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KOMODITNÍ TRHY
3. ŘÍJNA 2019

POTRAVINY

Kontrakt Cena Předch Objem.obch

OBILNINY

Kontrakt Cena Předch Objem.obch

ENERGIE

Kontrakt Cena Předch Objem.obch

STRATEGICKÉ

Kontrakt Cena Cena Jednotky

CIF NWE k

ZÁKLADNÍ KOVY

Kontrakt LME USD/t Zásoby

Settlement 3 měsíce LME

DRAHÉ KOVY

Londýn Dop fix Odp fix Volný trh 24H

CUKR č. 11 (surový) CSCE USc/lb

BŘEZEN 12.7 12.89 47741

KAKAO CSCE USD/t

PROSINEC 2515 2482 11808

KÁVA ROBUSTA LIFFE USD/t

LISTOPAD 1310 1304 4540

OVES CBT USc/bušl

PROSINEC 287.5 282.75 343

PŠENICE CBT USc/bušl

PROSINEC 490.25 489 18220

KUKUŘICE CBT USc/bušl

PROSINEC 389.75 387.75 60133

ROPA LEHKÁ NYMEX USD/bar
LISTOPAD 52.09 52.64 414201
ROPA BRENT ICE USD/bar
PROSINEC 57.33 57.69 216843
TOPNÝ OLEJ NYMEX USc/gal
LISTOPAD 1.8533 1.873 30423
MOTOROVÁ NAFTA ICE USD/t
ŘÍJEN 566.75 570.5 35038
ZEMNÍ PLYN NYMEX USD/MMBtu
LISTOPAD 2.281 2.247 111336
POVOLENKY ICE EUR/mt
PROSINEC 2019 23.2 24.19 29251

Cín 99.85 % 16450 16450 6745

Hliník 99.70 % 1697 1710.5 964275

Hliník ‑ slitina 1195 1185 6420

Měď Grade ‚A‘ 5626 5656 290250

Nikl 99.80 % 17785 17605 140904

Olovo 99.97 % 2096 2105 69225

Zinek 99.995 % 2324 2278 65700

NASAA 1040 1045 64300

Feromangan 1125 2.7.2019 USD/t

Feromolybden 27.25 19.7.2019 USD/Kg

Ferosilicium 940 26.7.2019 USD/t

Ferovanad 29.5 19.7.2019 USD/Kg

Zlato 1484.05 1492.60 1509.895

Stříbro 17.6 17.63365

Platina 874 879 895.565

Palladium 1645 1676 1651.495

Kontrakt Cena Předch. Objem.obch.

ZLATO COMEX USD/tr.oz

ŘÍJEN 1508.1 1501 1129

KURZOVNÍ LÍSTEK

KURZY DEVIZOVÉHO TRHU
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

PLATNOST OD 3. ŘÍJNA 2019
POŘADOVÉ ČÍSLO: 192

ZEMĚ MNOŽSTVÍ KÓD KURZ

AUSTRÁLIE 1 AUD 15,798

BRAZÍLIE 1 BRL 5,708

BULHARSKO 1 BGN 13,160

ČÍNA 1 CNY 3,289

DÁNSKO 1 DKK 3,448

EUROZÓNA 1 EUR 25,740

CHORVATSKO 1 HRK 3,470

INDIE 100 INR 33,122

IZRAEL 1 ILS 6,723

JAPONSKO 100 JPY 21,969

KANADA 1 CAD 17,624

MAĎARSKO 100 HUF 7,729

MMF 1 XDR 32,036

NORSKO 1 NOK 2,570

POLSKO 1 PLN 5,932

RUMUNSKO 1 RON 5,421

RUSKO 100 RUB 36,116

ŠVÉDSKO 1 SEK 2,376

ŠVÝCARSKO 1 CHF 23,494

THAJSKO 100 THB 76,924

TURECKO 1 TRY 4,130

USA 1 USD 23,506

V. BRITÁNIE 1 GBP 28,997

FINANČNÍ TRHY

KURZOVNÍ LÍSTEK
BCPP 3. ŘÍJNA 2019

AKCIE

Název cenného papíru Závěrečný Změna Objem obchodů Objem obchodů 1 Y

kurz v Kč (ks) (tis. Kč) změna v %

AVAST 112.00 2.75% 238095 25757.160 25.64%

CME 102.00 -1.92% 71497 7434.10 26.39%

ČEZ 514.50 -0.10% 173076 89302.88 -10.05%

ERSTE BANK STK 737.40 -1.94% 84804 62815.68 -20.49%

KOFOLA 286.00 -1.38% 57488 16388.54 -10.06%

KOMERČNÍ BANKA 759.00 -0.85% 229087 174792.46 -16.50%

MONETA MONEY BANK 71.25 -0.70% 1317360 94246.96 -13.53%

O2 C.R. 213.50 0.23% 42346 9031.26 -17.88%

PEGAS NONWOVENS 676.00 0.00% 271 184.82 -24.55%

PHILIP MORRIS 13640.00 0.74% 548 7455.72 -8.82%

STOCK 66.10 0.30% 2490 165.09 11.47%

VIENNA INSURANCE 592.00 -1.99% 3126 1853.84 -7.79%

FONDY
Kurzy fondů na: byznys.ihned.cz/fondy

INDEX PX

Název indexu Závěrečný kurz Denní změna % Denní max. Denní min. 1M změna % 6M změna % 1 Y změna %

PX 1005.48 -0.45 1011.24 999.86 -2.42 -7.47 -9.19

Číselné údaje ze světových trhů
převzaty ze servisu agentury

Styl výuky neurčují učitelé, ale děti

P
říští rok to bude deset let, kdy v učitelské ka-
riéře JanyKopeckénastal zásadní zvrat. Na zá-
kladní školu v Kunraticích tehdy přišel nový
ředitel Vít Beran. „Měli jsme tu pohodičku, ale

s Vítkem přišel čerstvý vítr, skoro bych řekla spíš taj-
fun,“ vzpomíná učitelka na výměnu vedení. Krátce
po svém nástupu Beran přihlásil školu do programu
Pomáháme školám k úspěchu, díky němuž Kopecká
i ostatní kantoři absolvovali cyklus školení.
V práci s dětmi jimpomáhali zkušenímentoři, kteří

docházeli knimdoškolyaučili je, jakdobřekomuniko-
vat s žáky a s rodiči, ale i mezi sebou navzájem a s pe-
dagogydalších škol. Zkusili si i jiné postupy, například
učit v tandemu s dalším učitelem. Součástí programu
byla i finanční podporanaodměnyči psychologa.Kaž-
dýučitelmohlabsolvovatněkolikkurzů, JanaKopecká
si zvolila lekce kritického myšlení, komunikace s ro-
diči, se žáky i s učiteli a prošla také kurzem typologie
osobnosti.
„Tomě profesně vystřelilo opravdu hodně nahoru,“

vzpomíná Kopecká. Projevilo se to i v ocenění, které
získala před dvěma lety – českouGlobal Teacher Prize
pro nejlepšího učitele. Byla vůbec prvním kantorem
v Česku, který ještě v nultém ročníku tuto cenu udě-
lovanou vzdělávací společností EDUin za podpory
Nadačního fondu Karla Janečka získal. Organizátoři
se inspirovali mezinárodní soutěží, jež každoročně
oceňuje nejlepší učitele planetymilionemdolarů. Ko-
pecká získala alespoň symbolických 50 tisíc korun.
„Bez stovek hodin strávených vzděláváním, na semi-
nářích a vzájemných konzultacích s ostatními učiteli
by to člověk asi nedal,“ míní Kopecká.

Jak na introverty a extroverty
Za zvlášť důležitý pro změnu přístupu k dětem po-
važuje Kopecká kurz typologie osobnosti. V něm se
dozvěděla, jak je u žáků důležité respektovat jejich
založení. Učitelé často používají způsoby výuky, které
jsou blízké jim samým, aleměli bymyslet i na děti, jež
jsou většinou nastaveny jinak. Kopecká se dřív zamě-
řovala spíše na to, že je někdo pomalejší a potřebuje
víc času, jiný se hlásí a další spíš potřebuje povzbudit.
Školitelé jí nabídli jinýpohled: introvertům je lepší za-
dávat úkoly tak, abyměli dopředu čas si je promyslet,
pro extroverty je zase dobré proložit hodinu nějakou
pohybovou aktivitou.
Přesně tak její hodiny od té doby vypadají. Všimne

si, když někdo nesleduje výuku, a hned ho zapojuje
do diskuse. Při povídání o soše svatéhoVáclava střídá
samostatnou práci výzvou, aby si děti stouply a před-
vedly, jak by podle nich socha měla vypadat, kdyby ji
tvořily ony. „V rodině je také každé dítě jiné a na ka-
ždé platí jiný výchovný postup. Pro mě jsou důležité
i drobnosti jako zeptat se žáka, jak strávil víkendnebo
co má dnes k svačině. Chci si s ním vybudovat vztah,

abyvěděl, že seoněj zajímám,“ říká. Pokudpakpřijdou
problémy, daleko lépe se řeší.
V kurzech se Kopecká také dozvěděla, že intuitivní

děti na rozdíl od smyslových čtou jiné texty. „Já jsem
intuitivní člověk, ráda čtumezi řádky a také jsem po-
dle toho vybírala knížky. Takové spíše snové příběhy,
které se často neodehrávají v realitě. Nemyslela jsem
na smyslové žáky, jimž jsou bližší příběhy z reálného
života dětí, které mohou zažít a kde je všechno jasně
popsané.“
Dnešní žáci to mají podle Kopecké těžké, protože

mají více podnětů než dřív a často z nich mohou být
bezradní. Zdrojemmohou být i digitální technologie.
„Na střední škole jsemviděla hodiny, kdy žáci telefony
využívali k výuce, tomi přijde v pořádku. Ale aby děti
seděly v družině a každé ve svém koutku hrálo hru
namobilu, tomi správné nepřijde.“ Děti z kunratické
základky smí mobily ve škole používat jen omezeně.
Nejen děti, ale ani mnozí rodiče nebo učitelé si neu-

vědomují, že internet a sociální sítě mohou být i velmi
nebezpečné. „Kyberšikanasenámtuobjevilaužve třetí
třídě,kdy jednažákynězaložilaspolužákovi falešnýúčet
a jeho jménemtampsalanějaké informace.Měli jsmetu
pak odborníky, kteří dětem popisovali, že je to stejné,
jako když to napíšou venku na zeď,“ vypráví Kopecká.
Vesvýchhodináchorizicíchon-line světa sdětmičasto
mluví a používá při tomkomiksovou knížkuHustej in-
ternet od Lucie Seifertové a Lenky Eckertové.

O dětech a rodičích
Zatímco děti podle zkušeností Jany Kopecké z její tři-
cetiletékariéryzůstávají vmnohémstejné,nezlobívíce
ani méně a jejich schopnosti jsou v podstatě na stejné
úrovni, změnily se nároky rodičů – na děti i na školu.
Občas jdou tyto dva tlaky i proti sobě. „Osobně mi jde
oto, abysežáciučili týmovéspolupráci, rodičealečasto
jdou jen za tím, abymělo výborné výsledky jejich dítě.
Je to pochopitelné, ale občas si prostě neuvědomí, že
námmůže jít i o něco jiného,“ říká Kopecká.
Podobný vztah má i k tématu, kterým jsou mno-

zí rodiče posedlí – ke známkování. Kopecká tradiční
známky dává, podle ní mají svou hodnotu, ale nikdy
nezapomíná ani na slovní zpětnou vazbu, aby dítě
přesně vědělo, co se mu nepovedlo, co naopak ano
a kde se může zlepšit.
Naopak vysvětlit některé novémetody rodičům dá

častopráci. Byli vychováni v jinémstylu, nikdonesměl
udělat chybu, proto je pro některé z nich obtížné při-
jmout například výuku matematiky, která s chybou
pracuje jako s nástrojem pro učení. Jana Kopecká po-
užívámetodu profesoraMilanaHejného, jejímž prin-
cipem je, že si žáci na matematické zákonitosti při-
cházejí sami. Taková matematika víc baví nejen děti,
ale i ji samotnou. Aby rodičům pomohla jiný přístup
kmatematice lépe pochopit, pozvala je do hodin, aby

Markéta Hronová
marketa.hronova@economia.cz

Před dvěma lety vyhrála Jana Kopecká soutěž o nejlepšího učitele Global Teacher
Prize. Do důchodu už jí zbývá jen pár let, profesně se ale stále rozvíjí. Na základní škole
v Kunraticích dnes nejen učí, ale také pomáhá svým kolegům jako čtenářská mentorka.

jej viděli v praxi, a uspořádala pro ně také odpolední
kurzy, kam jim princip výuky přišel vysvětlit i sám
profesor Hejný. „Bádání a objevování neznali, tak jim
nemůžemeklást za vinu, že tomunefandí,“ říká na ad-
resu rodičů smířlivě Kopecká.

Nejen děti, i kolegové učitelé
Kdyžv roce2009nastoupil nový ředitelVítBerana za-
čal ve škole provádět změny, byla Kopecká podobně
jako některé její kolegyně skeptická. „Rozhodně jsem
munepadalakolemkrku,“ přiznává.Později alepocho-
pila, že účast na rozvojovémprogramucelou školupo-
sune. Ji samotnou zkušenost přivedla nejen k jinému
přístupu k dětem, ale později i k nové práci. Součástí
programu totiž byl i mentorský a lektorský kurz.
Dnes pracuje jakoučitelka na zkrácenýúvazek a zá-

roveňpůsobí jako čtenářskámentorka –pomáhákole-
gůma kolegynímpři přípravě čtenářských lekcí. Spo-
lečněhledají text, vyberounosnoumyšlenku a sestaví
celouhodinu.Kopecká sepak jdepodívat, jak se výuka
vydařila. Aby si ji kolega učitel takto „pustil k tělu“,
musí si mezi sebou nejdřív vybudovat důvěru. Za nej-
větší výhru Jana Kopecká považuje, když se jí podaří
pedagogy pro výuku zapálit. „Učitel plný energie do-
káže nadchnout i své žáky.“

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací The Kellner Family Foundation.

NEJLEPŠÍ UČITELKA
Před dvěma lety získala
Jana Kopecká jako první
tuzemský pedagog českou
Global Teacher Prize pro
nejlepšího učitele.
Foto: Profimedia


