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facebook.com/PrahaDnes

STRAŠNICE Učitel chemie a biolo-
gie Václav Fiala ze strašnické Zá-
kladní školy Brigádníků nedávno
vyhrál první místo v prestižní Glo-
bal Teacher Prize a stal se tak nej-
lepším pedagogem v Česku. Teprve
devětadvacetiletý Fiala žáky vzdělá-
vá pomocí pokusů, experimentů
a badatelské činnosti.
Jeho studenti semusí do výuky ak-

tivně zapojit. Vlastním bádáním
pak získávají potřebné vědomosti
či další cenné dovednosti i sociální
schopnosti. „Chci, aby se žáci snaži-
li informace propojovat, umět vyvo-
zovat důsledky a přečíst si správně
text,“ říká Fiala. „Jste týpek,“ vzka-
zují mu žáci.

Pro některé učitele je jejich po-
volání posláním, pro jiné spíš
trest. U vás předpokládám, že je
to poslání. Byla ale učitelská pro-
fese vaší první volbou?
Promě to byla těžká volba, protože
mám rád přírodní vědy, a vlastně
první obor, na který jsem nastou-
pil, byla ochrana životního prostře-
dí. Při studiu jsem zjistil, že mě prá-
ce s dětmi baví, a nastoupil jsem na
souběžné studium učitelství. Těm,
kteří učí za trest, bych však doporu-
čil, aby skončili. Škodí nejen sobě,
ale i dětem.

Žáky na druhém stupni ZŠ učíte
biologii a chemii. V čem se váš
styl výuky liší od ostatních učite-
lů?
Já jsem toho názoru, že v hodině
mají být víc slyšet žáci než já. Tím
nemyslím, že bych chtěl, aby v ho-
dině byl nepořádek. (smích) Největ-
ší míra aktivity má spočívat na žá-
cích samotných. Když ke mně při-
jdou na hodinu, tak by si neměli vý-
uku odsedět. Měli by to být přede-
vším oni, kdo se na ní podílejí nej-
víc.

Vy toto nazýváte badatelským
stylem výuky...
Je to součást badatelského stylu vý-
uky.

Jak funguje badatelská výuka
v biologii nebo v chemii?
Třeba děláme, že si stanovíme bez-
pečnostní pravidla v laboratoři. Dě-
tem jako učitel můžu říct: „Taková
jsou pravidla, to budete dodržovat
a to se musí.“ Já to ale dělám tak, že
žáci si zkoušejí různé pokusy a bez-
pečnostní pravidla vyvodí sami na
základě toho, co pozorují. Třeba
mají bílou tkaninu a namočí ji do
průhledné látky A a nic se nestane.
Pak ji namočí do průhledné látky B.
Tkanina najednou změní barvu na
červenou. Žáci přemýšlejí, co vidí,
a zároveň jestli mohou vyvodit něja-
ké pravidlo pro laboratoř. Pochopí,
že látky vypadají bezbarvé, ale bar-
vit mohou. Takže je dobré nosit
plášť. Takto spolu vytvoříme veške-
rá pravidla. Sepíšou je sami žáci
a chápou, proč je mají dodržovat.

Setkává se váš styl výuky někdy
s nepochopením?
Ze strany rodičů jsem se s žádnou
takovou reakcí nesetkal. U žáků ně-
kdy jo. Když je dostanu do své tří-
dy, tak už osm let prošli standard-
ním systémem, kde sedí a zapisují.
Pro ně už je komfortní jen poslou-
chat a psát si. Že by něco sami měli
aktivně dělat, je pro ně nepředstavi-
telné a ze začátku to vázne. Ale na-
konec to pochopí a ocení.

A co se týče kolegů?
Nám se naštěstí na škole tvoří vý-
borný tým podobně smýšlejících
lidí. Přesto se setkávám s názory,
že si s dětmi jenomhrajeme a neučí-
me se. Je důležité si uvědomit, že
„učení se děláním“ je známé už
dlouho. Činností dochází k upevňo-
vání nejen učiva, ale žáci získávají
pracovní i komunikační dovednosti
a kompetence. Naučí se plánovat,
spolupracovat a vyhodnocovat to,
co dělali.

Co pro vás nominace a výhra
v soutěži Global Teacher Prize
znamená?Máte už nějaké plány,
jak to využijete?
Pro mě osobně to znamená ujiště-
ní, že můj směr je správný. Byl
bych rád, kdybych se mohl podílet
na destigmatizaci určitých metod,
třeba právě badatelské výuky. Ve

společnosti je totiž spousta učitelů,
kteří vnitřně cítí, že tyto metody
jsou to pravé, ale nemají pro ně
podmínky nebo se bojí. Zároveň
bych navázal spolupráci s dalšími,
protože ani já si o sobě nemyslím,
že jsem stoprocentní v tom, co dě-
lám. Čerpám inspiraci i od dru-
hých. Bylo by perfektní vytvořit ně-
jakou síť učitelů, kteří by se navzá-
jem podporovali.

Jaké jsou podle vás nejdůležitěj-
ší kvality učitele?
Když dokáže být lidský. Zejména
na prvním stupni, kde jsou děti
malé. Na druhém stupni se zase
žáci vyvíjejí, zrají. Různě se jim
mění nálady, pocity, potřeby. A do-
spělý člověk hraje zásadní roli v je-
jich vývoji. Je třeba, aby se děti uči-
tele nebály, aby neměly pocit, že
stojí nad nimi a je nedostižitelný.

Na čem by měli čeští učitelé víc
pracovat?
Učitelům bych asi chtěl říct, aby se
nebrali moc vážně. Není tragédie,
když se ve výuce něco nepovede,
nebo když se spletu. Není tragédie,
když mám chybu na tabuli nebo mi
něco upadne. Pokud se učitel bere
příliš vážně a nedokáže si ze sebe
udělat legraci, tak to škodí. Učitel
může být špičkou ve svém oboru,
ale pak je problém, když to neumí
prodat.

Jak hodnotíte výuku budoucích
učitelů v České republice?
Vidím, že se to lepší. Na různých
místech je to fajn, nelze to zobecňo-
vat. Někde je ale výuka často teore-
tická. Mně třeba teorie pedagogiky
nepřinesla žádný užitek do praxe.
Myslím si, že by výuka měla být
více prakticky zaměřená. A také se
těžko učí moderně, když se na fa-
kultě posadíte a půl dne poslouchá-
te přednášky, kde vyučující jenom
proklikává prezentaci. Jak má být
učitel moderní, když nic takového
nezažije?

Takže myslíte, že by se budou-
cím učitelům hodila inspirace?
Přesně, myslím si, že kdyby učitelé
zažili nějaké perfektní projekty a ak-
tivity, tak je to inspiruje. Na fakultě

jsem jeden takový předmět měl.
Byla to vývojová psychologie a pro-
fesorka často přišla s tím, že nám
třeba promítla reálnou scénu z výu-
ky. Například video s klukem, který
se rozhodl, že se navzdor učiteli po-
staví na lavici a vymočí se z okna.
Pak klip zastavila a zeptala se, jak
bychom situaci řešili. To mi přijde
praktické.

Jak byste situaci řešil vy?
Když už to zajde takhle daleko, tak
je řešení komplikované. Vztah
mezi učitelem a žáky je tam napros-
to narušený. Samozřejmě bych se
snažil, aby to tak daleko vůbec ne-
došlo.

Co by do školství přilákalo víc
mladých motivovaných učitelů?
Pomohlo by třeba víc peněz?
U finanční stránky bych byl trochu
skeptický. Platy jsou podle mě pod-
hodnocené, ale spíš jde o finance
do školství. Je ostudné, když škola
musí žádat Evropskou unii o základ-
ní pomůcky pro moderní výuku.
Proces žádosti trvá strašně dlouho
a je byrokraticky náročný. Vlastně
se nedivím, že spousta škol do toho
nejde. Pak ale nevyužívají potenci-
ál a používají staré pomůcky. Neří-
kám, že takové pomůcky nejsou
efektivní, ale přijít dnes do školy
a ukázat plakát, to je úplně mimo.
Hlavně je spousta skvělých věcí,
které lze s dětmi aktivně dělat. Ale
k tomu jsou potřeba finance.

Kvůli koronaviru se výuka načas
přenesla do online prostoru.
Myslíte, že distanční výuka žá-
kům prospěla, nebo uškodila?
Obecně prospěla. V mnoha ohle-
dech. Žáci o sobě něco zjistili, a to
je vždy cenné. Ať už pozitivního,
nebo negativního, to nehraje roli.
Něco se dozvěděli rodiče. O sobě,
o svých dětech, o nás učitelích.
Něco jsem se dozvěděl já, o sobě, o
svých žácích, o rodičích. Žáci zjisti-
li, jak je těžké regulovat vlastní
vzdělávání. Jak je těžké vstát, když
mě nic nenutí. Udělat něco, když
mě nic nenutí. Vlastně si uvědomi-
li, že vzdělávání by měli dělat, pro-
tože sami chtějí. Ne proto, že musí
do školy. To o nich něco odhalilo.
Teď vyvstává otázka, jak s tím bude-
me pracovat. Dají se najít způsoby,
aby i online výuka byla zábavná,
ale výuku naživo nic nenahradí.

Stalo se vám, že někteří žáci kvů-
li distanční výuce z předmětu
„vypadli“ a přestali se snažit,
nebo naopak některým vyhovo-
vala a stali se více aktivními?
Mně naštěstí ze vzdělávacího systé-
mu úplně nikdo nevypadl. Někteří
žáci měli tendence se výuce vyhý-
bat. Říkal jsem si, že servisy počíta-
čů musí mít žně, protože spoustě
dětí najednou nefungoval počítač a
měly ho v opravě. Ale nakonec i ti,
kteří si ze začátku vzali prázdniny,
se mnou komunikovali. Takže je
rozhodně chválím.

A překvapilo vás něco?
Bál jsem se, že některým studen-
tůmdistanční výuka uškodí. Zejmé-
na těm, kteří mají nějaké potíže se
vzděláváním. Přitom konkrétně
žák s většími vzdělávacími potřeba-
mi v online výuce fungoval perfekt-
ně. Vyhovovalo mu to. Nedělalo
muproblémpřipojit se a splnit úko-
ly, na které stačil. Byl v tom příklad-
ný. Zatímco ti, kteří ve škole pracu-
jí bezproblémově a jsou nadaní, na-
jednou zjistili, že mají problémy
vstát včas a vzpomenout si, že je ně-
jaký úkol.

Změnila v něčempandemie a ka-
ranténa studenty? Jak co se týče
přístupu k výuce, tak lidsky?
Uvidí se příští rok, jestli je to změni-
lo v nějakých návycích. Třeba v té
seberegulaci vlastního vzdělávání.
Rozhodně je to nějaká zkušenost,
ze kterémohou těžit a která jemoh-
la nějak posunout. Přiznám se, že
nejsem teď úplně schopný to identi-
fikovat.

Co je pro vás zatím největší
úspěch, kterého jste dosáhl?
Můj osobní je, že se mi podařilo vy-
tvořit fungující rodinu. To bych
řekl, že je velká výhra v dnešní spo-
lečnosti, která rodinné hodnoty už
moc nevyznává. Profesním úspě-
chem je určitě výhra v soutěži a
i moje publikace Badatelský deník,
který jsem vytvořil a který pořád ak-
tualizuji.

Klára Burešová
spolupracovnice
MF DNES

Okamžik vítězství Jedním z darů, který Václav Fiala jako vítěz Global Teacher Price obdržel, bylamalá jabloň.
Strommá nést symbolické plody jeho práce. Foto: Petr Topič, MAFRA

NOVÉ MĚSTO Vidět Prahu a tro-
chu si nakrást, i tak lze shrnout výle-
ty, které letos v lednu a únoru ab-
solvovali dva Peruánci – osmačtyři-
cetiletý Mario Campos a o jedenáct
let mladší Jhonatan Ojeda.
Státní zástupce tvrdí, že Latinoa-

meričané v Praze a Brně okrádali tu-
risty v hotelech, restauracích i na
výstavišti. Obětem zmizely zavaza-
dla, elektronika, peníze, platební
karty a další věci za desítky tisíc ko-
run. Podle žalobce se jedná o krá-
dež, zneužití platební karty a další
delikty. Kauzu včera začal řešit se-
nát Městského soudu v Praze.
Zlodějské nájezdyměly podle stát-

ního zástupce podobný průběh. Ob-
žalovaní na místo činu přijížděli ve
voze značky Seat smaďarskou regis-

trační značkou. „Obžalovaní po
předchozím naplánování, přípra-
vě, rozdělení rolí a tipování využíva-
li nepozornosti obětí,“ popsal akce
státní zástupce Jiří Valsamis. V akci
se domlouvali přes mobilní telefo-
ny v režimu handsfree. Jeden
z nich na sebe stáhl pozornost, dru-
hý bral.
„Přiznávám to. Nejsem na tom

dobře finančně. Chtěl jsem vidět
krásy Prahy a něco ukrást,“ uvedl
Campos. O své věci přišli Jihokorej-
ci či Číňané, kteří se ubytovali v lev-
nějších hotelech na okraji Prahy,
ale i v těch dražších v centrumetro-
pole a Brna.
S parťákemdo Prahy přijeli na po-

čátku ledna z Budapešti, auto za
200 eur řídil krajan. Původně je

měl prý vézt do Švýcarska, kde si
chtěli hledat práci. Místo toho však
skončili v české metropoli. „On
ovšem o krádežích nic nevěděl,“
„přikryli“ během výslechu šoféra
Campos i Ojeda. Ukradené věci
skončily údajně u překupníka z bu-
dapešťského nádraží.
Campos vlastnil i padělanýmexic-

ký pas na jméno Rivera. „Koupil
jsem ho v Budapešti za 250 eur od
nějakého Marokánce,“ řekl. Pro
oba muže obvinění z krádeže není
první. Starší přiznal, že za tento de-
likt pobyl za mřížemi v Německu
a Francii. Ojeda si kvůli stejnému
deliktu odpykal trest ve Španělsku.
Hlavní líčení pokračuje dalším do-

kazováním. Cizincům hrozí až osm
let za mřížemi. (boh)

Turismus měl krýt zlodějinu

Okrádání turistů „turisty“Peruánce JhonatanaOjedu (vlevo) aMaria Cam-
pose (vpravo) viní žalobce z krádeží v hotelích a dalšíchmístech zacílených
na turisty. Foto: Jan Bohata,MAFRA

V prestižní soutěži učitelů vyhrál Václav Fiala,
který razí badatelský styl výuky.

„Učitelé by se
měli přestat
brát vážně“

INZERCE

Umění a starožitnosti
Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:
zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Praha a okolí. Tel:
603478873222811

Zaměstnání - Nabídka
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 vypisuje
konkurz na pozice učitel aplikačního SW a
školní speciální pedagog od 1. 9. 2020. Bližší
informace na www.gyarab.cz . Pracovní živo-
topis posílejte na adresu ga@gyarab.cz . 223921

Nájmy
Pro zaměstnance ambasád a konzulátů hle-
dáme byty k pronájmu v Praze. T.
723047669.213763

Knihy a časopisy
Knihy! Koupím velkou knižní pozůstalost.
Knihy, příp. i starožitný a retro nábytek vhod-
ný do stylové čítárny - knihovnu, křesla, sto-
lek, lampu, aj. Tel. 603478873222761


