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Vážení čtenáři,

ačkoli nám Microsoft svými novinkami mnoh-
dy komplikuje život, za jednu z loňska zaslou-
ží pochvalu. Rozjel totiž kampaň v  několika 
desítkách zemí, v níž upozorňuje na ženy-vy-
nálezkyně s  cílem inspirovat dívky ke  studiu 
technických oborů a  high-tech. „Je mnoho 
úžasných věcí, které vytvořily ženy. Pokud 
budete studovat STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math, tedy vědu, technologie, in-
ženýrství a  matematiku – pozn. red.), můžete 
dokázat cokoliv,“ komentovala kampaň pro 
Adweek kreativní ředitelka skupiny, která stála 
za jejím finálním posláním shrnutým do jedné 
věty: Je důležité, aby dívky věděly, že mohou 
změnit svět.

Když Microsoft připomíná světové ženy-věd-
kyně, nemyslí Marii Curie-Sklodowskou, jejíž 
jméno nám nejspíš vytane na  mysli, když se 
o této problematice mluví. Věděli jste třeba, že 
Yvonne Brillová přispěla k  rozvoji tryskových 
motorů u  vesmírných raket? Nebo že cirku-
lárku vymyslela Tabitha Babbittová a  lednič-
ka je také dílem ženy, Florence Parpartové? 
A v souvislosti s moderními technologiemi se 
připomíná vynálezkyně prvního počítačového 
algoritmu Ada Lovelace.

V té souvislosti vás nepřekvapí, že i naše nej-
větší automobilová společnost ŠKODA AUTO 
loví své budoucí talenty v  dívčích vodách. 
Nedávno uspořádala tradiční Den odbor-
ných dovedností pro dívky a  přišly jich přes 
dvě stovky! Nutno říct, že zatím tvoří děvča-

ta mezi studenty čtrnácti oborů prezenčního 
studia na  místním SOU strojírenském pouze 
něco málo přes dvanáct procent. Ředitel uči-
liště Martin Slabihoudek tvrdí, že i to je velký 
úspěch a  u  technické školy nadprůměr. Přes-
to by rádi jejich počet zvýšili, protože si prý 
ve  svých technických schopnostech nezadají 
s kluky a mnohdy jsou daleko pečlivější. Mají 
zájem i o náročné specializace, jako jsou prů-
myslový logistik a  IT mechatronik. Ale viděli 
jsme tu také budoucí autolakýrnici a  nástro-
jařku, jak nadšeně vykládaly o  své vysněné 
profesi. Recept na  dostatek zájmu ze strany 
mladých lidí mají ve  Škodovce jednoduchý: 
duální vzdělávání. Tedy spousta praxe vedle 
nezbytné teorie. A zahraniční stáže.

Na  první pohled mnohem víc dívek jsme 
potkali mezi stávajícími i  budoucími chemi-
ky na  Dni odborných dovedností pardubic-
ké chemické průmyslovky. Zjistili jsme tady 
mimo jiné, že rodiče pomalu docházejí k závě-
ru, že chemie je obor s obrovskou budoucnos-
tí, v  němž jejich ratolesti najdou zaměstnání 
s dobrým výdělkem. A že jde taky o obor bez-
pečný. Jak tvrdil ředitel průmyslovky, víc než 
devadesát devět procent úrazů na jejich škole 
je při tělocviku, a ne v laboratoři.

Tak přejeme pohodový rok 2017 ve  zdraví. 
TECH EDU bude opět s vámi.

Jana Jenšíková, šéfredaktorka

||  Editorial  |
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|  dvojrozhovor  ||

Martin Slabihoudek:

Bez praxe si žáci 
ani neuvědomí, 
jaký se učí obor
V podnikatelské komunitě již delší dobu rezonuje názor, že kvalitní pracovníci 
jsou v ČR již beznadějně rozebráni. Platí to i v mladoboleslavské ŠKodě AuTo? 
I o tom jsme během naší návštěvy firemního dne odborných dovedností 
pro dívky hovořili s ředitelem Středního odborného učiliště strojírenského 
(Sous) ŠKodA AuTo Martinem Slabihoudkem. Přivedla nás sem soutěž Bez 
praxe nejsou koláče organizovaná domem zahraniční spolupráce jako součást 
Evropského týdne odborných dovedností.

» Zřejmě i kvůli svým vrozeným 
předpokladům se ženy v technických 
oborech objevují ve výrazné menšině. 
Proč tedy vaše společnost láká do svých 
vzdělávacích oborů i dívky?
V otázce předpokladů s vámi nemohu souhlasit. 
Na našem učilišti se připravuje v tříletých učeb-
ních oborech a  čtyřletých studijních progra-
mech s maturitou téměř třináct procent dívek, 
které si ve  svých schopnostech nijak nezadají 
s  chlapci. Osobně si myslím, že ženský prvek 
hraje důležitou roli nejen ve  společnosti, ale 
také v  každém pracovním kolektivu. Náš kon-
cern nesleduje jen úroveň genderových kvót, 
ale hlavně úspěšnost zapojení žen do  pracov-
ního procesu. Počet dívek na našem učilišti činí 
téměř třináct procent, což je u technické školy 
nadprůměr, ale rádi bychom mimo jiné i  pro-
střednictvím propagace studia na již tradičním 
Dnu otevřených dveří pro dívky jejich počet 
ještě navýšili. Zájem však ovlivňuje i  struktu-
ra vypisovaných oborů, které nemusí být pro 
děvčata vždy atraktivní. Přesto mě v uplynulých 
letech překvapil jejich značný zájem o náročné 
specializace, jako jsou třeba průmyslový logistik 
a IT mechatronik. U nás se s nimi setkáte i v obo-

rech, kde byste je nehledali, jako je například 
autolakýrník. Zájem se však dá jen těžko predi-
kovat, protože je také věcí osobnostního zamě-
ření, výchovy v rodině a tradic.

» Co ještě může kromě nabídky studijních 
oborů a moderního technického vybavení 
školy ovlivnit poptávku po studiu u vás?
Pro adepty je přitažlivý osvědčený systém 
duálního vzdělávání, ale nezanedbatelný vliv 
mají i  mimoškolní projekty, z  nichž bych při-
pomenul zejména krátkodobé studijní pobyty 
u  našich koncernových partnerů nebo šance 
vyrobit si se studijním týmem žákovské auto. 
U zahraničních stáží využíváme jak příležitostí 
v  rámci koncernových akademií a závodů, tak 
standardních programů výměny, nabízených 
ministerstvem školství a hospodářskými orga-
nizacemi. V  současné době využíváme mož-
ností programu Erasmus+, konkrétně plánu-
jeme vyslat v příštích dvou letech každoročně 
padesát žáků na stáže do zahraničí.

» Kam jezdíte?
Výborně funguje spolupráce s  Audi Ingol-
stadt, s  VW Braunschweig, VW Kassel a  loni 

Ředitel Středního odborného 
učiliště strojírenského ŠKODA 
AUTO Ing. Martin Slabihoudek
}



1/2017  ||  TECH EDU  |  5

na  podzim vyjeli dva naši žáci až do  dolno-
saského Emdenu na  severozápadě Německa. 
Žáky vysíláme také do VW Poznaň. Od příštího 
školního roku bychom rádi navázali spoluprá-
ci s dalšími partnery, například  s VW Slovakia 
v  Bratislavě, s  MAN v  Salzgitteru nebo s  Por-
sche. Nabídka je tedy velmi zajímavá a bohatá.

» A co do Číny?
V  souvislosti s  aktuální strategií ŠKODY AUTO 
na období do roku 2025 připravuje i naše učiliště 
podobný dokument v oblasti výchovy a vzdělá-
vání, který by reagoval na  předpokládané po-
třeby společnosti v příštích deseti letech. Takže 
všechny scénáře jsou otevřené, i stáže v Číně.

Osvědčená duální příprava
» Mezi přednosti SOUs jste v prvé řadě 
uvedl duální systém vzdělávání. Hodně  
se o něm mluví, ale jak vypadá v praxi?
Jádrem duálního systému odborného vzdělá-
vání je kombinace prakticky orientované části 
a  teoretické přípravy. Obsah praktické části 
průběžně aktualizujeme ve spolupráci s kolegy 
z odborných oblastí v reakci na potřeby společ-
nosti v horizontu příštích několika let. Dokonce 
se uvažuje i o výzvách, které zatím ještě nedo-
kážeme přesně specifikovat. Obecně ale mezi 
největší patří digitalizace, robotizace a elektro-
mobilita.

» Jak strukturujete teoretickou a praktickou 
část výuky?
Prvotní, teoretické informace o  práci na  stro-
jích dále rozvíjejí mistři odborného výcviku 
v  práci s  malými, deseti- až dvanáctičlennými 
skupinami, z  nichž každá zpracovává vlastní 
projekt. Tato část přípravy má velmi individuál-
ní charakter, aby měl každý student příležitost 
pochopit zadání, poradit se, případně odstranit 
nedostatky v řešení.

» Jak mohou odborníci z výroby v tak 
dynamické době již nyní vědět, jaké výzvy 
čekají společnost za několik let?
Musí to vědět, blíží se éra e-mobility, tedy au-
tomobilů na alternativní pohony. Konkrétně to 
znamená, že prioritou se pro nás jako vzdělá-
vací instituci stává otázka získávání zkušenos-
tí a  dovedností z  oblasti elektro. Kompeten-
ce a  znalosti z  této oblasti se musí promítat 
do každého oboru, který nabízíme v rámci pří-
pravy pro automobilovou výrobu.

» Stále se hovoří o zániku některých 
dosavadních a vzniku nových oborů. 
Můžete nějaký obor budoucnosti 
z portfolia vašeho učiliště uvést?
Už jsme zmiňovali IT mechatronika jako je-
den z  atraktivních oborů. Vznikl sloučením 
odborností automechanika a  automobilo-
vého elektrikáře. Je průnikem vědomostí 

||  FirMa a ŠKola  |
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a  zručnosti z  oborů elektrotechniky, elektro-
niky, mechaniky, hydrauliky, informatiky, elek-
trotechnologie a  strojírenských technologií. 
Záhy se stal jedním z nejoblíbenějších řemesel 
mezi uchazeči o studium u nás. Duální systém 
pružně reaguje i na další oblasti nejnovějšího 
technologického vývoje, například při zpraco-
vání nových materiálů či při konstrukci karo-
serií.

» Vypadá to, jako byste stále překopávali 
osnovy?
Nepřekopáváme je, ale aktualizujeme a  nikoli 
stále a celé. Bavíme se zhruba o 10 procentech 
odborné části, která u toho kterého oboru před-
stavuje 50 až 60 procent hodinových dotací.

» Je výhodou mít teoretickou a praktickou 
část přípravy „pod jednou střechou“?
Určitě. Odborný výcvik probíhá v našich labo-
ratořích a dílnách vybavených stroji, s nimiž se 
žáci později setkají ve výrobě.

Falešná očekávání vyvracíme 
předem

» Trochu si rýpnu. Umí studenti v době 
zavádění průmyslu 4.0 ještě zacházet 
s pilníkem a vrtačkou?
Musí to umět. Bez manuální zručnosti, bez zna-

losti technického obrábění by nedokázali rozu-
mět všem přednostem moderních technologií. 
Od  kolegů z  oboru ručního obrábění vím, že 
pokud se student nepřesvědčí, jak vzniká špo-
na, tak si nedokáže při vlastním CNC obrábění 
představit, co stroj dovede, kdy pracuje správ-
ně a kdy ne. Praktická znalost je tady velmi dů-
ležitá. Mylných představ o  povolání studenty 
i jejich rodiče proto zbavujeme již během dnů 
otevřených dveří a  dalších marketingových 
akcí. Musí počítat s tím, že když k nám půjdou 
studovat, oblečeme je do montérek a pracov-
ních bot a  v  rámci hodin praktických doved-
ností si budou zkoušet své teoretické znalosti 
ve výrobě, aby se jim nestalo, že si ani neuvě-
domí, jaký obor vlastně absolvovali.

» S jakou kvalitou znalostí se u uchazečů 
z řad žáků ZŠ setkáváte?
Rozdílnou podle zvoleného oboru. Nabízí-
me standardní obory i  obory, které vznikly 
v  posledních letech restrukturalizací různých 
odborností. Třeba u IT mechatronika a průmy-
slového logistika jsou naše nároky na  studijní 
předpoklady velmi vysoké, protože patří mezi 
obory budoucnosti.

Text: Věra Vortelová
Foto: SOUs ŠkOda aUTO

îî

|  dvojrozhovor  ||

Škoda ATERO
Jedinečný pojízdný 
žákovský unikát je již třetí 
v řadě „Azubi Car“ značky 
Škoda. Pětisedadlové kupé 
na bázi modelu Škoda 
Rapid Spaceback vyrobilo 
šestadvacet studentů osmi 
oborů SOUs ŠKODA AUTO 
během hodin praktického 
výcviku i ve svém volném čase. 

}
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Dne odborných 
dovedností pro dívky se 
ve společnosti ŠKODA 
AUTO Mladá Boleslav 
tradičně zúčastnily 
přes dvě stovky děvčat. 
Akce se začlenila 
do celorepublikové 
soutěže Bez praxe nejsou 
koláče, kterou v rámci 
Evropského týdne 
odborných dovedností 
2016 pořádal Dům 
zahraniční spolupráce.

Více informací na  
www.naerasmusplus.cz

StřEdní odborné učiliŠtě 
StrojírEnSKé ŠKoda auto
Nabízí mladým lidem tří- nebo čtyřleté vzdělávání 
v technických oborech zakončené výučním listem nebo 
maturitou. V současné době je do prezenčního studia 
ve čtrnácti oborech zapsáno téměř 900 žáků, 107 (12,4 %) 
z nich jsou dívky. K nejoblíbenějším tříletým oborům patří 
automechanik a autoelektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou 
je největší zájem o obory průmyslový logistik a IT mechatronik.

V nabídce má společnost i nástavbové obory a obory 
vyučované v režimu dálkového studia. ŠKODA AUTO sází 
hlavně na koncept duálního vzdělávání. Studium je bezplatné 
a práce konaná v rámci výuky je navíc finančně odměněna. 
Po úspěšném ukončení vzdělání získají úspěšní absolventi 
nabídku zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO.

Učiliště, které česká automobilka provozuje ve svém hlavním 
výrobním závodě už od roku 1927, dosud celkem absolvovalo 
více než 22 tisíc žáků.

||  FirMa a ŠKola  |
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Nikdy by mě nenapadlo,  
že mě to bude tak bavit
V současné době studuje na Středním odborném učilišti strojírenském ŠKodY 
AuTo sto sedm dívek v prezenčním studiu. Během loňského dne odborných 
dovedností jsme si povídali se čtyřmi z nich – Barborou Hegrovou, Michaelou 
Šrajlovou, Karolínou dubskou a Pavlou Janouškovou.

» Proč jste si vybraly SOUs ŠKODY AUTO 
a měly jste představu, do čeho jdete?
Barbora: Ještě na  začátku deváté třídy jsem 
vůbec netušila, co budu studovat. Obor průmy-
slový logistik mě oslovil tím, že byl ve studijní 
nabídce novinkou a sliboval, že se po jeho ab-
solvování uplatním na trhu práce s teoretickou 
i praktickou průpravou.

Michaela: Také jsem dost dlouho nevěděla, 
na  jakou školu jít. Nakonec jsem se přihlási-
la na  SOUs ŠKODA AUTO, které mě v  různých 
ohledech zaujalo nejvíc.  Hlavně možnost cho-
dit přímo do provozu firmy a vyzkoušet si tam 
teoretické poznatky v praxi. 

Karolína: Měla jsem dost jasnou představu, 
protože ve ŠKODě AUTO pracuje jako lakýrník 
můj strýc, takže jsem už od šesté třídy věděla, 
co tato profese obnáší, a jsou tam zaměstnáni 
také oba mí rodiče. Od  malička ráda kreslím 
a baví mě pracovat s barvami.

Pavla: Rozšířím řady těch, kteří neměli ponětí, 
do čeho jdou. O to víc jsem toužila si to vyzkoušet.

» A když se podíváte zpět? Nelitujete svého 
rozhodnutí?
Barbora: Ani náhodou. Nadšená jsem zejména 
od  třetího ročníku, kdy chodíme víc na  praxi. 
Všichni ve  výrobě jsou na  nás milí, pomáhají 

nám a u fyzicky náročnějších úkonů na nás be-
rou ohledy.

Michaela: Ne. Oceňuji zejména příležitosti 
v rámci evropského programu na podporu mo-
bility Erasmus+, a to jak naše výjezdy do závodů 
VW, tak možnost seznámit se s  tamními žáky. 
Na přelomu září a října 2016 jsme hostili šest ně-
meckých studentů z VW Braunschweig. Kromě 
studijních aktivit s námi poprvé zavítali do Pra-
hy a na závěr pobytu jsme pro ně uvařili typic-
ký český guláš, což kluci velmi ocenili. Sice nám 
intenzivní konverzace v angličtině, občas vyva-
tovaná nějakým tím německým slovíčkem, dala 
zabrat, ale pro nás to byla výborná zkušenost.

Karolína: Zvolila jsem si povolání svých snů. 
A model „týden teorie a týden praxe“ mi náram-
ně vyhovuje. Natíráme karoserie, brousíme, tme-
líme, mícháme barvy…Dívky stejně jako kluci. 
A v lakovně to kolikrát zvládáme my holky líp.

Pavla: Teď ve třeťáku mě to doslova chytlo. Vy-
rábím lisovací nástroje nebo opravuji a udržuji 
různé nástroje a přípravky. Nikdy by mě nena-
padlo, že mě to bude tak bavit. Po vyučení bych 
si chtěla dodělat ještě maturitu, případně i vy-
sokou školu.

TexT: Věra VorTeloVá

FoTo: archiV ŠKoDa aUTo

|  anKEta  ||

Barbora Hegrová, 
studentka oboru provoz 
a ekonomika dopravy, 
zaměření průmyslový 
logistik, SOUs ŠKODA 
AUTO

Michaela Šrajlová, 
studentka oboru provoz 
a ekonomika dopravy, 
zaměření průmyslový 
logistik, SOUs ŠKODA 
AUTO

Karolína Dubská, 
studentka oboru 
autolakýrník, SOUs 
ŠKODA AUTO

Pavla Janoušková, 
studentka oboru 
nástrojař, SOUs ŠKODA 
AUTO

Barbora Hegrová (první zleva), 
Michaela Šrajlová (druhá 
zleva), Karolína Dubská (první 
zprava) a Pavla Janoušková 
(druhá zprava)

}
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Jana Rýdlová:

Naši studenti 
v konkurenci 
s německými kolegy 
naprosto obstojí
Mezinárodní výměny studentů a učňů se v posledních letech staly atraktivní 
formou, jak prohloubit jejich odborné a jazykové kompetence. Na výměnný 
program učňů v koncernu VW jsme se zeptali Jany Rýdlové, koordinátorky 
rozvoje personálu a řízení, která se mimo jiné zabývá výměnou učňů mezi 
nářaďovnami ŠKodA AuTo a VW Komponenten Braunschweig.

» Výměnné studentské pobyty nabraly 
na intenzitě. Jak dlouho je organizuje vaše 
společnost?
Koncernový výměnný program učňů v  oblasti 
nářaďoven, za  který zodpovídám, vznikl v  roce 
2013. V  tom roce se uskutečnila první pilotní 
oboustranná výměna mezi nářaďovnami ŠKODA 
AUTO a VW Komponenten Braunschweig.

» S jakým závěrem?
Velmi příznivým. Proto v  letech 2014 až 2015 
proběhly další výměny mezi sedmi koncernový-
mi nářaďovnami, jichž se zúčastnilo dvaačtyřicet 
učňů oboru nástrojař, obráběč kovů a mechatro-
nik. Vloni byla tato výměna rozšířena o další dvě 
koncernové nářaďovny a zúčastnilo se jí 36 učňů. 
Konkrétně ze Středního odborného učiliště stro-
jírenského absolvovalo na  podzim minulého 
roku výměnný pobyt ve VW Braunschweig pět 
žáků a jedna žákyně oboru nástrojař.

» Jak jsou výměny koncipovány?
Probíhají v časovém horizontu dva až čtyři týd-
ny, kdy dochází k jednostranné či oboustranné 
výměně. Pro mezinárodní výměny v délce čtyř 
týdnů lze čerpat finanční podporu z evropské-
ho dotačního programu Erasmus+, kterou vyu-
žíváme již druhým rokem.

» Obstojí naši studenti ve srovnání se svými 
německými protějšky? V čem jsou lepší 
a v čem horší?
Myslím si, že naši studenti bezesporu obstojí 
v  konkurenci se svými zahraničními kolegy. 
Oproti německým studentům jsou limitováni 
úrovní svých znalostí cizích jazyků, v tomto pří-
padě angličtiny či němčiny. Situace německých 
studentů je v tomto ohledu jednodušší, proto-
že ve firmě ŠKODA AUTO samozřejmě není pro-
blém se domluvit v  jejich mateřštině. A  co se 
týče odborných dovedností, je úroveň studen-
tů srovnatelná. Rozdíly mohou panovat pouze 
v jednotlivostech, se kterými se čeští i němečtí 
studenti setkali v  mateřských firmách pouze 
okrajově. Právě pobyt u kolegů je tou správnou 
příležitostí danou dovednost prohloubit.

» Je patrný kvalitativní posun v zapojení 
studentů do partnerského prostředí?
Vlastní zkušenost s  programem mám od  roku 
2014 a musím říct, že integrace našich studen-
tů do německého prostředí se daří stále rychleji 
a na vyšší úrovni.

TexT: Věra VorTeloVá

FoTo: archiV ŠKoDa aUTo

||  dvojrozhovor  |

Ing. Jana Rýdlová
Na pozici koordinátora 
rozvoje personálu a řízení 
QMS, EMS v oblasti výroby 
nářadí a přípravků pracuje 
od roku 2014. Zodpovídá 
za rozvoj personálu v rámci 
Tool Academy – koncernové 
spolupráce na úrovni 
sdružení nářaďoven 
v oblasti personálu, jejíž 
jednu složku představuje 
rovněž koncernová 
výměna učňů. Do jejích 
kompetencí spadá také risk 
management a zajištění 
systémových a procesních 
auditů v rámci nářaďovny.

}
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Nedělejme z chemie 
na základkách strašáka
Je to obor s velkou budoucností
V prosinci bylo na pardubické chemické průmyslovce opravdu živo. Ne, že by 
studenti zcela podlehli předvánoční adventní atmosféře, ale škola tradičně 
otevřela dveře dokořán, takže se na občas přeplněných chodbách proplétali 
současní studenti s těmi budoucími, s nimiž se na školu, její vybavení 
a vzdělávací nabídky přišli podívat i jejich rodiče. A nechyběli ani představitelé 
chemických firem z okolí. Kromě dne odborných dovedností za podpory domu 
zahraniční spolupráce se tu konalo také druhé kolo jubilejního desátého ročníku 
celorepublikové chemické soutěže Mladý chemik.

Mladý chemik se narodil 
v Pardubicích

„Když jsme se soutěží pro mladé chemiky před 
deseti lety začínali, přiznávám, že hlavně kvůli 
způsobu financování škol, kdy peníze přináší 
do  školy žák. Těch nám totiž ubývalo, hrozilo 
nám přiřazení k nějaké jiné škole, ztráta samo-
statnosti,“ vzpomíná ředitel Střední průmyslo-
vé školy chemické v  Pardubicích Jan Ptáček. 
„Soutěž byla určena žákům z pardubických škol 
a  blízkého okolí jako jakési píárko pro chemii 
a  hlavně naši školu. Za  tu dobu se ji podařilo 
hodně rozvinout, také díky dotaci a  podpoře 
evropských i místních firem, a dnes už se jí ne-
účastní pouze děti z okolí Pardubic, ale z celé 
republiky.

Jubilejní desátý ročník se může pochlubit re-
kordní účastí. První kolo testování, které pro-
bíhalo od loňského září do poloviny listopadu, 
absolvovalo pod naším vedením více než pět 
tisíc žáků ze 159 základních škol pěti krajů: Par-
dubického, Královéhradeckého, Libereckého, 
Středočeského a  Kraje Vysočina. Tak vysoká 
účast představuje téměř polovinu všech sou-
těžících v rámci celé republiky,“ vysvětluje Jan 
Ptáček.

Mladí chemici měří své síly ve čtyřech soutěž-
ních kategoriích. Soutěž jednotlivců se skládá 

|  rEportáž  ||



1/2017  ||  TECH EDU  |  11

z  dvoukolové zkoušky teoretických znalostí 
a  z  praktické prověrky laboratorních doved-
ností. První kolo testování probíhá na  základ-
ních školách, druhého kola se zúčastnili jen tři 
nejlepší z každé školy a pro žáky Pardubického, 
Královéhradeckého a  Středočeského kraje se 
uskutečnilo v  polovině prosince právě v  pro-
storách pardubické SPŠCH. Soutěžící z Liberec-
kého kraje zamířili do ZŠ Jana Harracha v Jilem-
nici nebo do ZŠ Husova v Liberci a žáci z Kraje 
Vysočina absolvovali test v učebnách ZŠ Wolke-
rova v Havlíčkově Brodě. Třicet nejúspěšnějších 
se tak probojovalo do regionálního finále, které 
právě v těchto dnech, kdy se TECH EDU tiskne, 
probíhá opět v laboratořích pardubické průmy-
slovky a prověří zejména praktické dovednosti 
soutěžících.

Kvalitní a nadšený chemikář  
je nezbytností

Schopnost týmové spolupráce zohledňuje dal-
ší kategorie – soutěž projektů. „Letošní téma je 
poměrně široké a  zaměřuje se na  organickou 
chemii,“ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, 
autorka projektového zadání. „Kolektivy tříd si 
vyberou libovolný námět a pokusí se poutavě 
zpracovat například vlastnosti uhlíku, vznik 
organických sloučenin na  Zemi nebo praktic-

ké využití organických látek při výrobě barviv, 
kosmetiky nebo léčiv. Vybraní zástupci tříd 
přijedou 8. února 2017 představit svůj projekt 
do Pardubic.“

A protože na výsledcích jednotlivců i projekto-
vých týmů má značný podíl také škola a dobrý 
učitel chemie, bude i v letošním roce vyhlášena 
soutěž o  školu s  nejlepšími mladými chemiky 
a soutěž o nejlepšího učitele chemie.

„Učitelé jsou totiž pro probuzení zájmu o che-
mii asi to nejdůležitější,“ říká ředitel pardubické 
průmyslovky. „Důležité je, aby dokázali žáky na-
dchnout, aby chemii a  fyziku nebrali jako cosi 
nezáživného, zbytečného a obávaného.“ A tro-
chu kacířsky a  s  nadsázkou řekl do  diktafonu, 
že kdyby se na  některých základních školách 
vyučování chemie zakázalo, bylo by to snad 
lepší. „Na  druhou stranu, kdyby bylo víc tako-
vých pedagogů, jako jsou ti s nositelem titulu 
nejlepší učitel chemie, byl by o chemii obrov-
ský zájem,“ dodal.

Celostátní finále  
má vysokoškolský kabát

Výsledky všech soutěžních kategorií budou 
vyhlášeny 15. března 2017 v pardubickém ABC 

||  dEn odborných dovEdnoStí  |

îî
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|  rEportáž  ||

klubu. Účastníci regionálního finále i  členové 
projektových týmů se mohou těšit na  hod-
notné ceny, ti nejlepší pak na  iPad, dotykový 
mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. 
Vyhlášením výsledků regionálního kola Mladý 
chemik ale nekončí. Původně pardubická sou-
těž se rozrostla po  celé republice a  obdobné 
klání letos pořádá dalších devět středních škol.

Nejlepší mladí chemici ze všech regionů, kde 
se konala oblastní kola, zamíří proto 13. červ-
na 2017 do  Pardubic, aby zde bojovali o  titul 
mistra republiky. Pátý ročník celostátního finá-
le, jehož vyhlašovatelem je Svaz chemického 
průmyslu ČR a spoluvyhlašovatelem MŠMT, se 
uskuteční v prostorách Fakulty chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice. „Národní finále 
je již tradiční a vysoce prestižní událostí, kterou 
naše fakulta každoročně hostí. Jako pořadatelé 
nabízíme nadějným mladým chemikům nejen 
nadstandardní servis a silný motivační zážitek, 
ale i kompletní ochutnávku studentského živo-
ta. Předpokládáme totiž, že mnozí z finalistů se 

k nám po maturitě vrátí, aby u nás završili své 
vzdělání,“ uzavírá Petr Kalenda, děkan Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Epilog

Rodiče prý často nechtějí, aby se z  jejich ra-
tolesti stal chemik. Možná by se jim líbil spíš 
manažer nebo ekonom. Boom těchto dvou 
zmíněných oborů už je snad naštěstí za námi. 
A  rodičům dochází, že chemie není obor, 
v  němž jde o  život, ale je to pro mladé velká 
perspektiva, protože s ním najdou zaměstnání 
s dobrým výdělkem. A mimochodem, jde navíc 
o  jedno z  nejbezpečnějších působení v  prů-
myslovém odvětví. Vždyť zářným příkladem je 
i pardubická chemická průmyslovka, kde podle 
slov jejího ředitele je víc než devadesát devět 
procent úrazů při tělocviku a vůbec ne v labo-
ratoři.

TexT: Jiří Frey

FoTo: aUTor a archiV SPŠch ParDUbice

dEn odborných dovEdnoStí 
na SpŠch pardubicE
V rámci Evropského týdne odborných dovedností vyhlášeného Evropskou komisí 
a  soutěže Objev svůj talent, kterou zorganizoval Dům zahraniční spolupráce, 
se v prosinci uskutečnil Den odborných dovedností také na SPŠCH Pardubice. 
Při něm se uchazeči o studium a jejich rodiče dozvěděli, že úspěšnost místních 
absolventů při vysokoškolském studiu je vysoká: pětaosmdesát procent z nich 
promuje. Ovšem firmy mají velký zájem také o chemicky zdatné středoškoláky 
a učně.

Zájemci si mohli mimo jiné prohlédnout i skvěle vybavené laboratoře a pozorovat 
studenty při práci nebo si případně sami něco zkusit. Dozvěděli se od nich třeba, 
proč se pro tento obor a školu rozhodli. U jednoho to byl strýc, kdo ho k chemii 
přivedl, u  druhého rodiče, jiný řekl, že ho ten předmět ve  škole bavil, další se 
přidali s  tím, že měli výbornou paní učitelku nebo pana učitele, kteří nedělali 
z chemie strašáka, ale zajímavou a tvůrčí věc. A to že bylo nejdůležitější.

A zástupci firem je nejspíš potěšili slovy o rozvoji chemického průmyslu u nás, 
o  potřebě mít kvalifikované pracovníky, kterým dají perspektivu a  dobré, 
bezpečné pracovní podmínky. Protože chemie má budoucnost!

îî
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||  ROZHOVOR  |

LED
PRO ŠKOLY A VEŘEJNÝ SEKTOR

úspora nákladů

Filák, s.r.o., Skopalova 20, 750 02 Přerov, Czech Republic, Tel.: +420 581 225 736-9, Mob.: +420 778 488 140, E-mail: led@fi lak.cz
www.led-fi lak.cz

Certifi kováno společností Vyrobeno společností

5 LET
Z Á R U K A

ZÁRUKA

PODHLEDY Z LED OSVĚTLENÍ
Jednoduchá montáž a demontáž. 

Výměna kus za kus.

INTERIÉROVÁ LED SVĚTLA
Učebny, kanceláře, veřejné prostory, 

tělocvičny…

VYMĚŇTE ZÁŘIVKY ZA LED OSVĚTLENÍ
Úspora 50% nákladů, větší svítivost.

Životnost 50–70 tis. hodin. 
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david Benda:

Láká mě osmiválcový 
parní motor, 
ale až po maturitě
david Benda je studentem čtvrtého ročníku SPŠ a VoŠ Brno v Sokolské ulici 
a strojařinu si vybral už na základní škole. obor všeobecné strojírenství, který 
studuje, ho nadchl. „Získávám přehled jak o konstrukci, tak i o technologii výroby, 
seznamuji se také s CNC stroji,“ zahajuje své vyprávění. Před časem se rozhodl, že 
si sám postaví malou loď poháněnou parním strojem. Své dílo dotáhl do zdárného 
konce a dokázal zaujmout nejen učitele z technických škol, když jej představil 
na vzdělávací konferenci, ale také odborníky z řad konstruktérů. Jeho projekt 
doslova vyčníval mezi ostatními a získal zasloužené ocenění.

» Kdy jsi poprvé zkusil 
sám něco navrhnout?
Můj otec pracuje v dílně, kde je obrobna i sva-
řovna. Zabývá se montáží vestaveb do  auto-
mobilů. Tam jsem si poprvé sáhl na  výrobu 
a  montáž. Ve  druhém ročníku střední školy 
přišlo setkání s CAD programem a objevování 
nových a  nových prvků. Poprvé jsem samo-
statně vytvářel návrhy produktů. Líbilo se mi, 
že mohu navrhovat a měnit, aniž by se vyráběl 
nějaký prototyp. S  konstrukčním programem 
jsem se postupně naučil pracovat, na  střed-
ní škole už byl součástí výuky. Hned jsem se 
pustil do  prvního projektu. Sestavil jsem si 
modely pístových parních motorů, které ne-
byly nikde umístěny a nic nepoháněly. Tehdy 
jsem skončil na 3. místě v soutěži SOČ. To mne 
ale neodradilo. Setkal jsem se tam s projektem 
parní lokomotivy. Já jsem se však rozhodl, že 
si postavím „parník“ – malou loď poháněnou 
parním strojem.

» Proč tě zaujaly právě parní stroje?
Podle rčení „Budu-li znát minulost, porozu-
mím současnosti“ jsem si uvědomil, že pokud 
se budu chtít v budoucnu věnovat motorům, 
musím pochopit, jak fungovaly parní stroje 
a  parní motory. A  i  když se o  tom moc neví, 

|  rozhovor  ||

David Benda,  
student čtvrtého ročníku SPŠ 
a VOŠ Brno v Sokolské ulici,  
se svou parní lodí
}
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tak v  dnešní době se stále ještě využívají! 
Tam, kde není elektřina, například v horských 
oblastech, jako dynamo na výrobu elektrické 
energie, popřípadě i  pro pohon dopravních 
prostředků.

» Jak jsi během návrhu lodě využíval CAD 
program?
Pracuji v  programu SolidWorks a  využil jsem 
ho v podstatě ke všemu. Nejen pro návrhy jed-
notlivých dílů, ale také pro analýzy pevnosti, 
křivosti povrchu a řadu dalších. Ať už pro ná-
vrh korpusu lodě nebo návrh dvouválcového 
parního motoru.

» Loď sis vyráběl také celou sám?
V podstatě ano. Je to můj vlastní návrh, není 
to tedy model žádné konkrétní skutečné lodi, 
ani jsem se žádnou neinspiroval.

» Jak je veliká?
Je dlouhá asi sedmdesát centimetrů.

» A jak to celé vznikalo? Pomáhal ti někdo?
Vytvořil jsem si výkresy a doma v malé dílně, 
kde mám soustruh a  vrtačku, jsem loď vyrá-
běl téměř celou sám. Soustruh, který mám, 
je od TOSu a je to vlastně „stará klasika“, která 
nejen že se vešla do  mého rozpočtu, ale ani 
mne svými parametry nezklamala. Korpus 
lodě je ze dřeva. Jeho výroba pro mne byla 
úplně novou zkušeností, nikdy jsem nic po-
dobného nedělal. Základ tvoří překližka, která 
je obalena smrkovými nosníky o  rozměrech 

1  x 10 mm. Vše je slepeno vteřinovým lepi-
dlem, zalito epoxidem a  zpevněno skelnou 
tkaninou.

Zároveň jsem také navrhl a  vyrobil parní ko-
tel. Ten jsem umístil na ležato, aby nezvyšoval 
těžiště lodi. Jako zdroj tepla jsem použil pro-
panbutanový hořák. Parní motor je pak spojen 
s hřídelí lodního šroubu. Ten je třílopatkový.

Velkou oporou mi byli rodiče i můj bratr, který 
mi pomohl s elektronikou. S otcem jsem řešil 
některé speciální úkony, například pájení na-
tvrdo stříbrnou pájkou. To bylo při pájení kotle 
nevyhnutelné.

» Jak se tvoje loď řídí?
Loď má dálkové ovládání, pohyb kormidla 
jsem vyřešil servomotorem. Ovládat lze tedy 
směr pohybu lodě, rychlost zatím ne. To by 
šlo řešit regulací objemového průtoku vodní 
páry.

» A kde jsi ji už vyzkoušel?
Nejprve přímo v  programu SolidWorks. Díky 
němu jsem především zkusil, zda jsem správ-
ně vyřešil její tvar. Než jsem uskutečnil plavbu, 
musel jsem také „zaběhnout“ motor, to zna-
mená nechat ho třeba hodinu běžet na stlače-
ný vzduch z kompresoru.

Pak už jsem loď zkoušel v bazénu, který máme 
u domu. Tam plul parník několikrát. Když jsem 
přišel ze školy a pustil jsem loď na vodu, byl to 

||  ŠKola a věda  |

îî
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|  ROZHOVOR  ||

vždycky nejhezčí zážitek za celý den. Měl jsem 
z toho obrovskou radost a hodně mne to mo-
tivovalo k přemýšlení o dalších věcech.

» Co na loď říkali spolužáci a učitelé?
Já jsem nikomu vlastně neřekl, že něco ta-
kového vyrábím, spolužáci asi dodnes o  lodi 
neví. V  závěru projektu mi hodně pomohla 
paní učitelka Magdalena Kachlíková s přípra-
vou výkresové dokumentace.

» Jaký bude tvůj další projekt?
Láká mne osmiválcový parní motor, ale teď se 
musím důkladně soustředit na přípravu k ma-
turitě. To opravdu nechci podcenit.

» Které předměty tě během studia nejvíc 
zaujaly?
Nejvíc samozřejmě konstrukční cvičení, kde 
používáme SolidWorks pro konstrukci růz-
ných zařízení, jako jsou čerpadla, spojky nebo 
převodovky. Také mne baví stavba a  provoz 
strojů, tam nyní probíráme jeřáby, zajímavá je 
strojírenská technologie, kde se seznamujeme 
s  tím, jak se co vyrábí. Hodně mě baví také 

matematika. Mám v plánu z ní maturovat. Při 
různých pevnostních výpočtech vidím, jak se 
matematika využívá v praxi.

» Měl jsi během studia možnost podívat se 
do nějakých firem?
Během exkurzí, které máme ve  škole, jsme 
navštívili například Škodu Mladá Boleslav. Byl 
jsem nadšený, to je skutečně velká a  moder-
ní výroba. O prázdninách jsem byl na brigádě 
ve  firmě FEI, kde jsem pomáhal s  přípravou 
pro 3D tisk. Měl jsem možnost se tam sezná-
mit s  elektronovými mikroskopy. V  loňském 
roce jsem byl na praxi ve firmě, kde mi umož-
nili vyzkoušet si obsluhovat CNC stroj. Lákalo 
by mne také podívat se do nějaké konstrukční 
kanceláře.

» A co dál po maturitě?
Rád bych nastoupil na  strojní fakultu na VUT 
v Brně. Co po ní, to si zatím netroufám odhad-
nout.

TexT: VlaSTa PiSKačoVá

FoTo: archiV DaViDa benDy a VlaSTa PiSKačoVá

Získejte finanční podporu
pro realizaci mezinárodního  
vzdělávacího projektu!

Program Erasmus+ je určen jak pro jednotlivce, tak pro 
vzdělávací instituce – od mateřských škol až po organizace 
vzdělávající dospělé nebo pracující s mladými lidmi.

Více na   www.naerasmusplus.cz
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1025/4, Praha 1

pro oblast školního, odborného, vysokoškolského 
vzdělávání a vzdělávání dospělých:

2. února 2017 Projekty mobility – KA1

9. února 2017 Projekty budování kapacit v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání – KA2

16. února 2017 Sdílené magisterské studium Erasmus 
Mundus – KA1 

28. února 2017 Znalostní aliance – KA2

29. března 2017 Projekty partnerství – KA2

Termíny výzvy pro předkládání žádostí o grant jsou:

pro oblast mládeže:  
(všechny klíčové akce – KA1, KA2 a KA3)

2. února 2017

26. dubna 2017 

4. října 2017

pro Aktivity programu Jean Monnet:  

23. února 2017

Inzerce

îî
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Jan Filák:

Srdce s láskou darované 
dokazuje, že děti jsou 
manuálně šikovné
Jen to v nich  
musíme rozvíjet
Na tři tisíce dětí se svými učiteli se zapojily do třetího ročníku celostátní soutěže 
Srdce s láskou darované 2016/2017. Jaké práce se ucházejí o prvenství v rámci 
zvláštního ocenění Světlo na cestu, na to jsme se zeptali předsedy poroty pro tuto 
kategorii Jana Filáka.

» Je něco, co vás na letošním ročníku 
soutěže mile překvapilo?
Jak už jsem mnohokrát řekl, mým každoden-
ním šálkem kávy je technika a její využití v pra-
xi. V  naší firmě se neustále pereme s  tím, že 
nejsou lidi, natož technicky vzdělaný mladý po-
těr, že mladí nechtějí dělat rukama a nejen že 
nemají technické myšlení, ale ztrácí i manuální 
zručnost. Proto mne velice mile překvapil vše-
obecný posun soutěžních prací právě k techni-
ce a manuálním dovednostem. V mnoha přípa-
dech už nešlo pouze o to něco nakreslit nebo 
se postavit či lehnout si do tvaru srdce a vyfotit 
se, ale děti vyráběly pod vedením svých peda-
gogů často velice náročné výrobky po stránce 
manuální i technické – z drátu, ze dřeva, z kovu, 
z papíru, z látek… Na dokládaných fotografiích 
a videích je vidět, že je to bavilo, a některé prá-
ce jsou víc než pozoruhodné. Není tedy prav-
dou, že nemáme šikovné děti, jen jim musíme 
dát prostor, aby se v tomto směru rozvíjely. Dě-
kuji všem pedagogům, kteří se jim při výrobě 
soutěžních prací věnovali.

» V tuto chvíli ještě nemůžeme prozradit, 
jaké konkrétní práce v rámci Světla na cestu 
přišly. Nebo je něco, co už bychom mohli 
čtenářům ukázat?
Vlastně ano. Letošní ročník má ještě jednu ra-
ritu, a to již hotovou lampičku pro otce Micha-
la, kterou vyrobili deváťáci ze Základní školy 
Porubská v Ostravě-Porubě pod vedením paní 
učitelky Andrey Mičíkové. Je určena knězi, kte-
rý onemocněl rakovinou. Nejen příběh, ale sa-
motný výrobek mají silný emocionální náboj. 
Mne samozřejmě zaujalo celkové technické 
provedení, jak se děti výroby zhostily. Deváťá-
ci poslali svou práci do soutěže Srdce s láskou 
darované, a  tak ji lze už vidět i  na  internetu 
na  webových stránkách www.srdceslaskou.cz 
mezi ostatními. Nezapadá sice stoprocentně 
do naší zvláštní kategorie, kde se návrhy osvět-
lení pouze kreslily, ale tím spíš si zaslouží naši 
pozornost.

TexT: Jana JenŠíKoVá

FoTo: MareK JenŠíK a ShUTTerSTocK

Ing. Jan Filák,  
zakladatel a vlastník 
strojírenské společnosti, 
která působí mimo jiné 
v oblasti fotovoltaiky a LED 
technologií. Pohybuje se 
na tuzemském, slovenském, 
německém, polském 
a ruském trhu.

}

S  nejlepšími pracemi 
druhého ročníku zvlášt-
ního ocenění Světlo 
na cestu vás seznámíme 
podrobně v příštím čísle 
TECH EDU.

||  Světlo na cEStu  |
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Záchranný kruh  
pro řemesla
aneb Návrat k učňovskému 
školství
V prosinci se na druhých stupních základních škol rozjely řemeslné kroužky, které 
iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ruku 
v ruce s profesními spolky. Cílem bylo nadchnout mládež pro studium technických 
a řemeslných oborů, ukázat jí, že řemeslo je i dnes velmi atraktivní a také 
perspektivní volbou. Pilotní projekt připravila AMSP ČR ve spolupráci se SoŠ stavební 
a zahradnickou na Jarově a Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Probíhal 
za podpory MŠMT a už má své první absolventy mezi žáky pražských základních škol.

„Ukazujeme, že řemeslo je tvůrčí a prospěšná 
profese, atraktivní svým obsahem, v níž lze na-
jít uplatnění i smysl. Chceme zvýšit i prestiž ře-
mesel a jejich sociální status v tom smyslu, že 
něco umět má skutečnou hodnotu a respekt. 
Je třeba mládeži přiblížit, že na umu a řemeslu 
staví i takové značky, jakými jsou Ferrari, Ome-
ga, Gucci, ale také známé české společnosti 

Prim, Petrof, Thun, Koh-i-noor a řada dalších,“ 
říká generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobo-
dová.

Konkrétním cílem projektu je nastartovat 
proces obnovy povinné polytechnické výuky 
na základních školách a jejich prostřednictvím 
vést mládež k  jinému pohledu na  řemeslo 

|  praxE  ||

kvalitní 

a spolehlivý 

řemeslník 

je váženým 

a uznávaným 

člověkem.

Z předávání prvních 
certifikátů absolventům 
řemeslných kroužků 

}
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a  celkový přístup k  němu. Řemeslné kroužky 
probíhaly pilotně v  prostorách Střední od-
borné školy stavební a  zahradnické v  Praze 
na Jarově, která disponuje veškerým vybave-
ním a  odborným vedením pro takovou výu-
ku. Konkrétní řemeslné postupy i finty žákům 
předváděli zkušení cechmistři a  řemeslníci 
spolků zapojených do  Roku řemesel 2016. 
Žáci si tak vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je 
být malířem, lakýrníkem, obkladačem, komi-
níkem nebo třeba kamnářem.

Pomůžeme zachránit  
vymírající řemesla?

O tyto kroužky je mezi dětmi zájem a prvním 
z  nich se již podařilo získat řemeslné certifi-
káty. To by mohla být dobrá zpráva pro sko-
mírající řemeslné obory. Podle analýzy AMSP 
ČR ubylo totiž za  poslední dekádu v  oboru 
truhlář 49 % absolventů, v oboru čalouník do-
konce 80 %. Kritická situace je ale i v oborech 
potravinářských, například vyučených pekařů 
máme za  posledních deset let o  44 % méně, 
řezníků a uzenářů je méně o 60 % a třeba u vý-
stavního pivovarnického oboru je úbytek sla-
dovníků dokonce stoprocentní, neboť v  roce 
2015 neevidujeme žádného absolventa.

Miroslav Janeček, ředitel Střední odborné 
školy stavební a  zahradnické, k  tomu uvádí: 
„Řemeslníci a technici budou v Česku i v celé 
Evropě stále více potřeba. Vyspělé země se již 
delší dobu začínají vracet k učňovskému škol-
ství, přitom v minulosti se zdálo, že učni úplně 
zmizí. Mladí lidé měli totiž sedět co nejdéle 
ve školních lavicích a rozšiřovat si své znalosti 
z matematiky, biologie, fyziky, jazyků. Manuál-
ní činnosti ze základních škol úplně vymizely. 
Střední učňovské školství, tzn. školství úzce 
propojené s firmami, s řemesly, s praxí, obtíž-
ně hledá žáky, kteří by měli při zahájení studia 
alespoň minimální manuální návyky. Přesto 
se ale zájem o  řemeslné učební obory mezi 
žáky základních škol a rodičovskou veřejností 
pomalu zvyšuje. Všichni okolo sebe totiž vidí, 
že opravdu kvalitní a  spolehlivý řemeslník je 
váženým a uznávaným člověkem.“

To potvrzuje i Roman Pommer, prezident Ce-
chu obkladačů ČR a předseda představenstva 
Hospodářské komory hl. m. Prahy: „Pokud 
chceme změnit žalostnou situaci v  učňov-
ských oborech, musíme především vtáhnout 
do hry rodiče žáků základních škol. Ti musí po-
chopit, že pokud je jejich potomek manuálně 

zručný a  prakticky laděný, potom má s  dob-
rým profesním oborem větší šanci na  uplat-
nění než jako podprůměrný absolvent vyššího 
vzdělání. Proto se snažíme, aby probíhající 
řemeslné kroužky zaujaly nejen žáky, ale také 
jejich rodiče.“

„Úbytek absolventů učňovských oborů zna-
mená, že chybí jak drobné řemeslné služby, 
tak profesně zdatní zaměstnanci v  průmyslu 
nebo potravinářství. Pokud chceme, aby děti 
uvažovaly o technických oborech, musí k ruč-
ní práci získat někde vztah. Zavedení praktické 
výuky stejně jako podpora řemeslných krouž-
ků s  profesními odborníky nás sice budou 
něco stát, ale může to žáky motivovat přiro-
zenou cestou. Všichni vědí, že chybí profese, 
rodiče i děti současně požadují praktickou vý-
uku ve školách, tedy není na co čekat. Podpo-
rujeme kdeco, často zcela bez hmatatelného 
efektu, přitom toto je investice, která se nám 
několikanásobně vrátí,“ shrnuje aktivitu AMSP 
ČR její předseda Karel Havlíček.

ZDroJ: aMSP čr

projekt řemeslných kroužků 

je jako součást projektu  

Rok řemesel 2016 

financován dle Rozhodnutí 

mŠmt č. 27263/2016-1 

o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu 

české republiky na rok 2016.

||  praKticKá výuKa  |
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Petr Smrž:

Poučky udusí 
každou jiskřičku 
zájmu
obavy žáků a studentů z matematiky rostou a sílí snaha vytěsnit ji 
ze seznamu maturitních předmětů. Většina našich maturantů má také 
problém s vytvořením smysluplného textu a nedokáže se souvisle 
vyjádřit. Nad příčinami tohoto neblahého trendu, neznalostí principů 
a proměnlivostí oborové struktury jsme se zamýšleli s absolventem 
ČVuT, úspěšným podnikatelem a otcem tří dětí Petrem Smržem.

» Taky patříte mezi rozhořčené rodiče, kteří 
se ptají, co vlastně jejich potomky v té škole 
dneska učí?
Mezi takové nepatřím.

» A učíte se se svými dětmi?
Občas. A právě proto bych si nedovolil učitele 
šmahem kritizovat. Jen někdy přemýšlím, proč 

mé děti některé předměty baví, jiné ne a  jak 
v nich vzbudit o ně zájem.

» A na co jste přišel?
Příčin je samozřejmě víc, ale hlavní spatřuji 
v rigidním vzdělávacím systému, který jen vel-
mi pomalu reaguje na rychle se měnící realitu, 
a v absenci vize. Současný školský systém po-
skytuje podle mne málo prostoru inovativním 
pedagogům, aby mohli bez zbytečných for-
málních omezení vést výuku projektově, tedy 
stavěli na dosavadních znalostech žáků. Místo 
toho se velmi často postupuje deduktivně: žáci 
se nejprve mají nabiflovat vzorečky a  pouč-
ky a až poté je aplikovat při řešení úloh. Když 
matematiku převedu nejprve na vzorečky, tak 
baví nanejvýš pár nadšených jedinců, které 
bude bavit vždycky. Děti se však potřebují také 
přesvědčit, že matematika je praktická disciplí-
na pro život, schopná popsat veškeré přírodní 
procesy i řadu společenských jevů.

» Za našich školních let se kognitivní systém 
osvědčil a nikdo tehdy neprotestoval proti 
matematice jako maturitnímu předmětu…
Nemyslím, že by bylo účelné replikovat všech-
ny naše studijní zkušenosti bez ohledu na  je-
jich efektivitu a  dobový kontext. Tenkrát jsme 

|  rozhovor  ||

Ing. Petr Smrž
Ředitel a spolumajitel 
společnosti Kinex Measuring, 
která vyvíjí, vyrábí a prodává 
mechanická a digitální měřidla 
a měřicí systémy pro průmysl 
po celé Evropě. Vystudoval 
Fakultu elektrotechniky ČVUT 
Praha. Je otcem šestileté dcery 
a dvou synů ve věku čtrnáct 
a osmnáct let.
}
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se mohli buď učit, nebo si jít zaběhat či se dí-
vat na  některý ze dvou televizních programů. 
V současné době se mladá generace pohybuje 
víc ve  virtuálním než reálném světě, který je 
pro ni komfortnější a méně stresující. Proto je 
nesmírně těžké ji motivovat k učení dvě stě let 
praktikovanými metodami.

Zapomeň, co víš, ve škole  
tě to naučíme správně

» Přece jen se musí čas od času do reality 
vracet. Nepředstavuje pro ně virtuální svět 
víc nevýhod než výhod?
Nad tím bych nemudroval. Každopádně ve vir-
tuálním světě děti generují nápady, a  tudíž je 
může myšlenkově obohatit. Praktickou stránku 
tvorby by pak měli studentům přiblížit erudo-
vaní pedagogové s teoretickou výbavou a zna-
lostí detailů.

» Jaké faktory byste vzal v potaz a jak byste 
konstruoval systém výuky?
Informace máme v současné době volně a pře-
vážně bezplatně dostupné na internetu. Děti si 
je dokáží snadno vygooglovat samy a dospělí, 
ať už škola nebo rodiče, by jim měli pomoct po-
chopit principy fungování okolního světa. Čím 
jsou totiž procesy automatizovanější, tím je 
chápání principů složitější, ale i důležitější. Tris-
tních příkladů nepochopení máme kolem sebe 
plno. Například když bankovní poradce při vy-

řizování žádosti o hypotéku na dům naťuká pár 
čísel do  notebooku a  zeptáte se ho, jak došel 
k výsledku, není vám schopen odpovědět.

» Napadají vás nějaké příklady vhodných 
didaktických postupů ve výuce matematiky 
na základním stupni?
Místo šprtání vzorečků bych dětem navrhl, 
abychom si postavili třeba domeček o obdél-
níkovém půdorysu. Abychom si mohli narý-
sovat plánek, potřebujeme k  tomu znát pár 
základních matematických vzorců. Kolik bu-
deme potřebovat stavebního materiálu? Jak 
se to vypočítá? Tak postupně odstraním aver-
zi k teorii, která děti nebaví a za niž dostávají 
špatné známky. Právě tady hraje nezastupi-
telnou roli učitel jako motivátor a psycholog. 
Přitom vůbec nemusí být excelentním mate-
matikem.

Krásným příkladem zpřístupnění tak složité 
vědy, jako je astrofyzika, široké veřejnosti je te-
levizní seriál Okna vesmíru dokořán Jiřího Gry-
gara. Vzbudil zájem o  tento obor i u  lidí, kteří 
v životě nezvedli oči k obloze.

» Na tak komplexní změnu systému 
výuky by asi nepasoval dosavadní systém 
dvouoborových aprobací na našich 
pedagogických fakultách?
Systém přípravy učitelů by mohl zůstat. Změ-
nit by se ale měl způsob předávání poznatků 
žákům. Pedagogové by na ně neměli aplikovat 

||  ŠKola a rodič  |

îî
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vlastní studijní zkušenosti, ale zprostředkovat 
jim systém, v němž se budou myšlenkově roz-
víjet sami.

» Jenže rodiče budou chtít zájmy svých dětí 
usměrňovat tak, aby si zvolily obor, s nímž 
se v budoucnu dobře uplatní na trhu práce. 
Na co byste v současné době dal své děti?
Ještě před dvaceti lety bych si troufl předpo-
vědět, které profese patří mezi perspektivnější 
než jiné, ale v současné době víme jen to, že bě-
hem pár let bude všechno jinak. A s přibývající 
automatizací a robotizací se bude měnit i struk-
tura pracovního trhu. Věřím, že to, co bude 
za  deset let nejdůležitější, ještě vůbec neexis-
tuje. Rozhodující je proto flexibilita, nezávislost 
na tom, co právě děláte. Schopnost vyhledat si 
informace a získávat a kombinovat dovednosti.

Tři děti, tři příběhy
» Podařilo se vám nakonec přesvědčit své 
děti, že matematika je onou pověstnou 
královnou věd?
Ani náhodou. Jako pedagog bych se asi neu-
platnil. Osmnáctiletý syn inklinuje ke  sportu, 
mladší nadevše miluje hudbu a  u  šestileté 
dcery se to ještě nepozná. V každém případě je 
zodpovědnější než bráchové.

» Během našeho minulého setkání jste se 
zmínil o problémech právě s matematikou, 
které jste doma řešili u druhorozeného 
syna. Můžeme se k tomuto tématu ještě 
vrátit?
Od začátku školní docházky měl s touto disci-
plínou elementární potíže, které napovídaly 
specifickou vývojovou poruchu, a  přes veške-
rou snahu jsme je nedokázali vlastními silami 
odstranit. S manželkou jsme proto hledali po-
moc u  speciálních psychologů. Byl to docela 
tvrdý oříšek, někteří se s takovým případem prý 
ještě nesetkali. Až poslední, pátý, ho rozlouskl. 
Řekl nám, že podobné problémy prý mívají 
také jedinci geniální v nějakém jiném oboru.

„Pane doktore,“ nedokázal jsem potlačit své ne-
komfortní psychické rozpoložení, „a jak dlouho 
bude ještě trvat, než se ta genialita u syna pro-
jeví? Já abych věděl, jak dlouho to mám ještě 
vydržet.“ Psycholog mi sice na  mou otázku 
uspokojivě neodpověděl, přesto nám hodně 
pomohl. Odhalil příčinu a navrhl účinnou me-
todu, jak se synem pracovat. Zafungovala velmi 
rychle a kluk se lepšil ze dne na den. Až jsem je 
podezříval, že se na mě spolu domluvili. Jenže 
napsal dobře písemku a  zase ho matematika 

přestala bavit. Vrátil se do světa hudby, v němž 
se cítí nejlépe. A  v  pubertě může být vztah 
mezi dítětem a rodičem docela komplikovaný. 
Tenkrát jsem si však uvědomil, jaké jsme měli 
štěstí, že jsme nakonec natrefili na  skvělého 
odborníka.

» O dramatickém období adolescence taky 
něco vím z vlastní zkušenosti. Podařilo se 
vám najít k synovi cestu?
Jak kdy. Jednou se naše konverzace vyhroti-
la natolik, že utekl z  domova. Naštěstí se mu 
během čtyřiadvaceti hodin jeho krok rozležel 
v hlavě a ozval se nám.

» A kde byl?
Seděl u  piana na  Masarykově nádraží a  hrál 
kolemjdoucím. Asi ne špatně, protože se lidé 
zastavovali, poslouchali a  poté mu pokládali 
na  nástroj různě velké finanční obnosy nebo 
ho zvali do restaurace.

» Moc ráda bych si ho poslechla. Ještě tam 
někdy hraje?
Někdy se tam zastaví, když se přesunuje třeba 
ze školy na  nějaký kroužek. Ale kdy je to nej-
pravděpodobnější, to vám neřeknu. Je poně-
kud obtížně uchopitelný.

» Nemyslíte, že to, co chceme pro své děti 
my, nemusí být pro ně to nejlepší?
To mi říká i manželka a přátelé.

TexT: Věra VorTeloVá

FoTo: archiV PeTra SMrže a ShUTTerSTocK
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|  rozhovor  ||

Petr Smrž s manželkou 
a dcerkou
}
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Matemág je první krok v propojení výuky matematiky Hejného metodou a využití 
moderních technologií. Tato příběhová výuková hra pro tablety je určená žákům 
prvních a druhých tříd základních škol.

Zapojení rodičů
Zatímco hra na  tabletu dítě často izoluje 
od  okolního prostředí, Matemág podporuje 
interakci mezi dětmi a rodiči. Děti si tak při hře 
budují pocit sounáležitosti a  jistoty, že dospě-
lý je tu pro ně a dokáže si hrát a učit se spolu 
s nimi.

Radost z poznávání
Hejného metoda je založena na  radosti z  ob-
jevování, které živí motivaci nezbytnou pro 
efektivní učení. Děti se pomocí Matemága učí, 
že k poznání vedou i nezdary nebo chyby a že 
i ty jim mohou pomoci pochopit daný problém. 
V aplikaci navíc může dítě chybu objevovat tak 
dlouho, jak bude samo potřebovat. Ve  výuce 
proto každé postupuje vlastním tempem.

Vizualizace
Stejně jako my dospělí si i děti lépe pamatu-
jí informace, které se k nim dostanou slovem 
a  obrazem zároveň. Příběhem provází Jakub 
a Terezka, kteří názorně vysvětlují úlohy, po-
máhají je řešit a  poskytují zpětnou vazbu. 
Na rozdíl od učebnic aplikace reaguje na řeše-
ní, které děti zvolily, a umí jim poradit slovem 
i obrazem.

Pozornost a koncentrace
Příběh, který se hrou prolíná, rozděluje úkoly 
a cvičení do časově krátkých tematických úse-
ků, což umožňuje dítěti efektivněji využívat 
svoji pozornost.

ZDroJ: www.MaTeMag.cZ

FoTo: ShUTTerSTocK a archiV aMSP čr

projekt matemág :: Radost  

z matiky zvítězil vloni 

ve čtvrtém ročníku 

grantového programu 

pro mladé a začínající 

podnikatele nastartujte se, 

který organizuje komerční 

banka a asociace malých 

a středních podniků 

a živnostníků čR. porota 

jej vybrala ze třiceti 

soutěžních projektů. autoři 

ze společnosti techsophia 

tak získali na jeho realizaci 

od komerční banky 300 tisíc 

korun.

Animovaná herní aplikace, ve které 
děti řeší úlohy z  Hejného metody, 
se aktuálně vyvíjí. 

||  přEdStavujEME  |

Matemág :: 
Radost z matiky
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S programem EFEKT 
ušetří za energie 
i obce a školy
Úspory energie se dnes skloňují ve všech pádech. Častou motivací 
pro přípravu energeticky úsporného projektu bývá skutečnost, že je 
možné na jeho přípravu a realizaci získat dotaci. Co by však mělo stát 
v první řadě úvah, je fakt, zda vlastníkovi objektů či zařízení realizace 
podobného projektu přinese kýžený efekt ve formě skutečné úspory 
energie v plánované době návratnosti. Jinak celé úsilí ztrácí smysl.

|  inForMujEME  ||

Pojďte s námi na kávu a zjistěte více.

Naučte se rozeznat 
produktivní od destruktivních.
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Ministerstvo průmyslu připravilo novou podo-
bu Státního programu na podporu úspor ener-
gie, který je známý pro názvem EFEKT. Původní 
skončil svou platnost v roce 2016 a pro období 
2017 až 2021 je připraven program nový, který 
vychází z dosavadních zkušeností. V rámci něj 
budou poskytovány dotace ve  dvou podpro-
gramech, a to investičním a neinvestičním.

V investičním je zatím jedinou vyhlášenou akti-
vitou podpora opatření na snížení energetické 
náročnosti veřejného osvětlení, kde mohou žá-
dat o dotaci především obce, města a městské 
části, které budou moci získat dotaci až 2 milio-
ny Kč a maximálně 50 % ze způsobilých výdajů. 
Aktuálně je s Ministerstvem životního prostředí 
vyjednávána úprava pravidel poskytování do-
tací z Operačního programu Životní prostředí. 
Pokud dojde k vhodné úpravě, nebudou výzvy 
na  další aktivity v  investičním podprogramu 
programu EFEKT vyhlašovány a  bude možné 
získat obdobné dotace z OPŽP, přičemž výzva 
v oblasti úspor energie bude v rámci OPŽP vy-
hlášena v  průběhu března 2017 s  podáváním 
žádostí o dotace od začátku dubna.

Stále větší důraz je kladen na  podprogram 
neinvestičních dotací. Již standardní je pod-
pora fungování poradenských středisek EKIS, 
zpracování různých publikací a  studií a  orga-
nizování seminářů a  konferencí. Zdůraznit je 
ovšem vhodné podporu zavedení systému 
hospodaření s  energií v  podobě energetické-
ho ma nagementu. Ta je poskytována krajům 
a městům a od roku 2017 se bude nově jednat 
o  dotace na  zavedení systému hospodaření 
s  energií v  podobě energetického manage-

mentu také podnikatelům, což platí zejména 
pro malé a střední podniky.

Zcela novou aktivitou, na kterou bude možné 
z  programu EFEKT získat dotaci, je podpora 
zpracování studie proveditelnosti. A  to v  po-
době energetického posouzení, podle které-
ho je připraveno k  realizaci komplexní řešení 
– kombinace  různých energeticky úsporných 
opatření se specifikací výše potřebných inves-
tičních prostředků na  realizaci jednotlivých 
opatření a  odhadu potenciálu úspor energie, 
respektive snížení provozních nákladů souvise-
jících se spotřebou energie. U těchto dotací se 
bude dbát zejména na kvalitu připravovaných 
a následně realizovaných projektů. Výzva k po-
dání žádostí se ještě připravuje a teprve bude 
vyhlášena.

Zpracovávání uvedených energetických po-
souzení se stane na jedné straně vhodnou pří-
ležitostí pro firmy energetických služeb, které 
zajišťují takové studie, ale budou iniciovat záro-
veň realizaci připravených projektů, a na druhé 
straně budou pobídkou pro rezidenční, veřejný 
i podnikatelský sektor ke kvalitní přípravě ener-
geticky úsporného projektu. Program EFEKT 
byl vyhlášen pro pětileté období 2017 až 2021 
a  od  1. do  28. února budou přijímány žádosti 
o dotace k jednotlivým aktivitám na základě již 
vyhlášených výzev.

TexT: VlaDiMír Sochor

FoTo: ShUTTerSTocK

ing. VlaDiMír Sochor Je řeDiTel oDborU energeTicKé 
účinnoSTi a úSPor MPo.

||  ÚSpory EnErgií  |
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Znovu praktická výuka 
do základních škol
Vlajková loď Roku řemesel 2016 v podobě zavedení polytechnické výuky 
do základních škol je blízko svého cíle. Tlak veřejnosti na povinnou výuku 
praktických předmětů nebyl v historii nikdy tak silný jako dnes. Průzkum 
AMSP ČR, který prováděla agentura Ipsos, přitom ukazuje, že enormní zájem 
projevují jak rodiče, tak učitelé, stejně jako mladí lidé. Asociace malých  
a středních podniků a živnostníků ČR vstupuje do závěrečné fáze vyjednávání 
s jediným cílem – vytvořit časově akceptovatelný jízdní řád zavedení 
polytechnické výuky do škol.

Ze zmíněného průzkumu vyplývá, že 92 % ro-
dičů, 89 % žáků a dokonce 94 % učitelů si pře-
je, aby byly do  výuky zavedeny tradiční dílny. 
O něco menší zájem je potom o znovuvzkříšení 
předmětu pozemky, který by chtělo 80 % uči-
telů, 75 % rodičů a  46 % žáků. To jsou hlavní 
zjištění velkého řemeslného průzkumu AMSP 
ČR, který byl proveden formou dotazníkového 
šetření i hloubkových rozhovorů.

„Veřejnost si více než kdy jindy začíná uvědo-
movat, že mladým lidem chybí manuální zruč-
nost a rodiče vnímají, že počítačové dovednosti 
dětem nemusí stačit k tomu, aby se slušně uži-
vily. Trochu obezřetnější jsou k dílnám oslovení 
řemeslníci, kteří jejich výuku rovněž podporují, 
ale jedním dechem dodávají, že výuka musí být 
rozmanitá a vedena profesionály, jinak se bude 
jednat pouze o oddychový předmět, ve kterém 
děti pouze vyplní čas mezi náročnějšími před-
měty, ale ničemu je to nenaučí,“ poznamená-
vá k  tomu předseda představenstva AMSP ČR  
Karel Havlíček.

S tím koresponduje i otázka, kdo by měl poly-
technickou výuku vyučovat. Jak žáci, tak rodiče 
vyžadují ve většině odborníky z oborů, kteří bu-
dou do škol docházet. Naopak současní učitelé 
si na výuku troufají sami a jen třetina z nich by 
doporučila externí vyučující z  praxe. Na  trhu 
by zřejmě bylo dostatek odborníků ochotných 
vyučovat na základních školách. Svědčí o tom 
skutečnost, že tři čtvrtiny z  dotázaných se 
v průzkumu vyjádřily, že jsou připraveny zapo-

jit se do výuky.

A jak to vidí samy děti? Nejvíce by je v praktic-
kých hodinách bavila práce se dřevem, násle-
duje činnost zahradnická a slušný zájem proje-
vily o vaření.

„Naším cílem není pouze zavést dílny do škol, 
ale provázat praktickou výuku s  novými tech-
nologiemi. Chceme-li děti získat pro práci 
s hmotou, pak hoblík, dláto a kladívko dnes již 
nestačí. Mladí lidé musí vidět propojení s nový-
mi technologiemi, počítači, 3D tiskárnami, kte-
ré na druhé straně samy o sobě nedávají smysl, 
pokud děti nebudou schopny manuálně tvořit. 
Uznávám, že vybavení škol bude něco stát, ale 
kam jinam bychom měli investovat evropské 
či jiné zdroje, než do podpory výuky mladých 
lidí,“ uzavírá Karel Havlíček.
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Výrobní sektor je u části ro-
dičovské veřejnosti opředen 
předsudky, které přenáší 
na své děti. Technicky zamě-
řené učňovské obory se tak 
postupně neprávem dostaly 
na  okraj zájmu absolventů 
ZŠ. Pátrat po příčinách a ces-
tách k nápravě tohoto stavu 
budeme v  rozhovoru s  ve-
dením SOU Hluboš a zástup-
cem společnosti Doosan 
Bobcat Manufacturing.

Na tři tisíce soutěžících se zapojily 
do dalšího ročníku celorepubliko-
vé soutěže Srdce s láskou darova-
né. V příštím vydání TECH EDU vás 
seznámíme s  nejlepšími pracemi 
hodnocenými v  rámci zvláštního 
ocenění Světlo na cestu.

|  připravujEME  ||
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|  ROZHOVOR  ||

„dokážeme, co 
dokázat chceme.“
Jan Antonín Baťa

Filák, s.r.o.
Skopalova 20, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 225 736-9     www.filak.cz 


