná na střední odborné škole (odborná
maturita).

Na matematice se mně velmi líbí její výstavba a struktura, nezpochybni-
telnost matematických vět. Matematika má svoji krásnou historii, silné vazby
na filozofii a umění, zejména hudbu. Její vliv na rozvoj evropského myšlení
od 6. století př. n. l. do současnosti je obrovský. Aby učitel mohl těchto va-
zeb využít ve výuce, musí se neustále vzdělávat. Nemám ovšem na mysli nějaké
organizované celoživotní vzdělávání přes různé vzdělávací agentury, kde je hlav-
ním cílem vydělat peníze. Učitel se má vzdělávat zcela dobrovolně, sám se musí
rozhodnout o způsobu a formě svého vzdělávání. Žáci brzy poznají, kdo je učí,
kdo je s nimi schopen komunikovat i mimo matematiku, kdo má názor na dění
ve společnosti, kdo má odvahu vyjádřit svůj názor i v případě mezních situací,
kdo je všeobecně vzdělán. Vzpomínám, jak jsem byl před lety osloven v ho-
dině matematiky, jaký mám názor na bombardování Jugoslávie. Mohl jsem to
přehrát na kolegyni, která vyučuje základy společenských věd, nebo na kolegu,
který vyučuje dějepis, ale já jsem se vyjádřil jako učitel matematiky. I když
moje vyjádření nebylo přijato většinou třídy, jak jsem vycítil, bylo to pro další
mé působení ve třídě důležité.
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I dobrý učitel matematiky je jenom člověk a cítí velkou potřebu podělit se
o své problémy a názory na výuku s ostatními učiteli matematiky. Pokud je
nenajde ve škole nebo v rodině, hledá jinde. Zde má velký význam, zejména
pro venkovské učitele, Jednota českých matematiků a fyziků, která je orga-
nizátorem celé řady tradičních vzdělávacích akcí. Je to i můj případ, protože
na seminářích JČMF jsem potkal celou řadu učitelů matematiky, kteří se stali
mými přáteli. Dovolil bych si poradit organizátorům seminářů a konferencí, aby
se nebáli vedle vysoce odborných přednášek učitelů vysokých škol zařazovat do
programu zdánlivě jednoduchá témata, týkající se základních matematických
pojmů. Učitele matematiky by například určitě zajímalo, jakou strukturu by
měla mít první hodina výuky týkající se pojmu vektor nebo pojmu funkce.
Dále je velmi užitečné, aby učitelé měli v programu seminářů prostor k volné
diskusi, mohli si popovídat o svých problémech. Ne všichni, zejména mladší
učitelé, mají odvahu se přihlásit do diskuse před stočlenným publikem. To si
raději popovídají večer v hospodě u piva. Často zjistí, že na jiných školách je si-
tuace složitější než na jejich škole, a takto povzbuzeni se vracejí plni odhodlání
domů.

Pro práci každého učitele je důležité, aby měl k dispozici vhodnou litera-
turu týkající se jeho oboru. Zatímco není velký problém dostat se k odborným
publikacím týkajícím se algebry, analýzy, pravděpodobnosti, teorie množin, je
problém dostat se k publikaci z teorie vyučování matematice. Když to trochu
přeženu, tak na českém knižním trhu není k dispozici pro učitele matematiky
základní monografie s problematikou vyučování matematice. Dostávám se tak
k dlouholetému problému týkajícímu se vztahu mezi odbornou matematikou
a didaktikou matematiky, mezi matematikem odborníkem a učitelem matema-
tiky. Podrobnější charakteristika tohoto vztahu ovšem přesahuje rámec tohoto
úvodního vystoupení.

Hlavním cílem učitele matematiky je, aby se studenti na jeho hodiny těšili
a cítili se v nich dobře. Studenti by měli vidět, že je vyučuje člověk, který
ovládá velmi dobře matematiku a kterému výuka přináší radost. Toto je první
významný předpoklad úspěšné učitelovy práce. Dobré znalostimatematiky jsou
důležitým zdrojem učitelovy autority. To však nestačí, učitel musí umět své
znalosti studentům sdělit. Sloveso „sdělit� jsem použil úmyslně, abych se vy-
hnul slovesu „předat� a nedostal nálepku učitele industriální transmisivní školy.
Dobrá atmosféra vznikne, až zase studenti „sdělí� svému učiteli u tabule nebo
v písemné práci třeba jinými slovy to, co jim bylo učitelem „sděleno�. Takto
jsem pochopil slova napsaná v mé oblíbené knížce Fragmenty k filosofii výchovy
od Zdeňka Pince:

Proto je škola prostředím, které nás připravuje na život, vtiskuje nám smysl
pro pravidla i jejich nesamozřejmost, proto je místem pro otázky, místem, kde
se protrhává každodenní rozvrh a sídlí rozumění. Rozumět v tomto smyslu zna-
mená, že ten, kdo vyslechl moji promluvu, je schopen – dík herní zázračnosti
jazyka – vyjádřit totéž, jenže jinými slovy. I já přitom uznám jeho promluvu jako
ekvivalentní mé promluvě. Škola by v tomto smyslu měla být místem eubúlia,
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místem výchovy ve smyslu dobré rady. Člověk je totiž bytostí v níž se odehrává
svár mezi věděním a nevěděním. Škola je místem, kde je zkoušen a dotazován
především učitel.

Na závěr svého vystoupení uvádím přehled tematických celků z matematiky,
jak je stále vyučuji na gymnáziu v Jevíčku.

• Úvod do studia matematiky
− Předmět matematiky
− Základy logiky
− Základy teorie množin

• Aritmetika a algebra
− Elementární teorie čísel
− Číselné obory
− Algebraické výrazy
− Rovnice a nerovnice
− Komplexní čísla

• Elementární geometrie
− Planimetrie
− Trigonometrie
− Stereometrie

• Analytická geometrie
− Vektory
− Analytická geometrie v rovině
− Analytická geometrie v prostoru

• Pravděpodobnost a statistika
− Pravděpodobnost
− Statistika

• Elementární funkce
− Algebraické funkce
− Transcendentní funkce
− Posloupnosti a řady

• Diferenciální a integrální počet
− Diferenciální počet
− Integrální počet

RNDr. Dag Hrubý
Gymnázium Jevíčko
A. K. Vítáka 453
569 43 Jevíčko
hruby@gymjev.cz

Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
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STŘEDOŠKOLSKÁ FYZIKA A MATEMATIKA V OHROŽENÍ?

Václav Blažek

Není žádným tajemstvím, že fyzika a matematika zaujímají nejnižší příčky
obliby mezi středoškoláky. Pro nezanedbatelný počet uchazečů o vysokoškolské
studium hrají tyto předměty významnou roli při rozhodování o studiu. Dodej-
me, že roli negativního výběru. Premiér nové koaliční vlády, sám vystudovaný
fyzik, tvrdě narazil při besedě s gymnazisty, když se zmínil o myšlence povinné
maturity zmatematiky. Obáváme se, že je pouze otázkou času, kdy se této nega-
tivní emoce chopí dostatečně bezskrupolózní politik či strana hledající způsob,
jak oslovit nejmladší generaci voličů, a postaví na ní svoji volební kampaň. Čas
od času přicházejí reformátoři, kteří se zhlédli v modelu americké střední školy,
a navrhují zařadit matematiku pouze mezi volitelné předměty a fyziku včlenit
spolu s chemií a biologií pod jedinou značku – science, která by byla též pouze
volitelná. Riziko silového protlačení jakékoliv, i sebehloupější reformy nelze ni-
kdy vyloučit. Tzv. politické rozhodnutí znamená: máme dost hlasů, abychom
nemuseli nic vysvětlovat. Stále tu však jsou opravné prostředky v podobě násle-
dujících voleb. Alespoň pokud zůstane zachován evropský demokratický stan-
dard. Budou však oběti, které zaplatí daň neuváženým experimentům svou
nedostatečnou vzdělaností, např. ještě větší finanční negramotností.

Je tu však ještě jedno nebezpečí. K tomu, aby se projevilo, není třeba ani cy-
nického populismu, ani brutálního přehlasování. Stačí nedělat vůbec nic. Mám
namysli vzdělávání budoucích učitelů fyziky amatematiky. To se odehrává pře-
vážně na pedagogických fakultách českých univerzit (UK v Praze, MU v Brně,
UP v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Západo-
česká univerzita v Plzni, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Uni-
verzita Hradec Králové), ale též na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy, přírodovědeckých fakultách Masarykovy Univerzity v Brně, Univerzity
Palackého v Olomouci, Jihočeské univerzity, Ostravské univerzity a Humanitně-
přírodovědné a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Úroveň vý-
uky, přístup nových idejí, metod a objevů garantují tak jako v jiných oborech
docenti a profesoři. Jejich aktivní zapojení do provozu kateder připravujících
učitele fyziky a matematiky je přirozenou podmínkou při akreditacích a re-
akreditacích. Až potud není v zásadě rozdíl proti jiným disciplínám. A vše se
zdá být v pořádku. Při detailnějším pohledu však zarazí jedna skutečnost. Na
českých univerzitách se už řadu let nikdo nehabilitoval ani z didaktiky fyziky,
ani z didaktiky matematiky. Např. na pražské MFF uplynulo od poslední habi-
litace z didaktiky matematiky více než 20 let, nejmladšímu docentovi didaktiky
matematiky na MFF je 71 let! Jinde to snad není tak dramatické, nicméně ve
výsledku stejné. Pokoušel jsme se zjistit důvody této situace, která nebyla ni-
kdy otevřeně artikulována. Opatrným vyptáváním ve více vědeckých radách se
lze dozvědět, že didaktika fyziky a didaktika matematiky nejsou pokládány za
dostatečně vědecké disciplíny. Zde je třeba upozornit, jak je tomu na západ od
našich hranic, včetně USA. Konkrétně např. didaktika matematiky je v USA
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vnímána jako svébytná disciplína, má své odborné recenzované časopisy (např.
Mathematics Teacher, Teaching Children Mathematics, Mathematics Teaching
in the Middle School, Journal for Research in Mathematics Education, Student
Explorations in Mathematics, ON-Math), mezinárodní konference, kterých se
účastní domácí i zahraniční odborníci včetně českých. Nejinak je tomu i v Če-
chách, ale z neznámých důvodů to nestačí.

Vzhledem k výše popsaným okolnostem lze snadno spočítat, že v časovém
horizontu kratším než vzdáleném ztratí postupně příslušné katedry i ty kompe-
tence, které jim ještě zbývají. Jinými slovy, podle akreditačních pravidel, která
dosud platí, to v konečném důsledku bude představovat konec přípravy budou-
cích učitelů fyziky a matematiky. Jsou-li výše uvedené implikace pravdivé, je
třeba na takovou situaci reagovat. Nabízí se několik scénářů.

Nejradikálnější řešení lze označit za vulgárně tržní: není-li mezi středoško-
láky poptávka po fyzice amatematice, nevyučujme tyto disciplíny. Pak nebudou
zapotřebí ani jejich učitelé, a tím pádem ani vysokoškolští pedagogové připra-
vující učitele matematiky a fyziky. Případný nedostatek odborníků v těchto
oborech vzdělaných se vyřeší jejich dovozem. Pokud bychom chtěli následo-
vat USA, které takovýto lov mozků vskutku provozují, je nutno se ptát, kde
bychom lovili? Díky lukrativním podmínkám, jež mohou americké univerzity
a firmy nabídnout, získávají špičkové odborníky z celého světa. Ani se neod-
važujeme odhadovat, s jakou nabídkou by přišly domácí instituce a koho by jí
oslovily.

Další řešení předpokládá eliminovat Akreditační komisi a její podmínky, po-
čínaje tou, že garanty úrovně oboru jsou docenti a profesoři. První přirozenou
otázkou je, co by ji mělo nahradit. Pokud by to byl sbor zasloužilých (ro-
zumějme vysloužilých) politiků a manažerů, vyslali bychom české univerzitní
školství na bezpečnou, jednosměrnou cestu do pekel, rychlejší, než si umíme při-
pustit. Ostatně, plzeňská Právnická fakulta posloužila jako unikátní laboratoř
vývoje, který probíhal na objednávku VIP-klientů a mimo dohled Akreditační
komise.

Třetí řešení je nejméně revoluční. Předpokládá zachovat jak matematiku
a fyziku na středních školách, tak jejich didaktiky v univerzitních kurikulích,
a v neposlední řadě i Akreditační komisi a její podmínky, které představují
jeden z mála nástrojů udržujících vysokoškolské studium na úrovni, která –
optimisticky řečeno – příliš rychle neklesá, a je tedy snad alespoň na dohled
evropského standardu. V těchtomantinelech je třeba se vší vážností obnovit ha-
bilitační řízení na poli didaktiky matematiky a fyziky na českých univerzitách.
Jako nezbytnou součást legitimizace obou disciplín vidíme uznání učebnic – nej-
přirozenějších tvůrčích výstupů těch matematiků a fyziků, kteří se specializují
na didaktiku – za regulérní, uznávané publikace. Přiznejme konečně i učebni-
cím, alespoň těm dobrým, že přinášejí přidanou hodnotu, minimálně v tvůrčím
zpracování faktů, zákonů, pravidel, v jejich logickém uspořádání a interpretaci,
výběru příkladů, jejich řešení apod. A jak poznáme dobré učebnice? Zde reaguje
hlas lidu nejméně třikrát. První jsou zpravidla vysokoškolští pedagogové. Z je-
jich řad se nejčastěji rekrutují tvůrci učebnic, ale též jejich recenzenti. Druhou,
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početnější skupinou jsou ti pedagogové, kteří podle učebnic učí. Třetí, nejpo-
četnější, představují pak žáci a studenti (a zprostředkovaně i jejich rodiče) na
všech úrovních, kterým jsou učebnice určeny, aby s jejich pomocí příslušnému
oboru či jeho výseku porozuměli. A v neposlední řadě tu figuruje ještě hlas
čtvrtý, hlas trhu. Učebnice představují zajímavou komerční nabídku. V situaci,
kdy si na trhu konkuruje více titulů, je z čeho vybírat a tržní výsledky mají
jistou vypovídací hodnotu.

Zatím to byli vždy politici, kdo svými nezodpovědnými a nekompetentními
experimenty poškozovali a stále poškozují českou vědu i vzdělávací systém.
Abych byl konkrétní, uvedu příklady alespoň z nedávné doby. Končící minis-
tryně školství zanechala univerzitám dědictví v podobě plánu odebrat 5 procent
financí na vzdělávání bakalářů, 10 procent u studia magisterského a 20 procent
u studia doktorského. Nový rezortní ministr rovnou přiznává, že ho univerzity
nezajímají. A jeho vládní kolega zařadil vysokoškolské pedagogy rovnou mezi
úředníky. Že by tušil, jak mnoho energie nám vysává nezadržitelně bující ad-
ministrativní povinnosti? Nicméně za tichý, ale důsledný bojkot habilitačních
a jmenovacích řízení na poli didaktiky fyziky a didaktiky matematiky politici
překvapivě odpovědni nejsou, představuje pouze vnitřní iniciativu univerzit,
a je tedy jen na akademické obci, zda tento iracionálně rigidní postoj nepře-
hodnotí.

Výše popsané scénáře se mohou odehrát v horizontu příštího desetiletí. Je
tu však jedna čerstvá aktualita, která může ovlivnit situaci už během nadchá-
zejícího roku. Nová koaliční vláda se hravě dohodla na zavedení školného na
českých univerzitách, na rozdíl od opravdu mnohem závažnějších problémů,
např. penzijní reformy. Kdo se domnívá, že tento krok zvýší zájem o studium
matematiky a fyziky, nechť se přihlásí.

Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
blazek@phil.muni.cz
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NOVÉ VÝZVY PRO UČITELE MATEMATIKY

DÍKY ROZVOJI PROSTŘEDKŮ ICT

Naďa Stehlíková

V posledních asi deseti letech došlo zejména díky prudkému rozvoji prostřed-
ků ICT k určité proměně přípravy učitelů matematiky. Od učitelů, a od učitelů
matematiky zvláště, se očekává, že budou nejen dobře ovládat svůj obor, ale
že přijdou připraveni tak, aby dokázali efektivně prostředky ICT využívat pro
vlastní přípravu i výuku, aby dokázali pomoci i ostatním učitelům (často jsou
pověřeni spravováním prostředků ICT) a v neposlední řadě, aby dokázali reago-
vat na neustálé změny v této oblasti. Tomu se samozřejmě musela přizpůsobit
i jejich vysokoškolská příprava. Ve svém příspěvku se zaměřím na stručný popis,
jak na situaci reaguje konkrétně naše fakulta.

Úvod

K tomu, abychom dosáhli výše uvedeného cíle, nestačí zařadit do plánu stu-
dia speciální předměty, které se budou zabývat jednotlivými prostředky ICT,
ale tyto prostředky by seměly organicky začlenit do přípravy učitelů tak, aby je
studenti využívali pro své vlastní učení sematematice. Nepůjdu do podrobností,
co se týče plánů studia, protože ty lze najít na webu (www.pedf.cuni.cz/erudio),
jen stručně popíši, jak jsme toho dosáhli. Katedra matematiky a didaktiky
matematiky je poměrně dobře vybavena, co se týče ICT. Máme k dispozici
dataprojektory, interaktivní tabuli (i když jen přenosný systém e-Beam), počí-
tačovou učebnu a notebookovou učebnu. Pro podporu jednotlivých předmětů
využíváme systém Moodle (moodle.pedf.cuni.cz), který umožňuje nejen zpro-
středkovávat studentůmmateriály k jednotlivým kurzům, ale také zadávat kon-
trolovatelné úkoly.

Matematický a jiný software

Předměty Sazba matematického textu, Numerická matematika, ECDL či
Matematický software (některé patří do skupiny povinně volitelných předmětů)
jsou primárně orientovány na software. První uvedený předmět je věnován
sazbě pomocí LaTeXu – závěrečná práce z matematiky vysázená v LaTeXu
je nepochybně vzhledově dokonalejší než práce napsaná v MS Wordu (o před-
mět je zájem i mezi studenty jiných předmětů než matematiky). V rámci před-
mětu Matematický software se věnujeme programům Mathematica, Cabri II
plus a Cabri 3D a stále více též některým freewarovým variantám (GeoGebra,
Geonext), které na našich základních a středních školách vítězí. Jejich výhodou
je i to, že studenti si je mohou nainstalovat i na vlastní notebooky a pracovat
s nimi i doma.

V předmětech, kde práce s výpočetní technikou není hlavní náplní a počítače
slouží jako výpočetní nástroj, např. Polynomická algebra nebo Matematická
analýza, je vyhrazeno jedno či dvě cvičení, na kterých se studenti seznamují
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s možnostmi využití CAS systémů pro řešení úloh, které v předmětu běžně
řeší. Ve cvičeních kurzů Planimetrie a Analytická geometrie se nárazově vy-
užívá program Cabri Geometrie II plus či GeoGebra. V předmětu Statistika
a pravděpodobnost se využívá program Statistika, ale též MS Excel, který je
podle našeho názoru pro potřeby budoucích učitelů matematiky důležitější.

Konečně je třeba zmínit, že se nebráníme ani tomu, aby studenti mohli vy-
užívat své notebooky a matematický software i během písemné části státní zá-
věrečné zkoušky. Samozřejmě to znamená, že je třeba pečlivě připravit vhodné
úlohy.

Interaktivní tabule a vizualizér

Interaktivní tabule se pomalu stává běžnou součástí výuky na základní
a střední škole, na vysoké škole (alespoň u nás) je to spíše výjimkou (je jí
vybavena jen 1 veřejná učebna a naše katedra má jednu svou). To se snažíme
napravit zejména v rámci předmětu Didaktika matematiky, kde téměř veškerá
výuka probíhá pomocí interaktivní tabule. Jde o to, aby studenti viděli její
využití i v běžné praxi a nejen při demonstracích jejího potenciálu. U mate-
matických předmětů se využívá spíše možnost zachytit v elektronické podobě
zápis, který provádí učitel na tabuli. Záznam je následně rozeslán studentům
např. pomocí e-mailu. Pozitivní roli sehrává i přítomnost vizualizéru, který
umožňuje rychlé seznámení studentů s prací některého z nich – není nutné
např. řešení úloh zdlouhavě vypisovat na tabuli. Vizualizér umožňuje i sejmutí
fotografie práce do počítače, čímž se práce jednotlivce dostává ke všem studen-
tům kroužku.

Kurz Didaktika matematiky probíhá v naší seminární místnosti, která je
koncipována jako multimediální, a využívá též možností mobilní notebookové
učebny. Pro učitele matematiky je podle mého názoru důležité umět zpracovat
i zdroje pro výuku matematiky, které se postupně rozrůstají na internetu. Zde
mám na mysli zejména různé applety, které lze velmi efektivně využít ve výuce
a v některých případech mohou být dokonce bezplatnou náhradou za placený
software. Proto se applety často objevují v rámci výuky didaktiky matema-
tiky. Studenti by se je měli naučit kriticky hodnotit a zvážit jejich „přidanou
hodnotu�, tedy jak přispějí ke zkvalitnění výuky matematiky; je jejich využití
výhodnější, názornější než klasická výuka? Dnes je snad již představa, že stačí,
když bude výuka pomocí prostředků ICT pro žáky zajímavější, překonána. Je
třeba hledat, jak ICT výuku zefektivní.

Notebooková učebna a hlasovací zařízení

Tzv. notebookovou učebnu tvoří 16 notebooků, které lze podle potřeby pře-
vážetmezi učebnami, amohou se tedy využívat nárazově. Vyučující libovolného
předmětu si je může zamluvit a kdykoli během semestru použít. Nespornou
výhodou je, že si nemusí blokovat celý semestr počítačovou učebnu a ani se
studenty přecházet. Studenti si často nosí i vlastní notebooky. V rámci didak-
tiky matematiky jsou používány i videozáznamy hodin matematiky. Někdy je
účelné, aby si každý student prohlédl videoukázku podle svého, aby se mohl
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podle potřeby podívat na stejnou část opakovaně apod. K tomu účelu opět vy-
užíváme notebooky doplněné o sluchátka. Díky připojení na internet studenti
mohou též k dané videoukázce odpovídat na různé dotazy prostřednictvím
e-learningového modulu připraveného v Moodlu, a poskytují tak vyučujícím
okamžitou zpětnou vazbu.

Nakonec zmíním zatím netradiční prostředek, a sice hlasovací zařízení, které
naše katedra též vlastní. V některých předmětech je používáno pro vtažení
studentů do výuky a ověření jejich znalostí. Zatím se zdá, že hlasovací zařízení
v praxi příliš nevyužijí, nicméně již teď víme minimálně o dvou školách, kde
hlasovací zařízení běžně využívají.

Závěr

Samozřejmě si nemyslím, že právě otázka využití techniky v přípravě učitelů
matematiky je tou nejdůležitější. Je to však problematika, kterou dokážeme
dobře řešit, proto jsem ji ve svém příspěvku také zmínila. Prostředky ICT
rozhodně nenahradí klasickou výuku matematiky, studenti musejí stále vyvíjet
nemalé úsilí, aby do matematiky pronikli, a ICT jim v této snaze mají pomoci
tam, kde jsou výhodné. To samé platí pro jejich využití na střední škole.

Doc. RNDr. Naďa Stehlíková, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK
M. D. Rettigové 4
116 39 Praha 1
Nada.Stehlikova@pedf.cuni.cz
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O VÝCHOVĚ UČITELŮ V ČECHÁCH

(a samozřejmě i na Moravě)

Eduard Fuchs

Výchova budoucích učitelů matematiky je podstatnou náplní téměř celého
mého profesního života. Některé problémy s touto činností spojené jsou perma-
nentní, některé nové se vynořují. (Bohužel si nyní nemohu vybavit žádný, který
by se podařilo vyřešit. To však není stížnost, ale jen pouhé konstatování.)

Ani v nejmenším nechci vzbudit dojem a už vůbec si nemyslím, že vzdělá-
vání učitelů nemá žádné pozitivní stránky. Setkal jsem se s řadou vynikajících
učitelů (a snad jsem i některé vychoval), potkal jsem mnoho kreativních a svě-
domitých studentů a na řadu z nich i po letech rád vzpomínám a vždy mne
setkání s nimi naplní potěšením. V těchto poznámkách se však chci zaměřit
na shrnutí některých problémů, s nimiž se setkáváme, které jsou – jak jsem již
naznačil – v mnoha případech permanentní, s nimiž se však musíme neustále
potýkat a které musíme překonávat, pokud nechceme rezignovat na samotný
smysl svého počínání.

Zmíním se stručně a spíše jen heslovitě o několika oblastech vzdělávání uči-
telů: o práci fakult, které učitele vychovávají (alespoň tedy o těch, jejichž čin-
nost poněkud blíže znám), o některých problémech současného školství, o po-
stavení učitele ve společnosti, o stavu českého žactva a studentstva (neboť psát
o „žácích� a „studentech� je dnes již téměř genderově nepřípustné) a konečně
o mediálním obrazu našeho školství a vzdělávání.

Výchova budoucích učitelů na fakultách

Před sto lety probíhal – tehdy ještě v Rakousku-Uhersku – dlouhý boj o zří-
zení druhé české univerzity, a tím také o druhémísto vychovávající učitele. Dnes
učitele matematiky v České republice vychovává 18 fakult, pokud se ovšem toto
číslo od data, kdy jsem údaj zjišťoval, dále nezvýšilo. Opravdu si někdo v této
republice může myslet, že všechna tato pracoviště jsou schopna poskytovat
kvalitní vzdělání, a kdyby tomu tak i náhodou bylo, že se ročně „urodí� dosta-
tečný počet jejich studentů? A jaká je asi vědecká úroveň v příslušné oblasti
na fakultě, která má například pro přednášky z matematické analýzy jediného
vhodného přednášejícího?

A je výchova budoucích učitelů na fakultách řádně promyšlena a prováděna?
Alespoň ze zkušeností z mateřské fakulty mohu říci, že u většiny pracovníků
převládá názor, že učitel se snadno „vyrobí� z každého studenta odborného
studia, kterému se dodá jisté pedagogicko-psychologické minimum. Na tomto
jejich názoru nic nemění ani velmi tristní výsledky těch studentů odborného stu-
dia, kteří si doplňují učitelskou kvalifikaci. (Tato pasáž se samozřejmě netýká
fakult pedagogických, které většinou nejsou pracovišti vědeckými a výzkum-
nými v příslušných oborech – v matematice, fyzice apod., a odborné studium
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těchto oborů ani neuskutečňují. Jiná věc je, že když se ve společnosti hovoří
o fakultách vychovávajících učitele, většinou se automaticky rozumí pouze fa-
kulty pedagogické, ačkoliv těžiště – alespoň pokud jde o učitele středoškolské
– spočívá na fakultách přírodovědeckých, filozofických, na MFF apod.)

Oproti tomuto názoru dlouhodobě v opozici stojí názory jisté mocné pedago-
gicko-psychologicko-didaktické lobby, jejíž členy neznám, neznám ani na fakul-
tách nikoho, kdo by se s těmito názory ztotožňoval, a přesto jsou nám neustále
a stále brutálněji vnucovány. Podle nich učitel (přesněji řečeno „Učitel� s vel-
kým „U�) potřebuje především pedagogicko-psychologické vzdělání, ke kterému
se v jisté minimální míře „přidá� nezbytná odbornost. Studenti totiž podle
zastánců tohoto názoru mají zbytečně mnoho „teoretických� znalostí a málo
jsou připraveni na školskou realitu. O nesmyslnosti tohoto přístupu musí být
přesvědčen každý, kdo se zúčastnil státních zkoušek, kde ze studentů mnohdy
beznadějně páčíme ty nejzákladnější znalosti. (A to si – možná domýšlivě –
myslím, že přeci jen naši studenti stojí nad průměrem studentů některých ji-
ných fakult.)

Jaký je praktický důsledek těchto tlaků? V rámci právě chystané akreditace
nám ze 300 celkových kreditů v rámci pětiletého studia zůstane na matematiku
(všechny odborné přednášky, cvičení, semináře z odborných předmětů i z di-
daktiky) 90 kreditů, tj. 9 kreditů na semestr. Přitom podle našeho kreditového
systému se za semestrovou přednášku v rozsahu 2/2 se zkouškou uděluje 6 kre-
ditů. Kredity nám tak nepostačují ani na 6 hodin výuky matematiky týdně.
Sestavit realistický smysluplný studijní plán je v této situaci prakticky vylou-
čeno. A to se zcela vážně objevují hlasy, že studovat na učitele pět let je zby-
tečný luxus – viz například [5], kde se píše: Přitom právě učitel je profese, kde
by mělo být tříleté studium zcela dostačující. Opravdu si někdo soudný může
myslet, že za tři roky lze ze současného maturanta (a zde navíc zdůrazňuji slovo
současného) vyrobit kvalitního učitele? A to zcela ponechávám stranou občas
se objevující nebezpečné a populistické fantazie o zavedení předmětu Science,
který by sloučil několik stávajících školských předmětů.

Změny ve školství aneb ani jedna pětiletka bez reformy

O počtu našich školských reforem, jejich potřebnosti, připravenosti, vyhod-
nocování jejich účinnosti atd. atd. ví každý zkušenější učitel své a není nutno
o této problematice podrobněji hovořit. Čím více reforem nejrůznějšího druhu
jsem zažil, tím více jsem přesvědčen, že nejlepší reforma je ta, kterou „není
vidět�.

Vůbec si nemyslím, že změny ve školství nejsou nutné. Popírat tento fakt
by mohl jen omezenec, což – doufám – alespoň prozatím nejsem. Ani se ne-
považuji za zkostnatělého zastánce staromódních metod. Snad stačí například
porovnat, jak vypadaly učebnice, z nichž jsem se kdysi sám učil, s učebnicemi,
které dnes se spolupracovníky píšeme. Jen si myslím, že kampaňovité akce bu-
dící dojem, že ode dneška bude všechno jinak, od daného data budou učitelé
(i učitelky) vyučovat lépe, kdy se najde módní slovo, například kompetence,
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a to se stane novodobým fetišem, kolem něhož se všechno zdánlivě točí, že toto
všechno nemůže nahradit trpělivou práci skutečných odborníků, kteří do praxe
uvádějí nové metody, propagují nové pohledy na vyučovací proces a kreativně
se podílejí na tvorbě školského klimatu. Stát, který dopřeje sluchu při tvorbě le-
gislativních opatření takovým lidem a nikoliv různým pseudoodborníkům a ob-
chodníkům se vzděláním, by mohl mít šanci na vskutku pozitivní vývoj školské
soustavy.

Proto k dnešnímu procesu uvedu jenom několik drobných poznámek. Za zá-
sadně pokřivený vývoj považuji především skutečnost, že každá malotřídka
v Horní Dolní, na níž vyučuje přesluhující důchodkyně bez příslušné aprobace,
má větší volnost v tvorbě vlastního programu než fakulta s řadou odborníků.

Když připravujeme na fakultě akreditační materiály, musí být rozepsané do
nejmenších podrobností a po akreditaci se musíme těchto dokumentů bezpod-
mínečně držet. Jakákoliv změna v hodinové dotaci, například ve cvičení k ně-
které přednášce, je téměř neprůchodná s odůvodněním, že není v souladu s akre-
ditovanými materiály. Fakulty jsou násilně tlačeny do bakalářsko-magisterské
unifikace, která je pro některé obory nevyhovující a mnohdy doslova absurdní.
Zdůvodnění je fiktivní a nesmyslné: je motivováno představou některých by-
rokratů (a bohužel i řady akademických pracovníků), že je nutno v rámci Ev-
ropské unie umožnit nekomplikovaný přechod bakalářům z jedné univerzity na
magisterské pokračování i jiného typu studia na univerzitě jiné. S jistou dáv-
kou nadsázky: absolvent bakalářského studia dějin umění v Bruselu by měl
mít možnost bez problémů pokračovat v magisterském studiu jaderné fyziky
v Praze (a naopak).

A v této situaci se základním a středním školám dává pravomoc, díky níž se
Pepíček, který se přestěhuje z Horní Lhoty do Lhoty Dolní – a takové stěhování
je na rozdíl od výše zmíněného přechodu Praha-Brusel reálné a obvyklé – ocitne
sice ve stejné třídě, leč se zcela jinými vyučovacími předměty a s odlišnou
náplní.

Velmi rychle se naplnily i některé předpovědi či obavy, které jsem formuloval
například v [3] a [4], kde jsem napsal: V ČR existuje více než 1 500 základních
škol, které mají méně než 100 žáků. Na těchto školách často učí neaprobovaní
učitelé, maturanti a přesluhující důchodci. Opravdu i na těchto školách budou
probíhat kvalifikované diskuse mezi vyučujícími, které posléze vyústí ve formu-
laci školního programu, který bude znamenat kvalitativní zlepšení současného
stavu? Opravdu jsou na všech základních i středních školách ředitelé, kteří mají
pochopení pro rozvoj a adekvátní postavení všech předmětů ve výuce na dané
škole?

Pokud jde o zmiňované ředitele, uvedu jen jediný příklad. Zdeněk Švácha,
ředitel Střední umělecké školy v Liberci, s.r.o., nám v LN dne 14. 1. 2009 sdělil,
že mu vždy stačily kupecké počty a jeho čtyři roky s matematikou na vysoké
škole byly jeho noční můrou.
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To, že pana Šváchu matematika nebavila, je jistě fakt, který není zcela neob-
vyklý. Příčiny mohou být různé. Docela možné je i to, že jeho učitelé byli špatní
a jiní by v něm zanechali zcela jiný dojem. Jen závěry, které pan ředitel Švácha
ze svých pocitů činí, jsou poněkud podivné. Považuji za naprosto skandální, že
ředitel střední školy může otevřeně svým žákům o některém předmětu říkat, že
je pro ně zbytečný a učit se ty „zbytečnosti� nemusí. Když to prohlásí nějaká
hvězdička popmusic, je to jen doklad její intelektuální úrovně. Když to však
zveřejní ředitel střední školy, je to – dlemého soudu – důvod k jeho okamžitému
odvolání. (Podrobněji viz [2].)

O tom, jak také může vypadat „školský program v praxi�, jen jeden příklad.
V ČR existuje mediálně často prezentovaná síť „progresivních� gymnázií, kde
nejsou žádné papírové učebnice, sešity a podobné „starožitnosti�. Každý žák
má svůj notebook a veškerá práce ve škole i mimo ni se odehrává pouze na
počítačích. Jedna naše doktorandka po zhlédnutí nadšené televizní reportáže
o těchto školách chtěla vidět, jak výuka na takové škole probíhá fakticky. Pro-
tože jedno z těchto gymnázií je v Brně, domluvil jsem jí i s několika studenty
návštěvu. Na gymnáziu navštívili dvě vyučovací hodiny, z nichž se všichni vrá-
tili zcela otřeseni. V první hodině se probíralo téma „logaritmus�. Mýlil by se
ten, kdo by si například myslel, že vyučující má připraven nějaký text, prezen-
taci nebo něco podobného. „Výuka� probíhala tak, že vyučující žáky vyzvala,
aby hledali, kde na internetu se píše něco o logaritmech. Po nalezení hesla na
Wikipedii si společně četli, co se tam o logaritmech píše a poté hledali k přečtení
nějaké další internetové zdroje.

O logaritmech žáci gymnázia dnes zřejmě nevědí nic. Jistě však získali mnoho
nejrůznějších kompetencí.

Tématem druhé hodiny bylo řešení goniometrických rovnic. K žádné rovnici
se ovšem nedostali, neboť celou hodinu řešili problém, jak na obrazovku dostat
výraz sin(x+ 1)2. Tento zapeklitý oříšek však do konce hodiny nerozlouskli.

Postavení učitelů ve společnosti

V této souvislosti se nejčastěji hovoří o finančním ohodnocení učitelské pro-
fese. Jakkoliv je to věc mimořádně důležitá, nemá sama o sobě na chápání role
učitele ve společnosti ten zásadní vliv. Mnohem důležitější je to, jak společnost
chápe roli vzdělání, jaká je vnitřní motivace žáků a jejich rodičů k získání kva-
litního vzdělání, kolik vlastního úsilí jsou ochotni svému vzdělání obětovat atd.
Každý z učitelů se jistě často setkává s otázkou: K čemu to budu potřebovat?
Odpověď je svým způsobem jednoduchá: K tomu, aby z tebe nebyl idiot! Chápu
však, že toto sdělení není pravděpodobně v realitě „průchodné�. Můžeme jen
doufat, že i naše společnost dříve nebo později dospěje k pochopení faktu, že
na budoucí povolání připravují učiliště a nikoliv všeobecně vzdělávací školy. Že
vzdělaná společnost je vyšší hodnotou než společnost produkující více ingotů
nebo železných trubek, o které dříve nebo později odběratelé stejně nebudou
mít zájem.
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Cesta k tomu však nebude snadná. Vybavuje se mně případ jedné mé diplo-
mantky, která nastoupila na jistou soukromou střední školu, na níž vydržela
necelou hodinu. Odešla poté, co jí na prosbu, aby donesl křídu, jeden žák od-
pověděl: My si vás platíme, tak si ji doneste sama! Zřejmě nepochopila, že je
na škole elitní, neboť onen žák jí vykal a neoslovil ji Ty krávo! nebo jiným
drsnějším výrazem.

Nebylo by však spravedlivé nezmínit se i o druhé straně této mince. Jaká
je reálná úroveň řady učitelů? Kdyby jen 10 procent z nich považovalo za
samozřejmé, že se dobrovolně účastní akcí, které jsou jim určeny, že sledují
současnou literaturu, že se snaží alespoň občas něco publikovat, to bychom
museli náklady našich časopisů alespoň o jeden řád zvýšit a množství příspěvků
by nám dělalo těžkou hlavu ze zcela jiného důvodu než dnes, kdy jich máme
chronický nedostatek.

Mediální obraz

Tento odstavec se od předcházejících v jedné zásadní věci odlišuje. Dosud
jsem se v „mediálním� stylu zaměřoval spíše na menšinové negativní jevy. Ne-
zmínil jsem se o stovkách obětavých ředitelů, kteří pro své školy žijí, ale psal
jsem o jistém případu negativním. Nepopisoval jsem realitu mnoha škol, které
přistoupily k tvorbě svých programů zodpovědně a jejichž učitelé jejich přípravě
věnovali úsilí a čas, který nebyl a nebude spravedlivě ohodnocen ani odměněn.
Místo toho jsem popsal, kam také může současná praxe vést.

Při popisu toho, jak se ke smyslu vzdělání a vzdělávání a k problematice
naší školské soustavy staví naše média, je situace zcela opačná. Jen s velkými
obtížemi bych hledal pozitivní příklady, jednoznačně převažují rysy negativní,
v kritickém člověku budící občas depresi. I seriózní média se jen hemží články
o nejrůznějších šarlatánech, obskurních léčitelích, kartářkách, o astrologii, nu-
merologii a jiných pavědách, v nejlepších případech doprovázenými minimálním
komentářem ve stylu: Někteří vědci to sice zpochybňují, ale to je jen jejich ná-
zor .. . Za mnohé uveďme alespoň jeden příklad. Veřejnoprávní televize uvádí
v současnosti, tj. v létě 2010, na programu ČT 1 v lukrativním večerním čase
pořad Za zrcadlem. O jeho náplni dostatečně svědčí názvy některých dílů:Místa
posvátná a energeticky silná, Posvátná geometrie aneb hledání harmonie,Tarot
aneb věštíme z budoucnosti, Astrologie aneb čteme ve hvězdách, Magie aneb
kde končí přírodní vědy.

Leč zůstaňme u školské problematiky a umédia z nejserióznějších, u Lidových
novin, které patří k tomu lepšímu v dané oblasti.

Mezi časté „odborníky�, kteří se ke školské problematice v LN vyjadřují,
patří O. Botlík. O jeho kvalifikovanosti a odbornosti snad stačí uvést jediný
příklad, článek [1].

Autor v něm nejprve předestřel falešný obraz našeho současného školství.
Citujme: [Žáci] byli sice ve škole přítomni fyzicky, ale ne duchem. Proč by taky
měli vnímat nešťastnici, která na tabuli přepisovala ze svých dvacet let starých
příprav světová naleziště černého uhlí a ropy? Do protikladu pak postavil ideál
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toho, jak by škola v blízké budoucnosti měla vypadat. Nejprve urazí většinu
učitelů, fakult, autorů učebnic atd. (Třeba osnovy a metody výuky jsou v pod-
statě stejné jako v polovině minulého století. Tahle setrvačnost vždy vyhovovala
většině učitelů ve školách, mnoha jejich učitelům na pedagogických fakultách
i autorům učebnic.), a poté předvede svůj obraz ideálního školství, v němž se
nebudou žáci nic muset „učit postaru�.

Podle Botlíka lze počty odbourat: Dnes už se žáci učí počítat z hlavy spíš
kvůli tomu, že to rozvíjí jejich myšlení. Potřebovat to nebudou.

Ostatně i učit psaní je zbytečné: . . . Na počítači se malé děti naučí produkovat
text rychleji: „výroba písmenek	 se zásadně zjednoduší, chyby lze snadno opravit
a vytištěný výsledek vypadá skvěle. Děti navíc nemusí do omrzení opakovat
stejné znaky a slova jako v písance .. . Psát rukou se děti snadno naučí o rok
či dva později.

Tak jen nevím, proč například sportovci tak usilovně trénují. Podle Botlíkova
modelu by se měl například budoucí skokan do výšky dívat na rozbory skoku
na internetu, napsat o tom několik důmyslných esejí a pak, až bude potřeba,
za nějaký ten rok světový rekord klidně skočí.

Podle Botlíka ovšem ani těch učitelů nebude příliš zapotřebí. „Rozumná�
škola si za pár let nechá tak nanejvýš dva nebo tři, které ovšem bude moci
pořádně zaplatit, další místa obsadí „učitelskými pomocníky� bez patřičného
vzdělání: Škole na ně rázem přibylo peněz, neboť ostatní zaměstnanci – učitelští
pomocníci – mají jen maturitu. To je však dobře, neboť jak Botlík uvádí:Mladí
lidé nikdy neměli s novými technologiemi vážnější potíže – zato škola ano.

Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo svým způsobem tragické. Lidé s tako-
vými názory mají v dnešní společnosti, bohužel, vliv nikoliv zanedbatelný.

Podle R. Kvačkové, redaktorky, která má v Lidových novinách tuto pro-
blematiku v rezortu, je nejdůležitějším problémem současného školství zřejmě
známkování, k němuž se opakovaně a neomylně s každým koncem školního
roku vrací – viz například [6] nebo [7]. Například v článku [6] píše: Vysvědčení
představuje jeden z nejzávažnějších omylů lidstva. Těžko říct, kdo první přišel
s myšlenkou vzdělání měřit a klasifikovat, ale je to myšlenka stejně scestná,
jako kdybychom chtěli měřit a klasifikovat třeba vděčnost. Možnost vzdělávat se
a učit se dovednostem je přece primárně vymoženost. Vědění by se proto mělo
rozdávat jako bonbony: máš-li chuť, vezmi si a něco si nech na zítřek, ať se
nepřejíš, nemáš-li chuť, zkus třeba jiný druh.

Jak vzdělané budou naše děti, pokud si budou vybírat zmíněné bonbónky dle
svého vkusu, to raději nebudeme domýšlet. Jistou představu ovšem máme. Kdo
měl možnost blíže poznat průměrnou úroveň středních škol například v USA,
umí si dopad těchto návrhů vcelku věrohodně představit.

Když se R. Kvačková rozhodne přizvat k rozhovoru nějakého „odborníka
na školskou problematiku�, je jím vždy téměř jistě obchodník se vzděláváním
O. Šteffl, ředitel Scia. To je sice, dle mého názoru, stejně objektivní, jako kdyby
si redaktor k rozhovoru o chystané koncepci veřejné dopravy přizval coby od-
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borníka ředitele sítě čerpacích stanic Shell, ale nic proti tomu, kdyby aspoň
informace, které tento „odborník� podává, nebyly smyšlené a zkreslené (abych
se vyhnul slovu „lživé�). Například v článku [8] O. Šteffl za přitakajícího komen-
táře R. Kvačkové odhalil, proč jsou výsledky vzdělávání v matematice nepříliš
uspokojivé: Podle něj je za tím špatně nastavené pojetí školské matematiky.
Pojetí výrazně akademické, abstraktní a náročné, zaměřené více na zvládání
formálních postupů než na skutečné porozumění a rozvoj myšlení. „Naše škol-
ství připravuje deset procent populace už od jedenácti let jako malé vědce. Ze
zbylých pak dělá outsidery. Taky už od jedenácti.	 Upozorňuje přitom na známý
fakt, že výuku matematiky od první třídy až po maturitu má v Česku pod kon-
trolou Jednota českých matematiků a fyziků.

„To byli a stále jsou především lidé z Matematicko-fyzikální fakulty či učitelé
matematiky na technikách a přírodovědných fakultách, vědečtí pracovníci. Ať už
vědomě, či nevědomě, ale zcela přirozeně je zajímalo především to, aby na své
školy získali co nejlépe připravené studenty. A tak dlouhá léta bylo cílem výuky
matematiky (od první třídy!) připravit kvalitně hlavně budoucí studenty MFF či
technik,	 dovozuje Šteffl, který dobře vystihuje i podstatu odporu k matematice.

Opravdu rád bych se jako dlouholetý místopředseda Jednoty českých mate-
matiků a fyziků a současný předseda Společnosti učitelů matematiky dozvěděl,
jak máme výuku matematiky „pod kontrolou�. Tento Štefflův názor je tak
úsměvný, že považuji za zcela bezpředmětné se k němu vůbec blíže vyjadřovat.
O hodnověrnosti jeho dalších informací pak svědčí například to, že ve vedení
Společnosti učitelůmatematiky, podle Šteffla dříve i nyní ovládané lidmi z MFF
a z technik, není ani jeden člověk z MFF nebo z některé techniky a ze 13 členů
výboru je sedm učitelů základních, respektive středních škol.

Závěr

Přes vše výše uvedené bych nerad, aby celkové vyznění bylo pesimistické či
deprimující. Na každou takovou myšlenku existuje protilék. Setkání s řadou
vynikajících učitelů, obětavých ředitelů, zodpovědných studentů člověku dodá-
vají chuť do dalšího střetávání se s jevy, které jsem se snažil popsat. A k jejich
překonání nevede jiná cesta, než trpělivá práce každého, komu osud našeho
školství leží na srdci.
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STRUKTUROVÁNÍ UČITELSKÉHO STUDIA MATEMATIKY

(KLADY A ZÁPORY)

Petr Eisenmann

Moje vystoupení na konferenci si bude klást za cíl podnítit diskusi k níže
uvedeným problémům. Uvědomuji si, že některé z nich může pociťovat pouze
naše škola, o platnosti jiných obecně v České republice jsem přesvědčen.

Protože o některých z nich se bude pravděpodobně hovořit již před mým
vystoupením, pouze je zde vyjmenuji. Ke každému bodu připojuji jednu otázku
či iniciační stanovisko.

První tři problémy jsou z mého pohledu zásadní, ostatní dílčí.

• Smysluplnost strukturace současného vzdělávání studentů učitelství.

Převládají negativa rozdělení studia na bakalářský a navazující magisterský stu-
peň?

• Klesající počet a úroveň uchazečů o studium učitelství matematiky.

Dá se tento vývoj očekávat i nadále?

• Malý zájem vykonávat po absolutoriu toto povolání.

Jaké jsou kromě nízkého platu další důvody?

• Otázka vykonávání praxí při studiu.

Liší se jednotlivé fakulty délkou a formou praxe?

• Neuspokojivá schopnost absolventů učitelství využívat IT technologie ve vý-
uce.

Je pozitivní trend v této oblasti dostatečný?

• Klesající úroveň závěrečných prací a prací SVOČ.

Souvisí pouze s obecně nižší úrovní a počtem studentů učitelství?

• Velké rozdíly ve znalostech studentů z matematiky u dílčích zkoušek a SZZ.

Jsou způsobeny větším rozsahem látky, odstupem od matematických disciplín?

Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, Ph.D.
Katedra matematiky PřF UJEP
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
petr.eisenmann@ujep.cz
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PŘÍPRAVA UČITELŮ MATEMATIKY

na PřF UP v Olomouci

Jaroslav Švrček, Josef Molnár

Příprava učitelůmatematikymá na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci dlouhodobou tradici. Vládním nařízením č. 66 ze dne 22. čer-
vence 1953 byla v Olomouci zřízena Vysoká škola pedagogická s fakultami
přírodních a společenských věd. Přírodovědné obory (včetně studia učitelství
matematiky pro střední školy) se tak v Olomouci začaly studovat od 1. září
1953. Na tehdejší Fakultě přírodních věd studovalo přitom necelých 500 po-
sluchačů. Dalším významným vládním nařízením č. 58 z 18. září 1958 byla
Vysoká škola pedagogická sloučena s Univerzitou Palackého, jejíž činnost byla
v Olomouci obnovena v roce 1946. Názvy obou výše zmíněných fakult se změ-
nily na přírodovědeckou a filozofickou. Od této doby prošla koncepce přípravy
budoucích učitelů matematiky pro střední školy řadou změn.

Délka studia se přitom od roku 1958 změnila ze čtyř na pět let řádného
studia. Od počátku 80. let minulého století začaly platit pro všechny fakulty
jednotné učební plány pro přípravu učitelů matematiky pro 5. až 12. ročník.
V Olomouci došlo však k dohodě mezi Přírodovědeckou fakultou a Pedago-
gickou fakultou UP, která zajišťovala PřF UP možnost užší specializace na
přípravu učitelů matematiky pro střední školy. PedF UP se naopak zaměřila
více na přípravu učitelů matematiky pro 5. až 8. ročník. V polovině 90. let
20. století, s přechodem na devítiletou ZŠ, se to týkalo 6. až 13. ročníku.

V devadesátých letech se na PřF UP objevují snahy o diferenciaci studia
učitelství matematiky. V polovině pětiletého studia (po 5. semestru) začali po-
sluchači učitelství matematiky skládat soubornou zkoušku z matematiky a od
6. semestru si vybírali tzv. hlavní a další zaměření (dva ze tří velkých oborů
– matematická analýza, algebra a geometrie). Důsledkem toho byly pak di-
ferencované státní zavěrečné zkoušky z matematiky podle zvoleného hlavního
a dalšího zaměření. Součástí SZZ se stala i písemná zkouška z didaktiky ma-
tematiky, která se uplatňuje na naší fakultě doposud. Písemka obsahuje vždy
čtyři úkoly: Vypracování vzorových řešení dvou typických úloh z oblasti středo-
školské matematiky, dále vyřešení jedné náročnější úlohy z oblasti elementární
matematiky, která vyžaduje nápad (zhruba na úrovni úlohy MO kategorie C);
posluchači zde mají možnost výběru ze dvou úloh. Poslední úkol je ryze didak-
tický. Jeho cílem je opravit žákovskou písemku se záměrně uvedenými chybami
všech typů (matematické, formální i gramatické) a následné provedení didak-
tického vyhodnocení této písemky.

Na počátku devadesátých let došlo také k diferenciaci přípravy učitelů ma-
tematiky pro ZŠ a SŠ. Jednotlivé fakulty připravující učitele si upravily po-
dobným způsobem svá kurikula. Objevily se dále snahy o výměnu zkušeností
a udržení společného trendu přípravy učitelůmatematiky. Důsledkem toho byla
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každoroční pravidelná setkání pracovníkůmatematických kateder fakult vycho-
vávajících učitele matematiky, jichž se účastnili také pracovníci naší katedry.

Se zavedením akreditací se příprava učitelů matematiky na PřF UP rozdě-
lila do dvou částí (bakalářské a navazující magisterské studium). Ze souborné
zkoušky po 5. semestru se tak stala bakalářská SZZ. Jednotné požadavky ke
SZZ vyžadované akreditační komisí vedly na PřF UP přitom k zániku hlavního
a dalšího zaměření.

Silně diskutabilní je však profil absolventa bakalářského studia učitelství
matematiky. Je (každý) absolvent bakalářského studia schopen plnohodnotně
(a zejména kvalitně) vyučovat matematice na střední škole? Je dostatečně při-
praven k navazujícímu magisterskému studiu?

V posledním období se však v této souvislosti objevují také některé pozitivní
změny související s přípravou učitelů matematiky na Přírodovědecké fakultě
UP v Olomouci. Jedná se především o posílení a vytvoření široké nabídky
pedagogicko-psychologických disciplín, zavedení státní závěrečné zkoušky z pe-
dagogiky a psychologie v navazujícím studiu, inovace a opětovné zavedení ná-
slechové a asistentské praxe. Zejména se však jedná o posílení předmětů týkající
se didaktiky matematiky a elementární (školské) matematiky.

Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci bylo rovněž pracovníky naší ka-
tedry připraveno doktorské studium v rámci programu Matematika, obor Di-
daktika matematiky. Tříleté studium bylo zahájeno v roce 2006, akreditace
byla prodloužena k dostudování do roku 2013. Čtyřleté studium bylo akredi-
továno na léta 2010 – 2018. Během studia jsou studenti povinni absolvovat
8 dílčích zkoušek a SZZ zkoušku ze tří stanovených předmětů v rámci doktor-
ské zkoušky. Mezi další povinnosti patří absolvování dlouhodobé praxe na SŠ,
popř. na ZŠ, publikace v recenzovaných prestižních časopisech, vystoupení na
domácích i zahraničních konferencích, výuka a další (zejména popularizační)
aktivity na fakultě, spolupráce při řešení projektů atd. Více informaci o dok-
torském studijním programu Didaktika matematiky lze nalézt na adrese

http://kag.upol.cz/ruzne/didmat phd.doc.

Stejně jako jiné fakulty a katedry našich vysokých škol připravující budoucí
učitele matematiky pro střední školy se však již více než 10 let naše pracoviště
nepřetržitě potýká se stále se snižující kvalitou a připraveností uchazečů pro
zvolené studium učitelství matematiky. S ohledem na tento neutěšený stav
v naší společnosti jsme byli v posledních letech nuceni revidovat studijní plány
zejména v bakalářském studijním programu učitelství matematiky (viz příloha)
a posílit především výuku v oblasti školské matematiky, didaktiky matematiky
a metod řešení matematických úloh, v nichž posluchači bakalářského studia
trvale vykazují největší nedostatky.

Je známo, že studijní obory připravující budoucí učitele již zdaleka nepři-
tahují z mnoha důvodů nejkvalitnější absolventy našich středních škol. Přede-
vším se však jedná o platové podmínky učitelů (netýká se to pouze nástupních
platů mladých, začínajících učitelů). Dále se jedná o nedostatečně fungující
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právní systém ve vztahu žák – učitel, žák – škola, chybějící kariérní řád učitelů
a mnoho dalších významných příčin. To vše má za důsledek stále se snižující
zájem mladých absolventů středních škol o toto (dříve) prestižní povolání –
učitele matematiky na středních školách z toho nevyjímaje.

Domníváme se proto, že je potřeba ve velmi krátkém časovém horizontu
provést rychlé a efektivní reformy směřující k výraznému zlepšení současného
stavu v přípravě budoucích učitelů matematiky. Celá naše společnost si totiž
musí uvědomit platnost tvrzení, že jen kvalitní učitel (nejen matematiky) bude
kvalitně vychovávat své žáky a nástupce. Jedná se přitom o užitečný a nesporně
pozitivní vklad budoucím generacím, a to ve všech oborech lidské činnosti.

Příloha – studijní program M-X (bakalářské studium)

Povinné předměty:

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

Algebra 1 5 3 + 2 + 0 Zk 1 ZS
Matematická analýza 1 4 3 + 2 + 0 Zp 1 ZS
Algebra 2 4 2 + 2 + 0 Zp 1 LS
Konstrukční geometrie 1 3 2 + 1 + 0 Zp 1 LS
Matematická analýza 2 6 2 + 2 + 0 Zk 1 LS
Algebra 3 4 2 + 1 + 0 Zk 2 ZS
Geometrie 1 2 2 + 1 + 0 Zp 2 ZS
Konstrukční geometrie 2 3 2 + 1 + 0 Zk 2 ZS
Matematická analýza 3 3 2 + 2 + 0 Zp 2 ZS
Algebra 4 2 2 + 1 + 0 Zp 2 LS
Geometrie 2 4 2 + 2 + 0 Zk 2 LS
Matematická analýza 4 4 2 + 2 + 0 Zk 2 LS
Algebra 5 4 2 + 1 + 0 Zk 3 ZS
Geometrie 3 4 3 + 2 + 0 Zp 3 ZS
Matematická analýza 5 3 2 + 2 + 0 Zp 3 ZS
Metody řešení mat. úloh 1 2 0 + 0 + 2 Ko 3 LS
Úvod do didaktiky matem. 2 2 + 1 + 0 Zp 3 LS

Státní závěrečné zkoušky:

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

Základy alg. a geom. 0 0 + 0 + 0 Szv 3 LS
Základy matem. analýzy 0 0 + 0 + 0 Szv 3 LS

Bakalářská zkouška

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

Bakalářská práce 13 0 + 0 + 0 Zp 3 LS
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Volitelné předměty blok 1

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

Přípravný seminář z mat. 2 0 + 0 + 2 Zp 1 ZS
Seminář ze školské geom. 2 0 + 0 + 2 Ko 2 ZS
Seminář ze školské alg. 2 0 + 0 + 2 Ko 2 LS
Axiomat. výstavba geom. 3 0 + 0 + 2 Ko 3 LS

Volitelné předměty blok 2

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

Základy práce s PC L 2 0 + 2 + 0 Zp 1 LS
Úvod do kombinatoriky 1 3 2 + 2 + 0 Zp 2 ZS
Úvod do kombinatoriky 2 3 2 + 1 + 0 Ko 2 LS
Lineární programování 3 2 + 2 + 0 Ko 3 LS

Doplňující předměty

název kredity rozsah typ Zk dop. roč. a sem.

CAD – počítač. podp. rýsov. 2 0 + 0 + 1 Ko 1 ZS
Elementární geometrie 2 0 + 0 + 2 Zp 1 LS
Grafy a sítě I 3 2 + 1 + 0 Zp 2 ZS
Tvorba matemat. textů 3 1 + 2 + 0 Zp 2 ZS
Tvorba webových stránek 3 1 + 2 + 0 Ko 2 LS
Topologie 1 3 2 + 1 + 0 Zk 3 ZS
Seminář ze škol. matemat. –

– didaktika 2 0 + 0 + 2 Zp 3 LS
Teorie uzlů 2 0 + 0 + 2 Zp 3 LS

Poznámka: Za výuku většiny předmětů odpovídá Katedra algebry a geometrie,
za výuku předmětů Matematická analýza 3 a Matematická analýza 4 Katedra
matematické analýzy a za výuku předmětu Základy práce s PC L Katedra
matematické informatiky.

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Katedra algebry a geometrie PřF UP
Třída 17. listopadu 12
771 46 Olomouc
svrcek@inf.upol.cz
molnar@inf.upol.cz
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PLATÍ EŠTE, ŽE DOBRÁ PRÁCA CHCE ČAS?

Vojtech Bálint

Motto: Gaussova krivka

Gaussova krivka. Ak konečný výsledok je dôsledkom mnohých náhodných
faktorov, tak bude dobre charakterizovaný známou zvonovou krivkou. Pre skú-
manie nejakej vlastnosti veľkých množín ľudí to určite platí, pričom význam
vodorovnej osi je možné interpretovať množstvom spôsobov. Jedna zo zaujíma-
vých interpretácií je IQ. Zaujímavé je to najmä vo svetle, že vyše 65% matu-
rantov by malo vraj úspešne (!) študovať na vysokých školách, pričom maturitu
by malo úspešne absolvovať vyše 70% (a výhľadovo až 85%) celej populácie.
Mnoho ďalších (veľmi zábavných) interpretácií prenechávam čitateľovi.

Problém hromady skál. Máme hromadu skál. Ak z nej odstránime jednu skalu,
zrejme tam ostane hromada skál. Ak odstránime ďalšiu skalu, ostane tam stále
hromada skál . . . Ale ak nám po jednom budú skaly miznúť, tak jedného pek-
ného dňa už nepovieme, že nám ostala hromada skál, ale že nám ostali napr.
3 skaly. Je možné, že už skôr prehlásime, že tam nie je hromada skál, ale len,
povedzme, 8 skál. Proste – príde deň, keď vidíme kvalitatívnu zmenu: namiesto
hromady skál máme n skál, kde n je neveľké prirodzené číslo, ktoré obvykle nie
je presne určené.

A teraz vezmime počet hodín matematiky od 1. triedy ZŠ po maturitu. To je
naša hromada skál, v súvislosti s ktorou vzniká prirodzená otázka. Koľko hodín
matematiky nám môžu zobrať bez našich ostrých protestov? Pri akom počte
odstránených hodín matematiky sa vzbúrime?

Názov tejto konferencie Jak připravit učitele matematiky vystihuje v súčas-
nosti asi najzávažnejší pedagogický problém: čo a akým spôsobom žiakov
naozaj z matematiky učiť, a naviac tak, aby sa to dalo zvládnuť vo vymed-
zenom čase. (Kvôli spresneniu: mám na mysli, že zvládne to študent vstrebať
a nie učiteľ odučiť.) Čas totiž nenatiahneme, viac ho nebude a zatiaľ sa stretá-
vame s tým, že nám, matematikom, ho stále uberajú. Lebo – súdiac podľa
hodinových dotácií daných našimi ministerstvami školstva pre jednotlivé pred-
mety – pre uplatnenie sa na trhu práce je zrejme lepšie vedieť po anglicky napr.
na úrovni 100 000 000-tého miesta (všimnite si prosím len počet Britov, Ameri-
čanov, Austrálčanov a Kanaďanov, takže si musíte hodne fandiť, ak sa chcete
na takom poprednom deväťcifernom mieste umiestniť), ako vedieť nejakú prí-
rodnú vedu alebo nebodaj matematiku na úrovni napr. 80-ho miesta na svete.

Becvar - text.indd   116Becvar - text.indd   116 26.11.2010   11:09:0126.11.2010   11:09:01



117

V tom druhom prípade všakmusíte byť vo svojom odbore lepší, ako vedec No. 1
mnohých štátov, lebo štátov je o dosť viac ako 80. Toto nie je boj proti anglič-
tine, ale ja vo svetle tých 100 miliónov resp. 80 považujem za lepšie najprv byť
v niečom odborníkom a až potom to vedieť po anglicky. Ináč je to na smiech . . .

V roku 2009 v rámci 18. medzinárodnej matematickej súťaže stredoškolákov
v Gyule (Maďarsko) som mal tú česť vypočuť si veľmi zaujímavú prednášku
Laciho Lovásza, prezidenta IMU (International Mathematical Union) a zároveň
človeka, ktorý získal snáď všetky najvyššie ocenenia, ktoré matematik môže
získať. V jednej časti svojej prednášky sa venoval otázkam, ktoré sa výsostne
týkajú nosnej témy tejto Pražskej konferencie. Bolo to mimoriadne zaujímavé
napriek tomu (a pre mňa možno skôr práve preto), že som si vypočul moje
vlastné, už dávnejšie formulované názory o téme. Lenže má to celkom inú váhu,
keď to povie Laci Lovász. Uvediem teda voľný preklad niektorých hlavných
myšlienok jeho prednášky:

Samozrejme, pravidelne čítam len niektoré časopisy, aby som mohol sledo-
vať vývoj v mojom odbore. Neraz sa mi však dostane do rúk aj tzv. menej
významný časopis, ale ešte sa mi nepodarilo otvoriť žiadny taký, v ktorom by
som nenašiel niečo naozaj zaujímavé. Aby som ilustroval takmer neuveriteľný
nárast množstva informácií, uvediem niekoľko čísel. Uvažujme asi 6 000 časo-
pisov z matematiky, priemerne 4 čísla ročne po 8 článkov v každom čísle dá
8 · 4 · 6 000 = 192 000 článkov ročne, t.j. 526 denne. To je – aj pri určitom
prekrývaní sa – obrovský prísun informácií a má to ďalekosiahle dôsledky. Sa-
mozrejme väčšina nových poznatkov je len pre špecialistov, časť z nich by však
mala byť zaradená do výučby v najvyšších ročníkoch univerzít, určitá malá časť
aj do výučby na stredných školách a niečo máličko aj do výučby ZŠ. Lenže zís-
kať pridaný čas na výučbu ďalších poznatkov prakticky nie je možné. Takže
nové poznatky sa dajú zaradiť jedine na úkor starších. Čo ale z vyučovania
matematiky vynechať? Toto je kľúčová otázka a ani ja nie som schopný na
ňu odpovedať! Musím povedať pre tých, čo chcú vynechať klasickú geometriu,
že práve na nej sa dá logická výstavba matematiky (a vedeckej disciplíny vôbec)
najlepšie ukázať. Geometrické videnie je obvykle úžasne nápomocné pri riešení
úloh, ba čo viac, nedostatok geometrického videnia prakticky znemožní viacero
povolaní. Povolanie napr. stavebného inžiniera určite. Klasickú geometriu by
som ja nevynechal. Na druhej strane si myslím, že teória grafov by sa na pri-
meranej úrovni mala dostať do osnov stredných škôl. Potiaľ teda Laci Lovász.

Podľa môjho názoru by mal niekto nabrať odvahu a navrhnúť, čo vynechať.
Je to samozrejme veľké riziko, ale nestačí povedať, čo nevynechať . . . Obrovské
štúdie o tom, ako skrátiť jednu tému z 12 hodín na 11 situáciu nerieši, lebo
toto na 4 celkoch dá len 4 hodiny. A naviac sa nám potom znovu objavuje
problém hromady skál : nedá sa to ešte za hodinku menej, teda za 10 hodín?
A o trochu neskôr už len za 9 hodín? Alebo aj za menej?

Podľa mojich skúseností zo 40-ročného učenia na technikách vývoj v po-
sledných rokoch svedčí o naprostom nedostatku logického myslenia u veľkej
časti mládeže, takže okrem už Lovászom spomínanej teórie grafov by mala byť
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zaradená aj pomerne silná logika. Je tu však nástojčivá otázka: Kde získať
čas? Na matematických, prírodovedeckých a pedagogických fakultách, kde sa
pripravujú budúci učitelia matematiky, sa tak lineárna algebra, ako aj počet
diferenciálny (a neskôr integrálny a aj všetko ostatné) buduje striktne od zá-
kladov. Lenže na technikách sa tiež nedá spoliehať na to, čo sa žiaci z lineárnej
algebry a počtu diferenciálneho naučili na stredných školách – veď niekedy aj
odčítavanie v množine dvojciferných čísel je pre mnohých našich študentov už
takmer neriešiteľným problémom. Takže na technikách sa tiež začína lineár-
nou algebrou, pokračuje sa počtom diferenciálnym, počtom integrálnym, . . .
Spomínané typy škôl však zahrňujú podstatnú časť žiakov, ktorí sa stretnú
(alebo by sa aspoň mali stretnúť) s poriadnou matematikou. Ponúka sa tak
logický záver: ak na nejakej strednej škole majú nadbytok hodín matematiky,
môžu učiť diferenciálny počet ako pridanú hodnotu. Ale na všetkých ostatných
stredných školách by sa toto mohlo vynechať!? Veď tí, ktorí na žiadnu vysokú
školu nepôjdu, naozaj nebudú diferenciálny ani integrálny počet potrebovať.
A tí, ktorí na VŠ pôjdu, budú diferenciálny aj integrálny počet preberať od
podlahy. Je predsa trápne, ak maturant nevie odlíšiť rovnicu priamky od rov-
nice paraboly, nevie nájsť rovnicu priamky kolmej na danú priamku (ale nevie
to ani len nakresliť), nemá ani poňatia o zákone transpozície implikácie (ba ani
o implikácii a ostatných logických operáciách), ale bude sa pýšiť tým, že vie
integrovať funkciu sinx, dokonca v hraniciach od 0 po π . . . Samozrejme, nemá
ani poňatia o tom, čo za číslo je to π. Ak náhodou aj vie, že je to Ludolfovo
číslo, tak vie len takmer nič nehovoriaci názov. Nepochybujem, že mnohí po-
vedia o tomto návrhu, že je to hlúposť. Do určitej miery súhlasím – ale potom
stále ostáva nástojčivá a konštruktívna otázka: čo vynechať?

Matematická komunita (aspoň v SR) sa nedokáže chovať ako jednotný a silný
cech, nie sme schopní brániť sa. Práve naopak, často medzi odborne najslabšími
členmi tejto komunity sa nájdu takí, ktorí prehlasujú, že čokoľvek odučia za po-
lovičný čas a práve to spôsobuje naše (možno až neriešiteľné) problémy . . . Lenže
priemerný študent (o toho nám ide, tých je veľa) potrebuje ČAS. A o ten čas
matematická komunita nebola schopná nekompromisne zabojovať vtedy, keď
najvýznamnejšou črtou prípravy reformy školstva (RŠ) sa stal úbytok hodín
matematiky, a teda aj úbytok potrebných učiteľov matematiky. My teda mu-
síme riešiť oveľa zložitejšiu otázku, ako kolegovia napr. v Maďarsku: nie len čo
vynechať kvôli pribúdaniu poznatkov, ale aj ako ten zvyšok obsahu stihnúť
za oveľa kratší čas. Je otázne, či sa to vôbec dá. Skôr nie, aspoň nie kvalitne.
Uvedomte si, kolegyne a kolegovia, koľko času Vám zabralo štúdium matema-
tiky, aj keď ste všetci z matematiky nadpriemerne nadaní. Ak si niekto z nás
o sebe myslí, že to vie odučiť tak dobre, že aj priemerný študent zvládne látku
na dobrej úrovni za polovičný čas, ako sme to zvládli my, tak je to vlastne
neúcta k sebe samým a vo veľkej miere aj k našim učiteľom – predchodcom.
Takže na toto krátenie času sme nikdy nemali pristať! Pridám kúsok štipľavého
korenia: Do toho boja o čas sa mali hromadne zapojiť najväčšie matematické
(t.j. vedecké) kapacity, ktorým to však bolo neraz úplne jedno, veď im predsa
stačí tých pár geniálnych študentov, ich to uživí. Vôbec ich netrápi, že pod-
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statná časť žiakov to predsa nemôže zvládnuť, a že pokles hodín matematiky
o 1/3 samozrejme implikuje pokles potrebných učiteľov matematiky o 1/3,
takže otázka by znela nie len tak, že ako pripraviť učiteľa matematiky, ale aj
koľko ich bude treba pripraviť . . .

Gaussova krivka ukazuje, že géniovia a ajmimoriadne chytrí sa budú (našťas-
tie) rodiť; peniaze z EÚ na RŠ (pozor – nie na školstvo, ale na jeho reformu!)
vidím ako snahu o čo najmenšie σ, teda aby bola tá množina od mimoriadne
chytrých nahor čo najmenšia – tú si predsa potom pár bohatých západných
firiem kúpi. Pri malom σ vzniká veľká množina stredne vzdelaných (aj keď na
papieri budú mať vysokoškolské vzdelanie), ktorí sa možno hodia k obsluhe
trochu zložitejších strojov, ale určite nie k ich vymýšľaniu. A o to tu predsa
ide.

Takže som nabral odvahu navrhnúť, aby sa diferenciálny (a samozrejme aj in-
tegrálny) počet vynechal z osnov podstatnej časti stredných škôl. Po zdrvujúcej
kritike môjho návrhu prosím nezabudnite uviesť dostatočne veľký celok, ktorý
možno vynechať, lebo naozaj nestačí napísať, čo nevynechať. A pri krátenímno-
hých celkov o jednu hodinku nezabudnite na problém hromady (ubúdajúcich)
skál.

Prajem všetkým veľa síl a mnoho dobrých nápadov pri zabezpečovaní prí-
pravy budúcich učiteľov matematiky.

� � �

Minimalizmus. Akože ináč, učiteľ je netvor, ktorý má radosť, keď študenta
môže zo skúšky vyhodiť. Nikoho pritom ani nenapadne vziať do úvahy aspoň
ten fakt, že učiteľ si tým pridáva prácu, za ktorú nebude platený – skôr nao-
pak,možno sa stane nezamestnaným. Takže už dávnejšie je na učiteľov vyvíjaný
tlak, aby vopred stanovili akési minimálne počty bodov, ktoré študentovi zaru-
čia, že skúšku dostane. Napr. na zápočet stačí 51% možných bodov, na skúške
treba získať 60% všetkých možných bodov, body získané za semester tvoria
30% skúšky a podobne. Všetko spolu poskytuje naprosto iracionálny obraz,
ktorého podstatou je, že študent by neraz za menej ako 40%-ný výkon mal
dostať skúšku, lebo tie dobré body sa v podstatnej miere prekrývajú. Študenti
sa samozrejme takýchto vopred stanovených podmienok dožadujú. Absurdnosť
podobných vopred stanovených podmienok však vynikne, keď sa študenta opý-
tam, či by mu stačil 40%-ný nedeľný obed, alebo čo by povedal, keby po 40%
filmu alebo koncertu skončili s produkciou, lebo však to už stačí . . .

Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Katedra kvantitatívných metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Vojtech.Balint@fpedas.uniza.sk
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KAM SMĚŘUJE ČESKÉ ŠKOLSTVÍ?

Dag Hrubý

Pokud budou vysoké školy placeny za počet studentů,
dojde nutně k poklesu úrovně absolventů a úrovně vzdělání.

V programových prohlášeních všech vlád po roce 1990 se můžeme dočíst,
že je školství pro vládu prioritou. Když se však zamyslím nad tím, kam se
naše školství díky těmto prioritám dostalo, tak si dovoluji doporučit budoucí
vládě, aby se úvahám o prioritě školství ve svém programovém prohlášení raději
vyhnula. Učitelé očekávají konkrétní sdělení, jejichž obsahem bude mimo jiné
standard profese učitele, kariérní řád a zlepšení podmínek pro jejich práci.
Také by si rádi přečetli, jaké finanční prostředky je připravena budoucí vláda
do školství vložit. Nejčastěji využívaným údajem porovnávajícím výši výdajů
na vzdělávání v jednotlivých zemích jsou celkové výdaje na vzdělávání jako
podíl hrubého domácího produktu (HDP). Celkové výdaje na vzdělávání jsou
v průměru zemí OECD ve výši 6,1 procenta HDP. Česká republika patří mezi
sedm zemí OECD, které vydávají na vzdělávání méně než 5 procent HDP,
konkrétně se jedná o 4,8 procent v roce 2009. České školství není dostatečně
financováno a čeští učitelé pracují ve stále složitějších podmínkách. Stále jsou
však učitelé, kterým práce ve škole přináší radost, plně se věnují své profesi,
sledují odbornou a pedagogickou literaturu a tvořivě rozvíjí svůj pracovní styl.
Chápou, že vzdělání je více než kvalifikace a konkurenceschopnost.

Poměrně oblíbenou činností kritiků školských poměrů je kritikaministrů škol-
ství. Od roku 1990 se v čele ministerstva školství vystřídalo 12 ministrů, každý
z nich měl tedy pro svou práci v průměru necelé dva roky. To je ovšem velmi
málo k vytvoření a realizaci nějaké koncepce. Dostáváme se tak ke vzdělá-
vací politice v našem státě. Kdo jsou aktéři vzdělávací politiky, kteří rozhodují
o osudu vzdělání v České republice? Především se jedná o zvolené politiky,
počínaje obecním radním a konče poslanci, zejména členy školského výboru
poslanecké sněmovny. Problém je v tom, že vzdělávací problematika nebývá
významným tématem při volbách, většina lidí nepovažuje školství za politic-
kou záležitost. Politik, který by si vybral školství za nosné téma, nemůžemnoho
získat. Navíc, většina politiků není dostatečně kvalifikována pro diskusi o vzdě-
lávací problematice, jejich odborné kompetence nejsou daleko od laiků. Jsou to
však oni, kteří v závěrečné fázi rozhodnou o tom, která koncepce školství bude
přijata, zde spočívá jejich hlavní zodpovědnost. Někteří z nich si nechají po-
radit od školské administrativy a expertů. Školská administrativa představuje
další skupinu aktérů vzdělávací politiky, která je bezprostředně zodpovědná
za fungování školství. Sem patří nejvyšší státní úředníci ve školství, úředníci
odborů školství krajských a obecních úřadů, vedení školské inspekce a organi-
zace a ústavy zřízené ministerstvem školství. Jejich hlavní funkcí je sledovat
stav vzdělávací soustavy a navrhovat a realizovat změny. Na rozdíl od těch
nejvyšších se musí krajští a obecní úředníci zajímat více o rozpočet, počty
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učitelů a žáků a běžný chod škol než o obecné vize. Mezi nimi jsou i pedago-
gové, kteří původně opravdu vyučovali na školách. Zdá se, že školští úředníci
ovlivňují rozhodování ve školství více než jiní aktéři vzdělávací politiky. Na
současnou vzdělávací politiku reagují pochopitelně učitelé a jejich organizace,
rodiče, studenti, církve, zaměstnavatelé, odborové organizace a experti. Každá
tato skupina by vyžadovala pojednání o tom, jakým způsobem do školství zasa-
huje, jak je ovlivňuje [1]. Obraťme nyní pozornost k aktuálnímu dění v českém
školství a pokusme se označit problematické jevy současného českého školství.

Nadstandardně liberální prostředí

V porovnání s některými vyspělými zeměmi EU je řízení českého školství
velmi liberální, vstřícné různým alternativním přístupům a soukromým škol-
ským iniciativám. Navíc je doprovázené nedokonalou školskou legislativou,
která je napsána ve prospěch žáků a rodičů. Souhlasím s názorem [2], že škola
(gymnázium) tady není od toho, aby se věnovala jen zálibám jednotlivých stu-
dentů. Musí poskytovat široké spektrum vědomostí všem, aby ze škol vycházeli
všeobecně vzdělaní lidé. Pokud se někdo zajímá o hlubší vědomosti, musí se
zajímat také sám. Musí vzít nějakou knihu a přečíst ji. V této souvislosti bych
rád připomenul preambuli z osnov gymnázia v Bavorsku:

Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako du-
ševně čilí, chtiví učení a plní fantazie, kteří se umějí učit rychle a cílevědomě,
mají dobrou paměť, rádi se samostatně a vytrvale zabývají myšlenkovými a tvo-
řivými úkoly a ve všem ukazují připravenost brát na sebe úsilí, které od nich
vzdělávací cesta gymnázia vyžaduje. Žáci, kteří navštěvují gymnázium, musí
být připraveni pracovat hodně a vytrvale na vysoké úrovni. Musí jim být zcela
jasné, že jsou ve škole především proto, aby se učili, a že je přitom také důležitá
lidská ohleduplnost a mravní čistota. (Lehrplan für das bayerische Gymnasium,
1990)

Jak připomíná J. Pelikán [3], tak koncepce, které zakládají představy o vý-
chově především na individuální svobodě jednotlivce, zapomínají většinou, že
edukace v podmínkách školy je nejen věcí svobodného rozhodování nebo vlastní
snahy individua, ale také věci úsilí, práce, podřízenosti, a v případě nutnosti
i donucení.

Předimenzovaná síť škol

V ČR je 73 vysokých škol, založení dalších se připravuje, ve Velké Británii
je 130 vysokých škol, ale poněkud více obyvatel. Z hlediska prestiže není ani
jedna česká vysoká škola mezi prvními 200 vysokými školami na světě (UK
201–300, 2010). Ze 47 soukromých vysokých škol není ani jedna zaměřena na
přírodní nebo technické vědy. Síť středních škol je rozkolísána, nad desítkami
středních škol visí otazník jejich další existence, dochází ke slučování, splývání
a rušení škol. Do hry vstoupili aktéři školské politiky v krajích. Budeme mít
nebo už máme 14 školských systémů? Podíl soukromých středních škol činí
23,2% a církevních škol 2,5%.
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Typicky českým fenoménem je existence úplných základních škol, které mají
devět tříd. Je zřejmé, že na druhém stupni takové školy nelze zajistit aprobo-
vanost výuky. Až na výjimky, nemůže na takové škole učitel získat plný úvazek
v předmětech své aprobace. Přehnaně řečeno, všichni učí všechno. Aby nebyl
všem problémům konec, tak se na základní škole zavede povinná výuka druhého
cizího jazyka. Každý přece ví, že platí: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člově-
kem.� (nebo pokus o vtip: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátorem.�)
Zajímalo by mne, zda autoři takových vyhlášek navštívili aspoň jednu ven-
kovskou základní školu, kde mají problém už s výukou jednoho cizího jazyka.
Přesto žádný starosta (počet starostů v ČR je zhruba stejný jako ve Fran-
cii) nenavrhne, aby žáky druhého stupně základních škol z několika obcí svezl
ráno školní autobus do větší školy, moderněji vybavené, s paralelními třídami,
kde všichni učitelé jsou plně aprobováni. Už od doby Marie Terezie však platí,
že školství je na všechny časy politikum. Systém, který panuje v základním
školství u nás, by si v Bavorsku nemohli dovolit, nejsou prý tak bohatí.

Normativní způsob financování

Systém, kdy dostávají školy peníze podle počtu žáků, začíná mít charak-
ter vydírání, školy jsou nuceny přijímat z finančních důvodů podprůměrné
uchazeče. Pokud budou vysoké školy placeny za počet studentů, dojde nutně
k poklesu úrovně absolventů a úrovně vzdělání. Podobná je situace na střed-
ních školách v maturitních oborech, které jsou otevřeny prakticky každému
žákovi základní školy. Řada středních škol, včetně gymnázií, nekoná v rámci
přijímacího řízení přijímací zkoušky. Učitelé základních škol si stěžují, že učit
ve druhém pololetí deváté třídy, za situace, kdy je většina žáků přijata ke
studiu na střední školy, je stále složitější. Narůstá počet středních škol, které
nejsou naplněny ani na padesát procent. Problémy začínají mít také gymná-
zia, přibývá těch, která po přijímacím řízení zůstávají nenaplněna. Specifickým
problémem v této souvislosti jsou víceletá gymnázia, zejména v menších měs-
tech, která musí čelit negativní kampani ředitelů základních škol podporované
místními komunálními politiky. Motivace této kampaně je zpravidla výlučně
ekonomická. Navíc podporu ztrácí víceletá gymnázia i u odborné pedagogické
veřejnosti. Z druhé strany jsou víceletá gymnázia podle školské legislativy ne-
dílnou součástí českého vzdělávacího systému. Pokud je tedy zákon špatný, tak
ho změňme. Vzdáleně mi to připomíná poplatky ve zdravotnictví.

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha)

Tento dokument byl schválen vládou ČR dne 7. února 2001. Formuluje stra-
tegické cíle, k nimž by se měl ubírat vývoj českého vzdělávání v nejbližších
letech. Podle J. Průchy má však tento dokument charakter vize a ta není za-
ložena na výsledcích výzkumu české školské reality a analýzách proveditelnosti
jejích záměrů. Její praktická využitelnost je proto velmi sporná. To ostatně
potvrzuje analýza Bílé knihy zadaná v roce 2008 a publikovaná v roce 2009 [5].
Tato analýza ukazuje, že řada opatření navržených v Bílé knize nebyla usku-
tečněna vůbec, mnohá z těch, která byla realizována, měla jen velmi omezený
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dopad. Dílčí kroky v oblasti evaluace byly realizovány bez vytvoření systému,
který by zajistil návaznost na cíle vzdělávací politiky. Charakteristickým rysem
je absence ústřední vize a dlouhodobých cílů a jejich nahrazování množstvím
často vzájemně nesouvisejících „koncepčních dokumentů�. V České republice
vzniklo za posledních patnáct let v oblasti vzdělávání nepřeberné množství do-
kumentů, které mají v názvu pojem „strategie� či „koncepce.� Kvantita zde
nahrazuje kvalitu. Místo toho, abychom pracovali s jedním základním doku-
mentem a průběžně jej aktualizovali, neustále vznikají další a další „strategické
dokumenty�. Důsledkem této nadprodukce je, že ve skutečnosti v České repub-
lice nejde o žádné strategické řízení, ale spíše neřízení, kde hraje zásadní roli
operativní rozhodování. Není jasně řečeno, jaké priority v oblasti vzdělávání
v České republice máme.

Reforma školství

Reforma školství je snad stará jako školství samo, a proto spolu tvoří neroz-
lučnou dvojici. Občané, kteří provádějí reformy, se nazývají reformátoři a ně-
kteří z nich i krátce učili na nějaké škole. Osobně nemám rád pojmy „staré po-
jetí� a „nové pojetí�. Každé nové pojetí je zřejmě budoucí staré pojetí. Takový
přístup často vede až k neobjektivní kritice „starého pojetí� a vychvalování
„nového pojetí�, které však bude možno objektivně posoudit až po několika
letech. Reforma, která probíhá „ve skocích�, je navíc finančně velmi náročná
a klade značné požadavky na práci učitelů a škol. Přikláním se k názoru Bo-
humila Bydžovského, význačného českého matematika, člena JČMF, který byl
předsedou ministerské komise pro reformu středního školství na počátku dva-
cátých let minulého století:

Nelze se domnívati, že by škola mohla na dlouhou dobu ustrnout v nehybném
tvaru. Bylo by si však přáti, aby reformní pohyb ve škole byl spojitý a nenanáhlý,
aby nebylo třeba čas od času zákroků příliš silných, které školu zneklidňují nad
potřebu.

Podle mého názoru současná reforma českého školství rozhodně v souladu
s výše uvedeným výrokem není. Apelace směřující k učitelům se neopírají o po-
znatky, jež by vysvětlovaly, zda jsou učitelé na požadované změny odborně
připraveni, zda jsou v daných podmínkách schopni je realizovat a především
zda vůbec učitelé pozitivně přijímají požadavky na ně kladené a jsou ochotni
je realizovat. Stále přetrvává takový postup, kdy školští politici, či teoretičtí
pedagogové „něco vymyslí� (a může to být i něco užitečného a žádoucího)
a předloží to učitelům a ředitelům škol jako nezpochybnitelné. Autoři návrhů
očekávají, že učitelé se navrhovaných změn nadšeně chopí a začnou je usku-
tečňovat. Určitou zdrženlivost či ne zrovna horoucí nadšení pro různé změny –
jež od učitelů očekávají někteří radikální kritici stavu českého školství – nelze
vykládat jako negativní rys učitelů, svědčící o „zaostalosti� či „nízké flexibilitě�
právě českých učitelů apod. Je to rys univerzální, charakteristický i pro učitele
jiných zemí, a kromě toho spíše rys pozitivní, neboť zachovává stabilitu školní
edukace v podmínkách nestabilního světa.
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Maturitní zkouška

Učitel je také jenom člověk a sledovat se zájmem přes čtrnáct let nekonečné
úvahy o státní maturitě by unavilo i velkého optimistu. Je rovněž zajímavé,
že s formou státní maturitní zkoušky tak, jak je připravena v ČR, se můžeme
setkat mimo ČR ještě ve dvou státech na světě. Podle mého názoru by do
problematiky maturit neměla mluvit laická veřejnost a studenti. Matematika
není povinným maturitním předmětem. S připravovaným modelem státní ma-
turity zásadně nesouhlasím. Nelíbí se mi, že je stejná maturita na gymnáziu
a na středním odborném učilišti. Silně mi to připomíná 70. léta minulého sto-
letí, kdy jedním z úkolů školské politiky KSČ bylo zrovnoprávnění všech typů
středních škol. Rozhodně by měla být jiná maturita na gymnáziu (akademická
maturita) a jiná na střední odborné škole (odborná maturita). V roce 2011 bude
možné maturovat pouze ze dvou předmětů. Ten, kdo bude například maturo-
vat ve společné (státní) části maturitní zkoušky z českého jazyka a anglického
jazyka, může v profilové (školní) části maturitní zkoušky rovněž maturovat
z českého jazyka a anglického jazyka. Mám pochybnosti, zda to je cesta ke
zvýšení prestiže maturitní zkoušky. Za nevhodné rovněž pokládám, že ředitel
střední školy může rozhodnout, zda v profilové části maturitní zkoušky v roce
2011 mají studenti maturovat ze dvou nebo ze tří povinných předmětů.

Učitelé českých škol

V České republice neexistuje pevný rámec přípravy budoucích učitelů. Ke
studiu učitelství se často hlásí ti, kteří se nedostali na jinou školu, mnozí z nich
po ukončení studia do škol ani nenastoupí. Vysoké školy připravující budoucí
učitele se značně liší ve svých programech. Probíhají nekonečné diskuse, do jaké
míry mají být ve studiu zastoupeny odborné předměty a do jaké míry předměty
z předmětových didaktik, pedagogiky a psychologie, jaká má být praxe kandi-
dátů učitelství v průběhu studia. Problémy pokračují, když čerstvý absolvent
fakulty nastoupí na školu a nestačí se divit. Není vypracován žádný systém
práce se začínajícími učiteli. Každá škola to však nějak zvládá. Absolventů
učitelských oborů přibývá, avšak škol, kde mají nastoupit, ubývá.

Slibovaný standard profese učitele představuje další zahrávání si s důvěrou
učitelů. Pomohutném úvodu a široké diskusi nastal rychlý konec. Je snad jasné,
až s tím v budoucnu někdo opět přijde, že to rozhodně nevyvolá u učitelů
velký zájem. Další problém je kariérní řád pro učitele. Jeho absence je jedním
z velkých nedostatků českého školství. Doba, kdy bylo možno působit na učitele
morálními apely, už pominula. Podobně jako v zahraničí se zajímají i čeští
učitelé o 5 P: plat, postup, pravomoc, prestiž, požitky. Bohužel, až na výjimky
je výše platu učitelů závislá na počtu odučených let, je problém ocenit dobré
mladé učitele. Úvahy o definitivě a atestacích odvál čas.
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Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání patří bytostně k pólu posvátna, je čímsi souvislým, jakousi impreg-
nací, která se vyskytuje v silnější či slabší vrstvě a jejímž smyslem je uzpůsobit
člověka pro vlastní život. Disponuje člověka ke komunikaci, více než věcí se týká
způsobilosti pro vztah k druhým lidem, nejen k současníkům, ale také k před-
kům a potomkům. Vzdělání je tedy cosi takového, co disponuje člověka k tomu,
aby rozuměl světu, ve kterém žije, aby chápal, že tento svět není jen cosi sa-
mozřejmého a daného, ale cosi živého, oč je třeba se starat, aby to nepropadlo
zničení.

Kvalifikace je věcí každodennosti, jde o soubor praktických opatření a po-
stupů, jak co nejefektivněji uskutečňovat tu kterou možnost. Disponuje člověka
k tomu, aby zvládal svět, aby se uměl vyrovnávat s věcnými problémy. Kvali-
fikace může probíhat kdykoliv a její nedostatek je opravitelný, změna možná,
žádoucí. To neznamená, že kvalifikace je nepotřebná nebo nedůležitá. Dobrá
škola nekončí vysvobozením v podobě zvonění. Zvonek pouze ukazuje na čle-
nění času a v dobré škole je přehlušován žadoněním žáků, kteří, podobně jako
v babiččině pohádce, chtějí vždycky znova vědět, jak to bylo dál.

Příloha – statistické minimum

Ve školním roce 1989/1990 bylo v České republice

3 904 základních škol 1 235 714 žáků (317 žáků/školu)
225 gymnázií 101 371 žáků 16, 2%
375 středních odborných škol 186 476 žáků 29, 8%
646 středních odborných učilišť 338 175 žáků 54, 0%
1 246 středních škol 626 022 žáků
23 vysokých škol (69 fakult) 113 417 studentů

V maturitních oborech bylo 46 procent žáků. Po roce 1989 došlo za demogra-
fického poklesu k obrovskému nárůstu počtu středních škol až na 2 100 v roce
1996/1997. Od tohoto roku dochází ke snižování jejich počtu. Navíc od roku
2006/2007 došlo ke změně metodiky statistického zpracování, která komplikuje
srovnávání počtu středních škol v posledních dvaceti letech.

Ve školním roce 2008/2009 bylo v České republice

4 133 základních škol 816 015 žáků (197 žáků/školu)
377 gymnázií 102 714 žáků 22, 2%1

1 061 středních odborných škol a učilišť 360 360 žáků 77, 8%2

1 438 středních škol 463 074 žáků
71 vysokých škol 338 435 studentů 3

1 Bez žáků NG. 2 Bez žáků K, NS a ost. 3 Bez státních VŠ – 2 školy.
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Z celkového počtu 360 360 žáků SOŠ a SOU bylo v maturitních oborech
245 366 žáků (53%), v oborech s výučním listem 114 994 žáků (24,8%). Celkem
bylo v maturitních oborech na středních školách České republiky 348 080 žáků
(75,2%). V porovnání s rokem 1989/1990, kdy bylo v maturitních oborech
středních škol 46% procent žáků, se jedná o nárůst téměř 30%. Na vysokých
školách je akreditováno více než 3 500 oborů.
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POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ

Petra Surynkov́a

Geometrie je základem mnoha oborů, její výuce je tedy nutno věnovat pat-
řičnou pozornost. Syntetická geometrie však dnes bohužel nepatřímezi oblíbené
partie školské matematiky, a proto bychom se měli snažit její studium učinit
zajímavější a atraktivnější. Jednu z cest dosažení výše uvedených cílů spatřuji
ve využití moderního počítačového softwaru a počítačového modelování.

Proč je geometrie důležitá

Geometrie je důležitá pro každého, nejen pro technika, konstruktéra, archi-
tekta či stavebního inženýra. Všichni potřebujeme dobrou prostorovou předsta-
vivost, abychom se dokázali v řadě situací rychle a správně orientovat a dobře
vnímat svět kolem sebe. Studium geometrie podporuje naši tvořivost a učí nás
logickymyslet. Tato disciplína je všeobecně užitečným nástrojem, neboť mnohé
vědomosti jsou lépe zafixovány, jsou-li podpořeny výstižným a názorným ob-
rázkem.

Na syntetickou geometrii můžeme nahlížet jako na samostatný obor, nebo
jako na podpůrnou součást jiných oborů. V současné době se bohužel setká-
váme s názorem, že klasické rýsování je již přežitkem a že po nástupu počítačů
je jeho znalost zbytečná. Počítač je sice při konstruování, navrhování či modelo-
vání nejrůznějších objektů velmi účinným nástrojem, geometrické zákonitosti je
však nutné v každém případě stále znát. Projekce skutečných reálných objektů
a situací, jejich zakreslování, navrhování objektů nových atd. se totiž neobejde
bez klasických znalostí prostorových vztahů. Nemusíme snad zdůrazňovat vý-
znam prostorové geometrie, která je nezbytná v řadě technických oborů; o to
více je potřebná rovinná geometrie, na níž stereometrie přirozeným způsobem
staví.

Je možné se geometrii naučit?

Studium geometrie je náročné. Ať už jde o planimetrii, stereometrii nebo kla-
sickou deskriptivní geometrii, vždy se potýkáme s malou úspěšností studentů
a s jejich nezájmem se geometrii učit. Výuka planimetrie a stereometrie na
základních a středních školách však dnes často bývá opomíjena i pedagogy. Po-
kud při výkladu nezbývá čas, bývá redukována nebo dokonce zcela vynechávána
právě geometrie. Především v nižších ročnících by však měla být v matematice
na jednom z prvních míst.

„Nemám prostorovou představivost, geometrii se tedy nemohu naučit.� To
je velmi častý argument žáků a studentů, pokud se geometrii nechtějí učit.
Tento mýtus je poměrně často zakořeněn i mezi pedagogy, kteří proto nemají
zájem vymýšlet novémetody výuky a zpřístupňovat tak geometrii žákům a stu-
dentům. Prostorovou představivost se můžeme do jisté míry naučit, rozvíjet ji
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a zdokonalovat. Je však třeba začít brzy, v raném dětském věku. Je dokázáno,
že vhodnou dobu učení prostorového vidění lze promeškat. Musíme tedy klást
důraz na výuku geometrie zejména na základní škole. Kvalitní výuku geometrie
právě na základní škole považuji za podstatnou a nenahraditelnou. Pokud k ní
nedochází, je obtížné mezery dohnat – na střední škole je to náročné, na vysoké
škole téměř nemožné!

Žáci a studenti se dnes často potýkají s nedostatečnou zručností při rýso-
vání. Tomu se však dá alespoň částečně předejít. Je důležité, abychom nejprve
při výuce začínali s kreslením náčrtků rovinných a prostorových objektů, a te-
prve poté přešli k vlastnímu rýsování. V tomto ohledu může výrazně pomoci
i výtvarná výchova. Správné črtání nebo i samotné rýsování je však dnes ob-
vykle považováno za zbytečnou, nesmyslnou a zastaralou činnost. Studenti se
domnívají, že pokud se budou uplatňovat v technických oborech, nikdy v praxi
klasickým způsobem rýsovat nebudou. To je samozřejmě pravda – počítačové
navrhování a elektronická tvorba je dnes běžným standardem. Správné črtání
a rýsování má však velmi důležitou roli ve fázi navrhování. Žádný software ne-
dokáže nahradit tužku a papír v okamžiku, kdy má například architekt nápad
a potřebuje jej rychle vyjádřit, zaznamenat a rozvíjet. V takové chvíli se ukáže
přímá tvorba vlastní rukou jako nenahraditelná. A aby byl takový náčrtek sro-
zumitelný i ostatním, je nutné, aby splňoval základní principy geometrického
zobrazování. V případě architekta by mohlo jít třeba o lineární perspektivu.

Geometrie by se měla učit názorně. Nikdy by nemělo docházet k tomu, že
se ta či ona konstrukce stane naučeným postupem, pod kterým žáci nic nevidí.
I když se během školních let rýsování postupně stává zažitou metodou, na žád-
ném stupni výuky geometrie pouze s ním nevystačíme. Zejména ve stereometrii
je důležité dobře vnímat vztah mezi tělesem a jeho obrazem. Smysluplné využí-
vání modelů je velmi užitečné, žáci a studenti je mohou s úspěchem sami vytvá-
řet. Různé „geometrické hrátky� určené pro rozvoj prostorové představivosti
nejsou názornou pomůckou jen pro mladší žáky, ale nadchnou i středoškoláka
a vysokoškoláka.

Jak zvýšit zájem o studium geometrie, využití počítačů ve výuce

Díky vlastním zkušenostem s výukou deskriptivní geometrie na vysoké škole
(Fakulta strojní ČVUT, Fakulta architektury ČVUT a Matematicko-fyzikální
fakulta UK) vím, že studenty, kteřímají problémy s geometrií (nedokážou např.
zrekonstruovat prostorovou situaci z rovinného obrázku), lze zaujmout jinou
částí geometrie. Tito studenti jsou často manuálně zruční, umí vytvářet pro-
storové modely, různé vystřihovánky, skládanky atp. Při jejich tvorbě rozvíjejí
svou prostorovou představivost, jsoumotivováni k samostatné práci. Geometrie
se pro ně postupně stává zajímavější a více je baví. Navíc lze vzniklé materiály
dále využívat jak při výuce, tak při samostatné domácí přípravě studentů.
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Geometrie by se v každém případě měla učit názorně, logicky a zajímavě,
mělo by být zdůrazňováno její využití v praxi, neboť z reálných situací vždy
vycházela. K jejímu rozvoji přispívá také výtvarné umění – architektura, ma-
lířství, sochařství. Pokud ji oddělíme od praxe, stává se pouhou teoretickou
vědou, která není dnešním studentům příliš blízká.

Moderní software a počítačové modelování rovněž umožňují zvýšit zájem
o geometrii. Při výuce stereometrie nebo deskriptivní geometrie lze využívat
názorné 3D počítačové modely, statické modely či animace. V dnešní době jsou
většinou počítačové modely dostupnější než modely fyzické, nabízejí mnohé
možnosti, které fyzické modely neposkytují. Můžeme např. nechat část modelu
„zmizet� a nahlédnout dovnitř, můžeme zvětšit a zvýraznit důležitý detail. Lze
snadno ztvárnit princip vzniku určitého objektu, jednotlivé modely porovnávat
a zdůrazňovat jejich podobnosti či naopak odlišnosti. S modely na počítači
lze také libovolně „hýbat�, otáčet je, studovat různé pohledy na daný objekt
a odhalovat tak nejrůznější prostorové zákonitosti.

Většina studentů se shoduje v tom, že pokud prostorovou úlohu, kteroumají
řešit bez jakýchkoli názorných pomůcek, vidí vymodelovanou na počítači, pak
její pochopení a následné nalezení řešení je mnohem snazší. Co však pokládám
za nejdůležitější, je skutečnost, že takovýto „virtuální model� může mít každý
student k dispozici doma na svém počítači a může jej používat přímo při své
přípravě, jejíž tempo si sám volí. Na druhé straně je třeba říci, že fyzické mo-
dely poskytují onu nezastupitelnou zkušenost reálného kontaktu s hmotným
objektem, který nám žádný počítačový model zajistit nemůže. Co však mů-
žeme s jistotou říci – geometrie na počítači studenty zajímá a její výuka je tak
pro studenty lákavější. Ovšem pozor! Počítače pouze usnadňují práci, stále je
nutné geometrické zákonitosti dobře znát.

Při vlastním počítačovém modelování je značnou výhodou dobrá prostorová
představivost, při vytváření složitějších objektů je takřka nezbytností. Pokud
se o modelování pokouší někdo, kdo nemá prostorovou představivost příliš roz-
vinutou, neznamená to, že bude neúspěšný, neboť modelovací software udělá
spoustu práce za něj. Většinou tyto programy nabízejí mnoho předdefinovaných
objektů, ukáží je a znázorní jejich prostorové vztahy. Takový tvůrce však nemo-
deluje podle toho, co si sám představí a vymyslí, ale podle toho, co mu dovolí
program. Navíc často nemá předem jasnou představu o tom, co chce vlastně
vytvořit, a své rámcové nápady upravuje podle možností softwaru. V tomto
směru mohou být moderní a dokonalé nástroje i omezující.

Jako příklad můžeme uvést tvorbu designu u moderních automobilů. Od
doby, kdy se pro jejich navrhování používají výhradně počítače, jsou si mnohé
automobily dosti podobné. Ani ne tak ve tvarech karosérií, ale především v de-
tailech (zaobleních, návaznostech dílů). Samozřejmě je to do jisté míry dáno po-
žadavky na bezpečnost a aerodynamiku, ale většinu detailů vyřeší modelovací
nebo výrobní software, který velmi často pracuje podle jednotného algoritmu.

Někdy se stává, že počítače prostorovou představivost spíše ubíjí, studenti
zleniví, a takové studium pak nepřináší žádné výsledky. Myslím si, že je chyba
s geometrií na počítači začínat nebo ji do výuky zařazovat příliš brzy. Studenti,
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kteří si u relativně snadných počátečních úloh zvyknou na počítačově „přesné�
rýsování a na možnosti snadných oprav, nejsou potom ochotní promýšlet po-
stup práce dopředu a rýsovat ručně. Na papíře se taková chyba odstraní hůře.
Ovšem právě promýšlení postupu je nezastupitelný prostředek při rozvíjení
nejen prostorové představivosti, ale i logického myšlení. Na počítači lze snadno
řešit úlohy metodou pokus-omyl, to však není optimální postup. Řešení geome-
trických úloh bez počítače (alespoň z počátku) nás nutí pečlivě promýšlet své
postupy. V každém případě je vždy nutné zvažovat, kdy je práce na počítači
a především počítačové modelování žádoucí, a kdy je naopak nevhodné.

Existuje tedy celá řada výukových metod a postupů, které mohou zvýšit
zájem o studium geometrie a úspěšnost v jejím absolvování. Počítače mohou
být jednou z možností, jak dát výuce geometrie nový rozměr a znovu ji chápat
jako nezbytnou součást technického vzdělání.

Jak testovat prostorovou představivost?

Jak jsem již uvedla, ve výuce geometrie je podstatná především prostorová
představivost. Ukázala jsem i některé možnosti, jak lze prostorovou představi-
vost rozvíjet a zdokonalovat. Nezbytnou součástí procesu výuky je i ověřování
a srovnávání dosažených výsledků. I u prostorové představivosti potřebujeme
zjistit, jak na tom studenti jsou, případně zda dosáhli nějakého pokroku. Tes-
tování je však v tomto případě poněkud obtížné. Jako efektivní způsob se opět
jeví různé prostorové hrátky, viz úlohy 1 a 2. Třetí úloha představuje jedno-
duchý příklad na použití symetrie. Lze také využít úloh na správné přiřazení
například pravoúhlého průmětu k prostorovému obrázku, viz úloha 4. Nebo
naopak můžeme zadávat úlohy opačného charakteru, tj. nechat studenty načrt-
nout jednoduché těleso do připravené sítě podle půdorysu, nárysu či bokorysu.
K těmto úlohám není třeba žádné speciální vzdělání v oblasti geometrie, po-
kud jsou studentům vysvětleny základní pojmy – půdorys, nárys a bokorys.
Ale i v tomto případě lze zadání pochopit pouze z názorného obrázku. Existuje
celá řada podobných úloh, studenti jemohou sami vytvářet. Vymyslet takovýto
příklad je mnohdy těžší než jej vyřešit.

Počítače mohou usnadnit práci i pedagogům. Znám to z vlastní zkušenosti.
Při tvorbě testovacích geometrických úloh využívám ke kreslení obrázků jed-
noduché počítačové programy.

Úloha 1

Kolik kostiček bylo odebráno
z krychle o rozměrech 6× 6× 6 ?
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Úloha 2

Z možností a), b), c), d) vyberte tu, která správně doplní řadu:

Úloha 3

Zobrazte rovinný útvar ve středové souměrnosti podle středu S, využijte
čtvercovou síť.
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Úloha 4

V názorném promítání je zobrazeno těleso (umístěné v pomocné krychli –
tečkovaná). Sestrojte půdorys, nárys a bokorys objektu do připravených polí
a popište průměty vrcholů, tj. zakreslete objekt tak, jak jej vidíte z vyznačených
směrů.

Ukázky počítačového modelování

Během svého studia i při pozdějším pedagogickém působení jsem vytvořila
celou řadu studijních a výukových materiálů, statických i animovaných 3D
modelů. Při výuce stereometrie využívám prostorové modely geometrických
situací, které tak studentům usnadní pochopení prostorových vztahů. Při výuce
klasické deskriptivní geometrie ukazuji využití geometrie v praxi, a to jak na
modelech stavebních ploch, tak na konkrétních reálných objektech a stavbách.

Podívejme se nyní na ukázky počítačového modelování. Všechny následující
obrázky jsem vytvořila v programu Rhinoceros a využívám je jako studijní a vý-
ukové materiály na MFF UK a na FA ČVUT. Rhinoceros je levný a dostupný
software obsahující množství kvalitních modelovacích nástrojů a funkcí. Je také
kompatibilní s jinými aplikacemi pro kreslení, design a modelování a většina
škol, kde se počítačové modelování používá, vlastní jeho licenci. Navíc jsou pro
žáky k dispozici různé demoverze.
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Obrázek 1: Půdorys a nárys průniku dvou rotačních ploch. Úkolem stu-
denta je sestrojit v půdoryse a náryse průnikovou křivku těchto dvou ploch.

Obrázek 2: Prostorové modely, které umožňují lepší pochopení situace.
Dokážeme si lépe představit, jak průniková křivka daných dvou ploch vypadá.

Ukázky modelů ploch stavební praxe

Obrázek 3: Frézierův cylindroid použitý k zaklenutí stoupající chodby.
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Obrázek 4: Plocha šikmého průchodu v názorném promítání, vpravo její
půdorys a nárys.

Obrázek 5: Plocha šikmého průchodu u Negrelliho viaduktu – Praha, ČR
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Obrázek 6: Střecha z přímých kruhových konoidů.

Obrázek 7: Hyperbolický paraboloid jako střecha.
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Obrázek 8: Přímý šroubový konoid jako spodní část točitého schodiště.

Obrázek 9: Cyklická šroubová plocha.
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Geometrie v architektuře

Obrázek 10: Hyperbolické paraboloidy u zastřešení – St. Mary’s Cathedral,
San Francisco, USA

Obrázek 11: Rotační jednodílný hyperboloid – katedrála (architekt Oscar
Niemeyer) – Brasília, Brazílie (http://www.trekearth.com)
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Obrázek 12: Kulová plocha jako kupole – Bazilika sv. Petra – Řím, Itálie

Obrázek 13: Použití části kulové plochy a pendentivů k zaklenutí – Bazilika
sv. Petra – Řím, Itálie
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Závěr

Studijní materiály, které jsem v průběhu několika let vytvořila, zařazuji do
výuky, a to jak na FA ČVUT, tak na MFF UK. Součástí těchto pomůcek jsou
také počítačové animované modely. U studentů zaznamenávám velmi kladný
ohlas, neboť některé modely vytvářejí právě oni. Podle jejich reakcí vím, že
právě díky tomuto přístupu vnímají geometrii jako moderní a zajímavou dis-
ciplínu. Zdá se tedy, že počítačové modelování je velmi vhodnou didaktickou
pomůckou, jeho využitím se zlepšila úroveň výuky.

Mým záměrem je stále zdokonalovat a rozšiřovat sbírku počítačových mo-
delů, vymýšlet nové přístupy a metody ve výuce geometrie a snažit se, aby
tato disciplína nebyla tak opomíjena, ale aby jí byla věnována mnohem větší
pozornost, než je tomu doposud.

RNDr. Petra Surynková
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
petra.surynkova@mff.cuni.cz
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Z MÉHO (PEDAGOGICKÉHO) ŽIVOTA

Emil Calda

Bohatý pedagogický život je jediné bohatství,

které vám nikdo nevytuneluje.

Po dobu více než padesáti let jsem skoro každý den (vyjma prázdnin) stával
u tabule, kterýmžto počtem let svého učitelování se nechlubím – je to pouhé
konstatování faktu, se kterým jsem se smířil, protože mi nic jiného nezbývá.
Změnit se sice nedá, ale možná se dá využít k vyprávění o tom, jaké to bylo,
když někteří účastníci této konference ještě nebyli.

Prvních patnáct let z uvedené doby jsem učil ve stejné školní budově, na
které se během mého působení střídaly (kromě ředitelů) tabulky s označením:
14. Jedenáctiletá střední škola, Střední všeobecně vzdělávací škola, Gymná-
zium, Gymnázium W. Piecka. Učil jsem tam matematiku a fyziku, jednou do-
konce i deskriptivní geometrii, ale pak, když mě vzali na Matematicko-fyzikální
fakultu, jsem učil budoucí učitele už jenom matematiku. Činím tak v malé
míře i dnes, kdy jsem to vlastní pílí a díky pochopení státních orgánů dotáhl
do důchodu. Připočteme-li k rokům, které jsem strávil před tabulí jako peda-
gog, ještě dobu, kterou jsem před ní strávil co žák nebo student, dostaneme
let téměř sedmdesát, což je doba z kosmického hlediska sice zanedbatelná, ale
z hlediska lidského poměrně dlouhá.

Lidé, kteří delší dobu žijí a pracují v určitém prostředí, získávají po čase
dojem, že už problematiku, se kterou se denně setkávají, zvládli a pociťují
nutkání se k ní vyjadřovat. A když jim to doma nedovolí manželka, tak to ve
svých vystoupeních na různých konferencích sdělují veřejnosti, což tímto činím
i já. Budu mluvit o některých otázkách, které souvisejí s vyučováním matema-
tiky na školách středních a na školách vzdělávajících v tomto směru budoucí
učitele, k čemuž mě počet let strávených před tabulí nepochybně opravňuje.

1. Vědí dnešní žáci a studenti z matematiky méně než ti včerejší?

Od počátku své pedagogické dráhy jsem na všelikých konferencích, sjez-
dech a setkáních slýchával, že s matematickými znalostmi mládeže je to na
pováženou, že studenti nic neumějí a že za onoho času to bylo úplně jinačí.
Připustíme-li, že tato tvrzení jsou pravdivá, pak největší znalosti měli žáci
a studenti těsně před tím, než jsem se stal pedagogem; od této doby se začaly
zmenšovat a tento trend pokračuje dodnes. Přemýšlel jsem nad tím, jestli se
jedná o shodu okolností nebo zda je to skutečně moje vina, ale rozmluvami
s kolegy ještě staršími než já a také studiem materiálů z minulého a před-
minulého století jsem zjistil, že k úbytku matematických vědomostí mládeže
docházelo už tenkrát. Mám dokonce podezření, že nejvíce matematických zna-
lostí měla mládež za časů Pythagora a že od této doby to jde valem z kopce. Je
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mi proto divné, jak při trvalém úbytku matematických znalostí mládeže mohla
vzniknout současná společnost, jejíž existence na matematických poznatcích
do značné míry závisí. Zdá se mi, že dnešní středoškoláci toho z matematiky
v průměru nevědí méně než jejich předchůdci – nevědí-li totiž něco z toho, co se
požadovalo před osmdesáti lety, vědí zase něco jiného, o čem ti dřívější nemohli
mít vůbec tušení. Nahlédneme-li např. do učebnice geometrie pro VII. třídu
škol středních vydané v roce 1924 nákladem Jednoty čs. matematiků a fyziků,
zjistíme, že kuželosečky byly tehdy probírány v míře, o které si dnešní geometři
mohou nechat jenom zdát. Ví dnes některý středoškolák, že polára bodu vzhle-
dem ke kuželosečce „jest geometrické místo bodů harmonických s bodem tím
vzhledem k průsečíkům kuželosečky se všemi přímkami tím bodem vedenými�?
Věděl ale tehdejší septimán něco o množinách a vektorech?

2. Je všechno, co vykládáme, důležité?

Další problém, který se po celou dobu mého působení neustále řešil a řeší
dodnes, spočívá v tom, že čas od času vznikají pochybnosti o tom, co vlastně
z matematiky učit, co je více a co je méně důležité a proč by se mělo učit tamto
a ne tohle. Nerad bych tento problém podceňoval, ale jeho řešení by nemuselo
být příliš složité, kdybychom se – a to je kámen úrazu – dokázali dohodnout.
Stačí v podstatě přihlédnout k tomu, kolik vyučovacích hodin máme k dispo-
zici, zda zvolené téma je přiměřené věku žáků a studentů, zda pro ně může být
zajímavé a zda odpovídá – řečeno poněkud frázovitě – společenským potřebám.
Dalo by se také s nadsázkou pouze mírnou říci, že na tom, co v hodinách vyklá-
dáme, příliš nezáleží – ve vyučování matematice můžeme rozvíjet samostatné,
kritické a tvůrčí myšlení studentů na jakémkoli tématu, které odpovídá stupni
jejichmatematických znalostí. Všiml jsem si také, že ve školskématematice není
mezi poučkami, větami a vzorci skoro žádná hierarchie, neboť velmi důležité
jsou všechny. Tímto přílišným zdůrazňováním důležitosti všech matematických
pouček se může nakonec dosáhnout toho, že žactvo nebude za důležitou pova-
žovat žádnou. Jen si vzpomeňte – tak dlouho u nás patřilo všechno všem, až
nakonec nepatřilo nikomu nic.

3. Mají studenti umět důkazy?

To, že matematika své poznatky – na rozdíl od ostatních věd – dokazuje,
by se před středoškoláky nemělo skrývat. Domnívám se ale, že záleží na mate-
matickém stavu třídy, ve které učíme, u jakých vět se odhodláme k důkazu
a u kterých se spokojíme s názorným zdůvodněním; žádná by však neměla
spadnout z nebe a být předložena k věření. V dobách svého středoškolského
působení jsem se odvažoval požadovat, aby studenti uměli dokázat poznatky
známé již více než dva tisíce let – větu Pythagorovu a Thaletovu, větu o součtu
úhlů v trojúhelníku, větu o obvodových a středových úhlech – a kromě nich i ně-
které elementární věty další. Připadá mi ale užitečné, aby studenti dokazovali,
resp. zdůvodňovali všelijaká tvrzení i z oblastí nematematických, i když se dů-
kazové úlohy tohoto typu vyskytují v učebnicích velice zřídka. Jaké úlohy mám
na mysli je patrné z následující ukázky:
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Dokažte, že není možné, aby jezdec na šachovnici 8× 8 prošel všemi políčky
této šachovnice tak, že začne v levém dolním rohu, na každé zbývající políčko
skočí právě jednou a skončí na políčku v pravém horním rohu.

Cvičit se v důkazových úlohách je pro žáky velmi užitečné: Může se jim po-
dařit něco dokázat aspoň v matematice, když se jim to nepovede v životě (Pe-
dagogické zásady a termíny ve výuce M&F , Prometheus, Praha, 2003, str. 24).

4. Má se od studentů vyžadovat přesné vyjadřování?

Podle publikace zmíněné o pár řádků výše „Přesné vyjadřování je vyjad-
řování, které používáme, když chceme, aby nám nikdo nerozuměl� (str. 26).
Tato nadsázka nemění nic na tom, že přesnost je jednou z vlastností, které
činí matematiku matematikou, ale přimlouvám se za to, abychom od studentů
vyžadovali také porozumění. Přesnost bez porozumění je k ničemu. Rozumí-li
student nějaké větě, dovede většinou její obsah srozumitelně formulovat – ob-
rácená implikace přitom platit nemusí. Osvědčilo se mi, že jsem od studentů
požadoval, aby výsledek, ke kterému při řešení úlohy došli, formulovali slovy.
Podařilo se mi tak časem nejen vymýtit nesmyslné formulace „Rovnice 2x = 2
má řešení pro x = 1�, ale dosáhnout i toho, že místo výroku „Řešením ne-
rovnice 2x > 2 jsou x > 1� říkali, že jejím řešením jsou právě všechna x > 1.
Vysvětlíte-li žákovskému publiku, proč trváte na přesných, resp. jednoznačných
formulacích, pochopí to a nebudou to brát jako jeden z vašich četných vrtochů.
A když to budete vyžadovat, zvyknou si také na to, že se nedělí dvěmi a nená-
sobí třema, i když jim to v důsledku častého sledování televize bude připadat
poněkud nezvyklé.

Vzpomínám si na jednu paní učitelku, kterou rozhorlilo, že v televizním po-
řadu Matematika převážně vážně, který běžel v osmdesátých letech, jsme pou-
žívali termín „kolečko�. Vysvětlovali jsme tenkrát s kolegou Odvárkem sčítání
modulo čtyři a používali jsme k tomu černé buřinky, na nichž byla namalována
bílá kolečka. Paní učitelka poslala do redakce dopis, ve kterém se pozastavovala
nad tím, že se mluví o kolečkách místo o kruzích a že ona u svých svěřenců
– patrně na rozdíl od nás – na přesné vyjadřování dbá. Trochu jsme to chá-
pali – tenkrát byla v plném proudu modernizace školské matematiky a nedivili
jsem se proto, že někteří učitelé jí byli zasaženi poněkud více. Ve své odpovědi
jsme se pokusili vysvětlit, že bílá kolečka na buřinkách nejsou kruhy, protože
kruh je útvar rovinný, zatímco kolečka leží na „buřinkové ploše�, která je spíše
plochou válcovou než rovinnou, takže kruhem být nemohou. Omluvili jsme se,
že jsme nenalezli vhodnější termín a skončili jsme větou, kterou si pamatuju
dodnes: Ve známé písni „Udělej kolečko, moje galánečko� je také požadováno,
aby galánečka udělala kolečko a ne aby kolem galána opsala kružnici.

5. K čemu mi matematika bude?

S touto otázkou jsme se v různých podobách setkali asi všichni a často jsme
pracně vysvětlovali, k čemu všemu se matematika může někdy hodit. Člověk si
ale po čase všimne, že uvedenou otázku kladou většinou žáci, kteří s matemati-
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kou příliš nekamarádí, kteří si jsou jisti, že ji nikdy potřebovat nebudou, a ptají
se jen proto, aby nás naštvali. Takovým jsem většinou říkával něco v následu-
jícím smyslu: K čemu ti matematika bude, záleží jen a jen na tobě. Možná že
k ničemu, když tě nezajímá a nebaví. Možná ale také, že je to jeden z kamínků,
z nichž se časem složí mozaika tvé životní moudrosti. Sám o sobě je každý po-
znatek k ničemu a záleží jen na tobě, co s ním uděláš. Kdyby ses aspoň trochu
snažil, možná bys později uměl lépe zápolit s něčím jiným. – Nemějte obavy,
nebudu na tomto shromáždění vysvětlovat, proč se ve školách učí matematika;
už proto, že jsem to poměrně obsáhle popsal v úvodu gymnaziální učebnice
Základní poznatky z matematiky.

Jak bylo řečeno na začátku, prožil jsem před tabulí – často popsanou mate-
matickými vzorci a symboly a občas nepořádně smazanou – více než padesát
let. Mohu více méně zodpovědně prohlásit, že bych v tom rád dalších padesát
let pokračoval, kdyby to bylo možné.

[Upravený příspěvek ze sborníku 9. setkání matematiků všech typů a stupňů
škol, Srní, 2004, Vydavatelský servis, Plzeň, 2004, str. 49–53.]

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
ecalda@volny.cz
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ARCHA MATEMATIKY

VE VÍRECH LIBERALISTICKÉ RELATIVIZACE

(O úloze matematiků v současné krizi našeho školství)

Petr Piťha

Kolegyně a kolegové,

děkuji vám za pozvání. Je pro mne významné, protože jistě víte, že nejsem
matematik, a znamená tedy, že berete vážně něco z mých názorů. Nemohu
říct, že bych byl takovým zájmem zahlcen. Vím, ke komu mluvím, a budu
proto usilovat o stručnost a přesnost. Vlastně vyslovím několik thesí. Nebudu
je příliš rozvádět, ani argumentovat, protože se mi jeví zcela jasné. V žádném
případě je nebudu obhajovat. Jsem přesycen neustálými nevěcnými debatami,
jež se podobají hádkám.

1. these

Je třeba odlišit pojem školství od pojmů vzdělávání a výchova. Cílem
učitelů a rodičů a zároveň potřebou žáků a společnosti je to druhé. Prvé je or-
ganizační a ekonomická stránka řešení základního problému. Popletení těchto
pojmů nás už dostatečně odvedlo od vlastního problému. Výsledkem je, že pro-
blém je zanedbán a společnost je svedena k pojímání školství v metafoře výroby
a trhu. Ptám se, co školy vyrábějí, co jsou jejich produkty a co se dělá se zmet-
kovým zbožím. Recyklace vstupního materiálu je pro mne záhadou. Užitečnost
zmetků lze těžko ekonomicky obhájit.

2. these

Nedostatek péče o vzdělávání a výchovu je především problémem
morálním. Nejde jen o krizi ve vzdělávání a výchově, jde o krizi v celé spo-
lečnosti, která je společností konzumní a postmoderně liberální. Na špici jejích
hodnot stojí úspěch, který se projevuje velikostí majetku a možnostmi požitků.
Pohodlí a snadnost jsou považovány za správnou cestu k jejich dosažení. Je po-
chopitelné, že v tomto schématu stává se pracovní poměr významnějším než po-
volání, práce jakousi překážkou, kterou je nutno odstranit, společenská prestiž
je měřena finančním hodnocením. Všechno dohromady demoralizuje všechny,
ale učitelskou obec zvlášť výrazně.

3. these

Ve vzdělávání a výchově jsou ve školském systému centrálními po-
stavami učitel, ředitel a inspektor. Jde samozřejmě také, a významně,
o rodiče a žáky. Ale zabývejme se sami sebou. Zcela vedlejší jsou ministr a jeho
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úřad, rušivě působí pedagogičtí odborníci řešící pseudoproblémy, ničivým ele-
mentem jsou politici. Každý svým způsobem komplikují, zamlžují či zneužívají
v podstatě jednoduché zadání nelehkého úkolu učitelů. Při dnes přijaté dok-
tríně dovedlo nás to k řadě paradoxů a debaty kolem školství jsou dokonale
zmatené.

Od učitelů žádáme, aby vzdělávali, ale nepletli se do výchovy. Jenže vzdě-
lávat bez výchovného vlivu nejde. Občas chceme, aby také vychovávali, ale
vydáme zákony, které jim v tom brání. Voláme po mravnosti, ale trváme na
tom, že vše je zcela individuální a nic není černobílé, tedy všechno je nepro-
hlédnutelně zamlženo, vše je možné a cokoli je i správné. Voláme po tom, aby
se zvedla prestiž učitelů, ale nemáme na to jim víc zaplatit, což je dnes jediná
uznaná cesta k oné prestiži. Vyžadujeme od nich skvělé výsledky, ale nevíme,
jaké mají být. Kritérium úspěšnosti v přijímacích řízeních je neplatné, když
trváme na tom, že každý má právo na vzdělání.

4. these

Učitelé, ředitelé a inspektořimají důležité role ve společnosti a pří-
sluší jim odpovídající společenská prestiž.

• Učitel

Trvám na tom, že učitelská prestiž musí být opřena o autoritu osobnosti,
která je chráněna autoritou danou zákonem. Autorita ze zákona, resp. z pod-
staty role učitele ve společnosti, je jedinou cestou k tomu, aby učiteli byla dána
zodpovědnost, které dostojí, a je dobrý učitel, nebo dosti dostojí, a je učitel,
nebo jí vůbec nedostojí, a má zmizet ze školy, protože není učitel. Role učitele
je vymezena jeho vztahem k žákům, jejich rodičům a k obci (společnosti, pro
kterou děti učí). To je podstatné. Vše ostatní jsou formální záležitosti provozu.
O budoucnosti dětí rozhoduje učitel v rámci svého vlivu. Děje se to tím, že
s nimi prožívá určitou část jejich života, která má být naplněna poznáním.
Učitel v hodině je určující element ve vzdělávání a výchově.

• Ředitel

Učitelé pracují ve škole, tj. v lidském společenství, které se zabývá setká-
váním učitelů a žáků nad učivem. Učitelé ovlivňují žáky každý sám o sobě,
a proto je třeba, aby směr jejich úsilí byl co možná stejný. O vektorový výsle-
dek vynaložené síly se stará ředitel. Ředitel je vůbec nejdůležitější postava ve
vzdělávání a výchově, protože spojuje učitele ve sbor a někam jej vede.

• Inspektor

Třetí skutečně důležitou postavou je inspektor, který není dohlížitelem na
vyplňování byrokratických hlášení, ale starším a zkušenějším rádcem učitelů.
Má je znát, tedy být personalistou v plném slova smyslu.
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5. these

Vzdělání a výchova jsou takové, jaká je celá společnost; škola je
taková, jaký je ředitel, výchova a výuka jsou takové, jaký je učitel, a stav
učitelstva je takový, jaká je inspekce. Inspekce je ovšem opět taková, jaká je
celá společnost. Tento začarovaný kruh není bezvýchodný, protože společnost
naštěstí není jednolitá. Kruh nemravnosti je prolomitelný tam, kde stojí slušný
člověk nebo skupina slušných lidí. Představme si to např. tak, že se učitelé
probudí, přestanou manifestovat za své platy a vstoupí do stávky s požadavky,
které jim umožní kvalitní práci. Pokud se budou chovat odborářsky, nezískají
ani korunu, začnou-li se chovat stavovsky, získají korunu slávy – čest, uznání,
důstojnost a posléze i větší plat.

� � � �

Nyní bych se věnoval roli a možnostem matematiků v dané situaci. Samo-
zřejmě mají tytéž základní povinnosti jako ostatní učitelé. To vyplývá z pocho-
pení obecné učitelské zodpovědnosti. Jako každý učitel může a má matematik
přijít do výuky připraven – jen tak může vyžadovat přípravu od žáků; musí být
na hodině soustředěný – jen tak může vyžadovat pozornost; musí být zdvořilý,
slušně oblečen, slušně se vyjadřovat – jen tak k tomu může žáky vést. Učitel
svým vystupováním, jednáním, ano celým zjevem, dává neustále a všude žá-
kům příklad. I mimo školu, když jde po ulici, sedí v hospodě, . . . Učitele nejde
dělat, učitelem musíme být. Učitel je slušný člověk.

Upozorním vás nyní na něco z toho, co přináší a umožňuje obsah vašeho
předmětu. Z mnoha problémů současné společnosti budu proto jmenovat ty,
pro něž dává matematika dobrá východiska k řešení.

1. Žijeme v době, kdy je vše zpochybňováno, relativizováno a považováno za
individuální. Následky jsou ztráta objektivity, nemožnost cokoli věcně posoudit
a nakonec i ztráta reality a faktu. Všeobsáhlé debaty, do nichž děti ve školách
vstupují bez podstatných potřebných vědomostí, jsou stejně devastující jako
komentáře novinářů, kteří nám zatají komentovanou událost v její prosté fak-
ticitě. Obojí vede ke vznícení emocí bez užití rozumu. Ten pak je buď pominut
vůbec, nebo je použit k aplikaci čisté logiky na nesprávná východiska. Myslím,
že obojí má své jméno v psychiatrické diagnostice.

V matematice nelze takto postupovat, a je to proto oblast, která vrací ro-
zum na pevnou půdu. Zároveň je to předmět, kde zadání úkolu má jediný
výsledek, který je správný nebo nesprávný. Rovnice nemůže vyjít nějak indi-
viduálně podle úhlu pohledu ani nemůže mít výsledek částečně správný. Jde
o předmět jednoznačně klasifikovatelný. O významu klasifikace jako objektiv-
ního zhodnocení výsledků snad mluvit nemusím. Psychologické podání pravdy
o nedostatečnosti či podprůměru je důležitá věc, ale matematiky per se se ne-
týká.
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2. Žijeme v době nedostatku přesného a úplného splnění úkolů. V životě
pak narážíme na šlendrián a nekončící výmluvy, že v podstatě je vše hotovo
a v pořádku, akorát se vloudila chybička, nebo posunul termín. Matematický
úkol je případem, kdy takto postupovat nejde. Příklad není vypočítán tím, že
žák ví, jak na to. Know how musí být aplikováno a realizováno. Je-li výsledek
příkladu např. 327, nelze přijmout žádné jiné řešení ani příklad teprve rozpo-
čítaný nebo nedokončený. Uvědomte si rovněž význam svého předmětu v době
dotazníkového zkoušení, které je při malých nebo žádných znalostech prostě
loterií. Matematika je snad jediný předmět, kde nikoho nenapadlo zadat test
s otázkami typu: Je 2× 17 rovno 34 nebo 36 nebo 0 nebo 289 – označte i více
správných odpovědí.

3. Velké heslo musíme děti naučit myslet svedlo mnoho učitelů v mnoha
předmětech k tomu, že učí děti, jak se hádat a prosazovat svůj nesmysl. Mate-
matika vyžaduje znalosti a kázeň, bez nichž žádné pořádné myšlení neexistuje.
Vyžaduje také, dík tomu, že jde o teorii, znalost teorémů a axiomů a všeho, na
čem stojí vyšší patra daného oboru. V matematice na rozdíl od některých ji-
ných předmětů není přípustné, ani možné, aby žák řešil diferenciální rovnici bez
znalosti sčítání či násobilky. Máme dnes v jiných oborech množství odborníků,
kteří mutatis mutandis neumí jejich násobilku.

V souvislosti s vedením k myšlení je třeba připomenout také význam paměti.
Mám na mysli znalost vzorečků především. Nesporně je pravda, že je můžeme
vždy znovu odvodit. Jenže pouze ztřeštěnec je bude vždy znovu odvozovat při
každém příkladu, který má řešit. Matematik trpící nedostatkem paměti bude
buď génius, který zopakuje kdykoli bleskurychle všechno poznání od Pythagora
až po Cantora atd., nebo trouba, který nikdy nic nezvládne.

4. Jinou facetou snahy naučit myslet je vztah jazyka a myšlení. Vztah
je zřejmý a posoudíme-li jazykovou stránku písemných prací žáků, žurnalis-
tiky, veřejných vystoupení politiků atd., zjistíme dost neblahý stav jejich myš-
lení (srv. chudobu slovní zásoby, chaotičnost textu, nelogické věty, vulgárnost
a agresivitu atd.).

Mateřský jazyk je také základní formou našeho myšlení a má charakter zá-
kona, který je i zemským zákonem. Jeho nedodržování nás může vposledku stát
ztrátu národní identity, vlastní hrdosti i státní suverenity. Asi celá matematika,
ale algebra určitě, mají charakter jazyka a lze odtud vést i pokus o záchranu
přirozeného jazyka. Ostatně také slovní příklady – soudím – jsou dnes pro žáky
obtížnější z důvodů jazykových než matematických.

Mluvím-li již o vztahu přirozeného jazyka a matematického jazyka, napadá
mě, že existuje celá řada forem či typů myšlení. Vezměme tři z nich: Myšlení
modo aritmetico, modo geometrico a modo verbali. Každé z nich má své vyjad-
řovací prostředky a jisté výhody. Přirozený jazyk umožňuje myšlení v předsta-
vách a metaforách, je přesný podle potřeb dané komunikace a je jaksi chvějivý
(je to přesnější než říkat, že je měkký). V geometrii odpadá tato chvějivost, ale
je zachována představa. U aritmetiky je nezlomná přesnost (možnost nedoro-
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zumění je vyloučena), ale mizí věcná představa. Není třeba rozvíjet, co tu má
učitel matematiky na starosti.

5. Jako samostatný bod bych rád uvedl úlohu matematiků v oblasti infor-
matiky. V tomto předmětu jde hodně o výchovu k myšlení a obranu myšlení.
Všichni známe výhody a nebezpečí počítačů, jmenovitě pak internetu. Obá-
vám se, že nebezpečím je věnováno málo místa. Nemá-li dojít k poškození
myšlení, musí žák vědět, že celá metafora člověka užívaná pro počítač je nebez-
pečně zavádějící. Paměť počítače nemá charakter lidské paměti, počítač nikdy
v lidském slova smyslu neví, nikdy ho nic nenapadne, není ani zkušený ani
moudrý. Je to skvělý technologický prostředek pro vyhledání informací, jejichž
úplnost, kvalitu, relevanci sám o sobě nezná a nechápe. Počítač je lepší kal-
kulačka a snadněji listovatelná encyklopedie. Bude-li si někdo zahrávat s tím,
že je to extenze rozumu, skončí špatně, protože tento přídatný mozek způsobí
atrofii mozku přirozeného. Žijeme v době povrchnosti a počítače jsou skvělým
svodem k této nectnosti.

Napadá mě, že téměř nutnými cvičeními v informatice jsou úkoly typu: Zjis-
těte, co všechno chybí v tom kterém systému pro určité téma, co všechno je tam
špatně, co všechno lze pominout, co tam vůbec nemůže být a co tam nepatří.

6. Učitel matematiky má konečně možnost vysvětlit žákům řadu morálních
pojmů, protože jsou pojmenovány týmiž slovy jako pojmy matematické, např.
rovnost, nerovnost, poměry (úměry). Jiným upozorněním týkajícím se slovníku
a vyjadřování jsou rčení typu to sis měl spočítat se všemi etickými výklady na
to navázanými.

� � � �

Vím, že jsem nepřednesl dobře sestavený příspěvek, a proto bych rád na
závěr řekl něco přesně formulovaného, co by dobře zarámovalo a shrnulo, co
jsem vám myšlenkově nabídl. Mělo by to také být něco povzbudivého. Nuže:

Současná společnost potřebuje návrat k rozumu, protože rozum je výsostným
znakem člověka, který zakládá jeho hodnotu a důstojnost, protože umožňuje
zodpovědné jednání. Matematici z povahy své disciplíny se k rozumu nemusí
vracet. Je jim zachován. Proto jsou a vždy byla matematická pracoviště a ho-
diny matematiky místy, kam se i při nejhorším ideologickém tlaku rozum mohl
ukrýt a být ochráněn. Bude tomu opět tak. Hodně zdaru.
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PÁR SLOV O REFORME ŠKOLSTVA

Vojtech Bálint

Motto: Gaussova krivka

Reforma školstva (ďalej RŠ) sa týka samozrejme všetkých predmetov na
všetkých stupňoch škôl. Neubránim sa však pohľadu matematika, ktorý učí na
technike. Koniec koncov – naša konferencia to má v názve. Keď som rozmýšľal
o RŠ a najmä keď som prichádzal s ňou do styku počas jej prípravy, tak ma
väčšinou napadali slová, ktoré sa obvykle nezverejňujú.

Nakoniec som sa ale predsa len rozhodol oboznámiť toto fórum s tým, čo „sa
dialo za oponou�. Pretože podobne ako v Čechách, aj u nás sa všetko podstatné
odohrávalo za oponou.

Dovolím si teraz oboznámiť Vás s priebehom časti prípravy reformy na Slo-
vensku. Keďže som známy tým, že sa nebojím vysloviť svoj názor, Slovenská
matematická spoločnosť (SMS) ma koncom novembra 2007 poverila, aby som
sa do tejto práce zapojil ako predseda predmetovej komisie. Navzdory mojim
protestom ma považovali za vhodnú osobu a keďže mám už dosť nepriateľov,
tak som si povedal, že tých pár naviac, ktorých si určite zadovážim, mi už veľmi
neublíži. Takže som to prijal a začali sa diať veci.

3. decembra 2007 som dostal pozvánku do Častej-Píly. Z pozvánky som sa
dozvedel okrem miesta konania len to, že zasadnutie bude v dňoch 5.–6. de-
cembra a že reč bude o RŠ. Takže 5. decembra kúsok po 9-tej riaditeľ Štátneho
pedagogického ústavu (ŠPÚ) Július Hauser otvoril rokovanie a niektorí vybraní
predstavitelia začali vyprávať, najmä Miron Zelina. Podstatou ich vyprávania
bolo, že vraj vytvorili nejaké bloky predmetov a že RŠ je potrebná, aj keď
nevedeli povedať že prečo a odvolávali sa na materiály, ktoré sme vraj do-
stali (naprostá väčšina účastníkov totiž nič nedostala). Vrchol však prišiel na
poludnie, keď rokovanie prerušili s tým, že bude obed a že od 13:00 začne za-
sadnutie jednotlivých predmetových komisií a že o 16:00 predsedovia komisií
odovzdajú vyplnené a podpísané tlačivá, ktoré nám rozdali. Na týchto tlačivách
bolo množstvo bodov najmä o tom že, ktoré časti učiva vynecháme a prečo.
V predmete matematika by to bolo 12 tlačív – za každý ročník ZŠ aj SŠ jedno.

Okrem mňa ako predsedu, ktorý nič vopred nevedel, tam bol za matematiku
doc. Vlado Rosa. Je to veľmi skúsený človek, dlhé roky bol vrchným školským
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inšpektorom, a on našťastie niečo vedel. A bol tam ešte jeden čerstvý sedemde-
siatnik, Ľudovít Bálint (zhoda mien je náhodná), ktorý na ŠPÚ roky pracoval
na osnovách a iných veciach. Takže od nich som sa počas obeda dozvedel, že
plánovaný počet povinných hodín matematiky (M) v rámci Štátneho vzdelá-
vacieho programu (ŠVP) je 7 × 4 + 2 × 3 = 34 na ZŠ a 4 + 3 + 0 + 0 = 7 na
gymnáziách, pričom doterajší počet hodín M na ZŠ bol 7 × 5 + 2 × 4 = 43
a na G bol 4 + 4 + 4 + 3 = 15. Znamenalo by to pokles o 21% na ZŠ a 53%
na G.

Asi je každému jasné, že nič sme nevyplnili a nič sme nepodpísali.

Pri začatí rokovania o 16-tej sa ihneď prihlásila doc. Beata Brestenská, pred-
sedníčka komisie za informatiku a na veľké prekvapenie začala svoje vystúpenie
takto: „Som prekvapená, že kam som to spadla, do jedného vreca s matemati-
kou. Veď matematici stále plačú, že majú málo hodín a pritom majú mizerné
výsledky.�

Dúfal som v spojenectvo aj (a možno predovšetkým) s informatikmi, ale
bez ohľadu na tento úvod som oznámil, že komisia za matematiku nesúhlasí
s pridelenou časovou dotáciou a že na takúto dotáciu nikto z nás nepripraví
osnovy a že podpíšem len to, že nikto z nás nič nepodpíše, ale že ak bude
dotácia aspoň čiastočne zmenená, tak osnovy pripravíme, ale samozrejme, nie
pre 12 ročníkov za kratučké 3 hodiny. Odpoveď Mirona Zelinu bola, že „Takto
si spoluprácu nepredstavujeme a neprišli sme sa sem hádať!� A viac som sa
k mikrofónu nedostal . . .

Druhý deň predpoludním mal prísť minister školstva Ján Mikolaj a riaditeľ
ŠPÚ vyhlásil, že Pán minister chce mať pripravený materiál večer o 17-tej na
stole a on, riaditeľ Július Hauser zaručuje, že minister ho tam bude mať, takže
všetci nech doplníme čo treba.

Takže na druhý deň, 6. decembra sme podali písomné stanovisko komisie za
matematiku presne tak, ako deň predtým: na tento počet hodín matematiky
nikto osnovy nepripraví.

Už večer 6. decembra, ihneď po návrate do Žiliny som napísal list s podrob-
nými informáciami niekoľkým osobám z matematickej komunity, o ktorých som
si myslel, že by mohli mať vplyv na ďalšie dianie, aby sme to ďalšie dianie
zmenili.

A teraz pohľad matematika z techniky – pretože celý život učím matematiku
na technike a nie je mi ľahostajné, akú kvalitu budú mať naše produkty, teda
inžinieri. Uvedomil som si, že pri takejto časovej dotácii matematiky na základ-
ných školách a gymnáziách najviac utrpia vysoké školy technické! Tých niekoľko
naozaj dobrých gymnázií (mám na mysli dobrých z hľadiska matematiky) si
určite dá nejakú matematiku v rámci voliteľných hodín, ale dobré produkty
týchto gymnázií pokryjú len dopyt FMFI UK Bratislava, prípadne čiastočne
PF UPJŠ Košice a UMB Banská Bystrica, stredne dobré produkty tých gym-
názií čiastočne pokryjú dopyt učiteľských smerov na spomínaných školách, ale
pre techniky už nezostane asi ani kus gymnazistu. Najmä vo svetle, že úbytok
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stredne nadaných záujemcov o matematiku zaznamenáme už na ZŠ v dôsledku
značného poklesu hodín. A s týmto som sa ihneď obrátil na dekanku mojej
fakulty a na rektora ŽU, aby intervenovali u ministra školstva Mikolaja, ktorý
predtým než sa stal ministrom, tak učil na ŽU. Samozrejme tak urobili a vý-
sledok tejto zákulisnej hry sa dostavil: minister ihneď pridal matematiku do
3. ročníka gymnázia a niečo málo aj na ZŠ. Chceli sme síce viac, ale aj toto
bolo lepšie ako nič. Začali teda pracovať odborné komisie na osnovách, pričom
použili plánovanú hodinovú dotáciu 7×4+2×3 = 34 na ZŠ a 4+3+2+0 = 9
na Gymnáziách. Fyzicky sme sa stretli 19. marca 2008 na ŠPÚ, a ako to už
na Slovensku od čias Mečiara býva zvykom, našli sme niečo na stole, pričom
nikto sa k autorstvu nepriznal! Bol to papier s novými hodinovými dotáciami
predmetov. Matematika 3 hod týždenne, a to v každom ročníku ZŠ (okrem po-
sledných dvoch), teda asi 40%-né krátenie oproti terajšiemu stavu. Ešte ináč:
doteraz bolo 57 hodín matematiky za 1-12 ročník, po návrhu z 19. marca bude
38 hodín. Alebo ešte jasnejšie: úbytok 19 hodín znamená, že ubudne viac ako
celá stredná škola, takže maturant s vedomosťami ZŠ sa prihlási napr. na SvF
a bude chcieť stať sa stavebným inžinierom . . . Najprv síce len bakalárom, ale
potom inžinierom. Takže osnovy, čo sme pripravili na pridelenú časovú dotáciu,
sme mohli vyhodiť.

Potom som ešte napísal ministrovi list, ktorého podstatou bolo toto:

Chápem, že jazykové znalosti mládeže treba zlepšiť a chápem aj to, že cesta
k tomu vedie cez zvýšený počet hodín povinnej výučby tých jazykov. Ale ne-
chápem, že cesta k zvýšeniu matematických vedomostí (po ktorých celá vláda
unisono volá) vedie naopak cez zníženie počtu vyučovacích hodín. A že takto
pekne vedľa seba to v lepšom prípade vyzerá ako ignorancia neja-
kého úradníka, ale v horšom prípade ako úmyselné poškodenie vzde-
lanostnej úrovne mládeže na Slovensku. Potom som však už od prípravy
RŠ odišiel.

Predseda SMS Roman Nedela síce napísal otvorený list ministrovi a aj na
mňa sa obrátili dve redaktorky dvoch novín, ale to bolo strašne málo oproti
tomu, aký priestor dostali v rádiu, v tlači, v televízii stvoritelia nezmyslu s ná-
zvom RŠ.

Úžasná slabosť a servilnosť matematickej komunity sa ukázala v plnej na-
hote. Našli sa mnohí, ktorí tvrdili, že naozaj netreba toľko hodín venovať ma-
tematike, keby ju učitelia dobre učili. Isté však je, že nedá sa bojovať, ak vo
vlastných radoch nemáte podporu. Po prechode na štruktúrované štúdium na
technikách viac ako predtým zápasíme s nedostatočnou kvalitou maturantov,
ktorí nedokážu zvládnuť matematiku, lebo aj keď sme zmenšili jej obsah na
bakalárskom štúdiu, hodinová dotácia sa znížila oveľa viac, nie proporcionálne.
A to ešte nespomínam úžasný pokles (matematickej) kvality maturantov. Toto
je všetko známe. A asi nie je neznáme ani to, že inžinieri na technikách vyhlaso-
vali a vyhlasujú, že „potrebnú matematiku si odučíme sami�. Keby matematici
tvorili cech, tak by principiálne vyhlásili, že „Žiadny inžinier to učiť nebude,
lebo na toto nemá kvalifikáciu.� Všimnite si, že nemôžete si otvoriť kanceláriu,
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kde budete overovať pravosť listín – notári Vám to neumožnia, je to ich džob.
Nemôžete si otvoriť lekáreň z podobných dôvodov. Ale matematiku asi môže
učiť každý. Našli sa totiž mnohí z našich radov, ktorí tvrdili, že „Veď XY je in-
žinier a je výborný matematik, jemu to nemôžeme zakázať� – proste, poukážu
na nejaký kontrapríklad a tým ste boj prehrali. Pripomínam v tejto súvislosti
slová profesora Piťhu na konferencii vlani v Hradci Králové: „Argumentace, při
níž se odmítne problém poukazem na protipříklad, je v podobných debatách
nejen logicky a věcně, ale hlavně morálně vadná.�

J. Sedláček, profesor sociológie na Karlovej univerzite v Prahe: „Matematika
mi v prvom rade dala mentálnu disciplínu. Človek sa musel sústrediť. K tomu
systematickosť a analytickosť. Predmety tohto typu nemožno zvládnuť chao-
tickým prístupom. Musí sa ísť pekne krok za krokom. Všetko má svoj
poriadok a svoju logiku. A konečne – je tu možnosť overiť si správnosť
postupu.�

To „krok za krokom� je čas, ktorý potrebujú študenti a po ktorom my
matematici pištíme.

Dovoľte uviesť ešte zopár drobných myšlienok – nie všetky sú z mojej hlavy,
ale je ťažké vypátrať zdroj.

To, čo robí matematiku krásnou, je v spôsobe, akým rieši problémy a v tr-
valej platnosti jej tvrdení. Učebnice matematiky sa po revolúciách ani voľbách
prepisovať nemusia.

V iných predmetoch sa starý poznatok nahradí novým, ale v matematike
sa obsah len zväčšuje, lebo poznatky pribúdajú. A je ťažké zo stavby zvanej
matematika niečo vynechať, ak nechceme, aby stavba spadla. Je treba veľmi si
premyslieť toto mikádo . . .

Papier, čo má každý, je bezcenný: rodný list – treba ho len na to, aby Vás
brali na vedomie (a potom ešte pri vybavovaní dôchodku).

Maturitné vysvedčenie – ak ho má každý, tak k ničomu nie je.

Diplom z vysokej školy bude mať asi takú istú váhu, ak ho budú mať takmer
všetci.

Heslo: „Poskytnúť čo najväčšiemu počtu ľudí čo najvyššie vzdelanie� má
dve vážne chyby:

Poskytnúť môžeme vzdelávanie, nie vzdelanie – vzdelať sa však musí každý
sám.

Ak veľa ľudí bude mať univerzitu, tak si treba pozrieť Gaussov graf, ktorý
jasne hovorí o priemernej kvalite majiteľov vysokoškolských diplomov.

Množina učiteľov je veľká, ťažko bude v nej všetko vynikajúce – pozrite si
Gaussov graf.

Učenie sa. Dôraz je na tom slovku „sa�, lebo naučiť sa veci musí každý sám.
Učenie sa je zvláštny druh práce, pri ktorom obvykle veľmi dlho nie je vidno
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žiadny výsledok, takže je to psychicky neraz strašne ubíjajúca činnosť. Na roz-
diel od kopy piesku, ktorú treba premiestniť lopatou: po jednej lopate je vidno
výsledok snaženia a po každej lopate sa ten výsledok zlepšuje. Alebo na rozdiel
od kopania kanálu krompáčom: každé jedno kopnutie zanecháva výsledok.

Myslenie. Je to proces, keď človek loví v skrytých záhyboch svojho mozgu
nejaké informácie a pokúša sa vytvárať nejaké logické spojenia. Myslieť teda
môže len ten, kto si do tých záhybov niečo uložil, ináč sa nedá odtiaľ nič vyloviť.
Každému je jasné, že ak chce z rybníka ryby vyloviť, najprv sa musí rybník
zarybniť! Ale je tu jeden zásadný rozdiel: kým rybník Vám môže zarybniť aj
niekto iný, do svojej hlavy musí dostať informácie každý sám. V tomto svetle
úplne absurdne vyzerajú populistické heslá o tom, že:

„Už sa nebude treba učiť, nebude treba memorovať, ale naučíme deti tvorivo
myslieť.�

Také heslá sa mládeži samozrejme páčia – veď hovoria o tom, že pracovať
netreba. Ale Pytagoras, Euklides, Lagrange a mnohí ďalší sa idú udusiť od
rehotu, keď počujú, že nikto sa už ich vety nebude učiť, lebo každý bude schopný
si ich sám tvorivo vymyslieť.

Dovolím si tu pripomenúť aj názor Václava Klausa mladšieho, riaditeľa jed-
ného veľmi úspešného súkromného gymnázia v Prahe, ktorý jasne sformuloval,
že anglické slovíčka sa musíte nadrieť, lebo ich nevymyslíte a podobne buď viete
kedy žil Karol IV. a kto bol jeho otec a kto jeho syn, alebo to neviete – ale
vymyslieť sa Vám to nepodarí.

Stres na skúške je výhovorka nepripravených. Obvykle len hlupák nemá
pred skúškou strach, ale ten v okamžiku začiatku produkcie musí spadnúť. Celý
život je totiž o strese: produkuj tu a teraz! Napr. sadni za volant a nielen
že nenabúraj, ale ešte koriguj aj chyby iných! Alebo: choď na pódium, vezmi
husle a hraj; tu a teraz!

Už na 27. konferencii VŠTEZ v Hejnicích som hovoril a napísal, že „Prestaň-
me sa neustále prispôsobovať, prestaňme hľadať cesty, ako za x hodín odučiť to,
na čo bolo ešte pred pár rokmi treba 2x hodín. My to totiž odučíme, ale študent
si to neosvojí.� A hovoril som tam aj o tom, že koľko trvalo nadpriemerne
nadaným ľuďom (docentom a profesorom matematiky) to alebo ono pochopiť
a nemôžeme to isté chcieť od priemerných, ba aj podpriemerných a za oveľa
kratší čas.

V jednom článku v r. 2002 som napísal:

„Nositeľom balíka peňazí sa má stať študent. Možno som to pochopil ne-
správne, ale v praxi to bude znamenať, že nastane neľútostný – a možno až
bezohľadný – boj o študenta, univerzity sa budú predháňať vo vytvorení čo
najoptimálnejšej ponuky pre študenta, čo bude znamenať enormný pokles po-
žiadaviek na kvalitu študenta. Pretlmočené do obyčajnej a zrozumiteľnej slo-
venčiny: „Ak ešte nemáte vysokoškolský diplom, prosíme Vás, prihláste sa!�
Priam schizofrenicky budú pritom pôsobiť slová o kvalite Ale budú to len slová.�
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Mám vážne obavy, že tieto moje slová boli (bohužiaľ) viac ako
prorocké a že sa až príliš rýchlo naplnili do poslednej bodky.

Listina ľudských práv a slobôd. Listina práv dieťaťa. Nie som proti, viem
prečo vznikli. Fajn – a čo takto listina nejakých povinností? Pretože práva
napr. učiteľa začínajú až tam, kde končia práva študenta.

Čo si má človek myslieť o predmete Podnikateľská etika? To niekto vážne
verí tomu, že po absolvovaní tohto predmetu bude študent korektnejší? Ak si
totiž za 18 rokov neosvojil určité pravidlá slušnosti, bude to už len horšie. Škola
má poskytovať vzdelávanie a ak toto prebieha tak ako má, potom je študent
automaticky vychovávaný k dodržiavaniu pravidiel, k poriadku, a nielen ku
svojim právam.

Dobré je, že ešte stále existujú NEMATEMATICI, ktorým je kadečo
z okolia školstva jasné: dramatik Silvester Lavrík, hokejista Žigmund Pálfy, . . .

Vo vývoji školstva sa dajú čísla s veľkou presnosťou predvídať – demografická
krivka hovorí jasnou rečou ďaleko dopredu. V tomto svetle priam bizarne pôsobí
fakt, že všetky školy chcú byť väčšie a ešte väčšie.

Reforma je nezvratná a už vykonáva svoje zhubné dielo. Nemusíme však
smútiť, lebo bolo už veľa „nezvratných a večných� úkazov: Perzská ríša, Rímska
ríša, Napoleonovo cisárstvo, Tretia ríša, Sovietske impérium aj priateľstvo s ním
na večné časy . . .

Prajem Vám dobré nervy, keď sa v pedagogickom procese budete na školách
stretávať s výsledkami školskej reformy a ďakujem Vám, ak ste to dočítali až
sem.

[Článek je převzat (se souhlasem autora a s minimálními úpravami) ze sborníku
30. konference o matematice na VŠTEZ (15. až 17. září 2008, Lázně Bohdaneč),
S. Olivík (ed.), JČMF, Praha, 2008, str. 11–15.]

∗ ∗ ∗

Dodatok. Nikto ma nepresvedčí o tom, že Nemec, Angličan, Francúz, . . .
naozaj chce, aby naše školy poskytovali vynikajúce vzdelanie. Veď my sme pre
nich konkurencia! Takže peniaze z EÚ na RŠ sú dobré na to, aby sa pokazilo
všetko, čo bolo v našom školstve dobré. Presne v zmysle mojej smutnej predpo-
vede z roku 2002 sa tento rok (2010) verejne ozvala časť absolventov vysokých
škôl (pardon: univerzít), že „naše univerzity neposkytujú dobré vzdelanie, lebo
oni si nemôžu nájsť miesto primerané svojej kvalifikácii�. Opovážim sa tvrdiť,
že takmer určite sa jedná o tých, ktorých som nazval majitelia vysokoškolských
diplomov, a teda pre mňa to žiadne prekvapenie nie je. Môžeme však ísť ďa-
lej. V rámci psychickej prípravy vysokoškolského učiteľa matematiky (obzvlášť
na technikách, ale nie len tam) je vhodné si uvedomiť, že v roku 2013 na-
stúpia na vysoké školy absolventi stredných škôl, ktorých už postihla RŠ počas
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4 rokov, v roku 2017 nastúpia tí, ktorých RŠ zastihla už v 5. ročníku ZŠ (alebo
v 1. ročníku OG), a v roku 2021 už budú všetci zcela postihnutí (aby nedošlo
k nedorozumeniu: reformou školstva). Samozrejme, nadpriemerne nadaní štu-
denti budú aj vtedy (pozri Gaussov graf), ale túto malú množinu absolventov
zaplatia zahraničné firmy. Takže nadávanie na nedostatočnú kvalitu absolven-
tov vysokých škôl sa stane v roku 2020 bežným javom. Bol by som veľmi rád,
keby som vtedy mohol konštatovať, že som sa mýlil. Zakladateľ stromového
parku nikdy neuvidí „svoje� storočné stromy. Tragické na RŠ sú dve podobné
veci, ktoré súvisia s veľmi pomalou návratnosťou „investícií� v školstve:

1. ak sa k tvrdej a nekompromisnej práci na školách všetkých stupňov
vrátime až v roku 2020, tak pozitívne výsledky sa začnú prejavovať až
okolo roku 2040;

2. posun bude asi o dosť väčší, lebo medzitým vznikne generácia učiteľov
– produktov RŠ, ktorí si odvykli od tvrdej práce.

Toto si však ja už sotva budem môcť overiť.

Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Katedra kvantitatívných metód a hospodárskej informatiky
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovensko
Vojtech.Balint@fpedas.uniza.sk
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MATEMATIKA, VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Jindřich Bečvář

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na kritiku některých současných jevů ve školství
a vzdělávání – všestranné snižování požadavků, soustavné reformování, zatra-
cování faktografických znalostí a důsledného procvičování dovedností, úpadek
vyjadřovacích schopností, nedůslednosti ve výchově studentů i doktorandů atd.

Úvod

V tomto článku bych se rád věnoval některým současným problémům škol-
ství a vzdělávací činnosti, které výrazně ovlivňují naši práci, práci učitelů ma-
tematiky.

Můj příspěvek je zaměřen na několik témat, která mě tíží, a o nichž předpo-
kládám, že trápí i učitele základních a středních škol.

Důrazně upozorňuji, že se téměř vůbec nebudu zmiňovat o skutečnostech,
které v dnešním školství považuji za pozitivní. Nebudu tedy chválit. Budu
značně kritický, zejména k některým názorům, které nám jsou dnes a denně
vnucovány. Nerad bych, aby byla tato stať chápána negativně, ale jako varování,
výzva k zamyšlení a k nápravě.

Snižování požadavků

Tlak společnosti na soustavné zvyšování počtu studentů a absolventů střed-
ních a vysokých škol, financování škol podle počtu studentů a velké možnosti
cestování a vydělávání peněz, které někteří studenti zneužívají, jsou podlemého
názoru závažnými faktory, které negativně ovlivňují proces vzdělávání. Jejich
důsledkem je soustavné snižování požadavků na znalosti a dovednosti studentů
při přijímacích řízeních, pokud tato ještě existují, při následném studiu i při zá-
věrečných zkouškách všech typů. Domnívám se, že případné zavedení školného
tyto problémy ještě prohloubí; spíše by napomohlo zavedení vhodně stanove-
ných a stupňovaných poplatků za opravné zkoušky.

Je obecně známo, že mnohé školy usilují všemi možnými prostředky o zís-
kání a udržení co největšího počtu studentů. Tato situace je silně demotivující
a mnozí studenti ji zneužívají, neboť dobře vědí, že na nějakou školu se do-
stanou a pokud to jen trochu půjde, škola je ze studia nevyhodí. Již přijetí ke
studiu je mnohdy zárukou úspěšného absolvování té které školy. Některé školy
nevyloučí ze studia ani toho, kdo má velký počet neomluvených hodin, neplní
své povinnosti a podvádí.

Můžeme hovořit o „nastavení parametrů� souvisejících s kvantitou, ale nikoli
s kvalitou. Většího procenta studentů a absolventů středních či vysokých škol
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totiž dosahujeme hlavně snižováním laťky a tolerováním neseriózního přístupu
ke studiu. O celkovém zvýšení vzdělanosti populace nemůže být řeč.

K všestrannému snižování úrovně studia vede nutně i to, že na střední školy
přicházejí studenti, kteří nejsou ze základních škol na středoškolské studium
řádně připraveni, absolventi středních škol nejsou připraveni ke studiu na ško-
lách vysokých. Řada studentů navíc není mentálně pro příslušné studium zralá.
Mnozí ani nechtějí studovat, jde jim jen o diplom. Někteří nevědí, kolik práce
skutečné studium obnáší, jiní to sice tuší, ale nejsou ochotni tolik času a energie
do studia investovat.

Skutečný hlad po vědění a živelnou touhu se vzdělávat má jen malé procento
populace. Poměrně málo studentů plní své studijní povinnosti na devadesát až
sto procent, většina na padesát až devadesát procent a mnoho studentů jen
pod padesát procent. Jsem přesvědčen, že snížením požadavků se výše uvedená
situace v podstatě nezmění: opět bude jen několik studentů plnit své povinnosti
na devadesát až sto procent, většina na padesát až devadesát procent a mnoho
studentů pod padesát procent. Čím méně po studentech chceme, tím méně
dostáváme.

Studenty je třeba nejrůznějšími způsoby ke vzdělávání motivovat, inspirovat,
přesvědčovat o kráse a užitečnosti vědění, vést je k zodpovědnému plnění ro-
zumně vymezených povinností. To je patrně nejzávažnějším a nejtěžším naším
úkolem, velkou roli zde hraje osobnost učitele a zejména jeho osobní příklad.

Ke studentům je nutné přistupovat diferencovaně, co platí na jednoho žáka,
neplatí na druhého. Přestože jsou požadavky na znalosti a dovednosti studentů
stále měkčí, snažme se klást individuálně vyšší nároky na ty studenty, kteří
jsou schopni a ochotni podávat v tom kterém předmětu vyšší výkon. K práci
je třeba studenty někdy i trochu „přitlačit�. Většina z nich to později ocení.

Reformování

Našemu školství nesvědčí neustálé reformování. K němu docházelo ve velké
míře zaminulého režimu a dochází k němu s nezmenšenou intenzitou i dnes. Vý-
chodní vzory byly zaměněny za vzory západní, rutinovaní reformátoři úspěšně
změnili svou orientaci, přibyli k nim obdobní reformátoři další generace a navíc
tzv. školští podnikatelé. Obávám se, že většině těchto lidí vůbec nejde o naše
školství a vzdělanost, ale pouze o vlastní prospěch, kariéru, důležitost.

Pedagogičtí odborníci (naši i zahraniční) mění čas od času pojmy a termíny
své vědy, posouvají jejich význam, sepisují nové práce více méně o tomtéž tak,
že jen modifikují a „překládají� své starší statě do „nového� jazyka (osnovy,
studijní plány, metodické pokyny, kurikula, standardy, kompetence, rámcové
vzdělávací programy, školní vzdělávací programy atd. atd. ad infinitum). Vý-
sledky své činnosti se bohužel snaží prosadit do praxe. Jejich snahy jsou po-
chopitelné, i oni mají povinnost vykazovat počty publikací, citací i své aktivity
v experimentování a reformování.
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Výsledky jejich činnosti však dopadají na mnoho dalších školských pracov-
níků, zejména na ředitele a učitele, kterým je tím většinou jen komplikován
život, na žáky a studenty, na jejich rodiče a celou společnost.

Cílem školských podnikatelů, jako kterýchkoli jiných podnikatelů, je vydělá-
vat peníze. Jejich šlechetná starost o stav našeho školství je většinou jen réto-
rikou a reklamou. Náš stát musí dát jejich aktivitám jasná pravidla a vymezit
přesné mantinely.

Školští podnikatelé se soustřeďují zejména na prodávání nejrůznějších mate-
riálů (hlavně testů, nyní i školních vzdělávacích programů), snaží se o povinné
zavedení svých produktů na školy. Často postupují v úzké součinnosti s refor-
mátory a ministerskými úředníky, kteří jim připravují půdu (např. prosazová-
ním těch či oněch testů na prověřování znalostí a dovedností na nejrůznějších
stupních a typech škol – žáci, studenti či školy musí platit přípravu a následné
vyhodnocování testů).

Pedagogičtí reformátoři i školští podnikatelé velmi často kritizují znalosti
faktografické, zpochybňují důsledné a soustavné procvičování dovedností. Z ne-
úspěchu vzdělávací činnosti viní především školu a učitele, „zapomínají� připo-
menoutmalou snahu samotných žáků a studentů, vliv rodičů a celospolečenskou
situaci, která vytváří podmínky i atmosféru, v níž vzdělávání probíhá. Jejich
bojovnost podporovaná velmi často sdělovacími prostředky a často i rodiči žáků
a studentů naše školství devastuje. Kvalitní a nároční učitelé jsou pod tímto
trvalým tlakem soustavně nuceni snižovat své nároky, někteří ze škol odcházejí,
nepřizpůsobiví učitelé mají na svých školách většinou problémy, ostatní učitelé
se snaží „pružně se přizpůsobit� jakékoli situaci. Mnozí absolventi učitelského
studia z řady důvodů do škol vůbec nenastupují. O to víc je třeba si vážit těch
učitelů, kteří drží vysokou laťku, učí dobře a s nadšením a odolávají vnějším
tlakům.

V poslední době dopadla na základní a střední školy, jejich ředitele a učitele
povinnost tvorby tzv. školních vzdělávacích programů, formulují se tzv. kom-
petence. Myslím, že se ve většině případů jedná pouze o sepisování formálních
slohových cvičení. To učitele jednak znechucuje, jednak odvádí od jejich vlastní
práce – od důkladné přípravy na výuku, od zadávání a opravování domácích
úkolů, od přípravy a opravování prověrek, slohových prací atd., od individuál-
ního přístupu k žákům a studentům a v neposlední řadě od jejich vlastního
odborného studia a všestranného rozšiřování obzorů.

Důsledkem zavedení školních vzdělávacích programů bude patrně další roz-
různění programů i úrovní jednotlivých škol. Při narůstající mobilitě obyvatel-
stva, po které se stále volá a ke které snad dojde v důsledku pohybu populace
za prací, budou mít děti větší a větší problémy při přechodu z jedné školy do
druhé, neboť se jednotlivé školy budou často diametrálně lišit. Úrovní, charak-
terem, skladbou předmětů, jejich časovým řazením atd. Obávám se, že se od
dřívější jednotné školy vzdálíme více, než je zdrávo (princip kyvadla). Stručně
řečeno: diferenciace ano, ale v rozumné míře.
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Jsme rovněž svědky závažné reformy – rozdělení vysokoškolského studia na
bakalářský a magisterský stupeň. Domnívám se, že čas, energie i prostředky,
které byly do tohoto rozdělení v řadě oborů vloženy, nejsou dostatečně vyváženy
přínosem této reformy. Zejména pro studium učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů nemá rozdělení na bakalářský a magisterský stupeň rozumný smysl.
Na druhé straně je vznik řady bakalářských oborů, které mají rozumný výstup,
patrně pozitivním jevem, neboť umožňují maturantům zvýšení kvalifikace.

Sdělovací prostředky

Neblahou roli hrají sdělovací prostředky svou povrchností, neobjektivitou,
honbou za senzacemi a kontroverzními názory. Dávají velký prostor pavědám,
různým šarlatánům, pochybným reformátorům, svoji pozornost zaměřují větši-
nou jen na formální stránky vzdělávání, např. kolik studentů bylo nebo nebylo
ke studiu přijato apod. Přispívají rovněž k všestrannému podrývání morálky,
a to mimo jiné i relativizováním čehokoli.

Vytvářejí atmosféru zaměřenou proti poctivému vzdělávání, proti škole a uči-
telům, zpochybňují klasickou vzdělanost, tradiční koncepci vzdělávání, výchovu
ke kázni a zodpovědnosti, význam matematiky, přírodovědného a technického
vzdělávání, zatracují rozvíjení paměti, soustavný a důsledný nácvik nejrůzněj-
ších dovedností, zadávání domácích úkolů, domácí přípravu, někdy i povinnou
školní docházku. Přispívají ke zpochybňování klasických výukových disciplín,
propagují neuvážené a nepřipravené spojování jednotlivých předmětů, zavádění
nejrůznějších „náhražkových� předmětů, únikových studijních témat, proble-
matických výukových metod atd.

Jednostranně zdůrazňují práva žáků a povinnosti učitele, o právech učitelů
a povinnostech žáků však většinou mlčí.

Veškerá média s potěšením poskytují prostor „slavným lidem�, kteří se aro-
gantně chlubí svými školními neúspěchy, svými neznalostmi, svou averzí vůči
vzdělanosti. Postrádám větší množství seriózních televizních pořadů o vědě,
o práci vědců a učitelů. Jejich cílem by mělo být vzdělávat diváky, upozorňo-
vat na ušlechtilé hodnoty a pozitivně motivovat mladou generaci.

Náš problém je i v tom, že jsme se ještě nenaučili vnímat všechny projevy
světa, který se u nás již druhé desetiletí utváří. Některým jevům přikládáme
bohužel větší význam než zasluhují, např. tomu, co prezentuje televize. Ta často
informuje jen o negativních událostech a my pak máme pocit, že dobré věci se
vůbec nedějí.

Vyučovat jen tomu, co je potřebné pro život

Neustálé snižování nároků bývá zdůvodňováno sloganem Vyučovat jen tomu,
co je potřebné pro život. Tento požadavek slyšíme a čteme velmi často, bývá
bohužel zneužíván nejen proti matematice a přírodním vědám, ale i proti ději-
nám apod. V souvislosti s výše zmíněným snižováním úrovně vzdělávání jsme
svědky nejrůznějších návrhů na redukci počtu výukových hodin učiva klasic-
kých předmětů, zejména matematiky. I někteří učitelé matematiky navrhují
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např. vynechat na střední škole učivo o kvadratické rovnici či výuku algoritmu
dělení na škole základní. Přitom jsou obě výše uvedená témata pro matematiku
a rozvoj myšlení velmi plodná; míním tím názorné a inspirující odvození vzorce
pro kořeny kvadratické rovnice (tzv. převedení na úplný čtverec, a to algebraické
i geometrické) a poukázání na geometrické a analytické souvislosti (tj. parabola
a její poloha vůči ose x), či pochopení toho, co je to algoritmus. Právě takováto
témata mohou některé žáky oslnit krásou a logikou matematiky, viděním sou-
vislostí, pochopením příčin, úspěšností algoritmického myšlení. A takovýchto
témat se má škola zbavit? Je třeba si též uvědomit, že výsledkem pochopení
a ovládnutí určitého souboru faktů a dovedností jemetodické poznání, které má
obecný charakter a s výchozím souborem faktů a dovedností má již jen málo
společného.

Pokud se nad sloganem Vyučovat jen tomu, co je potřebné pro život hlou-
běji zamyslíme, uvědomíme si, že ze školních vědomostí využije každý z nás
ve skutečném životě opravdu jen nepatrnou část. Pokud ovšem pojmy život
a potřebovat pro život chápeme doslovně a velmi zjednodušeně.

Autor těchto řádků ke své základní existenci opravdu nepotřeboval vědět,
kdo byla a co napsala Božena Němcová nebo Ernest Hemingway, kdo byl Gaius
Julius Caesar, Karel IV., že existuje Antarktida, Pamír a Ohňová země, jaký je
vzorec vody a kyseliny sírové, jak vypadá trepka, vraní oko čtyřlisté, jak funguje
noha havrana a jak se pozná čedič. V běžném životě nevyužil ani Pythagorovu
větu, ani Archimedův zákon a nevyřešil žádnou kvadratickou rovnici.

Všechny poznatky a dovednosti získané ve škole i mimo ni však jeho život
výrazně obohatily, přispěly k jeho všeobecnému rozhledu, vnitřnímu uspokojení
a obrátily jeho pozornost k ušlechtilým hodnotám, o které však nejde hned
v první řadě. Podstatně ovlivnily jeho vidění světa i způsoby potýkání se s ním.

Požadavek Vyučovat jen tomu, co je potřebné pro život je třeba v jeho primi-
tivní podobě, tj. tak jak bývá nejčastěji prezentován, zcela zásadně odmítnout
jako naprosto pochybený. Ti, co tento požadavek hlásají, jej většinou užívají
jako základní argument pro redukci některých předmětů a pro posílení jiných.

Je třeba si uvědomit, že vůbec není jasné, co se rozumí pod pojmem život,
a co tedy potom znamená být potřebný pro život, a že to, co je potřebné pro
život jednoho jedince nemusí být potřebné pro život jiného jedince. A o jaký
život se jedná? O ten současný, nebo o ten budoucí? Víme, jaký bude život
populace, kterou dnes ve školách vychováváme, např. za padesát let? A víme,
co pro takový život bude potřebné?

Jsem přesvědčen, že základní a střední škola má do značné míry poskyto-
vat všeobecné vzdělání, střední školy mají být navíc diferencovaně orientovány
k budoucímu uplatnění (nebo dalšímu studiu) svých absolventů.

Na základní a střední škole je důležité ukazovat krásu všestranného vědění,
které náš život obohacuje, demonstrovat pestrou škálu nejrůznějších doved-
ností. Praktický život škola reflektovat musí, ale zdaleka ne ve veškerém vy-
učovacím čase.
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Snad by pomohlo, kdyby některý z našich časopisů vyzval své čtenáře k za-
sílání příspěvků zaměřených právě na téma „co z matematiky je opravdu po-
třebné pro život�; příspěvky by však musely být věcné, stručné a konkrétní.

Faktografické znalosti a paměť

Již řadu let je voláno po razantním omezování tzv. faktografických vědomostí,
hanlivě se hovoří o nesmyslném biflování. Jemódní zesměšňovat jakékoliv hlubší
znalosti. Někdy dokonce slyšíme, že nemáme učit vůbec žádná fakta, ale pouze
sdělovat, kde je najít. V tom případě bychom mohli po nástupu dětí do první
třídy všem sdělit: „Jsou knihovny, je internet, jděte domů!� A všechny školy
ihned zrušit!

Důsledkem razantní redukce faktů ve škole je postupná likvidace paměti. Je
to nebezpečný experiment, kterému podrobujeme další generace; nevíme, jaké
důsledky může mít. Nevíme, jak nejrozumněji paměť cvičit, jaká fakta jsou
v dnešní rychle se měnící době nejužitečnější. Víme, že mechanickou paměť je
třeba rozvíjet do puberty, později je to obtížné, paměť je však třeba nadále
„udržovat�.

Domnívám se, že rozvíjení a soustavné cvičení paměti je velmi důležité pro
rozvoj mozku a myšlení. Za starých časů byla paměť ve škole cvičena sou-
stavným vstřebáváním a opakováním faktů, ať již se jednalo o memorování
básní, učení se hlavních měst států, slovíček, posloupností panovníků, historic-
kých událostí apod. Některé tematické oblasti určené k memorování je možno
označit za užitečné, alespoň z hlediska obecně kulturního (historie, literatura
apod.), jiné za více méně samoúčelné (např. dlouhé seznamy plodin, které se
kde pěstují, seznamy průmyslových odvětví, která jsou kde rozvíjena).

Postrádám krátké, stručné a věcné články, které by přesvědčivě zdůvodňo-
valy, proč máme či nemáme při výuce matematiky věnovat čas a energii tomu
kterému tématu. Diskuse na toto téma by mohla být vyhlášena některým z na-
šich časopisů.

Fakta, myšlení, práce s informacemi

Místo vyučování faktům máme prý učit myslet. Nelze však myslet bez vědo-
mostí, stejně jako nelze vařit z prázdné lednice a prázdné spíže. Nutným předpo-
kladem myšlení jsou schémata uspořádaných poznatků v naší mysli. Kdo občas
sepisuje nějaký odborný text, jistě potvrdí, jak těžce se formulují myšlenky,
čerpáme-li vědomosti o tématu, které nám není blízké, pouze z několika roz-
ložených knih nebo internetových stránek, protože je nemáme aktivně uloženy
v potřebných souvislostech ve svémysli. Rovněž diskuse o jakémkoli tématu bez
znalosti příslušných faktů a souvislostí je jen mlácením prázdné slámy a nemá
valné ceny. Bez znalosti faktů si nelze o čemkoli udělat správnou představu.
Je zbytečné planě diskutovat o poválečném odsunu, nemají-li diskutující hlubší
znalosti o událostech předchozího desetiletí. Redukce výuky historie může mít
horší důsledky než neznalostmatematiky. Všeobecná nechuť k výuce dat a faktů
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je zneužívána k výraznému pokroucení historie – demagogové všeho druhu mají
volné pole působnosti.

Fakta je dobré vyučovat v logických souvislostech a v nejrůznějších vaz-
bách, schématech a strukturách, časových posloupnostech. Tak se jednotlivé
poznatky lépe pamatují, navzájem se „podporují� a současně se již navozuje
myšlení o nich. Připomeňme např. logickou podstatu vzorců pro obsahy ro-
vinných útvarů (obsahy jednoduchých rovinných útvarů se převádějí na obsah
vhodného obdélníku) a vztah mezi vzorci pro obsahy rovinných útvarů a vzorci
pro objemy těles (obsah základny násobený výškou, případně ještě koeficien-
tem 1/3 u jehlanu a kužele, resp. koeficientem 2/3 u koule). Zmíněný tematický
celek je souhrnem většího počtu faktů podporovaných logickými souvislostmi,
které dobře demonstrují matematické myšlení. Zdůrazněme, že právě matema-
tika rozvíjí různé myšlenkové postupy (kauzální, algoritmické, pravděpodob-
nostní a statistické myšlení, existenční a konstruktivní důkazy, důkazy sporem,
kvantifikace atd.).

Souhrn informací, údajů a poznatků podaných bez souvislostí, struktury
a vazeb je pouze neužitečnou tříští faktů. Nelze analyzovat a vyhodnocovat
fakta, která neznáme v příslušných souvislostech. Výuka poskytující jen ne-
sourodou a neuspořádanou tříšť faktů studentům mnoho nepřináší. Takovou
výuku je třeba odsoudit.

Někdy je zdůrazňováno, že místo faktů máme učit práci s informacemi. Veš-
keré informace jsou však rovněž fakta. Zavrhujeme-li fakta, jak máme pracovat
s informacemi?

Práce s informacemi je v rychle se měnící době stále důležitější. Nejde však
pouze o jejich vyhledávání – od klasických způsobů až po ty nejmodernější,
ale zejména o jejich porovnávání, zvažování jejich správnosti, serióznosti, vý-
znamu, nalézání nejrůznějších souvislostí, příčin a důsledků, případně důvodů
šíření atd. Z tisíců různě obsáhlých a někdy i protichůdných informací je třeba
v krátkém čase umět vyhledat ty pravé.

Novou informaci, pokud je pro nás důležitá, bychom měli umět ve své mysli
někam zařadit, konfrontovat ji se strukturou příbuzných faktů.

Člověk nevzdělaný, nepoznamenaný patřičnou průpravou, se v záplavě in-
formací, balastu reklam a propagandy všeho druhu těžko orientuje. Zejména
tehdy, když je nepoznamenán fakty. Takový člověk je velmi snadno manipulo-
vatelný a zneužitelný pro cokoli.

Zatracování procvičování dovedností

Společně s odmítáním faktografických znalostí je zavrhováno i soustavné
a důsledné procvičování dovedností, často se hovoří přímo o drilu. Slovo dril je
chápáno negativně, ve škole se prý máme vyhýbat čemukoliv, co by dril jen
vzdáleně připomínalo.
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Zatracování faktografických znalostí a nácviku dovedností vede k výraznému
snížení vědomostí a dovedností žáků a studentů. Právě proto přicházejí na
střední školy ze škol základních v průměru horší studenti než před lety. Čas
promarněný na základní škole se dá později těžko dohnat, střední školy se o to
snaží s problematickými výsledky.

Nedostatečné procvičování znalostí a dovedností na středních školách způso-
buje, že na vysoké školy přicházejí studenti, kteří nejsou schopni utvořit větu,
sepsat souvislý odstavec, neumějí pravopis, neznají základní historická fakta
ani jejich výklad, nedokáží správně pracovat se zlomky, upravovat algebraický
výraz apod. Je těžké tyto studenty učit pracovat s maticemi, derivovat a inte-
grovat, nemají-li základní početní dovednosti, nemohou-li se např. soustředit na
příslušnou substituci, protože urputně zápasí se sčítáním a krácením zlomků.

Mnohé znalosti a dovednosti musí být v člověku „vrostlé� a „zautomatizo-
vané�, aby o nich již nemusel přemýšlet. Těžko si představit fotbalistu, který
během hry listuje v pravidlech, aby zjistil, co má nebo nemá udělat, aby nebyl
ofsajd, aby se vyhnul rohu vlastního mužstva, kdy se může rukou dotknout
míče apod. Těžko si představit hudebníka, který neustále hledá v rozložených
tabulkách, o jakou notu v partituře jde, a kde patřičný tón najde na klaviatuře
nebo hmatníku. Rovněž nelze úspěšně provádět např. Hornerovo schéma nebo
Gaussův eliminační algoritmus, zápasíme-li těžce se čtyřmi základními počet-
ními úkony. Přitom vůbec nejde o to, abychom právě tyto algoritmy využívali
v praxi, ale abychom pochopili podstatu věci, logické zákonitosti atd.

Marná sláva, je těžké si představit špičkového fotbalistu, hokejistu, hudeb-
níka, zpěváka (abychom uvedli „viditelné� profese), který neprošel v tom nej-
lepším slova smyslu drilem tréninků, posilování, cvičení a který své schopnosti
každý den neudržuje a nerozvíjí. Špičkoví hudebníci někdy vzpomínají, jak je
rodiče nutili k soustavnému několikahodinovému dennímu cvičení. A to (spolu
s příslušným nadáním) vedlo k úspěchu.

Ani v matematice nelze uspět bez usilovné práce. Připomeňme jen slavný
antický výrok: Neexistuje královská cesta ke geometrii! I král, chce-li pocho-
pit geometrii, musí „v potu tváře� studovat geometrické pojmy a geometrická
tvrzení jako kdokoli jiný.

Tři britské učené společnosti varovaly nedávno před úpadkem matematic-
kých dovedností. Pokrok ve zvládání matematiky závisí na redukci známých
pracných postupů na automatické mentální pochody, které již nevyžadují vě-
domé myšlení. To vytváří duševní prostor, který studentovi umožňuje, aby se
soustředil na nové neobvyklé ideje. Někdy se v tomto smyslu říká, že člověku
příslušné postupy přejdou do krve.

Předčasné užívání kalkulaček a počítačů vede k likvidaci matematických
dovedností (ztráta početní praxe, neschopnost odhadu výsledku atd.). Je třeba
pečlivě rozlišovat, kdy se má výpočetní technika užívat a kdy ne.

Pokud je někdo zcela zásadně proti častému procvičování dovedností, nechť
si dobře rozmyslí, zda si nechá slepé střevo operovat od někoho, kdo pouze ví,
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kde si v lexikonu přečte, jak vypadá skalpel, a umí na internetu vyhledat návod
pro operování slepého střeva, nebo od toho, kdo operačním drilem prošel. Asi
bychom rovněž nepředpokládali, že řidič autobusu, který nás veze na dovole-
nou, soustavně listuje při jízdě pravidly silničního provozu, aby zjistil, kdy má
přednost, zda může nebo nemůže přejíždět nepřerušovanou bílou čáru, zda má
předjíždět vpravo nebo vlevo atd.

Postoje

Důležitější než znalosti a dovednosti jsou prý tzv. postoje; nejdůležitější je,
aby student tu kterou činnost dělal rád, není již podstatné, zda k nímá patřičné
vědomosti a dovednosti.

Představme si však pěvecký sbor sestavený z těch, kteří zpívat neumějí, ale
zpívají rádi, zubaře, který stomatologické dovednosti nemá, ale vášnivě rád trhá
zuby, kuchaře, který rád vaří, ale neumí to. Máme na místa řidičů autobusů
přijímat jen podle toho, jak rádi tito lidé řídí?

Je jistě dobré, když svoji práci děláme rádi a se zaujetím, tj. když máme ke
své profesi kladný postoj. Nelze však dávat přednost postojům před znalostmi
a dovednostmi.

Porozumění jazyku, vyjadřovací schopnosti

Děti i studenti dnes čtou daleko méně než dříve (selhání rodičů, vliv televize,
počítačových her apod.), výrazně se zhoršilo porozumění psanému textu, upa-
dají vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba. Redukována je tzv. povinná četba
(selhání školy), ze škol rychle odchází spisovný jazyk. Za starých časů se na
základní škole muselo odpovídat celou větou, dnes je to často označováno za
buzeraci, neboť jednoslovné odpovědi „šetří čas�.

Dnešní studenti mají většinou velmi chabou slovní zásobu. Vypomáhají si
všelijak, velmi často ukazovacími zájmeny: „Vezmu tu tu a pak tam dám ten
ten.� Přitom to první tu, resp. ten je zájmeno, zatímco to druhé tu, resp. ten
je podstatné jméno!

Se špatným porozuměním psanému slovu se potýkáme i při vyučování ma-
tematice. Někteří vysokoškolští studenti matematiky dokonce nevnímají rozdíl
mezi definicí a větou. Příčiny tohoto stavu nejsou v matematice, ale ve špatném
chápání významu slov, struktury jazyka, v neschopnosti porozumět čtené nebo
napsané větě. Z obdobných důvodů dělají dětem na základní škole stále větší
potíže slovní úlohy.

Výrazné zhoršení práce s jazykem velmi úzce souvisí se zavrhováním paměti
a důsledného procvičování pravopisu i slohu, a to již na základní škole.

Velkým problémem většiny studentů (i absolventů učitelského studia!) je
pravopis. Narůstá sice počet absolventů vysokých škol, ale ti dělají stále více
hrubých pravopisných chyb. Problémem je rovněž ústně nebo písemně zfor-
mulovat větu, souvětí, smysluplný odstavec. Vyjadřovací schopnosti i myšlení
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mají být podporovány psaním esejí, seminárních prací apod. Stále častěji se
však setkáváme s případy, kdy žák, student, ba i doktorand odevzdá text sta-
žený z internetu, a to pouze s drobnými úpravami nebo dokonce bez nich. Řada
našich studentů si právě tak představuje „práci s informacemi�.

Tento stav je důsledkem selhání pedagogů, kteří zadávají nevhodná témata,
nejsou dobře připraveni na danou problematiku, práce studentů buď vůbec
nekontrolují, nebo nejsou schopni rychle nalézt, odkud byly opsány či staženy,
a v případě podvodu vyvodit důsledky.

Povinnost naučit

Škola má prý povinnost naučit. Jakmile je žák nebo student na školu přijat,
předpokládá se často téměř automaticky, že absolvování školy je již jen otáz-
kou uplynutí příslušného počtu let. Vina za případný neúspěch žáka je dávána
škole. Podle mého názoru má škola pouze povinnost vyučovat, tj. nabízet žá-
kům a studentům možnost něčemu se naučit, získat znalosti a dovednosti. Škola
má též poskytovat svým žákům a studentům přátelské prostředí, má vyžadovat
určitou kázeň, má motivovat, inspirovat, poskytovat široké možnosti k učení
a v nejlepším slova smyslu vychovávat. Někteří žáci využijí toho, co jim škola
nabízí, více, jiní méně.

Povinnost učit se a naučit se je na straně žáka a studenta.

Bude-li jednou zavedeno školné, výrazně zesílí představa, že škola musí za
inkasované školné naučit, resp. předstírat, že naučila, tj. vydat diplom, vysvěd-
čení, certifikát atd. („Vždyť jsem si zaplatil!�)

Kázeň a zodpovědnost

Škola má vychovávat ke kázni a zodpovědnosti, má posilovat morálně volní
vlastnosti svých žáků. Učitelům však v současné době nejsou dány téměř žádné
možnosti, jak kázeň a zodpovědnost ve škole udržet. Rodiče, veřejnost a sdě-
lovací prostředky se v případě konfliktu často postaví proti učiteli, proti škole.
Přesto je stále řada učitelů, kteří si kázeň zjednají silou své osobnosti, svým
rozhledem, přiměřenou přísností, spravedlivostí a důsledností.

Často je zdůrazňováno, že žák či student má ve škole dělat jen to, co ho baví,
že nemá být k ničemu nucen, a že když při vyučování ztratí zájem o prováděnou
činnost,má si někde stranou odpočinout. Považuji tento názor za výrazně škod-
livý. Navíc je ve sporu s tím, že škola má vyučovat jen tomu, co je potřebné pro
život. V životě totiž musíme velmi často zodpovědně konat i tu práci, která nás
vůbec nebo v daném okamžiku nebaví. I k tomu mají být naši žáci a studenti
ve škole vychováváni a vedeni.

Jak bychom se dívali na lékaře, kterého během operace přestane jeho činnost
bavit a odejde od operačního stolu na procházku do parku, na pilota, který se
před přistáním rozhodne místo sledování přístrojů číst knížku, na záchranáře
a hasiče, kterým se nebude chtít zasahovat v okamžiku poplachu?
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Stresování žáků

Někdy se dočítáme, že škola nemá žáky a studenty stresovat prověrkami,
zkoušením, domácími úkoly, známkováním apod. Prý máme ve škole děti za
každý jejich výkon jen a jen chválit, kritické či negativní hodnocení prý děti
stresuje. Tím však často vychováváme lidi, jejichž velké sebevědomí není pod-
loženo patřičnými znalostmi a dovednostmi, kteří nikdy netrpí sebemenšími
pochybnostmi, nejsou schopni jakékoli sebereflexe a sebekritiky. Z nich se bo-
hužel často rekrutují vedoucí pracovníci a politici.

Stanovisko, že žáci a studenti nemají být ve škole stresováni prověrkami,
zkoušením, hodnocením atd., je opět ve sporu s tím, že škola má vyučovat jen
tomu, co je potřebné pro život. Život totiž přináší nejrůznější stresové situace
poměrně často, a proto je rozumné, aby se žáci a studenti i ve škole s přiměřenou
mírou stresu setkávali. Jsem přesvědčen, že určitá míra stresu je žádoucí i ve
škole. Stresování by však nemělo být záměrné.

O stresování ve škole se hovoří rovněž v souvislosti se známkováním.

Známkování

V poslední době bývá zavrhováno známkování a propagováno slovní hodno-
cení. Známkování prý žáky a studenty stresuje.

Myslím, že je třeba stále zdůrazňovat, že známky, kterými jsou hodnoceny
školní úspěchy či neúspěchy žáků a studentů, nemají velkou vypovídající hod-
notu o jejich budoucí úspěšnosti v životě. To by si měli uvědomit jak žáci
a studenti, tak rodiče. Ti by neměli trápit své děti výčitkami kvůli známkám
a vysvědčením a neměli by je nepřiměřeně trestat. Žáci a studenti jsou streso-
váni zejména svými rodiči, nesplnitelnými nároky, které na ně mnohdy kladou,
nikoli samotnými známkami. Všichni učitelé by se měli snažit v tomto smyslu
působit na rodiče svých svěřenců, ale i na žáky a studenty samotné. Velký dluh
zde mají sdělovací prostředky.

Slovní hodnocení se mohou velmi snadno zvrtnout v planá slohová cvi-
čení, která jsou každoročně v mírné modifikaci opisována z hodnocení loňských
a předloňských. Vzpomínám, že jsme takto před lety psávali tzv. komplexní
hodnocení.

Vzpomínám si však rovněž, že v nižších třídách základní školy nám třídní
učitelka psávala každý týden výstižné slovní hodnocení do notýsku nebo do
žákovské knížky – jaký byl prospěch, chování, píle, jak mají rodiče na své dítě
působit apod. Za takováto slovní hodnocení na prvním stupni a takovouto
komunikaci s rodiči se vřele přimlouvám.

Za starých časů bývala na vysvědčení hodnocena i tzv. píle. Tento údaj vý-
znamným způsobem doplňoval výsledky z jednotlivých předmětů; bylo vidět,
jaké úsilí vynaložil příslušný žák na získání uvedených známek. Rovněž bý-
valo uváděno, na kterém místě se student umístil v třídním kolektivu (např.
čtvrtý z 37). Z této informace bylo možno do určité míry odhadnout přísnost
známkování a úroveň školy.
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Učitelské studium matematiky

Středoškolští učitelé matematiky jsou v tomto malém státě vychováváni asi
na patnácti fakultách. Výchova je proto značně roztříštěná, neefektivní, na
jednotlivých fakultách absolvuje učitelské studium matematiky každoročně jen
malý počet studentů. Za současné situace není reálné se dohodnout na nějakém
„rozdělení sfér působnosti�, neboť fakulty bojují o každého studenta. Přijímací
řízení je buď zcela prominuto, nebo neustále změkčováno. Snažíme se přijaté
studenty doučit nedostatky, které mají z předchozího studia, a pokud to jen
trochu jde, snažíme se je nevyhazovat. Studenti to dobře vědí a často na to
hřeší. Navíc se na učitelské studium hlásí čím dále, tím více průměrných a pod-
průměrných studentů, z nichž mnozí o profesi učitele zájem nemají a upřímně
říkají, že učit nikdy nepůjdou. Úroveň učitelského studia i absolventů celkově
klesá, alarmující je rychlost zpětné vazby; již po několika málo letech se na
vysokých školách objevují žáci našich absolventů učitelského studia.

Myslím, že pro učitelské studium je naprosto nevhodné rozdělení na baka-
lářský a magisterský stupeň. Absolvent bakalářského studia nezískává aprobaci
k výkonu učitelské profese. (Nemíní-li však jít učit, je to asi lhostejné.) Rozdě-
lení do dvou stupňů je na řadě škol násilné a formální, přináší více problémů
než výhod.

Doktorské studium

V roce 1992 bylo na MFF UK a PřF MU koncipováno doktorské studium
Obecné otázky matematiky a informatiky s podobory Elemetární matematika,
Historie matematiky a Vyučování matematice. Původně jsme se domnívali, že
bude určeno převážně pro středoškolské učitele z praxe, že bude nadstavbou
učitelského studia matematiky a že budeme vychovávat jen malý počet dokto-
randů.

Vzhledem k tomu, že vysoké školy vyžadují od svých učitelů vědeckou hod-
nost Ph.D. (jako ekvivalent dřívějšího CSc.) nebo alespoň zahájené doktorské
studium, vzrostl výrazně zájem o studium výše uvedeného oboru, a to hlavně ze
strany učitelů pedagogických, technických a ekonomických fakult. Středoškolští
učitelé jsou mezi našimi doktorandy v menšině.

Doktorské studium zaměřené na didaktiku matematiky a vzdělávání v ma-
tematice později vzniklo či je v současné době před akreditací na několika
dalších fakultách. Vývoj patrně spěje k tomu, že takovéto doktorské studium
bude téměř na každé fakultě připravující učitele matematiky.

O doktorském studiu oboru Obecné otázky matematiky a informatiky na
MFF UK je možno si udělat podrobnou představu pročtením příslušných webo-
vých stránek1 – během posledních deseti let bylo obhájeno více než dvacet prací,
za něž se nemusíme stydět.

1 http://www.karlin.mff.cuni.cz/∼becvar/pgs/pgs.htm
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Bohužel je třeba konstatovat, že ne všichni doktorandi mají o doktorské
studium skutečný zájem, mnohým jde jen o formální splnění podmínky poža-
dované zaměstnavatelem, jiným jde pouze o to, aby ke své výdělečné činnosti
pobírali – jako kapesné – po tři roky stipendium, některé zajímá jen titul.

Problémem doktorského studia výše uvedených oborů jsou již témata bu-
doucích disertačních prací, která vypisují potenciální školitelé. Některá vzbu-
zují rozpaky již v okamžiku zadání svou neujasněností, obtížností nebo nao-
pak plytkostí. Problémem je rovněž „stavba na zelené louce�; mnohá témata
jsou zadávána jako didaktický výzkum, pokus, statistické šetření apod. Začína-
jící doktorand, který ještě nikdy neučil, zahajuje bez jakýchkoli pedagogických
zkušeností a odborných znalostí jakýsi didaktický experiment, aniž ví cokoli
o tom, jak se takovéto experimenty koncipují, provádějí a vyhodnocují. Někdy
má studovat a posuzovat současné či historické učební texty, aniž by vůbec měl
vlastní hlubší studijní zkušenosti – vždyť studoval do té doby pouze ze svých
poznámek z přednášek. Někdy vidíme naprostý nezájem o zadané téma, ab-
senci snahy po vyhledání bibliografických informací, zpráv o výzkumech, které
již byly udělány, nezájem o metody a výsledky práce předchůdců. Mnozí dok-
torandi neprojevují zájem o aktivity pracoviště, na němž studují, ani o práci
svých kolegů doktorandů. Před neseriózním přístupem k doktorskému studiu
(doktorandů, školitelů i pracovišť) zavíráme oči, neboť my i naše pracoviště
jsme mimo jiné hodnoceni počtem doktorandů. V protikladu zde jsou zájmy
odborné a výchovné na jedné straně a zájmy ekonomické na straně druhé.

Zodpovědnost za úspěšnost jednoho konkrétního doktorského studia leží ze-
jména na studentovi, který k němu byl přijat. Zodpovědnost za výchovu dokto-
randů je na školitelích a školicích pracovištích, zodpovědnost za úroveň oboru
na oborových radách. Věnujme doktorskému studiu výše zmíněných oborů více
pozornosti, snažme se vychovat své nástupce, kteří by měli být v nadcházejících
letech vedoucími osobnostmi ve vyučování matematice.

Učebnice, skripta

Učebnice matematiky pro žáky základních a nižších středních škol (zhruba
do 15 let věku žáka) jsou vydávány několika autorskými týmy v několika nakla-
datelstvích. Je jistě dobré, že nemáme jen jediný soubor učebnic, ale nemohu
se zbavit kacířské myšlenky, že méně by bylo více.

Učebnice pro vyšší střední školy již nejsou takovou komerční záležitostí,
proto souborů těchto učebnic není mnoho.

Pozitivní roli sehrály v posledních patnácti letech Jednota českých matema-
tiků a fyziků a nakladatelství Prometheus koncipováním a vydáním několika
ucelených souborů učebnic.

Vysokoškolská skripta a učebnice jsou bohužel značně izolovanou záležitostí,
jejich autoři většinou nebývají informováni ani o významných světových mono-
grafiích a učebnicích, ani o obdobných textech z jiných fakult či dokonce z jiné
katedry (pozná se to ze seznamu literatury i z letmého posouzení textu). Snad
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by trochu pomohlo zveřejňování podrobnějších informací o vydávaných titulech
na webových stránkách jednotlivých fakult.

Recenze

Za velmi negativní rys poslední doby považuji naprostou absenci kritických
recenzí. Učitelé základních i středních škol by jistě přivítali stanoviska odbor-
níků, tj. pravidelně publikované zasvěcené recenze nových učebnic matematiky
a dalších vzdělávacích textů. Takovéto kritické recenze by jistě přispěly k mate-
matické a didaktické kultivaci naší učitelské obce; učitelé by mohli konfrontovat
své názory a zkušenosti s názory našich profesionálních didaktiků. Timají podle
mého názoru ve sféře recenzí učebnic velký dluh.

Prostor pro zveřejňování recenzí byměly poskytovat zejména časopisyMate-
matika, fyzika, informatika, Učitel matematiky, případně i Pokroky matematiky,
fyziky a astronomie. Mají však tyto časopisy o recenze zájem? Recenze by bylo
jistě možno zveřejňovat na webových stránkách.

Sepisování recenzí však není vděčnou záležitostí. V seznamech publikací re-
cenze tolik neváží, napsat kritickou recenzi učebnice dá víc práce než zplodit
krátký příspěvek do sborníku z nějaké konference. Zveřejnění kritické recenze
může mít navíc pro jejího autora negativní důsledky v oblasti mezilidských
vztahů.

Závěr

Je velká škoda, že vyučování matematice je dnes zcela na okraji zájmu vět-
šiny profesionálních matematiků. V posledních patnácti letech velmi silně po-
strádám jejich hlasy. Domnívám se, že by jejich stanoviska, proslovená jasně
a zcela zásadně, mohla současnou situaci ve vyučování matematice pozitivně
ovlivnit, mohla by být protiváhou názorů obecných pedagogů a reformátorů.

Profesionální matematici by svými vyjádřeními mohli podpořit své kolegy
ze základních a středních škol, dát jim argumenty, ovlivnit jejich stanoviska
a dodat jim sílu v jejich často svízelných situacích.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Nenechte si svou práci otrávit reformováním a znechutit tím, co se prezentuje
v médiích. Nebojte se užívat vlastní rozum, obhajovat své názory a své postoje.
Trpělivě vysvětlujte svým žákům, studentům i jejich rodičům význam vzdělání,
upozorňujte na škodlivost některých názorů a jevů, poukazujte na demagogii,
s níž se často setkáváme.

Usilujte každý podle svých možností o to, aby obec, společnost i stát přistu-
povaly ke vzdělávání, školství a školám zodpovědně a uvážlivě.

Uvědomte si, že se po celý svůj aktivní život pohybujetemezi mladými lidmi,
že svou prací formujete další generace, že každý den máte ve škole ve svých
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rukou budoucnost. Vzdělávejte se proto, přemýšlejte o matematice, o práci
svých žáků a studentů, o své každodenní pedagogické činnosti. Bez ohledu
na všechno, co vás obklopuje a s čím se třeba těžko potýkáte a vyrovnáváte,
vyučujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Snažte se své žáky, studenty
i doktorandy naučit těm faktům a dovednostem, které považujete za důležité
a potřebné, budujte v nich pozitivní vztah ke svým předmětům, ke vzdělání
a vzdělanosti, k ušlechtilým hodnotám. Nezapomínejte ani na morálně volní
vlastnosti.

Přeji vám, aby vám vaše práce přinášela radost a uspokojení!

[Otištěno ve sborníku 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol,
2.–4. listopadu 2006, Srní, Vydavatelský servis, Plzeň, 2006, str. 49–63.]

[Příspěvek byl 28. listopadu 2006 vystaven na webu Stolzová.
Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr Kukal.]

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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CO MÁ ZNÁT A UMĚT PEDAGOG [CMZUP ]

Jindřich Bečvář

Abstrakt

Tento krátký příspěvek se snaží porovnat to, co se od pedagogů oficiálně
žádá, s tím, co by od pedagogů požadováno býti mělo.

Zneklidňující vzpomínky

Jedna z mých vzpomínek z dětství se váže ke slovnímu spojení, které jsem
často slýchal jako nezúčastněná osoba – Co má znát a umět pionýr [CMZUP].
Musím poznamenat, že tato „vzdělávací� kampaň prošlamimomne bez odezvy,
byl jsem ostatně členem Pionýrské organizace jen krátce: od roku 1960 do roku
1962, necelé dva roky.

Pozoruhodné je, že již roku 1959 brožurka Co má znát a umět pionýr va-
rovala před biflováním a prosazovala to, čemu dnes říkáme kompetence. Je to
jen pouhá náhoda?

Přinesli jsme v brožurce základní látku, kterou je třeba si osvojit a vést pio-
nýry k tomu, aby se naučili všemu, co obsahují jednotlivé požadavky. Přitom je
nutno, aby se vyvarovali knižního „biflování	 .. . [1]

Marná sláva, jsem již pamětníkem. S velkým zneklidněním proto vnímám
výraznou podobnost trendů současných a trendů let padesátých (a počátku let
šedesátých). Současné tendence vyjádřené požadovanými procenty maturantů
a vysokoškoláků a doprovázené mediálními zprávami, např. o dámské krejčové,
která bude nyní studovat na Karlově univerzitě,1 mi bohužel silně připomínají
tehdejší snahu vyjádřenou heslem Co Čech, to maturant, která byla provázena
novinovými články o dojičkách, hornících a popelářích intenzivně doplňujících
své vzdělání. Neupírám nikomu právo na vzdělání a vzdělávání. Jsem však
přesvědčen, že nárůstu vzdělanosti nelze dosáhnout bezduchou honbou za vyš-
šími a ještě vyššími procenty, sepisováním rámcových a školních vzdělávacích
programů, vystavováním většího a ještě většího počtu maturitních vysvědčení
a rozdáváním vysokoškolských diplomů. Má snad někdo pocit, že kvalitu Os-
travského kahanu pozvedneme tím, že na lahev nalepíme vinětu s nápisem
Château Margaux?

O školských reformách napsal sérii článků Dag Hrubý [5], který je též au-
torem článku Postavení matematiky na gymnáziích [2]. Výstižnou kritiku sou-
časné situace ve školství podal nedávno Petr Piťha [6]. Viz též [2] a [3].

1 Viz A. Šůra: Kdo nesmí na vysokou, Respekt č. 9 z roku 2008.
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Pohled oficiálních institucí

CMZUP – RVP & ŠVP

Učitel – podle oficiálních institucí – má znát příslušný Rámcový vzdělávací
program (RVP) a má umět sepisovat Školní vzdělávací program (ŠVP). Tyto
dvě požadované schopnosti je možno označit za nejklíčovější ze všech klíčových
kompetencí učitele.

Pedagog má „vstřebat� (netroufám si říci „nabiflovat�) vznešené, avšak ne-
příliš srozumitelné fráze uvedené v RVP, „rozpracovávat je� a poté „zapraco-
vat� (netroufám si říci „přežvýkat�) do ŠVP.

O tom, že by měl dobře znát předmět, který vyučuje, že by měl mít do-
statečně široký, všeobecně kulturní rozhled, že by měl největší energii věnovat
výuce a přípravě na ni, jsem z oficiálních míst mnoho neslyšel. Odborná pro-
fesní úroveň učitele (znalost předmětu a jeho vyučování) se dnes nevyžaduje,
spíše je na škodu. Opět je podstatné vytváření slohových cvičení, které vysi-
luje, psychicky vyčerpává, znepříjemňuje život a bere chuť do skutečné práce.
Proč ještě nikdo nepřišel s nápadem, aby např. pekařský cech sepsal rámcový
program na pečení chleba a pečiva a každá pekárna podle něho vyplodila svůj
pekárenský program? Asi proto, že by vlastní pečení šlo stranou, zejména po
stránce kvality.

CMZUP – Další vzdělávání

Pedagog se má vzdělávat především na „netradičních vzdělávacích kur-
zech�,2 na nichž učitelé hrají týmový golf, cvičí aerobik, vyrábějí maňásky,
aby pak s nimi hráli „příběhy se šťastným koncem�, přenášejí míčky na desce
s otvorem, ovazují se navzájem toaletním papírem, aby se stali mumiemi, po-
řádají turnaj v pexesu a jiných společenských hrách atd. atd. Takovéto „netra-
diční formy vzdělávání� má pedagog vnášet do své výuky, v jejich duchu má
vzdělávat a vychovávat své žáky a studenty.

Petr Kukal se pozastavuje nad všeobecnou infantilizací života kolem nás,
ukazuje, jak tento jev výrazným způsobem postihl i vzdělávání pedagogů.3

Demokratizace našeho života se „vyšinula� k ještě vyšším metám, neboť ve
výše uvedeném smyslu může vzdělávat pedagogy opravdu kdokoli.4 Takovéto
vzdělávání však zvládne levou zadní každý, kdo má alespoň úroveň kulturního
referenta bývalých rekreací ROH. Navíc – při patřičné snaze a stycích – získá
na takovéto „vzdělávání� nezanedbatelné prostředky, o které mu vlastně jde až
v první řadě.5

2 Viz např. M. Bihelerová: Netradiční vzdělávání pedagogického sboru, Učitelské noviny
č. 17 z roku 2008, str. 18.
3 P. Kukal: Stolzová o „netradičním vzdělávání pedagogického sboru�, Pedagogický web

Stolzová, 12. května 2008.
4 Každý podle svých schopností, . . .
5 . . . každému podle jeho potřeb.
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Tento trend má bohužel zelenou. Na vzdělávací akce výše uvedeného typu
jsou poskytovány finanční příspěvky z nejrůznějších zdrojů, fondů, grantů
apod.6 Podnikavci všeho druhu si spokojeně mnou ruce, trochu soudný člo-
věk se chytá za hlavu. Na jedné straně jsou velkoryse poskytovány miliony na
projekty, které jsou zcela pochybné od samého počátku, na druhé straně jsou
připravována opatření, jejichž cílem je ušetřit finanční prostředky v oblastech,
kde by se právě šetřit nemělo. Tuto situaci je možno charakterizovat slovy Jana
Wericha: Šetřit se musí, ať to stojí, co to stojí!

CMZUP – Tvárnost pedagoga

Oficiální instituce v neposlední řadě požadují, aby byl pedagog dostatečně
„tvárný�. Má vehementně podporovat každou reformu, která je mu shora ně-
kolikrát během života naordinována, jeho vlastní názor musí jít stranou. Stejně
jako v minulém režimu je mu dáno zcela jasně najevo, že podpora oficiálních
stanovisek přináší prospěch a odpor bude naopak trestán. Ministr školství,
mládeže a tělovýchovy v otevřeném dopise všem pedagogickým pracovníkům
napsal v souvislosti s připravovaným zvyšováním učitelských platů, že

. . . zvyšování mezd nelze do budoucna zajistit jen a pouze plošně pomocí ta-
rifní složky platu. Nebylo by to správné. Ředitelé musí mít v ruce nástroj, jak
ocenit profesionalitu a aktivitu při realizaci školské reformy, a to bez ohledu
na věk a léta praxe. . . . 5 miliard Kč [se] dostane především k těm pedagogům,
kteří splní kritéria dotačního programu, jehož prostřednictvím se budou peníze
rozdělovat. . . . Aktivní a profesionální pedagog je ústřední postavou celého vzdě-
lávacího systému a hybnou silou probíhající reformy.7

Uvědomujeme si dostatečně jasně, jaké žáky a studenty vychovají tvární
a přikrčení pedagogové? Přejeme si skutečně takový vývoj našeho školství?

Pláč sborovny české

Novela zákona o pedagogických pracovnících „upravuje� termíny pro zahá-
jení vysokoškolského studia pro ty pedagogy, kteří dosud příslušnou kvalifikaci
nemají – termín byl posunut z konce roku 2009 do konce roku 2014. Nepodce-
ňujeme přespříliš naše nevystudované „pedagogy�, dáváme-li jim na vyplnění
přihlášky k vysokoškolskému studiu více než šest let? Kolik let jim bude vy-
hrazeno na vystudování, mají-li šest let pouze na podání přihlášky?

Maturanti, kteří mohou nyní do škol jako učitelé nastupovat, musí vyso-
koškolské studium zahájit do dvou let. Jak asi vypadají tito maturanti, kteří
žádnou vysokou školu nevystudovali a na vysoké škole dosud nestudují? Mohou
to být ti, kteří nějakou střední školou se čtyřkami prolezli a horko těžko vů-
bec odmaturovali a k jinému zaměstnání se nehodí! Budou tedy nyní vytvářet
„kádrovou rezervu� pro naše školy a sborovny.

6 Viz např. P. Kukal: Nesnesitelná dostupnost peněz, Pedagogický web Stolzová,
30. května 2008.
7 Britské listy, 5. června 2008.
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Neumím si představit, že nějaký podnik přijme řidiče, který semá do dvou let
přihlásit do autoškoly, že nemocnice přijme chirurga, který má do dvou let začít
studovat medicínu, že rekreační zařízení přijme plavčíka, který se má do dvou
let začít učit plavat, a ministerstvo zahraničních věcí tlumočníka, který má do
dvou let začít studovat jazyky. V našich školách je však možné všechno! Dobré
učitele, kteří v minulých letech ze škol odešli, soustavně nahrazují důchodci
a nekvalifikované síly. Tento proces bude patrně pokračovat. Navíc se dnes
ke studiu učitelství již téměř nehlásí výborní maturanti a absolventi učitelství
téměř do škol nenastupují. Budeme tedy z nekvalifikovaných učitelů „vyrábět�
kvalifikované v tzv. kombinovaném (dříve večerním nebo dálkovém) studiu.

Zmíněná novela ukazuje pokračující, oficiálně nastolenou katastrofální de-
gradaci učitelské profese! Obsahuje mimo jiné i hrozbu pro nepohodlné učitele
s vlastním názorem:

Neprotestuj, nemel pantem, nahradí tě maturantem!

Co by opravdu měl pedagog znát a umět

Jak již bylo výše uvedeno, důraz by měl být kladen v první řadě na odbor-
nou a metodickou přípravu učitele (odborná a pedagogická kvalifikace, znalost
předmětu a jeho vyučování) a na jeho další soustavný profesní růst. Prospěšné
je obyčejné předávání zkušeností, uvádění začínajícího učitele do výuky zkuše-
nějším kolegou.

Učitel matematiky působící na základní škole by měl dobře znát matema-
tiku základní a střední školy, středoškolský profesor navíc základy matematiky
vysokoškolské. Určitý nadhled nad látkou, kterou vyučujeme, je totiž pro naše
dobré pedagogické působení nezbytný; k jeho rozvíjení slouží odborná litera-
tura, knihy a časopisy, seriózní vzdělávací akce, semináře, konference a letní
školy. Velmi užitečné jsou profesní kontakty a přátelství, která učitelé na těchto
seminářích navazují. Poctivě odvedená práce, rozšiřování obzorů, vidění sou-
vislostí, všeobecný rozhled, to vše vzbuzuje u studentů respekt.

Domnívám se, že by učitelé matematiky měli pečlivě sledovat Matematickou
olympiádu a obdobné soutěže, s profesionálním zájmem soutěžní úlohy řešit
a vést své studenty k účasti v soutěžích, v SOČ, resp. v jiných odborných
aktivitách. Na druhé straně by měl každý učitel chápat, že jsou i jiné předměty,
jiné zájmy, které mohou studenty plně zaměstnávat. Svůj předmět bychom měli
mít rádi, jeho vyučování by námmělo přinášet uspokojení a radost, kterou nelze
ničím vyvážit.8

Být Člověkem

Jsem přesvědčen, že dobrý pedagog by měl být hlavně Člověkem, měl by
mít dobrý a vlídný vztah ke svým žákům a studentům. Nutným předpokla-
dem je obecně dobrý vztah k lidem, na němž lze mnoho postavit: motivaci

8 O učitelích a jejich působení ve školách, o vyučování a výchově jsem psal podrobněji
v článku [3].
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k intenzivnímu pracovnímu nasazení a k dalšímu vzdělávání, obětování vlast-
ního pohodlí, seriózní přístup k profesi, přísnost, spravedlivost, ale velkorysost,
nadhled atd.

Uveďme na závěr srovnání učitelského působení dvou vrstevníků: básníka,
který byl profesí učitelem, a učitele, který byl též básníkem. Oba citáty se
vztahují k počátku devadesátých let 19. století.

Básník Otokar Březina (vl. jménem Václav Jebavý, 1868–1929) se o své pro-
fesi a o svých žácích vyjádřil takto:

Učitelství je těžký, robotný úřad vysilující duši, ochromující fantasii, pijící
sílu z organismu. Děti, přicházející do školy, jsou zlé, svéhlavé, bludně vycho-
vané bytosti, rafinované, zlomyslné, zhýčkané, zbloudilé, instinktivně nepřátel-
ské a ve velikém procentu úžasně neschopné. Vracím se po pěti hodinách vyu-
čování fysicky i duševně vysílen, disgustován, umrtven, zatemněn, tupý, mdlý
a sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé duševní práci, a i tu nedostavuje se vždy
disposice, vstřebaná celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým kr-
vácením intelektuálním.9

Zdá se, že Otokar Březina nebyl dobrým učitelem, že měl „ jiné priority�
než vyučování, vzdělávání a výchovu žáků. K dětem neměl žádný vztah, svoji
učitelskou profesi chápal jako nutné zlo.

Srovnejme výše uvedená Březinova slova s následující vzpomínkou Vladi-
slava Šaka (1860–1943), vynikajícího českého středoškolského učitele matema-
tiky a deskriptivní geometrie, vysokoškolského profesora deskriptivní geomet-
rie, válečného korespondenta, diplomata, básníka a spisovatele. V předmluvě
ke knize bulharského básníka Kyrila Genčeva Christova (1875–1944), jednoho
ze svých žáků, který zcela ignoroval vědy matematické, V. Šak napsal:

Před 40 roky Kyril Christov, hošík asi 15letý, zapsal se do V. třídy reálného
oddělení sofijského gymnasia. Stal se mi nápadný svým výrazným nosem a hor-
livostí, s jakou si vybojoval místo v nejposlednější škamně školní síně. Záhy
jsem poznal, že ten neposedný klučík nikdy nestane se zbožňovatelem nauky
Gasparda Mongea. Při probírání nové látky vždy po lavicích jsem zkoumal vě-
domosti žáků a rušíval jsem poklid i Kyrila Christova. Vždy mne překvapoval
vyhýbavou odpovědí a nesmiřitelným pohledem. Jeho pohyblivé ruce jednou při
tom cosi chvatně zastrkovaly do vnitřku škamny – byly to tužkou usmolené
verše, jichž námětem nebyla deskriptivní geometrie. Při zkoušce z dospělosti
na Kyrila Christova sneslo se milosrdenství Boží, jehož jsem byl poslušným
nástrojem. Hlas svědomí ukonejšil jsem pomyšlením, že Kyril Christov aspoň
nikdy nezaviní sesutí se tunelu, anebo mostu, vybudovaného podle jeho plánu.
I druzí kolegové, stejně jako já, byli přesvědčeni, že Kyril Christov, co živ bude,
inženýrem se nestane. Filologové zato rozplývali se chválou o básnickém nadání
a bohaté znalosti mateřské řeči toho přeubohého matematika.10

9 Anně Pammrové dne 8. října 1892.
10 Kyril Christov: Symphonie Prahy, Praha, 1932, předmluva.
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Poznamenejme na okraj, že Vladislav Šak byl po celou dobu svých studií
rebelujícím žákem a studentem, jehož studijní výsledky v žádném smyslu nelze
označit za dobré. Vyrostl ve výraznou a široce uznávanou osobnost.

Poděkování

Tento příspěvek byl inspirován tím, co dnes a denně vidíme kolem sebe, tím,
co nás, učitele na základních, středních i vysokých školách, trápí a zneklidňuje.
Byl podpořen postoji všech, kteří se snaží při svém učitelském působení podle
svých sil amožností, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí poctivě vyučovat,
vzdělávat a vychovávat žáky, studenty, doktorandy a v neposlední řadě i své
kolegy. Z celého srdce jim děkuji!
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A PŘECE SE TOČÍ! ALE NAOPAK!

aneb

AŤ ŽIJE PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁNÍ!

Jindřich Bečvář

Eppure si muove! A přece se točí! – To řekl podle legendy 22. června roku
1633 sedmdesátiletý Galileo Galilei krátce poté, co byl ve velkém sále domi-
nikánského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva v Římě přinucen
před nejvyšším inkvizičním tribunálem odvolat své názory o pohybech Země,
o uspořádání sluneční soustavy a o jejím chodu. Za své odvolání byl odměněn
doživotním domácím vězením. Vyhnul se tak přísnějšímu trestu. Připomeňme,
že roku 1600 byl v Římě na Campo dei Fiori (Náměstí květů) upálen Giordano
Bruno.

Galileo Galilei byl donucen se kát a podepsat prohlášení, v němž je mimo
jiné uvedeno:

Byl jsem tímto Sv. oficiem prohlášen za silně podezřelého z kacířství proto, že
jsem měl za správné a věřil, že Slunce stojí nehybně jako střed světa a že Země
není středem světa a točí se . . . mám každým způsobem opustit mylný názor .. .
nemám mít za správnou tuto mylnou nauku ani ji hlásat, ani jí učit . . .1

Kdyby dnes Galileo Galilei zhlédl zprávy České televize, tzv. Události, snad
by v prvním okamžiku zajásal, neboť by ve znělce spatřil rotující zeměkouli.
Jeho radost by však byla určitě značně zkalena, měla by velmi hořkou pachuť!
Asi by zvolal:

Vždyť se točí naopak! Takto by přece Slunce vycházelo na západě a zapadalo
na východě!

Přírodovědné znalosti a geometrická představivost tvůrců této televizní
znělky patrně nesahají tak daleko, aby si byli schopni představit skutečný chod
věcí. Ještě horší je, že si svého nedostatku nejsou vědomi a vůbec jim nepřijde
na mysl, že by bylo třeba se poradit s někým, kdo se v tom „vyzná�. Rov-
něž naprosto nepadá v úvahu, že by snad mohli svůj omyl přiznat. Když byli
totiž na chybu upozorněni, sebevědomě prohlásili, že opačně rotující zeměkoule
byla jejich uměleckým záměrem! Vysvětlit by se to však dalo spíše záměrem
politickým.

Dříve nám Slunce vycházelo na Východě, dnes nám již konečně vychází na
Západě!

1 Viz např. G. Loria: Galileo Galilei, Orbis, Praha, 1943 (1. a 2. vydání), přeložil F. To-
pinka; jiné vydání Svoboda, Praha, 1949, přeložil L. Hoch. Viz též É. Namer: Případ Galilei,
Mladá fronta, Praha, 1982, přeložil P. Horák.
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Snaha znásilnit skutečnost však nese své plody. Ve zprávách ČT 24 bylo
13. ledna 2009 uvedeno:

. . . dodávky plynu by mohly být obnoveny dnes v 8:00 moskevského času, tedy
v 10:00 času středoevropského.

To je sice zcela v rozporu se skutečností, ale v naprosté shodě s otáčením
zeměkoule, které předvádí znělka Událostí na ČT. Uvidíme, jak se situace bude
dále vyvíjet, zda se třeba Příroda „neumoudří� a nepřizpůsobí. Třeba i Příroda
přijde s nějakým uměleckým záměrem! Já se v poslední době pro jistotu každý
den opatrně přesvědčuji, abych byl v obraze, na které světové straně Slunce
opravdu vyšlo.

Naši žáci a studenti mají dnes být – podle mnoha současných ideologů vzdě-
lávání – vychováváni k tzv. flexibilitě, což je podle slovníku cizích slov ohý-
batelnost, pružná přizpůsobivost. Měli by se tedy ohnout, pružně přizpůsobit
a bez přemýšlení, které škodí, a bez námitek, které rozvracejí, přijmout vše,
co se jim oficiálně předkládá. Na druhé straně by však měli být připraveni se
od toho či onoho názoru kdykoli pružně odvrátit, pokud by snad oficiální místa
změnila názor. Nebylo by proto divu, kdyby byl nějaký vzpurný student (jehož
rodiče nemají žádné významné postavení a nejsou sponzory školy) zajímající
se o přírodní vědy povolán do ředitelny, kde by se musel zříci svých názorů, kát
se a podepsat např. takovéto prohlášení:

Byl jsem ředitelstvím školy prohlášen za silně podezřelého z úchylky2, protože
jsem měl za správné a věřil, že Slunce vychází na východě a zapadá na zá-
padě .. .

Ještě pikantnější by však patrně bylo, kdyby byl do ředitelny předvolán učitel
fyziky nebo zeměpisu, který bymusel podepsat, že má každým způsobem opustit
mylný názor a že nemá mít za správnou tuto mylnou nauku, ani ji hlásat, ani
jí učit. Po odvolání by byl učitel navíc přísně potrestán (odebrání osobního
ohodnocení, doživotní dozor v jídelně, třídnictví v nejhorší třídě apod.). Zatím
však vůbec není jasné, jak přísně potrestat vzpurného žáka, nechce-li škola
přijít o státní příspěvek, který na něj pobírá.

Velmi závažnou otázkou zůstává, zda znělka televizních zpráv se zeměkoulí,
která se otáčí naopak, není vlastně jistým varováním „mezi řádky�, zda není
jakousi „ideologickou diverzí�, jak se dříve říkávalo:

Všechno, co ve zprávách uvidíte a uslyšíte, je naopak!

Televizní znělka Událostí bývá poměrně často inovována, měněna či moder-
nizována, říkejme tomu, jak uznáme za vhodné. Změna je totiž život! I další
tvůrci potřebují honorář, případně stejní tvůrci potřebují další honorář. Snad
by mohla být příště natočena znělka se zeměkoulí rotující kolem osy ležící v ro-
vině rovníku (Slunce by pak vycházelo na severu a zapadalo na jihu, případně
vycházelo na jihu a zapadalo na severu) nebo by mohla být dokonce natočena

2 Pro výše uvedené slovo úchylka se jistě brzy najde výstižný odborný výraz, nejraději
nějaké vhodné cizí slovo.
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znělka ukazující placatou zemi plovoucí na hladině světového oceánu, v němž
se Slunce každé ráno znovu rodí a každý večer umírá. A to vše by nesli čtyři
velcí sloni stojící na obrovské želvě.

Eppure si muove!, můžeme si dnes říci s Galileim.

A přece se točí! — Blbosti!

[Podpořeno projektem Podpora technických a přírodovědných oborů Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/4.2.00/06.0005).]

[Otištěno v časopisu Academia, súčasnosť a perspektívy vysokých škôl 20(2009),
č. 2, str. 33–34. Vyšlo též ve Sborníku XIV. semináře o filosofických otázkách
matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010, str. 140–
142, a v Informacích České matematické společnosti č. 66 (březen 2010), str.
35–37.]

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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SLOUČÍME FYZIKU S CHEMIÍ?

Jindřich Bečvář

Jedním ze školských témat, s nímž se v poslední době setkáváme, je slu-
čování několika předmětů do předmětu jediného. V tisku i v dalších
médiích jsou tyto nápady velmi často prezentovány jako úžasné, všezachraňu-
jící, jako to, co našemu školství výrazně chybí, co povede k nepředstavitelnému
nárůstu vzdělanosti a co naše školství posune minimálně na světovou úroveň.
Jako to, co způsobí, že obliba školy vzroste nejen u žáků a rodičů, ale dokonce
v celé populaci.

Školští reformátoři jsou si dobře vědomi toho, že je třeba mít na své straně
veřejnost. Proto vyhledávají podporu médií, která veřejné mínění přímo ma-
sírují. Bohužel dosti úspěšně. Stokrát opakovaná hloupost se tak velmi často
stane „geniálním nápadem�. Kde jsou ty časy, kdy do novin psali vzdělaní
a moudří lidé, jako byli Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda, Karel Čapek
nebo Ferdinand Peroutka, lidé, kteří byli intelektuálně na vysoké úrovni, byli
vzdělaní, měli široký rozhled, nejprve přemýšleli a teprve potom psali. Byli
schopni rychle odlišit chytrý nápad od hloupého a nebáli se nazývat věci pra-
vými jmény. Pečlivě zvažovali, jaké důsledky přinese zveřejňování těch či oněch
názorů, poctivě usilovali o všestrannou výchovu populace, o její vzdělanost,
propagovali dobré a užitečné věci.

Poměrně nedávno jsem opět zaznamenal článek o slučování předmětů.
V pražském Metru zveřejnila dne 6. února 2009 Alena Hechtová svůj mani-
pulativní článek „Sloučí fyziku s chemií?� Nevím, zda studenti po takovémto
spojení prahnou, autorka si to však dovolí tvrdit:

Osnovy středních škol se revolučně mění. Studentské sny, v nichž by se spojily
třeba dva nepopulární předměty do jednoho, možná brzy nabudou reálné podoby.

Na pomoc si vzala Zoju Franklovou z Národního ústavu odborného vzdělávání,
která je zde představena jako expertka, bohužel však není uvedeno čeho. Tato
expertka sdělila, že se sloučením některých předmětů (např. dějepisu a občanské
nauky, fyziky a chemie) ušetří čas, který lze využít třeba na výuku jazyků nebo
počítačů. Na takovýto alternativní výklad mělo prý být během února a března
proškoleno 2500 učitelů.1 Rád bych věděl, jakou aprobaci mají ti, kteří patrně
budou vyučovat onu Chemziku, resp. Fyzmii, a jaký odborný profil mají ti,
kteří k takovéto výuce učitele „proškolují�. Rovněž by bylo dobré vědět, jaký
odborný profil má expertka, kolik let vyučovala, na jaké škole a jaké před-
měty.2 Nejvstřícnější k výše zmíněnému proškolení budou patrně ti „učitelé�,

1 Podle Z. Franklové se učitelé naučí, jak upravit vzdělávání tak, aby bylo efektivní.
2 Patrně se jedná o expertku na spojení fyziky s chemií. Na webových stránkách Národního

ústavu odborného vzdělávání je PhDr. Zoja Franklová uvedena jako tisková mluvčí. Žádnou
další informaci tam nenalezneme.
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kteří nemají aprobaci ani pro fyziku, ani pro chemii, případně vůbec nemají
vystudované učitelství, resp. vysokou školu. Výše uvedeným „proškolením� pa-
trně získají „odbornost� pro výuku jak fyziky, tak chemie.3 Ke spojování fyziky
a chemie na některých školách opravdu dochází, např. na Střední průmyslové
škole ve Varnsdorfu (viz Právo 25. 8. 2009).

Nevím, kolik je v našem státě učitelů s aprobací fyzika-chemie. Nemyslím,
že by jich bylo mnoho. Pokud prosazujeme spojení těchto dvou předmětů, po-
svěcujeme tak situaci, kdy je výuka vedena neaprobovanými či dokonce zcela
nekvalifikovanými učiteli. Na této situaci nic nezmění nějaké dodatečné pro-
školení.4 V každém případě je třeba uvést, že zmenšení počtu hodin fyziky
a chemie negativně postihne oba tyto předměty; navíc pak může být další ne-
zanedbatelný počet hodin prohospodařen naivními amatérskými snahami in-
spirovanými snahou o mezioborovost.

Rád bych ještě poznamenal, že v obecné rovině nemám nic proti myšlence
spojení výuky fyziky a chemie. Jsem však přesvědčen, že se jedná o velmi ob-
tížnou záležitost, které je schopen se s úspěchem zhostit jen velmi zkušený
a vzdělaný učitel. Děsím se toho, jak bude tuto myšlenku realizovat 2 500 pro-
školených učitelů.

∗ ∗ ∗

S napětím očekávám, kdy nějaký „expert� z jakéhosi výzkumného ústavu
o školství a vzdělávání bude napaden geniální revoluční myšlenkou, aby se
v rámci všestranného vidění souvislostí a maximálního ušetření vyučovacího
času sloučily všechny předměty do předmětu jediného, do tzv. vševědy. Ten by
se pochopitelně neznámkoval, aby nebyli žáci a studenti stresováni, zakončoval
by se na všech stupních a typech škol slovním hodnocením. Již se těším na
maturitní vysvědčení takovéhoto typu:

Esmeralda má velmi kladné postoje k vševjedě, zajímají ji chemické akce
a reakce, zejména ty s kádinkou na nakloněné rovyně a na klatce. Sepisuje
nápadité eseje o fyzikálních experimentech s benzenovým jádrem, často však
zamněňuje pojmy transformátor a katalizátor. Trochu chybuje v angličtině ve
vijmenovaných slovech a v rodech přídavných men. Práce se zlomky ji příliš
nesedí. Vynikající je však její práce s miší.

Vyučovat vševědu by mohl kdokoli, v čemž by bylo jistě možno shledávat
výrazný demokratický rys naší školské soustavy, příslušná aprobace by mohla
být získána např. soustavným studiem Školního vzdělávacího programu a Uči-
telských novin. Učitel vševědy (tzv. Všeučitel) by však musel být soustavně
školen v moderních vyučovacích metodách. Takováto školení by byla poskyto-
vána výhradně soukromými subjekty podporovanými z evropských fondů.

3 Bohužel jsem se nikde nedočetl, zda se proškolení 2 500 učitelů pro spojení výuky fyziky
a chemie opravdu konalo, kdo učitele školil a proškolil, jaký obsah mělo školení, jaký byl
výsledek, jak vypadá dokument potvrzující proškolení apod.
4 Za starých časů se užíval velmi výmluvný termín rychlokvaška.
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Pokud bych získal finanční podporu formou nějakého grantu nebo projektu
(minimálně 900 tisíc na rok po dobu alespoň tří let), byl bych ochoten se ujmout
nevděčného a zodpovědného úkolu a podrobně rozpracovat výše uvedenou myš-
lenku výuky Vševědy. Sepsal bych podrobný program tohoto předmětu pro ce-
lou základní školu, pro čtyřleté, šestileté i osmileté gymnázium i pro veškeré
odborné školy i odborná učiliště, rozpracoval bych osnovy, standardy, kuri-
kula, kompetence, dokonce i klíčové kompetence (nezapomněl bych ani me-
todiku práce s myší: klikání levým tlačítkem myši, klikání pravým tlačítkem
myši), obšírně bych rozvinul variabilitu Vševědy, zformuloval profil absolventa
(i absolventky), ani nácvik vztyčeného prostředníčku v rámci výchovy postojů
bych neopomněl. Vypracoval bych rovněž veškeré testy pro státní maturitní
zkoušky v úrovni A, B, C, D, E (křapky), F (pukavci), koncepty školních
částí maturitní zkoušky, sepsal bych veškerou legislativu, prováděcí metodiku,
nezapomněl bych na logistiku. Rovněž bych vytvořil rámcový vzdělávací pro-
gram a větší počet školních vzdělávacích programů, sepsal moderní komiksovou
učebnici Vševědy, žákovské pracovní sešity, učitelský sešit s rozpracovanou me-
todikou (Tekstbuk, Studentsbuk, Týčrsbuk).

Předpokládám, že by se takto vychovala nová generace našich vševědně vzdě-
laných novinářů, komentátorů, politologů, podnikatelů, manažerů a zejména
politiků, regionálních i celostátních. Trochu se však obávám, aby předmět Vše-
věda nebyl lidem obecným nazýván Plkání.

[Bylo otištěno v Informacích Českématematické společnosti č. 66 (březen 2010),
str. 32–34.]

[Příspěvek byl 28. září 2009 vystaven na webu Stolzová.
Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr Kukal.]

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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K ČEMU MI TO BUDE?

aneb

MILÝ PEPÍČKU .. .

Jindřich Bečvář

S otázkou K čemu mi to bude? se dnes setkávají učitelé našich základních,
středních, ale i vysokých škol čím dál častěji. Kladou ji v té či oné podobě
žáci, studenti, jejich rodiče, objevuje se v rozhlase, v televizi, v tisku, i ve více
méně specializovaných časopisech. Někdy je míněna zcela vážně, někdy trochu
poťouchle, někdy je dokonce kladena jako razantní provokace. Bývá rovněž
užívána k „likvidaci� těch učitelů, kteří si i v dnešní době dovolí vyžadovat, aby
se žáci a studenti ve škole poctivě vzdělávali, vychovávali, něco znali a uměli.1

Otázka K čemu mi to bude? se objevuje v mnoha konkrétních podobách.

Proč se mám učit řešit kvadratickou rovnici? Proč mám vědět, že Božena
Němcová napsala Babičku? A proč mám vůbec vědět, že byla nějaká Božena
Němcová, v kterém století žila a čím se zabývala? K čemu mi to bude? Proč se
mám učit, kdo byl Karel IV., kdy žil, co vykonal a o co se snažil? Proč mám
vědět, kdy byly první a druhá světová válka, jaké státy s námi sousedí, jaké je
hlavní město Rakouska, jak dochází k zatmění Slunce a Měsíce, co říká gravi-
tační zákon a co je krásnoočko zelené? K čemu mi to všechno bude? Proč mám
jako maturant gymnázia vědět, jak se správně píší slova gymnázium a klasifi-
kace? 2 Proč mám znát Pythagorovu větu, Archimédův zákon, chemický vzorec
vody? Proč se mám naučit nazpaměť báseň Maryčka Magdonova? A proč se
mám vůbec učit nějakou báseň? K čemu mi taková „obrovská vědomostní zátěž	
v životě bude?

Otázkami, k čemu to žákům, resp. studentům bude, velmi často šermují
různí reformátoři a demagogicky vyžadují okamžitou a přesnou odpověď na
zcela konkrétně formulovanou otázku, např. K čemu v životě potřebujeme kvad-
ratickou rovnici? 3 K čemu potřebujeme v životě znát chemický vzorec vody?
Potřebujeme to vědět při pití?

1 Slova znát, umět jsou dnes zapovězena, nesmí se objevit ve školních vzdělávacích progra-
mech a obdobných materiálech. Zdá se, že je žádoucí, aby vstoupilo do obecného povědomí,
že učitelé nemají právo vyžadovat, aby jejich žáci a studenti něco znali a uměli, a že podle
současného pojetí škola dnes již nemá být místem, kde by se naše mládež měla něco naučit.
Tak pravil reformátor!
2 Autor tohoto článku se nedávno na vysoké škole setkal s absolventem gymnázia, který

psal gimnázium, klasyfykace, archymédes atd. Se studenty obdobných kvalit se na vysokých
školách setkáváme v poslední době velmi často.
3 Tazatel si přitom většinou vybere oblast, s níž měl sám ve škole problémy, a svým způ-

sobem si tak po letech odreaguje své staré komplexy méněcennosti (tzv. Minderwertigkeits-
komplex).
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Odpovědět na otázku, k čemu budeme v životě potřebovat tu či onu izolo-
vanou vědomost nebo dovednost, není dost dobře možné. Rozpaky, do nichž
je tázaný učitel takovouto otázkou přiveden, jsou okamžitě tazatelem chápány
jako odpověď: K ničemu ti to nebude! My učitelé tě jenom ve škole takovýmito
naprosto zbytečnými věcmi trápíme, mučíme, stresujeme atd. A navíc z toho
máme perverzní potěšení, že tě můžeme takto deptat. Vzniklá situace je chá-
pána jako dostatečný důvod, jako pádný argument, proč ve škole neprobírat
kvadratickou rovnici, algoritmus dělení, Archimédův zákon, Boženu Němcovou,
chemické reakce či cokoliv jiného, zejména to, co se tazateli nelíbí. A proto pryč
se znalostmi, vědomostmi, dovednostmi, vždyť to přece v životě vůbec k ničemu
nepotřebujeme! Naše veřejnost je již řadu let mediálně masírována právě tako-
výmito „logickými� vývody. A na střední (vysoké) školy přichází každým rokem
větší počet absolventů základních (středních) škol nepoznamenaných znalostmi,
dovednostmi a pracovními návyky, které dříve bývaly samozřejmostí.

Pokusme se zamyslet hlouběji nad smyslem výše formulovaných otázek a nad
možnými reakcemi učitele. Pokusme se na otázku K čemu mi to bude? dát
možné odpovědi či spíše nastínit vhodné repliky.

Učitel může problém uchopit z druhé strany a říci asi toto.

Opravdu nevím, Pepíčku, k čemu ti v životě bude to, co se nyní ve škole
učíme. Mohu ti však zodpovědně sdělit, že když se to nenaučíš a když to umět
nebudeš, nebude ti to k ničemu. Jinými slovy: cokoliv se naučíme, může se
nám v životě hodit, a to, co se nenaučíme (ve škole nebo kdekoliv jinde), nám
může v důležitých okamžicích citelně chybět. Čím více toho známe a umíme, tím
více možností a příležitostí se nám v životě otevírá, tím širší uplatnění můžeme
mít. To, že něco potřebujeme umět a neumíme to, můžeme zjistit poměrně
pozdě, v době, kdy už není náprava možná, kdy už se prohospodařený čas
získat nedá.

Učitel však může svoji odpověď rozvést a reagovat obšírněji.

Buď tak hodný, milý Pepíčku, a přines mi zítra podrobný seznam toho, co
budeš v příštích šedesáti letech svého života všechno dělat. Kde budeš bydlet,
kde budeš zaměstnán, jakou práci budeš celá ta dlouhá léta vykonávat, jaké
budou tvé veškeré pracovní povinnosti, jak budeš trávit volný čas, kam budeš
jezdit na dovolenou, jakou budeš mít rodinu, co budou dělat tvoje děti a vnou-
čata, jaké budou jejich zájmy, zda budou studovat a jaký obor, zda jim budeš
chtít pomáhat, zda s nimi budeš chtít hovořit, zda budou ony chtít mluvit s te-
bou a o čem a tak dále atd. Hlavně mi napiš, v jakých situacích se kdy v životě
ocitneš. Teprve potom, až se toto všechno od tebe dozvím, ti budu moci sdělit,
co se ti bude v životě hodit z toho, co se dnes učíme. Jinak na tvou otázku
nelze rozumným způsobem odpovědět.

Předchozí odpověď je značně ironická. Zhruba totéž lze říci i jinými slovy.

Milý Pepíčku, musíš si uvědomit, že dnes vůbec netušíš, co tě v životě po-
tká, co budeš a co nebudeš v životě potřebovat. Mám-li dnes s sebou deštník,
hodí se mi, když prší. Neprší-li, nosil jsem jej celý den zbytečně. Mám-li v autě
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hasicí přístroj, budu jej potřebovat, pokud auto začne hořet. Nesetkám-li se
s požárem, nepoužiji jej, je zbytečný. A protože nevím, co nastane, co se při-
hodí, hasicí přístroj raději vozím. Navštěvoval-li jsem kurzy sebeobrany, bu-
dou mi k ničemu, když mě nikdo nepřepadne. Nemám-li elementární znalosti
o první pomoci, nezachráním patrně život svých blízkých při případné havárii.
Neumím-li plavat, mohu se utopit i ve zcela banálních situacích. Nenaučím-li
se cizí jazyk, nebudu moci využít řadu možností, které se mi třeba v životě
naskytnou. Nebudu-li umět matematiku a základy přírodních věd, uzavírám si
mnohé cesty, kterými bych se mohl v životě dát (existuje veliké spektrum pra-
covních míst, kde jsou tyto dovednosti nutným předpokladem, např. všechny
technické profese).

Pokud by před sebou měl učitel inteligentnější studenty a chtěl pojmout
svoji odpověď více filozoficky, mohl by se zmínit např. o Karlu Raimondu Pop-
perovi (1902–1994), významném filozofovi 20. století, a připomenout některé
jeho myšlenky: budoucnost je otevřená, do značné míry nepredikovatelná. Ne-
víme, kam se bude ubírat svět, jak se bude vyvíjet celá naše společnost. Vývoj
společnosti pochopitelně podstatně ovlivňuje osudy všech jedinců, kteří do ní
patří, nikdo z nás nemůže s jistotou říci, co ho v životě čeká, co ho potká.
Podle K. R. Poppera je život řešení problémů.4 Nevíme však, jaké problémy
před nás budoucnost postaví. Proto je rozumné se snažit být všestranně při-
praveni.5 Otázka, k čemu mi to bude, není zodpověditelná, protože nevíme, co
bude, protože budoucnost neznáme.

Jiná možnost odpovědi je rovněž ironická.

Milý Pepíčku, ve škole se učíš rozmanité věci, s mnohými se budeš v životě
při různých příležitostech – a často zcela nečekaně – setkávat. Nebudeš-li vě-
dět nic o kvadratické rovnici, budeš-li připisovat napsání Babičky Karlu IV.,
druhou světovou válku řadit do 19. století, Itálii mezi naše sousedy, gravitační
zákon do psychologie, připíšeš-li kosinovou větu Janu Sladkému Kozinovi6 atd.,
budeš mnoha lidmi hodnocen jako primitiv.7 A úrovní svých znalostí si mimo-
děk vybereš společnost, v níž se budeš moci pohybovat, společnost obdobných
„vzdělanců�. Záleží jen na tobě, do jaké společenské vrstvy chceš patřit, mezi
jakými lidmi se chceš pohybovat, jaký respekt chceš v té či oné společnosti mít.

Učitel by měl umět se svými žáky a studenty upřímně a přátelsky pohovořit
a sdělit jim některé své životní zkušenosti (pozitivní i negativní), třeba takto.

4 K. R. Popper: Život je řešení problémů, Mladá fronta, Praha, 1998; K. R. Popper: Věčné
hledání. Intelektuální autobiografie, Vesmír, Prostor, Oikoymenh, Praha, 1995; K. R. Popper,
K. Lorenz: Budoucnost je otevřená, Vyšehrad, Praha, 1997.
5 Lze připomenout i známou myšlenku: štěstí přeje připravenému.
6 Připomeňme proslulé znění Kozinovy věty: Logaritme, Logaritme, toho bohdá nebude,

aby český král ponořený do kapaliny byl nadlehčován silou, která se rovná součtu čtverců nad
oběma odvěsnami. Takovéto vykonstruované legrácky dob minulých se dnes stávají smutnou
skutečností, každodenní školní realitou.
7 A musím ti ještě vysvětlit, milý Pepíčku, že slovo primitiv lze nahradit slovy obdobného

významu, z nichž některá patrně znáš: hlupák, blbec, pitomec, ignorant, dement, vygumo-
vaná hlava, dutohlav, tupec, trouba, kretén, debil, imbecil, idiot, chudák, duševní ubožák,
zabedněnec, nevzdělanec, omezenec, vypatlanec, tele, vůl, osel, boží hovádko, hovado apod.
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Studoval jsem s chutí matematiku a fyziku, chtěl jsem být učitelem těchto
dvou předmětů. To se mi opravdu splnilo. A protože jsem se ve škole také dobře
naučil mateřskému jazyku a hodně jsem četl, měl jsem velkou slovní zásobu,
dobře jsem se vyjadřoval, stručně a jasně formuloval myšlenky, úspěšně jsem
se uplatnil i jako autor učebnic a redaktor odborného časopisu. A právě jako
redaktor jsem pak jezdil do německy mluvících zemí, protože jsem se ještě ve
škole naučil výborně německy. Získal jsem podstatně širší uplatnění, než jsem
kdy očekával, využil jsem toho, že jsem více věcí dobře uměl. Do dalších zemí
jsem však jako redaktor jezdit nemohl, protože jsem se nenaučil další jazyky,
zejména angličtinu. Mrzelo mě to, uvědomil jsem si, že jsem v mládí hodně času
promarnil. Při zaměstnání a rodině se dvěma dětmi se to dohnat již nedalo.8

Vytrhnout z kontextu jednu dílčí věc a ptát se, k čemu ji v životě budeme
potřebovat, je nesmyslné a demagogické. Nedávno jsem viděl v televizi tré-
nink fotbalistů. Dělali kliky, shyby, kotrmelce a řadu dalších podivných cviků,
které vůbec neumím pojmenovat. Proč se nikdo neptá trenéra, z jakého důvodu
nutí své svěřence při každém tréninku tyto podivnosti provádět, ačkoliv je při
fotbalovém zápase nepoužijí? Nikdy jsem při zápase neviděl fotbalisty dělat
na hřišti shyby a kliky. Každý však patrně chápe, že při tréninku fotbalisté
posilují nejrůznější svaly, získávají sílu, hbitost, rychlost, vytrvalost, rozvíjejí
pohotovost reakce atd.; často hovoříme o formě, fyzičce, kondici apod. Ještě
jsem se nesetkal s otázkou, k čemu potřebují fotbalisté provádět při tréninku
všechny ty cviky, k čemu jim to bude. Položit takovou stupidní otázku snad
opravdu ještě nikoho nenapadlo. Přesto je to otázka obdobného charakteru jako
ta, proč se ve škole učíme vyjmenovaná slova, hlavní města evropských zemí,
procenta, trojčlenku atd. Tak jako fotbalisté rozvíjejí při tréninku zejména své
fyzické dovednosti (ale i fotbalové „myšlení�), snaží se učitelé ve škole vše-
stranně pěstovat rozumové schopnosti svých žáků a studentů, utvářet jejich
pracovní návyky, posilovat jejich paměť, otevírat jim cesty do jednotlivých sfér
života společnosti, rozšiřovat ve všech směrech jejich obzory. Stručně řečeno,
škola má všestranně rozvíjet ducha (a při tělocviku i tělo) a morálně volní
vlastnosti.

Výše uvedený příměr lze využít i jinak. Fotbalový trénink se totiž koná pra-
videlně, stejné průpravné cviky a stejné prvky fotbalové hry fotbalisté opakují
(s mírnými modifikacemi) soustavně, po celá léta své aktivní sportovní dráhy.9

Je to dřina, je to řehole, je to dril.10 A právě takováto soustavná a tvrdá práce
přináší výsledky a úspěch. Nikoho ještě nenapadlo vychovat budoucí fotbalové
reprezentanty tak, že místo pravidelných tréninků se budou čas od času dívat
na internet, kde lze nalézt pravidla fotbalu, zhlédnout jak celá utkání, tak zají-
mavé okamžiky různých zápasů. Řada školských reformátorů a jiných veleduchů

8 Učitel může tímto způsobem sám sebe uvést na jedné straně jako příklad, na druhé jako
odstrašující příklad. U studentů může výrazně „zabodovat	 svou upřímností a nadhledem.
9 Mnozí trénují poměrně intenzivně i později, aby si udrželi dobrou kondici.
10 Trénink sportovců, soustavná cvičení hudebníků, zkoušky herců, tanečníků, zpěváků

atd. – to je neustálé opakování, pilování a vybrušování jednotlivostí a jejich skládání do
harmonického celku. Populárně se říká, že trénují, resp. cvičí až do zblbnutí. Tak to však
musí být, jinak se kvalitní výsledek nedostaví.
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se však právě touto cestou snaží reformovat školu a vzdělávání. Odstranit ze
školy procvičování jednotlivých dovedností (hanlivě označované jako dril), li-
kvidovat výcvik paměti (pryč s faktografií, učením se básní apod.), vymýtit
soustavnost, ukázněnost, cílevědomost, budování pracovních návyků. Své ko-
nání zdůvodňují demagogickým způsobem. Proč máme děti ve škole učit psát
do písanek, když budou psát jen na klávesnici počítače?11 Proč máme učit
děti počítat, když mají kalkulačky? Proč mají znát hlavní města evropských
zemí, když si je najdou na internetu? Proč máme procvičovat pravopis a psát
diktáty, když můžeme kdykoliv použít slovník, pravidla pravopisu, internet,
korektor příslušného editoru? Proč se vůbec máme učit nějaká fakta a rozvíjet
nějaké dovednosti? Odpověď je poměrně jednoduchá. Nenaučíš-li se, milý Pe-
píčku, ty či ony dovednosti, předběhnou tě všichni, kteří se je naučili. Představ
si, jak asi dopadne fotbalový zápas, když hráči jednoho mužstva budou při hře
listovat v pravidlech fotbalu a čas od času odbíhat ze hry podívat se na in-
ternet, co mají v dané situaci dělat. Jsou-li hráči druhého mužstva vychováni
„klasickým způsobem�, je jasné, jak zápas dopadne. Představ si ještě, že ležíš
na operačním stole a chirurg nepoznamenaný znalostmi a dovednostmi každou
chvíli odbíhá vyhledat si na internetu návod na další krok, kterým operace
pokračuje, a obrázek nástroje, který k němu potřebuje. Nikdo z nás by patrně
nechtěl být takto operován. Skutečné dovednosti je třeba získávat důkladným,
dlouhodobým nácvikem a je třeba udržovat je v aktivní podobě, aby se vůbec
dalo o dovednostech mluvit. Žádnou dovednost, milý Pepíčku, nezískáš tím, že
se pouze podíváš do slovníku, encyklopedie nebo na internet.

Milý Pepíčku, nakonec je třeba se zmínit ještě o jedné velmi důležité věci.
Znalosti a dovednosti, které člověk získá, mu přinášejí uspokojení a radost,
výrazným způsobem mu obohacují život. Dávají člověku dobrý pocit z toho,
že něco ví, něco zná a umí, že pochopil mnohé věci kolem sebe, že alespoň
trochu rozumí světu, který ho obklopuje. Vzděláváním člověk získává větší roz-
hled, jistý pocit sebedůvěry a určité sebevědomí. Nevzdělaní lidé jsou ochuzeni
o mnoho krásného, co na světě existuje. Bohužel, ve věku, v němž se nyní na-
cházíš, si tento aspekt ještě nemůžeš dostatečně jasně uvědomovat a snad jej
ani nepovažuješ za tak důležitý. To se však časem může zcela zásadně změnit
a patrně i změní.

Poznámka na okraj. Autor tohoto textu se nedomnívá, že vše, co se na
jednotlivých školách učí a co někteří učitelé od svých žáků a studentů někdy
vyžadují a v jaké podobě, je rozumné. To je však jiný problém, problém kvality
a úrovně škol, ředitelů a učitelů. Otázkami, co a jak učit a naučit, v jakém sledu
a v jakých souvislostech, se v našich zemích již od druhé poloviny 19. století
zabývali rutinovaní odborníci se širokým rozhledem a obrovskou pedagogickou
zkušeností. Současná reforma zaúkolovala zodpovězením těchto otázek jednot-
livé školy; na mnoha z nich byli pak řešením takovýchto problémů pověřeni
nejmladší učitelé, kteří ještě nemají a nemohou mít ani širší odborný rozhled,

11 Četl jsem v tisku o mladé doktorandce pedagogické fakulty, která propaguje likvidaci
psacího písma a vyvíjí jakési zjednodušené znaky, slyšel jsem o učitelce na základní škole,
která děti učí psát pouze tiskacím písmem.
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ani větší pedagogickou zkušenost. A o tom, co je rozumné a nerozumné vyučo-
vat v matematice, jakým způsobem a v jakých souvislostech, a proč se probírají
některá témata (algoritmus dělení, procenta, kvadratická rovnice apod.) snad
někdy příště.

[Otištěno ve Sborníku XIV. semináře o filosofických otázkách matematiky a fy-
ziky, Velké Meziříčí, srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010, str. 101–108. Modifiko-
vaná verze článku byla publikována v časopisu Učitel matematiky 18(2010),
str. 111–118.]

[Příspěvek byl 30. listopadu 2009 vystaven na webu Stolzová.
Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr Kukal.]

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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O HUMANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ MATEMATIKY

Emil Calda

V poslední době, zřejmě v souvislosti s koncem autoritářských metod řízení
školství i společnosti, slýchám často hovořit o humanizaci vzdělávání a jak by
tomu mělo pomoci i vyučování matematice, jestli ovšem vůbec může. Poku-
sím se přispět k tomuto ožehavému tématu několika poznámkami v naději, že
nepůjde o přilévání oleje do ohně.

Někteří školští pracovníci se domnívají, že nejlepším příspěvkemmatematiky
pro humanizaci vzdělávání by bylo, kdyby vůbec nebyla, a když už být musí,
tak aspoň ať je pro ni počet vyučovacích hodin co nejmenší. Toto volání zní
nejsilněji od zástupců předmětů zvaných humanitní, od nichž by člověk čekal
přístup humánnější. Na druhé straně však musím přiznat, že bych se divil,
kdyby znělo odmatematiků. Zastánci názorů omezit výukumatematiky uvádějí
na podporu svého stanoviska následující argumenty.

1. Jsou to přírodovědné nauky, které spolu s matematikou zavinily Černo-
byl, ozónovou díru a skleníkový efekt, které devastují přírodu a ohrožují
život na celé planetě. Jejich další pokrok představuje pro lidstvo spíše
hrozbu než naději, a měl by se proto přibrzdit.

2. Technické vědy spolu s matematikou byly u nás v předlistopadovém
období neúměrně a nezaslouženě vyzdvihovány na úkor ostatních, takže
je nutné jejich roli ve vzdělávacím procesu přehodnotit.

3. Význam přírodovědných předmětů a matematiky pro rozvíjení humán-
ních vlastností mládeže je velmi malý a ve srovnání s významem před-
mětů humanitních zanedbatelný.

Co k těmto názorům říci? Pokud jde o Černobyl, ozónovou díru a skleníkový
efekt, je jasné, že by skutečně nebyly, kdyby nebyla některá průmyslová odvětví
založená na objevech moderní vědy. Lze však za to vinit přírodní vědy a ma-
tematiku, s jejíž zásadní pomocí byly tyto objevy uskutečněny? Je snad úplně
zřejmé, že nikoli. Příčina je v nedostatečné znalosti a v nezodpovědnosti lidí
a také v celkovém společenském klimatu, které je nutí, aby nehleděli na neblahé
následky budoucí, ale spíše na blahý efekt současný. Zastavit vědecko-technický
pokrok je nemožné; pokud by k tomu přesto došlo, vedlo by to patrně ke stag-
naci a k postupnému zániku civilizace, tedy ke stejnému výsledku, k jakému
tento pokrok povede, nedostanou-li – nikoli matematika a přírodní vědy – ale
lidé rozum. Na obhajobu věd, které zmíněný pokrok „rozpoutaly�, bych ještě
rád uvedl, že bez něho by proces polidštění člověka měl v současné době ještě
tristnější výsledky, než o kterých čtu denně v novinách: Dodnes bychom mrzli
v jeskyni a naše diskuse o humanizaci by byly občas přerušeny rvačkou o kus
syrového masa.

Je pravda, že v předlistopadovém období bylo technické vzdělání upřednost-
ňováno, a to na úkor vzdělání jazykového, historického, uměleckého, nábožen-
ského atd. Dokonce i umělci byli tehdy nuceni stát se inženýry lidských duší.
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Důvod tohoto zveličování technického vzdělání je jasný: bez technické inte-
ligence by šlo jen stěží předělávat přírodu a dohánět Spojené státy, o což se
socialistické země pokoušely po řadu desetiletí. Iluze o tom, že se jim to podaří,
skončily až s koncem jich samých. Není tedy divu, že vyučování přírodovědným
předmětům a matematice bylo dotováno větším počtem hodin a byl na ně kla-
den velký důraz. Tyto předměty však na přeceňování významu techniky také
doplácely, neboť byly zdůrazňovány nikoli jejich stránky humanitní, ale jejich
aplikace, rutinnost počtářské techniky a spojení se životem, rozumí se s životem
socialistické společnosti. Sbírky úloh z této doby se hemží nesčíslnými doklady
o altruismu dělníků, rolníků a pracující inteligence, kteří se předháněli v pře-
konávání norem, v boji o zrno a v podávání zlepšovacích návrhů. Celkově lze
ale říci, že ujišťování o tom, jak jsou přírodní vědy a matematika ceněny, mělo
stejný efekt, jako měla každoročně omílaná rčení o učitelích, jak jsou vážení,
nepostradatelní a společensky uznávaní.

Značná část humanitní inteligence i laické veřejnosti odpověděla na toto zve-
ličování role matematiky, přírodních věd a techniky tím, že spolu s odmítnutím
představ o nutnosti poroučet větru a dešti začala odmítat i přírodovědné a ma-
tematické vzdělání jako takové. Charakterizuje to i výrok Jana Wericha, který
někdy v šedesátých letech o sobě prohlásil: „Já tomu nerozumím, já jsem jenom
humanistickej blbec.� Tato slova vyjadřují hořkou ironickou nadsázku člověka,
který pochybuje o všemohoucnosti vědy a techniky a smyslu boje proti pří-
rodě, aniž proti tomu může něco dělat. Domnívám se proto, že přehodnocení
významu školské matematiky ve smyslu vyzdvižení jejích stránek humanitních
je i v zájmu matematiky samotné. Vyučování matematice hraje ve výchově
mládeže roli, kterou nemůže zastoupit žádný jiný předmět. Je naprosto zby-
tečné úlohu školské matematiky vyzvedávat uměle a zvýhodňovat ji na úkor
předmětů ostatních.

Zbývá poslední argument, který se týká údajně nepatrného významu
matematiky pro výchovu mládeže. Mám jej brát vůbec vážně? Copak matema-
tika neučí myslet a není myšlení právě to, co činí člověka příslušníkem lidského
rodu, co ho činí humánním? Neučí snad matematika mladé lidi, aby z daných
předpokladů uměli vytvořit správný závěr a přijali jej, ať je jakkoli paradoxní?
Nevede snad matematika mladé lidi k tomu, aby dříve, než přikročí k činu, se
zamysleli nad možnými důsledky? Nemá snad matematika mladé lidi k tomu,
aby – chtějí-li si vytvořit vlastní názor – vzali v úvahu všechny okolnosti a pod-
mínky včetně mínění ostatních? Je snad zřejmé, že člověk, který přijme tyto
„matematické zásady�, se bude v životě chovat humánněji než ten, kdo nejdříve
tasí a pak teprve přemýšlí, než ten, kdo raději protivníka zlikviduje, než aby
ho vyslechl, a než ten, kdo si vytvoří názor na základě vyprávění jedné paní.

Matematika také učí mluvit k věci a neplácat nesmysly, učí rozlišovat mezi
intuitivní domněnkou a pravdivým, resp. nepravdivým tvrzením. Oč efektiv-
nější by byla práce leckterého shromáždění, kdyby na jeho členech zanechalo
vyučování matematice hlubší stopy! Matematika učí přesně rozlišovat mezi po-
jmy, což při jednání umožňuje odhalit a odstranit nedorozumění a dříve nalézt
styčné body různých stanovisek. V neposlední řadě pak matematika učí úctě
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k tvůrčí práci a v tomto smyslu slouží vyučování matematice jako protiváha ke
konzumentskému přístupu k životu.

Dospíváme konečně k otázce co konkrétně dělat, chceme-li, aby se tyto hu-
mánní aspekty matematiky ve vyučování co nejvíce projevily. Napadá mě ná-
sledující desatero, které samozřejmě nemusí být úplné.

1. Matematiku učíme lidsky, občas i s humorem.

2. Matematiku učíme tak, aby žáky vůbec nenapadlo, že ji možná vůbec
nebudou potřebovat.

3. Máme stále na paměti, že i matematický antitalent může vyrůst v dob-
rého člověka.

4. Rozlišujeme mezi tím, co je důležité více a co méně. Je-li důležité všech-
no, není důležité nic.

5. Rozvíjíme nejen počtářskou zručnost, ale i matematické myšlení.

6. Nezatemňujeme jednoduché záležitosti tím, že z nich uděláme „vědu�.

7. Využijeme každé možnosti k tomu, abychom pohovořili o tom, co vůbec
matematika je, jaké pravdy hledá, co přináší, o co usiluje.

8. Věnujeme dost času shrnutí důležitých pojmů a vět, tomu, jak se k nim
dospělo, kteří matematikové se na nich podíleli, jaký byl svět, ve kterém
žili, v co věřili, čeho dosáhli.

9. Čas od času se na probírané učivo podíváme globálně a pohovoříme
o řecké geometrii, o řešitelnosti algebraických rovnic, o vzniku diferen-
ciálního počtu apod.

10. Není na škodu ukázat, že matematika není „ukončená� a že existuje
(a bude vždy existovat) řada dosud nevyřešených otázek.

Rád bych závěrem upozornil na to, že se předem distancuji od případných
akcí vedoucích k proškolení učitelů ohledně humanizace a že se nehodlám au-
torsky podílet na vypracování formuláře ke čtvrtletnímu hlášení učitele, jak
se mu podařilo matematiku zhumanizovat. Takovýmto způsobem by se nám
podařilo výuku matematiky spíše – prosím o prominutí – zkonit.

[Otištěno ve sborníku 4. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol,
Žinkovy, 1992, MPS JČMF, Praha, 1992, str. 65–67.]

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
ecalda@volny.cz
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CO MUSÍ (?) OBSAHOVAT UČEBNICE

Emil Calda

Co to čtete, princi?

– Slova, slova, slova.

Nejsem si zcela jist, zdali mám k napsání tohoto článku potřebné kompe-
tence, alemyslím si, že jako autor celé řady středoškolských učebnic bych trochu
kompetentní být mohl. Chci jím reagovat na sdělení Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, které od jisté doby klade na učebnice následující požadavek:

Učebnice musí obsahovat přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření
a rozvíjení přispívá, seznam očekávaných výstupů vzdělávacího oboru, k jejichž
dosažení u žáků směřuje, a přehled průřezového tématu (témat) pro žáky.

Když mi v nakladatelství vysvětlili, že bez splnění tohoto požadavku ne-
udělí MŠMT žádné učebnici schvalovací doložku a že bych tedy učebnice, je-
jichž jsem autorem, měl v tomto směru doplnit, propadl jsem mírné depresi.
Jak, probůh, přispívají učebnice matematiky k rozvíjení kompetencí k učení,
k utváření kompetencí pro řešení problémů, ke kompetencím komunikativním,
sociálním, personálním, občanským a pracovním, ke kompetencím pro mate-
matické aplikace a pro práci s informacemi jinak než tím, že jsou zpracovány
tak, aby vyhovovaly hlediskům odborným, metodickým i výchovným? Jsem si
skoro jistý tím, že k tomu, aby učebnice u žáků utvářely uvedené kompetence,
musí rozvíjet jejich abstraktní a logické myšlení, musí vést žáky ke správnému
a srozumitelnému vyjadřování, musí je učit řešit problémy, vést k samostatné
a soustavné práci, k porozumění významu matematiky pro praxi, musí žáky
motivovat a tak dále a tak dále. Tyto požadavky jsou však nejspíše splněny
v každé učebnici, která prošla lektorským řízením, takže mi připadá zbytečné
více méně „polopaticky� vysvětlovat žákům a učitelům, že učebnice tyto úkoly
plní. Nebo si na MŠMT myslí, že si toho uživatelé učebnic nevšimnou?

A co dále požadavek na zveřejnění očekávaných výstupů učebnice? Nestačí
k tomu přečíst si její obsah? Člověk by řekl, že třeba v případě kapitoly „Li-
neární rovnice a nerovnice o jedné neznámé� bude očekávaným výstupem to, že
žák tyto rovnice a nerovnice bude umět řešit. Divil bych se, kdyby očekávaným
výstupem kapitoly „Kvadratická funkce a její graf� bylo, že žáci zvládnou
kotrmelec.

A tak přemýšlím, k čemu je ministerský požadavek dobrý. Třeba má, ří-
kám si, upozornit autory učebnic na to, jaké úkoly by učebnice měla plnit a co
všechno by měla obsahovat, když ne explicitně, tak aspoň mezi řádky. Nejsou
ale zkušenosti a teoretické i praktické znalosti autorů dostatečnou zárukou na-
plnění těchto kompetencí a očekávaných výstupů? Nejsou dostatečnou zárukou
recenzenti, kteří jsou ministerstvem schvalováni a kteří svůj posudek vypraco-
vávají podle pokynů ministerstvem určených? Co dává žákům a učitelům to,
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že si přečtou, jak daná učebnice přispívá k utváření příslušných kompetencí?
Pomůže jim to nějak? Nestanou se tyto traktáty po čase něčím, čemu nikdo ne-
bude věnovat žádnou pozornost, a nepřestanou si pak mnozí všímat i některých
důležitějších pokynů a rad v učebnicích obsažených? Také by mě zajímalo, jak
se vůbec rozpozná, zda daná učebnice požadované kompetence žáků vskutku
rozvíjí – není k tomu zapotřebí určitý čas?

Mám dojem, že smysl tohoto opatření spočívá v tom, aby si ministerstvo
mohlo zkontrolovat a odškrtnout, že je učebnice splňuje a že tak došlo k dalšímu
rozvoji jím řízeného školství. Možná ale, že se mýlím. Třeba požadavek, aby
učebnice obsahovaly přehled klíčových kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení
obsah učebnice přispívá, způsobí, že ze všech žáků a studentů vyrostou občané
vzdělaní, svědomití, pracovití, tvořiví a já nevím, jací ještě. Že – i když se stanou
předními politiky – budou vědět, že s = vt a nikoli s = v

t
, a že když to vědět

nebudou, tak to nebudou říkat. A že si politiku, pokud do ní vstoupí, nebudou
plést s politikařením a budou ji považovat za službu veřejnosti. A takových
„že� bych mohl vyjmenovat mnohem více.

Ale to už se dostávám na jiné pole, a tak bude nejlepší, když skončím. Raději
začnu, když to na mně chtějí, vytvářet slohové cvičení na téma, jak učebnice,
jejichž jsem autorem, přispívají k utváření a rozvíjení všech možných klíčových
kompetencí. Doufám, že to budu mít brzy za sebou.

[Otištěno v časopisu Učitel matematiky 17(2008), str. 53–55.]

[Příspěvek byl 1. dubna 2008 vystaven na webu Stolzová.
Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr Kukal.]

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
ecalda@volny.cz
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BYL EUKLIDES FINANČNĚ GRAMOTNÝ?

Emil Calda

S gramotnostmi se v současné době roztrhl pytel. Máme nejen gramotnost
finanční, počítačovou, jazykovou a právní, ale i gramotnost mobilního telefo-
nování, gramotnost ohledně televizních seriálů a gramotnost přes školní vzdě-
lávací programy. Být gramotný aspoň v jedné z těchto oblastí je dobrá věc, ale
neznamená to, že každou situaci z okruhu, v němž jste gramotní, zvládnete.
Gramotnost jazyková vám nezaručuje, že se dokážete domluvit, gramotnost fi-
nanční vám nemůže zajistit, že vaše banka nezkrachuje, a se svou gramotností
právní nemusíte u soudu pochodit; také jste si jistě všimli, že váš počítačově
gramotný synek je někdy s počítáním na štíru. Ve výčtu současných gramot-
ností jsem úmyslně neuvedl zastaralou a přehlíženou gramotnost sociální, která
spočívá v tom, že se chováte slušně a jste vstřícní a ohleduplní. V souladu s cí-
lem této konference se však v následujících řádcích zaměřím pouze na otázky
gramotnosti finanční, zejména v souvislosti s Euklidem.

V prvé řadě je nutno si ujasnit, o kterého Euklida půjde. Tušíte-li, že se ne-
jedná o filozofa Euklida z Megary, který byl žákem Sokratovým, ale o jeho jme-
novce, Euklida z Alexandrie, je vaše tušení správné. Řeč bude vskutku o Eukli-
dovi z Alexandrie, který se podle některých pramenů narodil roku 340 př. n. l.,
takže v roce 2010 uplyne od této události 2 350 let. (Připomínám to raději už
nyní, protože v příštím roce tomu nikdo žádnou pozornost věnovat nebude.)
Nemusím jistě uvádět, co Euklides pro matematiku znamenal a dodnes zna-
mená. Nebýt Euklida, nežili bychom dnes v euklidovském prostoru, ale bůhví
v jakém; euklidovské konstrukce by nám byly k ničemu, protože bez Euklida
bychom vůbec žádnou geometrii neměli – nejen euklidovskou, ale dokonce ani
neeuklidovskou, neboť ta vznikla jenom díky pátému Euklidovu postulátu. A to
nemluvím o Euklidově algoritmu a pomíjím věty o úsecích na přeponě pravo-
úhlého trojúhelníku, jejichž neexistenci by jistě mnozí naši žáci uvítali, ale
někteří z nás by to nesli s těžkým srdcem. Z tohoto výčtu je zcela evidentní, že
Euklides byl matematicky gramotný, přestože před více než dvěma tisíci lety
nemohl vědět, co je to derivace, skalární součin a komutativní těleso. Na této
konferenci, která je mimo jiné věnována otázkám finanční gramotnosti, bychom
si však (i vzhledem k výše uvedenému výročí)měli položit a zodpovědět otázku,
zda Euklides byl gramotný také finančně.

K tomu, abychom na ni mohli fundovaně odpovědět, je dobré vědět, co to
znamená, když se o někom řekne, že je finančně gramotný. Gramotnost – jak
uvádí encyklopedický slovník Universum – je dovednost číst a psát získaná ob-
vykle v prvních ročnících školní docházky. Co je to finanční gramotnost jsem se
tam nedozvěděl, ale tuším, že to bude nějak souviset s pojmy jako je úrok, úro-
čitel, odúročitel, střadatel, umořovatel, zásobitel, anuita atd. Vesměs se jedná
o pojmy, s nimiž se v prvních ročnících školní docházky sice nesetkáte, ale poz-
ději, až se začnete starat o rodinu, se vám jejich znalost určitě hodí. Nevidím
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proto nic špatného na tom, že se žáci v příslušném ročníku něco z finanční
matematiky dozvědí. Myslím si ale, že by to nemělo překročit určitou mez,
která je dána tím, že i jiné partie matematiky jsou důležité a pro rozvoj žákov-
ské osobnosti nezanedbatelné. Snaha seznámit ve škole žáky s tím, co budou
v životě potřebovat, je nepochybně chvályhodná, ale neměli bychom zapomí-
nat na to, že ve škole bychom se měli dozvídat i věci, které k bezprostřednímu
užitku neslouží. Asi vám nikdy k ničemu nebylo, že víte, že existuje právě pět
platónských těles, ale to neznamená, že vás tento poznatek jistým způsobem
neobohacuje a že bychom jej neměli, když se to v dané situaci hodí, svým
žákům předávat.

Vrátíme-li se k Euklidovi, musíme z výše uvedeného hlediska konstatovat, že
finančně gramotný být nemohl. Protože v jeho době nebyly ještě vztahy mezi
lidmi příliš založeny na penězích a pojmy jako úroková sazba, stavební spoření
a termínovaný vklad neexistovaly, nemohl se problémy s nimi spojenými vůbec
zabývat. Na jeho velikosti a genialitě to samozřejmě nic neubírá – mám dojem,
že by tuto problematiku zvládnul více méně hravě a určitě by mu nedělalo
žádné potíže své třináctisvazkové Základy rozšířit o svazek čtrnáctý.

Je tady ještě další okolnost, pro kterou se domnívám, že Euklides by fi-
nančně gramotný nebyl ani v případě, že by tehdejší finanční poměry byly
rozvinutější. On by totiž ani nechtěl! V jeho době se řada významných mate-
matiků a filozofů dívala na praktické využití svých výsledků spatra a považovali
za nedůstojné se těmito aplikacemi zabývat. Toto odtržení vědy od života mělo
neblahé důsledky, které se projevily o několik století později, kdy zfanatizo-
vaný dav, jemuž věda a vědecké poznatky byly šumafuk, kolem roku 390 n. l.
zapálil a zničil alexandrijskou knihovnu, ve které byly shromážděny jedinečné
výsledky vědeckého bádání starověkých myslitelů. Tak trochu se mi vtírá myš-
lenka, zda takové nebezpečí trochu nehrozí i dnes, kdy jsou v médiích šířeny
a propagovány všelijaké esoterické nauky, které se někdy jako věda tváří, ale
jsou s vědeckými poznatky v příkrém rozporu.

Myslím si dále, že Euklides by se finanční matematikou nezabýval, i kdyby
byl naším současníkem, protože její výsledky po stránce estetické by jeho oku
nelahodily. Budete asi souhlasit s tím, že o některých matematických partiích
se dá bez nadsázky říci, že jsou hluboké a krásné. Znáte však nějaké výsledky,
k nimž dospěla finanční matematika a které by bylo možno za takové považo-
vat? O jednom skvělém bych sice věděl, ale obávám se, že se nedá označit jako
hluboký. Je to sdělení finančního úřadu pro Prahu západ, že jsem ve svůj nepro-
spěch nesprávně vyplnil daňové přiznání, ale že jsou ochotni, požádám-li o to,
příslušnou částku mi vrátit! I když tento výsledek, k němuž dospěla finanční
matematika na Praze západ, je pro mne vskutku vynikající, krásný a radostný,
je zcela ojedinělý, postrádá hloubku a nebude se asi opakovat; dokonce by mohl
být příště zcela opačný. Celkově tedy finanční matematiku za krásné odvětví
matematiky nepovažuji a myslím si, že by Euklides byl téhož názoru.
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Shrnutím výše uvedených úvah docházíme k závěru, že Euklides finančně
gramotný nebyl. Rád bych však zdůraznil, že z tohoto tvrzení nevyplývá, že
v dnešní době není finanční gramotnost důležitá.

[Otištěno v časopisu Učitel matematiky 18(2010), str. 252–254.]

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc.
Katedra didaktiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
ecalda@volny.cz
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VOKOVICKÉ SORBONNY

Vítězslav Čížek

V lednu jsme zapisovali dceru do školy. Byl to pro ni důležitý a slavnostní
okamžik. Hezky jsme se oblékli a šli tam celá rodina. Škola měla při té příle-
žitosti den otevřených dveří, mohli jsme si všechno prohlédnout, všichni byli
na svých místech a všechno nám ukázali a vysvětlili. Dítě bylo nadšené, jak se
mu věnovali a zajímali se, co umí a co ho zajímá. Nám se líbilo, že škola je
taková trochu staromódní – v tom dobrém smyslu. Tedy že se v ní známkuje,
žáci dostávají domácí úkoly a učitelům netykají. Místo virtuální zasedačky
pro výchovu budoucích manažerů je ve škole keramická dílna. Bez finančních
produktů lidstvo přežije, ale vyrobit hrnec, to je jedna z poctivých a základních
dovedností, které vytvořily civilizaci.

Na kantorkách bylo vidět, že je to opravdu baví. Rozjíždějí projekt nadaný
žák a vymýšlejí aktivity, do kterých je nikdo nenutí a nejspíš jim za to nic
nedá. Nepotkali jsme tam ani jeden otrávený ksicht: co jsem v minulým životě
spáchala tak strašnýho, že jsem reinkarnovala do učitelky! Už dlouho jsem se
nevracel domů s tak dobrým pocitem a věřím, že tam naše Albertina bude
šťastná a na obecnou školu bude ráda vzpomínat.

Pak jsem si večer pustil zprávy a zas tam bylo něco o plzeňských právech.
Já vím, je to stokrát přemleté a je už z toho folklór. Ale ta plzeňská aféra mě
nakopla k přemýšlení, jak se to se vzděláním dneskamá a co se pod tím pojmem
vlastně myslí. Mělo by nás trknout, které obory si rychlokvašky z novodobých,
neřku-li postmoderních kádrových rezerv vybírají, aby si takzvaně doplnily
vzdělání.

Poctivého vzdělance totiž musí urazit už samotná formulace doplnit si vzdě-
lání. Je tím nepokrytě řečeno, že vzdělání je pouze jedna z položek, kterou je
třeba odfajfkovat, aby byly splněny formální náležitosti a věc se mohla zúřado-
vat. O nic jiného totiž nejde, poněvadž sinekury a pašaliky se přece neudělují
na základě vzdělání. Představa lékaře, jenž provádí náročné zákroky, a přitom
si teprve po večerech dodělává doktorát zmedicíny, je naštěstí absurdní a pouze
hypotetická. Ale ve státní správě, politice a byznysu je to zřejmě standardní
postup. Asi proto dotyční většinou „studují� práva, byznys a politické nauky.
Zkrátka něco, co se dá takzvaně okecat. Do jaderné fyziky, lingvistiky nebo
stavebního inženýrství se nepouštějí ani náhodou.

Za minulého režimu to bylo jednodušší, důležití soudruzi si doplňovali vzdě-
lání na škole, kterou si postavili v pražských Vokovicích a udělovali si na ní
speciální titul RSDr. Ten se v akademickém světě těšil všeobecnému posměchu
a opovržení a škole nikdo neřekl jinak než Vokovická Sorbonna. Měla i pří-
značnou adresu: sídlila na Leninově třídě. Příruční slovník naučný z roku 1967
o ní píše: škola založená roku 1953 jako Vysoká stranická škola při ÚV KSČ.
V roce 1961 byla sloučena s Institutem společenských věd. Připravuje vedoucí
stranické pracovníky a dává svým absolventům ucelené vysokoškolské vzdělání
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na úseku marxismu-leninismu. Mimoto zvyšuje kvalifikaci funkcionářů strany
v řadě specializovaných kurzů.

Odtud se rekrutovali například vyučující společného vědního základu, neb
jak známo, všichni vysokoškoláci bez rozdílu oboru museli kdysi skládat i po-
vinné zkoušky z vědeckého komunismu, dějin dělnického hnutí a podobně. Můj
bratr dává k lepšímu historku, jak se v osmdesátých letech, kdy studoval na
matematicko-fyzikální fakultě, musel na jednu takovou zkoušku dostavit za ex-
terním lektorem na jeho mateřské pracoviště, tedy přímo do Vokovic. Na vrát-
nici ho podrobili lustrační proceduře, jako kdyby šel na výslech do kachlíkárny,
a když pak zaklepal na příslušné dveře, skvěl se na nich nápis: Katedra zkuše-
ností Komunistické strany Sovětského svazu.

Ovšem veselou příhodou z natáčení už není fakt, že blbosti stejného ranku
se na vysokých, a zejména takzvaně vysokých školách vyučují i dnes. Akorát že
jsou oděny do elegantního, ba přímo sofistikovaného hávu. V České republice
je asi 70 vysokých škol a mně nad tak velikým číslem zůstává rozum stát.
V nejednom případě se jedná o draze placený švindl, umožňující absolventům
uvádět ve strukturovaném životopise do kolonky dosažené vzdělání, že mají
nějaký diplom. Nemůžu si pomoct, ale studovat třeba řízení lidských zdrojů
mi neblaze připomíná někdejší masově osvětovou činnost a smrdí kádrovou
politikou. A hlavně nechápu, proč se všechny ty důležité rychlokvašky snaží
složitě korumpovat regulérní univerzity, když novodobých Vokovických Sorbonn
je celé portfolio a mohou si koupit titul každý v jiné, aby to tak nebilo do očí.
Asi jako nikdo z nich nejezdí v obyčejné škodovce, musejí i ten diplom mít
značkový.

Další pojem, který mě uráží, je investice do vzdělání. Jako kdyby se vzdě-
lání dalo koupit, nejlépe na leasing. Neříkám to proto, že mi moje filozofická
fakulta moc nevynáší. A radši si nikde nestěžuju, abych tím neinspiroval něja-
kého krizového manažera, jenž by potom se zásahovou jednotkou MBA obrážel
filozofické fakulty a tahal je z krize: klínopis? Dávno rozluštěnej – zrušit! Shake-
spearovský seminář? Prodělečné. Nahradit anglickou obchodní korespondencí!
– To by v tom byl čert, aby ta filda nezačala vydělávat!

To není sci-fi, to je velmi pravděpodobný způsob zániku vzdělanosti. Že ji
ztotožníme s kvalifikovaností. Kvalifikace neboli způsobilost k nějaké konkrétní
činnosti je samozřejmě důležitá, ale nenahrazuje vzdělání. Vzdělání má vždy
přesah, je to širší pojem než kvalifikace. Zažil jsem to na vlastní kůži, když
jsem se předloni ucházel o místo korektora a jazykového redaktora. Na papíře
jsem exceloval, ale nešlo mi přendat opravy do počítače, protože jsem neměl
zkušenost s programem InDesign. Povídám: „Ať si ke mně na dvě odpoledne
sedne nějakej ajťák, já se do toho vpravím.� Šéfredaktorka: „Na to tady ni-
kdo nemá čas.� Já: „Ale obráceně to nejde. Na to bych potřeboval dva roky,
a ne dvě odpoledne, abych vám udělal z ajťáka bohemistu.� – Nějakou dobu
jsem si pak časopis kupoval. Co číslo, to nová korektorka, a chyb, že by u mě
neodmaturovaly. Ale uměly InDesign.
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Méně průhledný, zato mnohem destruktivnější je populární požadavek, aby
vysoké školy a vědecká pracoviště řídili profesionální manažeři. Odůvodňuje se
tím, že badatelé budou nerušeně bádat a manažeři efektivně řídit ústav, o jehož
náplni nemají páru. – Na praktickou stránku dbaly již středověké univerzity,
ale kvestor nikdy nedirigoval rektora. A pak, není to zas tak dávný dějepis,
kdy o tom, kdo bude smět na škole učit, kolikrát rozhodoval školník. Přece
tenkrát, ve zlatém věku Vokovické Sorbonny: její absolvent si vydobyl ostruhy
na radnici, pak postavil na nohy zemědělství v okresu na severu – a protože se
osvědčil, poslali ho udělat pořádek na ministerstvu kultury. Dnes je na totéž
zapotřebí papír z prestižní business school, ale princip se nezměnil.

Proboha ne, nezaměňovat pojmy! Každý má samozřejmě mít nějakou kvali-
fikaci, aby se uživil, ale nemůže být každý druhý vzdělanec a mít vysokou školu,
jak stanovuje zas nějaká směrnice EU, patrně inspirovaná padesát let starým
usnesením politbyra ÚV KSSS. Prakticky všichni lidé jsou schopni na něco se
kvalifikovat, ale na opravdové vzdělání nedosáhne zdaleka každý. Prostě to tak
na světě je. Odjakživa. Mezi kvalifikovaností a vzdělaností je propastný rozdíl
a tu propast je třeba památkově chránit! Kdo se vzdělává, ten touží po poznání.
Kdo získává kvalifikaci, tomu jde o uplatnění. Je to v naprostém pořádku, ale
musíme to tak rovněž nazývat a rozlišovat, kdo je kdo a jaké má poslání.

Z toho logicky vyplývá, že vzdělanec – na rozdíl od kvalifikanta – nemá zaru-
čeno uplatnění. Beru. Ovšem s výhradou, že nepraktičtí vzdělanci jsou jedním
z pilířů civilizace. O manažerech se to říct nedá. Škola samozřejmě má při-
pravovat do života, ale to neznamená předělávat školy na výcviková střediska
a mládeži místo úcty k poznání vštěpovat, jak životem snadno a elegantně
proplouvat, urvat toho co nejvíc a hlavně se nemuset učit, protože všechny
rozumy přece najdeme na internetu. Tak totiž může vypadat výsledek neko-
nečných snah reformovat školství. Marie Terezie ho náhodou vymyslela moc
dobře. Že školy jsou v prvé řadě ústavy vzdělávací, obecnou počínaje.

Takovéhle myšlenky se mi tedy honily hlavou v den, kdy jsme zapisovali dítě
do školy. Na jedné straně euforie ze skvělé základky, a na druhé těžká deprese
z vědomí souvislostí, když vidím všeobecnou devalvaci vzdělání a degradaci
univerzity na Vokovickou Sorbonnu. Proto jsme se usnesli, že když naše Alber-
tina budemít na vysokou, vybere si pěkně jednu z poctivýchmožností: vzdělání
buď přírodovědné, humanitní, technické nebo umělecké. Ale nenecháme ji mar-
nit život a mrhat intelektem na nějakém finančně-správním nebo manažerském
nesmyslu. MBA jen přes mou mrtvolu! Intuice mi však napovídá, že k tako-
vému konfliktu ani nemůže dojít, když dcera pochopí už na obecné škole, jak
je důležité umět vyrobit hrnec.

[Vysílal Český rozhlas 3 – Vltava dne 27. března 2010. Otištěno ve Sborníku
XIV. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí,
srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010, str. 132–136.]

Vítězslav Čížek
Překladatel a příležitostný publicista
vitezslav.cizek@centrum.cz
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VÝCHOVA BUDOUCÍCH UČITELŮ MATEMATIKY

Předstírání k nápravě nepomůže:

Učitelé se tváří, že vyučují, a studenti, že studují.1

Vlastimil Dlab

Abstrakt

Tento stručný příspěvek se zamýšlí nad výchovou budoucích učitelů. Popu-
dem k němu je celosvětový propad školství a kultury, který pociťuje převážná
většina společnosti a téměř všichni pedagogové. Klesající úroveň výuky, a výuky
matematiky především, se týká škol všech stupňů, základních, středních i vyso-
kých. V tom jsme patrně i zde, na této konferenci, zajedno.

Otázkou tedy je: Kde vidět hlavní příčiny těchto nedostatků? Lze je v součas-
né atmosféře napravit, či dokonce odstranit? Jestliže ano, jakými kroky a jakým
způsobem se o to přičinit?

Každý z nás si je vědom, kolik konferencí už bylo svoláno, co řečnických
cvičení je provázelo, co papíru bylo popsáno a co financí na toto téma bylo
vyplýtváno. A to v drtivé většině bez jakýchkoliv měřitelných výsledků směřu-
jících ke zlepšení existujících poměrů. Některé z příspěvků, často oděných do
roucha vědeckého výzkumu, hledají příčiny a cesty z tohoto bludiště v úpravách
sylabů, ve vylepšení poměru mezi počtem žáků a učitelů, ve zvýšení důrazu na
domácí úlohy, ve zmenšení důrazu na domácí úlohy atd. Jakoby autoři nevi-
děli, nebo nechtěli vidět, že jedním ze zásadních problémů je výchova budoucích
učitelů a z toho plynoucí současná nedostatečná úroveň učitelů matematiky na
všech stupních škol.

Nápravu můžeme očekávat pouze tehdy, jestliže o tomto problému budeme
mluvit bez obalu, tak, jak již ve 13. století naznačil papež Řehoř IX:

Utilius scandalum nasci permittur quam veritas relinquatur.2

Obrněn tímto výrokem, dovoluji si na základě svých zkušeností tvrdit, žemnoho
učitelů matematiky (a zdůrazňuji, že na všech stupních škol, a nejenom v Če-
chách) je k výuce naprosto nekvalifikovaných a že ve výchově mládeže (a ob-
zvláště dětí na základních školách) nadělají více škody než užitku.

Místo toho, aby základní školy využily přirozeného dětského instinktu ku
hrám, elementárním počtům a dětské zvídavosti, často, až přespříliš často, tyto
instinkty ubíjejí v osobě učitele či učitelky, kteří neumějí zodpovědět ty nejjed-
nodušší dětské dotazy a probouzejí v dětech strach z matematiky. Ano, světem
skutečně obchází strašidlo matematiky!

1 Na tento článek volně navazuje příspěvek V. Dlab: Důkladné porozumění elementární
matematice, Učitel matematiky 17(2008/09), str. 169–182.
2 Je nutné mluvit pravdu i za cenu vyvolání pohoršení.
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Jak jinak si vysvětlit, že většina třináctiletých dětí dá na otázku3

Které z čísel (a) 1; (b) 2; (c) 19; (d) 20 je nejblíže součtu 7

8
+ 12
13
?

prapodivnou odpověď (c) či (d)?

Jestliže koupíte svému šestiletému dítěti k narozeninám dva dorty, jeden
předem rozdělený na 8 dílů a druhý na 13 dílů, a dáte mu jeden kousek od
každého, domníváte se, že si myslí, že mu zbylo jestě skoro celých 19 dortů?
Zdá se, že za 6 až 7 let školní docházky ztratí i tuto přirozenou soudnost.

Poučením je též epizoda z jedné ze základních škol, kde žák na dotaz, kolik
je 3 + 5, hbitě odpověděl, že 3 + 5 = 5 + 3, protože sčítání je komutativní.

Matematika, která na úrovni základních a středních škol měla být jedním
z nejsnadnějších a nejpopulárnějších předmětů, se náhle stává strašákem. Co
lidí jsem potkal, kteří se pyšní tím, že „nebyli dobří v matematice�.

Samozřejmě, pro laika je těžké poznat, že učitel matematiky není na své
povolání kvalifikován; proto je cesta k nápravě obtížná. V jiných předmětech
je mnohem snazší posoudit znalost učitele: Snadno posoudíme, zda učitel an-
gličtiny mluví či nemluví plynně anglicky. Ale i sama dokonalá znalost oboru,
v našem případě matematiky, dobrého učitele nezaručí. Velice vážný problém
je všeobecný přístup k výuce matematiky, tak oblíbený na vysokých školách:
Definice, věta, důkaz, žádné příklady.A jak snadno se to přednáší (tj. „kopíruje�
z nějaké knihy) a jak snadno se to zkouší!

Nedostatky ve výuce budoucích učitelů výstižně popisuje kniha Liping
Ma [6]. Dovolte mi zde apelovat, aby tato kniha byla přeložena do češtiny.
Ač se věnuje základnímu školství, její dosah je univerzální. Každý pedagog by
s ní nebo alespoň s recenzemi, jejichž autory jsou Richard Askey [1], Ed. Bar-
beau [2] a Roger Howe [4], měl být seznámen.

Je nutné, aby škola přirozený zájem dětí podporovala a rozšiřovala. K tomu
samozřejmě musí přispívat i výuka a výchova učitelů. Studenti učitelství by
měli vyžadovat od vysokých škol řádnou přípravu, která jim bezprostředně
pomůže v budoucím povolání.

Liping Ma zavedla ve své knize pojem důkladného porozumění základní mate-
matice (Profound Understanding of Fundamental Mathematics). Každá hodina
vyučování by měla směřovat k tomuto cíli. Výuka učitelů by měla být vedena
stylem i obsahem tak, aby zrcadlila práci v jejich budoucích třídách. To sa-
mozřejmě vyžaduje jiný, náročnější styl, jinou, zodpovědnější přípravu a výběr
látky. Základem by měly být vhodné příklady (a protipříklady) a přirozený vý-
voj zavádění nových pojmů. Formální definice musí vyrůstat a být výsledkem
poznání a porozumění jednotlivým ilustracím. Zbavme se předstírání, že učíme
budoucí učitele abstraktní matematiku a že z toho mají nějaký prospěch. Dnes
většinou přednášíme „abstraktní� matematiku a snažíme se studentům namlu-
vit, že přednášené látce rozumějí, jen abychom jemohli z opakování definic a vět
bez hlubšího porozumění vyzkoušet. Takový přístup je nutno rázně změnit.

3 V testu z 8. třídy – viz [5].
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Každá hodina vyučování by měla být příběhem, historkou, která by žáky
přitahovala. Z každé hodiny vyučování by si měli žáci „odnést něco domů�.
Řada přitažlivých témat byla i s patřičným odůvodněním naznačena v Pro-
ceedings of ESU5 [3]. Zde mi zbývá místo jen na dvě témata. Jedno se týká
nepřímé úměrnosti, druhé porozumění pojmu polynom (mnohočlen).

Řada učitelů se zajisté setkala s potížemi, jak přiblížit úlohy, které vyžadují
užití nepřímé úměrnosti. Jak jednoduše vysvětlit, že v případě, že jeden dělník
vykope příkop za 12 hodin a druhý za 6 hodin, jej spolu vykopou za 4 hodiny?

Předně, kopání příkopu nebude tolik přitažlivé a výsledek tolik překvapující,
jako když zadáme úkol o rychlosti jízdy autem. To se zdá být v České republice
aktuální.

Jedeme na výlet ze Srní do Prahy a zpět. Naším cílem je dosáhnout prů-
měrné rychlosti 60 km/hod. Kvůli zdržení způsobenému poruchou motoru byla
naše průměrná rychlost na cestě ze Srní do Prahy jenom 40 km/hod. Jakou
průměrnou rychlostí se musíme vracet do Srní, abychom splnili náš původní
plán?

Základem je fyzikální rovnice

ujetá dráha = průměrná rychlost krát čas, tedy s = v · t.

Máme-li na cestě ze Srní s = 40 · t1, na cestě zpět s = x · t2, potom je celkový
čas jízdy t = t1 + t2 a dostáváme t = s

(
1

40
+ 1

x

)
. Odtud

2s =
2 · 40x
40 + x

· t,

a tedy průměrná rychlost je v = 80x

40+x
. Jelikož v = 60, dostáváme x = 120.

Tudíž cestou nazpět bychom museli jet průměrnou rychlostí 120 km/hod! Kdy-
bychom však chtěli dosáhnout celkovou průměrnou rychlost 70 km/hod, museli
bychom se vracet průměrnou rychlostí 280 km/hod.

To je překvapující. Vidíme též, že úloha nezávisí na ujeté vzdálenosti. Zde
je nutné rozebrat příklad podrobněji, neboť je velmi poučný: Vede ke studiu
funkce

y =
2ax

a+ x
,

jejímž grafem je hyperbola.

Druhý příklad se týká tématu, kterému by se mělo věnovat více pozornosti.
Je závažný, neboť vysvětluje rozdíl mezi algebraickým (formálním) pojmem
polynomu a pojmem polynomu jako funkce. Tyto dva pojmy jsou často za-
měňovány a nejsou (ani v české literatuře) patřičně vysvětleny. Myslím, že je
důležité, aby každý středoškolský učitel základní rozdílmezi nimi chápal. V kaž-
dém případě to pomůže osvětlit pojem funkce. Uvažujeme-li polynomy nad těle-
sem T , pak jsou tyto dva pojmy identické právě tehdy, je-li těleso T nekonečné.
V případě, že těleso T má q prvků, je počet polynomiálních funkcí qq, zatímco
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(algebraických) polynomů je vždy nekonečně mnoho. Aritmetika zbytků při
dělení celých čísel daným kladným číslem p, obzvláště je-li p prvočíslem, na-
bývá v současném technickém vývoji důležitosti, a je jen otázkou času, kdy se
navrátí do středoškolských osnov. Poznamenejme, že pro dvouprvkové těleso
T = {0, 1} máme čtyři polynomiální funkce: 0, 1, x a x+ 1; zde

0 ≡ x2 + x ≡ x3 + x2 ≡ ... ≡ (x2 + x) · P (x),

1 ≡ x2 + x+ 1 ≡ x3 + x2 + 1 ≡ ... ≡ 1 + (x2 + x) · P (x),

x ≡ x2 ≡ x3 + x2 + x ≡ ... ≡ x+ (x2 + x) · P (x),

x+ 1 ≡ x2 + 1 ≡ x3 + x2 + x+ 1 ≡ ... ≡ x+ 1 + (x2 + x) · P (x),

kde P (x) je libovolný polynom.

Doufejme, že v přednášce bude čas na popsání konstrukce algebry cest da-
ného orientovaného grafu a na jednoduchou aplikaci, totiž zavedení algebry
polynomů jako algebry cest grafu s jedním vrcholem a jednou hranou (smyč-
kou).
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Několik řádků k zamyšlení:

Je na čase přistoupit k činům!

Vlastimil Dlab

Celé dva roky uplynuly od minulé konference zde v Srní. Snad se nemýlím
v předpokladu, že jedním z hlavních cílů těchto konferencí je zlepšit výuku ma-
tematiky na školách všech typů a stupňů, počítaje v to i univerzitní vzdělávání
budoucích učitelů matematiky, a čelit tak stále klesající úrovni matematické
gramotnosti. Očekávám tedy, že se současná konference bude vážně zabývat
otázkou, do jaké míry k tomuto cíli minulá konference přispěla, a vydá v tomto
smyslu oficiální zprávu. Nerad bych však svým vyjádřením vzbudil dojem, že
chci oficiální vyjádření nějak ovlivnit. Zdá se mi – listuje sborníkem 2008 – že
přispěla velmi málo. Můžeme očekávat, že na některých z příštích konferencí
budou pořadatelé klást na problematiku, která povede k výraznému zlepšení
vyučování matematice, zcela jasně definovaný a usměrněný důraz?
Myslím, že už zaznělo dosti statistik všeho druhu, že jsme už zaslechli mnoho

cizojazyčných, nedefinovaných pojmů, že je již na čase se soustředit na cen-
trální problematiku současného vyučování předmětu, který by mohl a měl být
jedním z nejzábavnějších a u studentů nejoblíbenějších. Nenastala již doba,
kdy bychom měli vyžadovat, aby matematiku vyučovali od samého počátku,
alespoň na větších školách, učitelé znalí a specializovaní na výuku matematiky
či fyziky?

Vyučování matematice

Budu velmi stručný a omezím se především na výuku budoucích učitelů.
Matematika není „vynalézání nových axiomů a odvozování nějakých dů-

sledků� (pravda, děje se to, často je to nazýváno matematikou – je to však
přinejlepším jen jakýmsi neproduktivním koutkem matematiky).
Matematika má být vždy založena na konkrétních problémech – a jen proto,

abychom tyto problémy vyřešili, potřebujeme vyvinout určité teorie, definovat
abstraktní pojmy – a užít je k rozřešení oněch konkrétních úloh!
Amatematikamusí být též tímto způsobem vyučována. Učitelmusímít stále

tento princip na vědomí! Na školách všech typů a stupňů, včetně univerzit.
K ilustraci nám může posloužit následující příklad.
V jistém fyzikálním problému se objeví systém diskrétních stavů, který je

možno popsat grupou. Pochopení struktury této grupy G je jádrem celého
problému. Jediným faktem, který je o této grupě znám, je její počet prvků:
G má 10 958 321 123 prvků a toto číslo není prvočíslem. Nic více o grupě G
není známo. Je tedy nutno vybudovat a aplikovat (abstraktní) teorii. V tomto
případě nám poslouží teorie grup, speciálně teorie Sylowových podgrup, která
nám dá odpověď. Zaručuje, že G je cyklickou (a tedy komutativní) grupou řádu
10 958 321 123.
Výuka matematiky respektující výše uvedenou zásadu vede k důkladnému

porozumění a k pozitivním výsledkům, které z něho vyplývají!
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Způsoby a metody výuky všech předmětů prodělaly během několika po-
sledních desítek let dramatické změny; u některých předmětů se projevily více,
u některých méně. Dá se říci, že u matematiky se projevily minimálně. Zatímco
lingvisté už dávno opustili vyučování jazyků scholastickou metodou slovníček
plus gramatika, žádné diskuse, matematici si stále v hojné míře hoví v metodě
definice plus tvrzení, žádné příklady. Samozřejmě, pro učitele je tato cesta nej-
jednodušší (často ani sám nemusí vykládané látce hlouběji rozumět) – většinou
však bohužel naprosto neúspěšná. Takovýto způsob výuky je třeba odmítnout.
A je nutné, a to bezprostředně, začít u výchovy budoucích učitelů.
Je skutečně nutné začínat kapitolu týkající se teorie grup definicí pojmu

grupa? Není už v těch nejútlejších počátcích aritmetiky mnoho jednoduchých
příkladů grup, kterými můžeme své žáky pobavit? A dovést je k tomu, aby
sami „abstraktní� definici grupy zformulovali? Ve svých přednáškách jsem tento
přístup vždy využíval a nacházel jsem tak velmi úspěšnou cestu k opravdovému
pochopení toho či onoho pojmu.
Široký soubor vhodných příkladů je nezbytný k důkladnému porozumění

novému pojmu – to byla vždy jedna z vůdčích rad osvícených otců-učitelů
a v nedávné době znovu vyslovená výzva profesora Paula Halmose, jednoho
z významných tvůrčích matematiků a zároveň didaktiků současné doby. Stejně
tak se vyjadřoval i Albert Einstein, který ještě dodával: Věci je nutné vysvětlit
jednoduše, ale ne zcela jednoduše.
Zkušenosti se studenty, kteří byli vystavováni definicím a tvrzením bez pa-

třičných motivací a ilustrací, nejsou záviděníhodné. Papouškování (biflování,
tj. mechanické učení se nazpaměť) bez patřičného porozumění nevede nikdy
ani k uspokojení, ani k dlouhodobé znalosti. K čemu to bohužel směřuje, je
uvedeno v titulu mého příspěvku ve výše zmíněném sborníku ze Setkání uči-
telů matematiky z roku 2008.1

Historie varuje:

EFEKTIVNÍ NÁPRAVA CHYB NEPŘICHÁZÍ SHORA.

Září 2010

Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F.R.S.C.
Katedra didaktiky matematikyMFFUK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
vdlab@math.carleton.ca

School of Mathematics and Statistics
Carleton University
Ottawa, Ontario, K1S 5B6, Canada

1 V. Dlab: Výchova budoucích učitelů matematiky. Předstírání k nápravě nepomůže: Uči-
telé se tváří, že vyučují, a studenti, že studují. Sborník 11. setkání učitelů matematiky všech
typů a stupňů škol, 6.–8. listopadu 2008, Srní, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 101–
104. Na tento článek volně navazuje příspěvek V. Dlab: Důkladné porozumění elementární
matematice, Učitel matematiky 17(2008/09), 169–182.
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DESET DŮVODŮ, PROČ NEZAVÁDĚT ŠKOLNÉ

Jan Keller

První velký pokus zavést školné na vysokých školách podnikli poslanci ODS
(Walter Bartoš) a US-DEU (Petr Matějů) v letech 2000 až 2002.

Navrhované školné bylo už tehdy vydáváno za investici studenta do jeho
vlastní budoucnosti, za jakýsi poplatek za to, že investuje do vzdělání. Pro
ty, kterým investice do studia k nadprůměrným příjmům nepomůže, mělo být
splácení školného odloženo až do doby, kdy jejich platy překročí průměrný
příjem.

Zároveň se tehdy tvrdilo, že školné pomůže navýšit finanční prostředky škol
natolik, aby na nich mohly studovat i děti z méně zámožných rodin. Tehdejší
poslanec Unie svobody Petr Matějů napsal do deníku Právo 10. října 2000, že
zavedením školného se pomůže především studentům z chudších rodin. Doslova
uvedl, že při dnešním „rozsahu korupce nakonec prohrávají zejména děti rodičů
s nižším vzděláním a nižšími příjmy�.

Tento druhý argument přestal být časem používán (nikoliv kvůli tomu, že
by snad korupce u nás naprosto vymizela) a tato část zdůvodnění dnes již
není ve hře. Školné má být naopak zavedeno v situaci, kdy počty studentů
budou z nařízení ministerstva školství soustavně klesat. Veřejné vysoké školy
již dostaly pokyny, v jakém rozsahu mají snižovat počty přijímaných studentů.
Tvrdit nyní, že školné zavádíme kvůli větším šancím studentů z chudších rodin,
by se proto neodvážil ani ten nejnestydatější demagog.

Podívejme se postupně na hlavní argumenty, které byly v uplynulých deseti
letech stoupenci školného vzneseny.

1. Studium je prý čistě osobní investicí, takže je nesprávné, aby náklady
na vzdělávání jen pro některé hradila společnost jako celek. Ve skutečnosti
prakticky není možné odhadnout, jaký díl vzdělání je čistě osobní investicí
a jaký má blahodárný přínos pro celou společnost včetně těch, kdo děti nemají,
či jejichž děti nestudují. Povolání lékaře v řadě případů (ne však zdaleka ve
všech) docela slušně vynáší. Je však určitě i v zájmu lidí bezdětných, aby
společnostměla co nejvíce kvalitních lékařů. Naopak povolání učitele či učitelky
češtiny příliš nevynáší. Je ovšem i v zájmu lidí s dětmi, které nestudují na
vysoké škole, aby u nás byl dostatek kvalitních učitelů češtiny. Bylo by velmi
obtížné najít obor, ve kterém je vzdělání skutečně čistě jen investicí do osobního
prospěchu.

O tom, že sami protagonisté zavedení školného na tomto základu jeho zdů-
vodnění nijak zvlášť nelpí, svědčí slova ministryně školství Miroslavy Kopicové.
Ta vazbu mezi školným a výhodností investice do vzdělání výslovně popřela:
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„Bude spíše finančním stimulem pro posluchače, aby studovali řádně. A také
se musíme podívat na školy podle náročnosti, třeba medici nemají čas si při-
vydělávat� (Právo 7. června 2010).

2. Jak je to se vztahem mezi školným a pílí studentů. Povzbudí jeho za-
vedení jejich přičinlivost, jak se domnívá ministryně školství? O tom lze silně
pochybovat. Už nyní představuje studium na vysoké škole kromě ušlého zisku
také poměrně citelné náklady pro studenta a celou jeho rodinu. Lze si jen
obtížně představit, že ty studenty, které tyto náklady (podle posledních prů-
zkumů v průměru ve výši 10.000 Kč měsíčně) nechávají v klidu a nemotivují ke
studijnímu úsilí, bude motivovat nějakých deset tisíc za půl roku navíc. Výrok
paní ministryně navíc zcela abstrahuje od reálných sociálních poměrů. Studenti
z chudých rodin jsou existujícími náklady motivováni ke studiu i bez školného,
studenty z rodin zámožnějších bude jen stěží motivovat částka, která je schopná
ty chudší zruinovat.

Spíše dojde k tomu, že se na veřejné vysoké školy přesunou ti méně pilní
ze škol soukromých. Zatím studují i méně zdatní potomci nejlépe situovaných
vrstev právě na školách soukromých, kde za získání diplomu zaplatí poměrně
vysoké školné. Od nynějška budou klidně moci přejít na školy veřejné. Ani ony
už na ně totiž z důvodů finančních nebudou nijak přísné. Udělí jim vytoužený
diplom za v průměru nižší školné, než jaké platí na školách soukromých.

3. Další mnohokrát vznášený argument ve prospěch školného naopak říká,
že jeho placení začne motivovat ke kvalitnější výuce vysokoškolské kantory.
Ponechme stranou, že se jedná o hrubou urážku této vrstvy inteligence, o níž
se tvrdí, že schválně až dosud nepracuje dostatečně kvalitně, i když by toho byla
schopna. Ponechme stranou také otázku, zda skutečně budou platící studenti
tlačit své učitele k vyšším nárokům. Co když u mnoha z nich bude touha po
vědění menší než touha po diplomu? Potom ocení spíše takové učitele, kteří jim
budou cestu za diplomem co nejméně komplikovat.

Buďme však optimisty a předpokládejme, že studenti budou ve svém vlast-
ním zájmu usilovat, aby je jejich učitelé zatěžovali co nejvíce a ždímali z nich
maximum. Ty méně schopné aby během studia nemilosrdně eliminovali zcela
bez ohledu na to, že tím svou školu finančně poškodí. Budou studenti skutečně
vychovávat své učitele k vyšší profesionalitě?

Tady jsou jen dvě možná vysvětlení: Buď se předpokládá, jak jsme již na-
značili, že dnešní učitelé učit kvalitně umějí, záměrně to však nedělají, dokud
jim škola málo platí. Až jim zaplatí více, pak teprve ukáží, co v nich dřímá. Je
zbytečné s takto směšným argumentem polemizovat. Tím spíše, že jistě každý
zná nejednoho učitele, který se prostě neudrží a učí kvalitně i bez školného a za
směšně nízký plat.

Je zde ovšem ještě druhá možnost: díky školnému si školy v terénu vyhledají
nějaké lepší odborníky, než jsou ti, kteří na nich zatím učí. I pokud by školné
skutečně umožnilo zvýšit vysokoškolským učitelům platy (o tom se ještě zmí-
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níme), muselo by být vskutku astronomické, aby přilákalo špičkové odborníky
z praxe a možná i z ciziny. Zároveň by tito odborníci museli pracovat s ome-
zenými počty studentů (velkochov studentů na špičkové úrovni opravdu není
možný). A nízké počty platících studentů by pak stejně vysoké platy svých
učitelů neutáhly. Musely by se na ně převádět peníze od studentů, na které
špičkoví kantoři nezbyli, což by nebylo právě spravedlivé.

4. Ti, kdo propagují školné, se neomezují jen na údajný profit studentů
a údajný profit škol. Slibují si od něho přínos pro celou ekonomiku, pro její
výkonnost a konkurenceschopnost. Bohužel také v tomto bodě je slibovaný pří-
nos tak trochu virtuální. Zavedení školného má vytvořit úzkou finanční vazbu
mezi kvalitou studia, příjmy vysokoškoláků a jejich přínosem národní ekono-
mice. Studenti prý budou více než dosud motivováni ke studiu oborů, které
se stanou z hlediska ekonomického nejužitečnější, a tedy nejlépe odměňované.
Právě taková investice se jim vyplatí nejvíce.

Tento přímočarý ekonomický kalkul bohužel z řady důvodů v praxi nefun-
guje. Jak ukázal již před mnoha lety americký sociolog Randall Collins, ab-
solventi technických oborů, kteří reálně zvyšují konkurenceschopnost národní
ekonomiky, nebývají zdaleka tak dobře placeni jako absolventi těch oborů, které
dávají příležitost obsadit strategickou pozici při rozdělování vytvořeného pro-
duktu (politici, ekonomové, právníci, mnozí experti z poradenské činnosti, lidé
na klíčových postech ve světěmédií atd. atp.). Studium těchto oborů bývá často
přínosné mnohem více z hlediska toho, s kým se člověk seznámí, než toho, co ho
ve škole naučí. Nejvýnosnějšími obory jsou pak nejednou ty, jejichž absolventi
přinášejí pro růst konkurenceschopnosti země jen velice málo.

5. Původně se tvrdilo, že placení školného prý umožní školám přijímat vy-
soké počty studentů, kteří až dosud byli z kapacitních důvodů odmítáni. Tento
argument opustili už i samotní stoupenci školného, když navrhují, aby veřejné
školy již od nového školního roku každoročně plynule snižovaly procento přijí-
maných studentů v bakalářském, magisterském i doktorském stupni.

6. S tím ovšem úzce souvisí další argument. Zavedení školného prý vylepší
finanční bilanci veřejných vysokých škol. Když přišla Unie svobody v roce 2001
s první ofenzivou za placení školného, ronili její poslanci slzy nad žalostnou
finanční situací učitelů a tvrdili, že právě peníze od studentů umožní zvednout
učitelům jejich platy. I později pravicoví politici argumentovali tím, že školné
pomůže veřejným vysokým školám vybřednout z prohlubující se finanční nouze.
V tzv. Bílé knize vzdělanosti se bohužel nedozvíme to nejpodstatnější: Jaká
bude rozpočtová politika vlády vůči sektoru vysokých škol.

Při notorickém nedostatku financí ve státní pokladně lze očekávat, že zave-
dení školného nezmírní finanční problémy škol ani o korunu. O stejnou částku,
kterou studenti školám přinesou, se sníží objem financí pro vysoké školy ze
státního rozpočtu. Mezidobí odloženého školného mají školy překlenout půjč-
kou u bank a fondů. Tím tedy k velké lítosti studentů i učitelů padá argument
číslo tři.
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7. Zavedení školného mělo přispět (alespoň podle Petra Matějů) k větší so-
ciální rovnosti ve společnosti. Z důvodů, jež – kromě zmínky o korupci na vyso-
kých školách – bohužel blíže neobjasnil, mělo zvýšit šance studentů z chudších
rodin vystudovat vysokou školu. Je zvláštní, že právě člověk, který je původní
profesí sociolog, nepostřehl, kde všude školné naopak nerovnosti prokazatelně
zvýší.

Je známou věcí, že ženy pobírají o třetinu nižší mzdu než muži. Rozdíl mezi
jejich příjmy a příjmy jejich spolužáků se přitom zvyšuje s růstem kvalifikace.
Jestliže nekvalifikovaná dělnice získá (příklad Francie) za život jen o 10 procent
méně než nekvalifikovaný dělník, v případě lékařské profese tento rozdíl činí již
40 procent v neprospěch žen. Přitom všichni, kdo propagují školné, automaticky
počítají s tím, že studentky je budou platit v naprosto stejné výši jako jejich
mužští kolegové. Proč by měly ženy platit stejně jako muži za investici, o které
už dopředu vědí, že se jim v průměru vyplatí minimálně o třetinu méně než
mužům?

Opravdu si může někdo myslet, že se tím snižují sociální rozdíly? Sníží se tím
přece něco úplně jiného – počet dětí vysokoškolaček. Tak jako v těch spolkových
zemích Německa, kde se školné platí.

Zavedení školného posílí i nerovnosti mezi studenty z Prahy a popřípadě
dalších větších univerzitních měst a těmi ostatními. Ti, co žijí v Praze či Brně,
mohou vždy ušetřit za dojíždění, velice často za koleje či podnájmy a někdy do-
konce i za menzu. S klidem tedy mohou zaplatit alespoň školné. Pro přespolní
představuje školné další platbu navíc po zaplacení výdajů za dopravu, byd-
lení a stravu. Tím se vysvětluje, proč je pro sociology z Prahy či z Brna tato
citelná forma nerovnosti prostě pod jejich rozlišovací schopností. A to nemlu-
víme o tom, že brigády na pokrytí všech těch nákladů se v univerzitních měs-
tech v průměru lépe shánějí těm, kdo v nich trvale žijí, než těm, kteří v nich
známosti nemají.

Přímo v Bílé knize vzdělanosti je zapracováno hned několik pojistek, které
spolehlivě zvýší nerovnost mezi studenty pocházejícími z různého sociálního
prostředí. Dočteme se v ní, že student, který zaplatí školné z ruky na počátku
školního roku, dostává za tuto vstřícnost slevu 20 procent. Zato úvěry pro ty,
kdo si na placení školného budou muset půjčit, mají být vysoce úročeny, do-
čteme se ve stejném dokumentu. Jinak by totiž hrozilo, že studenti z bohatých
rodin si budou brát tyto půjčky za účely spekulace.

8. Problémy s nejistou rentabilitou vzdělání mají být ošetřeny pomocí od-
loženého školného. Student začne půjčku splácet teprve tehdy, až jeho příjem
přesáhne průměrný příjem v zemi. Vypadá to rozumně, je to však hrubě ne-
domyšlené. Průměrný příjem v zemi je v současné době o nějakých deset tisíc
korun nižší, než kolik činí průměrný příjem vysokoškoláků. To však znamená,
že absolvent vysoké školy začne půjčku splácet už v okamžiku, kdy překročí
průměr platu celé populace, k jehož dosažení prakticky nepotřeboval studovat
vysokou školu.
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Může se pohybovat téměř o deset tisíc korun pod příjmem jen průměrně
úspěšného vysokoškoláka, a přesto bude muset již platit. Poměrně snadno může
dojít k tomu, že celou půjčku i s úroky bude muset splatit, aniž by vůbec kdy
dosáhl třeba jen průměrného příjmu vysokoškoláka.

Pokud absolvent vysoké školy nedosáhne ani průměrného platu v zemi, ne-
musí půjčku splácet. Soukromé bance ji za něho zaplatí stát. To však znamená,
že za studium s pochybnou finanční návratností bude platit daňový poplatník
včetně těch bezdětných a včetně rodičů nestudujících. Až dosud platil daňový
poplatník (i bezdětný) skrze příslušnou kapitolu státního rozpočtu přímo ško-
lám na vzdělávání. Nyní bude tedy platit bankám sice jen za některé, zato však
i s úroky. Bude to pro něho úleva?

Jak dlouho bude vlastně stát čekat, zda si absolvent přece jen nepomůže
nad průměrný plat? Či přesněji, jak dlouho nechají soukromé banky stát če-
kat? Asi budou chtít, aby zaplatil jejich pohledávky za nesolventní dlužníky
co nejrychleji. Stát tak jistě promptně učiní. Bude pak ještě vyžadovat peníze
od neúspěšných absolventů? To by znamenalo, že nad nimi bude viset hrozba
splácení narůstajícího dluhu po celý život. A nebudou nakonec nuceni splácet
školné i s úroky po dosažení alespoň průměrného důchodu? Která banka jim
dá po škole i později jakoukoliv půjčku, jestliže ani pohledávky za své vzdělání
ještě nesplatili?

9. Stoupenci školného tvrdí, že poplatek za studium je přece zanedbatelně
nízký. Částečně mají pravdu. Není sice zanedbatelný vzhledem k hospodaření
nízkopříjmových domácností, je však opravdu zanedbatelný vzhledem k elemen-
tárním potřebám financování vysokých škol. A jelikož stát přestane (viz bod
č. 6) dávat školám to, co dodají studenti, peněz na jejich chod se bude nedo-
stávat i nadále. To se dříve nebo později (spíše dříve) stane důvodem pro další
a další zvyšování školného. Technicky i politicky je totiž mnohem jednodušší
školné zvyšovat, než ho zavést.

10. Zavedení školného prý umožní studentům zodpovědněji se rozhodnout,
zda investici do vzdělání hodlají podniknout. Tento argument je snad nejvíce
pokrytecký ze všech. Žijeme v postprůmyslové společnosti, která vyžaduje a i do
budoucna bude vyžadovat vzdělání vyšší, než bylo obvyklé ve společnosti prů-
myslové. Spolu s tím však nebudou přímo úměrně narůstatmateriální a sociální
výhody, jež vysokoškolské vzdělání poskytuje. Vzdělání bude prostě podmín-
kou stále více nutnou, avšak stále méně dostačující k zajištění alespoň trochu
slušné životní úrovně. S příchodem společnosti vzdělání se výrazně zužuje mož-
nost svobodně se rozhodnout, zda tuto poměrně rizikovou investici podniknout.
Bude třeba studovat stále více přesto (či spíše právě proto), že se to bude vy-
plácet v průměru stále méně. Tato situace jednoznačně nahrává těm, kdo chtějí
studenty školným vydírat.

Zbývá zodpovědět otázku, proč je školné tak umíněně prosazováno, i když
argumenty pro jeho zavádění se ukazují jeden po druhém jako liché. Domnívám
se, že to jsou argumenty pouze zástupné.
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Stejnou funkci jako školné (tedy odevzdání poplatku za úspěšnou investici)
by splnilo vyšší zdanění platů nejúspěšnějších vysokoškoláků a odvedení takto
získaných peněz do příslušné rozpočtové kapitoly. Zavedení školného ovšem
prosazují tytéž politické síly, které realizují snížení daní právě pro nejvyšší příj-
mové kategorie. Nejvýše odměňované skupiny obyvatelstva (z 90 procent tvo-
řené vysokoškoláky) jsou prostřednictvím rovné daně a zastřešením pojistného
chráněny před tím, aby investici, která se jim osobně tak báječně vyplatila,
společnosti v plném rozsahu spláceli. Splácet mají hlavně ti, kteří se pohybují
těsně nad průměrem, tedy jádro středních vrstev.

Jen pro ně představuje školné novou a citelnou formu zdanění. Právě oni a je-
jich potomci budou dotovat státní pokladnu, která chudne nejen vlivem krize,
ale výrazně také v důsledku zavedení rovné daně, jež snížila daňové povinnosti
velkým firmám a horním příjmovým kategoriím. Budou dotovat chod zbytků
veřejného sektoru ve státě, který mimo jiné z důvodu rozsáhlé korupce už nemá
peníze vůbec na nic. I skrze školné tak budou platit dluhy, které nenadělali.
Jakmile se zvednou jen trochu nad průměr, začnou vylepšovat bilanci věčně
nenasytných bank. Za mnohé z nich nakonec zaplatí stát, tedy jejich rodiče
a o něco úspěšnější spolužáci v roli daňových poplatníků.

Proto bude brána od mladých lidí záloha na příjmy, které mnozí z nich
v životě neuvidí. Proto bude deformována celá jejich kariéra skrze strach a pocit
viny, že pokud nebudou rýžovat peníze, stanou se z nich doživotní dlužníci.

Petr Matějů a jeho kolegové chtějí sblížit nižší vrstvy se středními. Velice
pravděpodobně se jim to podaří. Avšak trochu jinak, než si myslí. Pro střední
vrstvy a jejich potomky bude školné představovat jen další kámen, který je
v kalných vodách čistého trhu potáhne směrem ke dnu, k těm méně úspěšným.

[Se svolením autora převzato z Britských listů (11. června 2010). Text vyšel jako
součást sborníku Proč nezavádět školné, který připravila k vydání nezávislá
iniciativa Vzdělání není zboží; viz http://vzdelaninenizbozi.cz.]

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Katedra sociální práce
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
jan.keller@osu.cz
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Petr Kukal

Nastavení klíčových kompetencí jako cílové kategorie základního vzdělání
je z řady důvodů problematické. Tyto důvody byly mnohokrát pojmenovány,
shrnu proto ty nejčastější. Nejpádnějším důvodem rezervovaného postoje ke
konceptu klíčových kompetencí je promě jejich úžasná vágnost. Vzhledem k šíři
osobnostních kvalit, jakou tento pojem musí zastřešit, stává se vposledku do-
konale obecnou kategorií vzpírající se každé jen trochu objektivní evaluaci.
A i kdybychom nakrásně připustili možnost s jistotou poznat, nakolik si žák
skutečně „váží vnitřních hodnot druhých lidí�, jak přitom prokážeme, jaký vliv
měla na formování jeho postoje škola a nakolik ho ovlivnily jiné faktory? Od-
pověď je nasnadě: nijak!

Škola se po mém soudu musí soustředit především na vzdělávací cíle, je-
jichž dosažení je bezpečně ověřitelné a kvantifikovatelné. Tedy na pevný základ
oněch nepopulárních znalostí a dovedností. Právě ty představují podmínku vše-
stranného rozvoje člověka, mimochodem také (ale nejen) v duchu klíčových
kompetencí. Obsedantní fixace na klíčové kompetence a panická hrůza z každé
zmínky o vzdělávacím obsahu či dokonce o učivu pak vede k tomu, že míříme
k hradu na obzoru a zarputile se odmítáme zabývat turistickými značkami, ma-
pou atd. Stejně relevantní je námitka, že koncept klíčových kompetencí plíživě
a nenápadně, zato naprosto radikálně mění celý charakter školního vzdělávání.
Klíčové kompetence totiž pocházejí z kontextu zaměstnanecké politiky a poprvé
byly popsány v souvislosti s trhem práce. Nepřekvapí proto, že profil absolventa
základní školy se v kategoriích klíčových kompetencí nápadně podobá profilu
ideálního zaměstnance.

Škola pragmaticky směřující k dosažení klíčových kompetencí tak přestává
být autonomním prostředím, jakým vždy byla, a je degradována na přípravku
okamžitě využitelných pracovních sil. Ve skutečnosti je však rolí školy děti
před světem dospělých naopak chránit. A to zejména před jeho instrumentál-
ností a utilitárností. To byla a je patrně vůbec nejdůležitější funkce, kterou
škola v dějinách západní civilizace plní. Ve škole jsou (mají být!) dětem pře-
dávány také obsahy, které nemají bezprostřední praktickou využitelnost, ale
spoluutvářejí celek kultury, do něhož jsou děti uváděny. Jsou jim zde – jak
jasnozřivě připomíná prof. Štech – kladeny otázky, které by jim nikde jinde
kladeny nebyly; jsou kultivovány sdílením poznání, které je z přísně praktic-
kých hledisek zbytečné. Prosadí-li se koncept klíčových kompetencí, je zásadně
ohrožena jedinečná iniciační a inkulturační role školy. Celé velké oblasti kultury
(znovu prof. Štech) tak budou vytěsněny z oblasti garantovaného vzdělání.

Fakt, že odborná obec napříč Evropou v podstatě není s to shodnout se
ani na obsahu pojmu klíčové kompetence a že rovněž v rámci národních vzdě-
lávacích soustav je konstatováno, že „pojem není zcela jednoznačně vymezen
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a v systému pedagogických pojmů se vyvíjí a zpřesňuje�, je vlastně už jen
drobnou vadou na velmi problematické kráse tohoto liberálního konceptu.

Mgr. Petr Kukal
Redaktor pedagogického webu www.stolzova.cz
Školicí středisko ALTUS Training Center
Kateřinská 1526/7
120 00 Praha 2 – Nové Město
petr.kukal@seznam.cz
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ŘEŠENÍ ÚLOH A MATEMATICKÁ KULTURA

František Kuřina

V čem je skutečné jádro matematiky? V axiomech, ve větách, v důkazech,
v pojmech, v definicích, v teoriích, ve vzorcích, v metodách? Matematika by jistě
nemohla existovat bez těchto součástí, jsou všechny podstatné. Nicméně já si
vážně myslím, že žádná z nich není jádrem matematiky, že hlavním oprávněním
matematikovy existence je řešení problémů, že skutečným jádrem matematiky
jsou problémy a jejich řešení.

P. R. Halmos

1. Úvod

Charakterumatematiky, jakometody řešení problémů, připomenutémumot-
tem Paula Halmose (1916–2006), odpovídá i značná část činností studentů ve
vyučování matematice. Jejich úspěchy při řešení úloh závisejí na úrovni jejich
myšlení, na tom, jak umějí počítat, jak si pamatují důležité souvislosti tak, aby
rozuměli matematice a dovedli ji použít. Těchto 5P matematického vzdělávání
(pamatovat si, počítat, přemýšlet, porozumět, použít) tvoří základ matema-
tické kultury člověka. Matematickou kulturu může pěstovat u svých žáků jak
učitelka první třídy, tak i vysokoškolský profesor u svých doktorandů. Všim-
něme si této problematiky podrobněji.

2. Matematická kultura

Člověk s dobrou matematickou kulturou je matematicky gramotný (ovládá
dobře určitou oblast matematiky s jejími pojmy a metodami), dovede o mate-
matice komunikovat různými způsoby (ovládá různématematické jazyky) a vidí
souvislosti mezi různými pojmy a různými oblastmi matematiky. O úrovni ma-
tematické kultury studenta se můžeme přesvědčit úrovní metod, kterými je
schopný řešit problémy. Vynikající úroveň matematické kultury vykazuje stře-
doškolák, který je schopen řešit např. úlohy matematické olympiády. Pojem
matematická kultura přirozeně nelze definovat, budeme mu rozumět ve smyslu
dobrá matematika podle Terence Tao [24], tedy dobré matematické řešení pro-
blémů, dobrá matematická technika, dobré matematické aplikace, pěstování
matematického vhledu, tvořivosti a krásy matematiky. Pěstovat matematickou
kulturu znamená učit vidět kořeny matematiky v realitě (v přírodě, ve společ-
nosti, ale i v matematice samé), poznávat svět matematických pojmů, rozumět
mu a umět jej aplikovat „kultivovaně� a správně na řešení nejrůznějších pro-
blémů.
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O matematické kultuře můžeme mluvit na každé úrovni zvládnutí matema-
tiky. Určitou matematickou kulturu by měl vykazovat absolvent základní školy,
jinou absolvent střední školy, na vyšší úrovni pak absolvent univerzitního mate-
matického vzdělávání, matematickou kulturu by měl mít řemeslník, ale, pocho-
pitelně jinou, i lékař, ba i filozof či umělec. Je přirozené, že tyto úrovněmatema-
tické kultury nemá smysl srovnávat, ale každé matematické vzdělávání, které
má vyšší ambice než dovést absolventy k základní úrovni matematické gramot-
nosti, by mělo pečovat o kultivaci matematické kultury svých absolventů. Žák
je matematicky gramotný, rozumí-li základnímu učivu příslušné třídy a umí-li
je použít.

Matematická kultura se přirozeně projevuje kladně nebo záporně v práci
učitele ve třídě, v individuálních diskusích s nadanými žáky, z hlediska mate-
matické kultury můžeme hodnotit učebnice matematiky i matematické mono-
grafie.

K matematické kultuře náleží přirozený přístup k učivu tak, aby nové po-
jmy zapadaly nenásilně do žákova rozvíjejícího se matematického světa, aby
jejich pochopení neztěžoval zbytečný pomocný aparát, aby jednoduché bylo
vyvozováno jednoduše.

Elementární matematika tkví svými kořeny v realitě. Kulturně koncipovaná
školní matematika tuto stránku nezastírá, ale vhodně využívá. Žák by měl po-
znat matematiku jako disciplínu, která vyrůstá z jeho poznání světa, a ne jako
nějakou umělou konstrukci, která je nejen díky svému obsahu, ale také pro
svůj zvláštní jazyk normálnímu člověku cizí a nesrozumitelná. Např. proces
poznávání jednotlivých objektů na straně jedné a proces shrnování určitých
objektů do celků na straně druhé je zárodkem tvoření pojmů a předobrazem
konstrukce množin v matematice. Množiny se nevyskytují ani v přírodě, ani
ve společnosti. Jako matematické objekty jsou to myšlenkové konstrukce, pod-
něty k jejich konstrukci jsou však často zcela přirozené. Zvolené místo můžeme
považovat za množinu jeho domů, obyvatel nebo obchodů. To záleží na úhlu
pohledu. Školní třídu můžeme interpretovat jako množinu žáků, jako množinu
lavic nebo jako množinu jejích sportovců. Prvky množiny mají určité charak-
teristické vlastnosti a zřídkakdy jde o shrnutí libovolných objektů do jednoho
celku, jak naznačuje učebnice [2], str. 11:

Množinou budeme rozumět souhrn nějakých předmětů (objektů).

„Množinové opojení� spjaté s reformou matematického vzdělávání u nás,
kdy byla zavedena „množinovámatematika� od prvního ročníku základní školy,
zákonitě zmizelo, množiny jsou dnes přirozeným základem školní matematiky,
jsou základem matematické kultury. Se zadostiučiněním můžeme konstatovat,
že úlohy typu

Doplňte za proměnnou y ve větě: „y je přítokem Labe	 z množiny řek oboru
proměnné y, y ∈ {Úpa, Metuje, Orlice, Dunaj, Volha, Loučná, Don, Chru-
dimka, Váh, Vltava, Ohře} tak, aby věta byla pravdivá.

se snad již v našich učebnicích nevyskytují.
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3. Umění vidět souvislosti

V další části uvedu několik příkladů, jejichž účelem je ilustrovat, co rozumím
matematickou kulturou. Zaměřím se přitom zejména na matematiku střední
školy.

Příklad 1. V naší civilizaci zná dítě od počátku školní docházky pojem
uspořádané dvojice (aniž se ovšem tento pojem explicitně zavádí), neboť dobře
rozlišuje např. slova „do� a „od� a čísla „13� a „31�. Autoři vysokoškolské
učebnice pro ekonomy z roku 1996 považují za nutné v úvodu knihy vysvětlit:

Uvažujeme-li prvky a, b, potom množinu A = {a, b} nazýváme (neuspořá-
danou) dvojicí prvků a, b. . . .

Jak je známo např. ze středoškolské matematiky, potřebujeme v mnoha ma-
tematických úvahách mít prvky uspořádány, např. body v eukleidovské rovině
jsou reprezentovány uspořádanými dvojicemi reálných čísel.

Definice. Uspořádanou dvojicí prvků x a y rozumíme množinu

[x, y] = {{x}, {x, y}}.

V uspořádané dvojici prvků x a y má jeden prvek, a to x, preferované umís-
tění (protože je prvkem dvou prvků uspořádané dvojice, kdežto prvek y je prv-
kem pouze jediného prvku této množiny). Tak víme, který prvek je v této uspo-
řádané dvojici první a který druhý. ([5], str. 66)

Citovaný odstavec je podlemého názoru ukázkou nevhodného přístupu kma-
tematice, neboť intuitivně zcela jasný pojem se „zavádí přesnou definicí�, jejíž
smysl v této formulaci stěží studenti mohou pochopit.

Příklad 2. Úroveň matematické kultury absolventů základní školy a stu-
dentů učitelství jsem opakovaně sledoval na řešení úlohy

Vypočítejte obsah pravidelného dvanáctiúhelníku vepsaného do kružnice
o poloměru r.

Na obr. 1 je reprodukováno řešení Moniky. Tato studentka je jistě matema-
ticky gramotná, úlohu správně vyřešila. Její matematická kultura je ovšem na
nízké úrovni, neboť úlohu řeší příliš složitě. Elegantní řešení připomínáme Vla-
dimírovým přístupem na obr. 2. Marek, jehož řešení reprodukujeme na obr. 3,
je matematicky negramotný. Mnoho toho „zná�, ale nic pořádně. Přitom ře-
šení úlohy by mělo být patrné na první pohled, neboť v označení podle obrázku
Moniky platí:

S = 12 ·
1
2
r2 sin 30◦ = 3r2.
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Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 3

Na obr. 4 uvádím čínský výsledek z roku 264 n. l. (rozklad pravidelného
dvanáctiúhelníku na tři čtverce) a několik správných výsledků, jak je vyprodu-
kovala naše školská kultura.
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Obr. 4

Příklad 3. Jedním z kulturně důležitých matematických pojmů rozvíje-
ných od počátku školní docházky je pojem obsah útvaru. Za přirozený považuji
takovýto postup jeho budování. Bez důkazu je možné přijmout větu: Čtverec
o straně a (délkových jednotek) má obsah a2 (příslušných čtverečných jednotek).
Dále přijmeme větu „o aditivitě obsahu nepřekrývajících se útvarů� a rozděle-
ním čtverce o straně a+ b na dva čtverce a dva obdélníky odvodíme, ze vzorce
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2, vzorec pro obsah obdélníku. Odtud pak můžeme
odvodit vzorec pro obsah rovnoběžníku a trojúhelníku. Budování správných
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představ o obsahu takto rozvíjíme po celou základní školu. Zdá se mi v těchto
souvislostech nevhodné definovat obsah trojúhelníku ABC vzorcem

V (A,B,C) =
1
2

∣
∣
∣[B − A,C − A]

∣
∣
∣,

kde [B − A,C − A] je vnější součin vektorů
−→

AB,
−→

AC, jak to uvádí učebnice
geometrie pro učitelské vzdělávání [20]. To bychom pak celou teorii velikostí
geometrických útvarů mohli nahradit souborem definic typu S = πr2, . . . Nejde
mi samozřejmě o výsledky, ale o to, že jsou prezentovány jako definice.

Příklad 4. Heron z Alexandrie podal někdy kolem začátku našeho leto-
počtu velmi důmyslný důkaz svého vzorce pro obsah trojúhelníku (viz např.
[13]). Dnes můžeme tento vzorec dokázat přirozeným způsobem užitím kosi-
nové věty a úpravou algebraických výrazů. Na tom lze ukázat význam kal-
kulů pro zvyšování úrovně matematické kultury. Naproti tomu přístup, který
uvádí učebnice [20], se mi nejeví jako vhodný. Spočívá v tom, že v označení
−→u = B − A, −→v = C − A, −→w = C − B se vychází ze tří identit typu

||
−→w ||

4 = ||
−→v ||

4 + ||
−→u ||

4 + 4(−→u ·
−→v )2 − 4||−→v ||

2(−→u ·
−→v )−

−4||−→u ||
2(−→u ·

−→v ) + 2||−→u ||
2
||
−→v ||

2,

z nichž se algebraickými úpravami odvodí příslušný vzorec.

Příklad 5. Učebnice matematiky pro gymnázia z nakladatelství Prome-
theus jsou koncipovány tematicky, což má jistě řadu výhod, ale někdy se stírají
souvislosti, kterých by si měl středoškolák všimnout. Nemýlím-li se, nikde v ce-
lém kurzu středoškolské matematiky není zdůrazněno, že úloha

Řešte soustavu tří lineárních rovnic o třech neznámých

může být geometricky interpretována jako úloha

Určete množinu společných bodů tří rovin v trojrozměrném prostoru.

Při vhodných hodnotách koeficientů můžeme roviny znázornit v kartézské
soustavě souřadnic (ve volném rovnoběžném promítání) a úlohu i geometricky
řešit. Poučné je ilustrovat geometricky i diskusi o řešitelnosti příslušné soustavy.

Podobně není studium goniometrie např. podle učebnice [17] spjato s trigo-
nometrií trojúhelníku. Co mám na mysli, připomenu konkrétněji příkladem.

Příklad 6. Podle definic goniometrických funkcí ostrého úhlu vidíme
z obr. 5 např. platnost součtových vzorců

sin(α+ β) = sinα cosβ + cosα sinβ, cos(α+ β) = cosα cosβ − sinα sinβ.
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Obr. 5

Vím přirozeně, že tento postup, který není nový (viz např. [9]), není teo-
reticky lepší než důkaz v učebnici ([17], str. 76–78), ale přece jen považuji
za účelné naznačené představy pěstovat. Hlavním nedostatkem postupu, který
jsem zde uvedl, je, že je omezen na takové úhly α, β, jejichž součtem je úhel
ostrý.

Příklad 7. K pěstování matematické kultury náleží i utváření jazyka ma-
tematiky. Běžný matematický text (učebnice, ale i monografie) se skládá z vý-
kladu v obecném jazyku, ze „vzorců� (tvořených nejrůznějšími typografickými
způsoby pomocí matematických symbolů) a z jazyka (geometrických) obrázků.
Že algebraická symbolika je vhodný jazykový prostředek, si mohou uvědomit
již žáci základní školy. K tomu stačí, mají-li bez symboliky popsat sčítání dvou
zlomků.

Je přirozené, že pro týž objekt máme dosti často různé názvy (jinak říkají
otci děti, jinak manželka, jinak tchýně, . . .), rovněž totéž číslo označujeme růz-
nými symboly, např.

2 =
8
4
=

√

4 = 3− 1 = log
10
100 = . . .

Zvolíme-li však pro různé objekty totéž označení, mohou nastat potíže,
o nichž může mluvit např. osoba jménem Jan Novák. Jeden symbol by ne-
měl označovat dva nebo více různých objektů. Tato zásada však nebývá ani
v matematických textech vždy dodržena.

V zápise

(a+ b)2 = a2 + 2ab+ b2
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vyjadřuje znaménko = tzv. „identickou� rovnost dvou výrazů, zápis

(a+ b)2 = a2 + b2

nepovažujeme za správný (pokud a · b �= 0), a píšeme proto

(a+ b)2 �= a2 + b2.

V rovnicích ovšem užíváme symbol =, píšeme tedy např.

x+ 3 = 5x − 6,

ačkoliv se výraz na levé straně nerovná výrazu na straně pravé. Tato dvojznač-
nost symbolu = je realitou naší školské matematiky a obvykle nepůsobí potíže.
Žákům bychom ovšem měli tyto souvislosti vysvětlit. Potíže však dělá tato pro-
blematika poctivým autorům učebnic, chtějí-li definovat pojem rovnice. Dobře
se s touto otázkou vyrovnal např. Jaroslav Šedivý (1934–1988), když píše ([23],
str. 150):

Rovnicí s proměnnou x ∈ R nazýváme každou výrokovou formu, která je
zápisem rovnosti dvou výrazů l(x), p(x) ve tvaru

l(x) = p(x).

Ovšem u rovnic, které obvykle řešíme, jde o zápis „rovnosti dvou výrazů, které
se nerovnají�.

Uvědomíme-li si, že matematické pojmy školní matematiky jsou vlastně poj-
my didaktické, musíme souhlasit s klasikem naší didaktiky Karlem Hrušou
(1905–1971), který vyřešil otázku jednoduše:

Rovnice o neznámé x je úloha určit všechna x z určité množiny, pro něž se
dva výrazy l(x) a p(x) rovnají.

Připomeňme na okraj, že existují minimálně dva způsoby, jak se s touto
problematikou vyrovnat „exaktně�. Jeden z nich spočívá v rozlišování iden-
tické rovnosti (≡) a rovnosti (=), druhý navrhl Hans Freudenthal (1905–1990)
zavedením „tázacího kvantifikátoru� [7]:

?x [l(x) = p(x)],

který čteme „pro která x platí . . .�. Žádný z těchto způsobů se však, pokud
vím, v naší praxi neujal.

Kam vede snaha o přesné vyjadřování, budu ilustrovat příkladem definice
vektorového prostoru podle učebnice [1]. Autor zdůrazňuje, že algebraická ope-
race sčítání vektorů je jiná algebraická operace než sčítání reálných čísel a rozli-
šuje to symbolicky ⊕ a + a podobně uvádí dva symboly pro násobení reálných
čísel a násobení vektoru reálným číslem · a 
. Takže vektorový prostor je
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struktura [V ;⊕;R+,·,
], jejíž definice zabere více než stránku nepřehledného
symbolického textu.

Všimněme si nyní role obrázků v matematickém vzdělávání. Obrázky jsou
prvky matematické kultury, neboť při vhodném použití přispívají k pochopení
souvislostí a pomáhají budovat správné představy o matematických pojmech
a postupech. Jsou protikladem verbálního vyjadřování a jejich předností je ná-
zornost a jistá komplexnost informace, kterou obrázek nese. Jejich výhodou
ovšem také je, že jsou nezávislé na jazyku, v němž se vede výklad. Nevýhodou
obrázků je jejich konkrétnost (nikdy nezachytí obecnou situaci) a neuspořá-
danost. V textu jsou informace lineárně uspořádány, na obrázku máme vše
pohromadě.

Za nedostatek našich učebnic považuji zbytečnou zdrženlivost v množství
ilustrací. Většina autorů zavádí jedinou reprezentaci pojmů, a to zpravidla al-
gebraickou. Přitom pro některé žáky by mohla být vizuální informace srozumi-
telnější. Doložme tuto tezi příkladem.

Příklad 8. Důkaz kritéria dělitelnosti přirozeného čísla číslem 3 (nebo 9)
můžeme vysvětlit „algebraicky� nebo „vizuálně�.

Algebraický způsob spočívá v zápisu přirozeného čísla n zapsaného číslicemi
ck, ck−1, . . . , c1, c0 takto ([2], str. 122):

n = ck10
k + ck−110

k−1 + · · ·+ c110 + c0 =

= ck(99 . . . 9 + 1) + ck−1(99 . . . 9 + 1) + · · ·+ c1(9 + 1) + c0 =

= 9 · (11 . . . 1ck + 11 . . . 1ck−1 + · · ·+ c1) + (ck + ck−1 + · · ·+ c1 + c0).

Obr. 6

Vizuální přiblížení důkazu spočívá v modifikaci řádového počitadla podle
obr. 6, kde od každé jednotky vyššího řádu odečteme číslo 1 a tyto jednotky
přidáme na první drát. Jejich celkový počet je roven cifernému součtu čísla,
a rozhoduje tedy o dělitelnosti číslem 3 (nebo 9).

Podle mého názoru by měly být např. výklady o kombinatorice doprovázeny
stromovými grafy (odvození počtu 2n všech podmnožin množiny o n prvcích
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(obr. 7), nebo počtu n! všech permutací n prvků (obr. 8)). Je škoda, že učebnice
[3] takovéto reprezentace neuvádí.

Obr. 7

Obr. 8

Velmi málo se využívá osové a středové souměrnosti při konstrukci kartéz-
ských grafů relací a funkcí: Např. v učebnici [15] se úloha na straně 52

Sestavte graf relace |x|+ |y| = 2

řeší podrobným rozpisem podmínek na více než stránce, ačkoliv je zřejmé, že
tento graf je souměrný podle os x a y, a stačí tedy k úsečce, která je grafem
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funkce y = 2 − x v prvním kvadrantu, sestrojit její obraz v příslušných sou-
měrnostech. Je příznačné, že souměrnosti se nepřipomenou ani u definic funkce
sudé a liché.

Geometricky lze velmi dobře ilustrovat (obvykle dvěma pohledy) zákonitosti
početních operací s kladnými reálnými čísly (komutativitu a distributivitu ná-
sobení vzhledem ke sčítání apod.).

Minimálně jeden nešvar v oblasti vizuálního znázornění přetrvává z éry mo-
dernizace: znázornění množiny šrafováním příslušné oblasti např. Vennova dia-
gramu (viz např. [2], str. 66). Při uplatnění této konvence by prvek jednoprvkové
množiny byl znázorněn „plochou�.

K problematice vizualizace se vyjádřil Petr Vopěnka slovy: Neuznávání ob-
rázku a náčrtů za plnohodnotný způsob sdělování matematických poznatků, to
je důsledné trvání na úplných slovních popisech sdělovaných poznatků, výrazně
umrtvuje dynamiku matematického poznávání. ([25], str. 569)

A Eduard Čech (1893–1960) napsal před padesáti lety: Umět úlohu přeložit
z řeči slov do řeči obrazů a obráceně, to není spjato jenom s určitou partií
učiva, ale s celou podstatou matematiky – ba dokonce s celou podstatou myšlení
(citováno podle [10]).

V našich současných učebnicích matematiky se snad již nevyskytují geomet-
ricky nesprávné obrázky, avšak kultura grafického vypracování ilustrací není
na příliš vysoké úrovni.

Podrobněji jsem psal o této problematice v článku [12].

Důležitou otázkou pěstování matematické kultury je zavádění pojmů. Mělo
by být maximálně přirozené, mělo by se opírat o zkušenosti žáků a nikdy by
se nemělo stát formálním procesem, který vede k reprodukci nesrozumitelných
definic.

4. Umění řešit úlohy

Matematická kultura člověka se nejúčinněji projeví, jak jsem se již zmínil,
jeho uměním řešit problémy, tj. úlohy, k jejichž řešení je nutná určitá míra
tvořivosti. Je zřejmé, že tato formulace není příliš uspokojivá, protože táž úloha
se může někomu jevit jako rutinní aplikace matematické teorie, pro někoho
jiného to však může být problém, dokonce neřešitelný.

Někdy se, podle mého názoru poněkud jednostranně, zdůrazňuje role logiky
při řešení úloh. Projevuje se to zejména pojetím řešení úloh (především kon-
strukčních) ve čtyřech fázích:

1. rozbor,

2. konstrukce,

3. důkaz,

4. diskuse,
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přičemž se zdůrazňuje, že vlastní řešení konstruktivní úlohy je deduktivní úvaha,
jež má za cíl vyhledat jisté . . . objekty ([26], str. 144), a rozbor má tuto logickou
strukturu: existuje-li útvar, který máme sestrojit, pak má tyto .. . vlastnosti;
hledáme tedy rozborem nutné podmínky ([27], str. 190).

Samozřejmě, že v rozboru začínáme s předpokladem existence útvaru, který
hledáme, avšak zřídkakdy jsme schopni z toho bez dalších předpokladů vyvo-
zovat závěry. Doložme to na zcela jednoduché úloze ze základní školy.

Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dána velikost a strany BC, velikost výšky va

a těžnice ta k této straně.

V rozboru tedy budeme předpokládat, že trojúhelník s požadovanými vlast-
nostmi existuje (obr. 9). Vlastní úvaha pak pokračuje např. těmito cestami:

a) Narýsujeme-li stranu BC (|BC| = a) se středem S, pak bod A leží na
přímce rovnoběžné s přímkou BC ve vzdálenosti va a na kružnici se středem
v bodě S a poloměrem ta. . .

b) Narýsujeme-li těžnici AS (|AS| = ta), pak body B, C leží na přímce SP ,
kde P je průsečík Thaletovy kružnice s průměrem AS s kružnicí k(A; va) . . .

Obr. 9

Kurzivou vyznačené části úvah a), b) vůbec nejsou věcí logiky, ale např. věcí
zkušenosti, intuice nebo experimentování.

V rozboru kreslíme obrázek, vyznačujeme, co je dáno, co hledáme, dokres-
lujeme, přemýšlíme o možných souvislostech, . . . až snad dospějeme k nápadu,
který je klíčem k řešení úlohy. Rozbor tedy není prioritně otázkou logiky.
V mnoha textech našich učebnic se charakterizuje rozbor dosti volně, obvykle
bez zdůraznění rozhodující role nápadu.

Podíváme-li se do klasických prací o řešení úloh, např. do knih [18], [19]
Georga Pólyi (1887–1985), zjišťujeme, že zmíněné čtyři fáze řešení se zde ne-
uvádějí. Neuvádějí se v mnoha případech ani např. ve známé knize Metody
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řešení úloh [16], v publikacích o matematické olympiádě (např. v publikaci
[30]), ani v učebnicích Eduarda Čecha (např. [4]).

Postup řešení úlohy, formulace definice, nalezení důkazu nejsou téměř nikdy
jednoznačně určeny výchozími podmínkami. Ilustrujme tyto myšlenky aspoň
jedním příkladem.

Příklad 9 (viz [6]). V pravoúhlém trojúhelníku ABC s odvěsnami a, b a pře-
ponou c označte D průsečík osy pravého úhlu s přeponou AB. Určete velikost
úsečky d = |CD| (obr. 10).

Obr. 10
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Na obr. 10 je naznačeno sedm nápadů, jak tuto početní úlohu řešit. Užití
sinové a kosinové věty (řešení 1. a 2.), které se může jevit jako přirozené, je
překvapivě nejsložitější, neboť k určení délky d je nutné užít větu osa úhlu troj-
úhelníku dělí protilehlou stranu v poměru stran přilehlých. Nejjednodušším se
jeví řešení 3, které je založeno na myšlence vést bodem A přímku rovnoběžnou
s CD. Ideově příbuzná (doplníme obrázek další přímkou) jsou řešení 5. a 6.
Řešení 4. využívá vzorce S = 1

2
ab sin γ pro obsah trojúhelníku. Užijeme-li me-

tod analytické geometrie, má úloha zcela rutinní charakter (řešení 7.). Podaří
se někomu nalézt další způsob, jak vypočítat délku d?

Snad je z naznačených postupů zřejmé, že řešení úlohy není věcí logiky, ale
spíše (geometrické) intuice. Teprve když dostaneme „správný� nápad, můžeme
„nasadit� logiku a běžné matematické metody.

Názvem Umění řešit úlohy jsem dal najevo, že řešení úloh není zpravidla
dáno předem jasnými pravidly či dokonce algoritmy, ale že má charakter tvůrčí.
V literatuře se touto problematikou pochopitelně zabývala řada autorů. Chtěl
bych zde připomenout především práci Umění myslet [28] anglického psycho-
loga Grahama Wallase (1858–1932), jejíž první vydání je z r. 1926, a na ni
navazující publikaci [8] významného francouzského matematika Jacquesa Ha-
damarda (1865–1963) z r. 1944. Ideje v těchto pracech obsažené sahají ovšem,
jak autoři uvádějí, až k Hermannu Helmholtzovi (1821–1894) a Henrimu Poin-
carému (1854–1912).

Tito autoři charakterizují tvůrčí myšlení (a řešení problémů tvůrčím myšle-
ním je) čtyřmi fázemi, které zde připomenu počeštělými anglickými názvy:

1. preparace,

2. inkubace,

3. iluminace,

4. verifikace.

V přípravné fázi řešení problému jde o studium souvislostí a poznávání
vztahů. Toto poznání musí uzrát v duševním světě řešitele, aby, často po delší
době a usilovné duševní práci, přišel „šťastný� nápad, který vede k řešení pro-
blému. Toto řešenímůže přirozeněmít intuitivní charakter, a je třeba je prověřit
důkladnou logickou analýzou.

Při řešení úloh ve škole „shrnujeme� přípravu, zrání a objevení nápadu do
tzv. rozboru. Příprava řešení úlohy snad bývá někdy „vytvořena� předchozí
výukou, na zrání problému nebývá obvykle ve škole čas, a nelze se proto divit,
že se někdy rozbor nahrazuje návodem. Je-li řešení problémů uměním, nelze je
patrně „vtěsnat� do čtyř fází.

Řešení úloh je pochopitelně vážným problémem matematického vzdělávání.
Uplatňovat přitom „kulturní� zřetele znamená dobrou přípravu jejich řešení
a správný odhad jejich obtížnosti. Formálně „naučená� řešení nemají prakticky
žádný význam.
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5. Závěry

V jednom ze šetření TIMSS (Third International Mathematics and Science
Study, [21]) byly zadány čtyři stejné úlohy v 8. ročníku základní školy a v po-
sledním ročníku střední školy. Jsme jedinou z 21 zemí světa, která má celko-
vou úspěšnost středoškoláků nižší než úspěšnost žáků 8. ročníku. Uveďme dvě
z úloh, o které se jednalo (právě jedna z nabízených odpovědí A, B, C, D, E je
správná).

Úloha 1. Kolik kalorií je ve 30gramové porci jídla, je-li ve 100 g tohoto
jídla 300 kalorií?

A 90 B 100 C 900 D 1000 E 9000

Úloha 2. Ze zásilky 3 000 žárovek bylo 100 namátkou vybráno ke kontrole.
Je-li z tohoto vzorku 5 žárovek vadných, kolik vadných žárovek můžeme očekávat
v celé zásilce?

A 15 B 60 C 150 D 300 E 600

Jaké jsou příčiny tohoto výsledku? O tom se můžeme pouze dohadovat.

Podle mého názoru tkví jedna z příčin v tom, že středoškolská matematika
je předkládána žákům v relativně izolovaných tématech (goniometrie, plani-
metrie, diferenciální a integrální počet, kombinatorika, komplexní čísla, . . .)
a v rámci těchto disciplín se řeší úlohy. Očekávaný vliv na rozvoj myšlení není
u některých žáků prokazatelný, matematiku chápou formálně, a úloha, která
vypadává ze systému, jim může dělat potíže. Růst objemu matematických po-
znatků neznamená růst schopnosti orientovat se v praxi pomocí matematiky.
Souvisí to s nízkou úrovní matematické kultury ve vyučování, neboť matema-
tika by měla vést k uvědomování si souvislostí a k rozvíjení myšlení. Je to
záležitost vzdělávací praxe na jednotlivých školách a u jednotlivých učitelů.
Z druhé strany si ovšem musíme položit otázku, zda struktura středoškolského
matematického vzdělávání je optimální. Nebylo by možné uvažovat o posílení
problémového charakteru výuky s důrazem na řešení úloh a problémů? Napří-
klad stereometrické problémy by mohly být řešeny v rámci tématu Poznáváme
prostor metodami syntetické, analytické či vektorové geometrie. Patrně by zde
bylo jisté nebezpečí nesystematičnosti, ale školská matematika by tak mohla
být blíže historickému vývoji a nebyla by tolik formálně poplatná stávající
struktuře oddělených matematických disciplín.

Kulturně pojaté vyučování matematice by mělo být pokud možno přirozené,
mělo by se orientovat spíše k cestám ke strukturám než ke studiu struktur
hotových. Neměli bychom učit prioritně definice, ale spíše proces definování,
neměli bychom učit důkazy, ale spíše učit argumentovat, neměli bychom učit
řešení úloh, ale měli bychom učit řešit úlohy. Je takovýto přístup k matematice
reálný? Jestliže ano, neměl by být uplatňován jen na střední škole. Budoucí
učitelé by měli tento styl poznávat ve svém univerzitním vzdělávání.
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Na okraj poznamenávám, že mnohé z naznačených idejí se uplatňují v rámci
tzv. „realistického matematického vzdělávání� v nizozemských školách ovlivně-
ných výsledky práce Freudenthalova institutu (podrobněji se lze o tom dočíst
např. v publikaci [22]). Jiný přístup realizuje singapurská škola didaktiky ma-
tematiky, v níž je jádrem kurikula řešení úloh (viz např. publikaci [29]). Snad
i to přispívá k úspěchům singapurských studentů jak ve srovnávacích studiích,
tak i v soutěžích.

Škola systematicky orientovaná k řešení úloh by měla být školou matema-
tické kultury. Škola, v níž student popisuje určité matematické struktury, příliš
k pěstování matematické kultury nepřispívá – a to ani tehdy, když přistupuje
k popisu s porozuměním.

Na závěr si dovolím zcela osobní vzpomínku. Na konci svých univerzitních
studií jsem se setkával s akademikem Bohumilem Bydžovským (1880–1969) jako
vedoucím mé diplomové práce. Jednou se mi pan profesor, kterému bylo více
než 75 let, svěřil: Každý den musím vyřešit aspoň jednu matematickou úlohu.

Poznámka: Tento příspěvek byl vypracován v rámci grantu GAČR 406/08/0710.
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UČEBNICE, ŽÁK A UČITEL

Oldřich Odvárko

Příspěvek se zabývá úvahami o roli učebnic ve vyučovacím procesu mate-
matiky se zaměřením především na druhý stupeň základní školy. Je uvedena
stručná charakteristika učebnice matematiky, postihují se příčiny nedostateč-
ného využití učebnic. Uvádějí se některá základní kritéria, která by měla spl-
ňovat kvalitní učebnice matematiky, a to jak z hlediska požadavků žáka, tak
i z hlediska požadavků učitele.

1. Úvod

Existuje letitý problém: Velice často se práce s učebnicí redukuje v hodinách
matematiky i při samostatné práci žáků doma jen na řešení v ní zařazených
cvičení. Učebnice je tedy používána pouze jako sbírka úloh. A tak se naskýtá
přirozeně otázka, zda vůbec má smysl připravovat pro žáky učebnice, zda by
nestačilo omezit se pouze na vydávání sbírek úloh, které by ve vyučovacím
procesu byly eventuálně doplňovány různými dílčími materiály, jež se dají např.
celkem pohodlně stahovat z internetu.

Následující úvahy na téma o významu a celkovém pojetí učebnic je třeba
brát jako subjektivní názory bývalého kantoramatematiky na SVVŠ, gymnáziu
a na základní škole, učitele budoucích učitelů matematiky a autora učebnic
matematiky pro základní a střední školy. Pokud tyto úvahy vyvolají polemiku,
připomínky, souhlasné i nesouhlasné reakce, další náměty k přemýšlení, bude
cíle tohoto příspěvku dosaženo.

Soustředím se na problematiku učebnic pro druhý stupeň základní školy,
podotýkám ale, že obdobné problémy jsou i na středních školách (kde studenti
někdy vůbec učebnice nemají).

2. O významu a smyslu učebnic

Co je vůbec učebnice? Zhruba řečeno ji můžeme charakterizovat jako výuko-
vý materiál, který koncepčně, systematicky a uceleně vede žáka v rámci
jednoho tematického celku či skupiny témat k pochopení příslušného souboru
pojmů a jejich vlastností a k osvojení si odpovídajících algoritmů pro řešení
úloh teoretického i praktického charakteru. Důraz je přitom kladen na to, aby
si žáci osvojili metody řešení úloh a pochopili význam matematiky v praxi.

Učebnice tedy může poskytnout žákovi v rovině úměrné jeho matematické
vyspělosti ucelený obraz o určité matematické partii. Poznamenávám, že učeb-
nice může mít klasickou papírovou formu, může být prezentována v podobě
elektronické, může být kombinací obou forem.

A teď se můžeme ptát znovu, proč se učebnice mnohdy neužívají v matema-
tice jako plnohodnotný materiál.
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Příčiny mohou být různé, ale asi dvě nejpodstatnější jsou tyto:

1. Není k dispozici žádná vhodná učebnice, kterou by žák mohl ve škole či
doma užívat jinak než jako sbírku úloh. Tato situace je tristní a učitel ji
nemůže sám napravit jinak než tím, že volí jiné metody a formy práce.
Musí např. formulace vět či řešení příkladů psát na tabuli a žáci si je
opisují do svých sešitů.

2. Učebnice, kterou lze označit jako vhodnou pro daný věkový stupeň,
existuje, ale žák není zvyklý z učebnice studovat. Proto učitel postu-
puje obdobně jako v předchozím případě, neboť tento způsob práce je
efektivnější než pracovat s učebnicí.

Je pravda, že žáci neumějí číst s porozuměním. Pokud ovšem tento problém
nebudeme řešit, přenese se na střední školu a nakonec i na školu vysokou. Žáci
a studenti se učí z poznámek, které opisují, často též bez porozumění a s chy-
bami, z tabule. Poznámky jsou většinou stručné, heslovité a dobře se z nich učí.
Ale každý se ve svém občanském i profesním životě bude setkávat s písemnými
či elektronickýmimateriály, které budemuset umět skutečně s pochopením pro-
studovat a reagovat na ně. A číst by ho měla naučit škola, tomuto problému se
nemůže vyhnout ani předmět (nyní vzdělávací oblast) matematika.

Nebylo by přece jen efektivnější žáka postupně naučit pracovat s učebnicí,
vést ho k tomu, aby se definice, věty a pravidla učil i z učebnice nebo aby se
naučil přepisovat je do svého sešitu přímo z učebnice, bez toho, aby je ještě psal
na tabuli nebo diktoval učitel? To ovšem předpokládá, že učebnice, se kterou
by se mělo pracovat, je pro žáka i pro učitele vhodná.

3. Jaká učebnice je vhodná?

Učebnice by měla být základním učebním materiálem pro žáka, na něj je
především směrována a pro něj je určena. Práci s učebnicí bude ovšem řídit
a usměrňovat učitel, ten povede žáka, a proto musí učebnice splňovat i určitá
kritéria a požadavky učitele.

Jakou učebnici bude žák ochoten přijmout?

Text je psán jednoduše, je srozumitelný, jasný a čtivý. Žádné rozsáhlé od-
stavce, složité formulace a dlouhá souvětí. Textu jen tolik, kolik je ho nezbytně
potřeba. Podstatné informace jsou na první pohled na stránce učebnice vidi-
telné, zřetelně vyznačené, např. rámečky, barvou apod.

Učebnice vede žáka neustále k aktivní práci. Vybízí ho ke spolupráci, zadává
mu i na cestě k pojmům a jejich vlastnostem, v jednotlivých krocích motivač-
ních a ilustračních řešených příkladů apod. konkrétní úkoly.

Text není neosobní a chladný, učebnice je k žákovi přívětivá a v jistém smyslu
i tolerantní. Dává mu najevo, že každý, když se učí, chybuje, zároveň ho však
důsledně vede k tomu, že každou chybu je nutno opravit.
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Učebnice umí žáka přesvědčit, že matematika je užitečná i v běžném životě
a že se vyplatí se ji učit.

Učebnice vede žáka ke kritickému posuzování prezentovaných jevů a situací,
ke kontrole správnosti postupů řešení úloh a jejich výsledků a zároveň i k sebe-
kontrole. Proto nesmí v učebnici chybět výsledky neřešených cvičení.

Učebnice poskytuje a nabízí žákovi určitou volnost ve výběru metody řešení
dané úlohy, vytváří prostor pro tvorbu jeho vlastních postupů.

Učebnice požaduje vyhledávání informací (na internetu, ale i přímo v růz-
ných institucích), jejich užití a vyhodnocení pro řešení daného úkolu.

Učebnice zaujímá žáka i jinak. Zařazuje rébusy a hádanky, zajímavosti z his-
torie matematiky, nechybí účelně zvolený doprovodný obrazový materiál (foto-
grafie, kresby), je zastoupena i trocha humoru.

Jakou učebnici by měl přijmout učitel?

Učebnice je v pořádku z hlediska matematické správnosti. V každé učeb-
nici se mohou objevit chyby ve výsledcích cvičení i drobné chyby ve vlastním
textu a tiskové překlepy (jejich počet by samozřejmě neměl překročit určitou
mez). Učebnice však nesmí obsahovat hrubé chyby, nesmí podávatmatematické
skutečnosti (pojmy, věty, pravidla, postupy řešení) deformovaně a nesprávně.
V takovém případě nemá žádný nárok na to, aby se dostala do rukou žáka.

Učebnice je metodicky zpracována tak, aby odpovídala matematické úrovni
žáků, pro které je určena. Využívá nových poznatků didaktiky matematiky,
psychologie a pedagogiky, stručně řečeno je zpracována moderně. Na druhé
straně má hodnotu trvalejšího charakteru, nepodléhá různým módním výstřel-
kům (tj. dnes je in, zítra out).

Učebnice matematiky ukazuje na příkladech využití matematiky ve fyzice,
chemii, biologii, zeměpisu, v medicíně, v technické praxi, v běžném denním
životě atd. Tyto důležité vazby nemohou být ale zdůrazňovány natolik, že ho-
dina matematiky se mění v některé své části např. na hodinu zeměpisu, jindy
na hodinu dějepisu apod. Žák se v takovýchto případech snadno rozptýlí a od-
vede svoji pozornost od matematiky i od původního problému. Pokud učebnice
takto postupuje, může navíc učitele značně svazovat tím, že je pod tlakem žáků
donucen se nematematickým situacím (např. odpovědím na soubory otázek ze
zeměpisu či dějepisu) hlouběji věnovat. Takovéto tříštění sil žáků a učitelů je
nežádoucí. Dostatek prostoru pro hlubší a širší propojování různých vzděláva-
cích oblastí skýtají např. projekty.

Design učebnice (vybavení fotografiemi, kresbami, barvami, přílohami apod.)
je důležitý, nesmí však být samoúčelný, nebo dokonce zastírající chudost a nedo-
statky v rovině odborněmatematické ametodické. Na první pohled bývá taková
učebnice atraktivní a teprve po důkladnějším prostudování obsahu a metodic-
kého zpracování se může objevit její problematičnost (to je ale většinou už
pozdě).
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Učebnice je pro učitele zdrojem inspirací a aktivit. Měla by mu nabídnout
nové pohledy na přístupy k budování pojmů a jejich vlastností např. tím,
že uvádí neotřelé motivační vstupy do dané problematiky, dávat mu podněty
k volbě různých metod řešení dané situace, poskytovat mu příležitosti vytvářet
k daným úlohám a cvičením další modifikace a varianty, aktualizovat úlohy
z praxe, iniciovat ho k realizaci rozmanitých metod a forem práce se žáky.

Učebnice je koncipována tak, aby ji učitel využíval v hodinách matematiky
zcela přirozeně, aby byl přesvědčen, že různé formy práce s ní (např. společné
čtení s diskusí nad jednotlivými kroky, samostatné studium s následnou diskusí,
samostatné studium s následnou samostatně řešenou kontrolní úlohou apod.)
umožňují efektivní osvojení si probírané látky.

4. Závěr

Dobrá učebnice by měla být skutečně základním učebním materiálem pro
žáka a jedním ze zdrojů inspirace a důležitou učební pomůckou pro učitele při
jeho pedagogické práci v hodinách matematiky. Na základní škole musí ale žák
učebnice odevzdávat a většina sešitů, jak je z praxe známé, končí na konci roku
v koši. Už jen proto by měl každý žák vlastnit kvalitní publikaci, ve které je
přehledně uspořádán souhrn matematických pojmů, vět a základních postupů
řešení úloh. Takovýto přehled je velice důležitý pro připomínání si a opakování
již dříve získaných poznatků.

[Otištěno ve sborníku 11. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol,
6.–8. listopadu 2008, Srní, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 219–222.]

Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
odvarko@karlin.mff.cuni.cz

Becvar - text.indd   237Becvar - text.indd   237 26.11.2010   11:09:5226.11.2010   11:09:52



238

VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Libor Pátý

Vzdělanost je významná nejen pro budoucí život nadaných a pracovitých
adeptů studia, ale pro budoucnost celého lidstva. Kdykoliv se hledaly způsoby,
jak zamezit plenění deštných pralesů, znečišťování životního prostředí, bez-
uzdné těžbě surovin a zdrojů energie, rasové a náboženské nenávisti, terorismu,
kořistnictví a genocidě, vždy se končilo u víry, že budoucí lidská společnost
svou vzdělaností nad těmito problémy zvítězí. Apely významných vzdělanců
na politické činitele však zatím nebyly vyslyšeny. Opravdová podpora rozvoje
vzdělávání nenastala, překryly ji jiné zájmy jak politiků, tak širokých vrstev
nedostatečně si vědomých významu vzdělanosti.

Zásadní otázkou je, co znamená vzdělávání. Je to cesta k nabytí vzděla-
nosti, to jest nabytí schopností tvořivě využívat lidského rozumu k myšlení, ke
srozumitelnému sdělování výsledků této mentální činnosti a k přijetí a chápání
druhého člověka. Při sdělovánímyšlenek i přimyšlení samotnémmá významnou
úlohu jazyk. Úpadek péče o jazyk je symptomem pokleslé úrovně vzdělávání.

Vzdělanost není totožná s objemem znalostí. Pouhé osvojení si znalostí a zís-
kání informací nestačí ke kultivování myšlení. Cílem vzdělání není získání vy-
svědčení nebo diplomu, stejně tak jako rodný list není podmínkou existence
určitého člověka. Vzdělanost otevírá dveře k poznání života a světa, ale také
k poznání vlastního nitra a nalézání dobra v něm.

Příčinu klesající úrovně vzdělanosti u nás spatřuji v obecném poklesu hodnot
v současné společnosti. Těžko lze očekávat od společnosti preferující hmotné až
triviálně materiální hodnoty přiznání priority takové duchovní hodnotě, jako je
vzdělanost.

Dalším důvodem úpadku vzdělanosti je posun školství do oblasti, v níž
vládne ekonomismus, ekonomická terminologie a ideologie. Vzdělání se stává
zbožím, jednotlivec má do něj investovat, aby mu přinášelo zisk.

Vzdělanost má různé stupně a lidé nedisponují stejnými schopnostmi. Jedná
se o vyvážený poměr nadání v obecném smyslu, speciálního nadání pro jednot-
livé obory a schopnosti cílevědomě duševně pracovat. Je zde tedy významný
individuální lidský faktor. Veřejnost tyto danosti nerada přijímá a nechá se
někdy klamat různými nepoctivými podnikavci nabízejícími vzdělávání se za-
ručeným úspěchem. Vzdělanost není zbožím, které může nakoupit každý, kdo
má čím zaplatit.

Od vzdělávání a vzdělanosti je nutno odlišit přípravu na povolání. I zde je
nutné dosáhnout určitého stupně vzdělání, ale to je jen prostředkem k porozu-
mění praktickým profesním znalostem. Základní školy a mnohé střední školy
spojují vzdělávání s profesní přípravou. V dnešní době, kdy vzrůstají nároky
společnosti na počty profesně připravených absolventů škol a současně i ná-
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roky na jejich odbornost, se ochuzuje vzdělávací část studia, takže i absolventi
mnoha vysokých škol se často projevují jako nedostatečně vzdělaní.

Školství by nemělo podléhat tlaku na kvantitu. Moderní informační pro-
středky se musí využívat uměřeně, nesmí nahrazovat učitele. Zvětšovat kapa-
citu škol není možné tak rychle a neomezeně, jako lze stavět továrny či banky.
Dobrá škola je podmíněna především existencí intelektuální učitelské kapacity.
Rozhodujícím činitelem ve vzdělávání je totiž osobnost učitele. Je to on, kdo
především budí a udržuje zájem studenta o svůj předmět a obor. Učitel ur-
čuje vhodné tempo výuky, přizpůsobené schopnostem studentů tak, aby byli
co nejvíce zatíženi, ne však přetíženi. Vede studenty k samostatnému studiu.
Nejvýznamnějším úkolem učitele je jeho výchovné působení na studenty ja-
kožto osobnostní vzor. Součinnost rodiny a školy může velmi usnadnit práci
učitele i všechno výchovné úsilí rodičů. Nevraživost mezi učiteli a rodiči, s níž
se lze často setkat, vede k rozvrácení celého výchovného působení na žáka.

Dobrý učitel musí být samozřejmě dobrým znalcem svého oboru a tyto zna-
losti si musí během života rozšiřovat a aktualizovat. To vše znamená, že nároky
na učitele a jeho osobnost jsou velké. V současnosti podstatně poklesla přitaž-
livost učitelského povolání a následně i úroveň pedagogů. Jedním z cílů reforem
školství by mělo být úsilí o povznesení úrovně vzdělávání učitelů. Je na spo-
lečnosti, aby vytvořila takové podmínky, jež otevírají cestu studia učitelství
těm, kteří pro ně mají vlohy a zájem. Adepti učitelství by měli být výkvětem
uchazečů o vysokoškolské studium, a nikoliv těmi, kteří na pedagogické fakulty
přicházejí z bezradnosti a často i proto, že na jiných fakultách neuspěli. Spo-
lečnost by měla učitelům zajistit takové životní podmínky, aby mohli být ve
škole i ve veřejném životě respektovanými osobnostmi.

V dnešní společenské a politické situaci, kdy je inteligence ponižována, inte-
lektuálové i z nejvyšších míst odsouváni s úsměškem na okraj, kdy pro politiky
a manažery jsou vzdělaní lidé nepohodlní a nepříjemní tím, že si dokážou vy-
tvořit vlastní názor a jsou imunní proti rafinovanému matení mysli, lze těžko
očekávat, že intelektuálové jednotně vystoupí se svými stanovisky. Nemyslím,
že je to zrada, nestatečnost či slabost inteligence. Je to jen realistické zvážení
jejího vlivu. Oslabení – a záměrné oslabování – vlivu inteligence na společnost
je vážným varovným signálem. Nesmíme však vše vidět příliš černě, to správně
připomínáte. Stále je mezi námi učiteli a také mezi Vámi studenty mnoho těch,
kteří se nad cestou, jíž se vzdělávání ubírá, zamýšlejí a hledají dobrá řešení.
A nejen v úvahách, ale také svou skutečnou tvůrčí vzdělávací prací. Význam-
nou oporou víry v budoucnost národní vzdělanosti je dobrá tradice. O ni se
v těžkých dobách naše školství umělo opřít.

[Převzato z Revue Prostor 71(2006), str. 67–70.]

Prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.
fyzik a vysokoškolský učitel
emeritní profesor MFF UK
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VELKÁ ILUZE ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ

Petr Piťha

[Ve středu 2. dubna 2008 u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Uni-
verzitě Hradec Králové vystoupil prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., s přednáškou
„Velká iluze českého školství�.]

Příští rok tomu bude 20 let od pádu komunistického totalitního režimu. Je
to doba stejně dlouhá jako trvání 1. československé republiky. Snaha srovnávat
vývoj vzdělanosti a školství v období 1918–38 a 1989–2009 nevedla by k ničemu,
protože všechny komponenty života, které ho ovlivňují, jsou nesrovnatelně od-
lišné: stav vědy, technika, společenská skladba, politická a ekonomická situace,
etický rámec – opravdu všechno.

Na druhé straně ovšem shoda v délce trvání zmíněných údobí takřka nutí
k zamyšlení. Dvacet let je dobou, za kterou se společnost posune o celou jednu
generaci, což znamená, že od listopadu vyrostla nová generace, která vstupuje
do plně aktivního života. Jak tato generace opravdu vypadá, je obrazem toho,
co jsme udělali nebo naopak neudělali. Náležitou otázkou rovněž je, čemu jsme
napomohli a čemu jsme nezabránili. Takto položená otázka je spravedlivější,
protože stav vzdělanosti a školství v žádném případě není jen dílem pedagogů.
Hrají jistě roli významnou, ale ostatní vektory celkového pohybu jsou podstatně
silnější. Mám na mysli roli rodičů, celkový vývoj dospělé části společnosti, vlivy
ekonomické a překotný vývoj technologií. Jenže čím větší bude blížící se krize,
tím více se bude svalovat na učitele. Rodiče, politici, ekonomové a většina do-
spělých odmítne svůj díl odpovědnosti. Naše společnost jako celek se k otázkám
výchovy a vzdělávání staví nezodpovědně a sebezáhubně. Jako učitelé, to jest
vychovatelé a vzdělavatelé, měli bychom posoudit svou míru chyb a upozornit
na chyby ostatních.

Celá historie posledního dvacetiletí začíná stavem našeho školství před lis-
topadem 1989. Toto komunistické školství trpělo hrůznou ideologizací, třídním
přístupem a rovnostářským nesmyslem. Přitom to ovšem bylo školství profe-
sionálně dosti dobré a přinášelo dobré výsledky. To platí zvláště pro prvou
polovinu totalitní éry, kdy v našem školství pracovala převaha pedagogů vy-
chovaných v době první republiky.

Revoluční nadšení, jak to ani nemohlo být jinak, vyzvedlo názor, že vše, co
se dělo v předchozí době, bylo naprosto špatné. Tak např. byla proporcionalita
předlistopadového školství vcelku správná. Co bylo ničivé, byl třídní a stra-
nický klíč přijímacích řízení. Nadané děti nepřátel do učňáku, neschopné děti
stranických činitelů na vysoké školy. Výsledek revolučních změn vedl k tomu,
že máme předimenzované vysoké školství, inflaci gymnázií a tichou cestou za-
vedenou jednotnou školu až do maturity, základní školství stlačované na úro-
veň odkladových škol a kritický nedostatek učňovského školství, kam přicházejí
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žáci, s nimiž lze těžko co docílit. Sociální a ekonomické důsledky se už začínají
ohlašovat.

Dalším výsledkem revolučního nadšení je, že byly otřeseny a odstraněny
mnohé zcela nadčasové principy školství a výchovy, které s komunistickým re-
žimem neměly nic společného, leda to, že trvaly a byly ideologicky zneužívány.
Liberalizace, která byla zpočátku neuvážená, se stala bezbřehou. O tom budu
vícekrát mluvit. Tím vznikly velké škody. Možná ještě větší škody vznikly tím,
že jsme nekriticky přejímali vzory ze Západu a nebyli jsme ani schopni vidět, že
se nadšeně ženeme do něčeho, co se tam neosvědčilo a od čeho pracně ustupují.

Zdá se nepochopitelné, jak je možné, že se národ s takovou pedagogickou
tradicí může bezhlavě přiklonit jednou k Makarenkovi, podruhé k technologiím
behavioristů, a nikdy se nezamyslet. Vysvětlení ovšem znám a je bolestné. Tlak
hrubémoci v případě prvém a finančnímoci v druhém byl větší než pevnost lidí.
Jistě, učitelé jsou státní zaměstnanci, ale jejich submisivita hraničí se zbabělostí
a bezpáteřností. Nedostatek lidské a stavovské důstojnosti učitelstva je vážným
problémem společnosti. Má to staletí dlouhé kořeny. Nikoho nepranýřuji, ale
konstatuji: školy naplněné zbabělci, kteří se zajímají nejprve, a často jedině,
o svůj plat, nemohou nikoho vychovat v pevného, pravdivého člověka. Rodiče
trvale podrývající autoritu učitelů obecně i konkrétně nemohou očekávat, že
učitelé něco zvládnou.

Tři poznámky

Musím teď, dříve než přistoupím k popisu dnešní situace, udělat tři zásadní
poznámky. Vím, že vždy je možno upozornit na výjimky. Říct, že jsou i dobří
učitelé, školy, studenti atd. Jsou, zůstávají výjimkami. Možná že to ani nejsou
výjimky, protože jich může být i mírná většina. Tím nelze smést ze stolu, že
celkový stav dobrý není. Argumentace, při níž se odmítne problém poukazem
na protipříklad, je v podobných debatách nejen logicky a věcně, ale hlavně
morálně vadná. Když se hospodyni připálí hrnec s rýží, je masivní většina zrn
nespálená. Nicméně hospodyně spálila rýži, každý to pozná, všecko smrdí.

Druhá poznámka se týká publikovaných rozborů a statistik. Jejich omezená
kvalita mívá své příčiny v použitých statistických metodách a hlavně v přípravě
a interpretaci. To, co budu dále říkat, opírám o dlouhodobé přímé pozorování,
které o skutečném stavu říká často víc. Žijeme v dosti zvláštním teroru anket
a průzkumů. Jenže to, jak nějaký vzorek lidí něco vnímá, říká jen, co si ti lidé
myslí. Nevzejde z toho žádné pravdivé zjištění o skutečnosti. To, že 60% lidí
řekne, že včera bylo hezky, a 40%, že bylo ošklivo, nám neřekne nic o včerejším
počasí. Potřebujeme vědět, kolik bylo stupňů, jaký byl vítr, jaká byla oblačnost,
tlak a srážky. To jsou věcné a důležité skutečnosti – říká se jim fakta – s nimiž
musíme pracovat.

Třetím upozorněním je, že nebudu vyzdvihovat a občas ani zmiňovat kladné
stránky. Dělám to nikoli proto, že bych propadl dnes rozšířenému nešvaru
všechno zpochybnit a pošpinit, ale proto, že je všichni známe, zatímco stinné
stránky buď dost neznáme, nebo, což je horší, nechceme vidět.
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Výchova a kázeň

Zajímavým, pro mne alarmujícím, jevem je zájem o předmět etická výchova.
Má zavádějící název. O etiku v něm příliš nejde. Je to nácvik prosociálního jed-
nání. Jako takový je potřebný a přínosný. Jenže odhaluje fakt, že prosociální
vlastnosti dětí a mládeže jsou v takovém stavu, že takovýto předmět vznikne.
Zde leží vina na výchově v rodině a na běžném chování společnosti. Zmíněný
předmět je zoufalou obranou. Děti přicházejí do školy i do předškolních zaří-
zení nejenom nevychované, nepřipravené, bez zcela elementárních návyků, ale
dokonce zkažené. Případy, kdy dítě diskutuje s učitelem, to jest hádá se s ním,
ale neumí se obléct a často si ještě ve škole neumí utřít zadek, jsou docela
běžné. Že se děti ve zvláštním školním předmětu učí děkovat, požádat, omluvit
se a zdravit, stojí za zamyšlení.

Výchova, která je neoddělitelnou součástí práce učitelů, je dnes omezena,
ne-li vyloučena. Učitelé nemají v ruce nic, co by mohlo zjednat klid a kázeň.
Nemají oporu v zákonných pravidlech. Vše tam hovoří pro žáka a jeho svobodu,
popř. pro rodiče. Dojde-li ke sporu, neodváží se ředitel postavit za své kolegy.
Jednou proto, že rodiče školu sponzorují, podruhé proto, že mají vlivné po-
stavení, potřetí proto, že jsou ochotni spor medializovat. Drzé, násilnické dítě
nelze vyloučit, i když rozvrací celou školu. Učitel se nesmí dítěte dotknout,
něco mu vytknout, dát mu špatnou známku, protože to je ponižování, nesmí
se na ně ani vážně a přísně podívat. Listina lidských práv a svobod, listina
o právech dítěte při sofistikovaném právním výkladu (dnes je to na denním
pořádku), znemožňuje vyučovací proces vůbec. Našemu dítěti nebudete nutit
nějaké vědomosti! Má právo na svůj názor.

Žákům je třeba vyhovět a pochopit jejich individualitu. Má-li právě potřebu
se trochu proběhnout, má-li potřebu jít si na zahradu zakouřit, nemá-li po-
třebu zrovna teď psát diktát. Kdykoli může být učitel obviněn, že šikanuje.
Nesmí se bránit, je-li napaden. Kopne-li žák učitelku, nesmí ho uhodit. Po in-
cidentu musí být na pozoru, aby mu nedala špatnou známku, protože by to
bylo podujaté hodnocení. Nikdo se neptá, jak se v budoucnu zapojí do pracov-
ního procesu dítě, které nehodlá respektovat a nerespektuje časové členění na
hodiny a přestávky. Zvonění je středověký nesmysl a nemá ve škole co dělat.

Trvám na tom, že škola je především určitý řád, pokud chybí, změní se škola
na zábavné zařízení.

„Máš smůlu

Nedostatek kázně se dramaticky projevuje na kvalitě jazykových projevů.
Nesmyslné bláboly, rozpadlé věty, to, že žák píše pravý opak toho, co chce vy-
jádřit, to vše je přijímáno. Kvalitní dopracování úloh není vyžadováno. Stačí,
aby se ukázalo, že žák rámcově ví, jak určitý typ příkladu řešit. Obávám se,
že z našich škol začnou vycházet neotřesitelně drzí lidé, neschopní pořádné
práce a bez schopnosti se dohodnout. Stále více se setkávám s lidmi, kteří jsou
tak svobodní, tj. neukáznění, že se to projevuje chaotičností myšlení, neschop-
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ností něco domyslet. Stěžují si, že jsou neustále stíháni ranami nespravedlivého
osudu. Jsou to lidé, kteří byli vždy chváleni. Jsou to žáci, kterým nikdo ne-
řekl, že nic neumí, protože se neučí. Slyšeli vždy jen dobrý, výborný, skvělý,
perfektní, Waw! a někdy máš smůlu. Tato smůla, která není náhodná smůla,
ale nutný důsledek drzé lenosti, bohorovnosti a nedotknutelnosti, se po vyjití
školy změní v rány osudu. V běžném životě se na ně na rozdíl od škol nefouká
a nerozdávají se utěšující dobrůtky.

Podobně jako Listina lidských práv a svobod vznikla z dobrého a jasného
důvodu, totiž vyloučit opakování hrůz koncentračních táborů, vznikl také po-
jem pozitivní myšlení z dobrých důvodů. Positive thinking se zrodilo z tvrdých
zkušeností generací, které vytvořily Spojené státy americké. Životu se nesmí
uhýbat, člověk se nesmí vzdát a vždy musí životu čelit. Nemocný a starý člo-
věk je hoden pomoci, ale ze všech svých sil má udělat, co ještě může. K tomu
potřebuje ono pozitivní, odhodlanémyšlení a v tom ho je třeba povzbudit. Kult
positive thinking nás dovedl ke karikatuře původní myšlenky. Chválíme a při-
jímáme všechno, spokojíme se s čímkoli, protože je snadnější na žáky vlastně
nemít žádné požadavky. Má-li je nějaký učitel, nastanou spory. Je obviněn, že
děti šikanuje a podrývá jejich sebevědomí. Vyklidit pole je určitě snadnější.

Nezpochybňovaný internet plný chyb

Další problém vidím v tom, že se stále honosíme, jak děti učíme myslet,
pečujeme o jejich kreativitu a díváme se svrchu na každého, kdo by chtěl nějaké
vědomosti. Ty nejsou zapotřebí, protože si je žák dovede najít na internetu.
Debaty a úvahy, kolik vědomostí mají žáci mít, probíhají už celá desetiletí,
dokonce staletí. V různých vlnách a dobách se na ně klade odlišný důraz.

Dnes se ovšem, dík lenosti a ve snaze vyloučit cokoli pracného a málo pří-
jemného, došlo ad absurdum. Předně si myslím, že bez potřebného množství
vědomostí člověk dost dobře nemůže přemýšlet, protože nemá o čem a novou
informaci nemá kam zařadit a s čím srovnávat. Představa, že si úplný ignorant
sedne v knihovně, tvořivě zapřemýšlí, vyhledá vše potřebné a napíše geniální
studii, je lichá. Neví ani, co má dohledat. Když něco najde, neví a nepozná,
zda to k jeho tématu patří, a už vůbec nepozná, zda našel cennou informaci
nebo úplnou pitomost. Výsledkem je, že se vychvalované eseje hemží nesmysly
a chybami všeho druhu. Učitelé, nadšení, co všechno si žáci dovedou najít, když
brouzdají po internetu, by měli dát pozor, aby jim žáci neutonuli v bezbřehém
salátu, který na internetu je.

Jistě jde o problém, který se časem vyřeší a určitě se dá vyřešit. Zatím řešen
není a v oborech, kterým rozumím, zjišťuji, že na internetu je tolik chyb, že
je svým způsobem bezcenný. Je to však božstvo, před kterým musíme mlčet
a pokleknout. Argument, že žák má něco z internetu, je vážnější než učitelovo
správné tvrzení, že je to špatně. Jako bohemista například zjišťuji, že mladí
lidé neumí skloňovat zájmeno já. Opravný program, kterým se zbavují chyb
z neznalosti, je totiž zatím udělán jen na jednotlivá slova a nepracuje ani s nej-
bližším kontextem. Protože tvary mne, mě a mně všechny existují, program

Becvar - text.indd   243Becvar - text.indd   243 26.11.2010   11:09:5226.11.2010   11:09:52



244

nesignalizuje chybu při jejich záměně. Viděl jsem text, internetově opravený,
kde byly tvary pannen.

Dalším nebezpečím, které vzniká odstraněním jakéhokoli memorování (ná-
sobilka, básničky, vyjmenovaná slova, vzorečky atd.) je atrofie paměti a posléze
zánik paměti vůbec. Představa, že naše školy budou opouštět dvacetiletí lidé
s viditelnými rysy Alzheimerovy choroby a odkázaní na přístroje, není hezká.
Jejich myšlení bude totiž doslova na baterky.

Problém upadající rozumnosti a těžký pokles kvality myšlení je zastírán
jednak dostatečným počtem mimořádných výkonů a hlavně triumfálním po-
stupem vědy. V celku však zvláště evropská společnost degeneruje, což je ještě
podepřeno nechutí inteligence k potřebné reprodukci. Každý demograf poctivě
přizná, že Evropa stárne a blbne.

Eseje

Zmínil jsem se již o esejích. Nesdílím nadšení, které kolem nich panuje.
Předně bych poznamenal, že nejde o eseje. Jde o kvaziodborné studie, delší
úvahy, popř. o jakoukoli slohovou práci. Žákům jsou bez předchozího uvedení
do problému zadána témata zcela překračující jejich možnosti. Svými známými
jsem byl žádán, abych pro jejich děti na třetím, ale i druhém stupni vypraco-
val „eseje� v rozsahu a se zadáním vysokoškolské seminární, ale i bakalářské
a magisterské diplomky. Rodiče se této pitomosti nevzepřou, ale shánějí po-
moc pro své dítě. K čemu to vede? Žák něco sám slátá, resp. opíše z internetu,
nebo mu práci napíše někdo, kdo to zvládne. Nejčastěji se eseje kupují od star-
ších spolužáků a přeformátují na počítači. Žák, který chce poctivě přistoupit
k úkolu, je deprimován a občas se zhroutí. Učitel, který ve dvou nebo více
třídách zadá práci, která má mít 15–20 stran (přílohy se nepočítají), není s to
práce opravit. Většinou je ani nepřečte. Spokojí se s několika škrty sem tam
po textu. Nikdy nikomu práci nevrátí. Ti, kteří se snažili, pochopí, že se snažit
nemusí a nemají. Ti, kteří se nesnažili, jsou ujištěni, že jejich výkon stačí. Tomu
říkám kazit mládež.

Nedávno jsem redigoval knihu mladého kolegy, který má magisterský ti-
tul. Když jsem mu rozebral první, kratičkou kapitolu, rozplakal se. Seděl proti
mně sedmadvacetiletý habán, mladý pan magistr a plakal jako Marcelka, která
v druhé obecné dostala první trojku. Přečetl jsem dost veleúspěšných prací.
Ani jednu bych neklasifikoval lépe než jako sotva dostatečnou. Jak jsou jejich
autoři vzděláni? Jak jsou připraveni na život, kde existují neúspěchy a bývá
žádána nějaká kvalita práce?

Diskuse, debaty a tlachy

V našich základních školách se hojně debatuje, neustále a o všem. Vzpomí-
nám si, že Bernard Shaw jednou řekl, že debata vždycky nabude na dynamice,
když alespoň jeden zúčastněný o věci vůbec nic neví. Vzpomínám si také, jakmi
s chloubou řekl jeden učitel výchovy k občanství na 2. stupni, že je to úžasné,
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na co děti nepřijdou. „Představte si, že už sedmou hodinu debatujeme v sedmé
třídě o tom, co je to duše. Já vždycky přivedu někoho, kdo k tomu má blízko,
a je debata, třeba různé faráře, nebo psychiatra.� Doporučil jsem mu, aby na
osmou hodinu pozval někoho z opravny pneumatik, že tam o duších taky hodně
vědí, a udělal jsem si nepřítele na doživotí. Tento debatní klenot však nevyniká
nijak příliš ze standardu středoškolských debat. Je to nezávazné plácání, při
kterém se hodnotí rychlá reakce, bulvární povrchní záblesky a uvedení bizar-
ních zajímavostí. Tak lze vychovat v lepším případě dobré povrchní společníky,
v horším pivní filosofy.

Právo na vzdělávání vs. právo na vzdělání

Naše společnost by se měla jako celek zamyslet nad problémem rovnostářství
v oblasti školství. Rozdíl mezi právem na vzdělávání a právem na vzdělání
mnoha lidem uniká. Na prvé mají opravdu všichni právo. Pro společnost i
pro určité kategorie žáků je přínosné, když je jim věnováno zvláštní a dlouhé
vzdělávání. To druhé nelze nikomu zaručit, protože není-li potřebně nadaný
a/nebo nemá-li dostatečný zájem, nikdo mu vzdělanost nevdechne.

Rovnostářstvím je nesena i nechuť ke klasifikaci a snaha vystačit se slovním
hodnocením. Jenomže slabší, nebo pohodlní jedinci se musí včas dozvědět, že
jejich výkon ve srovnání s jinými je slabý. Že to nic neubírá na jejich důstoj-
nosti člověka a člena společenství, je druhá věc. Když jsem se setkal s tím, že
v recitační soutěži získal druhé místo koktavý žák, uvědomil jsem si celou hrůzu
nevěcné empatie. Co to udělalo se třetím v pořadí? A co to udělalo se čtvrtým,
který nepostoupil do vyššího kola?

Terciární sektor

Za dezolátní považuji stav našeho vysokoškolského sektoru. Chápu, že vývoj
dospěl k tomu, že lidé, aby se plnohodnotně zapojili do aktivního života, po-
třebují většinou ještě po maturitě další specializované vzdělávání. Je to ovšem
nová vrstva v pyramidě vzdělání, která přibyla mezi střední školu a univerzity.
To, že věc není jasně artikulována, působí mnoho zla. Projevuje se to v hodno-
cení států, protože nejasné pojetí vede k tomu, že jsou mezi univerzity počítány
velmi odlišné školy. Statistiky dlouho uváděly, že USA nebo NSR mají daleko
vyšší procento populace na vysokých školách než my. Jenže do jejich počtů jsou
v USA zahrnuty všechny collidges, což odpovídá naší septimě, oktávě a ještě
roku navíc. V NSR se do počtu zahrnují také studenti všech pomaturitních
škol, např. školy kosmetiky domácích zvířat.

Horší ovšem je, že porevoluční nechuť k nástavbovému školství, pomalý růst
počtu vyšších odborných škol a všeobecná touha po akademických titulech způ-
sobily takovou extenzi univerzit, že to vyvolalo propad jejich úrovně. Všichni
politici jsou nadšení, kolikmáme vysokoškolských studentů a absolventů. Mnozí
volají po tom, aby jich bylo ještě víc. Babičky a dědové se radují na promocích.
Vzdělanost však trpí a upadá.
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Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově,
pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elitou totiž nemůže být 28
nebo 35% populace. Elita jsou 2 až 3% z populace a prvořadých je tak 6%.
Univerzity, které přijímají více než 12–14% populace, se nutně stávají školami
pro vyšší průměr, a ten stále klesá.

Spolu s tím vzniká inflace univerzitních učitelů udivených, že jejich spole-
čenská prestiž už není jako kdysi. Je to nutný důsledek extenze. Na konci prvé
republiky bylo percentuálně zhruba tolik lidí s maturitou, kolik jich dneska
máme s magisterským titulem. Kdyby se spočetli dnešní univerzitní profesoři
a prvorepublikoví gymnaziální profesoři, kteří měli doktorát, byly by to vyrov-
nané počty. Na přelidněných univerzitách se poflakují mladí lidé, kteří neměli
odmaturovat, a žijí v líbezné symbióze s línými a nezodpovědnými učiteli, kteří
ve svém druhém zaměstnání vydělávají peníze. Občas se sejdou, pohovoří a vzá-
jemně si vyhoví. Toto stále nákladnějšímonstrum společnost platí amusí se pak
starat o neuplatnitelné lidi s akademickým titulem. Zavedení školného, popř.
numerus clausus jsou politicky neprůchodné.

Přes veškeré ujišťování zůstávám skeptický k názoru, že scientometrické me-
tody vedou k rozvoji vědy. Pozoruji téměř pravý opak, alespoň v oborech, kte-
rým rozumím. Potřeba množství publikací v kariérním postupu vede k tomu,
že vyjde všechno. Počítá se počet, kritika se rozpadá – každý má právo na svůj
názor. Ostatně – úplná fantasmagorie, proti které se ozve vlna kritiky a která
jako exemplární bude připomínána, přinese autorovi nárůst citačního indexu.
Navíc se dostáváme do situace, že VŠ učitel buďto učí, nebo se publikačně drží.
Obojí nejde stihnout. Nakonec se nestíhá ani jedno.

Pedagogické fakulty

Otazník, který se mění ve vykřičník, visí rovněž nad pedagogickými fakul-
tami. Myslím, že by jim prospělo, kdyby si uvědomily, co je jejich posláním,
věnovaly se mu a přestaly si hrát na něco, čím nejsou. Výroky, že jsou vlastně
univerzitami v univerzitách, že ve všech tam přednášených oborech mají touž
úroveň jako specializované fakulty, jsou deklasující nesmysl.

Strašné na tom je, že přitom svým nejvlastnějším a tak důležitým úkolem,
jakým je příprava učitelů pro základní školství a především pro prvý stupeň,
pedagogické fakulty téměř pohrdají a dostatečně se jím nezabývají. Učitelé
přicházející dnes do škol jsou nesrovnatelně hůře připraveni, než byli absolventi
starých učitelských ústavů, což byly školy střední.

Kamkoli vstoupím do školy, vždy slyším nářek, jak nepřipraveni do škol při-
cházejí absolventi pedagogických fakult. A to z obou stran, ze strany mladých,
začínajících učitelů i ze strany jejich starších kolegů. Proč se nezeptáte, co od
vás očekávají? Protože jste propadli velikášství a vytváříte sen o své důleži-
tosti. Když se nadaný absolvent ped. fakulty uplatní jako historik, matematik,
bohemista ve výzkumu ve svém oboru, je to jistě důvod k radosti. Ale podle
toho nebudete souzeni. Hodnoceni, uznáni nebo zatracováni budete podle toho,

Becvar - text.indd   246Becvar - text.indd   246 26.11.2010   11:09:5326.11.2010   11:09:53



247

jak budou vypadat stovky a tisíce učitelů, a to zvláště učitelů těch nejmenších
dětí. Zdá-li se vám, že příprava těchto lidí vám nepřináší dost důstojnosti,
takže ji musíte získat jinde, odpovídám: Je to proto, že svůj základní úkol ne-
zvládáte a přitom na soutěž se specializovanými fakultami nemáte dost času,
protože vás zdržují ti, kterými pohrdáte, nepříliš, resp. jinak nadaní studenti,
kteří však mají kantorskou jiskru a mají rádi děti. Pravidelně uděláte všechno,
abyste tyto vlastnosti zničili.

Pedagogická věda

Tím se dostáváme k dalšímu bolavému místu. Je jím pedagogická věda. Je
třeba trochu poodstoupit, přestat hájit sám sebe a věcně posoudit, co se stalo.
Pedagogická věda, jak je dnes provozována, je celosvětově v těžké krizi, neboť
se rozbíhá ve třech proudech.

Jedním je mrtvý proud, v němž se změnila v terminografii. V tomto proudu
zahynuly už stovky kantorsky nadaných studentů. Druhým jsou technologické
podniky, které produkují předvařené učební hodiny. Plíce nám nestačí, jak vo-
láme po kreativitě učitelů, ale dodáváme jim instantní zmetky a degradujeme
je na promítače kazet. Třetím, živým, ramenem je pedagogická psychologie,
která ovšem svým předmětem patří spíše k jiné disciplíně. Co tedy zbývá? Inu
právě to, co je podstatné a naštěstí na některých katedrách dobře pěstované:
promyšlená didaktika předmětů pevně opřená o školní praxi. Zvláště to druhé
je rozhodující.

Dovolte mi, abych demonstroval, kam to u nás dotáhla pedagogická věda.
Nedávno vznikl pedagogický výtvor, který dostal platnost zákona. V Rámco-
vých vzdělávacích programech se dočteme podobné věci jako např. Vzdělávací
cíl je účel, záměr vzdělávání (výuky), směřování k určitému vzdělávacímu vý-
stupu, případně přímo výsledek vzdělávání formulovaný v podobě dosahovaných
kompetencí. Tam vede terminografický proud. Mezi cílové kompetence v závěru
2. stupně patří, že žák umí aktivně využívat osvojené poznatky při volbě part-
nera. Z této věty vyplývá, že naše patnáctileté děti žijí už dokonce v několikátém
manželství. Napadlo mne ovšem, že se to dá zkoumat na volence v tanečních,
nebo studováním promiskuity. Tam vede odtrženost od školní praxe, ale i od
života vůbec.

Autoři se dobrali úsudku, že využití individuálních potencialit žáka znamená
ve svých důsledcích snížení počtu selhávajících a zaostávajících a k tomu, že
s tím souvisí úkol zbavit žáky obavy ze školního neúspěchu poskytnutím delšího
času ke zvládnutí učiva, přiznáním práva žáka na omyl a další. Zajisté, při takto
pojatém vzdělávání nebudou žádní selhávající ani zaostávající. Budou pouze
dva druhy úspěšných: jedni, kteří budou využívat práva na omyl a delší čas
k osvojení učiva, a druzí, kteří těchto práv nemusí využít. Tam vede bezhlavá
aplikace tendenčních hesel.

Nejsou to výjimky, tak vypadá celý ten dokument. Kdyby se společnost na
chvíli vytrhla ze svého nezájmu a třeštění a jednala věcně, muselo by dojít ke
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trojímu: Odvolání ministra, okamžitému zrušení ústavu, který materiál připra-
vil, a k právnímu postihu za poškození vzniklé promrháním nepředstavitelných
obnosů, které to stálo.

Podtrženo a sečteno:

Vím, žemnoho věcí je z principu špatně a je obtížné se tomu postavit. V době
pravidla Peníze jdou za žákem, v době bulvarizace tisku, všeobecné povrchnosti
a reklam, je těžké vytvářet kvalitní, klidnou školu. O dobrých školách se nebude
psát v tisku, nebudoumít úžasně atraktivní nabídku, budoumít potíže, protože
poctivou prací a péčí o žáky budou rodičům dělat starosti. Vím, že je to nerovný
zápas. Ale pozor. Je to zápas o vlastní lidskou hodnotu, o čest a také o děti,
které jsou bezbrannou kořistí všeobsáhlé lži, ve které vesele žijeme.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám vytrvalost a sílu. Sílu k přijetí pravdy,
vytrvalost při její obhajobě.

[Příspěvek je převzat z webu Stolzová, kde byl 17. 4. 2008 zveřejněn se sou-
hlasem autora. Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr
Kukal. Otištěn byl rovněž v časopisu Učitel matematiky 16(2007/08), 231–242.]
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DEVATERO UPOZORNĚNÍ

Petr Piťha

[Ve středu 18. listopadu 2009 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky slavnostní zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá-
dež a tělovýchovu ke dvaceti letům školství v nových podmínkách. Jako host
na něm promluvil prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., který zákonodárcům předložil
své Devatero upozornění. Ohlas byl bouřlivý, povětšinou souhlasný. Ale byli
prý i tací, kteří se ošívali. ]

Pane předsedo,

Vaše Excelence, Magnifici, Spectabiles, dámy a pánové,

k debatě chci přispět, ale nehodlám do ní vstoupit. Netrpím potřebou, aby
se mnou druzí souhlasili, tahanicím a hádkám se vyhýbám. Mou povinností
je vyslovit názor a umožnit ostatním, kteří něco mohou ovlivnit, použít, co
shledají správným. Položím před Vás devatero upozornění.

1. Považuji za správné, když věci odborné jsou řešeny odborně, nikoli poli-
ticky. Statika mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoli všenárodní diskusí.
U zásadních otázek školských je to stejné.

2. Školy jako výchovně vzdělávací instituce musí mít svůj vnitřní řád a vést
k ukázněnosti. Myslím, že bude potřeba přistoupit k postihu žáků a rodičů
v případech, kdy daný řád rozvracejí.

3. Učitelům musí být dána možnost učit a vychovávat. Dnes ji nemají. Au-
torita učitelského postavení musí být na jedné straně zákonně chráněna, na
druhé straně také zkoušena. Myslím, že zavedení a možnost ztráty učitelské
způsobilosti je vhodným řešením.

4. Základní požadavky kladené na absolventy musí být náročné a jednotné.
Státní výstupní zkoušky (možná nepovinné) jsou řešením. Jinak dojde k úplné
inflaci výstupních dokumentů, včetně akademických titulů a hodností.

5. Ve školách (samozřejmě i všude jinde, ale teď mluvíme o školství) musí pro-
bíhat soustavná výchova k základním společenskotvorným vlastnostem. Jde
o vytváření nedefinované, ale ještě známé slušnosti. Zmizí-li slušnost, neza-
chrání společnost před rozkladem žádné pozitivní zákonodárství.
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6. Po mém soudu nelze otázky školství ani řešit ani ovládat finančními pá-
kami. Jde o oblast ideovou a pracuje se s lidmi. Používat metaforu i praxi
tržních pravidel průmyslu je nebezpečné. Žáci nejsou surovinou a zmetky nelze
recyklovat. Reklamně úspěšná škola nemusí být školou kvalitní.

7. Společnost musí zvážit své možnosti. Na vzdělávání musí dávat tolik,
aby měla potřebné a zaměstnatelné množství pracovníků. Zavedeme-li numerus
clausus na vysokých školách univerzitní úrovně, v němž bude bezplatně studo-
vat potřebný počet nejlepších studentů a ostatní budou platit školné, protože
jde o jejich soukromý (nikoli společenský) zájem, nebude nikdo poškozován.

8. Je třeba uvážit, zda stále diskutovaný nedostatek peněz ve školství není ve
značné míře způsobován nevhodnou alokací. V resortu školství, jako i jinde,
jsou velké sumy peněz vydávány na zbytečné akce a programy, které nejen nic
nepřinesou, ale podrývají základní práci škol.

9. Poslední upozornění se týká školství, ale je obecněji platné. Nevrátí-li se naše
společnost k racionálnímu řešení svých problémů a nebudeme-li se všichni bez
výjimky učit žít ve svobodě, tj. nezneužívat ji k sobeckému osobnímu prospěchu,
zdiskreditujeme demokracii a svobodu, které nejsme hodni, ztratíme. Čekárny
na diktátora-léčitele se plní. Ten vyčkává na okamžik, kdy epidemie klíšťové
bordeliosy (typ ixodes irresposabilis liber liber) přejde v pandemii.

Dixi.

[Příspěvek je převzat z webu Stolzová, kde byl 20. listopadu 2009 zveřejněn
se souhlasem autora. Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor
Petr Kukal.]
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OTEVŘENÝ DOPIS PROFESORA PETRA PIŤHY

[Ministru školství, ministru kultury, ministru práce a sociálních věcí a mi-
nistru financí, Mladé frontě Dnes, Lidovým novinám, Učitelským novinám.]

Praha 21. 10. 2010

Vážení páni ministři,

dovoluji si Vás oslovit ve vážné věci, která se týká školství, kultury a ekonomiky
naší země. Vím, že jste ve svých funkcích necelé čtyřiměsíce a že držíte v rukách
výsledky dlouhého předchozího vývoje. Jde o otázku státníchmaturit. Seznámil
jsem se s tím, co je právě zkoušeno a má být uvedeno do praxe v příštím roce.
Myslím, že to vyžaduje Váš plný zájem. Jde o zmetek, který už byl velice
nákladný a bude dál odčerpávat peníze potřebné jinde.

Nebudu detailně komentovat všechna chybná místa tohoto díla. Svádělo by
to k hořké ironii, která by zastřela krutou podstatu problému. Jde totiž o gran-
diózní nesmysl, pod který by se nepodepsal snad ani nabubřelou pitomostí pro-
slulý Sekorův Brouk Pytlík. Je třeba zůstat věcný a zamyslet se nad vzniklým
problémem.

Vycházím z toho, že státní maturita by měla být jednotně a jednoznačně
platným kvalifikačním dokumentem svého držitele. Mohla a měla by být do-
kumentem, který by bez dalšího zkoušení otevíral přístup k vysokoškolskému
studiu. To lze zařídit.

Vyvstává řada otázek:

1. Není v tom znehodnocena už tím, že má dvě varianty – lehčí a těžší –
z nichž si student může vybrat?

2. Není ve své kvalifikační jednotnosti podryta tím, že část látky (česká
literatura) si žáci vybírají sami a v každé škole to bude jinak?

3. Může mít na trhu práce výpovědní hodnotu o středoškolském vzdělání
zkouška, kterou zvládne žák 9. třídy a v řadě částí (čeština) při vhodné in-
struktáži i žák 4. třídy základní školy?

4. Není degradací kulturnosti národa, když od středoškoláka ke složení ma-
turity je žádána znalost dvaceti (v podstatě libovolných) knih, z nichž většinu
může zhlédnout ve filmové adaptaci? Při ústní zkoušce mu to za dnešních po-
žadavků postačí.

5. Nezaráží Vás, že podle textu, který nemá překročit 70 slov (slabší varianta
jedné části zkoušky z angličtiny) nebo 200 slov (čeština), se bude hodnotit slovní
zásoba maturanta?
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6. Nekladete si otázku, že existuje třetinová pravděpodobnost získání bodů
u každé otázky a že maturitní test může šťastně vyplnit i někdo, kdo nezná
jazyk, v kterém je text zadán?

7. Nemyslíte, že náročnost těchto maturit demoralizuje studenty a demoti-
vuje učitele?

8. Domníváte se, že je správné, aby testy, v nichž studenti zaškrtnou jednu ze
tří či čtyř možných odpovědí musí centrálně vyhodnocovat jakási organizace?
Na to snad stačí rozeslat s formulářem testů příslušnou papírovou šablonu do
každé školy.

9. Myslíte, že je správné, aby učivo našich středních i jiných škol bylo dikto-
váno tvůrci testů v jakýchsi vyhodnocovacích a úroveň škol testujících firmách?

10. Myslíte, že mají existovat vědecké ústavy, např. Výzkumný ústav peda-
gogický, v kterých pracují desítky lidí a které produkují podobné dokumenty?

11. Nezdá se Vám, že vynaložit na podobný výsledek státní prostředky
počítané v řádu sta milionů (a započteme-li platy neschopných státních za-
městnanců v počtu desítek za období pěti až patnácti let, v řádu miliard) je
nehospodárné?

Je na Vás, co s tím uděláte, ale myslím, že povolat k zodpovědnosti hlavní
tvůrce a jejich zaměstnavatele, objednavatele zakázek a příjemce dodaných
výsledků je namístě. Odhalení mnoha podivných firem, zadání a zakázek je
nasnadě. Nemáte to lehké, ale mlčet bez ztráty důvěry asi nebude možné.

Dovolím si připojit několik slov pro jiné adresáty.

Učitelům a ředitelům středních škol, jmenovitě pak kolegům, kteří učí
maturitní předměty, musím říct, že nechápu, jak je možné, že se této pro ně
ponižující akci nevzepřeli. Jste opravdu pod takovým existenčním tlakem, že
nemůžete významněji hlesnout a hájit svou stavovskou čest? Nebo nemáte co
hájit? Nerozumím.

Akademických funkcionářů bych se rád zeptal, kdy pronesou svou kri-
tiku. Mlčení bude znamením souhlasu a souhlas Vás uvede do podezření, že
k otázkám vzdělávání přistupujete tak jako tvůrci státní maturity a povolní
zaměstnanci středních škol.

Rodiče musím vyzvat k tomu, aby se zajímali o osud svých dětí, protože
školy končící takovouto maturitou jejich děti mohou pouze poškodit.

Studentům jsem povinen říct, že nebudou-li sami usilovat o kvalitní zna-
losti a nebudou-li nutit své učitele k tomu, aby je něco naučili, tj. přijmou snad-
nost získání takové maturity, nebudou v budoucnosti s to čelit životu a najít
práci.
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Uzavírám: Navržené státní maturity odhalily celkový propad našeho vzdě-
lávacího systému. Že k něčemu takovému dojde, je obžalobou celé společnosti.
Je zapotřebí, aby se učitelům vrátila možnost kvalitně pracovat (dva roky už
pořádně pracovat nemohli kvůli nácviku těchto maturit!) a žákům byla uložena
kázeň a potřebné množství učiva, které musí zvládnout. Nedojde-li k tomu už
brzo, poroste nám již druhá generace ve svém úhrnu nevzdělaných lidí, z nichž
mnozí budou společensky nezařaditelní. Nejsme tak bohatí, abychom si tomohli
dovolit. Naše společnost se buďto rychle vrátí k jednoduchému logickému usuzo-
vání (zdravý selský rozum) nebo si způsobí smrtící náraz na skutečnost. Velmi
citelný náraz je už dnes nevyhnutelný. Můžeme ho ještě dost zmírnit.

S uctivým pozdravem a povzbudivým podáním ruky

Prof. PhDr. Petr Piťha

[Příspěvek je převzat z webu Stolzová, kde byl 21. října 2010 zveřejněn se sou-
hlasem autora. Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr
Kukal.]
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PŘÍRODNÍ VĚDY A MATEMATIKA

NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Jarmila Robová

Již řadu let se hovoří o malém zájmu žáků základních i středních škol o pří-
rodní vědy amatematiku. Příčin tohoto stavu je celá řada a patří k nim zejména
snižování počtu vyučovacích hodin věnovaných těmto oborům, nedostatek kva-
litních a kvalifikovaných učitelů (a to zejména ve fyzice) i často v médiích
prezentovaný negativní postoj různých osobností k matematickému či přírodo-
vědnému vzdělávání. Nelze se tedy divit, že žáci středních škol volí pro další
studium vysoké školy zejména ekonomického typu, případně právnické obory
apod.

Se záměrem přispět ke zkvalitnění výuky přírodních věd imatematiky vznikl
v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita společný projekt Přírodově-
decké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Název projektu „Přírodní
vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplika-
cemi� charakterizuje celkovou koncepci projektu, který je zaměřen na inovaci
vzdělávání v přírodních vědách a matematice na středních školách a ve kterém
je kladen důraz na spojení obsahové i procesuální stránky vyučování a vzdě-
lávání. Aktivity plánované v projektu by měly přispět ke zvýšení zájmu žáků
o uvedené obory prostřednictvím zajímavého obsahu, aktuálních témat a apli-
kací poznatků v praxi včetně využití vhodných aktivizujících metod výuky.

Projekt je určen učitelům biologie, chemie, fyziky, geografie, geologie amate-
matiky; v rámci projektu jsou plánovány vzdělávací moduly pro učitele i tvorba
výukových materiálů a pomůcek, které učitelům pomohou doplnit obsah výuky
o aktuální informace, aplikace i zajímavé aktivity pro žáky. Pro každý předmět
jsou připravovány čtyři vzdělávací moduly, přičemž učitelé si mohou zvolit ty,
které je budou zajímat. Tyto moduly by měly nabízet širokou a strukturova-
nou nabídku aktuálních témat a rovněž poskytnout žákům podněty k dalšímu
studiu těchto oborů i ukázat význam jednotlivých oborů pro rozvoj společ-
nosti i uplatnění výsledků v praxi. Pro výuku matematiky jsou připravovány
následující vzdělávací moduly:

• Geometrie a náš svět (grafická komunikace, geometrie a reklama, po-
krývání roviny, tvar a obsah ploch v praxi),

• Matematika a budování finanční gramotnosti (peněžní a cenová gramot-
nost, rozpočtová gramotnost, orientace v nabídce finančních služeb),

• Vývoj matematiky jako popularizující stimul (řecká matematika, stře-
dověké pohledy, výhody a nevýhody algebraického přístupu k matema-
tickým problémům, geometrické vidění),
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• Využití matematiky v praxi (aplikace matematiky v přírodovědných
oborech, v technice a ve společenských vědách).

Další informace o projektu a jeho aktivitách jsou k dispozici na webové
adrese

http://www.aaa-science.cz/.

RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
robova@karlin.mff.cuni.cz
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KDE KONČÍ CESTA ÚSTUPKŮ

Alena Šarounová

O mnohé věci se nepokoušíme proto, že jsou těžké,

ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.

Seneca

Myslím, že Seneca byl velmi moudrý muž a dobře znal lidské slabosti.

I dnes se o mnohé věci nepokoušíme, ač bychom se pokoušet měli. O mnoho
dalších věcí se však pokoušíme, byť si to mnohé z nich nezasluhují. A některé
naše snahy (pokud bychom díky jim dosáhli „úspěchu�) by se dokonce měly
zařadit mezi škodlivé až kriminální, protože jejich důsledky by mohly mít kata-
strofální dopad na naši civilizaci. Všimněme si jedné takové škodlivé tendence,
která se (jak jinak) podává veřejnosti ve velice přijatelném hávu, neboť „hájí
naše děti�. Starostí o děti se zaštiťují lecjaké myšlenky. Většinou však nejde
o děti, ale o byznys, reklamu, naše vlastní pohodlí . . .

Velmi nebezpečné tendence tohoto druhu se projevují i ve školství a v přístu-
pu k výchově a vzdělávání obecně. Už jen to, že společnost staví dětem před oči
řadu nemorálních jevů, které v podstatě toleruje – a přitom hovoří o morálce,
vede k jisté formě „schizofrenie�. Teoreticky šetříme – ale celá společnost jako
celek nepředstavitelně plýtvá, snažíme se o mír – ale v realitě, v hračkách pro
děti, v počítačových hrách a filmech stále sílí chrastění zbraní (atd.).

Slovy neustále usilujeme o vzdělanou společnost, o schopné a pracovité lidi,
ale ve škole se snažíme chodit okolo dětí takřka po špičkách, jen aby neslyšely
slovo „práce� a neunavily se z toho. Abychom si rozuměli: nemyslím, že všichni
učitelé či všechny školy podléhají této tendenci, ale celkově nelze přehlédnout
nenápadně sílící tlaky vedoucí k bezmeznému snižování školních požadavků „ve
jménu ochrany žáků�. Musím souhlasit s konstatováním, že děti bývají una-
vené a přetížené. Není to však zpravidla vinou školy, ale příliš ambiciózních
rodičů, kteří je zapíší do dlouhé řady kroužků, vinou nevšímavých rodičů, kte-
rým nevadí ponocování dětí u monitorů a obrazovek, přespříliš tolerantních
rodičů nepožadujících po dětech plnění sebemenších povinností. A jsem pře-
svědčena, že i kdyby školy snížily počty týdenních vyučovacích hodin třeba na
polovinu, dětem by se rozrostly rychle další unavující činnosti a vyučování by
je zase „přetěžovalo�. Chyba je totiž zejména na straně rodičů a naší hektické
společnosti.

Myslím, že neustále ustupovat ve škole z požadavků na práci dětí je velmi
škodlivé. A třebaže nejsem učitelem češtiny, budu se teď zabývat problémy
výuky českého jazyka. Na dobrém ovládnutí (mateřského) jazyka totiž spočívá
vzdělávání v jakémkoli předmětu či oboru.
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Problém „čtení

Když jsme psali učebnice matematiky pro základní školy, byli jsme upozor-
něni, že texty u slovních úloh mají být co nejkratší, protože děti nedovedou
s porozuměním číst delší text. (To je pravda, dnes to někdy dělá potíže i poslu-
chačům škol vysokých.) Není divu, pokud budou používat většinou jen pracovní
sešity, do nichž se pouze něco krátkého vpisuje, nemohou rozvíjet svůj slovník
ani formulační schopnosti. Nebudou-li nuceny vlastními slovy sdělovat obsah
čteného textu, nenaučí se při četbě kromě „ozvučení textu� sledovat myšlenky,
které jsou v něm uloženy. Chce-li školství řešit problémy se čtením tím, že
se dětem budou předkládat texty stále kratší a jednodušší, dojdeme nakonec
k bublinám s nějakým tím UFFF! A vyroste nám v podstatě negramotná popu-
lace, která nerozumí slovu tištěnému a později už ani vyslovenému. Takové žáky
je těžké učit (nejen) matematice.

Problém „psaní

Naše děti mají ve srovnání s dětmi užívajícími jiné soustavy písma úžas-
nou výhodu. Máme jednoduché znaky a díky hláskovému písmu jsme schopni
podle zvuku většinu českých slov správně napsat, aniž bychom je někdy viděli
vytištěné. A přesto jsou podle názoru některých pedagogů žáci výukou písma
přetěžováni! (Co by tak říkaly děti v Číně!)

„Nejsou schopné� psát čitelně! Ovšem čitelné psaní souvisí s praxí, trpě-
livostí, pořádností a vycvičenou rukou. Mačkáním klávesnice se dětská zá-
pěstí nevycvičí k dobré koordinaci pohybů (zato prací, vhodnými stavebnicemi
a kreslením ano). Nyní se objevil nápad (zcestný, myslím) ulehčit dětem tuto
námahu s nácvikem čitelného psaní zavedením „nového typu písma�, jakéhosi
bastarda písma tiskacího.

Písmo se vyvíjí od starověku. Pro běžnou praxi se vždy jeho tvary postupně
blíží jakýmsi optimálním linkám, jejichž zápis dá ruce nejmenší námahu. (Sa-
moúčelné, okrasné tvary pro slavnostní nápisy se v normálním písemném styku
udržet nemohou.) I kdybych opomenula význam tohoto dědictví tvarů písmen,
nemohu souhlasit s tím, že „nové písmo� je rozumným řešením, které dětem
pomůže. Každý z nás si může ověřit, že nakreslit plynulou linku je pro ruku
mnohem jednodušší a rychlejší. Jakékoli trhavé pohyby zatěžují zápěstí mno-
hem více. A až dětem nepůjde ani toto písmo? KAM až budeme ustupovat před
ignorancí a nesmyslnou touhou po „novinkách� ve škole? Budeme negramotní
i v tom smyslu, že „bez techniky� nic nenapíšeme? (Nevím, co se stane s civili-
zací, až selžou její vymoženosti, vím však, že to jednou nastane, protože je stále
křehčí a zranitelnější, a tuším, že to bude inferno na Zemi.) Má-li být výstupem
základní školy „analfabet bez schopnosti myslet a pracovat�, pak jsem ráda, že
se na tomto typu vzdělávání už podílet nemusím.

Problém „počítání

Připomínám, že „počítání� (či „počty�) a matematika jsou dvě různé věci.
Na základní škole (zejména na jejím prvním stupni) jde zprvu skutečně jen
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o počty (a základy geometrie). Snad proto se mnohým pedagogickým pracov-
níkům zdá nepodstatné věnovat jejich výuce řádnou péči. Snaží se „vyhovět
požadavkům doby� a nahradit skutečnou práci žáků, která vede k pochopení
početních zákonitostí, co nejrychlejším způsobem získání výsledků úloh pomocí
kalkulaček. (Opět jeden z mnohých paradoxů naší školské reformy, která má
„plná ústa� nutnosti vzdělávat děti konstruktivně!) Takto se děti sice dopracují
(spíše dostanou) k požadovaným formálním výsledkům, ale podstata různých
vztahů a zákonitostí mezi čísly a celková orientace v moři čísel jim zůstane
skryta. S kalkulačkami je to jako s ohněm – vhodně použité jsou výborným
pomocníkem, ale . . . (nejen sirky do rukou dětí nepatří).

Tuším, že to byl J. J. Rousseau, kdo vyslovil učitelům dávno známou pravdu:
Dobře vychovávat děti znamená umět s nimi ztrácet čas, abychom ho později
ušetřili. Jakákoli odbytá práce (včetně učení) se později mnohokrát vymstí.
Aritmetika je základem, na němž se rozvíjela algebra. A bez dobrého základu
nemůže vzniknout dobrá, pevná stavba. Situace pokročila již tak daleko, že ani
u studentů, kteří „složili úspěšně� maturitu z matematiky, není samozřejmá
důkladná znalost početních operací ze základní školy.

Všeobecná úroveň znalosti počtů vysychá rychleji než potůček v letním
horku. (Víte, co se stane, když elektrické pokladny přestanou pokladním uka-
zovat, kolik peněz mají vrátit? Jen důchodkyně „v kase� si s tím problémem
poradí . . .)

Problém „kvalifikace učitele – malá perlička na závěr

Nejen malí žáčkové či studenti středních škol – i mezi námi se najdou kole-
gové, kteří „svou práci� zvládají jen formálně, protože jim chybí ta cesta vlastní
námahy a nadhled nad školní látkou. Protože obecná tvrzení nevyznívají pře-
svědčivě, uvádím jednu skutečnou příhodu, která se stala na základní škole ve
Středočeském kraji. Pan ředitel mne tam přivítal s poznámkou, že na semináři
pro učitele jistě zdůrazním, jak důležité je vypustit z výuky vše, co je nepod-
statné, aby měli žáci dost času a energie na objevení a zažití toho podstatného.
Když jsem se ptala, co by on osobně doporučil vypustit z matematiky základní
školy, odpověděl, že podle jeho mínění je tam zbytečná „ta proměnná, protože
tu v běžném životě potřebovat nebudou�. To, že má ředitel školy takový názor,
je velmi smutné. Ale má-li ho aprobovaný učitel matematiky (!), je to tragédie.
A tak se ptám: je opravdu se vzděláváním budoucích učitelů na našich vysokých
školách vše v pořádku?

PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
sarounov@karlin.mff.cuni.cz
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O MYŠÍCH A ŠKOLÁCH

Alena Šarounová

V posledních letech se stále častěji setkáváme ve sdělovacích prostředcích
s názory, že školní docházka je cosi přežívajícího „z minulých časů�, že by se
mělo rozšiřovat učení dětí s rodiči doma a v podstatě zcela „převrtat� celé
naše školství. (Dokumenty o tom hovoří jazykem diplomatickým, ale podsta-
tou je: vše je třeba dělat hlavně JINAK.) O zcela mylném chápání role školy
svědčí kromě řady dalších např. článek Dariny Singlové „Pár opravdu dobrých
důvodů, proč ráno nevstávat do školy� (Metro, 20. února 2006).

Další důvod, proč „zatáhnout školu	, je její sbor. Učitelé pamatující ještě
první republiku se novým výukovým metodám dle J. A. Komenského urputně
brání, slogan „škola hrou	 znají pouze z osnov probírané látky a kreativní či
inovativní výuka jim neříká vůbec nic . . . V dnešní době, kdy nás od informací
dělí jedno kliknutí myši u počítače, se chození do školy stává jaksi zbytečným.

Podobné názory svědčí buď o nevzdělanosti autorů těchto řádek a jejich ne-
znalosti školské problematiky (pak nevím, proč o škole píší), nebo – a to je
ještě závažnější – o záměrném zkreslování významu škol pro celou společnost.
Ohánět se tímto způsobem Komenským je scestné. „Nové metody dle Komen-
ského� totiž nové nejsou; pokud vycházejí z jeho myšlenek, je jim více než 300
let. A uváděný slogan „škola hrou� je sice skutečně velmi často citován, jenže si
pod ním současní autoři článků v tisku představují opravdu jen „slogan�, něco
úplně jiného, než měl na mysli Komenský. Jde tu nejspíš o zneužití slavného
jména a (mnohým kromě názvu zcela neznámého) titulu spisu Schola ludus
k propagaci vlastních názorů. Komenský rozhodně neměl na mysli to, co se
nyní čtenářům jeho jménem podsouvá. A to se přece ve slušné společnosti ne-
dělá (nemělo by se dělat). Dobré myšlenky se mají obhajovat svým obsahem.
A připínat známá jména násilně k myšlenkám, které jinak obhájit nelze, je
počin nedůstojný vzdělaných lidí.

I já samozřejmě vím, že ne všechny naše školy jsou opravdu dobré a že
nedávají žákům „maximum možného�, že někteří učitelé nemají ke své práci
potřebné nadání či znalosti nebo už rezignovali, ale přesto jsem přesvědčena
o nezastupitelném významu školy (zejména pro děti mladší patnácti let) nejen
pro žáky, ale pro celou společnost. A není důležité, že je škola mnohými lidmi
podceňována a odsuzována – často i pod vlivem neobjektivních článků v tisku.
Ono se na školu tak snadno ledacos svádí! (To ve společnosti vidí naše děti
násilí, lež trpěnou i propagovanou, nesouměřitelnost významu práce a výdělku
za ni a řadu dalších nešvarů. Nikoli v té tolik kritizované škole!)

Když se řekne „škola�, má většina lidí na mysli jen „učení�, případně cel-
kovou nevychovanost mládeže. Málokdo si uvědomuje, že dává všem mnohem
víc. Rozhodně nejde jen o informace, které získáváme „jedním kliknutím myši�.
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Jde nikoli o informace, ale o celé systémy poznatků, o metody práce, rozvíjení
myšlení a jazyka, o problémy osobnostní i sociologické. Pokusím se několika
odstavci vysvětlit, co mám na mysli.

Informace versus vzdělání

Bohužel nejen v časopisech, ale i v ministerských dokumentech se často zdů-
razňuje, že děti by se neměly učit fakta, ale logicky myslet. Jenže právě fakta
jsou tím základním materiálem, na němž se dá myšlení rozvíjet. Fakta stojí na
počátku našeho poznávání světa a teprve hledání (a nalézání) souvislostí mezi
nimi umožňuje vznik a rozvoj myšlení. Proto také děti mají značně rozvinutou
mechanickou paměť (kterou máme nechat ve škole bohulibě zakrnět?) a po-
stupně je zajímá nejprve CO, později JAK a nakonec PROČ (tj. „něco je�, pak
„jak se to dělá� a posléze „proč se to dělá takto� a občas i „ je nějaký vyšší řád,
struktura proměn toho, co „je��). Informací je na internetu nepřeberné množ-
ství, ale jen člověk poněkud vzdělaný jich umí rozumně využít. K rozeznání
toho, co je informace pravdivá a co zavádějící, je zapotřebí rozhledu a schop-
nosti systematicky myslet a tvořit vlastní závěry. (Většina informací uložených
v internetové síti je neúplná, zavádějící, zjevně chybná či dokonce nemorální
až kriminální.) V každé oblasti vzdělávání je třeba vybudovat nejprve jakousi
„základní logickou strukturu� kmenových faktů a vztahů mezi nimi, k nimž
je pak možné připínat další poznatky a vztahové struktury. Souvislosti mezi
izolovanými fakty zpravidla bez nějakých základů stěží odhalíme.

Hra versus učení

Všechny děti si odmalička chtějí hrát. Při pozornějším pohledu na jejich
hry zjistíme, že často nejde o pouhou zábavu, ale o učení se věcí důležitých
pro život. Jejich hry se postupně proměňují: od prvních slov přes říkadla po
psaní veršů, od prvního krůčku po např. lyžování, od prvních pokusů osahat
hračku po montování stavebnic. Hra je přípravou pro život stejně jako učení. Je
jednou z metod, kterými ve škole vedeme žáky k aktivnímu poznávání. Něco se
dá též společně s dětmi „objevit�, ale mnohé se mohou žáci naučit pouze prací,
diskusemi, četbou, cvičením. Proto máme dar řeči, abychom rychleji poznávali
svět a jeho zákony a uměli též poznatky čerpat z knih a kultury předchůdců
a předávat v dospělosti dalším generacím. Svět se proměňuje stále rychleji,
čeká nás celoživotní vzdělávání, abychom mu rozuměli. Žáci by měli ze školy
odcházet se znalostí různých metod učení i toho, že ne vždy jde o hru, ale
i povinnost vůči sobě i společnosti.

Školák versus dospělý

Škola je jistým mezistupněm mezi hravým dětstvím a životem dospělého,
který je plný povinností, starostí a složitých vztahů. Ve škole (a doma) se dítě
má učit i zodpovědnosti, vytrvalosti, pořádku, dochvilnosti. Velmi důležitý je
také návyk pravidelně pracovat a dodržovat pevný řád. K tomu všemu vede ve
škole systém, jasně formulované povinnosti žáka a práva učitele (o právech žáka
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a povinnostech učitele se mluví až příliš často) a celkový řád školy. Přiznejme
si, že velká benevolence ze strany školy se žákům sice líbí, ale k rozvoji výše
uvedených vlastností nevede. Neustálé narušování výuky různými „mimořád-
nostmi� (výlety, divadlo, bruslení, plavání, . . .) ke kvalitě výuky též nepřispívá
natolik, aby se vyrovnalo ono narušování. I to je jistě jeden z důvodů, proč se
hovoří o přetěžování žáků (tj. o nemožnosti řádně naučit, když se tolik času
vyplní „jinými činnostmi�). Žákům by se neměla trpět „odfláknutá práce�,
protože tento zlozvyk se v dospělosti napravuje jen velmi těžce.

Školák versus společnost

Děti vyrůstají v nejrůznějších rodinných prostředích, přicházejí do škol s růz-
nými zkušenostmi – a po dokončení školní docházky se jejich životy opět roz-
cházejí. Je otázkou, jak by mohla fungovat a na něčem se shodnout společnost
jedinců, které navzájem nepojí nic – zážitky, zkušenosti, vztahy, poznatky,
možnosti. Sociální vztahy se naštěstí rozvíjejí zejména ve věku, který naše děti
tráví ve škole. Setkají se tu jistě i s nepochopením a nespravedlností, poznají
přátelství i zradu – ale přesto zde získávají schopnost žít v kolektivu – v malém
obrazu společnosti. Nakonec právě toto soužití umožňuje, abychom si rozuměli,
chápali pocity jiných a naučili se jednat později i ve složitých společenských
situacích.

Domnívám se, že škola je důležitým poutem, které pomáhá udržet naši spo-
lečnost „pohromadě�.

Máme celou řadu závažných důvodů pro zvýšení péče o naše školy. Popuzo-
váním veřejnosti proti učitelům, snižováním role škol a neodbornými zásahy ze
stran veřejnosti i politiků můžeme v důsledcích ublížit všem: učitelům, dětem,
rodičům, celé naší zemi. A to už klikání myší u počítače nespraví.

PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
sarounov@karlin.mff.cuni.cz
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PROFESE UČITELE

Stanislav Štech

Klíčová slova: profese, semiprofese, metafory učitelství, dilemata vztahové
profese.

Cílem kapitoly je představit hlavní kritéria, pomocí kterých se na učitelství
nahlíží, a ukázat, čím jsou ve vývoji společnosti zpochybňována či zeslabována.
Vedle sociologických teorií (představujících pohled na učitelství „zvnějšku�) je
cílem kapitoly též umožnit porozumění učitelství z hlediska psychologických
teorií (pohledu „zevnitř�). Ty zdůrazňují dilematičnost, napětí, nemožnost ab-
solutní úspěšnosti jako trvalejší charakteristiky vlastní vztahu učitel – žák.

4.1. TEORIE UČITELSKÉ PROFESE

Učitelským povoláním se zabývají filozofové, pedagogové, sociologové a po-
zději i psychologové od vzniku moderní formy školního vzdělávání. Různé po-
kusy uchopit povahu učitelství dospívají jednak k základním charakteristikám,
které jsou typické i pro jiná srovnatelná povolání, a také k identifikaci jeho
specifických zvláštností. Nejprve si ukážeme, jak sociologické teorie profesí vy-
kládají učitelství ve srovnání s jinými povoláními, zejména s tzv. prestižními
profesemi, a jaké parametry u nich předpokládají (profese vs. semi-profese).
Vzhledem ke specifickému vztahově vlivovému charakteru učitelské pracovní
činnosti následně uvedeme psychologické teorie učitelství. Ty se pokoušejí vy-
světlit povahu učitelství ze zákonitostí vztahu učitel – žák.

4.1.1. Sociologické teorie – proč jsou profese vážené a jak je na
tom učitelství?

Podle sociologa Maxe Webera ve společnosti existují pracovní činnosti, které
jsou založeny na speciálním poznání a jejich cíl se neomezuje jen na obživu –
jsou službou společnosti. Dlouhá desetiletí byly spojovány především s liberál-
ním výkonem, tj. byly identifikovány v ideálních typech blížících se povolání
lékaře, právníka nebo dalším „svobodným povoláním�. Toto dlouhé období vr-
cholí zhruba v polovině 20. století, kdy je označení „profese� vyhrazeno jen
několika málo vyvoleným povoláním, mezi která se učitelství vždy chtělo také
zařadit. Podle Hargreavese (2000) tím skončilo také tzv. předprofesní období
vývoje učitelství. Co je tedy kritériem umožňujícím jedno povolání mezi „pro-
fese� zařadit a jiné nikoli? A stalo se z tohoto pohledu také učitelství „profesí�?

Musí jít o činnosti, které se opírají o poznatky vyžadující speciální vzdě-
lávání; to je dlouhé a spočívá ve velké míře na hluboké teoretické přípravě
(poznatky a dovednosti profesionála se nedají v rozhodující míře osvojit praxí
a nápodobou). Druhé období vývoje profesí označované Hargreavesem jako
období profesní autonomie nebo jako období fascinace profesemi, případně

Becvar - text.indd   262Becvar - text.indd   262 26.11.2010   11:09:5426.11.2010   11:09:54



263

triumfu profesí (Bourdoncle, 1993) kulminuje v idealtypu funkcionalistických
sociologů (T. Parsons, 1958).

Ideální typ profese tedy u profesionálů zdůrazňuje:

• hluboké vědění, poznatky získané dlouhou přípravou se silným podílem
teorie;

• speciální poznatky, které nejsou běžně dostupné každému (jde o po-
znatky týkající se věcí tajemných, chráněných třeba různými tabu nebo
pro společnost obzvlášť důležitých – otázky zdraví, života a smrti;
právní regulace vztahů k majetku a k druhým lidem; záležitosti du-
ševní a duchovní apod.);

• ideál služby, který činí z profesionálů lidi, kteří mají vyšší poslání či
funkci ve společnosti. Nevykonávají svou práci jen kvůli obživě, ale také
a především proto, že uspokojují významnou potřebu společnosti;

• proto také mají od společnosti zvláštní mandát, svobodu či autonomii
– mohou se řídit sami. Řídí se speciálním etickým kodexem a kodifiko-
vanými normami svého společenství.

Učitelství splňuje každé z uvedených kritérií jen částečně, nebo vůbec ne.
I v období triumfu profesí o plnou „profesnost� z hlediska sociologie profesí stále
spíše jen usilovalo. Plnohodnotná univerzitní příprava s dominantním podílem
teorie byla dlouhá léta v řadě vyspělých zemí spíše výjimkou. Uznání profese
spočívající na uznání významu uspokojení potřeby hladkého mezigeneračního
přenosu bylo a je spíše obecně deklarativní. A učitelé dodnes nemají vlastní
stavovskou komoru a závazné kodexy. Proto mnozí sociologové (např. Etzioni,
1969) užívají pro označení učitelství termín semi -profese (polo-profese).

Etzioni uvádí tři kritéria, která učitelství brání zařadit se po bok uznávaných
profesí:

(1) je vykonáváno ve velkých hierarchických byrokratických organizacích,
kde vládne princip administrativní autority a ne autority profesní;

(2) vykonavatelů povolání je příliš mnoho a

(3) mezi nimi je příliš velký počet žen (z hlediska sociálního uznání profese
platí, že práce žen je do značné míry stále ještě vnímána jako komple-
ment k roli mateřské a rodinné).

Obdiv k profesím obecně je ovšem již od 70. let minulého století rozrušován ně-
kterými kritikami, které zpochybňují výše uvedená kritéria (Bourdoncle, 1993).
Hargreaves pak pro učitelství hovoří dokonce o období de-profesionalizace uči-
telství, ačkoli jeho profesnost nebyla nikdy jednoznačná.

První z kritik bývá označována jako kritika „tyranie expertů (Lieber-
man, 1970; Schön, 1983). Napadá jako iluzi přesvědčení, že profesionálové jsou
účinnými experty. Upozorňuje na to, že hlavní problémy společnosti nejenže
nemizí, ale objevují se stále nové. Pro učitelství je důležité, že tahle skepse
podrývá jeden z pilířů autority učitelství – garanci významu učitelství význa-
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mem vědních a uměleckých poznatků jako výchozího základu učiva. Je tak
otřesena figura učitele – intelektuála.

Kritika politických pamfletářů (Illich, 1977) spočívá v obvinění profe-
sionálů, jako jsou lékaři, psychologové, právníci, že vlastně činí uživatele svých
služeb neschopnými a „mrzačí� je. Je tomu tak proto, že je činí závislými na
expertech a neschopnými uchopit svůj život do vlastních rukou. Svojí produkcí
totiž lidem „diktují� jejich potřeby, tužby, žádoucí hodnoty atd. Naplňování
ideálu služby tak pod pohledem této kritiky přestává být tak „ideální�. Učitel-
ství se tato kritika také týká. Postupně se stále více objevuje názor o škodlivosti
přehnané pedagogizace, ba didaktizace nejen školního, ale i mimoškolního a ro-
dinného života. Co je spojeno s formami záměrného vzdělávání a výchovy, je
vnímáno jako nevhodné, nežádoucí či dokonce škodlivé pro spontaneitu a utvá-
ření osobnosti dítěte.

Relativizující kritika interakcionistických sociologů (původně např.
Hughes, 1958; Becker, 1962) říká: významnější postavení určitého povolání ve
společnosti, jeho společenská vážnost není dána žádným obecným zákonem hlu-
bokých znalostí a altruismem služby společnosti. Je to výsledek sociální kon-
strukce, v níž platí schéma: „profese je to, co společnost za profesi uznává�.
Učitelství je z tohoto hlediska pod tlakem různých alternativ a politických roz-
hodnutí, která vedou k nezbytnosti opakovaně vyjednávat, přesvědčovat a vy-
bojovávat zdánlivě již vybojované uznání vysoké úrovně učitelství. Jakoby vel-
kým obloukem se vracejí pochyby o nutnosti dlouhého vysokoškolského vzdělání
učitelů, o nutnosti striktního vymezení učiva, o míře pedagogicko-psychologické
připravenosti učitelů apod.

Kritika historická tzv. sociologů konfliktu se opírá především o M. We-
bera a o K. Marxe. Jejich tezi o profesích můžeme vyjádřit následovně: „pro-
fese� není dána ani hlubokým věděním spojeným s morálkou služby, ani to není
náhodná sociální konstrukce. Je to výsledek politických procesů kontroly trhu
a pracovních podmínek a boje o tuto kontrolu.

Weberem inspirovaní sociologové (Collins, 1990) se domnívají, že profese jsou
typický produkt „byrokratizace� kapitalistické společnosti na principu statuso-
vých skupin a jejich „sociální uzavřenosti�. Ta se opírá o diplomy, o kontrolu
a omezování vstupu do skupiny, aby určití lidé pro sebe zachovali nebo zvýšili
tržní hodnotu své práce.

Marxisté jako Larsonová (1980) nebo Derber (1982) zase hovoří o prole-
tarizaci profesí. Ta se projevuje v procesu taylorizace (podobném, kterým
průmyslový kapitalismus zničil řemeslnou a kvalifikovanou dělnickou práci): na
základě vypjaté racionalizace dochází k drobení práce na kontrolovatelné, stan-
dardizované minimální úkony, v nichž konkrétnímu pracovníkovi uniká celek
práce a její smysl a je odříznut od jejího koncipování. Rozlišují „proletarizaci
technickou�, tj. ztrátu kontroly nad věděním a poznatky, jejichž nejsou produ-
centy (autory), a nad celkem pracovní činnosti. A dále „proletarizaci ideovou�,
tj. ztrátu kontroly nad finalitou (cíli a hodnotami) své práce a nad politickým
regulováním sociálních institucí, v níž ji vykonávají. Kontrolují za ně vlastně
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jiní. A to podle nich platí stále více i o takových profesích, jako je lékař, právník
nebo vědec.

Tradičně byla situace učitelství vnímána jako profesionalizace, tj. jako cesta
k dosažení parametrů (neměnných a ideálních) uznávaných profesí. Zmiňovaly
se některé oslabující charakteristiky učitelství (souhrnně např. Štech, 1994)
a hledaly se cesty k nápravě (např. důraz na zkvalitnění pregraduální VŠ pří-
pravy učitelů, boj za kariérní řád a stavovskou autonomii apod.). Vývoj však
ukazuje, že neotřesitelnost vybraných základních kritérií vážených profesí je
minulostí. Přesto se kritiky a debaty točí kolem několika základních kritérií,
která jsme zmínili.

Shrňme, že rozhodující pro vážnost pracovní činnosti (i přes uvedené kritiky
profesí obecně) jsou následující kritéria:

• práce vyžaduje hluboké vědění v doteku s jeho produkcí, tj. spe-
ciální vztah k poznání (což nutně vyvolává potřebu důkladné vysoko-
školské přípravy),

• vykonavatel povolání nese vysokou osobní odpovědnost (tj. cha-
rakterizuje ho maximální autonomie a minimální vnější kontrola
a schopnost účinné improvizace),

• práce je vysoce společensky prospěšná (jde o službu ve smyslu
uspokojování významné potřeby společnosti).

Učitelství je pak nejčastěji koncipováno ve třech základních modelech.

4.1.2. Tři alternativní modely učitele: dělník, řemeslník a umělec

Model „dělníka na poli poznání, resp. předávání poznání, se zdají pod-
porovat dva příznaky dokládající výše zmíněnou tezi o proletarizaci profesí.
Jednak je to již zmíněná ztráta kontroly nad vlastní prací. Činnosti učitelů
jsou stále více podrobovány metodám vědeckého řízení práce, jsou stále více
pod kontrolou vnějších expertů (na učivo, učebnice, na didaktiku, na hod-
nocení, na zacházení s dětmi atd.). Vše je plánováno (byť subtilními postupy
stanovování „cílových kompetencí žáků�, nabídkou vyučovacích strategií nebo
různých nástrojů evaluace vnitřní i vnější atd.). Mění se tak role učitele i povaha
vztahu učitel – žák. I když se navenek jeví, že už není v takové míře „předavate-
lem předžvýkaných poznatků�, je stejně zbavován vlastní autentické kontroly
pracovní činnosti. Druhým příznakem je narůstající objem pracovních úkolů
(velké počty žáků ve třídě, administrativní a vedlejší povinnosti, exploze úkolů
individualizované péče o nestandardní žáky atd.).

Pravý profesionál vykazuje znaky opačné: absenci výrazné vnější regulace
a autonomii s velkým prostorem svobody v „pohrávání� si s pravidly pracovní
činnosti.

Dlouho se zdálo, že učitelé v zemích OECD a EU podstupují zejména tech-
nickou proletarizaci a odolávají proletarizaci ideové. V posledních letech se však
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ukazuje, že lze hovořit i o výrazné proletarizaci ideové (zbavení kontroly nad
cíli, hodnotami a smyslem vzdělávání pod tlakem neoliberální a reformistické
ideologie, srv. Štech, 2007; Laval, 2004) a odolávání proletarizaci technické
(v posledních 15 letech je nápadné, jak učitelé nejsou systematicky „řízeni�,
pokud jde o normování a kontrolu procesů didaktických).

Model „řemeslníka v sobě spojuje – na rozdíl od „dělníka� – koncep-
torskou i vykonavatelskou funkci. Výkon práce není standardizovaný, ale smě-
řuje naopak k individualizovanému produktu. Práci vykonává relativně auto-
nomním způsobem a není výrazně zvnějšku kontrolován. Příprava na řemeslo
probíhá především nápodobou v praxi.

Oproti profesionálovi má však méně prostoru pro iniciativu a menší odpo-
vědnost vůči společenství (potřeba, kterou řemeslník uspokojuje, není pro spo-
lečnost tak bazální). Zdá se, že praktický výkon učitelství je bližší řemeslné
koncepci práce než expertským profesionálům. I povaha vědění (poznatků),
o které se opírá učitel, ho přibližuje spíše řemeslníkům než profesionálům: je
to zkušenostní poznání opírající se silně o praxi (ba dokonce vyžadující stále
více praxe), v níž se učí přímo od zkušenějšího kolegy. Poznání učitelů tak
je buď „mlčící� (Polanyiho tacit knowledge), nebo součástí praktické činnosti
(thinking-in-action D. Schöna). Není – v této řemeslné verzi – přiváděno k řeči
a uchopováno v pojmech, což znemožňuje teoretizaci a prohlubování přípravy
na profesi.

Uznávaní profesionálové (právníci, lékaři) se opírají především o soubor po-
znatků hlubokých, teoretických, tj. formalizovaných a systematických, vyžadu-
jících dlouhá studia na vysoké úrovni a především – speciální vztah k po-
znání, konkrétně dotyk a zasvěcení do metod a způsobů vytváření
poznání.

Je evidentní, že profesionalizace učitelství neznamená odmítat praktickou
zkušenost a nápodobu praktiků – znamená ovšem klást důraz na její reflexi
a teoretizaci.

Model „umělce nevylučuje ovládnutí speciální techniky práce a určitých
praktických dovedností, ale to není pro výkon práce umělce klíčové. V popředí
stojí důraz na osobnost učitele, její citlivost a kreativitu. Významné je
vyjádření autentické zkušenosti učitele jako osoby (svým způsobem jakoby to,
co sděluje, vlastně nebylo tím úplně nejpodstatnějším). Důležité je být zapálený,
mít rád svůj obor i děti. Učitelem stejně jako umělcem se člověk víceméně rodí,
a ne stává.

Shrňme, že každá z uvedených metafor představuje jinou vizi učitelské čin-
nosti, jinou povahu práce, jiný status učitelského povolání a jinou povahu vě-
dění (poznatků), o které se opírá (srv. např. Čapková, Slavík, 1994). Byť jde
o odlišné podoby učitelství, v realitě učitelské práce nejsou neslučitelné. Každý
učitel totiž kombinuje prvky těchto různých modelů. Povaha učitelské profese
je proto smíšená.
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4.1.3. Psychologický pohled

– učitelství jako vztahově vlivová profese

Učitelství je vztahovou profesí a jako všechny profese, v nichž je předmětem
práce vztah s druhým člověkem, je vystavenomnoha ambivalentním dilematům.
Tj. je tvořeno rozpornými situacemi, které nemají jednoznačné „správné� řešení
a nemohou přinést trvalé uspokojení.

Mezi hlavní rozporná dilemata patří následující:

• v učitelství není v podstatě možné dosáhnout ani po důkladné přípravě
jednoznačného úspěchu. Absolutní či definitivní úspěch výchovného po-
čínání nelze nikdy předvídat. Proto je to práce vysoce náročná. U pro-
fesionála se však očekává, že bude úspěšný, bude si vědět rady, bude
umět druhého ovlivnit;

• vztah mezi lidmi je v těchto profesích založen na moci. Většinou jedna
strana má převahu, vztah řídí a ovlivňuje druhého. Pro učitelství platí,
že jde o vztah se „slabšími� jedinci, kdy se nabízí mnoho příležitostí,
jak profesního postavení zneužít. Manipulace a zneužití moci jsou vel-
kým rizikem učitelství a hrozí neúspěchem („zničení� dítěte; odmítnutí
učitele apod.);

• obtížně se řeší rozporná skutečnost, že na jedné straně vede učitel žáky
k autonomii a samostatnosti. To je cílem veškeré jeho práce. Současně
však pracuje s jedinci nezralými, závislými a používá přitom prostředky,
které mohou tuto závislost prohlubovat (instruuje, vede, řídí, sankcio-
nuje žáky);

• podobné je i často neuvědomované dilema mezi snahou přiblížit se žá-
kům a vciťovat se do nich (být jejich „partnerem�) a potřebou odstupu.
Ten je naprosto nezbytný, aby mohl učitel nezaujatě, bez přílišného
afektivního zaujetí pomáhat a třeba hodnotit;

• z pohledu didaktického se učitel musí neustále vyrovnávat se zvlášt-
ním napětím mezi normativismem předávaného poznání a relativitou
jeho osvojování žáky. Na jedné straně si musejí žáci osvojit poznatky
dle závazných pravidel a norem jejich fungování, stejných pro všechny
(Pythagorova věta zůstává Pythagorovou větou, jen když všichni žáci
respektují základní vztahy mezi čtverci nad stranami trojúhelníka). Na
druhou stranu učitel v každodennosti čelí skutečnosti, že každý žák je
jiný, má své metody, způsoby myšlení, své předpoklady pro intelektuál-
ní práci atd. Tomuto relativismu praktického osvojování normativního
poznatku žáky musejí učitelé také vycházet vstříc, mají-li být úspěšní.

Navíc, pro vztahové profese platí, že příprava na zvládání zátěží profese
není věcí pouhé „inženýrské� aplikace bezrozporných poznatků. Její součástí je
dovednost analyzovat sebe sama (sebereflexe), své vlastní zkušenosti, pocity,
postoje atd. Hlavní problém učitelství, podobně jako psychoterapie, sociální
práce, pastorační práce, představuje skutečnost, že vše, co ovlivňuje úspěšnost
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práce nelze ani poznat a pojmenovat. Existují jakási tušená, pocitová jádra
nebo intuitivní sklony pedagogicky jednat, které ještě neumíme pojmenovat
a popsat, natož pak převést do návodů pro druhé (souhrnně srv. Štech in Havlík
a kol., 1998).

Z hlediska vybavenosti poznatky a dovednostmi tvoří klíčový problém uči-
tele identitní otázka: kým je vlastně učitel? Jeho poznatková základna je příliš
interdisciplinární (ví tohomoc, od každého něco, ale v ničem nejde do hloubky).
A vědy, o které se musí opírat (pedagogika, psychologie, sociologie, didaktiky),
mu neposkytují vždy pevnou oporu, neboť jejich poznatky jsou často kontro-
verzní, podmíněné, nejisté.

Souhrnně lze říci: učitelská profese je velice složitá, plná náročných, am-
bivalentních a dilematických situací. Přitom ji právě z tohoto hlediska dost
neznáme, a pak ani nejsme schopni ukázat, v čem všem její náročnost leží.
Sebevědomí učitelů a prestiž jejich profese však poroste tehdy, když dokážeme
podloženě upozorňovat na nemožnost zvládat její obtíže a dilemata bez hlub-
šího poznání, výzkumu i důkladné přípravy.

1. Uveďte hlavní charakteristiky ideálního typu profese podle funkciona-
listické sociologie.

2. Charakterizujte podle nich učitelství.

3. Co vyjadřuje označení semi-profese?

4. Jaké jsou nejčastější metafory (modely) učitelství?

5. V čem spočívá dilematičnost učitelství – uveďte alespoň tři základní
dilemata.

Shrnutí: Sociologické a psychologické teorie učitelství představují nejvliv-
nější pohledy na něj. Sociologické teorie, i přes mnohé současné kritiky vý-
lučnosti profesí obecně, zdůrazňují skutečnost, že učitelství plně nedostojí
charakteristikám dlouhé, teoreticky orientované přípravy opřené o „tajemné�,
resp. neběžné vědění a charakteristice maximální profesní autonomie a odpo-
vědnosti profesionála. Převládají metafory dělníka, řemeslníka nebo umělce na
poli poznání a jeho předávání. Psychologické teorie, zejména psychoanalyticky
inspirované, upozorňují na skutečnost, že učitelství je vztahovou profesí, jejíž
podstatou je vyvíjení vlivu na žáka. Jako takové je vystaveno mnoha hlubokým
ambivalencím a dilematickým situacím tvořícím jeho náročnost (moc vs. obava
ze zneužití moci; autonomie žáka vs. závislost na učiteli; nezbytný normativis-
mus poznatků vs. didaktický relativismus).
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PROFESIONALITA UČITELE V NEOLIBERÁLNÍ DOBĚ

(Esej o paradoxní situaci učitelství)

Stanislav Štech

Vnímavý pozorovatel soudobého dění na poli vzdělávání musel zazname-
nat témata převažující v řeči, jakou se zejména o školním vzdělávání hovoří.
Mám na mysli zdánlivě velmi nespojité obrazy dítěte jako středu výchovy,
školy jako efektivně fungujícího podniku, ředitele i učitele jako vzdělávacího
manažera, partnerství školy a podniků jako cesty ke zkvalitňování vzdělávání,
non-direktivního pedagogického vztahu jako žádoucího modelu vzdělávání, vě-
decké evaluace žáků, třídy, učitelů i školy, dále obraz rodin jako informova-
ných a racionálních spotřebitelů vzdělávací nabídky (svobodná volba vzdělání
pro své děti je imperativem), celoživotního vzdělávání flexibilně kompetentního
lidského zdroje (už ne tolik občana) atd.

To vše se odehrává v rámci naléhavě znějícího volání po reformě, která by
konečně byla tou pravou. Nemůžeme se přitom ubránit následující otázce: Exis-
tuje nějaký vztah a vnitřní souvislost mezi uvedenými dominantními figurami
diskurzu ovládajícího již skoro dvacet let oficiální „debatu� o školství a vzdě-
lávání?

Spolu s dalšími autory (Laval, 2004; Keller, 2007) se domnívám, že tato
souvislost spočívá v neoliberální odpovědi na potíže, možná krize, pozdně mo-
derní společnosti. Nemohu v tomto krátkém eseji podrobně rozebírat podstatu
a dopady neoliberalismu na společnost. Jsem však přesvědčen, že se nelze obejít
bez zamyšlení nad důsledky neoliberálních koncepcí společnosti pro vzdělávání,
chceme-li pochopit postavení a roli učitele dnes.

Neoliberální politika věří, že „vše, co je soukromé, je nutně dobré, a co je
veřejné, je nutně špatné� (Apple, 2004, s. 81). Tato ideologie ovládla nejprve
USA, kde podle M. Applea představuje kombinaci kulturního konzervatismu
a ekonomického radikalismu. Od 80. let minulého století dokázala prý obratně
skrývat mocenské zájmy stojící za poznáním a věděním. A to s pomocí me-
diálního prosazování závazné představy o způsobu vzdělávání a školském sys-
tému. Petrusek také upozorňuje, že „autonomie vzdělávacích systémů je v post-
moderní době čirou iluzí . . . – edukační systém je téměř totálně ’kolonizován’
politickým, a dnes zejména ekonomickým systémem a nepřímo nejvlivnějším
’tvůrcem idejí’ � [. . .] totiž systémem mediálním (Petrusek, 2007, s. 2). Apple
charakterizuje situaci v USA zcela konkrétními postupy, kterými držitelé (eko-
nomické) moci postupně prosazují představu o tom, jaké cíle má vzdělávání
sledovat, jaké výsledné „kompetence� jsou žádoucí a legitimní, jak má vypadat
škola – a které výsledky či funkce vzdělávání nestojí za řeč (tj. za financování).
Dokládá, jak federální úřady a vláda obratně prostřednictvím financování vý-
zkumu a skrytého prosazování „nezávislých� kritérií grantovými agenturami
podporují jen ty výzkumy, které produkují žádoucí obraz těch správných, „le-
gitimních� výsledků školního vzdělávání (Apple, 2003).
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Základní rys vzdělávacích reforem spočívá dnes podle mnohých kritiků neo-
liberalismu v kolonizaci veřejného zájmu soukromým (nejdůsledněji to vyja-
dřuje Le Goff, 2003). Vzdělání a škola se totiž staly významným místem civili-
začního napětí mezi dvěma tendencemi. Jednou z tendencí je stále se zvyšující
role vědění a znalostí v ekonomických procesech, druhou tendenci představují
omezení daná celosvětovou soutěží ekonomik velící maximálně rentabilizovat
náklady, včetně nákladů na „lidský kapitál�. To je termín postupně vytlačující
dříve běžné termíny jako „jedinec�, „občan�, „pracovník� apod. Lidský kapitál
ovšem nejlépe vystihuje skutečnost, že akumulace kapitálu je dnes významně
závislá na inovacích, tj. na elaboraci, usměrňování a předávání vědění. A to
je stále ještě hájemstvím především státem řízených škol (ve kterých je ovšem
předáváno i poznání z hlediska potřeb ekonomiky, tj. podniků a podnikatelů,
zcela „nadbytečné�, což zvyšuje náklady, a tím snižuje konkurenceschopnost
zemí s takovým „neefektivním� veřejným školstvím).

Současné školské reformy lze proto nejlépe označit jako orientované na kon-
kurenceschopnost (competitivity-centred, podle M. Carnoye, 2000). Decentra-
lizace, snižování výdajů z veřejných prostředků, přenášení nákladů na rodiče
a na školy samotné a tzv. profesionalizace učitelů jsou pak projevem tohoto
tlaku na konkurenceschopnost školských systémů.

Připomeňme, že systematické školní vzdělávání a školská politika se zrodily
v rámci upevňování národních států na konci 19. století. V průběhu 20. století,
v Evropě zejména v souvislosti se směřováním k sociálnímu státu, vždy kladly
důraz na zájem celku. Národní, jazyková, politická a ekonomická společenství
byla příliš křehká na to, aby mohla riskovat nějakou příliš volnou hru individuí
právě na poli výchovy a vzdělávání. Škola, jejíž těžiště kdysi leželo zejména
v široce pojaté přípravě občana na společenský, kulturní a politický život, je
současnými reformami směřována k přípravě dětí na budoucí (velmi nestabilní)
povolání.

Dochází tak zjevně k jednomu z největších zlomů v historii školního vzdě-
lávání. Tradičním významným úkolem školy bylo „vyvažovat rozbíhavé a ano-
mické tendence západních společností poznamenaných narůstající profesní spe-
cializací i rozmanitostí a rozporností individuálních zájmů�. Jejím úkolem více
než století bylo „formování občana, nikoli uspokojení uživatele, zákazníka nebo
spotřebitele� (Laval, 2004, s. 9). Tak vzniká zcela nový rozpor: vzdělávání pro
flexibilitu v proměnlivých sítích orientované na užitečné informace (a ovšem
na „práci s nimi�, nikoli na neužitečné a zdlouhavé porozumění jejich hloubce)
není v souladu s předpokladem dříve zřejmé stability kultury a jejích hodnot,
kultury, do níž dítě uvádíme. Laval mluví o „nomadismu� vlastním této eko-
nomizující vizi vzdělávání a o dezintegrující se sociální a kulturní sféře (ztráta
hodnotových jistot, narušení sociálního pouta, nejistota, rostoucí anomie atd.).
Učitelé pak mají v této zlomové době před sebou skutečně nemožný úkol. Vzdě-
lávat předpokládá uvádět do invariantů kultury. Jak to však dělat ve světě bez
stabilních opor, kde jedinou oporou je, že všechno je relativní, vedeno parti-
kulárními zájmy (jedinců, podniků) a instrumentálně orientované (předávané
poznatky musejí být vždy nástrojem k dosahování jiných, pragmatických cílů)?
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Opomíjenými důsledky takových „reforem�, kdy soukromé kolonizuje ve-
řejný zájem, jsou podle Kellera „výrazná redukce šíře hodnot, jež jsou žákům
a studentům v učebním procesu zprostředkovávány, dále pokles autonomie škol
i jejich pedagogických a vědeckých pracovníků ve vztahu k soukromým firmám
a prohlubující se sociální i etnická segregace žáků a studentů� (2007, s. 116).

Proč však, napadne nás, je nový model školy relativně atraktivní, proč re-
formy část veřejnosti podporuje a hlásí se k nim (obvykle s výjimkou většiny
učitelů označených médii promptně za konzervativní zpátečníky)? Protože není
uspokojivě vyřešen v minulých desetiletích otevřený nárok na rovnost všech
před vzděláním (nejen na rovnost přístupu a příležitostí, ale i na rovnost vý-
sledků)? Nedostatek prostředků ve školství i učitelů působících v přeplněných
třídách neumožňuje těchto aspirací dosáhnout. Alespoň ne u všech, kteří by
na to měli a chtěli. Naopak, při „logickém� nedostatku veřejných prostředků,
jejichž zvyšování nebo jen udržení nevyhovuje kritériím zvýšené rentability, se
neoliberální řešení jeví jako ideální a univerzálně aplikovatelné.

Uvedený tlak nevnímáme ovšem také proto, že neoliberální koncepce uplat-
ňuje postupy, které sociolog Le Goff označuje jako „něžné barbarství� (2003).
Nejcyničtější utilitární cíle – formovat pracovní sílu flexibilní, tj. pružně použi-
telnou, loajální vůči firmě, sdílející především cíle a hodnoty budoucích zaměst-
navatelů – jsou prezentovány jaksi jemně, v obalu slov o autonomii a odpověd-
nosti žáků/studentů, o jejich neustálém objektivním či „vědeckém� hodnocení
i sebehodnocení a o plném rozvoji jedinečné osobnosti každého z nich. Hlavním
cílem je přesvědčit každého, že se mu vlastně žádné násilí neděje, protože jde
o jediné možné pojetí moderního vzdělávání. Navíc, vše se samozřejmě děje
„v nejvlastnějším zájmu žáků�.

Možná je však zbytečné volit katastrofický tón hlásající destrukci školy. Tváří
v tvář evidentní de-scholarizaci přece vidíme narůstající pedagogizaci ostatních
sfér. Vedle neustávající kritiky zatuchlé školy a tradičních autoritářskýchmetod
učitelů doprovázené idealizací domácího vzdělávání a všech možných i nemož-
ných alternativ (Pupala, 2004) se setkáváme s rostoucím počtem podnikových
škol, vyzdvihováním neformálního a informálního vzdělávání a konečně s nově
definovaným celoživotním učením. Toho všeho jsou plná nejen média, ale i zá-
sadní dokumenty OECD, EK nebo Světové banky. Možná jde jen o hlubokou
transformaci školy. Pak je třeba se ptát, jaká je logika této transformace a jaké
jsou její pravděpodobné důsledky.

Základní rysy neoliberalismu ve vzdělávání

Také u nás jsme již více než patnáct let svědky přípravy terénu pro neo-
liberální ofenzivu na poli školního vzdělávání. Ta nyní přichází. Odborníci z In-
stitutu pro sociální a ekonomické analýzy „doporučují také vyhlásit veřejnou
soutěž k revizi školské reformy. Za důležité považují zejména podporovat roz-
manitost, přenést ještě větší míru rozhodování na školy i učitele a zaručit rovné
podmínky pro státní a nestátní instituce ve školství�. (Zpráva ČTK 7. listopadu
2006)

Becvar - text.indd   273Becvar - text.indd   273 26.11.2010   11:09:5526.11.2010   11:09:55



274

Jde o jednu z běžných zpráv, na které jsme si už přivykli. Je pro nás již
banální a vlastně ničím nezaráží. Domnívám se, že v sobě skrývá základní po-
selství neoliberální ideologie, které se snaží tvářit samozřejmě – jako všechny
ideologie deroucí se k moci nebo chtějící si moc upevnit. I takové věci, jako je
funkce vzdělávání, jeho obsah a jeho cíle, jsou záležitostí ničím neomezovaného
svobodného dohadování (veřejná soutěž) a zadání je už předem jasné a ne-
předkládané ani k diskusi. Hlavně jde o rozmanitost – otázka obsahu, hodnoty
a cílů nabídek, které budou v soutěži prezentovány, je zřejmě vedlejší. A jde
jistě o svobodu rozhodování a volby těch, kteří koneckonců vzdělávání realizují,
a to bez zbytečných omezení svrchu. Na závěr zní otevřený verdikt ukončující
chápání vzdělávání jako veřejné služby, protože definuje veřejné vzdělávací in-
stituce jako jednoho z mnoha hráčů na tomto poli. Ostatně, i učitelé, rodiče
a žáci jako hráči mají být členy nově znějícího orchestru, kteří ani moc nepo-
třebují zbytečně svazující partitury (stačí rámce), ani dirigenta (stát), jenž se
jeví neliberálně direktivní.1

Základní postuláty vzdělávacího neoliberalismu lze formulovat následovně.

Nejprve je třeba v souladu s klíčovou úlohou trhu uznat, že vzdělání je
zboží, jehož hodnotu určí spravedlivě a objektivně jedině trh. Protomusí vzdě-
lávání vstoupit do hry nabídky a poptávky a respektovat pravidla volné soutěže.
Pro učitele to ovšem znamená novou roli – být tak trochu prodavači co nej-
atraktivnější nabídky. Už nezáleží jen na hodnotě „o sobě�, resp. na kulturní
hodnotě konkrétních poznatků. Každému „zákazníkovi� se navíc musí dostat
podle jeho chuti, zájmu a ochoty vynakládat úsilí. Ideologie individualizace
a diverzifikace po vzoru trhu se zbožím je v souladu s neoliberálním pojetím
světa. A na učitelích je, aby se adaptovali na tyto požadavky. Pojetí vzdělání
jako zboží tedy legitimizuje druhý postulát.

Tím je postulát invidualizace a nadřazení individuálního, privátního
zájmu zájmu společnému. Společnost je tak společností individuí, která mají
nárok na uspokojení jedinečného zájmu, potřeby, zkrátka „osobnosti� jako oso-
bitosti. Atomizace společnosti a individualismus byly mnohokrát sociology a fi-
lozofy (Elias, 1987; Lipovetsky, 1999, 2001) popsány. Na poli školního vzdělá-
vání, jak kriticky ukázal ve svém eseji B. Pupala (2004), se neoliberální postoj
projevuje prosazováním co největší rozmanitosti vzdělávacích programů, vy-
učovacích metod a škol. Imperativ individualizovat se projevuje ve vyzdviho-
vání pedagogických projektů, individuálních vzdělávacích programů a různých
aktivizačních metod (aktivizujících ale k čemu a s jakým výsledkem zůstává
často zamlčeno). Kdokoli by chtěl nějak svrchu dirigovat, omezovat nebo do-
poručovat, je zpátečnický a chybí mu demokratický, tj. liberální postoj.

1 I podle Evropské komise se učitelé v takovém novém školství mají stát „průvodci,
tutory a mediátory	 (Mémorandum, 2000, s. 32) doprovázejícími izolované jedince na jejich
vzdělávací cestě. Ušetřeny však nezůstávají ani podpůrné pedagogické a psychologické služby,
kterými se zde zabývat nebudu: „Budoucí role profesionálů v oblasti poradenství může být
popsána jako role „makléře� na burze. Maje na mysli zájmy klienta, je „poradenský makléř�

schopen zužitkovat a přizpůsobit širokou škálu informací pomáhající mu nejlépe rozhodnout

o jeho budoucím směřování	 (cit. d., s. 33).
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Proto je třetím klíčovým postulátem deregulace, tj. svobodná a odpo-
vědná volba. Heslo „méně státu� vyjadřuje na poli výchovy a vzdělávání
představu, že žádného tvůrce společné, obecné vzdělávací politiky a garanta
její realizace nepotřebujeme. Stát má být nanejvýš neutrální arbitr případných
sporů mezi svobodnými jedinci hrajícími svou hru na vzdělávacím trhu. Do-
konce existuje mezi řádky se objevující tendence, aby byl jen jedním z hráčů
a arbitrem byl právě jen trh (tj. statisticky doložený zájem rodičů a žáků).

Výsledkem je, že se prosazuje svobodná volba rodičů, která znevýhodňuje
ty, kteří – vyjádřeno typicky eufemizující neutrální dikcí liberalismu – „mají
slabší vyjednávací sílu a pozici v síti sociálních vztahů� či nejsou dobře „infor-
movanými spotřebiteli� (sociolog Boudon).

Výsledkem je také nekvalita pro jedny a elitní vzdělání pro jiné, kterážto
distribuce není logickým důsledkem naturální distribuce schopností, jak se nám
snaží namluvit ideologové neoliberálního školství, ale důsledkem právě výše
uvedené „informovanosti�.

Jedním z důsledků je pak také utilitaristická koncepce vzdělávání. Ta
má dva efekty: první spočívá ve snaze přizpůsobit školu životu, resp. světu
práce. Představy světa práce ovšem formulují a vyjadřují především podnika-
telé. V těchto představách se většinou neodděluje analýza trhu práce od přání
a představ konkrétních skupin podnikatelů. Jimi formulované cílové dovednosti
a vzdělání – flexibilita, komunikace, tvořivost atd. – prozrazují především přání
dostat „hotové� zaměstnance a nemuset do nich příliš investovat. Druhý efekt
je poněkud skrytý: pod tlakem požadavků na užitečnost a přizpůsobení vzdě-
lání životu budou celé oblasti kultury, které se hůře směňují na trhu, postupně
vytěsňovány z garantovaného vzdělávání. Škola začíná rezignovat na au-
tonomii školní kultury a na její kultivaci.

Důsledky nadvlády neoliberalismu pro školní kulturu

Hlavním předmětem neoliberální kritiky školního vzdělávání, včetně základ-
ního, je tedy jeho údajná neefektivnost, nedostatečná rozmanitost a uzavřenost,
tj. nepřizpůsobenost požadavkům života a světa práce.

Škola však nemá nějaký anachronicky motivovaný odpor vůči rozmanitosti
a impulzům z vnějšího světa. Její snahu uchovat autonomii školní kultury mů-
žeme vykládat také jako odmítání sdílet hlavní nectnosti liberálně tržního pro-
středí: podléhat obsesi aktuálnosti a přikládat neúměrnou váhu pomíjivému
(s neochotou rozlišit trvalé od pomíjivého), příliš ctít kult vnějšího efektu (spek-
takulárnosti) a rezignovat na předávání poznatků a dovedností ve prospěch
tzv. kompetencí.

Důraz na aktuálnost činí z toho, co se právě děje, synonymum „význam-
nosti�. Vždyť právě o tom, co zajímá lidi ve světě mimo školu, by škola měla
děti zpravovat. Hodnota takových poznatků a informací jakoby vyvěrala z ak-
tuálnosti samotné. Avšak škola a to, co se v ní předává, se vymezuje v podstatě
proti aktuálnosti. Základní vzdělání je všechno jen ne to, co je dílem oka-
mžiku. Naopak, ve škole stojí za předání jen to, co je prověřeno časem.
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Podrobování se diktátu aktuálnosti vede k redukci kultivační funkce vzdě-
lávání na úzce pragmatickou funkci přípravky na praktický život. Děti, které
posíláme do školy, si sice potřebují osvojit i praktické poznatky a dovednosti.
Všechny však především potřebují školu, aby mohly společně zažít hodnotu
něčeho trvalého a nepomíjivého. Něčeho, co nás výrazně charakterizuje jako
členy společné kultury. Ať už jsou to stejné básně nebo Archimédův zákon.
Vždy musí být shoda na minimálním souboru prvků kultury, kterými musejí
projít všichni její členové. Škola má vytvářet vhodné podmínky pro sdílení vy-
braných poznatků, hodnot a symbolů umožňujících identifikaci jedince s jeho
společenstvím. Spolu s poznatky se předává také (a řekl bych především) spo-
lečné povědomí o věcech, událostech, idejích, osobách, které nás charakterizují,
patří k nám a my k nim. Zakládají pocit sounáležitosti, byť pro někoho budou
v budoucnu jen matně tušené a velká část je dokonce zapomene. Koncipovat
obsah základního vzdělávání příliš diverzifikovaně a individualizovaně se nemusí
vyplatit.

Jak říká sociolog Elias, společný život vždy podstupuje riziko, že bude zne-
možněn, když má emancipace jedince nebo skupin tendenci stát se sama sobě
cílem (Elias, 1987). To nastává tehdy, je-li taková emancipace kladena jako ab-
solutní a je-li zbavena instituujícího momentu, jímž je symbolicky pevné uspo-
řádání představ, postojů, událostí,míst a osob. Prosazovat společné v sobě tedy
nutně zahrnuje žádoucí uniformitu a stejnost, která stanovuje hranice indivi-
duální své-voli. Proti liberálnímu právu na svobodně formulovaný individuální
zájem škola hájí právo na stejnost před kulturou.

Kult vnějšího efektu (spektakulárnosti) je dalším důsledkem neoliberální
kritiky konzervativní mise školy. Názorně to ukazuje soustředěnost této kritiky
na vnější formy či nástroje vzdělávání. Opěvovánímoderních informačních tech-
nologií a dalších především vyhledávacích a zobrazovacích instrumentů jde ruku
v ruce s kritikou učení postaveného na kultivaci paměti, zdlouhavé pojmové
práci a disciplinované a disciplinující námaze. Jakoby první mělo nahradit to
druhé. Problém samozřejmě nespočívá v tom, že by třeba internet nebo e-lear-
ningové formy vzdělávání nemohly být ve škole či mimo ni účinným nástrojem
získávání informací a práce s nimi. Potíž spočívá v tom, že obracíme vztah
prostředek – cíl, resp. činíme z nástroje účel sám o sobě a vytěsňujeme na
okraj otázku obsahu a smyslu vzdělávací/poznávací činnosti. Totéž by se dalo
říci o nekritickém očekávání kladeném na inovativní formy organizace výuky
a metod. Kritika má v tomto bodu ovšem pravdu: škola je při plnění své zá-
kladní mise skutečně opakem spektakulárnosti. Absentuje v ní vnější líbivost,
klade důraz na umírněnost a všední („šedivou�) práci vyžadující především
disciplínu.

Ostatně, s tímto rysem souvisí empiricky doložený pokles významu kogni-
tivní (pojmové) práce ve prospěch „mýtu tvůrčího génia�, který se ve škole
s lehkostí a tvořivostí zmocňuje učiva (srv. Slavík a kol., 2005). Zdůrazňovat
význam přesně definovaného učiva je vůbec projevem jakéhosi zpátečnictví.
Právě sem tzv. kurikulární reforma napřela hlavní síly.
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Třetím rysem neoliberální ofenzivy je tedy tlak na opuštění důrazu na osvo-
jování konkrétních poznatků ve prospěch utváření kompetencí, učiva ve pro-
spěch rámců, školně specifického obsahu ve prospěch každodennosti a praktické
využitelnosti. Ponechme stranou, že tzv. kurikulární reforma představuje ve
většině případů jen obrácení důrazu z předmětu na přísudek („žák se má naučit
počítat se zlomky� se mění na „žák se má naučit vypočítat a v souvislostech
aplikovat zlomky�). Hlavně však představuje naprosto neuvědomovaný ústu-
pek podnikatelské ideologii a jejím zájmům. Evropská komise (Sdělení KOM
(2006) 33 v konečném znění nazvané Podpora podnikatelského smýšlení pro-
střednictvím školního vzdělávání a školství) přitvrzuje kampaň za zavedení vý-
chovy k tzv. podnikatelskému smýšlení již do základních škol. Argumentem při-
tom je, že zaostáváme v inovacích a podnikavost je hlavním předpokladem pro
inovace; podnikavost sama obecně předpokládá iniciativnost, tvořivost, schop-
nost pružně řešit problémy. Jaksi samozřejmě se přitom předpokládá platnost
– nijak nedoložená – dvou tezí: nejvíce podnikavosti musejí mít logicky podni-
katelé, a proto je třeba jim dát větší váhu v ovlivňování školního vzdělávání,
a také, že místo školních neužitečných poznatků je nutné formovat od nejra-
nějšího věku volně definované kompetence, se kterými si svět podnikání pružně
poradí.

Model založený na kompetencích jako cílech vzdělávání nahrazujemodel kva-
lifikační. V kvalifikačnímmodelu společnost prostřednictvím státu garantuje, že
nositel vysvědčení zvládl soubor dobře kontrolovatelných poznatků, dovedností
a postojů. A to právě jen školních, tj. takových, za které škola a učitelé mohou
opravdu nést odpovědnost. Kvalifikace je tak především sociální kategorií, s níž
se pojí soubor garancí a práv.

Naprosto mlhavý pojem kompetence pochází, jak ukazují F. Ropé a L. Tan-
guy (1994), ze sféry odborného (profesního) vzdělávání. Jeho pojetí a instru-
menty se mají stát modelem veškerého vzdělávání, od předškolního po vysoko-
školské. Zdánlivá neutralita pojmu (jde o univerzální psychologický či peda-
gogický pojem vázaný výlučně na jedince) zastírá skutečnost, že jde o velmi
nejasné propojení teoretických poznatků s praxí. A Laval (2004) připomíná,
že jako taková se kompetence vřazuje do světa nástrojů evaluace, kontroly, do-
hledu a postupného hledánímaximální racionality. Tento svět je ovšem více svě-
tem zaměstnavatelů, kteří určují a přizpůsobují soubor vyžadovaných postupů
a dovedností uskutečnit konkrétní operace podle kritérií rentability. Kompe-
tence je tedy ve svém konečném určení to, čím je jedinec užitečný v systému
organizace výroby/produkce. Důležitější než efekt větší mlhavosti představy
o cílech vzdělávání je však symbolická a strategická funkce zavedení tohoto
pojmu. Ten je základem novýchmocenských vztahů mezi sociálními skupinami,
protože se jím zavádí asymetrie ve prospěch zaměstnavatelů, podnikatelů, eko-
nomické praxe na úkor školy, učitelů i studentů, všeobecné kultury.

Podléhání neoliberálním tlakům tedy vede k oslabení autonomie školní
kultury, resp. k oslabení jejího autonomního poslání. Ve škole s autonomní
kulturou děti dostávají odpovědi na otázky. Z hlediska kulturní funkce školy
není ani tak podstatné, že otázky jsou předem dané učitelem nebo v osnovách
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a žák je neobjevuje, ani že nejsou prakticky použitelné pro život – důležitější
je, že jsou to otázky, které by dětem nikde jinde nebyly kladeny. Nejsou
dost aktuálně dráždivé, spektakulární a „praktické�. Tlak vyvíjený na školy,
aby vyhověly těmto požadavkům, pak vede k oslabení pozice učitelů, k jejich
neustálému znejisťování až dehonestování (Další Sdělení EK KOM (2007) 392
v konečném znění kritizuje učitele za řadu nedostatků a dva ze čtyř „léků�,
které nabízí, jsou: zvýšit mobilitu učitelů ZŠ a SŠ po světě a zvýšit výrazně
počet partnerství s podnikatelským sektorem).

Co to znamená pro učitelství a jeho ambici být profesí?

Nejdříve je třeba velmi stručně připomenout historii profesí a úsilí pedago-
gické komunity o plné uznání profesionality učitelství. Učitelství vždy trpělo
tím, že není tak úplně považováno za profesi podle kritérií sociologie profesí.
Dlouhá desetiletí byla nejvýše ceněná povolání identifikována v ideálních ty-
pech blížících se povolání lékaře, právníka nebo dalším „svobodným povolá-
ním�. Toto dlouhé období vrcholí zhruba v polovině 20. století, kdy je označení
„profese� vyhrazeno jen několika málo vyvoleným povoláním, mezi která se uči-
telství nepočítá. Je to období označované některými (Bourdoncle, 1993) jako
období fascinace profesemi či jako triumf profesí. Jejich idealizace kulminuje
v idealtypu funkcionalistických sociologů (T. Parsons, 1958). Ideální typ profese
zdůrazňuje u profesionálů speciální, hluboké vědění, poznatky získané dlouhou
přípravou na nejvyšší (teoretické) úrovni a dále ideál služby. Znamená to, že
profesionálové jsou lidé, kteří ve své pracovní činnosti využívají poznatky, které
nejsou běžně dostupné každému. Ideál služby činí z profesionálů lidi, kteří mají
vyšší poslání či funkci ve společnosti – nevykonávají svou práci jen kvůli ob-
živě, ale také a především proto, že uspokojují významnou potřebu společnosti
(otázky zdraví a života, řádu vztahů mezi lidmi apod.). Proto také mají od spo-
lečnosti zvláštní mandát (svobodu či autonomii) – mohou se řídit sami. Tento
obdiv k profesím je již od konce 60. let minulého století rozrušován některými
kritikami, které zpochybňují výše uvedená kritéria (Bourdoncle, cit. d.).

První z kritik bývá označována jako kritika „tyranie expertů (Lieber-
man, 1970; Schön, 1983). Napadá jako iluzi představu, že profesionálové jsou
účinnými experty. Poměřuje jejich vědění kritérii praktické změny a rychlého
řešení problémů každodenního života. Upozorňuje např. na to, že lékaři, práv-
níci, vědci nezabránili rostoucí chudobě, životní prostředí se zhoršuje, právní
povědomí lidí se příliš nezvyšuje,mezilidské vztahy nejsou kvalitnější atd. „Hlu-
boké vědění� profesionálů je nejen neúčinné, ale samo občas vytváří problémy
nové (negativní důsledky vědy a nových technologií). Učitelé aspirují na uznání
své profesnosti a bojují za povýšení své přípravy na univerzitní úroveň, za její
prohloubení a prodloužení. Vedou však svůj boj v době, kdy vědeckost profese
vyjádřená univerzitním diplomem jako kritérium uznání ve společnosti přestává
oslňovat a není již jednoznačnou zárukou akceptace povolání jako nezpochyb-
ňované profese.

Kritika politických pamfletářů (Illich, 1977) spočívá v obvinění profesio-
nálů, jako jsou lékaři, psychologové, právníci, že vlastně činí uživatele svých
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služeb neschopnými a „mrzačí� je. Je tomu tak proto, že je činí závislými na
expertech a neschopnými uchopit svůj život do vlastních rukou. „Diktují� totiž
lidem jejich potřeby, tužby, žádoucí hodnoty atd. Naplňování ideálu služby tak
pod pohledem těchto kritiků přestává být tak „ideální�. Významná je skuteč-
nost, že další z nezpochybnitelných parametrů profese (povaha a kvalita služby
společnosti) byl poněkud otřesen. Naopak, podezřelým se stává zaštiťování se
službou celku, patos profese jako poslání je ironizován. Společnost rozumí důvo-
dům zištným, nezištná dimenze je vykázána do sfér mimoprofesních. Zaklínání
se učitelů posláním vychovávat a zajišťovat mezigenerační kontinuitu je tak
buď podezřelé, nebo svádí k ironii.

Kritika historická tzv. sociologů konfliktu se opírá především o M. We-
bera a zejména o K. Marxe. Jejich tezi o profesích můžeme vyjádřit násle-
dovně: „profese� se postupně stávají pracemi jako každá jiná. Stále více jde
o námezdní práci v hierarchických organizacích, kde jsou profesionálové podro-
bováni kontrole a moci druhých – důsledkem je „proletarizace� profesí. Ta se
projevuje v procesu taylorizace, tj. na základě vypjaté racionalizace dochází
k drobení práce na kontrolovatelné, standardizované, minimální úkony, v nichž
konkrétnímu pracovníkovi uniká celek práce a její smysl a je odříznut od je-
jího koncipování. Rozlišují „proletarizaci technickou�, tj. ztrátu kontroly nad
věděním a poznatky, jejichž nejsou producenty (autory), a nad celkem pra-
covní činnosti. A dále „proletarizaci ideovou�, tj. ztrátu kontroly nad finalitou
(cíli a hodnotami) své práce a nad politickým regulováním sociálních institucí,
v níž ji vykonávají. Kontrolují za ně vlastně jiní. A to podle nich platí stále
více i o takových profesích, jako je lékař, právník nebo vědec.

Tradičně bylo postavení učitelství pojímáno jako profesionalizace, tj. jako
(nadějná) cesta k dosažení parametrů (neměnných a ideálních) uznávaných
profesí. Zmiňovaly se některé charakteristiky oslabující učitelství (souhrnně
např. Štech, 1998) a hledaly se cesty k nápravě, např. důrazem na zkvalitnění
pregraduální vysokoškolské přípravy učitelů, bojem za kariérní řád a stavovskou
autonomii apod. Vývoj však ukazuje, že neotřesitelnost vybraných základních
kritérií vážených profesí je minulostí.

Shrňme, že pod tlakem neoliberalismu jsou zpochybňována následující kri-
téria považovaná za rozhodující o vážnosti (profesnosti) pracovní činnosti.

První kritérium zní: práce předpokládá hluboké vědění v doteku s jeho pro-
dukcí, tj. speciální vztah k poznání, který vyžaduje důkladnou a dlouhou
vysokoškolskou přípravu. Ta je obvykle široká a nespecifická, tj. není oriento-
vána převážně řemeslně na praktické grify. Akademická příprava učitelů, jejíž
délka, hloubka a šířka souvislostí je dnes opakovaně zpochybňována, je naopak
předmětem kritiky, že není dost praktická a neodpovídá požadavkům
vzdělávacího trhu (čerství absolventi fakult prý neumějí ani pracovat s třídní
knihou, zvládnout rodiče na schůzce nebo si poradit s příliš rozsáhlým učivem).

Druhé kritérium předpokládá, že vykonavatel povolání nese velkou osobní
odpovědnost (tj. charakterizuje ho maximální autonomie, minimální vnější
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kontrola a schopnost účinné improvizace). Neoliberální koncepce autonomii
podporuje a posiluje. Jde však o formální „svobodnou� volbu, o výběr a uspo-
řádání učiva ve školním vzdělávacím programu, o volbu metody nebo systému
hodnocení. Neopírá se o definovaný obecný zájem, o informovanost, tj. o připra-
venost učitelů na takovou volbu. Vnucená tvořivost, průřezovost, mezipředmě-
tovost nestimuluje autonomii o nic více než předepsaná disciplína. Příklad ku-
rikulární reformy a fáze přechodu od rozpracování RVP do ŠVP je toho dokla-
dem. Navíc, jak již bylo zmíněno, v kurikulární reformě ustupuje odpovědnost
za obsah (tj. za poznatky a jejich sítě) cílům v podobě vlastností a dovedností
žáka, které se nápadně podobají profilu ideálního pracovníka v dnešním světě
práce (flexibilita, tvořivost, komunikace, počítač, samostatné řešení problémů).
Tedy něco, za co učitelé mohou nést odpovědnost, je nahrazováno něčím, za co
lze odpovědnost nést opravdu jen velmi těžko (do formování kompetence vstu-
puje množství učitelem nekontrolovatelných faktorů). V empirickém výzkumu
bylo zjištěno (Chalupová, 2002), že pokud jde o odpovědnost, problém vidí uči-
telé přesně v tomto smyslu. V jejich diskurzu se téma osobní odpovědnosti člení
na odpovědnost za „naučení� a „odpovědnost za děti� v širším slova smyslu.
Předat účinně poznání, naučit, je hlavním posláním jejich práce, ale veřejností
je to vnímáno jako něco samozřejmého nebo je to hlasateli reformy dokonce
ironizováno. Odpovědnost za komplexnější rozvoj dětí není jasně operaciona-
lizovaná, svým způsobem není tím hlavním, k čemu škola slouží, ale učitelé
pociťují tlaky na ni mnohem silněji. Představuje silný zátěžový faktor. Učitelé
tak čelí rozporným tlakům. Na klíčovou funkci „naučit� dnes veřejnost klade
menší důraz a učitel má relativně velkou autonomii, která se může projevovat
až nejistotou. Na funkci „hlavně rozvíjet osobnost a kompetence� se pozornost
veřejnosti zaměřuje až neúměrně. Jde však o sféru mlhavě definovanou a učitel
neví, jak této odpovědnosti dostát.

Třetí kritérium chápe práci jako vysoce společensky prospěšnou (jde
o službu ve smyslu uspokojování významné potřeby společnosti). V součas-
nosti se nejen nenosí patos, ale učitelská práce je stále více banalizována
nabídkou (údajných) alternativních zdrojů vzdělávání – od domácího vzdě-
lávání, přes různé jiné třeba soukromé vzdělávací instituce nebo podniky, až po
internet. Školní vzdělávání je pak masivní kritikou kladeno dokonce níže než
uvedené alternativní zdroje. A to bez pochopení komplexnosti potřeby, kterou
naše kultura pomocí instituce školy uspokojuje.

Učitelé jsou si přitom dobře vědomi, že vykonávají práci, která uspokojuje
významnou (a veřejně nepopiratelnou) potřebu společnosti: zajistit hladkou
mezigenerační transmisi či kontinuitu. V realitě je však způsob zajišťování této
potřeby vystaven mnohé kritice pramenící v ideových východiscích neolibera-
lismu: od kritiky poslání (měli by vzdělávat „pro život� a více individualizovaně
a diverzifikovaně), přes kritiku profesních dovedností (vzdělávají špatně, pro-
tože předávají poznatky a konvenční hodnoty a neformují kompetence), až po
kritiku za nedostatečnou připravenost na požadavky doby (např. za neochotu
podbízet se rodičům spektakulárními kousky).
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Jak nepropadnout pesimismu a co dělat?

Vyostřil jsem svůj pohled tak, že skoro každá teze by vyžadovala nuanci,
jemnější rozlišení a určitou korekci. Jedině takto však jsem schopen vyslovit
otázky, které bohužel ve veřejně znějícím chóru implicitního taken for granted,
samozřejmého jednoznačna, už skoro patnáct let zaslechnu jen zřídka.

Co tedy můžeme dělat? Konkrétní recepty nabídnout nemohu, jen určité
směry a horizonty.

1. Především stojí za pokus vrátit školní kultuře její autonomii a resti-
tuovat v širokém společenském povědomí její význam. Na mysli mám
např. potřebu ukázat specifika kognitivní socializace ve škole a pozitivní
vývojový význam formalizací a de-kontextualizované pojmové práce.
Bude to práce složitá, protože to znamená získat na svou stranu aspoň
část médií představujících ve své většině jednostranné hlasatele eduka-
tivního liberalismu.

2. Urychleně je proto třeba posílit kvalitní pedagogický výzkum a teorii,
abychom měli argumenty a byli přesvědčiví; přitom usilovat o srozumi-
telnost a lepší propagaci výsledků kvalitního výzkumu.

3. Vytvářet společenství akademiků, praktiků, zaměstnavatelů a vést dia-
log žánrů různých činností a pohledů na svět. Dialog chápající a re-
spektující hlediska druhých, avšak bránící specifika školního vzdělávání.

4. Přípravné učitelské vzdělávání je v nezáviděníhodné situaci. Nesmí
v zájmu záchrany univerzitní úrovně – karty, která sama o sobě přestává
být trumfem – přistoupit na různé zkratky a úlitby. A to bude v situaci
materiální tísně velmi obtížné. Hrozí totiž, že se budeme orientovat na
to, odkud potečou nejvíc či nejsnáze peníze. Mám na mysli zejména po-
kušení „přizpůsobit obsah přípravy životu�, tj. požadavkům praxe. Je
tendence to vykládat jako redukci oborové přípravy (sami se postupně
doučí), jako transformaci pedagogicko-didaktické složky na „více (ne-
reflektované) praxe� (to je to podstatné, co pak budou dělat) a jako
totální absenci sociálně filozofického vzdělání.

Závěr

Řada otázek, které neoliberalismus klade, představuje výzvy, které nemů-
žeme ignorovat. Jejich řešení však zůstává v rovině manažersko-technického
zvládání problému. Místo toho, aby byly pojímány jako otázky politické a so-
ciální. Nacházíme se v době, kdy naléhavě potřebujeme nějaký invenční nápad,
jak profesnost, kterou učitelé v očích druhých nikdy zcela neměli, nenechat
úplně padnout. Zdá se, že učitelství a školní vzdělávání potřebuje svůj nový
velký příběh, protože jinak nevyjde z defenzivy.
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Škola přece není jen předsíní do ekonomického a profesního života. Její po-
slání je emancipační. Osvobozuje jedince, protože mu umožňuje osvojit si vě-
domosti potřebné pro intelektuální, estetický a společenský život v širším slova
smyslu, život co možná nejbohatší a nejrozmanitější. Je ještě dnes možné vy-
stavět kolem tohoto emancipačního poslání školy nový učitelský příběh?
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ZŘETEL K UČIVU

A PROBLÉM DVOU MODELŮ KURIKULA

Stanislav Štech

Anotace: V současné kurikulární politice převažuje důraz na kompetence
(cílová hodnota) nad důrazem na učivo (prostředek). Text je obranou učiva
a jeho klíčové funkce transmise kultury ve všeobecném vzdělávání. Vymezuje
teoretické pojetí učiva jako sociální konstrukce v síti silových a symbolických
vztahů oborových komunit. Na bázi tohoto přístupu kriticky rozebírá odklon
současné kurikulární reformy od zřetele k učivu. Kritizuje zejména vytěsňování
epistemologických a psycho-didaktických přístupů k vyučování/učení založe-
ných na ohledu k učivu. S oporou o Bernsteinovo rozlišení dvou typů kódů
pro prezentaci učiva – seriálního (oborového, kategoriálně a hierarchicky uspo-
řádaného) a integrovaného (tematicky průřezového, „regionového�) – probírá
napětí mezi dekontextualiazací a rekontextualizací obsahu ve vzdělávání. Uvádí
argumenty pro vzdělávací koncepci, která dbá na předání tzv. paradigmatic-
kých poznatků a sémantických struktur, jež jsou podmínkou rozvoje poznávací
činnosti žáků.

� � � �

Zaměřit právě dnes pozornost na učivo je potřebné minimálně ze dvou dů-
vodů. První je školsko-politický, druhý poznávací (vědně didaktický). Souvislost
mezi oběma rejstříky existuje; je však relativně volná, resp. málo viditelná.

Z pohledu aktuální školské politiky, jejích strategických cílů a neutuchajících
skutečných či údajných reforem, je učivo tématem sloužícím jiným, primárněj-
ším cílům. V české kurikulární reformě je ve „služebné� či instrumentální roli,
neboť cílem jsou kompetence žáků. To je zřetelné z textu RVP pro základní
vzdělávání (2005) a je to ještě výraznější v jeho následných interpretacích. Např.
J. Maňák (in Maňák, Janík, Švec, 2008) tvrdí, že jde o radikální změnu cílů
a obsahů vzdělávání: Základní vzdělávání má žákům pomáhat utvářet a postupně
rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělá-
vání, které se orientuje zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.
To jsou závažné cílové hodnoty, které dříve nebyly tak pregnantně a jednoznačně
vymezeny .. . Učivo je chápáno jako prostředek, který musí vést k dosažení klí-
čových kompetencí (s. 35). Podřízenou roli učiva ukazuje dále struktura textu
RVP ZV, která do popředí klade devět velmi širokých vzdělávacích oblastí,
teprve pak následují vzdělávací obory a nakonec je pozornost věnována i vy-
učovacím předmětům a učivu v nich. Vzájemné vazby mezi těmito úrovněmi
jsou v dokumentu strukturovány hierarchicky: konkrétní úlohy jako příklady
učiva jsou uvedeny až za vymezením cílových kompetencí v té které oblasti,
oboru, předmětu.
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Předávané poznatky jsou tak v Rámcových vzdělávacích programech ve výše
uvedeném uspořádání koneckonců zaměnitelné. Má-li být hlavním cílem vzdě-
lávacího úsilí založit dovednosti tvořivě myslet, řešit problémy, komunikovat
apod., pak je vlastně téměř jedno, jestli se ve vyučování zabýváme básněmi Sei-
ferta nebo volným veršem (doporučeny jsou stejně především vlastní poetické
počiny), jestli procvičujeme pravděpodobnostní počet nebo vztahy úměrnosti
(doporučení dnes směřuje stejně k tomu, aby „se to dalo použít v životní praxi�
žáka). Výše citované kritérium „blízkosti k životu a praktickému jednání� není
náhodné. Je totiž jádrem pojmu kompetence, který v současné školské poli-
tice nerozvíjí, ale spíše vytěsňuje analýzu učiva. A také přispívá k omezení
autonomie školní kultury (Rochex, 2008; Štech, 2007). Poměrně mlhavý pojem
kompetence (podle RVP ZV je to souhrn vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena spo-
lečnosti, 2005, s. 14) pochází, jak ukazují F. Ropé a L. Tanguy (1994), ze sféry
odborného (profesního) vzdělávání. Jeho pojetí a instrumenty se dnes mají stát
modelem veškerého vzdělávání, od předškolního po vysokoškolské (srv. Štech,
2007). Zdánlivá neutralita pojmu (jde o univerzální psychologický či pedago-
gický pojem vázaný výlučně na jedincem osvojené a z velké části implicitní
a školou nekontrolovatelné předpoklady) zastírá skutečnost, že jde o velmi ne-
jasné propojení teoretických poznatků s praxí. A Laval (2004) připomíná, že
jako taková se kompetence vřazuje do světa nástrojů evaluace, kontroly, do-
hledu a postupného hledání maximální racionality. Tento svět je ovšem více
světem mimoškolního, zejména pracovního života, ve kterém se často ad hoc
určuje a přizpůsobuje soubor vyžadovaných postupů a dovedností uskutečnit
konkrétní operace podle kritérií rentability. Kompetence je tedy ve svém koneč-
ném určení to, čím je jedinec užitečný v systému organizace výroby/produkce,
říká Laval. Kromě této psychologizace kurikula je důležitá symbolická a stra-
tegická funkce zavedení tohoto pojmu. Ten je základem nových mocenských
vztahů mezi sociálními skupinami, protože se jím zavádí asymetrie ve prospěch
zaměstnavatelů, podnikatelů, ekonomické praxe, každodenního světa na úkor
školy, učitelů, světa poznání pro poznání, na úkor obsahů i kánonů všeobecné
kultury.

Již vývoj v 90. letech u nás prokázal jistý úpadek rigorózní práce s učivem.
Slavík a kol. empiricky doložili pokles významu kognitivní (pojmové) práce
ve prospěch „mýtu tvůrčího génia�, který se ve škole s lehkostí a tvořivostí
zmocňuje učiva (2005). Posun zaváděný současnou českou kurikulární refor-
mou, o kterém jsem pojednal jinde (Štech in Zikmundová aj., 2006, s. 11–19),
samozřejmě učivo nijak explicitně nezavrhuje. Nicméně, změna, kterou zavádí,
stojí na konečném cíli (který dříve nebyl „pregnantně a jednoznačně vymezen�),
a tím je onen soubor kompetencí. Vzhledem k vymezení kompetence jako psy-
chologické kategorie (viz výše) může vzniknout dojem, že hledisko osoby žáka
bylo dosud v kontextu učiva zanedbáváno. Jakoby dosavadní historie didaktik
ignorovala žáka či dokonce dítě, nebo jakoby jejich koncepty stály proti němu.
Z hlediska poznání procesu kulturní transmise je však takovéto východisko re-
formy neudržitelné a není pravdě-podobné.
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I proto je nanejvýš potřebné prozkoumat učivo v jeho hlavním způsobu exis-
tence – tj. ve stavu předávání. Při takovém zkoumání se ukáže, že je nesmyslné
kompetence a poznatky/vědomosti ostře oddělovat nebo je dokonce stavět proti
sobě. Učivo je však, řečeno obrazně, vždy figurou a kompetence pozadím. Kom-
petenci nelze vytvořit jaksi přímo, v procesu záměrné kultivace, aniž bychom
nepracovali s konkrétním učivem. Poněkud vyhroceně lze říci, že kompetence
žáků jsou ve školním prostředí spíše „vedlejším produktem� práce s poznatky.
Přitom ovšem není jedno, jakým způsobem je vybráno, uspořádáno a předáno
učivo (srv. dále pasáž o různých kódech konstrukce učiva).

Poznávací přínos didaktických analýz je nesporný a dokládají to dosavadní
výsledky badatelského výzkumu v oborových didaktikách (Slavík, 1999b; Sla-
vík a Janík, 2006; Brockmayerová et al., 2000; Martinand, 2006). Definují-li
psychologové (Cole, 1995) nebo kulturní antropologové nejpodstatnější znak
kultury jako „něco, co se neustále předává, jinak kultura není�, pak je zjevné,
že co a jak se předává, představuje klíčovou otázku kultury. Způsob předá-
vání může být spontánní, neuvědomovaný, performativní (tj. splývat s aktem
samým) – nebo záměrný, tj. pojmenovaný, strukturovaný, zkrátka diskurzivní.
A pak se do popředí dostává potřeba předávat poznatky, dovednosti a hod-
noty přiměřeně, kvalitně a efektivně. Již z analýz profesní činnosti z pera Maxe
Webera víme, že každé takové úsilí je ovlivněno nejen charakterem předáva-
ných poznatků, ale také – a možná především – sociálními zájmy a střety mezi
nimi. V našem případě vzniká didaktika kolem otázky, co a jak efektivně pře-
dávat, aby učitelé mohli efektivněji zajišťovat kulturní transmisi. Konkrétně:
vzniká z poptávky po profesionalizaci učitelů v druhé polovině minulého století
a didaktické dovednosti se stávají jádrem nové profesionality.

1. Učivo je privilegovaným hlediskem edukace

Termín didaktika nabyl v posledním půlstoletí mírně pejorativního nádechu.
Označení něčeho jako didaktického (obvykle ve spojení s příslovcem „příliš�)
vyznívá vně pedagogických věd jako označení nižší kvality nebo hodnoty. Spo-
lečenské hodnocení didaktik je přinejmenším ambivalentní. Osciluje mezi uzná-
ním tam, kde převáží hledisko oborových poznatků (zejména společensky více
uznávaných a „obtížných� oborů), a stigmatizací tam, kde odkazové poznatky
pocházejí např. z pedagogiky, psychologie, sociálních věd (třeba etnografie)
apod. Hodnota předávaných obsahů – možná spíše vědních poznatků či este-
tických hodnot než učiva v úzkém slova smyslu – ovlivňuje pohled na význam
vyučovacího předmětu i na obtížnost jeho výuky.

V úvodu zmíněné, v podstatě commonsensové, rozlišení nastoluje velmi spor-
nou dichotomii orientace na dítě/žáka a jeho osobnostní rozvoj vs. orientace
na učivo. Její historie je dlouhá. Vědecky však mohla být tato nešťastná opo-
zice vyvrácena již zakladatelským počinem piagetovské inspirace. V Evropě je
svébytný výzkum v didaktice spojován s publikací disertace Piagetova žáka
Hanse Aebliho (1951). Tato práce klade jako základ didaktik vztah dítěte a po-
znatku. Piagetova genetická epistemologie a psychologie přisuzuje stejný vý-
znam epistemologickým analýzám (zkoumajícím povahu oborového expertního
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myšlení a generování pojmů daného oboru myšlení) i psychologickým pozo-
rováním a experimentům s myšlením dětí. Kromě toho, že klade do popředí
vztah (mezi poznatkem a dítětem, mezi epistemologií a psychologií dětské ko-
gnice), k reflexi předkládá výsledky empirického a experimentálního výzkumu,
nikoli spekulativní otázky. Tato příležitost však nebyla v 50.–70. letech minu-
lého století plně využita. Sociologizující pohledy a školsko-politické interpretace
sociálního a ekonomického rámce vývoje vzdělávání vytěsnily epistemologické
a psychologické přístupy k vyučování/učení prizmatem učiva na okraj.

Sociologické analýzy učitelské profese ukazují, že demokratizace a masový
přístup dětské populace ke střednímu vzdělání v prvních dvou až třech deká-
dách po 2. světové válce vyvolal poptávku po mnohem větším počtu učitelů
středních škol (Bourdoncle, 1993) a vedl také ke změně jádra učitelské profe-
sionality (Demailly, 1987). Rychlý nárůst poznatků – to vše vedlo k nárůstu
pedagogických a psychologických výzkumů preferujících „hledisko žáka� a hod-
notících učivo jeho prizmatem. Nastolena byla otázka vztahu sociálního původu
žáků a jejich školní úspěšnosti (Young a kol., 1971). Na tomto půdorysu se pak
otevřel i problém zprostředkování tohoto vztahu povahou učiva (jeho rámců
a kódování) a zacházení s ním (Bourdieu, Passeron, 1970; Bernstein, 1971).

Výzkum v didaktikách přitom nikdy zcela neignoroval žáka. Výzkumy učení,
např. v matematice (Hejný a Kuřina, 2001), analýzy chyb žáků (Kulič, 1971),
rozbory hodnocení a zkoušení žáka (Slavík, 1999a) apod., dokládají, že i v naší
komunitě k žádnému fatálnímu rozštěpení nedošlo. Nicméně, jestliže dnes zdů-
razňuji potřebu soustředit se na poznatek in statu předávání,má to své důvody.
Poznatek v podobě učiva je vlastně svorníkem pedagogického aktu, on dává
smysl vzdělávacím institucím a procesům, které v nich probíhají. Basil Bern-
stein o něm (ve smyslu knowledge content) hovoří jako o „privilegovaném hle-
disku� pro předávání kultury ve škole (2007). Podobně Kansanen zdůrazňuje:
Právě kurikulum vymezuje fungování výuky v daném kontextu, tudíž interakce
učitel-žák je svou povahou normativní. Výuka je tak regulována prostřednictvím
cílů a úkolů formulovaných v kurikulu (2004, s. 50). Učivo je vskutku klíčovým
článkem porozumění vzdělávání ve škole. Všechny ostatní „prvky�, „faktory�
či „determinanty� působí koneckonců jen jako zprostředkované učivem a ak-
tualizují se „vstupem� učiva mezi učitele a žáka. Společenské cíle a představy
(bohatství země, národní a kulturní tradice, pojetí školské politiky atd.), nor-
mativita školy, prostředky užívané učitelem, činnosti žáka i učitele – to vše se
dostává do hry až díky učivu, které přetváří obecněmezilidský vztah probíhající
v neutrální instituci v edukační proces ve škole. Vyvolává tak činnosti, v nichž
se všechny vyjmenované „faktory� koncentrují či zrcadlí – a jen tak vlastně
existují. Koneckonců, žáky se děti v plném slova smyslu stanou až v okamžiku
vstupu učiva do hry.

Společným rysem všech oblastí života didaktik, ať už jde o výzkumníky,
o vzdělavatele učitelů, o inspektory nebo učitele ve školách, je proto odpověd-
nost vůči vyučovaným obsahům, a tím za kulturu společenství, do nějž
žáci vstupují. Bez odpovědnosti za učivo je sice možné pečovat o jednotlivé
prvky systému edukace, o žáky a jejich pocit pohody, o učitele a jejich pra-
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covní podmínky nebo o klima školy. Bez odpovědnosti za učivo se však tato
péčemíjí hlavním účelem. (Dobrá) didaktika je tu proto, aby dala této odpověd-
nosti hlas (definovala pedagogický diskurz) a umožnila její realizaci (poskytla
nástroje kontroly pomocí kódů, řečeno s Bernsteinem).

2. Učivo je sociální konstrukcí

Učivo samozřejmě musí někdo vytvořit (převést vědní poznatky do podoby
vhodné k osvojení), připravit procedury jeho předávání, vyškolit pro tuto čin-
nost specializované profesionály, zavést způsoby kontroly. O poznatcích, doved-
nostech, postojích a hodnotách, které se ve škole předávají, rozhodují konkrétní
lidé. Už z tohoto faktu vyplývá, že ve hře jsou mocenské a symbolické vztahy
mezi skupinami reprezentujícími různé obory vědění i různé zájmy sociální
a politické. Je to ovšem hra kódovaná (ostatně, i kultura je vlastně systém
kódů). Proto nejsou sociální a politické zájmy aktérů pedagogických změn,
resp. důsledky jejich návrhů, tak čitelné (mnohdy ani pro ně samotné, neboť
si je nemusejí uvědomovat). Výběr konkrétních poznatků a dovedností, jejich
organizace a strukturace, důrazy, které jsou na ně kladeny a koneckonců i způ-
soby hodnocení – to vše je výsledkem v dějinách opakované sociální konstrukce.
Letmý pohled do sociologie kurikula a její historie ukazuje, že školní poznatky
(učivo) mohou být prezentovány ve dvou typech kódů (Bernstein, 1975).

První kód lze označit jako „seriální. Učivo se odvíjí od předmětových,
oborových poznatků. Jeho základní charakteristikou je separace, oddělování,
rozlišování a třídění kategorií jako jednotekmajících vztahy k jiným jednotkám.
Poznatky jsou v tomto kódu hierarchicky organizované a ten současně určuje
vztahy dvěma směry: vně jedince, směrem od něj, a dovnitř jedince. A může
být A jen a pouze tehdy, když je dostatečně izolováno od B. V tomto smyslu
A neexistuje, pokud neexistuje vztah mezi A a něčím jiným. Smysl A můžeme
pochopit jen ve vztahu s dalšími kategoriemi určité množiny; ve skutečnosti se
všemi kategoriemi této množiny .. . Lze tedy říci, že separace, jež je princi-
pem klasifikace, má dvě funkce: jednu, která je vůči jedinci vnější a která řídí
vztahy mezi jedinci, a druhou, která řídí vztahy uvnitř jedince. Tak tedy se-
parace směřuje ven, k sociálnímu řádu, i dovnitř, směrem k vnitřnímu řádu
jedince (Bernstein, 2007, s. 131). Co se tím chce říci?

Tento typ kódu předpokládá experty, specialisty, kteří ho ovládají. Dospívá
také k hierarchii poznatků uvnitř oboru a v důsledku i mezi obory. Té odpovídá
sociální řád, tj. uspořádání lidí, jejich pozic a funkcí. A na druhou stranu vnáší
takový kód řád do jedincova uchopení světa a navozuje pocit smyslu, který pro
něj má.

Bernstein v této souvislosti odkazuje k Durkheimově analýze separace Tri-
via (logika, gramatika, rétorika) a Kvadrivia (astronomie, hudba, geometrie
a aritmetika) na středověké univerzitě. Trivium představuje socializaci ve Slově,
která umožňuje konstrukci „specifické formy vědomí a vyčleněné modality já�
a je současně podmínkou nastolení druhé socializace „pojednávající abstrakt-
ním způsobem o základní struktuře materiálního světa�. Příprava v triviu je
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tak ve středověké univerzitě absolutně nezbytná, a v tomto smyslu nadřazená
abstraktní exploraci světa. A lidé, kteří tyto obory ovládají, jsou v hierarchii
výše než ti druzí. Samozřejmě, jak ukazuje Durkheim a vyzdvihuje Bernstein,
tento pedagogický diskurz v sobě skrývá napětí a rozpory. Ovládnutí Slova
v Triviu vytváří základní vnitřní podmínky pro sebepoznání (zvláštní forma
vědomí, „vyčleněná modalita já�) a pro osvojení nástrojů dalšího poznávání
– tentokrát vnějšího světa. Především však umožňuje separaci a konstituo-
vání vnitřního a vnějšího, naznačuje časový postup poznávání (nejprve musí
být vytvořen pevný, validní, pravdivý „vnitřek�, aby jedinec mohl dojít k po-
znání světa, které bude solidní, validní, pravdivé). Takový zlom mezi Slovem
jako předpokladem a abstraktním uchopením odděluje, aby posléze mohlo dojít
k nové kreativní syntéze „vnitřního� a „vnějšího�, uzavírá svou úvahu Bern-
stein.

Speciální poučení z této analýzy upomíná na to, že účinnost pohybu v seriál-
ním kódu významů oddělených od konkrétních kontextů a situací, spočívá ve
stanovování vztahů mezi abstraktními významy. Jelikož se pracuje s významy
oddělenými od konkrétních životních situací, nezbývá než hra s variacemi
výrazů pro tentýž význam umožňující vytvořit vlastní řád významů ne-
myslitelných v jednom jediném kontextu, a tedy umožňující být „místem al-
ternativních možností a realizací� (Bernstein, 2007, s. 62) – srv. v tomto čísle
úvahu Janíka a Slavíka o vztahu mezi extenzionálním a intenzionálním vý-
znamem výrazu (2009); podobně Bourdieu (1984) mluví v případě akademické
specializace o gratuitní hře, o poznávací hře, která je ne-zištná (désintéressé),
a proto umožňuje alternativní, tj. svobodné hledání. Tento kód tradičně pod-
poroval kulturu výkonu – jenže v dlouhém trvání a zprostředkovaně. Jedinci na
špičce vzdělávací hierarchie dosahovali svého expertství až po velmi dlouhém
a desetiletí trvajícím výcviku a nikdy ne osvojováním přesně těch dovedností,
grifů a poznatků, které pak doslovně předvedou v praxi. Taková hra výrazů
vůbec nevylučuje odkazy na konkrétní (životní) situace. Ty však nejsou jejím
východiskem; ve výsledném efektu naopak vede ona hra k novému (jinému,
hlubšímu) porozumění těmto situacím a jejich řádu. Např. v prvouce k po-
chopení logiky struktury příbuzenských vztahů a jejím kritériím na rozdíl od
prakticky užitečného označování příbuzných osob v běžném životě.

Jak se tady respektuje spolu s hlediskem učiva i žák? Tak, že se nárokům
a požadavkům této „hry� s výrazy a významy přizpůsobí pedagogický dispozi-
tiv (zahrnuje metodu, obsah, podmínky vyučování, čas a místo učení, způsob
sankcionování a kontroly atd.). Osvojení seriálního kódu a účinnost vertikál-
ního pedagogického diskurzu, který na něm staví, totiž naráží na skutečnost,
že uvedené klasifikace, rámce (frames), hranice (boundaries), kódy působí jako
omezující tlaky. A jsou vždy v interakci s kódem, který je základem tzv. hori-
zontálního didaktického diskurzu.

Jde o druhý typ kódu, který je označován jako „integrovaný. Učivo
je podáváno v méně striktních, méně závazných rámcích. Spíše než o pojmech
a jejich sítích se hovoří o tématech překračujících hranice jednotlivých před-
mětů (mluví se o průřezovosti). Větší volnost se odráží i v metodách orga-
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nizace učiva, vyučování i školní práce dětí (viz oblibu projektů a jiných méně
pevných forem práce). Metaforicky řečeno, základní tah v tomto typu kódu mů-
žeme označit jako horizontální. Ohled na žáka, často spíše na dítě (tj. na jeho
identitu ne-žákovskou), je vyjádřen ve vyzdvižení „obyčejného�, každodenního
či profánního poznání. Žák si má osvojovat poznatky a dovednosti, jejichž cha-
rakteristiky (i charakteristiky tohoto osvojování) jsou typické pro každodenní
vědění. Strategie vzdělávání v tomto kódu jsou lokální, tj. specifické, inspi-
rované domácím či vrstevnickým mimoškolním prostředím. Poznatky nejsou
hierarchicky síťově uspořádané, ale segmentované. Stojí vedle sebe, nezávisle
na sobě, a jsou osvojovány v konkrétním kontextu, na kterém závisí. Proto jsou
vyučovací postupy i učivo extenzivní a průřezové – jsou konstruovány tak, aby
umožnily projít zkušeností s co největším počtem situací, kontextů, osob, míst
atd.

Již na přelomu 60. a 70. let minulého století varuje tzv. nová sociologie ku-
rikula (Bernstein, Young, Esland, Keddie ad., srv. Young a kol., 1971) před
uspěchaným rušením oborových hranic a před „pokušeními synkretismu a te-
matismu�. V případě nekritického prosazování integrovaného kódu podle nich
existuje vážné riziko, že vyučování zdegeneruje do činností bez intelektuálně
formativní hodnoty.

Avšak lokální strategie a poznání jimi dosahované mají svou účinnost a vali-
ditu ve svém řádu a ve svém kontextu. A proto je nelze jednoznačně odmítnout.
Řešení zjevně nespočívá ve vytlačení seriálního kódování a vertikálního diskurzu
a jeho nahrazení horizontálním, ale ani v ignorování lokálních inspirací.

Mezi oběma typy kódů totiž nevede pevná demarkační linie. Zejména je
třeba se vyvarovat interpretace obou kódů v termínech typologie (individuální
nebo sociální). Jednak je situace historicky proměnlivá: poznatky považované
ještě před pár desetiletími za vědecké, „esoterické� v durkheimovském slova
smyslu, se postupně staly součástí běžné kulturní výbavy a začlenily se do
každodenního vědění (fyzikální poznatky o elektřině a jejích vlastnostech nebo
o vlastnostech materiálů). A naopak, témata před časem nedůstojná vědeckého
uchopení a tradování se formalizují, teoretizují a předávají (texty populárních
písní jako žánry poezie a předmět literární vědy). Někteří autoři připomínají
tento zvláštní „život pojmů�, např. v psychologii nebo v sociologii. Zmiňuje
se obvykle osvojení, „sklouznutí� (slippage) pojmů vědeckých, pojmů druhého
řádu, do jazyka každodenního života (Petrusek, 1990). Opačný pohyb, tedy jak
se témata a zejména pojmy každodennosti stávají vědeckými pojmy, je ovšem
popsán daleko méně.

Jednak podobné variace a komplexní vztahy mezi oběma kódy existují i na
individuální úrovni v průběhu života jedince. K vzájemnému ovlivňování obou
kódů je třeba poznamenat, že „tematismus� a vytváření kurikulárních „re-
gionů� (viz níže) neznamená nutně orientaci na praktické dovednosti a grify.
Nemusí jít o výcvik bez hlubší reflexe. V této souvislosti lze odkázat na analýzy
dvou modelů kurikula podle Harba (Harbo, 1991) nebo ke dvěma strategiím
didaktické elaborace učiva (Slavík, 1999a). Ve hře je vždy kvalita sémantické
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strukturace učiva didaktikem a zejména učiteli v praxi. V každém z modelů
však probíhá jinak a jindy. Přehledně a s vhledem uvedené téma otevřel a po-
psal v tomto čísle D. Dvořák (2009).

Ukazuje se, že seriálnímu kódování by odpovídalo tzv. zprostředkující
(means-end) pojetí didaktické elaborace zahrnující předběžnou strukturaci
učiva do menších, navazujících didaktických jednotek. Tak ji známe z tzv.
psychodidaktického kruhu, který vždy začíná analýzou konceptuální struktury
učiva (de Vecchi in Štech, 2004). Analýza pojmů předchází vlastní vyučování;
koncepty předcházejí tématům, tj. po zjištění základní pojmové sítě se zkoumá
přiléhavost jednotlivých témat (v tomto smyslu „náhodných�, zaměnitelných)
k nim. Integrovanému kódu zase nejspíš odpovídá tzv. vstřícné pojetí didak-
tické elaborace. V něm je učivo, tj. sémantické struktury a pojmy, extrahováno
z „témat� až při následné reflexi žákovy činnosti.

Problém tedy nakonec neleží v prosazení jednoho kódu nad druhým, ale
v tom, že učitelé (a leckdy i didaktici) nezvládají strukturaci učiva, zejména
jeho epistemologickou (významovou, pojmovou) analýzu. Řečeno terminolo-
gií Dvořákovy analýzy (2009), nezvládají propojovat obsahy a cíle vzdělávání
ve svém oboru/předmětu na makroúrovni školního roku nebo programu ce-
lého stupně s technickou elaborací konkrétní soustavy poznatků v jednotlivé
hodině. Z tohoto pohledu můžeme souhlasit s tvrzením, že didaktika nemůže
být slitovná (nemůže preferovat povrchní tematismus bez nároku na sémantic-
kou analýzu), ale nesmí být ani nesmlouvavá (nemůže normativně prosazovat
poznatky k osvojení bez kvalitní strukturace). Musí být „smíšená� (Morais,
Neves, 2001) .

Předešlá analýza nechala poněkud stranou sociální zájmy a sociálně struk-
turovaný svět, jak o něm v souvislosti s Durkheimovou analýzou sedmi svo-
bodných umění hovoří Bernstein. Debaty uvnitř expertního světa didaktiků
a dalších odborníků jsou totiž ovlivněny (často implicitně) sociálními a po-
litickými vlivy. Tak sociální zájmy stojící za prosazováním (resp. dnes spíše
defenzivním udržováním) seriálního kódování učiva byly tradičně spojovány
se společenskými elitami a skupinami intelektuálních profesí. A střední třídy
motivované nadějí na vzestupnou mobilitu tento diskurz legitimizovaly.

Dnes se zdá, že eroze tradičního způsobu pedagogické „rekontextualizace�,
tj. výběru a překladu vědeckého, technického a uměleckého poznání, je také
nesena „elitami�; jenže ty se změnily. Podnikatelství, poptávka „rozmarného�
trhu práce, lokální politika mají tendenci stále více určovat rekontextualizaci –
výběr poznatků, časové sekvence a dobu osvojování i způsob hodnocení efekti-
vity vzdělávání. Možná bude již brzy učivo hodnoceno a konstruováno pružně
a ex-post podle výsledného „profilu� (tj. uplatnění na trhu)?

Horizontální pedagogický diskurz také provádí pedagogickou rekontextuali-
zaci vědních a uměleckých poznatků. Jejím jádrem však není vědění struktu-
rované a hierarchizované na principu separace, ale na principu „regionalizace�
(Bernstein, 2007). Klasické, tradičně seriálně uspořádané obory a předměty jsou
ohroženy, protože jsou v procesu rekontextualizace integrovány do „regionů�.
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A to tak, že se pro to nejprve musí získat příslušná sociální základna. Tento
proces probíhá v několika fázích (Apple, 1995). Musí se vytvořit stav, kdy „to
chtějí� klienti a odběratelé (diskurz je důležitý: nikoli žáci, studenti, nebo do-
konce veřejný zájem společnosti). Nejprve mediální kampaní, posléze sondami
do „veřejného mínění�. Pak je nutné zajistit produkci dostatečně průkazných
výzkumných dat (evidencí, např. didaktických výzkumů) a připravit příslušný
regulační aparát (programy, standardy, evaluační nástroje). Typickými regiony
jsou na úrovni kvalifikačního studia management, mediální studia nebo státní
správa. Na úrovni základního a středního vzdělání odpovídá regionům třeba
rodinná výchova nebo orientace ve světě práce.

Obecná shoda panuje pouze v tom, že základní vzdělání má za cíl utvá-
řet myšlení, cítění a postoje dětí tak, aby se dobře začlenily do kultury svého
společenství. Je evidentní, že ve škole může tento formativní proces probíhat
jen zpřístupněním velkých intelektuálních disciplín, resp. oborů lidské kultury.
Vzdělávat se pak znamená především zvládat „logické struktury kultury� po-
mocí rozvoje pojmového myšlení, estetických činností a hodnotových postojů.
Toho lze dosáhnout v podstatě v omezeném počtu typů kognitivních činností.
Samotných podob poznatků a artefaktů kultury je ovšem mnohem více. A mo-
hou a musejí komunikovat i s poznatky lokálními. A to nejen způsobem, který
blahosklonně akceptuje zkušenosti dětí ve jménu korektnosti (inkluze rozmani-
tosti). Nebo jim vyjde vstříc nabídkou průřezových aktivit obcházejících nut-
nost osvojit si seriální kód. Nejtěžší úkol spočívá v tom, učinit formálně struk-
turované oborové poznatky nástrojem činnosti většiny žáků.

3. Závěr – paradigmatické poznatky a školní vzdělávání jako šance
na osobní růst

Výrazem odpovědnosti didaktik by dnes mělo být úsilí rekonstruovat učivo.
Tváří v tvář potřebě vyrovnat se s požadavkem „regionalizace� musíme pro-
vádět výběr poznatků a dovedností, které mají hodnotu vzorového příkladu,
tj. hodnotu paradigmatickou. Důraz na kompetence totiž neřeší podstatnou
otázku obsahu učiva, tj. výběru a uspořádání klíčových poznatků. Tuto otázku
spíše obchází.

Vždyť cílem vzdělávání je učinit žáka způsobilým identifikovat základní kon-
cepty a procedury typické pro jednotlivé formy poznání a také specifická kri-
téria, podle kterých lze ověřovat validitu tvrzení v každé z těchto forem. Je
pravda, že objem informací exponenciálně roste, a proto, jak se někdy tvrdí,
nelze pokračovat extenzivním rozvojem učiva. Není ale pravda, že by exponen-
ciálně narůstaly poznatky paradigmatické.1

1 Paradigmatické poznatky se jen částečně kryjí s pojmem kmenového či jádrového učiva
(core curriculum). Ten je vlastně sociálně politický (shoda společnosti na tom, kterým mi-
nimálním okruhem poznatků projdou všechny děti) a ponechává poněkud stranou otázku
„technické	 elaborace. V tomto smyslu patří spíše do proudu kurikulárních studií než do
proudu technické elaborace (instructional design), jak je analyzuje ve své stati v tomto čísle
Dvořák. Zaměření na paradigmatické poznatky klade důraz spíše na analýzy typu „koncep-
tuální změny	 (srv. např. Janík, 2006) a konsenzus hledá spíše v expertní komunitě vědců,
didaktiků, učitelů.
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Ty lze charakterizovat jako uzlové. Mají v síti ostatních konceptů daného
poznatkového pole vztah k většině, či ke všem podstatným pojmům (např. po-
jem čísla v aritmetice nebo pojem potravového řetězce v biologii nebo modus
společenské reprodukce v dějepisu), a současně asociují celou řadu konkrétních
souvislostí, zkušeností, obrazů, výrazů. Brossard (2004) připomíná Vygotského
zeměpisnou metaforu z Myšlení a řeči (1976) popisující pojem v učivu jako
průsečík zeměpisné délky a šířky. „Délka� pojmu zachycuje na jakémsi „po-
ledníku� škálu příkladů pojmu od nejkonkrétnějšího až po nejabstraktnější.
„Šířka� pojmu zachycuje bohatost či hustotu spojů, které daný pojem má
k ostatním pojmům stejné úrovně obecnosti, které ale odkazují k jiným bodům
skutečnosti. Teprve v jejich průsečíku se může vynořit význam. Janík se Slaví-
kem v tomto čísle (2009) uvádějí např. pro pojem Ludvík XVI variace výrazů
král popravený ve Velké francouzské revoluci, manžel Marie Antoinetty, vnuk
Ludvíka XV a mohli bychom k nim přidat řadu dalších. Jistě si lze představit
řadu poznávacích aktivit propojujících orientaci v zeměpisu Francie a Evropy,
v literatuře, umění a filozofii té doby, apelujících na osobní zkušenosti žáků
(historické romány či filmy) atd. Aktivizovat žáky tímto způsobem může být
účinné jen tehdy, když se podaří propojit pojmovou síť: dědičná monarchie,
sňatkové strategie, sociální třídy.

Nemají-li se didaktiky uchýlit k jakési pokleslé psychologii všeobecně akcep-
tovatelných „kompetencí� a kladných stránek osobnosti, musejí řešit na úrovni
učiva zásadní otázku. Ta je sice výsostně sociální a psychologická, ale didak-
tiky k ní musejí přistoupit po svém, prizmatem učiva. Jde o to snažit se zajistit
každému takové pedagogické a institucionální podmínky, aby pro něj školní
zkušenost byla kulturní, jazykovou i subjektivní změnou, jež by nevedla k vytěs-
nění a/nebo diskvalifikaci jeho sociální a rodinné zkušenosti . . . (Rochex, 2008).
Rochex v této souvislosti cituje Bernsteinovo zamyšlení nad jedním ze vzdělá-
vacích práv, kterým je právo na zlepšení (enhancement right): Pojímám „zlep-
šení	 jako dispozici umožňující neprožívat sociální, intelektuální nebo osobní
hranice jako vězení či jako stereotypy, ale jako místa napětí mezi minulostí
a různými možnými budoucnostmi. (. . .) Je to právo na prostředky, kterými
získám kritické porozumění a nové možnosti vývoje (Bernstein, 2007, s. 14).

Je evidentní, že propojení práce na učivu (a s učivem) s prací s žáky je pro
úspěch vzdělávání naprosto samozřejmé; tvoří jeho organickou charakteristiku.
Stavět vedle sebe či dokonce proti sobě péči o žáky a jejich rozvoj na jedné
straně a starost o učivo na druhé straně škodí žákům, studentům i celé ideji
a etosu institucionálního vzdělávání. A didaktiky z takové situace vycházejí
poníženy na úroveň návodových metodik.
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EDUKACE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH

(Magická víra v pedagogickou účinnost?)

Stanislav Štech

Změny ve vzdělávání se v současnosti šíří po celém vyspělém světě. Na první
pohled jsou důsledkem objektivních analýz výsledků, forem a způsobů řízení
vzdělávacích systémů a tlaku na jejich větší společenský efekt a užitek.

Při bližším pohledu zaregistrujeme hlavní principy tohoto rychle se šířícího
modelu otřásajícího staletými tradicemi školy jako instituce především kulti-
vující a emancipující jedince uváděním do obecné kultury společnosti. Modelu,
který prosazuje školu především jako přípravku na úspěch na trhu práce.

1. Neoliberální model tzv. modernizace školy

Z mnoha reformních textů, politických deklarací mezinárodních organizací
i z některých pedagogických úvah vyplývají následující principy změny:

• reforma vzdělávání v podobě tzv. modernizace školy je zcela evidentní,
potřebná a netřeba ji zvlášť dokládat,

• cílem je vyšší efektivnost, rentabilita a uplatnitelnost (absolventů, pří-
padně poznatků) ve společnosti, resp. na trhu práce,

• vzorem má být pružné manažerské řízení školy jako podniku, když už
veřejné zdroje nejsou k dispozici,

• nástrojem k tomu je zavedení procesu všudypřítomného hodnocení
(všeho) vedoucího k průhlednému skládání účtů (akontabilita).

Připodobnit školu světu soukromého podnikání se samozřejmě odů-
vodňuje nutností být významně účinnější a rentabilnější než dosud. Za samo-
zřejmost se považuje, že veřejné výdaje (synonymum plýtvání) musejí v bu-
doucnu klesat (resp. nemohou stoupat tak, jak by bylo třeba). Objevuje se tak
jakási nová generální linie: méně Státu, ale více výsledků za méně peněz.

Masifikace, maximální prodloužení školního vzdělávání a současně tlak
na snižování veřejných výdajů do vzdělávání si proto náhle „vynucují�
techniky řízení, které se osvědčily v soukromém podnikání, např.
v různých krizových situacích (analýzy trhu, marketing, změna portfolia vý-
robků a jejich přizpůsobení poptávce, zpružnění metod řízení apod.). Důraz je
na výkon, resp. na maximálně racionální a cílený, tj. požadavkům trhu
přizpůsobený výkon. Efektivita (ve smyslu hospodárnosti, tj. poměru náklady
vs. výnosy) musí být jasně doložitelná. Jinými slovy, poznatky a dovednosti
je třeba získávat účinněji, musí být široce zaměřené, s vysokým po-
tenciálem pružného a okamžitého uplatnění v praktickém životě. Sou-
časně je potřebná kvalita vyjádřená jako potřeba odstranit školní neúspěšnost
vedoucí k sociálnímu vyloučení, protože to vyvolává nepřípustné vícenáklady.
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Z uvedeného plyne, že racionální manažerské řízení vzdělávání, celá pedagogika
v nejširším slova smyslu, musí být zavedeno na úrovni celých systémů.

Proto se objevuje řada doporučených opatření, mezi nimiž ční schopnost
jasně stanovit konkrétní cíle (každá škola musí výstupní cíl definovat), doved-
nost shromažďovat adekvátní informace (zpětná vazba), doporučení provádět
mezinárodní srovnání dat a hlavně směřovat k evaluaci „přidané hodnoty
procesů vyučování/učení.

Základem neoliberální „modernizace� školy v posledních 20 letech je zvláštní
abstrakce: sledované cíle jako by byly nezávislé na společenských, ekonomic-
kých a ideologických silách obklopujících školu, jako by se od nich dalo odhlížet.
Abstrakce charakterizující převládající reformátorský diskurz má tendenci pře-
vést, redukovat každý problém na pouhou technickou otázku, na řídící
akt či neutrální ekonomický kalkul. Protože chybí shoda na neinstrumentálních
cílech a hodnotách, na obsahu vzdělávání, stávají se „modernizace a další
zdánlivě neutrální termíny náhražkou za definování smyslu vzdělá-
vání. A manažerismus tak postupně nahrazuje humanismus jako srozumitelný
a legitimní program vzdělávání v Evropě existující od renesance. A také se
tím ospravedlňuje rostoucí počet a význam expertů na řízení, administrátorů,
statistiků a hlavně ekonomických odborníků ve správě vzdělávacích záležitostí.

Manažerismus představuje dnes hlavní způsob, jak zdůvodnit význam (ja-
kékoli) sociální instituce, a to proto, že se veřejnému mínění podařilo vnutit ná-
zor, že se vše musí lépe racionalizovat podle účetnické logiky měření
výkonů.

2. Kult efektivnějšího vzdělávání
– klíčové kritérium pedagogického výzkumu

Konečnou cílovou hodnotou se v řečimodernizátorů jeví být efektivnost,
která nahrazuje původní cílovou hodnotu, kterou byla emancipace, osvo-
bození či rozvoj jedince díky vědění a poznání. Vzdělávání, které je vystaveno
dosud nevídanému tlaku podnikatelských a politických kruhů, je nuceno ak-
ceptovat efektivnost a inovace jako klíčovou cílovou hodnotu. Musíme však
rozlišovat účinnost-hospodárnost (náklady vs. výnosy) od účinnosti-účelnosti
jako přiléhavosti svému účelu, tedy jako míru, v jaké se dosahuje určitého kvali-
tativního účelu. První, ekonomický přístup považuje účinnost za vždycky změ-
řitelnou a věří, že tak lze celý proces vzdělávání beze zbytku definovat pomocí
měřitelných opatření, metod a technik, které jsou standardizované a reprodu-
kovatelné. Ovšem za předpokladu, že školy a učitelé budou profesionalizováni,
tj. vědecky hodnoceni a neustále kontrolováni ve své funkci producenta „při-
dané hodnoty� (měří se už i přidaná hodnota tzv. learning outcomes, tedy
výsledků učení jedinců).

Uvedený vývoj vede k rozpracování podrobných nástrojů hodnocení, testo-
vání, srovnávání, sestavování žebříčků. Ve svém důsledku je pak kult účinnosti
doprovázen nebývalou byrokratizací pedagogiky. Všechny tyto aktivity se na-
víc stávají komoditami – produkce norem kvality, kritérií srovnávání, standardů
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dobré praxe apod. – na skutečném trhu obsazovaném soukromými firmami. Po-
zornost pak směřuje k dobrým nástrojům a technickým procedurám, a až příliš
často nikoli k tomu, co se jimi má dosahovat.

Nejzávažnější je, že uvedený vzdělávací merkantilismus diskredituje jako ob-
starožní každou řeč zdůrazňující ne-zištné hodnoty kultury a rovnost všech
před kulturním dědictvím. Tržní hodnoty (na trhu uplatnitelné kompetence)
představují nové skryté kurikulum, jemuž jsou žáci vystaveni.

V tomto kontextu se již asi 15 let rozvíjí hnutí, které sleduje tři cíle:

• založit vzdělávací politiku i praxi na výsledcích výzkumu (důkazech),
aby byla racionální a efektivní, a proto

• zvýšit vědeckou kvalitu pedagogického výzkumu a zejména jeho schop-
nost poskytovat průkazné poznatky kauzální povahy o konkrétních edu-
kačních jevech (konkrétní zásah vede k určitému důsledku), a proto

• podporovat jen metodologie, které k takovýmto výsledkům nejvíce při-
spějí: empirické výzkumy experimentálního typu, syntetické přehledy
výzkumů a meta-analýzy.

Toto hnutí spojuje společné označení: „založené na důkazech� (evidence-
based : výzkum, vzdělávání, praxe založené na důkazech). Je také součástí kultu
efektivnosti a racionalistického manažerského diskurzu o dnešním vzdělávání.
Možná má však i své opodstatnění a pozitivní přínos?

3. Výzkum založený na důkazech – pozitiva a rizika

Klást důraz na výzkum a edukaci založené na důkazech (EBR – Evidence-
based research a EBE – Evidence-based education) je docela pochopitelné
a s tímto požadavkem se může ztotožnit každý. Kdo by nechtěl lépe rozumět
výchově a vzdělávání a na základě přesvědčivých argumentů zlepšit vzdělá-
vací praxi? Na druhou stranu je však třeba podívat se pod pokličku hnutí
EBR/EBE. To je jednak výsledkem ostré kritiky tradičního pedagogic-
kého výzkumu, jednak výrazem ambice aplikovat na poli vzdělávání metody
užívané v přírodních vědách a v medicíně.

Vezměme kritiku tradičního pedagogického výzkumu a posuďme její opráv-
něnost. Pedagogický výzkum vykazuje podle kritiků následující nedostatky:

• jde až příliš často o pseudo-výzkumy podobající se spíše politickým
vyznáním víry či prezentaci ideologických názorů,

• preference teorie a kvalitativní metodologie na úkor solidní empirické
báze,

• výzkumný design, metody, práce s daty jsou nejasné, jak pokud jde
o výzkumné otázky, tak pokud jde o výzkumná data, jejich povahu,
uspořádání atd.,

• chybí tzv. kumulativní efekt (např. práce na stejné nebo blízké téma se
navzájem ignorují, nejenže na sebe neodkazují, ale především neberou
v potaz již existující nálezy či výsledky),
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• výsledky pedagogického výzkumu jsou málo známy praktikům, jsou
v tomto smyslu málo „produktivní�, protože se nedbá na jejich ší-
ření (souhrnně lze hovořit o pocitu nedostatečné společenské užitečnosti
a nízké vědecké rigoróznosti; Whitty, 2006).

Je skutečností, že již mnohokrát v minulosti byl pedagogický výzkum kriti-
zován, že nepřináší koherentní a přesvědčivá řešení aktuálních problémů (Har-
greaves, 1996). A že výzkumné práce jsou jednak příliš vzdálené starostem
a problémům praktiků, ale hlavně že jsou ve svých závěrech rozporné či naopak
tautologické a neschopné přinést konkrétní výsledky v krátkém horizontu (Ber-
liner, 1992; Wittrock, 1992; Salomon, 2000; Štech, 2000). Zdá se, že dříve než
akademická obec pedagogů a příbuzných vědních disciplín zareagovaly meziná-
rodní organizace a jejich administrátoři (např. OECD a jeho středisko CERI
nebo EK a expertní skupiny jejích Direktorátů).

Hlavním argumentem příznivců EBR kritizujících tradiční pedagogický vý-
zkum je, že dobrý výzkum a teorie se poznají podle toho, zda podstatným
způsobem přispívají ke zlepšení pedagogické praxe a usnadňují rozhodování
praktiků ve školách i školskopolitická rozhodnutí.

Klíčovou otázkou se pak stává otázka „co funguje?� (What works?). Hlav-
ním odběratelem pedagogického výzkumu jsou v tomto chápání praktici, kteří
musejí během své přípravy i praxe stavět na „neutrálních� a „přesných� výsled-
cích. Uvedený důraz uvedl do významného postavení tři (staro)nové žánry vý-
zkumu v pedagogických vědách. Jsou jimi: systematické přehledy odborné lite-
ratury a primárních výzkumů (systematic reviews), různé podoby meta-analýz
a tzv. znáhodněné experimenty pomocí standardizovaných metod (randomized
controlled trials – RCT).

Určit vhodný typ výzkumu podle společenské objednávky, umět formulovat
správnou výzkumnou otázku, zvolit adekvátní metodologii, vědět, kde a jak
systematicky shromáždit data, kriticky je srovnat apod. – na tom ovšem není
vůbec nic zvláštního a nového. Zdá se, že stačí jen dodržovat základní pravidla
vědeckého zkoumání.

Ve skutečnosti ale problém neleží ani tak ve vlastním výběru metod a statis-
tických procedur, jako spíše v absenci debaty o nich, v nedostatečně rozšířené
a sdílené vědecké kultuře a vmalé seberegulaci celé komunity expertů v pedago-
gických vědách (např. pokud jde o sebekritiku a vzájemnou kontrolu). Bohužel,
do značné míry, i když ne úplně, musíme souhlasit se Stephenem Gorardem,
který odsuzuje některé pedagogické výzkumníky, kteří ignorují každou metodu
zahrnující více čiméně sofistikované používáníměření, indikátorů, proměnných,
výběrových vzorků a statistiky. Nejde však jen o malé používání kvantitativní
metodologie – vadí spíše obecný nedostatek rigoróznosti a metodologické kom-
petence (Gorard, 2001).

Vraťme se k uvedeným třem privilegovaným žánrům nového modelu vědec-
kosti (EBR).

(1) Opět na první pohled bychom mohli říci, že již mnoho desetiletí produ-
kuje pedagogická věda přehledové studie zaměřené na konkrétní, dílčí
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téma nebo otázku. A že důraz na systematic reviews není ničím novým
pod sluncem. Systematické přehledy ovšem, např. podle Ann Oakleyové
(2000), syntetizují výsledky výzkumů explicitně, transparentně, tak, že
je možné je podle přehledu zopakovat, a tedy i vyhodnotit jejich va-
liditu. A to tak, že i primární data, o která se reportované výzkumy
opírají, mohou být konkrétně ukázána. A navíc, výběr a kritéria za-
hrnutí nebo naopak vyloučení konkrétních výzkumů tvoří podstatnou
charakteristiku systematického přehledu.
Naproti tomu tradiční přehledové studie jsou kritizovány, že sledují

apriori vybranou či rozhodnutou logiku teoretické úvahy, pro niž se vy-
bírají jen některé výzkumy jako ilustrace. Všímají si souladu či nesou-
ladu mezi různými primárními výzkumy, a to velmi selektivně (nekon-
trolovatelně), vyprávěcím způsobem (brzy opouštějí data a výsledky ve
prospěch jejich „převyprávění�), aniž by byla explicitně zmíněna cesta
od primárního výzkumu k závěru v syntéze přehledové studie.

(2) Druhým žánrem jsou meta-analýzy, které slouží k shromáždění dat z již
uskutečněných, srovnatelných, obvykle kvantitativních výzkumů. Jsou
analyzovány i jejich závěry a interpretace a jednou z variant dal-
šího užití je sekundární analýza spočívající ve statistickém zpracování
výsledků dílčích podskupin nebo v datových řezech na původně ci-
zích datech z různých výzkumů. To umožňuje klást další, doda-
tečné otázky nebo hypotézy velkým souborům původně cizích
dat. Politické užití meta-analýz je zjevné: díky srovnání podobných vý-
zkumů z různých zemí a z různých období přijmout správné politické
rozhodnutí (srv. např. meta-analýzy efektů raného vzdělávání vedoucí
k podpoře investic do časné přípravy na školu, zejména v oblasti výuky
jazyků, nebo meta-analýzu 120 studií kvality vyučování na vysokých
školách Quality of Teaching pro IMHE/OECD).

(3) Konečně, třetím žánrem jsou z klinické medicíny přicházející tzv. zná-
hodněné experimenty. Původně právě ony byly vzorem pro EBR, tedy
pro aplikaci tohoto prototypu vědeckého výzkumu i v jiných než v me-
dicínských oblastech. Někdy jsou považovány za „zlaté pravidlo� eva-
luace efektivnosti výzkumu ve všech oblastech a veřejné politiky vůbec.
Obecně to však vedlo k preferenci přírodními vědami inspirovaných
kvantitativních metod i v oblasti sociální.

Jaká jsou ovšem rizika prosazení EBR?

• Upevňuje se myšlenka, že hlavní funkcí výzkumu je nejen ovlivňovat,
ale dokonce i řídit praxi. Obecně kultivační funkce (hledání správných
otázek, ne odpovědí) výzkumu ustupuje do pozadí.

• Předpoklad kauzality jako hlavního kritéria kvalitního výzkumu je v pe-
dagogických vědách naivní. Vede však k preferenci experimentálního
výzkumu před všemi ostatními žánry.

• I v pedagogických vědách se prosazuje inženýrský model, v němž je vý-
zkum považován za zdroj okamžitě použitelných technických řešení pro-
blémů. Technické a inovativní uvažování definitivně vítězí nad „vědou�.
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• Verbálně se sice uznává právo na existenci základního teoretického vý-
zkumu. Prakticky se však prostřednictvím technik vypisování financo-
vaných témat, pravidel financování výzkumu a vědy obecně, kritérií
kvality eliminuje „politicky nežádoucí� podoba výzkumu.

• Probíhá paradoxně umrtvení kritického myšlení, protože co není exakt-
ně doloženo, neexistuje.

• Ignoruje se skutečnost, že praktik nebo školský politik nikdy nemůže
z výzkumu získat všechny potřebné informace, které by mu umožnily,
aby se rozhodl jaksi automaticky a bezbolestně.

• Praktickým efektem nakonec je, že politická a školská decize má mož-
nost financovat, propagovat a jinak podporovat jen takové výzkumy
a studie, které odpovídají na uvedenou otázku-princeps (what works? ).

4. Zvýšení kvality nebo de-profesionalizace pedagogiky?

Co lze říci závěrem? Z výše uvedeného vyplývají nebezpečí, která možná
převáží přínosy kvalitnějšího (rigoróznějšího, validnějšího, systematičtějšího)
pedagogického výzkumu.

Nepřiměřený důraz na EBR/E může vést k posilování magické víry v abso-
lutní pedagogickou racionalitu, zejména k přeceňování výzkumu, resp. k posunu
jeho společenské funkce. Ten se stává technickým nástrojem k prosazení a zdů-
vodnění jednoznačně dokazatelných pravd. Není deformován jen vztah výzkum
– pedagogická praxe. Problémem může být redukce podob pedagogického vý-
zkumu na jednu či dvě kanonické formy (vznik pedagogické monokultury) a na-
konec i triumf instrumentálního myšlení. „Tomuto směru úvah, z něhož se pak
odvíjí řízení, financování, kontrola školství, se výborně hodí „důkazy získané
pedagogickým výzkumem�. Poslouží úředníkům ve dvojím směru:

a) jako postupy, které soudobá věda uznává jako postupy lege artis,

b) jako normy, jimiž lze poměřovat dosažené výstupy.

Skutečnost, že výchova a vzdělávání jsou složitě determinovanými, subtilními
a dlouhodobějšími jevy, že staví na humanistických hodnotách, na výchovných
a vzdělávacích cílech, prostě zaniká.� (Mareš, 2009)

Claude Lessard ke vzdělávání založenému na vědeckých důkazech říká: čím
víc se snažíme vyhnat z pedagogických debat ideologii s tím, že každý „ideový	
odkaz považujeme za nelegitimní a snažíme se opřít vzdělávací politiku jen o vě-
decky „nezpochybnitelné	 výsledky, tím více vědu svazujeme se zvláštním dru-
hem ideologie, která jen odmítá se za ideologii považovat . . . Do ideologické léčky
upadneme, když učení redukujeme jen na měřitelné výstupy, učitelovu expert-
skost na míru jeho účinnosti vymezenou jen jako přidaná hodnota, a hodnotu
vzdělání na jeho instrumentální užitek. (Lessard, 2006)

Naše pozornost je tak odváděna od cílů, obsahů, účelů a hodnot vzdělávání
a pedagogické práce k formám, metodám, nástrojům, žebříčkům apod. Jakoby
na tom, v čem, k čemu a proč vzdělávat, byl samozřejmý konsenzus.

Becvar - text.indd   302Becvar - text.indd   302 26.11.2010   11:09:5726.11.2010   11:09:57



303

Nebudeme-li kriticky reflektovat trendy „racionalizace� a efektivnosti v sou-
časném vývoji, povede to i k výrazným redukcím financování pedagogického
výzkumu a vědy, a v důsledku k de-profesionalizaci vzdělávání do podoby na-
ivní, intuitivní a/nebo mechanickými návody dirigované pedagogické praxe.
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POZNÁMKY K SYSTÉMU PROFESNÍHO RŮSTU UČITELŮ

Aleš Trojánek

Chybí systém profesního růstu učitelů

V nabídkách vzdělávacích agentur se objevuje řada kurzů pro další vzdělá-
vání učitelů. Uveďme příklady témat: podpora škol v oblasti autoevaluace, mo-
tivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů, manažerské řízení procesu
změn ve škole, funkční školení pro ředitele a jejich zástupce, genderová rovnost
ve škole, aktivizační metody, prezentační dovednosti učitele – jak zaujmout
žáky, vyjednávat a přesvědčit, modely řízení kvality a jejich využití pro vlastní
hodnocení školy, kurzy související s tvorbou a zaváděním ŠVP (workshopy, kou-
čování, . . .), speciální kurzy pro výchovné poradce, aktivizační metody výuky
(např. kurz „Kudy z nudy�), jak vyučovat přírodovědné předměty „jinak�, sé-
rie vzdělávání k nové maturitě, prezentační techniky, ovládání i-tabulí apod.
Řada těchto a podobných kurzů má jistě určitý význam, ale v nabídce se téměř
neobjevují taková témata, která by se zabývala (obrazně řečeno) nejen tím,
jak na interaktivní tabuli něco napsat, ale tím, co na ni napsat. Tedy
chybí nabídka kurzů, které by vedly ke zdokonalování odbornosti učitelů.1

Ještě více však chybí celý systém profesního růstu učitelů.

Proč by měl být systém profesního růstu zaveden a kdo by ho měl
zajišťovat

Starší kolegové dosvědčí, že jistý model profesního růstu učitelů středních
škol v šedesátých a ještě v sedmdesátých letech existoval. Jednalo se o tzv.
postgraduální studium, které bylo organizováno fakultami vzdělávajícími uči-
tele, a v něm se učitelé seznamovali s novými poznatky ze svých oborů. Absol-
vování postgraduálního studia bylo podmínkou postupu do vyšší platové třídy.

Vytvoření podobného systému profesního růstu by přispělo ke zvyšování
kvalifikace učitelů, umožňovalo by jejich diferenciaci, mohli by být finančně
i pracovně oceňováni ti učitelé, kteří se výrazně zajímají o svůj obor a o jeho
výuku apod. Zřízení systému by bylo v kompetenci státních orgánů, ale jeho
vlastní realizace by měla být v režii univerzitních pracovišť – ústavů a kateder.

Zajištění systému profesního růstu učitelů vysokoškolskými pracovišti by
představovalo naplnění jednoho ze základních úkolů činnosti univerzit – péče
o celoživotní vzdělávání.

1 Pod odborností učitele se rozumí především jeho znalost vlastního oboru a přehled
o oborech blízkých.
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Obsah a forma systému profesního růstu učitelů

Obsahem vzdělávání na fakultách by mohlo být ve fyzice prohloubení (zopa-
kování) klasických témat (mechaniky, elektromagnetizmu apod.), ale hlavně
moderní fyzika včetně pokroku v technologiích.

Často se objevují v pedagogickém tisku názory, že absolventi učitelského stu-
dia jsou dobře (někdy prý až moc) vzděláni v předmětech své odbornosti, ale
chybí jim pedagogické dovednosti apod. Navíc nyní jsme svědky (i účastníky)
celosvětových snah o změnu v přístupu ke vzdělávání: jde o zatraktivnění výuky,
o zavedení aktivních a aktivizujících metod, o rozvoj kompetencí, o zážitkovou
pedagogiku apod. Chtěl bych zdůraznit, že např. snaha o rozvoj žákovských
kompetencí na jedné straně a předání základních poznatků z daného
oboru na straně druhé nemusí být v protikladu, ale naopak: při výuce
konkrétních fyzikálních témat lze používat aktivních forem výuky. Takováto
badatelsky orientovaná výuka by mohla být těžištěm v systému pro-
fesního růstu učitelů.

Konkrétní rozsah, formy, ale i případné stupně profesního vzdělávání uči-
telů by byly zavedeny po pečlivém zvážení všech organizačních, legislativních
i finančních podmínek.

Se systémem profesního růstu učitelů souvisí tematika atestací. Členové
JČMF se touto problematikou zabývají již od počátku 90. let 20. století.
Vznikla i řada konkrétních návrhů, viz např. [1], [2], [3], [4]. Uveďme stručně
jeden návrh.

Atestace učitelů

• Začínající učitelé (absolventi univerzitního akreditovaného
studia) by byli zařazeni do základní platové třídy a po roce praxe na
škole by tito učitelé skládali akreditační zkoušku (nebo též zkoušku
pedagogické způsobilosti). Tato zkouška by byla hlavně v režii škol-
ské správy (zástupci OŠMT KrÚ, ČŠI, ředitelství školy), přičemž účast
pracovníků univerzit v akreditační komisi by byla samozřejmě možná.
Těžiště zkoušky by mohlo být v pedagogicko-didaktických a psycho-
logických disciplínách. Mezi požadavky by měla být též znalost histo-
rického vývoje školství na našem území, přehled školských soustav ve
světě, znalost školských předpisů apod. Složením této zkoušky by mohl
získat učitel tzv. „definitivu� a postoupit do vyšší platové třídy.

• 1. atestace (z jednoho nebo z obou oborů) by mohla být povinná
(nebo dobrovolná) a přihlásit k ní by se mohli např. po pěti letech jen
ti učitelé, kteří složili akreditační zkoušku a absolvovali např. 1. stupeň
vzdělávání v rámci výše uvedeného systému profesního růstu. K žádosti
o zařazení do atestačního řízení by uchazeč předkládal strukturovaný
životopis, ve kterém by uvedl přehled svých výrazných aktivit. Atestační
řízení by mohlo být završeno přednáškou před komisí. Členy komise
by byli pracovníci VŠ vzdělávající učitele, odborníci z praxe (výborní
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učitelé, . . .). Je také možné, že by získání 1. atestace mohlo být přímo
završením 1. stupně systému profesního růstu. Učitelé s 1. atestací by
mohli postoupit do vyšší platové třídy a mohli by vykonávat některé
činnosti (mohli by být předsedy předmětových komisí,mohli by se hlásit
do konkurzů na místa ředitelů apod.).

• 2. atestace by se týkala jen velmi malého počtu učitelů a požadavky
na její složení by byly náročné: např. absolvování doktorského studia.
Učitelé s 2. atestací by postoupili do nejvyšší platové třídy,mohli bymít
snížený úvazek, aby se mohli více věnovat svému oboru, ale i spolupráci
s ostatními učiteli, např. v rámci předmětové komise apod.

Shrnutí

Odborně dobře připravený, jednoduše fungující, pro učitele přitažlivý a vůči
„pochybným vzdělávacím a testovacím agenturám� imunní systém profesního
růstu učitelů by jistě přispěl ke zlepšení výuky nejen fyziky.

Březen 2010

[Článek je součástí projektu Podpora technických a přírodovědných oborů
(reg. číslo: CZ.1.07/4.2.00/06.0005), který je spolufinancován ESF a státním
rozpočtem ČR.]

[Vyšlo ve Sborníku XIV. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky,
Velké Meziříčí, srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010, str. 122–125.]
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POZNÁMKY KE STÁTNÍM MATURITÁM

Aleš Trojánek

1. V posledním dvacetiletí došlo k liberalizaci obsahu, forem, rozsahu a hod-
nocení středoškolského vzdělávání. Tento trend byl podpořen platností doku-
mentů jako je RVP a z něho vycházejících ŠVP. Ponechme stranou vhodnost
tohoto postupu, kdy jednotliví učitelé ve svých předmětových komisích a ředi-
telé škol vytvářejí učební plány a jiné důležité dokumenty škol, jejichž kvalita
ovlivní výuku na dané škole na řadu let. V této situaci považuji myšlenku
státníchmaturit v podstatě za správnou. Při výše popsané volnosti „vzdě-
lávacích cest� je třeba nějak určit nepřekročitelnou úroveň znalostímaturantů,1

je třeba alespoň část maturitních zkoušek objektivizovat tím, že se vyvedou
z kompetence jednotlivých škol, kde žáci studují.

2. Státní maturity by však měly být zorganizovány tak, aby byly
logisticky co nejjednodušší, aby nekladly přemrštěné dodatečné po-
žadavky na učitele, aby svým celkovým pojetím nedělaly „medvědí službu�
myšlence státních maturit. Na základě poznatků získaných zejména od kolegů
(učitelů českého jazyka a literatury a cizích jazyků) mám dojem, že připra-
vovaná varianta tyto nároky nesplňuje. Zkoušky z českého jazyka a literatury
a z cizích jazyků jsou koncipovány jako komplexní, tzn., že obsahují písem-
nou část (dále strukturovanou) a ústní část. Podrobné stanovení postupu při
hodnocení písemné části, ale hlavně detailní a vysoce formalizovaný návod na
ústní zkoušení považuji za těžko realizovatelný. Učitelé-hodnotitelé se stanou
(asi trochu přehnaně řečeno) vyplňovateli předepsaných formulářů. Sám si jen
velmi těžko dovedu představit, že při ústní maturitní zkoušce z fyziky bych
postupoval přesně podle daného „itineráře�.

3. Nová maturita2 se v podstatě týká hlavně předmětů český jazyk
a literatura a cizí jazyk, méně pak matematiky, ZSV a informatiky. Zkoušky
z ostatních předmětů jsou plně v kompetenci samotných škol a k jejich stan-
dardizaci tak nedojde.3 Z tohoto důvodu považuji úvahy o uznávání státních
maturit fakultami, na kterých předměty státní maturity nepatří mezi profilové,
za předčasné.
Se státními maturitami souvisí i případné přijímací zkoušky na vysoké školy.

Tyto zkoušky založené jen na ověřování studijních předpokladů mohou půso-
bit velké potíže při vlastním pozdějším studiu: Žáci totiž reagují pragmaticky
a vybírají si jako maturitní ty předměty, které je na všeobecné testy nejlépe

1 Je však otázkou, jestli „hlídání	 kvality vzdělání až na „výstupu	 je tou správnou cestou.
Jestli by nemělo být povinností státu zaručit kvalitu škol již tím, že by nějakým systémem
akreditace ty špatné školy neprošly.
2 Viz model nové maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz.
3 Žáci si mohou předměty jako F, Ch, Bi, Ze, D apod. zvolit ve státní části jako nepovinné,

ale při tom musí složit ještě profilovou část maturity. Proto si nepovinné předměty zvolí jen
mizivé procento žáků.
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připraví, např. ZSV či zeměpis, a to i přesto, že chtějí studovat informatiku či
chemii. Znám řadu případů, kdy žáci dobře uspějí u testu všeobecných studij-
ních předpokladů, jsou přijati, ale záhy zanechávají studia, protože si nevybrali
vhodné předměty jako maturitní a potřebné vědomosti ke studiu daných oborů
jim chybí. A to je škoda. (Upuštění od přijímacích zkoušek pak vede u většiny
žáků ke ztrátě motivace ke studiu.)

4. Předložený model maturitní zkoušky je velmi nákladný.

5. Při přípravě obsahu, rozsahu, formy, ale i celkové koncepci maturitních
zkoušek se měla (by se měla) více angažovat univerzitní pracoviště da-
ných předmětů, např. ústavy či katedry českého jazyka, bohemistiky apod.,
ale i organizace typu JČMF. Je pak marné (po případném zjištění nedobré
skutečnosti) si stěžovat a hořekovat.

6. Jak by mohly být maturitní zkoušky koncipovány? „Státní�
a „školní� část by se mohly doplňovat. Stát by (např. prostřednictvím své
organizace CERMAT) zadal písemnou část nejen v ČJ, CJ, ale i v ostatních
předmětech. Ta by měla být snadno hodnotitelná (diktát, didaktický test, pře-
klad, řešení úloh) a ústní část by byla v kompetenci samotných škol. Výsledné
hodnocení by vycházelo z písemných i ústních částí. Jeden konkrétní příklad:
Ve fyzice by mohlo být zadáno v písemné státní části maturitní zkoušky ně-
kolik (např. 6) úloh, které by pokrývaly základy středoškolské fyziky. Myslím,
že vypovídací hodnota takovéto písemky by byla velká. Ústní část by již byla
v kompetenci školy, nebo by si mohla škola stanovit, že napsání státní písemky
na určitý počet bodů již znamená složení zkoušky z fyziky např. na hodnocení
chvalitebně. Kdo by chtěl lepší známku, podstoupil by ještě ústní zkoušku . . .

7. Niels Bohr prý říkal, že odborníkem v dané oblasti je ten, který vyzkoušel
všechny špatné cesty. Provádět experimenty, které zasáhnou např. dva ročníky
maturantů a mnoho učitelů, není vhodné. Možná však jiná cesta není a nějak
se začít musí. Rozhodně by však názory a připomínky řady institucí, organizací
a jednotlivců měly být brány v potaz při realizaci budoucí podoby maturity.

Únor 2010

[Článek je součástí projektu Podpora technických a přírodovědných oborů
(reg. číslo: CZ.1.07/4.2.00/06.0005), který je spolufinancován ESF a státním
rozpočtem ČR.]

[Vyšlo ve Sborníku XIV. semináře o filosofických otázkách matematiky a fyziky,
Velké Meziříčí, srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010, str. 137–139.]

RNDr. Aleš Trojánek
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 27/235
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
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TEORIE NEVZDĚLANOSTI

Jindřich Bečvář

Liessmann K. P.: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Edice XXI.
století, sv. 4, Academia, Praha, 2008, 125 stran. V originále Theorie der Unbil-
dung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2006,
přeložila Jana Zoubková.

� � �

Jako čtvrtý svazek nedávno založené edice XXI. století, kterou vydává nakla-
datelství Academia, vyšla velmi zajímavá knížka Konrada Paula Liessmanna
(nar. 1953), rakouského germanisty, historika, filozofa a publicisty, profesora
univerzity ve Vídni, který byl v lednu roku 2007 v Rakousku vyznamenán ti-
tulem Vědec roku 2006. V našem prostředí není K. P. Liessmann neznámým
autorem; v českém překladu se objevila roku 2000 jeho knížka Filozofie moder-
ního umění (Votobia, Olomouc, ISBN 80-7198-444-2).

Liessmannova kniha Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění sestává
z krátké předmluvy, devíti esejů a poznámek. Uvedeme všech devět názvů, které
do značné míry naznačují pojednávaná témata.

1. Kdo bude milionářem aneb Všechno, co musíme vědět,

2. Co ví společnost vědění?,

3. Vzdělanost, polovzdělanost, nevzdělanost,

4. PISA – honba za pořadím,

5. Jakou váhu má vědění?,

6. Boloňa – prázdnota evropského vysokoškolského prostoru,

7. Elitní vzdělání a antiosvícenství,

8. Sečteno a podtrženo: hodnota vědění,

9. Skončeme s reformou vzdělání.

Takzvanou společností vědění, resp. vzdělanostní společností se dnes ve dne
v noci zaklínají naši i evropští politici, zejména však profesionální školští re-
formátoři a podnikatelé, pro něž je tato módní vlna vodou na mlýn jejich
nepostradatelnosti a nemalým zdrojem příjmů z našich i evropských fondů.

K. P. Liessmann navázal na myšlenky německého sociologa, estetika a filo-
zofa Theodora W. Adorna (1903–1969), který publikoval roku 1959 studii
nazvanou Teorie polovzdělanosti (v německém originále Theorie der Halbbil-
dung). K. P. Liessmann přesvědčivě ukazuje, že doba za posledních padesát
let „výrazně pokročila�, že se dnes již nedá hovořit o polovzdělanosti, ale že
je třeba mluvit přímo o nevzdělanosti, že současná doba nejen odmítá, ale
přímo zatracuje ucelené vzdělání, hlubší porozumění jevům a vidění souvis-
lostí. K. P. Liessmann rovněž dokládá, že klasická vzdělanost sama o sobě je
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nahrazována snůškou střípkovitých informací nebo dokonce módní frází (a zcela
zhoubnou myšlenkou), že všechno lze najít na internetu, že současné prokla-
mace o společnosti vědění, resp. vzdělanostní společnosti jsou jen fráze, že sou-
časné úsilí o vzrůst vzdělanosti je jen zástěrkou ekonomických a politických
zájmů, že termín společnost vědění je jen politickou nálepkou a módním zaklí-
nadlem.

Teorie nevzdělanosti od K. P. Liessmanna je velmi aktuální knihou, zejména
nyní, v době, kdy je reforma základního a středního školství v běhu a agilní
reformátoři (zhusta bývalí neúspěšní učitelé a badatelé) a další kořistníci se již
napřahují jak na sféru terciární, tak na základní výzkum. V recenzích, které
již byly u nás publikovány (např. B. Kartous – Literární noviny a Britské listy,
V. Cílek – Vesmír, J. Chuchma – Respekt, D. Olšáková – Dějiny a součas-
nost), se zdůrazňuje, že Liessmannova kniha se týká humanitního vzdělávání
a humanitní vzdělanosti. Je to omyl! Tato kniha má hlubší význam, neboť její
kritika se vztahuje i na exaktní, přírodní a technické vzdělávání, hovoří o obecné
vzdělanosti.

K. P. Liessmannovi je vyčítáno, že jen kritizuje, ale nenavrhuje řešení. Tako-
výmto způsobem se však dá smést se stolu jakákoli kritika, což se dnes a denně
běžně děje. Smyslem kritiky jako takové je upozornit na negativní jevy a varo-
vat před nimi. Konstruktivnost kritiky spatřuje ten, kdo vidět a rozumět chce,
v následujícím: Vyvarujte se toho, co je kritizováno! A to je hlavním smyslem
Liessmannovy knihy.

� � �

Myšlenky a názory prezentované v Liessmannově knize Teorie nevzdělanosti
přiblížíme čtenářům několika úryvky, které se týkají reforem a reformování,
tj. palčivého problému našeho současného školství. Základního, středního i vy-
sokého.

Reformátory vzdělání všeho druhu pojí jediné, a to nenávist k tradičnímu
pojetí vzdělanosti. Je jim očividně trnem v oku, že by lidé mohli získat vzdě-
lání neúčelové, souvislé, obsahově ukotvené v tradicích velkých kultur, které
by je nejen formovalo, ale také by jim umožnilo nezávislost na diktátu doby
a módních vlnách. Vzdělaní lidé by totiž byli všechno jiné než bezproblémově
fungující, flexibilní, mobilní a týmově svázané klony, jaké by mnozí rádi viděli
jako výsledné produkty vzdělávacího procesu. (str. 38)

Odklon od myšlenky vzdělávání se ukazuje nejzřetelněji tam, kde to možná
nejméně předpokládáme – v centrech vzdělání samotných. Pregnantním indi-
kátorem toho je od jisté doby realizovaný přesun takzvaných cílů vzdělání na
schopnosti a kompetence (skills). Ti, co vyhlašují schopnost týmové práce,
flexibilitu a ochotu komunikovat za cíle vzdělání, vědí, o čem mluví – mluví
o suspendování jakékoli individuality, jež byla kdysi adresátem i aktérem vzdě-
lání. (str. 50)
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Reformní fanatici chtějí permanentní reformu. Lidi to udrží v pohybu a za-
brání se jim v tom, aby dělali to, co od nich reformátoři údajně očekávají.
Především je začlenění do reformního procesu nejlepší možností, jak ochromit
jakékoliv myšlení. (str. 114)

Reforma pro reformu ovšem žádné důvody nepotřebuje. Vědci jsou tedy pla-
ceni za to, aby instituci permanentně reformovali, místo aby svou energii vě-
novali výuce a výzkumu. Zároveň se jim však předhazuje, že investují do učení
a výzkumu energie příliš málo, pročež se musí univerzita rychle reformovat
a tak dále. (str. 115)

Jen velmi bohatá nebo velmi hloupá země si může dovolit vypracovávat pro
každou generaci studentů nové pojetí studia. Co to znamená? Chaos porodí
nové reformy. (str. 115)

Nové struktury se vytvářejí tempem, které nikomu neumožňuje ukončit stu-
dium v podmínkách, za nichž je začal. A tento nesmysl se ještě beze studu
hodnotí slovy change management jako pokrok. (str. 116)

Cokoliv se nezdaří, je proto jen záminkou pro novou reformu. Lze tvrdit, že
vydařená reforma představuje pro ideu reformy vnitřní rozpor. Pak už by totiž
nebylo co reformovat – a to se nesmí stát. (str. 116)

Reformy proto nikdy neuvíznou na mělčině, nejúspěšnější jsou právě tehdy,
když způsobí chaos, na nějž si všichni stěžují. Protože hlavním smyslem všech
reforem je, aby se stávající právní poměry rozpadly, staromódní smlouvy na-
hradily moderními „dohodami	 a z veřejnoprávních institucí, byť by fungovaly
sebelépe, se stala hřiště pro zájmové skupiny, agentury, kliky a investory. Za
rétorikou reforem už jasně prosvítá jejich skutečný smysl: privatizace veřejného
vlastnictví, proměna záležitostí veřejného zájmu na soukromý zájem. Res pub-
lika je pro reformátory nejlépe zajištěna, když se z ní stane res privata. Aniž
by to bylo vždy tak jasně formulováno jako v Bajce o včelách Bernarda Mande-
villa, je výrazem ducha doby posedlého reformami očekávání, že pronásledování
soukromých neřestí neviditelnou rukou milostivého trhu vždy vyústí ve veřejnou
ctnost. Reformní nadšení tak ne vždy, ale občas podceňuje neřesti a velmi rádo
přeceňuje samospasitelnost trhu. (str. 116–117)

Společnost, která ve jménu domnělé efektivity a oslněná představou, že vše
může podřídit kontrole ekonomického pohledu, osekává svobodu myšlení, a tím
se připravuje o možnost rozpoznat iluze jako iluze, se upsala nevzdělanosti, ať
ve svých databázích shromáždila jakoukoliv sumu vědění. (str. 119)

Poznamenejme, že kritické úvahy o vzdělanosti, vzdělávání a současných
tendencích na trhu práce v souvislosti s vývojem školství publikovali nedávno
pod názvem Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna Jan Keller
a Lubor Tvrdý.1

� � �

1 Sociologické nakladatelství, Slon, Praha, 2008, 183 stran.
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Připomeňme ještě, že v edici XXI. století jsou publikovány texty současných
významných myslitelů, předních světových intelektuálů nejrůznějších profesí,
filozofů, sociologů, politologů atd. Jejich kritické myšlenky jsou podloženy jak
odborností, tak erudicí, a proto se výrazně liší od názorů soustavně a urputně
prezentovaných v našich médiích, kterými je veřejnost neustále masírována.

Předchozími svazky edice XXI. století jsou tyto tři knihy:

1. Tekuté časy od Zygmunta Baumana (nar. 1925), polského sociologa
holokaustu a postmoderny, se dotýkají současného světa, „tekuté mo-
dernity�, a nejistot našeho života.

2. Svět je plochý od amerického politologa a publicisty Thomase L. Fried-
mana (nar. 1953), držitele tří Pulitzerových cen, analyzuje globalizaci
a její vliv na život společnosti.

3. Velký rozvrat od Francise Fukuyamy (nar. 1952), amerického filozofa
a spisovatele japonského původu, pojednává o přechodu k tzv. infor-
mační společnosti a jeho důsledcích na společenský život a morálku.

Následovat budou tyto publikace: William Easterly: Břemeno bílého muže,
Eric Hobsbawm: Globalizace, demokracie a terorismus, John Lukacs: Na konci
věku, Fareed Zakaria: Postamerický svět.

Jednotlivé studie publikované v edici XXI. století se zamýšlejí nad palčivými
problémy současnosti i blízké budoucnosti, nad vývojem dnešní společnosti,
které jsou dávány honosné, ale naivní reklamní nálepky informační společnost,
vzdělanostní společnost, resp. společnost vědění apod. Obsahují úvahy o mo-
derní a postmoderní době, o globalizaci, která ovlivňuje náš život mnohem více,
než si uvědomujeme, o naší civilizaci, o konci našeho věku, změnách paradig-
matu, o společenském řádu, demokracii, vzdělávání, otázkách hospodářského
růstu, morálce apod. Jejich autoři prezentují své originální, velmi kritické po-
hledy na současný svět, které je třeba v řadě směrů chápat jako vážná varování.

Autor tohoto krátkého zamyšlení nad Liessmannovou knihou Teorie nevzdě-
lanosti by do edice XXI. století zařadil i malou, nepříliš optimistickou knížku
Znavená Evropa umírá (Karolinum, Praha, 2000, 179 stran), jejímž autorem
je filozof a teolog Otakar Antoň Funda (nar. 1943), eseje filozofa Václava Bě-
lohradského (nar. 1944) nazvané Společnost nevolnosti (Sociologické aktuality,
sv. 13, Sociologické nakladatelství, Slon, Praha, 2007, 301 stran; druhé, roz-
šířené vydání 2009), knihu Mezi minulostí a budoucností. Osm cvičení v poli-
tickém myšlení (Politika a společnost, sv. 3, Centrum pro studium demokracie
a kultury, Brno, 2002, 263 stran) od Hannah Arendtové (1906–1975), knihy Éra
prázdnoty. Úvahy o současném individualismu (Edice Střed, Prostor, Praha,
1998, 269 stran) a Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika nových demokratic-
kých časů (Edice Střed, Prostor, Praha, 1999, 311 stran), jejichž autorem je
Gilles Lipovetsky (nar. 1944), profesor filozofie na univerzitě ve francouzském
Grenoblu.
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[Podpořeno projektem Podpora technických a přírodovědných oborů Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/4.2.00/06.0005).

[Otištěno v časopisu Academia, súčasnosť a perspektívy vysokých škôl 20(2009),
č. 3, str. 46–49. Vyšlo též v Informacích České matematické společnosti č. 66
(březen 2010), str. 37–41, a ve Sborníku XIV. semináře o filosofických otáz-
kách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2008, Velké Meziříčí, 2010,
str. 126–131.]

[Příspěvek byl 18. listopadu 2008 vystaven na webu Stolzová.
Viz http://www.stolzova.cz/stolzova/index.php – editor Petr Kukal.]

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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NECHTE LIDI DĚLAT, CO CHTĚJÍ

(rozhovor s K. P. Liessmannem)

Naďa Klevisová

Učí filozofii a nerad by se dožil chvíle, až budou z univerzit vycházet jen
samí egoističtí technokrati. Má strach, že budeme reformovat vysoké školy
tak dlouho, až se univerzitní studium promění na rychlokurz. „Bakalářský
titul mnohdy nemá žádnou cenu�, je přesvědčen vídeňský profesor Konrad
Liessmann.

Domů si teď vídeňský filozof přivezl z Prahy skoro dvoumetrovou bronzo-
vou berlu svatého Vojtěcha, kterou mu jako svému laureátovi předali za nadaci
Vize 97 manželé Havlovi. „Byla hodně těžká, ale měl jsem na ni speciální kufr�,
napsal mi po návratu domů. Berlu prý teď má „na hezkém místě� ve své sou-
kromé knihovně.

Proděkan filozofické a pedagogické fakulty na vídeňské univerzitě vyvolal
nedávno velký rozruch, když se ve své knize Teorie nevzdělanosti obul do víc
než deset let probíhající reformy evropských vysokých škol, která má z Evro-
py vytvořit nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku.
„Cíl to byl dobrý, ale provádí se špatně�, nebere si servítky nenápadný a na
první pohled poněkud škrobený učenec. „Věda a vzdělávání je přece víc než
ekonomika a technika�, říká s přesvědčením.

V reformním nadšení se v desítkách zemí Evropy zavedlo ve všech věd-
ních oborech bakalářské a magisterské studium a všude se snaží, aby bylo ve
všech zemích srovnatelné. Studentům to má umožnit, aby byli co nejmobilnější.
Konradu Liessmannovi ale vadí, že se teď vzdělávání podřizuje jen ekonomic-
kým hlediskům. Mluví se o objemu investic, o počtu absolventů, sestavují se
žebříčky, ale do hloubky se nejde. „Koho zajímá, že každý vědní obor má jiné
poslání, je jinak náročný?� zlobí se profesor. A obává se, že na univerzitách
přestává jít o poznání, o vědeckou zvídavost a akademické svobody. Navíc se
čím dál víc osekávají prostředky na vysoké školy. A to podle něj připravuje
vědu a vzdělávání o svobodu.

Tvrdí, že v budoucnosti bude potřeba, aby měl každý přístup ke vzdělání
tak, jako v 19. století každý dostal přístup k pracovnímu pásu. „Věda není pro
elitu�, říká, ale zároveň prohlašuje, že by bakalářské obory z univerzit vyhnal.
To je samo o sobě dost témat na rozhovor.

Sešli jsme se večer po vyčerpávajícím dni a Konrad Liessmann, statečně zmá-
hající únavu, přistoupil na složitý model konverzace: já se budu ptát anglicky,
on bude odpovídat německy a tlumočnice bude pro úsporu času špitat český
překlad rovnou při hovoru do mého diktafonu. Šlo nám to výborně. A Konrad
Liessmann se co chvíli nechal unést a přeskočil do angličtiny.
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Je vidět, že je zvyklý přednášet. Řetězí fakta, precizně artikuluje a k pointě
se dostává širokým obloukem. Mluví tiše, bez emocí. Hned mě zaujalo, jak se
vyjadřuje. Jeho způsob vynikl o to víc, že jsme se v poslední době od poli-
tiků nejrůznějších odstínů naposlouchali kategorických výroků až do omrzení.
Každý z těch billboardových harcovníků vždycky „s jistotou ví�, „je přesvěd-
čen�, „tvrdí�, „prohlašuje�. Potkat v těch dnech filozofa bylo opravdu osvěžu-
jící. Konrad Liessmann totiž každou větu začíná výrazem jako „myslím�, „jsem
toho názoru� nebo „domnívám se�, a už jen tím člověka mobilizuje k přemýš-
lení. Chtělo by to potkávat se s filozofy častěji.

� � � � �

Poslední kapitola ve vaší knize Teorie nevzdělanosti, která vyšla také česky
a velmi dobře se prodává, se jmenuje Skončeme s reformou. Proč vidíte současné
reformy evropských vysokých škol tak pesimisticky?

Uznávám, že to je řečeno trochu polemicky. Já ale opravdu zastávám tezi, že
příliš mnoho reforem je na škodu věci. Evropská vysokoškolská reforma, označo-
vaná pojmem Boloňský proces, byla vyhlášena proto, aby byla studia v různých
zemích Evropy srovnatelná a aby se zjednodušil způsob, jak by si školy mezi
sebou mohly vyměňovat studenty a profesory. To byly dobré cíle. Ale co se
z toho stalo? Máme za sebou deset let této reformy prakticky ve všech evrop-
ských státech. Ale studenti ani profesoři za tu dobu rozhodně nejsou mobilnější.
A hodnota bakalářských a magisterských titulů v různých zemích se taky nedá
srovnávat.

� � �

Dost ostře vystupujete proti bakalářskému studiu na univerzitách. Proč
vlastně?

Protože se v mnoha případech ukázalo, že bakalářský titul nemá žádnou cenu.
Studentům se slibovalo, že za tři roky dostanou plnohodnotný akademický titul.
Ale ve skutečnosti na ně čeká špatně zorganizované a úzce zaměřené studium
s bezcenným titulem na konci.

V Rakousku se některé univerzity zabývají myšlenkou, že bakalářské studijní
obory vytěsní jinam. Protože když mají vzdělávat tyhle studenty, znamená to
pro ně nepříjemnou zátěž. Univerzita je především vědecké pracoviště.

� � �

Jenže dnes už ve spoustě profesí s maturitou nevystačíte, vyšší vzdělání je
třeba.

Jistě, v budoucnosti bude potřeba, aby měl přístup ke vzdělání každý, jako
v devatenáctém století měl mít každý přístup k běžícímu pásu. A už teď jsou
profese tak náročné, že vzdělání tomu musí odpovídat. Ale bakaláři patří podle
mého na vyšší školy, ne na univerzity.
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Takhle zkrátka ta reforma vypadat neměla. A proto se domnívám, že se od
samého začátku dělala špatnými metodami. Špatné bylo jak sjednocování kri-
térií v různých zemích, tak přísná orientace studia podle zájmu trhu práce.
A také to, že bakalářské studium proměnilo univerzitní vzdělání na rychlokurz.

� � �

Pokud je tohle špatně, jak by se to tedy mělo udělat správně?

Nevím přesně, jak má vypadat ideální univerzita. Ale myslím si, že ve vy-
sokoškolském vzdělávání potřebujeme víc svobody. Úlevu od tlaku ekonomické
sféry. Potřebujeme, aby se evropské vlády jasně přihlásily k myšlence, že vzdě-
lání je víc než ekonomie a technika. Že stejně důležité je vzdělávání v oblasti
politiky, estetiky, historie, morálky. Je třeba, aby se uznalo, že různé typy studia
potřebují být různě dlouhé a nemusí být všechny stejně uspořádané.

Není vůbec jasné, proč by všichni architekti, ekonomové, historici, psycholo-
gové nebo učitelé měli mít tříleté bakalářské studium. Například v Německu se
teď zavádí čtyřleté. To znamená, že se tam pomalu vracejí k původnímu čtyř-
letému studiu a o žádné srovnatelnosti už se tady nedá mluvit. Tahle evropská
studijní reforma navíc přinesla obrovskou míru byrokracie a spolkla spoustu
peněz, které daleko naléhavěji potřebujeme jinde.

� � �

Považujete za chybu, že se angloamerický vzdělávací systém aplikuje na náš, ev-
ropský. Proč si to ale myslíte? Vždyť je přece pokládán za mimořádně úspěšný.

To je pravda. A proto byl tedy učiněn pokus přenést ho do Evropy. Formálně
to znamenalo, že se tu také budou udělovat tituly bakalář a magistr. Ale zapo-
mnělo se, že v Americe a ve Velké Británii je bakalářské studium něco úplně
jiného než to, co se teď zavádí v Evropě. Jenom příklad: Ve Spojených státech
je BA plnohodnotným akademickým titulem. A ve Velké Británii se na něj stu-
duje čtyři roky. V angloamerickém světě prostě neexistují tak rigidní předpisy,
jaké teď máme my, když smíme udělovat titul BA jedině po šesti semestrech,
bez ohledu na náročnost oboru.

A druhá věc je možná ještě víc na pováženou: V angloamerickém prostoru
mají velmi dobré soukromé školy a univerzity a hodně průměrné školy a uni-
verzity veřejné. To odpovídá jejich modelu společnosti. Zato v kontinentální
Evropě převládá názor, že vzdělání je veřejný statek. A že to je právo, které by
každý občan měl mít možnost si nárokovat. Proto tu byly školy a univerzity ze
zásady veřejné.

� � �

Co vám vadí na soukromých univerzitách?

Když přebíráme americký model, zavádíme si tu tamější rozštěpení mezi sou-
kromými a veřejnými univerzitami, ale nemáme tu k tomu příslušné společenské
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pozadí. V Evropě totiž neexistují velcí mecenáši, kteří by soukromé univerzity
financovali. A proto si myslím, že kopírovat americký model je na škodu věci.
Navíc, kontinentální Evropa má přece tak bohatou tradici, že bychom měli být
dostatečně sebevědomí a rozvíjet vlastní myšlenky a ideje. Pro naše sebevědomí
není dobré, když budeme kopírovat jen to, co dělají někde jinde.

� � �

Loni na podzim vypukla na rakouských univerzitách dvouměsíční stávka proti
škrtům v rozpočtu na školství. Jak ji hodnotíte s ročním časovým odstupem?

Bylo to určité hnutí, studenti obsazovali posluchárny, stávkovali, pořádali
demonstrace. Pro mě ale bylo nejzajímavější, že vznesli celou řadu požadavků,
ze kterých se dalo vyrozumět, že nejen chtějí mít víc profesorů, víc peněz a svo-
body, ale také více vzdělání.

Ve Vídni je to už druhá generace, která studuje podle boloňského modelu.
A která vnímá, že ji to omezuje. Že bez ohledu na to, jestli jsou ti mladí lidé
vzděláváni více nebo méně, jsou především vzděláváni špatně. Protože už vůbec
nezbývá čas na to, aby se nějakému tématu mohli věnovat do hloubky. Aby mohli
uspokojit vlastní zvědavost a zažívat intelektuální slast, jakou je čtení knih,
hledání informací v knihovně, uvažování o problémech. Musí prostě semestr co
semestr nasbírat své kredity.

� � �

Když tohle tvrdíte, neříkají vám vaši oponenti, že jste idealista?

Nemyslím, že jsem idealista. Ale oponenti mě tak opravdu označují. A pro-
tože se na jednom nebo dvou místech ve své knize odvolávám na Wilhelma
Humboldta, říkají dokonce, že jsem utopista, který se obrací do minulosti.

� � �

Měly ty dva revoluční měsíce vůbec nějaký efekt?

No, nijak převratný, ale nějaký přece. Stávky se totiž nekonaly jen v Ra-
kousku, ale i na univerzitách v Německu, Francii, Itálii a také v Kalifornii.
A to nakonec vedlo až k tomu, že letošní březnová konference evropských mi-
nistrů školství, pořádaná v Budapešti a ve Vídni, aspoň přiznala, že v realizaci
Boloňského procesu došlo k chybám. V Rakousku se díky tomu alespoň začalo
s reformou reformy. To je na jedné straně dobře, na druhé straně mě to ale
utvrzuje v obavách, že špatné reformy jenom povedou k dalším, ještě horším
reformám.

� � �

Nejste moc velký skeptik?

Já jsem skeptik, ale ne absolutní. Jistě, když je příležitost napravit nějakou
chybu, tak by se to udělat mělo. V Rakousku se teď vytvořilo určité povědomí
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o tom, že vzdělání není něco, co by vláda mohla vyřídit jen tak bokem. Že to je
naopak věc ústředního společenského významu.

� � � � �

V té chvíli mu v unavených očích zasvítilo a obličej, který je jinak na mimiku
spíš skoupý, se mu rozzářil: „Nebudete tomu věřit, ale devatenáctého října bude
v celém Rakousku stávka univerzit�, řekl oživeně. „Tentokrát budou se studenty
stávkovat i rektoři a profesoři. Chceme společně vyvinout tlak na vládu, aby
poskytla na vzdělání víc prostředků. A to je přímý výsledek protestů z loňského
podzimu.�

Ta stávka studentů s rektory ze státních univerzit pak opravdu byla. Do ulic
Vídně, Salzburgu a Štýrského Hradce jich vyšlo asi patnáct tisíc. Měli strach, že
když bude schváleno krácení rozpočtu na vysoké školy do roku 2013, bude jim
každý rok chybět tři sta milionů eur. Mluvili o tom, že hrozí velké propouštění
a dokonce zavírání studijních oborů. Zastánci vládního postoje ale tvrdili, že
podfinancování je prostě jedním ze tří možných řešení. V repertoáru je ještě
školné nebo zavedení přijímacích zkoušek.

Letos ze stávky žádná revoluce nebyla. Když se hrstka studentů pokusila
obsadit největší posluchárnu Audimax, samotné srdce loňských protestů, policie
je vytlačila. A pragmatičtí posluchači práv, kteří tam právě přišli na přednášku,
na ně volali: „Běžte na filozofii, ta je o kus dál.� Mysleli tím fakultu profesora
Liessmanna.

„Jak to všechno dopadlo?� zeptala jsem se o pár dní později profesora
Liessmanna. „Peněz víc nebude, sníží se počet studijních míst a zavedou se
přijímací zkoušky�, odpověděl. „Podle mého Rakousko právě propáslo šanci
definovat důležitost vysokoškolského vzdělání jinak než podle potřeb trhu.�

Ten večer, kdy jsme se v Praze sešli k rozhovoru, jsem se ho zeptala:

� � � � �

Co když vám z vlády namítnou, že to, co navrhujete, je sice pěkné, ale nejsou
peníze?

V tom systému peníze jsou, ale jsou špatně vynaložené na spoustu byrokratic-
kých úkonů, spojených s reformou, to za prvé. A potom, když společnost podřídí
vzdělávání jen ekonomickým hlediskům, ztratíme strašně moc. Úplně pragma-
ticky vzato, přijdeme o svobodu vědy. Když tu ztratíme, pak budeme ochuzeni
o nejvlastnější motor inovací, a to bude minus i pro ekonomickou sféru. Právě
ona totiž přijde o své inovace.

Když pojímáme vzdělání jen ekonomicky, ztrácíme vztah ke své vlastní kul-
turní tradici. Kdo se pak bude zajímat o klasickou hudbu, o literaturu, filozofii,
náboženství, o etiku a morálku? Kdo ještě bude vůbec vědět, na jakých základech
je Evropa vystavěná? Z našich univerzit budou vycházet jen egoističtí techno-
krati. Ztratíme možnost skutečně prožívané demokracie. Protože demokracie
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potřebuje politicky vzdělaného občana, který ví dost na to, aby se dovedl vcítit
do situace jiných lidí a byl schopen kritického myšlení.

� � �

Chcete říct, že vzdělání znamená také pěstování citlivosti?

Podle mého souvisí s posilováním vnímavosti. Člověk by při něm měl získat
cit pro to, co je důležité a co nedůležité, co je podstatné a co nepodstatné, co
je přiměřené a co nepřiměřené. Když se tenhle cit vytratí, společnost se začne
rozpadat. Civilizace, která rezignuje na vzdělání, začíná otřásat svým vlastním
základem. Pak by se mohlo stát, že jednoho dne už tady nebudou žádní profesoři
schopní kritického myšlení.

� � �

Nemáte rád ani testy PISA, pořádané každé tři roky Organizací pro hospodář-
skou spolupráci a rozvoj. Proč vám vadí, že se porovnává výkon patnáctiletých
studentů z různých zemí ve čtenářství, matematice a přírodovědě? My je tu na-
opak pozorně sledujeme, a když naši středoškoláci neobstojí, bereme to vážně.

Nemám rád žebříčky a nemyslím si, že se touto cestou dá zjistit něco rozum-
ného. Evropa měla doposud spoustu vzdělávacích systémů. Měli jsme gymnázia,
reformované školy, devítiletky, venkovské jednotřídky i školy elitní, máme dobré
i mizerné učitele, a přesto si myslím, že je vzdělávání všude v Evropě zhruba
na stejné úrovni. Takže některé rozdíly existují jenom v těch testech.

Bez nich by si nikdy nikdo nevšiml, že finští žáci jsou o tolik lepší než třeba
děti francouzské nebo české. Protože finští žáci totiž v tom, jak přistupují k vý-
zvám života, nejsou lepší ani horší než ostatní. A bohužel, nezaměstnanost
a alkoholismus mezi finskou mládeží jsou výrazně nad evropským průměrem.
Co tedy mají z toho, jak dobře dopadli v PISA testu?

Samozřejmě, že stojí za to, podívat se, jak mají ve Finsku zorganizované
školy. Ale neměla by se z toho dělat ideologie. A test PISA ideologií je. Rád
bych řekl: Zastavte to. Nechte lidi dělat, co chtějí, a pak uvidíme. A určitě to
bez těch testů nebude horší.

� � �

Ale univerzity se přece také srovnávají a ratingové agentury pravidelně zveřej-
ňují jejich žebříčky. To vám v žaludku neleží?

Univerzity různé kvality existovaly odjakživa. A vždycky se vědělo, kde jsou
v kterém oboru dobří profesoři. Kvůli tomu se nemusí rok co rok znova opako-
vat nekonečné hodnocení a srovnávání. V době internetové transparentnosti to
přece není nutné, vždyť všechno, co se takhle zjišťuje, se dá najít na domovských
stránkách každé školy. Jenom se v tom zbytečně utopí spousta peněz.

� � �
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Kdo má tedy hodnotit kvalitu univerzit, když ne příslušné agentury?

Věda tu byla od antiky a existovala ve vzájemné kritice. Každý, kdo napíše
nějakou vědeckou knihu nebo publikuje stať, se vystavuje kritice od svých kolegů.
To je ten nejvlastnější hodnotící proces. Ne to, co zjistí nějaký „evaluátor	.

� � �

Ve své knize Teorie nevzdělanosti se netajíte skeptickým postojem vůči elitním
univerzitám. Jak jste k němu došel?

Všimněte si, že ti, kdo zradili a způsobili nynější světovou krizi, byli jejich
absolventy. Ale to je jen jedna stránka problému. Proti dobrým univerzitám nic
nemám. Přál bych si, aby jich existovalo co nejvíc. A nemám nic ani proti exce-
lentnímu bádání. Ale jsem proti tomu, aby existovala místa, kde takzvané elity
vzdělávají elity a nikdo jiný tam nemá přístup. Odporuje to totiž mé představě
o vědě a o sociální vyváženosti. Věda podle mého není nic elitního. Z principu
by měla být otevřená každému schopnému člověku, který o ni má zájem.

� � �

Proč podle vás selhali ti absolventi elitních škol, kteří způsobili krizi?

Mnozí z těch manažerů nechápali souvislost mezi ekonomikou a společností.
Neměli dost fantazie a nedokázali se ztotožnit s jinými lidmi. To je typický
následek nedostatku vzdělání v klasickém slova smyslu. Takové vzdělání nám
totiž dává schopnost soucítit a identifikovat se s jinými, s lidmi z jiných spole-
čenských vrstev. Je třeba mít takové vzdělání, abych pochopil odlišné kultury.
Být demokrat znamená mít aspoň potuchu, jak vypadá zbytek světa. Kvůli tomu
všemu jsem pro klasické vzdělání.

� � �

Nadace Vize 97 manželů Havlových vám právě vydala knihu esejů Hodnota
člověka. Které kapitoly byste vyzdvihl pro čtenáře, kteří ji neznají?

Především tu titulní. Vycházím v ní z Kanta, který říkal, že člověk je v prin-
cipu svobodná bytost, jež se nemá podrobovat jinému člověku. Kant je pořád ak-
tuální. Říká například: „Nedělejte dluhy, které nemůžete splácet, protože jinak
ztrácíte důstojnost.	 A připomíná: „Důstojnost není žádný dar spadlý z nebe.
Musím něco dělat pro to, aby mi zůstala zachována.	

V závěrečné kapitole Malá filozofie stáří si kladu otázku, jak se vyrovnáme
s tím, že starých lidí pořád přibývá. Tenhle vývoj je historicky novinkou. Se
společností, ve které převažují staří a hodně staří lidé, nemáme dosud žádnou
zkušenost. Myslím si, že budeme potřebovat cosi jako filozofii stáří. To je velice
aktuální problém.

� � �
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Co si myslíte o způsobu, jak se dnes o bádání píše v médiích?

To je moc zajímavá otázka. Mohu ale mluvit jenom o Rakousku. V našich
médiích je hodně málo zpravodajství o čisté vědě. Velké noviny a televize sice
mají speciální stránky a programy, ale věda se tam dost často předvádí trochu
neseriózním způsobem. Mluví a píše se o ní bombasticky, jako by to byly samé
senzační objevy a velké utopie. Z vědců se v takovém podání stávají polobozi
a superstars. Obávám se, že v tom podstata vědy není.

Ve vědomostní společnosti by věda neměla být žádnou senzací. Ale my
bychom o ni ve svém každodenním životě měli mít aspoň elementární zájem.
Představte si, že by každý občan byl vzdělán aspoň natolik, že by přesně věděl,
zač stojí ty takzvané průzkumy veřejného mínění. To by byl můj ideál integrace
vědy do života.

� � �

Sám se hodně snažíte propagovat vědu v novinách.

Doufám, že moje články padají na úrodnou půdu. Myslím, že filozofie zachází
s problémy, které se týkají všech, a proto nechci psát jen pro své kolegy. Filozofie
nikdy nebyla vědou pro vědce. Ve starověku ji učenci jako Sokrates tvořili na
tržišti. Akademie pro ně byla až druhá v řadě.

� � � � �

Co je co:

Boloňský proces. Dobrovolná iniciativa evropských států, odstartovaná
v roce 1999 takzvanou Boloňskou deklarací. V průběhu reformy vysokoškol-
ského studia bylo zavedeno třístupňové vzdělání ve všech vědních oborech –
bakalářské, magisterské a doktorandské, jež má být srovnatelné ve všech sig-
natářských zemích. Těch je dnes už čtyřicet.

Kredity. Reforma podle Boloňského procesu počítá se systémem kreditů,
který má usnadnit mobilitu studentů po evropských univerzitách. Měří se
jimi objem práce, jaký student potřebuje, aby dosáhl učebního cíle. Konrad
Liessmann tuto metodu kritizuje, protože porovnává jen vynaložený čas a ni-
koli obsah studia.

PISA. Testy pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) v tříletých cyklech od roku 2000. Střídavě v nich zjišťuje čtenářskou,
matematickou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků v různých ze-
mích světa a sestavuje výkonnostní žebříčky. Na špici se umísťuje zejména Fin-
sko a Japonsko. Má se za to, že za špičkovými výkony tamějších dětí je práce
pečlivě vybraných a dobře zaplacených učitelů.
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Konrad Paul Liessmann (nar. 1953). Rakouský filozof a publicista, pro-
děkan filozofické a pedagogické fakulty Vídeňské univerzity, se v těchto dnech
stal v Praze držitelem ceny Nadace Vize 97. Je také politickým komentátorem
a publicistou v několika denících, držitelem rakouské státní ceny za kulturní
publicistiku, rakouského titulu Vědec roku 2006 a knihkupecké ceny Za tole-
ranci v myšlení i činech. Z řady jeho knih byla do češtiny přeložena Teorie
nevzdělanosti – Omyly společnosti vědění (Academia, 2008) a soubor společen-
skopolitických esejů Hodnota člověka (Nadace Vize 97, 2010).

[Převzato z Hospodářských novin ze dne 29. října 2010 (HN.IHNed.cz).]

Naďa Klevisová se narodila 3. května 1945 v Praze. Absolvovala obor
čeština – angličtina na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a tlumočnic-
tví a překladatelství na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Po studiích působila
jako tlumočnice Pražské informační služby. Překládala pro nakladatelství Alba-
tros, MOTTO, Baronet, Fortuna Print a další. Od poloviny 70. let se věnuje
novinářské práci. Její fejetony vycházejí od roku 1994 ve víkendové příloze Hos-
podářských novin. „Přitahují mě bytosti, jež nezatíženy vztahem k předmětům
létají vysoko nad světem (i bez agentur s. r. o., provozujících lety balonem)�.
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EDICE DĚJINY MATEMATIKY

Jindřich Bečvář

V roce 1994 založili Jindřich Bečvář a Eduard Fuchs edici Dějiny mate-
matiky1 a umožnili tak širší komunitě publikovat krátké i rozsáhlejší texty
z dějin matematiky. V této edici již vyšla řada tematicky zaměřených mono-
grafií, biografických monografií, učebnic, dvě přepracované diplomové práce,
několik doktorských disertačních prací, jedna habilitační práce a řada rozšíře-
ných textů přednášek, které zazněly na letních školách Historie matematiky,
na Seminářích z historie matematiky pro vyučující na středních školách a při
dalších příležitostech.

Edice Dějiny matematiky přináší mnoho materiálu pro vážné zájemce o vý-
voj matematiky. Mnohé svazky jsou vhodné pro vysokoškolské a středoškolské
učitele, kteří chtějí doplňovat svůj výklad historickými komentáři, mají zá-
jem motivovat své studenty, ukazovat jim nejrůznější vztahy mezi jednotlivými
matematickými disciplínami, souvislosti matematiky s dalšími sférami lidské
činnosti (astronomie, fyzika, ostatní přírodní vědy, ale i filozofie, architektura,
hudba, malířství, technika, společenské vědy atd.), seznamovat je s informa-
cemi o vzniku a vývoji nejrůznějších partií matematiky, se vznikem slavných
matematických problémů a dlouhodobými snahami o jejich řešení, případně
s jejich vyřešením a dalšími osudy. Vývoj matematiky je v řadě textů zpestřen
zajímavými historickými souvislostmi, informacemi o významných osobnostech
atd.

Edice Dějiny matematiky nemá komerční charakter. Jednotlivé svazky jsou
šířeny převážně jako konferenční či seminární materiály na nejrůznějších ak-
cích. Jsou to zejména Semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky,
Semináře z historie matematiky pro vyučující na středních školách, Konference
Historie matematiky, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, Se-
mináře pro vyučující na středních odborných školách a učilištích, sjezdy Jed-
noty českých matematiků a fyziků, Konference českých matematiků, Studentská
vědecká a odborná činnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.2

Edice se tak dostává k vysokoškolským i středoškolským učitelům, studentům
vysokých a středních škol, nezanedbatelnou roli hraje při výuce dějin mate-
matiky a fyziky na vysokých školách a zejména při výchově doktorandů oboru
Obecné otázky matematiky a informatiky.3

1 Edice má svoji webovou stránku http://fd.cvut.cz/personal/becvamar/edice/edice.htm,
na níž jsou pravidelně aktualizovány veškeré informace. Čtenáři zde naleznou titulní listy,
obsahy a stručné anotace jednotlivých svazků.
2 Například 38. svazek byl v konferenčních materiálech nedávného symposia Mathematics

and Mathematicians in the Austro-Hungarian Monarchy (Budapešť, 28. 7. až 2. 8. 2009).
3 O edici Dějiny matematiky viz M. Bečvářová: Dějiny matematiky – Nová ediční řada,

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 42(1997), str. 213–214; E. Fuchs, E. Těšínská: Edice
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Vydání jednotlivých svazků edice Dějiny matematiky bylo podpořeno pro-
jekty Fondu rozvoje vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy, Grantové agentury ČR, Grantové agentury Akademie věd ČR, Výzkum-
ným centrem pro dějiny vědy při UK a AV ČR, Jednotou českých matematiků
a fyziků a její Matematickou vědeckou sekcí (současná Česká matematická spo-
lečnost). V posledních letech finančně podporuje vydávání edice Matematická
sekce Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedra didaktiky matematiky MFF
UK a Ústav aplikované matematiky Fakulty dopravní ČVUT.

Úroveň vydávaných svazků edice Dějiny matematiky sleduje redakční rada,
která má toto složení: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., (MFF UK), doc.
RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., (FD ČVUT), doc. RNDr. Eduard Fuchs,
CSc., (PřF MU), RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., (FD ČVUT), prof. RNDr.
Ivan Netuka, DrSc., (MFF UK), † RNDr. Ivan Saxl, DrSc., (MÚ AV ČR), † prof.
RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., (MÚ AV ČR), Mgr. Emilie Těšínská (Ústav
soudobých dějin AV ČR). Od 1. prosince 2009 jsou novými členy redakční rady
prof. Vlastimil Dlab, DrSc, F.R.S.C., (University of Carleton, Canada), prof.
RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D., (PedF UK) a prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.,
(FD ČVUT).

Edice Dějiny matematiky budí zájem nejen v naší matematické obci,4 ale
i v zahraničí. Velmi pochvalně se o ní vyjadřuje Peter Schreiber, emeritní profe-
sor univerzity v Greifswaldu, autor řady prací, časopiseckých i knižních.5 Pro-
fesor Menso Folkerts z Mnichova, světově uznávaný odborník na historii středo-
věké a renesanční matematiky, autor řady vynikajících monografií a odborných
studií o historii matematiky, duchovní otec a hlavní redaktor slavné edice Algo-
rismus • Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften,
celou naši edici objednal pro knihovnu univerzitního institutu věnujícího se dě-
jinám přírodních věd (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften Ludwig-
Maxmilians Universität München) a pro knihovnu tamějšího muzea vědy (Deu-
tsches Museum in München). Profesor Ivor Grattan-Guinness, přední britský
znalec historie a filozofie matematiky, si po seznámení s edicí objednal příspě-
vek pro časopis Annals of Science.6 Řadu svazků edice si vyžádala knihovna
matematického institutu vídeňské univerzity. Ve spolupráci s chorvatskými ma-
tematiky a historiky matematiky byl v roce 2003 položen základ komplexního
výzkumu života a díla českého matematika Karla Zahradníka, který velkou část

„Dějiny matematiky�, Dějiny věd a techniky 39(2006), str. 121–124; J. Bečvář: Historie
matematiky již potřicáté!, in J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.), 30. mezinárodní konference
Historie matematiky, Jevíčko, 21. 8. – 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, str. 9–17.
4 Poznamenejme, že Matematická sekce MFF UK uspořádala 25. listopadu 2009 malou

oslavu u příležitosti vydání čtyř desítek svazků edice Dějiny matematiky a jejího patnácti-
letého trvání. Celá edice bude v nejbližší době zpřístupněna v České digitální matematické
knihovně (www.dml.cz).
5 Připomeňme pouze to, že je spolu s C. J. Scribou autorem monumentální monografie

5000 Jahre Geometrie. Geschichte. Kulturen. Menschen, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg,
2001 (2. a 3. vydání: 2005, 2010).
6 M. Bečvářová: How to Fix an Election Honestly! Ivan Petrov Salabashev’s Novel Voting

Procedure in Bulgaria, 1879–1880, Annals of Science 66(2009), no. 3, str. 397–406.
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svého aktivního života spojil s budováním chorvatské univerzity v Záhřebu.
Projekt bude ukončen v roce 2011 vydáním rozsáhlé monografie.7 Bulharská
matematická komunita a česká národnostní menšina v Sofii a Plovdivu ocenily
sérii studií8 věnovaných roli českých matematiků při budování bulharského
středního a univerzitního školství v poslední třetině 19. století, která vyvr-
cholila publikováním monografie České kořeny bulharské matematiky (40. sva-
zek). Edice též vzbudila zájem na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku
a Slovinsku. Přispívají do ní např. profesor Witold Wiȩs�law, vedoucí osobnost
polské komunity historiků matematiky, hlavní redaktor časopisu Antiquitates
Mathematicae, a profesor Ján Čižmár, přední slovenský historik matematiky.
Jednotlivé svazky edice Dějiny matematiky jsou recenzovány v časopisech Zen-
tralblatt, Mathematical Reviews, najdeme je tedy v příslušných databázích.
Podrobná zpráva o edici Dějiny matematiky vyšla v časopisu European Mathe-
matical Society Newsletter (Issue 77, September 2010, 37–39) pod názvem The
History of Mathematics in the Czech Republic.

Edici Dějiny matematiky kladně přijala i obec českých historiků; na několik
biografických a mezioborově orientovaných svazků napsala podrobnější recenze
PhDr. M. Štemberková.9 Velmi nás potěšilo, že RNDr. Luboš Nový, DrSc., náš
světově uznávaný historik matematiky, autor mnohokrát citované knihy Ori-
gins of Modern Algebra (Academia, Praha, 1973), napsal v závěru své recenze
na 34. svazek edice tato slova: . . . práce .. . načrtnutým problémem, jeho zpraco-
váním a otázkami, které klade, by si pro svůj přínos zasloužila pozornost všech
historiků vědy, historiků vůbec a nejen jich.10

Edice Dějiny matematiky je od svých počátků spjata se setkáními zájemců
o dějiny matematiky. Ti se již třicet let setkávají na pravidelně konané akci,

7 Dílčí studie M. Bečvářové a Ž. Dadiće byly publikovány v roce 2007 chorvatskou akade-
mií věd v publikaci S. Mardešić (ed.): Karel Zahradník 1848.–1916., Spomenica preminulim
akademicima, svezak 134. Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 64 stran.
8 Např. M. Bečvářová: František Vítězslav Splítek (1855–1943) – zapomenutý učitel, ma-

tematik, etnograf a spisovatel, in D. Grigorov, M. Černý (eds.): Úloha české inteligence
ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození, Velvyslanectví Bulharské republiky
v České republice, Praha, 2008, str. 185–203.
9 M. Štemberková: F. J. Studnička, Dějiny a současnost 21(1999), č. 1, str. 60; M. Štem-

berková: Jindřich Bečvář – Martina Bečvářová – Jan Škoda: Emil Weyr a jeho italský
pobyt v roce 1870–1871, Historia Universitatis Carolinae Pragensii 46(2006), str. 165–
166; M. Štemberková: Jindřich Bečvář – Zdeňka Kohoutová: Vladimír Kořínek (1899–
1981), Historia Universitatis Carolinae Pragensii 46(2006), str. 167–168. Viz též H. Ká-
bová: Martina Bečvářová. České kořeny bulharské matematiky, Ed. Dějiny matema-
tiky, sv. 40 .. ., Práce z dějin Akademie věd 1(2009), č. 2, str. 182; M. Černý: Mar-
tina Bečvářová, České kořeny bulharské matematiky .. ., Slovanský přehled č. 1–2, 2010,
str. 199–205; M. Černý: Martina Bečvářová – České kořeny bulharské matematiky .. .,
http//www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=25433 . . . a ID=25425 (vystaveno 3. 12.
2009).
10 L. Nový: Martina Bečvářová: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918, Dě-

jiny věd a techniky 42(2009), str. 55–61 (citát je ze str. 60). V časopisu DVT byly zveřejněny
další recenze svazků edice Dějiny matematiky: P. Šišma: Karel Mačák: Vývoj teorie prav-
děpodobnosti v českých zemích do roku 1938, DVT 39(2006), 40–41; P. Šišma: Magdalena
Hykšová: Karel Rychlík (1886–1968), DVT 37(2004), str. 120–121.
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která je dnes organizována jako mezinárodní konference Historie matematiky
(původně se jednalo o letní školu Světonázorová výchova v matematice).11 V po-
sledních letech je z této akce vydáván sborník, který obsahuje jednak texty zva-
ných přednášek, jednak přednesené konferenční příspěvky. V letech 2007, 2008,
2009, 2010 vyšly čtyři tyto sborníky, které lze považovat za mladší sourozence
svazků edice Dějiny matematiky.12 Další titul, který lze chápat jako volně sou-
visející s touto edicí, je kniha o Josefu Smolíkovi, učiteli matematiky, autorovi
několika učebnic, překladateli Eukleidových Základů, historikovi matematiky,
astronomie a vědy vůbec, genealogovi, archeologovi a numismatikovi, kterou
vydalo roku 2007 nakladatelství ČVUT.13

Jednotlivé svazky edice Dějiny matematiky lze rozčlenit do následujících
skupin, které se však částečně překrývají:

Biografické monografie

Některé svazky edice DM jsou monografiemi věnovanými životům a dílům
našich matematiků. Postupně je tak realizován program podrobného mapo-
vání životních osudů, odborné i pedagogické práce a veškerého dalšího snažení
českých matematiků, kteří hráli významnou roli v rozvoji naší matematiky,
v české matematické komunitě a rovněž v Jednotě českých (československých)
matematiků (a fyziků). Tento program zformuloval roku 1986 J. Bečvář, který
se jej snaží postupně realizovat jednak ve spolupráci s dalšími kolegy, jednak
na půdě doktorského studia. Zatím bylo vydáno devět titulů tohoto charak-
teru, z nichž sedm svazků (č. 2, 5, 10, 22, 27, 36, 44) představuje více méně
komplexní pohled na jednotlivé osobnosti (Eduard Weyr14, Jan Vilém Pexider,
František Josef Studnička, Karel Rychlík15, Vladimír Kořínek, Ladislav Svante
Rieger, Jan Sobotka); osmý je anglickou verzí dříve vydaného českého svazku
(svazek 38, J. V. Pexider), vznikl z podnětu matematiků z okruhu prof. Det-

11 O dlouholeté historii těchto akcí viz J. Bečvář: Historie matematiky již potřicáté!, in
J. Bečvář, M. Bečvářová (eds.), 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko,
21. 8. – 25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, str. 9–17.
12 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 24. 8. – 28. 8. 2007, Matfyz-

press, Praha, 2007, ISBN 978-80-7378-016-6, 120 stran; 29. mezinárodní konference Historie
matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. – 26. 8. 2008, Matfyzpress, Praha, 2008, ISBN 978-80-
7378-048-7, 191 stran; 30. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, 21. 8. –
25. 8. 2009, Matfyzpress, Praha, 2009, ISBN 978-80-7378-092-0, 242 stran; 31. mezinárodní
konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 18. 8. – 22. 8. 2010, Matfyzpress, Praha,
2010, ISBN 978-80-7378-128-6, 291 stran.
13 M. Bečvářová: Josef Smolík (1832–1915), Ústav aplikované matematiky, Fakulta do-

pravní, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007, 254 stran + 23 obrázků, ISBN 978-80-01-03639-6.
Viz recenze M. Štemberková: Martina Bečvářová – Josef Smolík (1832–1915), Český časopis
historický 105(2008), č. 3, str. 767–768. Kniha byla vydána mimo edici Dějiny matematiky,
neboť jen její menší část se týká matematiky.
14 Výsledky Eduarda Weyra propaguje též článek J. Bečvář: Eduard Weyr and Linear

Algebra, IMAGE, The Bulletin of the International Linear Algebra Society, N. 44, Spring
2010, str. 20–21.
15 Na adrese http://euler.fd.cvut.cz/publikace/HTM/Index.html lze najít nejdůležitější

výsledky disertační práce Magdaleny Hykšové o životě a díle Karla Rychlíka.
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lefa Gronaua (Institut für Mathematik Universität Graz), devátý je věnován
krátkému, ale velmi zajímavému a významnému období života Emila Weyra
(svazek 28).16

Tematicky zaměřené monografie

Několikmonografií poměrně podrobně popisuje vývojmatematiky v určitých
historických obdobích; do značné míry mají charakter velkých učebnic (svazky
34, 19 a 12): Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie, Matematika ve
středověké Evropě a Matematika v 16. a 17. století. Na ně bezprostředně nava-
zují komentované překlady klasických textů (svazky 31, 15 a 37): Staroegyptská
matematika. Hieratické matematické texty, Tři středověké sbírky matematických
úloh a Matematika v devíti kapitolách.

Trochu jiný charakter mají monografie mapující vývoj některýchmatematic-
kých disciplín (svazky 6, 8, 9, 26, 35): Malý průvodce historií integrálu, Teorie
grafů (1736–1963), Počátky počtu pravděpodobnosti, Vývoj teorie pravděpodob-
nosti v českých zemích do roku 1938, Z historie lineární algebry. Speciálním
otázkám jsou věnovány následující tituly (svazky 14, 20, 29, 30, 39, 43): Histo-
rie Fermatových kvocientů (Fermat–Lerch), Eukleidovy Základy, jejich vydání
a překlady17, Product Integration, its History and Applications, Historický vý-
voj pojmu křivka, Zlatý řez nejen v matematice a Jarník’s Notes of the Lecture
Course Punktmengen und reelle Funktionen by P. S. Aleksandrov (Göttingen
1928).

Několikmonografií se bezprostředně váže k historii Jednoty českýchmatema-
tiků a fyziků, k vývoji české matematické obce (svazky 13, 34, 40): Z historie
Jednoty 1862–1869, Česká matematická komunita v letech 1848–1918, České
kořeny bulharské matematiky.18 S historií Jednoty velmi úzce souvisejí i výše
uvedené monografie věnované významným osobnostem české matematické ko-
munity (svazky 2, 5, 10, 22, 27, 28, 36, 38, 44).

Monotematicky jsou zaměřeny i svazky 18, 21 a 42: Matematika v jezuit-
ském Klementinu v letech 1600–1740, Matematika na německé technice v Brně
a Nástin dějin vzdělávání v matematice (a také školy) v českých zemích do roku
1918.

16 28. svazek edice Dějiny matematiky získal cenu rektora ČVUT za prestižní vědeckou
publikaci za rok 2006. S tímto svazkem jsou spjaty dvě další publikace. J. Bečvář, M. Beč-
vářová: Emil Weyr e Luigi Cremona, Bollettino di storia delle science matematice 26(2006),
Fasc. 2, str. 245–261; M. Bečvářová, J. Bečvář, J. Škoda: Emil Weyr und sein italienischer
Aufenthalt, Sudhoffsarchiv 92(2008), Heft 1, str. 98–113.
17 S tímto svazkem je spjat článek M. Bečvářová: Translations of Euclid’s Elements, in

J. Králová, Z. Jettmarová et al. (eds.): Traditions versus modernity. From the classic period
of the Prague school to translation studies at the beginning of the 21st century, FF UK,
Praha, 2008, str. 149–173.
18 Tento titul vyšel u příležitosti nadcházejícího 150. výročí založení Jednoty českých

matematiků a fyziků.
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Sborníky

Z prvního a druhého semináře z historie matematiky pro vyučující na střed-
ních školách, které se konaly v letech 1993 a 1995 v Jevíčku, byly vydány rozší-
řené texty přednášek pod názvem Historie matematiky I a Historie matematiky
II (1. a 7. svazek), dva sborníky soustředily texty několika přednášek z letních
škol Historie matematiky (3. a 4. svazek), dalšími sborníky tohoto typu je pět
svazkůMatematika v proměnách věků I, . . ., V (svazky 11, 16, 24, 32, 33) a dva
anglicky psané sborníky Mathematics Throughout the Ages (17. a 25. svazek).
Jako svazek 43 vyšel titul Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire,
sborník z mezinárodního sympozia Mathematics and Mathematicians in the
Austro-Hungarian Monarchy, které se konalo v létě roku 2009 v rámci tra-
dičního mezinárodního kongresu XXIIIth International Congress of History of
Science and Technology (28. 7. až 2. 8. 2009, Budapest).

Diplomové, disertační a habilitační práce

Přepracovanými a rozšířenými diplomovými pracemi jsou svazky 37 a 39
(J. Hudeček, V. Chmelíková).19 Více či méně upravenými disertačními pracemi
obhájenými v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky20 jsou svazky
8, 10, 14, 22, 27, 29, 30, 36 (P. Šišma, M. Němcová-Bečvářová, K. Lepka,
M. Hykšová, Z. Kohoutová, A. Slavík, L. Lomtatidze, E. Pecinová), ve svazku
25 jsou též otištěny podstatné části disertačních prací H. Durnové a Š. Bilové
a v 32. svazku kratší výtah z disertační práce V. Svobodové. Svazek 34 je
rozšířenou habilitační prací M. Bečvářové.21

Výhled na nejbližší období

Uznání, kterého se edici Dějiny matematiky dostává, dokumentuje i její
ediční plán na nejbližší období; podstatně totiž vzrostl zájem o publikování
v této edici. Předpokládáme, že v příštích měsících budou publikovány tyto
svazky.

• J. Bečvář, M. Bečvářová (ed.): Matematika v proměnách věků VI, sborník
textů sepsaných na základě přednesených přednášek na konferencích Historie
matematiky a Seminářích z historie matematiky pro vyučující na středních ško-
lách a vzniklých při dalších příležitostech (vyjde patrně roku 2010).

• M. Bečvářová, J. Čižmár: Karel Zahradník (1848–1916) – biografická mono-
grafie o českémmatematikovi, který působil v letech 1876 až 1899 na chorvatské

19 V. Chmelíková je nyní doktorandkou oboru Obecné otázky matematiky a informa-
tiky na MFF UK, J. Hudeček se věnuje dějinám vědy v rámci svého doktorského studia
v Cambridge.
20 Doktorské studium Obecné otázky matematiky a informatiky na MFF UK má značně

rozsáhlé webové stránky; viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/∼becvar/pgs/pgs.htm.
21 Poznamenejme, že všechny zmíněné kvalifikační práce byly úspěšně obhájeny v řád-

ných řízeních, oponenty i příslušnými komisemi byly hodnoceny výborně. Totéž platí o všech
svazcích podpořených grantovými agenturami.
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univerzitě v Záhřebu a v letech 1899 až 1916 na české technice v Brně a který
se výrazně angažoval v Jednotě (vyjde roku 2011).

Poznamenejme, že ještě asi deset dalších svazků se v současné době plánuje,
na jejich přípravě se pracuje; termín vydání je však zatím těžké odhadnout.
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Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
becvar@karlin.mff.cuni.cz
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