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Přístroje vyvinuté vědci
a inženýry z ČVUT, Akademie
věd i jedné české firmymají
monitorovat „kosmické
počasí“ a radiační pole
kolem Země. Vědeckou
aparaturu už vynesla ruská
raketa na oběžnou dráhu.

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Jde o pozoruhodné zaříze-
ní, jež má detekovat kosmické zá-
ření. Jak vědci říkají, skládá se
„z monolitických pixelových de-
tektorů“ a „diodového open-sour-
ce dozimetru“, které vyvinuli ex-
perti z Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT a z Ústavu ja-
derné fyziky Akademie věd ČR.
V pátek ráno je – spolu se třemi

desítkami dalších miniaparatur
včetně české družice Lucky-7 (též
s autorstvím pražského ČVUT) –
vynesla na oběžnou dráhu ruská
raketa Sojuz 2.1b, vypuštěná
z kosmodromu Vostočnyj.
„Start samotné rakety proběhl

velmi dobře – standardně. Pak
probíhá commisioning, tedy oži-
vování čili uvedení do provozu
jednotlivých komponent. To se

provádí samozřejmě na dálku, ne-
boť v průběhu uvedení na oběž-
nou dráhu musí být přístroje vy-
pnuty, aby zejména při startu ne-
došlo k jejich poškození,“ řekl
LN Václav Vrba z Centra apliko-
vané fyziky a pokročilých detek-
čních systémů při ČVUT.
Výjimečné detektory jsou sou-

částí družice SOCRAT-R, již při-
pravila Lomonosovova univerzita.

„Primárním zadáním mise je
monitorování kosmického počasí
a radiačního pole v okolí Země,“
říká Vrba, dle něhož se komunika-
ci se satelitem podařilo navázat
záhy a bez potíží. Nanosatelit
SOCRAT-R má rozměry 30 krát
10 krát 10 centimetrů. Získané in-
formace budou využity pro ověře-
ní modelů záření užívaných pro
výpočet radiační zátěže družic

a posádek lodí. „Po spuštění zaří-
zení budou detektory detekovat
různé složky kosmického záření:
fotony, elektrony, protony, atomo-
vá jádra. Jedna z unikátních vlast-
ností našich detektorů je, že umož-
ňují tyto složky identifikovat. Na-
víc u nabitých částic umožňují sta-
novit směr, odkud přiletěly,“ říká
Vrba. Češi se budou podílet na in-
terpretaci dat týkajících se „kos-
mického počasí“ – tedy procesů
od erupcí na Slunci až po povrch
Země. Očekává se, že družice
bude posílat data asi 1,5 roku.

Hi-tech pro základní výzkum
Jeden cyklus vývoje detekčních
čipů pro účely vesmírných misí
trvá přibližně rok. České detekto-
ry a osazení pro SOCRAT-R vzni-
kaly rychleji. „Bylo to možné jen
díky tomu, že s (firmou) esc Aero-
space spolupracujeme již řadu let
a umíme efektivně komuniko-
vat,“ doplňuje Michal Marčišov-
ský, vedoucí fyzik řešitelského
týmu z „jaderky“ ČVUT.
Zkušenosti z aktuální mise chtě-

jí vědci využít pro návrhy dalších
sond i pochopení vesmírných zá-
konitostí, aby bylo možné ochrá-
nit život a zdraví vesmírných sta-
nic. Výhledově se detektory uplat-
ní i na meziplanetárních misích.

Češi vypustili sondy do vesmíru

V Česku chybí zhruba 6000
kantorů. Nápadů, jak za
katedru nalákat nové posily,
se objevuje několik.
Pedagogové si ale přejí
hlavně uznání ve společnosti.

MICHAELA TĚŠÍNSKÁ

PRAHA Personální situace v tuzem-
ském školství není růžová. Učitelé
musejí suplovat hodiny za tisíce
kolegů, kteří školám scházejí k ide-
álnímu početnímu stavu. Také pro-
to podle průzkumů zhruba každý
pátý učitel trpí příznaky vyhoření.
Přímý dopad tohoto jevu pociťují
žáci. „Vztahy učitelů s dětmi ne-
jsou pozitivní, protože vůči nim
nedokážou být citliví a vstřícní.
K dětem mají často cynický pří-
stup, výuka po obsahové i didak-
tické stránce není kvalitní,“ po-
psala nedávno LN psycholožka
Irena Smetáčková z Pedagogické
fakulty UK, jak se „vyhořelí“ uči-
telé projevují ve třídách.
Pomoci by jim podle hnutí

STAN mohlo roční studijní volno
poskytnuté jednou za deset let pra-
xe; menšinový kabinet se k návrhu
na začátku července postavil neut-
rálně, rozhodne sněmovna. Proti
byloministerstvo financí. „Navrho-
vat až roční volno pro učitele
v době, kdy čelíme výraznému ne-
dostatku pedagogických pracovní-
ků a hledáme možnosti, jak nahra-
dit stávající pedagogy v důchodo-
vém věku, přináší riziko prohlou-
bení personální krize ve školství,“
komentoval resort. Podle minister-
stva školství by si roční studijní
volno mohlo nárokovat až 80 pro-
cent učitelů.
Jak se vlastně čeští učitelé cítí

a zda by vůbec zvolili tutéž profe-
si, kdyby měli možnost nové vol-
by, ukázal aktuálně zveřejněné
mezinárodní šetření TALIS (Tea-
ching and Learning International
Survey – pozn. red.) za rok 2018,
kterou provedla Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD). Učitelé, kteří se meziná-
rodního šetření zúčastnili, odpoví-
dali na několik sad otázek, jež se
týkaly předem popsané školní situ-
ace. „Třída, které se budou otázky
týkat, má být třída žáků na 2. stup-
ni ZŠ či v nižších ročnících vícele-
tého gymnázia na této škole, ve
které jste vyučoval/a po 11. hodi-
ně dopoledne minulé úterý,“ do-
četli se učitelé v úvodu. Ukázalo

se, že každý druhý z nich (58 pro-
cent) vidí ve své práci spíše výho-
dy. Evropský průměr vzešlý z prů-
zkumu je však vyšší – 71 procent.
Učitelé by však potřebovali

zvednout své sebevědomí. „Pouze
16 procent pedagogů v Česku se
domnívá, že si společnost váží pro-
fese učitele. V roce 2013 to bylo
12 procent,“ píše se ve zprávě vy-
pracované speciálně pro Česko.
Mezi začínajícími pedagogy se
tento podíl dostal až na 21 pro-
cent.

Většina by práci neměnila
„Opakovaně se ukazuje, že učite-
lé smýšlejí o svém povolání méně
pozitivně, než jak je společnost
vnímá,“ uvádí zpráva OECD. Nej-
vyšší prestiž učitelé pociťují v sou-
vislosti se svým povoláním ve
Vietnamu, Singapuru, Spojených
arabských emirátech a ve Finsku.
Podle ústředního školního in-

spektora Tomáše Zatloukala, kte-
rý zprávu okomentoval, jsou na
učitele kladeny čím dál větší poža-
davky; má být samozřejmě co nej-

lepším kantorem, zároveň by měl
ovládat moderní formy výuky,
umět řešit krizové jevy ve tří-
dách. „Aby učitel mohl náročné
požadavky naplnit, musí mít ade-
kvátní podporu. Od ředitele ško-
ly, od státu i od veřejnosti,“ upo-
zorňuje inspektor Zatloukal.
Z průzkumu také vyplynulo, že

učitelskou profesi by si znovu
zvolily tři čtvrtiny tuzemských pe-
dagogů. „Volba učitelské profese

je v Česku podmíněna především
motivy společenského charakte-
ru, jako je možnost ovlivnit roz-
voj dětí a mládeže či být prospěš-
ný pro společnost,“ uvádí zpráva.
V podstatně nižší míře jsou učite-
lé motivováni aspekty učitelské
profese, jako je jistota práce, spo-
lehlivý příjem či stabilní kariéra.
V šanci ovlivnit rozvoj dítěte

vidí smysl své práce i Tomáš
Chrobák ze ZŠ Baška na Frýdec-
ko-Místecku, kde vyučuje mate-
matiku a tělocvik. Před nedávnem
získal ocenění pro nejinspirativ-
nějšího učitele Global Teacher
Prize Czech Republic. Míní, že
podprůměrný vyučující si ani ne-
dokáže zjednat pořádek ve třídě,
průměrný svede učivo tak nějak
předat. „A opravdu vynikající uči-
tel vytvoří takové podmínky, aby
žáci učivo pochopili, ale také do-
kázali vysvětlit, jak k pochopení
přišli,“ líčí oceněný pedagog.
Mezinárodní šetření posuzova-

lo i udržování kázně ve třídách –
a čeští učitelé získali pochvalu:
„Výsledky mohou indikovat rela-

tivně dobrou situaci v oblasti ká-
zeňského klimatu na základních
školách a víceletých gymnáziích
ve srovnání se situací v EU.“ Za-
tímco v Česku musí klidnit rušící
žáky 39 procent tuzemských učite-
lů, evropský průměr je 67 procent.
Za co však čeští vyučující skli-

dili kritiku, byla nízká snaha vést
děti ke skupinové práci či řešení
problémů: „Jde například o zadá-
vání úloh, které od žáků vyžadují
kritické myšlení.“ Tento typ úloh
zadává během hodin 40 procent
českých učitelů – v rámci EU je
to 60 procent. V tomto ohledu jim
už dříve vyčinila i Česká školní in-
spekce. Například pouze ve čtvrti-
ně vyučovacích hodin, jež inspek-
toři navštívili, žáci plnili různé tý-
mové role, aby přispěli skupině.
A jen v devíti procentech případů
inspektoři konstatovali, že žáci
rozpoznají manipulativní komuni-
kaci a umějí jí čelit.
Šetření také ukázalo, že se čes-

kým učitelům příliš nedaří při vý-
uce motivovat žáky, kteří nejeví
o učivo zájem.

Opakovaně se
ukazuje, že učitelé
smýšlejí o svém
povolání méně
pozitivně, než jak je
společnost vnímá

Podíl pedagogů,
kteří při výuce zvládají

uvedené skutečnosti
(v procentech, součet odpovědí

docela ano a do velké míry)

Českým učitelům se podle
mezinárodního šetření TALIS
nedaří tolik motivovat žáky,

kteří nemají zájem
o učení.

Podíl kantorů,
kteří souhlasí s tím, že povolání
učitelů si společnost váží
(v procentech, součet odpovědí
rozhodně souhlasí a souhlasí)
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Přesvědčit žáky,
že mohou mít
dobré výsledky

Pomáhat žákům
myslet kriticky

Pomáhat žákům
uvědomit si,

jakou má učení
hodnotu

Motivovat žáky,
kteří nemají
zájem o školní

práci

Česko EU
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REAKCE

Ministerstvo dál
proplácí dotace
Agrofertu
PRAHA Ministerstvo průmyslu
a obchodu nemůže zastavit posu-
zování žádostí o proplacení dota-
cí pro holding Agrofert. „Risko-
vali bychom tím soudní spory, ať
už bychom tak postupovali u ja-
kékoliv firmy,“ řekl ministr Ka-
rel Havlíček (za ANO) s tím, že
případně neoprávněně proplace-
né peníze by resort požadoval
vrátit. Server iRozhlas.cz včera
uvedl, že ministerstvo nepřistou-
pilo k plošnému pozastavení pro-
plácení investičních dotací fir-
mám z Agrofertu, ačkoliv na ně
Brusel od loňského prosince pení-
ze neposílá.
K preventivní stopce přistou-

pil třeba Státní zemědělský inter-
venční fond v případě zeměděl-
ských investičních dotací poté,
co do ČR dorazily předběžné zá-
věry auditů k možnému střetu zá-
jmů premiéra Andreje Babiše
(ANO). Dokument uvádí, že Ba-
biš i přes vložení Agrofertu do
svěřenských fondů má stále vliv
na firmu i zájem na jejím hospo-
dářském úspěchu a současně má
jako předseda vlády vliv i na pou-
žití unijních peněz. Premiér to
opakovaně odmítl. čtk

POLITIKA

Zrušme přímou
volbu prezidenta,
navrhl šéf ODS
PRAHA Předseda ODS Petr Fiala
chce, aby se Česko vrátilo k par-
lamentní volbě prezidenta. „Sou-
časná hlava státu má dojem, že
díky přímé volbě má silnější
mandát, a může proto porušovat
ústavu,“ napsal Fiala v komentá-
ři na serveru Forum 24. O změ-
ně volby chce Fiala diskutovat
s ostatními demokratickými stra-
nami. čtk

SCHVÁLENO VLÁDOU

21. srpen může být
významným dnem
PRAHA Vláda podpořila posla-
necký návrh, dle kterého by kaž-
doročně 21. srpna významný
den připomínal oběti invaze
a následnou okupaci Českoslo-
venska vojsky bývalé Varšav-
ské smlouvy. Předlohu podepsa-
lo devět desítek poslanců ze
všech klubů kromě KSČM, roz-
hodnou o ní zákonodárci. čtk

Dokončení ze strany 1

Do roku 2022 by policie měla od
německého výrobce Dräger Safe-
ty, jenž je považován za světového
lídra v oboru, pořídit dva tisíce tes-
terů. Vyjdou ji na bezmála 78 mili-
onů korun s DPH. Cena jednoho se
tak pohybuje kolem 39 tisíc (včet-
ně DPH). Za dalších 24,5 milionu
s DPH pořídí bezpečnostní sbor
šest milionů náústků. Vyplývá to
z veřejného registru smluv.
Aktuálně čeští policisté dispo-

nují dohromady 3194 kusy alko-
hol testerů. Většina z nich pochá-
zí od stejného výrobce jako ak-
tuálně pořizované příslušenství,
jde o model Dräger Alcotest 7510
a jeho předchůdce 7410. První
várku nových alkohol testerů,
konkrétně 432 kusů, by policisté
měli obdržet ještě v letošním
roce, zbylé se k nim dostanou po-
stupně během příštích tří let.
Od současných – několik let sta-

rých – přístrojů by se podle vyjád-
ření policejní mluvčí neměly nijak
lišit. Poté, co do nich kontrolova-
ný řidič foukne, by měly výsledek
ukázat nejpozději do 20 sekund.
Protokol o provedené zkoušce se
záhy vytiskne na přenosných tis-
kárnách, které jsou jejich součástí.

Přístroje zároveň umožní pasivní
odběr vzorku dechu. Jinak řečeno:
bude možné jimi detekovat alko-
hol u nespolupracujících osob.
Rovněž budou disponovat interní
pamětí pro uložení až pěti tisíc vý-
sledků měření s možností jejich
přenosu do počítače.

Chybující detektory
Něco takového naopak nelze říct
o testerech, které policie využívá
u řidičů pro zjišťování přítomnos-
ti drog v krvi. Detektory Drug-
wipe 5S dělají chyby, v jejichž dů-
sledku přijdou ročně desítky šofé-
rů o řidičský průkaz. Při zhruba
každé desáté kontrole totiž uká-
žou požití návykových látek
i u motoristů, již je neužili. Poli-
cie o chybách ví, vůči testerům
však dle dřívějších vyjádření
nemá žádné výhrady, neboť jsou
pouze orientační.
V Česku od roku 2010 platí, že

dopravní policisté musejí každou
silniční kontrolu zahajovat decho-
vou zkouškou. Alkohol testery
jsou tak hojně využívány. Kromě
řidičů podstupují tyto zkoušky
také chodci, využívány jsou rov-
něž při výsleších. Statistiky, kolik
lidí se kontrole podrobí, ovšem
policisté neevidují.

Unikátní
detektory z ČR
Minulý pátek ráno zamířilo

na palubě ruské rakety
Sojuz 2.1b do vesmíru

i pár vědeckých přístrojů
z Česka. Kromě družice

Lucky-7 to jsou i detektory
(na snímku) pro družici
Socrat-R, na nichž se

podíleli vědci z jaderné
fakulty ČVUT a Ústavu
jaderné fyziky AV ČR.

Na konstrukci se
podílela česká firma

esc Aerospace.

FOTO: ČVUT,
AV ČR, REUTERS

Učitelé mají malé sebevědomí

Alkohol za volantem?
Policie koupí nové testery


