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C
ena pro inspirativní peda-
gogy Global Teacher Prize
Czech Republic zná letoš-
ní vítěze. Na druhé místo
porota vybrala učitele pří-

rodopisu a chemie Petra Curka ze
Základní školy Blatenská vHoražďo-
vicích. Porota ocenila kvalitní a pro-
myšlenou distanční výuku i to, že fi-
nalisté dokázali smysluplně využí-
vat zajímavé aplikace, že často s
žáky pracovali ve skupinách a že i
přes obrazovku dokázali navázat se
žáky vztah.
„Po uzavření škol jsem sednul k

počítači a hned jsem začal nahrávat
výuková videa,“ uvedl Petr Curko,
který se může pochlubit více než
dvěmamiliony zhlédnutí svých výu-
kových pomůcek na serveru You-
Tube.

Co pro vás znamenala distanční
výuka? Interaktivní prvky jste
používal už předtím?
Jsem relativně mladý učitel a už na
vysoké škole v Českých Budějovi-
cích, kterou jsem dokončil před
pěti lety, jsme byli hodně vedení k
tomu, abychom používali techni-
ku. Učitelé nám říkali, že je v tom
budoucnost a v covidové krizi se
ukázalo, že měli pravdu. Během
svých hodin využívám třeba doty-
kovou tabuli. Ještě před distanční
výukou jsme z dotačního projektu
ministerstva školství Šablony na-
koupili pro žáky notebooky.

Jak s notebooky děti pracují?
Moje hodiny jsou různorodé. Ně-
kdy probíhá klasická výuka, někdy
týmová práce, práce ve skupinách,
často jsme v laboratoři. Notebooky
se hodí, když začínáme nové téma,
pak totiž žáci dohledávají informa-
ce, statistiky, grafy, zkrátka to, co
pro ně připravím.

Aby se naučili hledat informace
na internetu?
Přesně tak. Já jim dávám těžké
otázky, takžemusí použít při hle-
dání speciální frázi nebo se k
odpovědimusí náročněji pro-
klikávat, čímž se zvyšuje je-
jich gramotnost.

Podle hesla zbytečně ne-
memorovat, když se vše
se dá najít na internetu?
Já spíš říkám, zlatá střední ces-
ta. Paměť by se podle mě měla v
mladém věku trénovat, takže to
mám půl napůl. U některých kapi-
tol vyžaduji, aby je žáci uměli na-
zpaměť. Týká se to důležité látky,
kam patří třeba znalosti o buňce
nebo o lidském těle.

Překvapila vás distanční výuka,
nebo se dá říci, že to, co jste děla-
li na noteboocích ve třídě, jste
přesunul do rodin?
Tak to je. Ale nedá se říci, že by mě
distanční výuka nepřekvapila. Pře-
kvapilo mě, že se zavřely školy. A
protožemámhodiny hodně založe-
né na diskusi, tak ty se zpočátku na-
hrazovaly hůře.

Ve vyhodnocení soutěže se píše,
že i přes distanční výuku vaši
žáci pracovali ve skupinách. To
je možné?
Existují programy, kdy si žáky mů-
žeme rozdělit do skupin a oni ko-
munikují pouze spolu. S prodlužují-
cí se distanční výukou se totiž hod-
ně firem vrhlo na výrobu aplikací
pro práci ve skupinách. Žáky jsem
mohl ve skupince kontrolovat a na
závěr jsme mohli hovořit hromad-
ně. Musím říci, že práce ve skupin-
kách žáky v době distance bavila
asi nejvíc. Brali to tak, žemají volně-
ji, mohou si mezi sebou povídat,
protože sociální kontakt jim hodně
chyběl. Odvedli práci a při tom si
povídali, nechávali jsme je.

NaYouTube jemnoho vašich vý-
ukových videí. Jak se to
stalo?
Abych efektivitu výu-
ky zlepšil, týden
po uzavření
škol jsem
sednul
kpo-

čítači a výuková videa jsem začal na-
hrávat. Čekal jsem, že školy budou
zavřené maximálně měsíc, ale uká-
zalo se, že to byl běh na dlouhou
trať. Na začátku jsem se rozhodo-
val, jestli videa uzamknu jen pro
svoji školu, nebo jestli je dám k dis-
pozici i veřejnosti. Trochu jsem se
totiž obával, že dávám hlavu na špa-
lek a žeměmůže někdo zkritizovat.
Nakonec jsem si řekl, třeba to něko-
mu pomůže.

Kolik máte zhlédnutí?
Za celou dobu distanční výuky mají
videa určitě přes dvamiliony zhléd-
nutí.

To je úspěch, nebo ne?
Moje videa na chemii a na biologii
měla docela velký ohlas. Zpočátku
byla ale kvalita šílená. Když si dnes

pustím první videa, trošku se za ně
stydím, ale později se to člověk nau-
čí. Koupil jsem si totiž novou techni-
ku, mikrofon a podobně, pak už vi-
dea měla úroveň. Abych odstranil
přeřeky, začal jsem je také stříhat.
Musel jsem se to naučit za pocho-
du.

Takže covidová krize vám při-
nesla to, že jste se naučil nové
věci?
Mnoho učitelů si zlepšilo technic-

kou zdatnost. Jámám techniku hod-
ně rád, takže jsem v tomuměl doce-
la plavat. Ale třeba natáčení nebo
střih je speciální věc, kterou jsem
se musel naučit. Opatřil jsem si stří-
hací program. Na YouTube jsem si
našel návody, jak s ním pracovat, a
podle nich jsem se to naučil.

Zaznamenal jste pozitivní ode-
zvu od žáků?
Určitě. Největší ohlas byl před
prázdninami v první covidové
vlně. Tehdy jsem dostával skoro
každý den děkovný mail. Byly od
učitelů, žáků, rodičů, a to i z jiných
škol. Strašně mě to potěšilo, snažil
jsem se odpovědět na každý. Zrov-
na včera mi psala do mailu holčina,
že díky mě odmaturovala. Takže vi-
dea někteří používají i jako přípra-
vu k maturitě.

Jsou výsledky vašich žáků srov-
natelné s dobou, kdy neprobíha-
la distanční výuka?
Vposledním týdnu jsem si dělal sta-
tistiku a jsem poměrně překvapený
tím, že výsledky z 95 procent odpo-

vídají době předcovidové. Ptal
jsem se i svých kolegů a také
nezaznamenali žádné výky-
vy. Jedničkáři, kteří jdou za
svým snem, pracovali per-
fektně. Slabší žáci měli slab-
ší výkony. Ale našlo se pár
jednotlivců, kteří ve škole
pracovali výborně a když
se dostali do domácího pro-
středí, zlenivěli a jejich
sešup byl třeba o stupeň.
Naopak introvertním žákům

distance vyhovovala. Holči-
nu, která šla výkonnostně hod-
ně nahoru, mám ve třídě a
budu jí dávat pochvalu na vy-

svědčení. Podávala totiž ex-
celentní výkony. Předtím

měla dvojky, trojky a

teď bude mít skoro samé jedničky,
doslova vystřelila nahoru.

Ale nebylo to spoluprací s rodi-
či?
To si nemyslím, jedná se o tichou
dívku, která se moc neprojevuje. Je
strašně fajn, hodná, ale má ráda
svůj klid, svoje pohodlí. Vyhovova-
lo jí prý to, že si mohla plnit úkoly,
když měla chuť. Když měla dlouho-
dobý úkol, sedla k němu třeba v de-
set hodin večer.

Teď se mluví o tom, že odhadem
dvacet procent učitelů je vyhoře-
lých. Jak jste na tom vy?
Musím konstatovat, že jsem asi po-
prvé unavený. Možná to bude znít
jako klišé - mě práce učitele hrozně
baví, naplňuje mě. Ale snad poprvé
se těším na prázdniny. Distanční vý-
uka mě zkrátka stála hodně úsilí,
hodně sil, ale vyhoření určitě necí-
tím. I proto, že jsem byl na vysoké
škole upozorněn, že jsem typický
adept na vyhoření neboli takový
ten nadšenec, který do toho lidově
řečeno vletí a pak ho to semele. Dá-
vám si tedy pozor.

Dodržujete zásady psychohygie-
ny.
Ano. Rady mých profesorů z vyso-
ké školy jsem si vzal k srdci a na
toto hodně dbám.

Vyhoření vám nehrozí, protože
víte, kdy přestat?
Přesně tak, ale únavu cítím a mu-
sím říci, že i ostatní kolegové, když
se na ně podívám, tak toho mají
také docela dost.

Když to srovnáte s dobou před
covidem, pracoval jste třeba o
třetinu víc hodin nebo dvakrát
tolik?
Byly dny, kdy jsem pracoval třeba
dvanáct hodin denně. Dopoledne
jsem odučil online hodiny, potom
jsem šel točit video nebo dvě a ve-
čer jsem opravoval a komunikoval.
O třetinu víc hodin bych napočítal
určitě. Mnoho lidí si myslí, že učite-
lé seděli doma aměli to lidově řeče-
no na pohodu. Možná se takoví na-
šli, ale pro ty, kteří to mysleli váž-
ně, byla distancemnohemnároč-
nější.

Jitka Šrámková
redaktorka MF DNES

PRAHA Za dva měsíce to budou už
čtyři roky, co se vydal z plzeňské
Viktorie do světa. AlešeMatějů v ne-
děli zřejmě čeká největší zápas do-
savadní kariéry, měl by se totiž ob-
jevit v základní sestavě české fotba-
lové reprezentace v osmifinále ev-
ropského šampionátu proti Nizo-
zemsku. „Budeme mít proti sobě
velice vyspělého soupeře, ale vě-
řím, že to zvládneme,“ hlásí.
Když opouštěl v srpnu 2017 západ

Čech, zamířil do anglického Brigh-
tonu. O rok později se ovšempřesu-
nul do Itálie a zakotvil v Brescii, v je-
jímž dresu si vykopal i místo v ná-
rodním týmu.
Na Euru se během základní skupi-

ny nedostal do hry ani na minutu,
jenže levý obránce Jan Bořil uviděl
v posledním duelu proti Anglii žlu-
tou kartu. Na turnaji už druhou,
což znamená osmifinálovou stop-
ku.
Je tak vysoce pravděpodobné, že

se na levém kraji defenzivy předsta-
ví buď Matějů, nebo Pavel Kadeřá-
bek, jenž na svou šanci rovněž stále
čeká.

„Je to osmifinálemistrovství Evro-
py, takže ten, kdo dostane před-
nost, to bude chtít chytit za pačesy.
Věřím, že náhrada za Honzu Bořila
může být adekvátní,“ myslí si Matě-
jů, jemuž je však přeci jen bližší
post pravého beka.
Nejvíce soubojů by měl svádět s

křídelním obráncem Denzelem

Dumfriesem, který zatím patří na
šampionátu mezi nejlépe hodnoce-
né hráče. A také s hvězdným Mem-
phisem Depayem, jenž po akci za-
míří do Barcelony.
„Na hřišti jsem se s ním potkal,

tehdy tam ještě hrával. Ale už je to
fakt dlouho, on byl navíc starší,“
vzpomíná Matějů na své někdejší

hostování v brabantském velkoklu-
bu PSV Eindhoven v dorostenec-
kém věku.
Hrozeb má ale Nizozemsko ještě

mnohem víc. Na Euru zatím vyhrá-
lo všechny tři zápasy, během nich
navíc nastřílelo osm branek. Ofen-
zivní styl je pro hráče v oranžovém
dlouhodobým poznávacím zname-
ním.
„Mají tam hodně individualit, je-

jich technická vyspělost je velká.
Ale tak to v těch velkých týmech
prostě je,“ konstatuje pětadvacetile-
tý fotbalista původem z Příbrami.
Má příležitost se ukázat, podobně

jako Depay by i on po mistrovství
Evropy rád změnil angažmá. I když
Barcelona z toho asi nebude...
Poslední sezonu strávila Brescia

ve druhé italské lize, skončila sed-
má a návrat do nejvyšší soutěže se
jí nepodařil.
„Nejsem tu ale, abych se prodá-

val,“ odmítá Matějů. „Nad tím jsem
moc ani nepřemýšlel, prioritou je,
abych byl prospěšný týmu. Co
bude následovat, to už je druhá
věc.“ — Šimon Tittel

V PrazeObránce AlešMatějů (zcela vpravo) během tréninku české fotbalo-
vé reprezentace před utkáním proti Anglii. Foto:Michal Kamaryt, ČTK

Práce učitele mě moc baví, ale poprvé se těším na prázdniny, svěřil se Petr Curko z Horažďovic

Učí chemii a přírodopis,
je z něj hvězda YouTube

Plochá dráha

Na Borech jedou
i bratři Kvěchové
Většina české plochodrážní špičky
se objeví v neděli na startu Poháru
AČR jednotlivců, který hostí stadi-
on na plzeňských Borech. Závody
tohoto seriálu totiž slouží i jako kva-
lifikace pro finále MČR. Barvy do-
mácího PK Plzeň hájí Václav
Kvěch, dorazí i jeho mladší bratr a
průběžný lídr seriálu Jan. Zároveň
se jede i druhý díl MČR juniorů ve
třídě do 125 ccm, kde patří k největ-
ším favoritům domácí Matěj Frýza.
Začátek je v 15 hodin. (es)

Pozemní hokej

Litice v semifinále
proti Klokanům
Zítra od 16 hodin se hraje v Liticích
semifinále extraligy pozemních ho-
kejistů, domácí vyzvou pražské Bo-
hemians. Druhou dvojici tvoří Sla-
via Praha a Hostivař, podle výsled-
ků se určí pořadatelé nedělních du-
elů o bronz a o titul. (es)

Z Plzně na Euro. Matějů vyhlíží Nizozemce Fotbal
Příprava
stadion v Luční ulici

Viktoria Plzeň - Spartak Trnava SO 10.00

Memoriál Matěje Strejčka
Slavoj Mýto - Jiskra Domažlice NE 17.00

100 let fotbalu v Přešticích
stadion Přeštice

Setkání bývalých a současných hráčů,
funkcionářů a fanoušků:
křest knihy „Zlaté okamžiky přeštického
fotbalu“ SO 13.00
ocenění hráčů a funkcionářů SO 14.00
zápas bývalých hráčů SO 15.30
koncert skupin Metalíza a Chai SO 18.00

Hokejbal
Extraliga - čtvrtfinále
2. zápas, hala ve Žlutické ulici

HBC Plzeň - Ústí nad Labem NE 14.00

Plochá dráha
Pohár AČR a MČR juniorů do 125 ccm
plochodrážní stadion Plzeň-Bory

Oba závody jsou také součástí 1. ročníku
memoriálu Romana Mádyho. NE 15.00

Pozemní hokej
Extraliga mužů - semifinále
areál v Liticích

TJ Plzeň-Litice - Bohemians Pr. SO 16.00

Tenis
Memoriál Mariána Čišovského
1. ročník, areál I. ČLTK Plzeň

Turnaj nereg. hráčů ve čtyřhře, partnerem
akce je také Viktoria Plzeň. NE 8.30 (es)

Kam za sportem Program

Když si dnes pustím
první videa, trošku
se za ně stydím, ale
později se to člověk
naučí.


