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„Naučme koblihy létat!“ je mottem
Martina Tomáška z Katedry české
literatury a literární vědy Filozofické
fakulty OU. „K tomu, aby se člověk
stal dobrým učitelem, musí být
tak trochu jako Jirotkův Saturnin,
učitelství kromě nezbytné empatie
vyžaduje pedagogickou představivost,
odvahu i smysl pro humor.“ Před
časem v tomto duchu hledal cestu
jak propojit studenty učitelství,
praktikující učitele a teoretizující
didaktiky, aby společně ověřili,
zda má Ostrava v oblasti moderní
pedagogiky co nabídnout.

Pandemie
nastavila
školám
zrcadlo
› text Nela Parmová

› foto Jaroslav Kocián,
Jana Hájková
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(?)

Co je hlavním smyslem
každoročních Didaktických
intervencí?
Obecně vzato umožnit vzájemnou
a smysluplnou spolupráci všech tří
skupin, které k sobě přirozeně patří.
Přinášet inspiraci v podobě nových
metod, reagovat jimi na měnící se potřeby
společnosti, podněcovat diskusi, kritickou,
ale respektující. Naším nejvlastnějším
cílem je ukazovat našim studentům
příklady dobré školní praxe a podporovat
jejich rozhodnutí jít učit.

(?)

To by se ale přece mělo dít
i v běžné výuce na vysoké

škole?
Učit se učit je něco jiného než pronikat
do určitého oboru za účelem vědeckého
bádání nebo uplatnění v mimoškolní
praxi. Přestože se během dětství
a dospívání každý setkal s dlouhou řadou
učitelů, neznamená to, že automaticky
bude schopen být jako ti nejlepší z nich.
Někdy je ani nedokáže rozeznat. Být
učitel znamená vědět proč, jak a co
(v tomto pořadí). Vím, že chci probouzet
a povzbuzovat aktivní zájem o svět,
kritické myšlení, smysl pro hodnoty
demokratické společnosti, ohleduplnost
k druhým i k přírodě. Můj obor je polem,
na kterém se to společně se studenty
vzájemně učíme.

(?)

Na intervence ale chodí také
řada zavedených učitelů…

Časem se vytvořilo gravitační pole, které
přitahuje další. Jsme otevření, i doslova –
do Centra pant, kde se setkáváme,
může přijít každý. Ty, kteří zde najdou
spřízněné duše, oslovujeme s nabídkou
další spolupráce, chodíme k nim na
náslechy a vtahujeme do dalších projektů.
Jiné neosloví diskusní forma nebo neslyší
na reformní pedagogiku, přijdou jednou
dvakrát, promluví, cítí odlišné nastavení
a zase „odpadnou“.

(?)

A nejsou to právě tito učitelé,
které bychom měli nejvíce
oslovovat?
Dnešní škola neví, zda má trvat na
tradičním obsahu a formách, nebo
být inovační dílnou. To se promítá
mimo jiné také do probíhajících sporů
o podobě rámcových vzdělávacích
programů, jednotných přijímaček nebo
státních maturit. Na jedné straně stojí
tradicionalisté, kteří takřka romanticky
věří, že to, co bylo, bylo dobré, a nyní
proto přichází soumrak vzdělanosti,
neboť encyklopedické znalosti pozbývají
na hodnotě a s nimi také ti, kteří je věrně
strážili. Na druhé straně jsou učitelé
jako průvodci vzděláváním, pro které
není uplatnitelnost poznatků sprostým
slovem, kteří studenty nechávají
samostatně hledat a třeba se i plést,
zároveň je ale vedou ke spolupráci
a vůbec se soustřeďují hlavně na rozvoj
široké škály měkkých dovedností.
Tradicionalisté jim vyčítají, že výsledkem
je to, že studenti nic neumí, jsou nezdravě
sebevědomí a neuznávají autority. Ale
to není pravda. Pokud jsou vůči něčemu
ostražití, tak vůči hrubé síle. Když někdo
nedokáže vysvětlit, proč mě zkouší
z toho, z čeho mě zkouší, a já mám tušení,
že to sám neví, nemůže mít mou úctu.

opora pro potřebné změny. Jinými
slovy: ti, co setrvávají u obsahového,
paměťového učení, ignorují pravidla,
která byla pro výuku nastavena.

(?)

Když se na to podívám
z pohledu tradičních učitelů,
do jisté míry chápu obavy, že
kompetence vytlačí reálné znalosti.
Že do praxe budou nastupovat
učitelé, kteří možná budou umět učit,
ale nebudou mít co.

Jakou oporu má tento pohled
v transformačních procesech
podporovaných MŠMT?

Uvědomuji si, že sám jsem ještě
produktem tradičního pojetí. Základka
mě naučila číst a psát, gymnázium k tomu
přidalo záplavu jazykových pravidel
a literární faktografie, na vysoké jsem
navíc pochopil principy, na nichž jazyk
stojí, a co je potřeba k tomu, aby fungoval,
jak má. Když jsem pak na gymnáziu
začal učit stejným reproduktivním
způsobem, na jaký jsem byl zvyklý,
cítil jsem, že nudím nejen své studenty
(to bylo koneckonců považováno za
normální), ale i sám sebe. Co mi chybělo,
nebyly teoretické znalosti, ale oborová
didaktika. Navíc se ukázalo, že řadě věcí
v podstatě vůbec nerozumím a že je
sice dokážu nadiktovat i vyzkoušet, ale
nikoliv vysvětlit. Hodnota toho, co jsem
se do té doby naučil, byla vzhledem k mé
učitelské pozici značně devalvována.
Láska k jazyku a literatuře, stejně jako
odpovědnost vůči mým studentům mi
nedovolily vědomě jim škodit.

Existující rámcové vzdělávací programy
nestaví primárně na znalostech, ale na
rozvoji tzv. kompetencí, což je dostatečná

(?)

(?)
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A skutečně se ještě takto lpí na
encyklopedických znalostech?

Jedna z debat se vede o redukci učiva,
o tom, že by se mělo odlišit podstatné od
nepodstatného, nezbytné od zbytného.
A opět se objevují obavy z toho, že se
tím naruší základy naší vzdělanosti.
Představme si to na příkladu z literatury:
budu‑li učit Nerudu a zatajím Hálka, co
tím ztrácíme? Mnohem horší je přeci
podat oba tak, že nikdo nerozliší, který

4

a>
rubrik e
mt
sezna
se s…

je který, takže si je nikdo dobrovolně
nepřečte. Stojí‑li základy naší vzdělanosti
na znalosti několika životopisných
zajímavostí a titulů nepřečtených často
ani učitelem, jakou mají hodnotu, co na
nich můžeme vybudovat?

(?)

Nevadí, že Hálek upadne
v zapomnění?

Ale my přeci nejsme strážci Hálkova
hrobu! Žena před nedávnem
studentům pouštěla esej Pavla Eisnera
interpretovaný Karlem Högerem, a z těch
studentů neznal slavného herce ani jeden.
Že ho zná naše generace, neznamená,
že ho musí znát ta následující. Abych
parafrázoval Milana Kunderu, který
ovšem mluví o tlaku na rušení starých
hrobů – staré poznatky musí ustoupit
novým. „Blbí maj čas si pamatovat, chytrý
musej vymejšlet,“ říkal Werich. A je dobré
si uvědomovat, že opuštěním lavic život
nekončí, spíše naopak. Věřím proto, že to
podstatné si k nám nakonec cestu najde.

(?)

Jak by tedy vzdělávání mělo
vypadat?

Dokud systém jede, zdá se, že je funkční.
Nedávné uzavření škol kvůli pandemii
podtrhlo jak jeho silné stránky, tak
nedostatky. Ukázalo například, že žáci
a studenti o vzdělávání stojí a že školy
a učitelé (ne všechny a všichni) jsou
schopni na nové výzvy reagovat. Že
redukce učiva je možná. Odhalilo, jak
podstatná je promyšlená organizace
výuky a dobrá komunikace. Zjistili jsme,
kolik času a energie škola dětem bere, aniž
by jim za to často kromě traumat cokoliv
dávala, a také jak moc spoléhá na rodiče.
Že každodenní známkování je velice
pochybným a škodlivým rituálem, právě
tak jako permanentní testování. České
školství zkrátka dostalo mimořádnou
příležitost k sebereflexi a mělo by z ní
vyjít profesionálnější a klidnější.

(?)

Rodiče sami ale podporují
výkonové učení, protože má
jejich ratolestem zajistit úspěch…

to
Věřím, že
é si
podstatn

onec
k nám nak
de
cestu naj

Bavili jsme se s kamarádem, který je
ředitelem gymnázia, zda jsou výsledky
studentů osmiletého a čtyřletého
studia opravdu tak odlišné. Podle jeho
zkušeností jsou studijní výsledky
absolventů delšího studia opravdu
o necelý stupeň lepší. Zároveň ale ví,
že na osmiletá gymnázia přicházejí
z velké části vysoce motivované děti
vysoce motivovaných rodičů, zpravidla
ze sociálně stabilního prostředí. Na
základních školách potom zůstávají ty
ostatní, třídy jsou zbaveny tahounů, děti
připraveny o nenahraditelné zkušenosti
se sociálně heterogenním prostředím.
Rozdíl ve výstupech je tedy značně
ovlivněn vstupní úrovní a nepochybně
také vysoce konkurenčním gymnaziálním
prostředím.

(?)

Jak se dostat z tohoto
začarovaného kruhu?

(?)

Co dalšího se musí
změnit?

Redukce osmiletých gymnázií shora je
dnes těžko představitelná, průchodné
by snad mohlo být omezení počtu
tříd se souběžnou podporou druhých
stupňů základek, aby svou kvalitou
lépe konkurovaly gymnaziálnímu
image, někdy ne zcela zaslouženému.
S probíhající změnou financování škol
se navíc otevírá možnost snížení počtu
žáků ve třídách na ideálních dvacet, což
je i rozumnou reakcí na snižující se počty
dětí. V menších kolektivech máte jako
učitel šanci individualizovat přístup,
aniž byste to dělali na úkor svého zdraví.
Takové školství bude pochopitelně
dražší, zároveň ale chytřejší.

Jak vnímáme děti, sebe coby rodiče
a učitele i své životní cíle. Běžíme jako

o závod (nevíme přesně kam), náhle
se objeví virus a většina z toho, bez
čeho jsme si ještě včera nedovedli život
představit, je pryč, nedostupné nebo
zbytečné. Děti potřebují rodinu a školu
jako bezpečné prostředí, v němž budou
moci v klidu stárnout, nebo chcete‑li zrát.
Jistě ocení naše impulzy, očekávají také
pochopení pro své dispozice, důvěru,
že vše vlastním tempem a způsobem
zvládnou, určitě ale nepotřebují, abychom
jim rozplánovali každou vteřinu dětství
a dospívání nebo do nich natloukli
všechny znalosti světa. Musí se občas
nudit, aby něco nového a dobrého
vymyslely.

„

Didaktické intervence Martina
Tomáška jsou úžasný nápad nejen
pro studenty, ale také pro zavedené
pedagogy. Jako učitelka oceňuji, že
mám prostor a možnost poskytnout
budoucím učitelům po jejich ukázkové
hodině zpětnou vazbu. Chápu a je to
přirozené, že vysokoškolští studenti
a budoucí učitelé ještě nemají velkou
zkušenost s chodem školy, jejich hodiny
jsou sice obsahově i metodologicky
připravené perfektně, nicméně pro
ideální a bezproblémovou hodinu.
Domnívám se, že úkolem přítomných
pedagogů v rámci didaktických
intervencí je poskytnout studentům
vhled do reálné hodiny, seznámit
je s tím, že se v hodinách mohou
setkat s nezájmem studentů o látku,
s rozdíly ve vstupních vědomostech
a v neposlední řadě s výchovnými
problémy. Na takové situace nebývají
zcela připraveni. Intervence vnímám
jako přínosné i pro pedagogy. Je
velice zajímavé sledovat pohledy
kolegů napříč předměty.
Hana Magicová (Učitelka
angličtiny a ZSV, Wichterlovo
gymnázium Ostrava-Poruba)
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Martin Tomášek vystudoval učitelství
českého jazyka a literatury a filozofie na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku
1992 učil na dnešním Wichterlově gymnáziu,
od roku 2001 dodnes působí na katedře české
literatury Filozofické fakulty Ostravské
univerzity, od roku 2018 i jako místostarosta
v Ostravě-Porubě, kde má na starost oblast
vzdělávání a prevenci kriminality.
Odborně se zabývá dějinami české literatury
19. století a didaktikou literatury. Jako
literární historik se věnuje hlavně proměnám
literárního zobrazení prostoru, přírodního,
městského a industriálního, kterýžto zájem
vyústil v monografii „Krajiny tvořené slovy“
(2016). Od roku 2014 je členem česko-polské
pracovní skupiny pro oblast učebnic, která
zkoumá učebnicový obraz druhého národa
a srovnává český a polský pohled na vybrané
historické události. Stejně dlouho pořádá série
workshopů, tzv. Didaktické intervence, kde si
předávají nápady a zkušenosti studenti učitelství
humanitních předmětů, jejich didaktici a učitelé
působící na středních a základních školách.
Před vstupem do politiky dlouhodobě
spolupracoval s ostravským klubem
Fiducia a byl jedním ze zakládajících členů
okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Stále
je členem programové rady Centra PANT.
Je ženatý, má dvě děti. Relaxuje v přírodě,
při běhu, józe, na kole a koloběžce.

Děti se občas Musí
nudit, aby něco
nového a dobrého
vymyslely
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Láska jako chráněný druh…
Tato slova odemykají
básnickou sbírku Slova
pálená, jež se zrodila
z pera Kerstin Valíčkové,
vnímavé básnířky,
vášnivé sběratelky
historických módních
kousků a studentky
českého jazyka
a literatury a dějin umění
na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity.
Co ji motivovalo k vydání
její prvotiny a co vlastně
dělá báseň básní?

Kerstin
Valíčková
Slova
pálená
› text Sandra Mikulcová
› foto Jana Hájková
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Říká se, že člověk nejčastěji dochází ke
zlomovým životním rozhodnutím ve
stavu rozhořčení. Jinak tomu nebylo ani
v mém případě. Zlobila jsem se sama
na sebe, že roky zbytečně hromadím
stohy básní ve svém šuplíku. Chtěla
jsem, aby se má poezie dostala k co
nejvíce lidem, kteří by se s ní mohli
ztotožnit a dokázali ji patřičně ocenit.
Také jsem se dopracovala do fáze, kdy
už jsem se za svou tvorbu nestyděla
a považovala ji za zralou k publikování.
Sbírku básní Slova pálená jsem se
rozhodla vydat na své vlastní náklady.
Tento způsob publikace jsem zvolila,

jelikož je v mém životě poezie natolik
důležitým elementem, že by pro mě
odmítnutí v nakladatelství bylo až
příliš bolestné. Mezi výhody vlastního
nákladu se řadí to, že mi nikdo nemohl
zasahovat do obsahu. Obálku jsem
si také navrhla sama a určila jsem
i řazení jednotlivých básní. Jsem ráda,
že jsem se k tomuto kroku odhodlala –
nyní mohu dále tvořit s motivujícím
pocitem, že jsem již publikovaná autorka.
Věděli jste, že Karel Hynek Mácha
tímto způsobem vydal svůj Máj?
Mé básně jsou odrazem mého
nejhlubšího nitra. Píši o každém dni,

o smrti, lásce, touze, hledání – protože
život je především o hledání, které hraje
klíčovou roli i v mé tvorbě. Hledám
nové kontexty, nové významy pro stará
slova, která známe a slyšeli jsme je
tisíckrát. Já je chci ale říct znovu, jinak
a naplno. Čeština je krásný a tvárný
jazyk, jenž ke hře se slovy přímo vybízí.
Literatura roste spolu s námi. Některé
knihy můžeme číst nastokrát, ale
pokaždé jinak. Ráda proto sleduji také
cestu své vlastní tvorby. Poezie přece
nemusí být za každou cenu novátorská,
šokující a experimentální, ta nucenost
jí často spíše škodí. I báseň bez vulgarit
může být silná, ba dokonce přímo
ochromující. Myslím si, že právě ona
každodenní (nikoliv všední) poezie
má svou nepřekonatelnou jiskru.
Psaní básní není proces, ale náraz
či výbuch. Kouzlo tkví v okamžitosti
a bezprostřednosti myšlenky, dojmu či
pocitu. Když dokončím báseň, poznačím
si datum, hodinu i minutu a už do ní
dále nezasahuji. Kdybych nad každou
básní seděla celé měsíce a postupně ji
pilovala k dokonalosti, pozbyla by svou
oduševnělost a autenticitu. Básně po
dokončení nechávám, aby se ubíraly
svou vlastní cestou a našly svůj cíl.

Mucholapky očí
Ještě se dá chytit
paprsek slunce
do mucholapky očí
na hebký vlas
namotat touhu
kráčet po modrých
řekách předloktí
po úbočích klíčních kostí —
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Mráz a hic
Duše mráz
a tělo hic
sunt leones
(to nechceš vidět)
Nevypluješ

Strašná lvice

ty se neodvážíš
zůstanu

Teď už se nesměj

terra incognita

není čas — věř mi

Káně
Ja
ká

nic po mně nechtěj

ně

jsem strašná lvice

ha

za tvými dveřmi

On
si

musíme k sobě

le

ať se co chce stane

há

dveře jsou z obou stran

be

rozdrásané —

ze
bře
há
bře
hu
hle
dá

Bouřmování
Bouře má dnes biřmování
tělo Krista
přes střech tři sta
běží světem

Skákal pes

(už nikdy víc dítětem)

Neuvěřitelný děs

Biřici mrační

prochvívá inkarnátem

srdce na paškál

takový přetlak

vzali

až dupu hnátem

hmyz cynismu

a zpívám k tomu

na hrob naděje

skákal pes

kálí

to nemůžu být já..
to nejsem

Osud má v rukávu všechna esa
proč jsme s ním hráli…?!

Čtenář Krchovského
Před kontejnery na skla papíry a plasty
je postavená Morana
včera jsem do noci četla Krchovského
a dneska pláču od rána

a přece!
Skáču jak pes…
jak lumík… k řece…
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V posle

dních d

eseti let
ech je m
ladá
jící gene
race dale
ko více
viditeln
á než ty
předcho
zí. Lidé
živící se
jako infl
uenceři,
youtub
neplnole
eři,
tí podnik
atelé, m
ladí um
ělci.
nastupu

Generace
Ve vysp
ě

lých eko

nepřehlé
podobu

dnuteln

nomiká

ou silou

ch začín
a
ovlivňu
jí

jí být

cí
c
io
logové ji
nazývají
generac
í Z. Jedn
á se o dě
narozen
ti
é kolem
přelom
u
t
is
íciletí,
děti, jež
jsou sro
stlé s dig
itálním
technolo
i
giemi. P
rávě přís
lušníci
této gen
erace js
ou našim
i stávají
či budo
cími
ucími st
udenty.
Co od n
můžem
ich
e očeká
vat a jac
í vlastn
ě jsou?
tohoto s

věta. So

Z

Co od ní
očekávat?
› text Nela Parmová
› ilustrace Helena Hankeová
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Pro účely tohoto článku jsme oslovili
200 respondentů ve věku 17–19 let ze
třech ostravských gymnázií. U těchto
dotazovaných lze předpokládat,
že se většinou jedná o děti ze
socioekonomicky stabilních rodin,
u nichž je pravděpodobné, že budou
nejen pokračovat ve studiu na vysoké
škole, ale v budoucnu budou tvořit
základ pro tzv. vyšší a střední třídu, jež
má v ČR zatím stále nejsilnější dopad
na ekonomiku, politiku, spotřebu
a utváření společnosti jako celku.

Revoluce mileniálů
V obecné rovině lze generaci Z
charakterizovat jako generaci, která je
zvyklá od malička používat internet či
mobilní telefon, v jejich očích k životu
stejně nepostradatelný a samozřejmý
jako vzduch. Už předchozí generace
tzv. mileniálů se přesunula od
skutečného, hmatatelného světa
do toho virtuálního, a tím zahájila
nenápadnou revoluci, jak na pracovním
trhu, tak i ve vzdělávání, obchodu
a dalších odvětvích kde se v posledních
dvaceti letech postupně ustupuje od
roky zavedených tradičních procesů
a přechází se do nových, mnohem
divočejších vod online prostoru.
Jako většina mileniálů, tak i zástupci
generace Z mají veškeré dění a svět
zprostředkovaný přes dotykový displej
svého smartphonu. Proto i jejich
přístup k přijímání informací a jejich
vyhodnocování je naprosto odlišný
než u generace jejich prarodičů, tedy
zástupců tzv. baby boomers, či rodičů,
tzv. Husákových dětí. Ti nejsou zpravidla
jazykově tak dobře vybaveni jako jejich
potomci a mnohdy jsou odkázáni pouze
na tuzemské zdroje informací. Zástupci
generace Z získávají veškeré potřebné
informace výhradně z internetu,
přičemž je pro ně samozřejmé čerpat
z více různých zdrojů včetně těch
zahraničních a informaci si ověřovat
i na jiných kanálech či serverech. Jejich
přístup k informacím je poměrně

ace
od gener
íl
d
z
o
r
a
n
dokáží
mileniálů
řepínat“
p
„
e
p
é
l
o
dalek
ou
lní realit
á
u
t
ir
v
i
z
me
ostí
a Skutečn
pragmatický, chtějí mít zkrátka pod
kontrolou, co se kolem nich děje.
Velké důvěry se u nich těší klasické
zpravodajství jako je ČT24, DVTV,
Google News, BBC, CNN nebo
internetová podoba českých deníků,
kdy respondenti nejčastěji zmiňují
servery Aktualne.cz, idnes, Seznam
zprávy, Deník N či Respekt. Dvě třetiny
dotazovaných považuje za důležité
sledovat tuzemské, ale i zahraniční
dění a více než třetina se aktivně zajímá
o politickou situaci u nás i ve světě. Na
rozdíl od generace jejich rodičů získávají
informace také na sociálních sítích od
svých přátel či skupin, k nimž názorově
inklinují nebo z YouTube, kde důvěřují
především youtuberům (u nás nejčastěji
sledují youtubera Kovy). Být neustále
online je pro ně naprosto přirozené,
ale na rozdíl od předchozí generace
mileniálů dokáží daleko lépe „přepínat“
mezi virtuální realitou a skutečností.
Přímý kontakt s přáteli či rodinou
a společné zážitky jsou pro ně důležité.

Kdo je větší influencer?
Kovy nebo rodiče?
Významnými influencery jsou vedle
youtuberů a přátel také rodiče a hlavně
učitelé, které často respektují a mají
s nimi dobré vztahy. Je to generace
ochotná mnohem více naslouchat
a vést dialog, než tomu bylo u generace
mileniálů. Ta bývá nezřídka označována
za rozmazlenou, spíše sebestřednou
generaci neschopnou názorové diskuze
(označována také někdy jako generace
Já). Tato definice však může být lehce
nespravedlivým úhlem pohledu
z perspektivy starší generace. Je třeba si
uvědomit, že každá generace především

reaguje na vnější podmínky a okolnosti,
způsob výchovy a příležitosti, vzory,
s nimiž jsou konfrontováni. Jinými slovy,
kdyby se Palacký narodil před rokem
2000, byl by stejně sobecký, neměl by
potřebu si cokoli zapamatovat, protože
si to dohledá, jakmile to bude potřebovat
a chtěl by pracovat, až se vyspí,
neboť technologie zkrátka nahrávají
pohodlnému způsobu života. Mileniálové
si u zaměstnavatelů dokáží vyjednat
lepší pracovní podmínky a benefity,
čímž nenápadně mění celý trh práce.

Lepší svět
Jak už bylo řečeno, generace Z je mnohem
otevřenější k názorům druhých a jasně
si uvědomuje nutnost dialogu, aby
dosáhla svých cílů. Mnohem více se
zajímá také o své okolí a není to generace
zahleděná pouze do svých komunit
a „bublin“, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Živě se zajímá o svět kolem
sebe, vnímá jeho proměny a touží do
něj nějakým způsobem zasáhnout,
což se jí na různých úrovních také daří
mnohem více než kdykoli předtím,
ovšem zatím spíše jen v zahraničí.
„Naše generace je v Česku docela
utlačovaná a nikdo nás nebere vážně.
Starší lidi se YouTube smějí a politici
na nějakou konfrontaci zase nemají
dostatek humoru,“ uvádí v rozhovoru
česká youtuberka Tereza Hodanová
známá jako Teri Blitzen, kterou aktuálně
sleduje přes 400 tisíc fanoušků.
Zástupci generace Z jsou
individualisté, kteří mají důvěru v sebe
sama a věří, že to, co dělají, je správné
a mají chuť se o to podělit. Mají potřebu
i dostatek sebevědomí výrazněji
zasáhnout a nějakým způsobem ovlivnit
další společenský, ekonomický nebo
politický vývoj. Jsou mnohem aktivnější
jak v oblasti občanské angažovanosti,
tak i v realizování vlastních nápadů
a cílů. Například devadesát dva procent
dotazovaných považuje občanskou
společnost za důležitou a téměř polovina
z nich se občansky už nějakým způsobem
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angažuje. Téměř osmdesát procent
dotázaných pak řeší životní prostředí
a environmentální problematiku, která
je pro ně stejně důležitým tématem jako
je svoboda, možnost volného pohybu
a cestování. Za stejně důležité jako
občanská práva vnímají také práva
zvířat či zájem o cizí kultury.
Důležité je pro ně také zdraví, zdravý
životní styl, sport a pobyt v přírodě,
stejně tak jako vzhled či specifická image.
Mezi jejich největší záliby patří hudba,
filmy, sport a knížky (více než dvě třetiny
dotázaných), přičemž například hraní
počítačových a online her provozuje
přibližně třetina dotázaných. Naproti
tomu jakákoli náboženství pro ně není
téma, jemuž by věnovali pozornost. Za
nejvíce problematickou skupinu obyvatel
označili neonacisty a komunisty (kolem
šedesáti pěti procent dotázaných).
Více než muslimové jim vadí Romové,
bezdomovci a skinheads (kolem čtyřiceti
procent dotázaných). Problematicky
vnímají drogově závislé a uprchlíky
(přibližně čtvrtina respondentů).

Děti blahobytu
Nejen internet je pro děti narozené po
roce 2000 samozřejmou součástí bytí.
Od dětství využívají všech výdobytků
bohaté a svobodné společnosti, aniž by
nad tím museli nějak zvlášť přemýšlet.
Obavy o životní prostředí je však nutí
zamýšlet se nad spotřebou daleko více
než tomu bylo u generace jejich rodičů
nebo dokonce prarodičů. Mají snahu
chovat se zodpovědněji ke spotřebě,
která je pro ně mnohem více posunutá
do etické roviny. Z odpovědí vyplývá,
že přístup ke spotřebě rozděluje
českou mladou generaci téměř na dva
srovnatelné tábory. Jeden, který se
nechová nějak zvlášť zodpovědně ve
vztahu ke konzumu a druhý, který
sleduje kde, jak a z čeho je zboží
vyrobeno a podle toho se rozhoduje
o nákupu. Otázkou je, která ze dvou
skupin v budoucnu převáží a bude
mít rozhodující vliv na proměnu trhu

race
Je to gene
nohem
ochotná m
uchat
více naslo
log
a vést dia
v Česku. Polovina z dotazovaných se
však vymezuje vůči konzumu, pečlivěji
si vybírá z široké nabídky zboží, přemýšlí
o jeho původu, využití a životnosti.
Jsou věci, bez nichž by se ale
nedokázali dlouhodobě obejít. Vzdát se
internetu či mobilního telefonu, s nímž
jsou téměř organicky spjati, je pro ně
nepředstavitelné. V teoretické rovině
jsou však téměř všichni nakloněni
mnoha ústupkům snižujícím komfort
(snížit spotřebu vody, konzumaci masa,
exotického ovoce, letecké cestování,
nenakupovat nové zboží atd.)
Ve vizích své budoucnosti kopírují
převážně model svých rodičů, do
něhož spadá vlastní bydlení, osobní

automobil, rodina. I přes všechny
socioekonomické výhody jsou členové
generace Z ochotni poměrně brzy za sebe
přijímat ekonomickou zodpovědnost
a už během studia jsou často částečně
či plně ekonomicky nezávislí na
rodičích. Buď mají brigádu (více než
polovina dotazovaných středoškoláků),
ale nezřídka také začínají v tomto
období samostatně podnikat.
Jsou to poměrně sebevědomí jedinci,
kteří globalizovanému světu, jenž je
obklopuje, dobře rozumí a umí se v něm
snadno orientovat. Jakkoli může výše
uvedené vyznívat optimisticky, faktem
je, že téměř čtyřicet procent respondentů
zvažuje studium na zahraniční univerzitě,
zbývající většina pak na tuzemské
univerzitě mimo bydliště. Jak dokládají
zkušenosti z posledních let, do Ostravy se
po ukončení studia už vrátí jen málokdo.

‹ Zpěvačka Billie Eilish je
za své názory označována
za hlas své generace. Svou
kariéru odstartovala ve
čtrnácti letech singlem
Ocean Eyes. Loňský
koncert v pražském Foru
Karlín vyprodala za čtyři
minuty, organizátoři
proto koncert přesunuli
do O2 arény. V šestnácti
letech trpí depresemi,
odmítá drogy a cigarety.
Její písně jsou především
temnou sondou do duše
dospívajícího člověka, jsou
pesimistické, o pocitech
beznaděje, smutku,
strachu…
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› text Nela Parmová
› foto printscreen online
výukového videa
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Internet od doby svého vzniku slouží
především jako zdroj informací a zábavy.
Přitom v českém prostředí zatím není
mnoho videí či online projektů, které
by se zaměřovaly přímo na edukaci.
Až v posledních dvou měsících se na
sociálních sítích objevuje čím dál více
videí usnadňujících rodičům domácí
výuku během karantény. Vysoké školy
a další instituce zareagovaly na distanční
formu studia rovněž poměrně pružně,
například přechodem na online výuku,
zpřístupněním online studijních
materiálů, literatury atd. Většina nově
vytvořeného obsahu v podobě nahrávek
přednášek a výukových videí je však
zatím určena především studentům
a šířena převážně prostřednictvím
interních sítí. Je otázkou, zda není tak
trochu škoda nepodělit se o tyto zdroje
také s širší veřejností. „Vidím jako
dobrý způsob propagace zveřejnit na
internetu například úvodní vstupní
přednášku pro daný vědní obor nebo
studijní program. Uchazeči by tak mohli
mít možnost nahlédnout do studia
a zjistit, zda by je daný obor mohl
zaujmout, popřípadě jej ke studiu může
přitáhnout osobnost přednášejícího,
pokud dokáže nadchnout. V případě, že
se situace bude opakovat i na podzim
nebo po novém roce, může to být jeden
ze způsobů, jak zaujmout uchazeče
a motivovat jej ke studiu právě u nás,“
uvádí proděkanka pro vnější a zahraniční
vztahy FF OU Dr. Daniela Rywiková.

Jedna z možností jak
popularizovat
Ostravská univerzita disponuje plně
vybaveným nahrávacím videostudiem,
které zatím u akademiků nenachází
velkého využití. Během karantény jako
jediný z FF OU pořídil videonahrávky
přednášek Dr. Roman Vido z katedry
sociologie. „S vybavením i službami pana
Křesálka, který mi pomohl s přípravou
i samotným nahráváním, jsem byl
spokojený. Ze začátku nebylo úplně
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a
kd
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s veřejno

snadné mluvit do kamery bez možnosti
reagovat na studenty a klást jim otázky.
Člověk se také musí zbavit některých
běžných zlozvyků, jako je pohupování
u výkladu, dlouhých pomlk a podobně,“
přibližuje svou zkušenost. Studio se
nachází v budově G na Mlýnské ulici,
termín a dobu nahrávání je možné
objednat přes rezervační systém ve
službě One Drive, kam mají přístup
všichni zaměstnanci OU. (https://365osu.
sharepoint.com/sites/Videostudio)
Možnosti využití nejrůznějších
nahrávek jsou velmi široké. Kratší video
či audio sekvence na nejrůznější témata
získávají v poslední době u veřejnosti
na čím dál větší popularitě. Velkou
oblibu zažívají tzv. podcasty – krátké
i delší úvahy, rozhovory, diskuze,
debaty, přednášky, které se mohou šířit
prostřednictvím sociálních sítí nebo
mohou sloužit jako doplněk v prezenční
i distanční výuce. Počáteční časová
investice do nahrávek či videí se rozhodně
vyplatí. Vyučujícím může částečně
nahradit online výuku. Studentům zase
dává možnost si nahrávku opakovaně
pouštět. Jejich velkou výhodou je pak
šíření po sítích a získávání neomezeného
množství posluchačů. Některé velké
zahraniční univerzity také touto
formou otevřely široké veřejnosti celé
kurzy a umožnily kompletní online
distanční studium některých oborů.
Ostravská univerzita má navíc
vlastní Youtube kanál, kam lze ukládat
video přednášky jak popularizační, tak
i odborné či edukační. Nahrávací technika
je mobilní, není proto problém nahrát
přednášku, workshop či jakékoli video

také mimo nahrávací studio například
v prostředí kanceláře či učebny. Nově
zrekonstruovaná část budovy Filozofické
fakulty disponuje odhlučněnými
tlumočnickými kabinami s vynikající
audio technikou, kde lze nahrávat nejen
tlumočnické výkony studentů, ale
může sloužit i k pořizování kvalitních
nahrávek na nejrůznější témata.
„S myšlenkou nahrávat video
přednášky jsem si pohrával delší dobu,
ale až nedávná situace mě donutila
přistoupit k realizaci a musím říct, že
není třeba se bát, protože všechno se
dá posléze upravit či vystříhat, s čímž
pomůže právě pan Křesálek, který má
chod studia na starost,“ uzavírá Dr. Vido.

třetí role se dá plnit
snadno a efektivně
Právě karanténní opatření v mnohém
rozpohybovala české školství a otevřela
dveře k dalším možnostem komunikace
se studenty i s veřejností. Audio či
video nahrávky na nejrůznější témata –
například některé konkrétní historické
události, psychologické jevy, krátké
lingvistické kurzy apod. jsou velmi
populární nejen u široké veřejnosti,
ale uvítali by je také učitelé středních
a základních škol jako doplněk k vlastní
výuce. V rámci služeb nabízených
univerzitou základním a středním školám
se plánuje také rozšíření nabídky o další
přednášky a workshopy. Je samozřejmě
žádoucí, aby některé aktivity zůstaly
v prezenční formě, nicméně vytvoření
jakési „databáze“ video přednášek,
video workhopů a podcastů cílených
na veřejnost a učitele základních
a středních škol by naplnilo třetí roli
univerzity, a přitom by pro akademiky
nepředstavovalo výraznou časovou zátěž.
Je tedy jen na nás, jak s čerstvě nabytou
zkušeností naložíme a jak ji rozvineme.
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Hned dva
projekty TA ČR
z programu ÉTA
pro Filozofickou
fakultu
› text Nela Parmová
› foto archiv ta čr

Vedle osmi aktuálně řešených

projektů GA ČR uspěly nově také

dva projekty v rámci soutěže ÉTA

na podporu inovačního potenciálu

umění, humanitních a společenských
věd Technologické agentury České
Republiky (TA ČR). Letos grantová
komise TA ČR přijala celkem
520 žádostí, úspěšných bylo 100.
Mezi nimi i projekt Josefa Kundráta

z katedry psychologie a projekt Davida
Černína z katedry filozofie. Oba
projekty mají jedno společné. Jejich
cílem je inovovat vzdělávání
na českých školách.
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Každý z podávaných projektů TA ČR či
GA ČR musí splňovat základní podmínky,
aby byl doporučen k financování. Projekt
Davida Černína uspěl i přesto, že neplní
jeden z hlavních požadavků TA ČR
v podobě propojení technického výzkumu
s netechnickým. Jeho projekt však
reaguje na proměnu v myšlení člověka
a společnosti v 21. století, čímž naplňuje
jeden z hlavních cílů programu a byl
proto komisí doporučen k financování.
Tím také dokazuje, že získat TA ČR
není nedosažitelnou metou pro žádný
humanitní či společenský obor.
V projektech TA ČR je důležitý
rovněž interdisciplinární přístup
k řešení problému a především je zde
kladen důraz na jeho aplikovatelnost
s jasně definovaným přínosem
například pro region, státní správu,
obec, krajinu, kulturu či společnost.
Tuto základní myšlenky oba naše
úspěšné projekty splňují.

Kdo ovládá minulost,
ovládá současnost
David Černín se dlouhodobě věnuje
tématu filosofie historiografie
a v seminářích také době postfaktické.
V praktických kurzech přednáší
o proměně médií, učí studenty, jak
pracovat s informacemi či s prameny,
a jak je lze vyhodnocovat. V projektu
TA ČR se mu podařilo propojit obě
oblasti zájmu. Řeší v něm především
otázku kritického myšlení ve vztahu
k interpretaci dějin při výuce dějepisu.
Jeho cílem je vytvořit metodiku
pro učitele, která jim pomůže učit
žáky kritickému myšlení a mediální
gramotnosti, aby si dokázali objektivně
vyložit minulost i současnost, aby byli
schopni smysluplně pracovat s prameny,
argumentovat a odolávat manipulacím.
„Nejen v historii, ale také dnes se často
setkáváme s tím, že na jednu událost či
na jednu osobnost se objevují různé,
mnohdy zcela protichůdné interpretace.

V projektu se chceme zaměřit na to,
jak probíhá diskurz, jak probíhá debata
historiků na konkrétní téma a jakou
používají argumentaci. Tážeme se, proč
je jedna vize minulosti považována za
exaktnější, přesnější či správnější, ať už
stanovíme kritéria jakkoliv. Neřeším tedy
minulost jako takovou, ale naše historické
přístupy k ní. V rámci projektu se
snažíme ukázat různé metody k získávání
poznatků a k práci s prameny, najít
nástroje a mechanismy, jak posuzovat
to, co považujeme za fakta. Jedna z věcí,
kterou totiž nelze popřít je, že naše
pojetí minulosti nebo naše představa
o ni, ovlivňuje naše hodnoty, nazírání
na svět a do značné míry i politické
názory, s nimiž zpětně přistupujeme
k historickým datům. Domnívám se,
že filosofie historiografie by mohla
osvětlit nejen některá sporná místa
v minulosti, ale i to, k čemu historické
poznatky můžeme v praktickém životě
použít,“ vysvětluje Dr. Černín.
Do projektu jsou kromě filosofů
zapojeni také didaktici, pedagogové
a aplikační garanti z řad středních
škol. Během tří let by měla vzniknout
metodická publikace a další výukové
materiály včetně ukázkových hodin
a testů. V plánu je také kurz v rámci
celoživotního vzdělávání zaměřený
na kritické myšlení a mediální
gramotnost. Projekt tak poměrně dobře
zapadá do nového konceptu MŠMT,
učitelům by metodika mohla pomoci
najít cestu k výuce nestavící jen na
encyklopedických znalostech a datech.
„Encyklopedický způsob výuky
se zdaleka nemusí vyčerpat pouhým
„biflováním“ faktů o minulosti.
Studentům i učitelům chceme předat
určité dovednosti, které využijí při práci
s prameny, a ukázat praktická cvičení
a příklady, které reflektují naši zkušenost
a lze je porovnat s konkrétními dnešními
tématy. Například dějiny vědy se dnes učí
pouze faktograficky, přitom na příkladu
sporu Galilea s církví lze ukázat zlom

v novověkém myšlení, lze analyzovat
jejich argumentaci a dialog, je třeba
poukázat také na to, že církev nepoužívala
jen dogmatické argumenty a Galileo
nedokázal vše jednoznačně zdůvodnit
a doložit důkazy. Formou praktického
cvičení by si studenti procvičili nejen
argumentaci, ale zapojili by také znalosti
z fyziky či astronomie, okamžitě by
například pochopili, že slapové jevy
a rotace země spolu nesouvisí. A takových
příkladů je spousta,“ přibližuje svou
představu o výuce v 21. století Dr. Černín.
Zatímco projekt Dr. Černína se
obrací spíše k učitelům a studentům
středních škol, druhý z projektů
je primárně zaměřený na učitele
a žáky základních škol.

Edukační realita
v českých školách
Existuje řada dotazníků, které mapují
spokojenost českých žáků na základních
školách. Dr. Josef Kundrát však
přichází se zcela novým způsobem
testování žáků založeném na zjišťování
tzv. psychologické vzdálenosti. Jedná
se o inovativní způsob, který je pro
žáky příjemnější než dotazníky,
neboť pracuje primárně s obrazem
a je založený na reflexi pocitů.
„Žáky necháváme na obrázku vyjádřit
pociťovanou blízkost nebo vzdálenost
ke školním předmětům, spolužákům
a dalším vybraným pojmům. Z toho
pak usuzujeme na další psychologické
proměnné. Již od prvního pochopení
tohoto principu ze základního výzkumu
byla má motivace najít využití v praxi
a poznatky aplikovat. Oproti dotazníkům
má tento postup výhodu, že není zcela
založený na verbálním hodnocení, ale
operuje s pocity. Postup hodně ztíží
snahu těm, kteří by jinak v dotaznících
nechtěli odpovídat pravdivě,“
přibližuje metodu Dr. Kundrát.
V praxi se jedná o testování za
pomoci softwaru, jenž umožňuje
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v trojrozměrném prostředí umisťovat
dané předměty do prostoru podle
toho, jak moc jsou předměty žákům
pocitově blízké či vzdálené. Přičemž
tímto způsobem lze umisťovat různé
objekty, například výukové předměty
nebo i spolužáky. „Díky tomu můžeme
jednoduše zjistit, jak je daný předmět
pro žáky oblíbený, nebo jak se žáci
cítí v kolektivu, jaká tam panuje
atmosféra. Při předchozích testech se
častokrát ukázalo, že stačila změna
vyučujícího, aby se psychologická
vzdálenost daného předmětu radikálně
proměnila,“ vysvětluje Dr. Kundrát.
Výstupy testování mají sloužit
pro evaluaci výuky i jako nástroj
zpětné vazby pro hodnocení žáků,
jejich vnímání školy a školního
prostředí. Na základě správného
uplatnění výsledků, například ve formě

cílených opatření, by mělo docházet
k účinnějšímu působení na pozitivní
třídní a školní klima a v neposlední řadě
ke zlepšování žákovského prospěchu.
Velké množství nasbíraných dat také
umožní vytvořit statistickou analýzu,
jejímž výsledkem bude jakási norma toho,
jak se průměrný žák cítí a jak hodnotí
výuku na II. stupni základní školy. Učitelé
tak budou mít možnost srovnání, zda
je jejich výuka srovnatelná s průměrem
nebo se nějakým směrem vymyká.
Testování umožní vysledovat, jak moc
a kde konkrétně dochází k výkyvu,
neboť software dokáže porovnávat velké
množství proměnných, a to i v čase.
Vědci budou v rámci projektu pilotně
testovat také zapojení tzv. evolučních
algoritmů. Výstupem projektu bude
kromě softwaru také metodická příručka,
určující, jak nakládat s nasbíranými

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA

daty, kterých může být díky uživatelsky
snadné aplikaci obrovské množství.
Postupu měření psychologické
vzdálenosti už začali využívat
někteří výzkumníci na žácích v Italii,
v Dánsku i v České republice, další
studie bude testovat tento postup
také v Holandsku. Z předchozího
SGS projektu vznikla pilotní verze
softwaru, ve spolupráci s vědci
z Fakulty elektrotechniky a informatiky
VŠB‑TU bude nyní vyvinuta jeho
uživatelsky dokonalejší verze.
Aplikačním garantem tohoto
projektu je Národní ústav pro
vzdělávání, do projektu jsou zapojeni
4 akademičtí pracovníci z katedry
psychologie FF OU a 6 akademických
pracovníků FEI VŠB‑TU.
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Život
pod
rouškou
Vylidněné ulice, jindy vytížené dopravní tepny zející prázdnotou,
uzavřené školy, kulturní instituce, podniky i obchody. To byl důsledek
vládních opatření v souvislosti s nákazou covid-19. Nejrůznější instituce
i jednotlivci začali poměrně rychle organizovat pomoc ohroženým
skupinám. Karanténní opatření tak dala vzniknout projektům, které by
si zasloužily přetrvat i po skončení nouzového stavu. Jedním z nich je
například společný projekt společnosti residomo a Ostravské univerzity
s názvem „Haló, nejste sami!“, do něhož se zapojila také šestice studentů
psychologie Filozofické fakulty.

› text Nela Parmová,
› foto Martin Kopáček
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Nelehká situace se podepsala nejvíce
právě na osamělých seniorech, které
uvrhla do ještě větší izolace. V rámci
preventivních opatření zůstala řada
z nich ve svých domovech odříznuta
od příbuzných a přátel, pouze ve
společnosti televizních obrazovek.
Právě této nejohroženější skupině
nabízejí pomocnou ruku také naši
studenti psychologie. Jejich úkolem
je telefonicky oslovovat vytipované
seniory nad 70 let a pokusit se pomoci
jim zvládnout sociální izolaci a zjistit,
zda jsou zajištěny jejich základní
potřeby, jako jsou potraviny, léky atd.
Řadě seniorů ale nestačí jen zajištění
praktických věcí. Potřebují si také
s někým popovídat, na což často rodině
už nezbývá chuť nebo čas. Někteří z nich
navíc příbuzné buď nemají, nebo o ně
rodina nejeví zájem. „Někteří si chtějí
hlavně povídat, takže hovor může trvat
i více než hodinu. A ještě se domluvíme
na opakovaném zavolání,“ přibližuje
svou zkušenost studentka psychologie
Veronika Tomšová a dodává: „Pokud mám
být úplně upřímná, pozastavuji se nad
tím, proč podobný projekt nebo činnost
nefungovala už dříve? Samozřejmě, že
v této situaci jsou senioři nejnáchylnější
skupinou a pomoc potřebují asi více
než dřív, ale pokud jsou osamělí teď,
museli být osamělí i před tím.“

Dramatický svět skrz média
Senioři jsou také často odkázáni pouze
na informace ze sdělovacích prostředků,
odkud získávají mnohdy poněkud
zkreslené představy o situaci. Neklidnou
atmosféru opředenou nejistotou protínají
rychle se měnící zprávy a opatření,
které namísto potřebného upokojení
spíše umocňují pochyby a strach. Oku
neviditelný virus covid-19, na čas
ochromil celý svět. Nejen seniory proto

často sužují obavy. „Občas jim bylo
třeba situaci vysvětlit, pobavit se s nimi
o tom, dát jim na aktuální stav i trochu
jiný, střízlivější pohled, a především
je uklidnit. V první řadě jde ale o to,
zjistit, jestli senior nepotřebuje nějakou
materiální pomoc: nákup, roušku,
oblečení, zdravotní materiál. Až potom
se někteří rozpovídají, ale nechtějí si
povídat o koronaviru ani o problematice
s ním spojené, chtějí probrat spíše
obecná témata, jako jsou knihy, pořady
v televizi, politika či cestování. Takže
jde o to, že občas potřebují právě třeba
jen toho přítele na telefonu,“ uvádí další
z dobrovolnic Dorota Ciencalová. Řada
příbuzných také svým prarodičům či
rodičům doporučila, aby během karantény
nevycházeli z domu, čímž se u seniorů
často prohloubilo jejich osamění i obavy
o zdraví.

Žádní nevrlí důchodci
I samo vedení společnosti residomo si
spolupráci pochvaluje a do podobných
projektů se postupně pouští i další
pečovatelské domy pro seniory. „Ověřili
jsme si, že upřímný lidský zájem o člověka
je důležitý pro každého a seniorům
zoufale chybí. Když ho někomu dopřejete,
zásadně ovlivníte kvalitu jeho života.
A o to nám jde. Naše plány se vyvíjejí,
ale už teď víme, že budeme pokračovat,“
uvedla mluvčí společnosti residomo
Kateřina Piechowicz. Studenti zase
vítají vstřícnost ze strany oslovených
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seniorů, s nimiž se setkávají. „Ve
většině případů jsem se setkala se
seniory, kteří byli opravdu velmi milí
a vděční, že jim někdo zavolá a chce jim
pomoci. Občas nastane situace, kdy
je senior nejdříve trochu nedůvěřivý
a myslí si, že jim chci nabídnout nějaké
zboží, ale když se vše vysvětlí, jsou
potěšení,“ shrnuje Dorota Ciencalová.
To potvrzují i další dobrovolníci, kteří
se setkávají veskrze s velmi pozitivními
reakcemi a mnohdy až dojetím či radostí
seniorů, že se mají s kým podělit o své
zážitky a starosti. Řada seniorů trpí
kromě pocitů osamělosti také jinými
zdravotními obtížemi či obavami, s nimiž
se mají potřebu svěřit. „Co se mě týče,
tak mi senioři hodně změnili pohled
například na problematiku smrti a vše
s ní spojené. Hodně z nich o ní mluví
tak bezprostředně, smířeně a uvolněně,
že to člověka až překvapí. Jsem ráda,
že jsem se mohla dostat do kontaktu
i s touto věkovou skupinou lidí, což
se mi za normální situace moc často
nepodaří.“ uzavírá Veronika Tomšová.
Svou podporu, byť jen po telefonu,
studenti nabídli nejen seniorům, ale také
klientům sociálních zařízení, a jak se zdá,
zájem o podobné služby prudce stoupá.

Království za roušku
Akutní nedostatek roušek zmobilizoval
většinu občanů České republiky a za
šicí stroje zasedli kromě švadlen
také například herci, učitelky, i naši
studenti. V prvních dnech nouzového
stavu se v galerii plato zformoval tým
dobrovolníků, který se pustil do šití
tehdy nedostatkových roušek, zejména
pro sociální a zdravotnická zařízení. Jen
během prvního měsíce jich ušili a rozdali
na tři tisíce. Dobrovolníci se spolu
s týmem z Poradenského centra zapojili
do množství dalších projektů a aktivit.
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Například studenti pedagogické fakulty se
ujali péče o děti zaměstnanců Ostravské
univerzity a Fakultní nemocnice
Ostrava. Pro děti lékařů a sestřiček,
kteří v boji s epidemií působili v první
linii, připravili doprovodný program
a doučování. Dobrovolníci pomáhali
také s nákupem či roznosem potravin
nebo s pořádáním online bohoslužeb.

Ve víru viru
Do předních linií nastoupili studenti
Lékařské fakulty a Fakulty sociálních
studií ještě před uložením pracovní
povinnosti. Přes sedm set studentů
pomáhalo na osmihodinových
či dvanáctihodinových směnách
v nemocnicích, charitativních
organizacích a domovech pro seniory po
celém Moravskoslezském kraji. Náročnou
práci, kdy byli zodpovědní za zdraví lidí
ve svém okolí, dokázali skloubit se svými
studijními povinnostmi. Podstatný
a potěšující je především fakt, že veškerá
studentská pomoc přišla z jejich vlastní
iniciativy a bez vidiny jakéhokoli zisku
či výhod. „Někteří studenti nás oslovili
ještě předtím, než jsme měli konkrétní
požadavky nemocnice s tím, že chtějí
nastoupit hned a kamkoliv, kde to bude
potřeba,“ vyzdvihla iniciativu budoucích
lékařů Mgr. Michaela Škerková,
doktorandka OU a jedna z členek
studentského štábu.

prvního
Jen během
h ušili
měsíce jic
tři tisíce
a
n
i
l
a
d
z
a ro

*

Účinnou vakcínu zatím nemáme, naší nejsilnější zbrání tak
zůstává opatrnost, vzájemná solidarita a ohleduplnost. Tímto
chceme vyjádřit naše díky všem studentům, kteří se během
pandemie zapojili do nejrůznějších aktivit – rozvozů jídla,
nákupů, šití roušek, telefonické podpory v době izolace, hlídání
dětí zaměstnanců záchranných složek a mnoha dalších. Tím
vším dobrovolníci z řad studentů ukázali, že mají odhodlání,
chuť a čas nezištně zorganizovat rychlou a účinnou pomoc.
Za to vám, naši milí studenti, všem děkujeme
a vážíme si toho.
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Duševní zdraví
v časech globální
pandemie
Karanténa a sociální izolace

jsou v době globální pandemie
klíčovými nástroji k ochraně
našeho zdraví po fyzické

stránce. Jak ale izolace, samota
a strach ovlivňují naše duševní
zdraví? Čím si můžeme udržet
psychickou pohodu a jak se
zachovat, necítíme-li se dobře?
PhDr. Sylvie Navarová, ostravská
psychoterapeutka, psycholožka,
koučka a supervizorka,
nás seznámila s projekty
#delamcomuzu a Anténa, v nichž
se od vyhlášení nouzového
stavu v ČR angažuje a pomáhá
tam, kde je to potřeba.

› text Sandra Mikulcová
› foto archiv Sylvie Navarové
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(?)

Mohla byste na úvod
čtenářům přiblížit
iniciativy #delamcomuzu
a Anténa? Co je jejich účelem?
V rámci iniciativy #delamcomuzu
nabízí psychologové své služby lidem,
kteří potřebují pomoci v aktuální
akutní situaci. Souběžně Česká
asociace pro psychoterapii (ČAP)
zřídila linku psychoterapeutické
podpory Anténa, jež fungovala po
dobu vyhlášení nouzového stavu. Ve
spolupráci s idnes.cz provozujeme
i online poradnu, kde se na nás mohou
lidé obracet s písemnými dotazy.
Hlavním účelem je zdarma nabídnout
psychologickou a psychoterapeutickou
péči klientům, kteří potřebují pomoci
v této nelehké době a u nichž se
objevily psychické potíže spojené
s pandemií koronaviru či karanténou.

člověk
Pokud se
negativním
e
j
u
v
a
t
s
vy
může se
zprávám,
na jeho
it
z
a
r
d
o
o
t
zdraví
fyzickém

O pomoc mohou požádat všichni
bez rozdílu, tedy široká veřejnost
i pracovníci z první linie. Iniciativa
#delamcomuzu má své webové stránky,
kde jsou uvedeny všechny potřebné
kontakty. Nutno podotknout, že cílem
projektů #delamcomuzu a Anténa
nebylo nahradit krizové linky, nýbrž
zajistit profesionální psychologické
a psychoterapeutické provázení klientů.

již delší dobu a nijak to neřešili. Avšak
během karantény se jejich problém
dostal do popředí natolik, že jej nebylo
možné nadále přehlížet. V neposlední
řadě nám volají a píší lidé, kteří se poprvé
dostali do situace, kdy se opravdu báli
nejen o své zdraví, ale i o zdraví svých
blízkých a zažili si tak strach a nejistotu,
s níž si nedokázali sami poradit.
Ve spojitosti se současnou pandemií se
mluví zejména o problémech spojených
se strachem a úzkostí, obrátili se na
nás ale i lidé, kteří se stydí za to, že se
i v koronavirové době mají dobře. To
znamená, že je trápí výčitky, protože
jsou v bezpečí rodinného kruhu,
pracují na dálku a mají větší příjem
peněz. Je důležité zdůraznit, že není
třeba trápit se jakýmikoli výčitkami.
Vhodným řešením je pokusit se využít
své stabilní situace ve prospěch těch,
kteří se příliš dobře nemají. Nabízí se
například dobrovolnictví či finanční
podpora dobrovolnických aktivit.

(?)

(?)

(?)

Kterým cílovým
skupinám jsou určeny
služby obou iniciativ?

Jak lidé zvládají tuto nelehkou
a těžce uchopitelnou
situaci? S jakými problémy se
na vás nejčastěji obracejí?
Jednak se na nás obrací klienti, kteří
se již před vypuknutím koronavirové
pandemie potýkali s některým
psychickým onemocněním. Vlivem
přijatých opatření došlo v jejich životě
k menší či větší změně, například
zůstali doma nebo omezili sociální
kontakty, což u nich znovu probudilo či
zvýraznilo příznaky jejich onemocnění.
Dále se ozývají lidé, kteří ve svém
životě nebyli pravděpodobně spokojeni

Poslední studie a průzkumy
uvádí, že jedním
z pravděpodobných důsledků
současné situace je mimo jiné
i nárůst počtu lidí, u nichž se
projevují záchvaty panické úzkosti.
Jaké jsou příznaky a jak bychom se
v takových případech měli zachovat?
V takové situaci se člověk například
nemůže nadechnout, rozbuší se mu srdce,
mezi příznaky patří i vnitřní a tělesný
třes, nechutenství či nespavost. Jedná se
tedy o řadu fyziologických symptomů
a v každém případě je vhodné situaci
nepodcenit a vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud pak lékaři shledají pacienta po
somatické stránce zdravým, měl by
vyhledat potřebnou psychologickou
či psychoterapeutickou pomoc.

(?)

Může špatné psychické
zdraví negativně
ovlivnit zdraví fyzické?
Psychické a fyzické zdraví je velmi
úzce propojeno. Existují studie, které
srovnávají proces uzdravování u jedinců
po operaci. Ti, kteří pooperační období
tráví ve společnosti rodiny a přátel
a sledují pozitivně laděné pořady, se
zotavují rychleji a lépe než ti, kteří jsou
sami a dívají se třeba na smutné nebo
hororové filmy. Pokud se tedy člověk
vystavuje negativním zprávám a takto
zbytečně se stresuje, může se to odrazit
na jeho fyzickém zdraví v podobě tetanie,
žaludečních vředů, migrén apod.

(?)

Na které skupiny má
samota a sociální
izolace největší dopad?
Izolace negativně ovlivňuje zejména
seniory. Jak již bylo řečeno, psychické
a fyzické zdraví spolu úzce souvisí
Pokud je tedy seniorům odepřen sociální
kontakt s rodinou či přáteli, mohou se
u nich objevit různá psychosomatická
onemocnění. Další skupinou jsou mladí
lidé, kteří si prochází pubertou a mají
potřebu se socializovat a navazovat
kontakty. I pro ně může být zvládání
této situace mnohem náročnější.
Závažným problémem je i značný
nárůst domácího násilí, který také
souvisí se zvládáním karantény.

(?)

V uplynulých týdnech se
nejen v médiích začalo
hovořit o fenoménu „živých snů“,
které se staly předmětem nově
vznikajících odborných studií.
Souvisí to se současnou situací?
První zprávy o nezvyklých snech se
objevily krátce po vyhlášení nouzového
stavu, kdy se mimo jiné omezil
i pracovní život. Velké množství lidí
se nechalo slyšet, že jejich sny jsou
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mnohem barevnější a živější a více
zapamatovatelné. Je to spojeno s tím,
že mnozí lidé přešli na nový režim,
kdy se nebudí na budík a nemusí
vstávat v určitý čas do práce, takže
jejich tělo může přirozeně dospat.
Sny jsou obecně produktem našeho
podvědomí, které pracuje i ve
spánku. To je pak možné dále rozvést
s kvalifikovaným psychoterapeutem.

(?)

Obrací se na vás s žádostí
o pomoc i pracovníci
z první linie? Jak se liší jejich
vnímání celé situace?
Lidé, kteří jsou aktivní v první linii,
často řeší pracovní přetížení a především

obavy nejen o své zdraví, ale i o zdraví
svého okolí. Obávají se toho, že by
mohli ohrozit nákazou své blízké, proto
někteří z nich ani netráví čas doma
a přespávají třeba v místě pracoviště.

(?)

Jak to naopak zvládají
psychoterapeutové? Jsou
vystaveni většímu tlaku?
Psychoterapeutové se za každých
okolností musí povinně účastnit
supervizí a současná situace
samozřejmě není žádnou výjimkou.
Po dobu nouzového stavu nabízela
supervize již zmíněná linka Anténa,
která pro pečující psychoterapeuty
taktéž zajistila možnost obratem

kontaktovat supervizora v případě,
že se po některé z konzultací
s klientem necítili dobře.

(?)

Jak si můžeme zachovat
psychickou pohodu
sociální izolaci navzdory?
Nejdůležitější je zachovat si určitý
režim. To znamená vstávat a chodit
spát v pravidelnou hodinu, dodržovat
zdravé stravovací návyky, je dobré
věnovat se činnostem, pomocí kterých
trénujeme celkově mozek, produktivitu
i paměť. Neměli bychom zapomínat
ani na rozvíjení kreativity a relaxaci.

Ocitli jste se v situaci, kdy si potřebujete
s někým promluvit a poradit se? Kontakty
na pomáhající profesionály naleznete
na stránkách projektu #delamcomuzu
www.delamcomuzu.cz a na certifikované
terapeuty www.psychoterapie.cz
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My dream job.
My dream
students.

› text Veronika Virta,
Nela Parmová
› foto archiv Amy Sagrado
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(?)

Proč jste si vybrala
Českou republiku
a proč zrovna Ostravu?
Já jsem si Ostravu nevybrala, ona si
vybrala mě! Vybrala jsem si jenom
region východní Evropy a program,
jehož jsem se chtěla zúčastnit. Chtěla
jsem si vyzkoušet, jaké to je žít někde
v zahraničí a učit angličtinu. Program
spadá pod Velvyslanectví USA v Praze,
které zvolilo Moravskoslezský kraj,
kde je podle jeho uvážení potřeba
nejvíce budovat mediální gramotnost,
kritické myšlení a schopnost rozpoznat
dezinformace. Zároveň Velvyslanectví
působilo jako prostředník mezi mnou
a Ostravskou univerzitou. Dnes jsem
opravdu moc ráda, že jsem právě zde.

(?)

Jaké jste získala zkušenosti
s českými učiteli
a vzdělávacím systémem?
Vůbec jsem neměla představu, co mohu
očekávat. Bylo mi řečeno, že se mohu
setkat s učiteli, kteří nebudou umět
moc dobře anglicky, ale nic takového se
nestalo. Celkově všichni předčili moje
očekávání. Uvědomovala jsem si, že
mnoho učitelů může být nespokojených
se svou prací, že jsou špatně ohodnocení,
přepracovaní. Nicméně učitelé, s nimiž
jsem se setkala já, byli naprosto nadšení
ze své práce i ze studentů, plní energie.
Vůbec jsem si nepředstavovala, že
učitelé na středních školách budou tak
motivovaní, to pro mě bylo opravdu
velmi milé překvapení. Další příjemnou
zkušeností pro mě byli studenti na
univerzitě, kteří mají opravdu vysokou
úroveň znalosti angličtiny a projevují
velké nadšení. Dávají najevo, že do školy
chodí, protože tam zkrátka chodit chtějí.

(?)

Jak vypadala běžná hodina
pro středoškolské učitele?

Ve svých hodinách jsem se zaměřila
především na kritické myšlení a mediální

gramotnost, zároveň jsem však chtěla
učitelům ukázat nějaké jednoduché
činnosti a nástroje, které v budoucnu
mohou využít. Například to, jak přimět
studenty, aby více spolupracovali,
diskutovali, kriticky uvažovali a kladli
otázky. Z toho důvodu byla řada lekcí
zaměřená na budování vzájemného
porozumění, zabývali jsme se
otázkami, proč je právě toto a mediální
gramotnost vlastně tak důležitá.
Společně jsme rozebírali různé typy
dezinformací, vyhodnocovali jsme je za
pomocí otázek definovaných prestižním
výzkumným centrem Stanford History
Education Group: Kdo stojí za těmi
informacemi? Jaké podává důkazy? Co
říkají další zdroje? Procvičovali jsme
možnosti, kde a jak vyhledat další zdroje
informací a jak je ověřit. Diskutovali jsme
také o tom, jak naše vytvářené online
„bubliny“ mohou ovlivnit zobrazovaní
a generování informací, a jak je my sami
vnímáme. Zabývali jsme se i bezpečností
a soukromím v online prostoru.

(?)

Jaké zažíváte reakce u studentů
i učitelů na vaše lekce?

Učitelé jsou nesmírně vstřícní a otevření
mým myšlenkám, ačkoli někteří občas
namítají, že mé nápady jsou sice dobré,
ale nezapadají do osnov. Jiní to ale
pojímají mnohem benevolentněji. Reakce
jsou tak trochu rozporuplné, proto se do
svých lekcí snažím zahrnout širší témata
a metody výuky, které mohou učitelé
uplatnit kdykoli ve svých hodinách.

ali jsme
Procvičov
kde a jak
možnosti,
další
vyhledat
formací
zdroje in
věřit
a jak je o

Nesoustředím se výhradně na mediální
gramotnost a kritické myšlení.
Pokud jde o studenty vysokých škol,
učila jsem v posledním semestru dvě
konverzační třídy a tři smíšené třídy,
kde jsme procvičovali čtení, psaní
a zapojení her do jazykových lekcí.
Po minulém semestru mi
někteří studenti řekli, že se jim
konverzační hodiny líbily.

(?)

Jak jsou tedy podle vás
na tom Češi s mediální
gramotností a kritickým myšlením?
Podle mého názoru se jedná o celosvětový
problém, Česká republika se v tomto
ohledu nijak nevymyká. Z mého pohledu
je mnoho lidí, kteří mají zájem o kritické
vyhodnocování informací, na druhou
stranu je mnoho těch, kteří jednoduše
přijímají prezentované informace
jako fakt a už se nezabývají tím, zda
jsou to informace z důvěryhodného
zdroje a jak moc jsou nezaujaté.

(?)

Co pro vás znamenají
zkušenosti, které jste zde
načerpala, jak je využijete?
Těch dosavadních sedm měsíců mi dalo
strašně moc. Při práci s učiteli jsem měla
možnost přemýšlet o své vlastní výuce,
uvědomit si, co mám dělat, aby to mělo
pozitivní dopad na ostatní učitele. Mám
mnohem větší sebereflexi. Pro učitele je
velmi snadné upadnout do jakési rutiny,
ale díky spolupráci s českými učiteli jsem
načerpala pozitivní energii. Také jsem
musela věnovat mnoho času přípravě,
nastudovat si vědomosti související
s mediální gramotností. Mám pocit,
že jsem se během tohoto programu
sama naučila spoustu nových věcí, že
mě tato zkušenost profesně obohatila
i díky tomu, že jsem měla možnost
konzultovat své lekce s kolegy. Ráda
bych učila na nějaké univerzitě v USA.
Určitě jsem prošla profesním rozvojem,
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který pro mě bude představovat
výhodu při dalším hledání práce.

(?)

To zní, že práce naplnila
všechna očekávání, která
jste před odjezdem z USA měla…
Ano, myslím, že naplnila. Tato pozice
mi umožnila profesně velmi rychle růst,
najednou jsem se ocitla v situaci, kdy se
musím učit mnoha novým věcem. V té
osobní rovině je to komplikovanější.
Nikdy jsem nebyla v zahraničí s dětmi,
nemůžeme navazovat tolik společenských
kontaktů, chodíme brzy spát, střídáme se
v hlídání. V tom je to trochu složitější.
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Čínský
student
pedagogický sen,
nebo prokletí?
› text David Miffek
› foto archiv autora

Budova rektorátu Hebei GEO University

Zásadní rozdíl mezi českým a čínským
studentem je v nasazení. Ruku na
srdce, známe to všichni, že se nám
velmi často nechce plnit své studijní
povinnosti a následně vše doháníme
na poslední chvíli. Čínský student si
vezme skripta a hromadu sešitů, sedne
si, zaboří zrak do poznámek a celý
den nevnímá své okolí. Opravdovým
extrémem byli studenti, kteří se byli
schopní učit ve sněhové vichřici
na lavičce v kampusu, nebo o půl
jedenácté večer na zídce, kdy po ruce
neměli prakticky žádné osvětlení.
Jednoho pátečního večera mě při
procházce po kampusu zcela odzbrojil
jeden můj student, se kterým jsem se
potkal a navrhl mu, že bychom mohli
společně vyrazit na pivo. Jeho odpověď
byla pro mě něčím nepochopitelným,
protože odmítl a odůvodnil to tím,
že ještě musí zajít do knihovny
prostudovat nějaké věci. Toho se od
českého studenta dočkáte pouze ve stavu
nejvyšší nouze před státnicemi nebo
před skutečně náročnou zkouškou.
Pouze výjimečně se stane, že čínský
student přijde na hodinu nepřipraven,
případně že nemá hotový domácí úkol.
Vždy se snaží co nejvíc vyjít vstříc

›

›
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a vyhovět požadavkům. Bez okolků
a zcela samozřejmě plní úkoly. To může
být pedagogickým snem, ale každá mince
má rub i líc. Například málokdy vymámíte
ze studentů jejich názor. A to i v případě,
že jim položíte zcela jednoduchou
otázku, jestli vám rozuměli. Rozpačitě
přikývnou na souhlas a mile se usmívají.
To je signálem, že nikdo nepochopil zhola
nic. Je to velmi svazující, protože čínští
studenti jsou zvyklí učitelské autoritě
nikdy neodporovat. Málo studentů se
proto pouští do nějaké výraznější výměny
názorů. Až na konci zimního semestru
se mi je podařilo částečně rozmluvit
a donutit k nějaké argumentaci.
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Konfucius v kampusu

Obyčejný den na Hebei
GEO University
Výukový den začíná klasicky v osm hodin
ráno. Do posluchárny se však vyplatí
vyrazit s dostatečným předstihem,
jinak uvíznete v pravidelné ranní špičce
u výtahů. Já, jakožto Krkonošemi
a schodištěm na budově D/DM ostřílený
turista, jsem i do 9. patra raději volil
cesty pěšmo. Tím jsem si vysloužil obdiv
u svých studentů, ale také nepochopení
čínských kolegů, kteří plně využívali
svého privilegia a posluchače ve frontách
na výtahy bezostyšně předbíhali.
Výukový blok se skládá ze dvou
padesátiminutových vyučovacích hodin,
mezi které je vložena desetiminutová
přestávka. Tu většinou Číňané dodržují,
na rozdíl od nás. Za dopoledne se
tedy stihnou dva bloky, mezi které
je vložena delší, dvacetiminutová,
přestávka. Se studenty jsme se dohodli
na tom, že pauzy mezi hodinami držet
nebudeme a často jsme tak získali
výhodu, protože do menzy jsme se
dostali ještě před největším náporem.
Obědová přestávka má dvě hodiny.
Není to rozmar nebo lenost, je to
zcela praktická věc, aby se všichni
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stihli v menze vystřídat. Odpolední
výuka pak opět obsahuje dva bloky,
následuje hodinová přestávka na večeři
a po ní ještě jeden večerní výukový
blok, který končí ve 20:40. Studenti si
nevybírají, kdy budou mít rozvrhovou
akci, takže se klidně může stát, že
ve škole stráví i 13 hodin v kuse.
Při procházce po kampusu vás
hned na první pohled zaujmou osoby
procházející se v županu, pyžamu,
s ručníkem přes rameno a s taštičkou
s hygienickými potřebami. První týden
mi vrtalo hlavou, kam všichni chodí.
Proto jsem se zeptal svých studentů, kteří
mi pobaveně odpověděli, že na kolejích
nemají sprchy a za hygienou chodí do
centrálních sprch. Někteří tak v teplotách
okolo nuly absolvují jen v pantoflích
a bez ponožek i kilometrovou cestu.

Jdeme na pivo? Tak jo, brácho!
Bakalářské studium češtiny
v Shijiazhuangu trvá standardně čtyři
roky a otvírá se jednou za dva roky.

Ve druhém ročníku jsem vyučoval
konverzaci, poslechové cvičení, seminář
čtení a seminář porozumění textu.
Se čtvrtým ročníkem jsme pak za 16
výukových týdnů museli stihnout dějiny
české literatury od počátků až k dnešku.
Dodnes obdivuji studentské nasazení
a velké nadšení ze staroslověnských,
staročeských, středověkých
i novodobých textů. Jen cizinec dokáže
staroslověnský Otčenáš s jery přirovnat
k rapu, plně docenit didaktickou
hodnotu básně „O ženě zlobivé“
a rozplývat se nad padělky Rukopisu
královédvorského a zelenohorského.
Přede mnou bylo na Hebei GEO již
několik lektorů z FF OU, zatím ovšem
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pouze ženy, byl jsem tedy vítanou
změnou. Dívky můj příjezd přijaly
s částečným zklamáním, těšily se, že
s nimi bude zase někdo vařit českou
kuchyni – mým vrcholem byl pouhopouhý
vánoční svařák, ale kluci si užívali, že
s nimi konečně někdo zajde na pivo!
A tak jsem pravidelně s kluky ze
čtvrtého ročníku vyrážel na jednu
z největších českých lží, tedy „na jedno“.
Bohužel až v Číně jsem pochopil platnost
tohoto tvrzení, protože studenti si
vždy dali opravdu jen jedno pivo a dál
odmítali. Až na jednoho studenta, který
se držel statečně a tvrdil o sobě, že je
opravdový Čech. Ovšem už od 21:30
se kluci netrpělivě dívali na hodinky,
protože přesně hodinu před půlnocí se
koleje uzavírají a ten, kdo se nestihne
vrátit, má prostě smůlu. Jen doplním,
že i studenti, kteří ve městě normálně
žijí s rodinou, musí bydlet na kolejích!
Teď to vypadá, že jsem Číňany učil
hlavně pít. Není to pravda. Musím
konstatovat, že se z nás stali opravdoví
kamarádi, tady šla pozice lektor a student

‹ Regionální muzeum provincie
Hebei v Shijiazhuangu
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stranou a navzájem jsme si pomáhali.
Studenti mi tlumočili při každodenních
problémech, já jim vyhledával studijní
materiály na západních serverech.
A hlavně jsme neustále konverzovali
v češtině, kdy oni mohli poznávat
české zvyky a já naopak ty čínské.
O vtipná a milá nedorozumění nebyla
nouze a rád na ně vzpomínám.

Jak mi COVID-19
zkomplikoval situaci
Lektorát byl plánován jako
dvousemestrální. Po zimním zkouškovém
období jsem se vydal na šest týdnů
dovolené do České republiky. Ke konci
února jsem se měl vracet zpět do
Číny a pokračovat ve výuce druhého
ročníku. Dovolená se mi prodloužila
až do dneška a já tak musel přistoupit
na distanční formu výuky.
Zatímco se tady všichni vyrovnávali
s výukou pomocí různých komunikačních
platforem, já jsem byl se studenty již
přes tři týdny naladěn na této vlně a vedl

výuku na osm a půl tisíc kilometrů
daleko. Poté, co jsme našli optimální
aplikaci, která by byla funkční v ČR
i ČLR, jsme začali pracovat. Musím
upozornit, že opět zde bylo výrazné
nasazení studentů a nesetkal jsem se
s názorem, že je to naprostá zbytečnost
a nepohodlná záležitost. Bohužel
tyto názory mezi českými studenty
i akademiky občas rezonovaly.
Distanční forma výuky samozřejmě
přináší také mnoho úskalí. Během výuky
je snad nejhorší, že se studentem chybí
osobní kontakt. V Číně si studenti navíc
nemohou tak bezproblémově najít
veškeré informace na internetu jako
my tady v ČR.

semestru, nelituji, že jsem vyrazil na
lektorát. Dokázal jsem vystoupit ze
své komfortní zóny, poznal jsem nové
lidi a kulturu a největší odměnou mi
bylo, když mí studenti pochopili to, co
jsem jim vysvětloval a učil je. Takový
pocit je zkrátka k nezaplacení!
Proto, až se situace uklidní, neváhejte
s výjezdem na zahraniční stáž nebo
pobyt v rámci erasmus+. Rozumovat
nad pivem v hospodě v Ostravě umí
každý, ale zabalit kufry a jet poznat
svět na vlastní kůži je tou největší
zkušeností, kterou můžete získat.
Na Reální pět sice nepoznáte svět,
ale umějí vám tam otevřít
dveře do světa dokořán!

Na Reální pět, nepoznáte svět
I přes veškeré těžkosti, které pobyt v Číně
přinášel – časový posun, osamělost,
jazyková bariéra, kulturní rozdílnost
a v neposlední řadě i pandemie nemoci
covid-19, která mi naprosto zhatila
plány na cestování po Číně v letním

« Studenti Adam
a Sáva mě pozvali na
večeři a objednali mi
v eshopu Plzničku
‹ Má maličkost
v horském opevnění
Baoduzhai, čtvrť
Shijiazhuangu,
v horách
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K možnostem
mladé
literární
generace
v Ostravě
› text Roman Polách
› foto archiv pořadatelů

E>
OFFLIN
fická
filozo
>
ta OU
l
u
k
a
f
020
léto 2

Takřka přesně před rokem jsem pro
časopis Ravt, internetové rozšíření
literárního obtýdeníku Tvar, připravil
monotematické číslo, jež bylo věnováno
ostravské literatuře po roce 1989.
Číslo otevíral literárněhistorický
text, v němž jsem ve zkratce popsal
nejenom nejdůležitější polistopadové
literární osobnosti této oblasti, ale též
institucionální pestrost, kterou Ostrava
a její okolí neustále vytváří, a to nikoliv
pouze pro zavedené autory, ale též pro
ty začínající. Vrcholem onoho čísla ale
nebyl zmíněný literárněhistorický článek,
kterým jsem chtěl všem zájemcům
o ostravské literární bujení přiblížit
atmosféru, kterou v tomto městě už
přes deset let rád osobně zažívám, ale
především samotné původní beletristické
texty současných autorů, jež jsem
oslovil. Mezi Petrem Hruškou, Janem
Balabánem, Ivanem Landsmannem či

»

Klub Les

›
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Harakiri Czurakami
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Markem Pražákem, tedy již „klasiky“
ostravského literárního provozu, jsem
se zabýval samozřejmě též mladou
literární generací (Kristýna Svidroňová,
Vasilios Chaleplis, Petr Stach, Petr
Ligocký, Jakub Strouhal) a možnostmi,
které tu pro ni v Ostravě nejenom jsou,
ale dokonce si je ona mladá generace
sama vytváří – a to v celorepublikovém
kontextu pozoruhodným způsobem.

Nejdříve se podíváme na to, jaký
je v Ostravě pro případné literární
adepty připraven zavedený publikační
prostor: nejviditelnějším místem pro
nově publikující autory je především
ostravská literární revue Protimluv,
jež nabízí publikační prostor nejenom
pro celorepublikově etablované
autory, ale také pro básníky a prozaiky
začínající. Jestliže tedy máte zájem
o publikování, stačí zaslat na mail
redakce textový soubor s vaší tvorbou
a pak už jen čekat, zda texty projdou
redakčním filtrem a budou vybrány
k publikování. Vedle časopisu pak
Protimluv také provozuje nejenom
vynikající stejnojmenné nakladatelství,
jehož vedoucím je šéfredaktor časopisu
Jiří Macháček, ale také jednou za
rok pořádá festival Protimluv fest.
V rámci posledního ročníku tohoto
literárního festivalu věnovali jeden
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z večerních pořadů právě ostravským
literárním nadějím, jež publikovaly ve
výše uvedeném časopise. Čas od času
též dává prostor začínající literární
generaci básník a novinář Ivan Motýl
na stránkách internetového kulturního
deníku Ostravan – v tomto případě si
ovšem Motýl vybírá autory sám.
Samotní členové mladé literární
generace si připravují též atraktivní
příležitosti k tomu, aby sobě
navzájem představili svou tvorbu.
Dlouhodobě se těmto aktivitám věnuje
básnířka Kristýna Svidroňová, která
nepravidelně pořádá tzv. Literární
přeháňky, literární večery, kterých se
po předchozí domluvě s organizátorkou
může zúčastnit v podstatě kdokoliv.
Večery jsou pohyblivé, každý pořad se
odehrává na novém místě (původně
se akce odehrával v prostorech
hudebního klubu Plan B, ten již ovšem
nefunguje), jež je vybráno pro svou
jedinečnost, nelze tedy přesně vymezit
prostor vlastní pro tuto iniciativu.

S určitým prostorem je naopak spojen
kolektiv Harakiri Czurakami, jejž tvoří
několik mladých literátů, mezi nimiž
figuruje například Vasilios Chaleplis –
doktorand Katedry české literatury
a literární vědy. Tato skupina básníků
a prozaiků taktéž čas od času pořádala
literární večery v prostorech Provozu
Hlubina, s nímž byli od začátku silně
spjati – princip možnosti vystoupit je
podobný jako u již zmíněných Literárních
přeháněk: je nutné předem napsat
organizátorům, případně se připravit
na možnost spontánně vystoupit
prostřednictvím tzv. open micu přímo na
večeru bez předchozí domluvy. Harakiri
Czurakami je poměrně aktivní skupinou,
která dává prostor nejenom ostravským
autorům, ale má celorepublikové
kontakty. Z této společné tvůrčí aktivity
vznikl také objemný a graficky vyvedený
stejnojmenný sborník. Za zmínku stojí
také skutečnost, že lidé kolem uvedené
skupiny pořádají literární festival Inverze,
jenž je zaměřen na etablované autory,
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ale taktéž je v jeho rámci dán prostor
skupinovému vystoupení. Provoz
Hlubina se bude přesouvat z Dolní oblasti
Vítkovic do centra Ostravy, nicméně
skupina bude i nadále v literárních
večerech pokračovat. Ve stadiu příprav
je také nový literární večer, jenž bude
se čtvrtletní periodicitou dávat prostor
začínajícím literátům především z okruhu
Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
aby představili svou literární tvorbu, a to
v návaznosti na tradice tzv. Pohyblivých
svátků, které svého času pořádal doktor
Martin Tomášek s autorem tohoto textu
ve slavné, dnes již neexistující hospodě
Voliéra, která se nacházela uprostřed
dvora Filozofické fakulty. Jak tedy
můžeme vidět, příležitostí k publikování
a performancím vlastní tvorby je mnoho
a můžeme se tedy těšit, až skončí ona
koronavirová krize a budeme se moci
sejít u krásné literatury mladé generace –
zatím je třeba v poklidu vnímat svět
kolem sebe a trpělivě jej zapisovat.

‹ ProtimluvFest
›

Literární přeháňka
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