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Cítíte v praxi, že technologie mění vzdělávání?
Řada našich studentů má pocit, že školu nepotřebují. Když jste 
dřív něco chtěl vědět, bylo nutné jít do školy nebo do knihovny. 
Dnes jsou tyto informace k dispozici na mobilním telefonu. To 
se netýká jen faktografi ckých předmětů jako dějepis nebo bio-
logie. Na YouTube rychle najdete vysvětlení integrálů. Je snadné 
mít pocit, že škola je zbytná, a co je klíčové, redukuje se do sféry 
sociálních kontaktů. Zkrátka do ní nechodíte za vzděláním, ale 
za kamarády a vrstevníky.

Co to znamená pro učitele?
Nabízím něco, co se na internetu nenaučíte. Mluvit před lidmi, 
argumentovat – tohle si prostě musíte zkusit. A přemýšlím, co 
ve škole vůbec dělat a jak. Snažím se jim ukázat, že mít Wikipe-
dii v kapse je fajn, ale fakta musíte umět třídit a chápat. A že to 
je klíčové v době informační záplavy, v níž žijí.

Když se zvedá hladina vody, můžete buď postavit domy 
na kůlech, nebo se utopit. Jak je na tom informační 
gramotnost? Zlepšuje se? Přizpůsobují se vaši studenti, 
nebo se topí?
Upřímně – zatím je to tak, že ten nutný základ vědomostí 
a znalostí, na základě něhož se můžeme základně orientovat, 
je u dnešních studentů v mnoha ohledech nižší. Přesvědčení, 
že když mám znalost v telefonu, nemusím ji mít v hlavě, je 
dost silné. To není žehrání starší generace. To je vypozoro-
vaný fakt.

Jsou vaši studenti ochotní veřejně se angažovat?
Nejčastěji to je dobrovolnictví, což ve svém volném čase dělá 
opravdu hodně lidí. Chodí do nemocnic, neziskovek, vedou děti 
v oddílech nebo kroužcích. Jsou přesvědčení, že to má smysl. 
A mají před sebou širokou paletu toho, co všechno je možné 
dělat.

Láká je politika?
Když byla stávka Vyjdi ven, účastnila se jí drtivá většina. Ale 
nepřeceňoval bych to – nechci být cynik, ale přece jen to bylo 
v době vyučování. Chodí k nám lidé, kteří už mají jasný politický 
názor a pomáhají politickým stranám při kampaních. Těch je 
menšina, samozřejmě. Ale jisté náznaky tu jsou. Při jedné z ho-
din jsem dal studentům dobrovolný úkol, ať si smluví schůzku 
s poslancem, europoslancem nebo senátorem, ministry jsem dal 
jako bonus. Třetina z nich to skutečně udělala. Třetina a dobro-
volně – to už je hodně.

Jak se jim to líbilo?
Byli nadšení. Setkání s živým politikem je samozřejmě svého 
druhu zážitek. Také si ale uvědomili, že politika rozhoduje i o je-
jich životech a že by se o ni měli aspoň minimálně zajímat. Což 
je úkol školy. Česká společnost není moc angažovaná, tak proč 
by měli být zrovna oni? X

RadEK auBRECHT (39)
učitel dějepisu a základů společenských 
věd, popularizátor historie. učí na výbě-
rovém pražském gymnáziu na Zatlance. 
Spolu se svými studenty vydal několik knih 
(a několik hesel na české wikipedii). Ra-
dek aubrecht je loňským a předloňským 
fi nalistou tuzemské verze soutěže global 
Teacher Prize.
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