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„Změna přichází pomalu.“ Paul McCartney

Nejobvyklejším kritickým hla-
sem je konstatování, že škol-
ství je dlouhodobě podfinanco-
váno. Nepochybně to je pravda, 
ale ani výrazné zvýšení finanč-
ních prostředků proudících do 
školství by nemuselo situaci 
zásadně změnit. Nejsem totiž 
přesvědčen o tom, že stejná po-
zornost, s jakou kritické hlasy 
hovoří o nutném zvýšení příli-
vu finančních prostředků, se 

věnuje i neméně nutné efekti-
vitě vynakládaných prostřed-
ků. Řada finančních prostřed-
ků se utápí ve špatných, až ne-
smyslných projektech. Mnohé 
jsou i předražené, z hlediska 
potřebnosti nadhodnocené či 
nedomyšlené, často problema-
tické a někdy i prokazatelně 
zbytečné. Řada takových pro-
jektů je přitom realizována 
pouze proto, že jsou „politic-

ky správné“ a při jejich projed-
návání došlo k politické shodě 
bez ohledu na jejich pedago-
gický přínos.

Často bývá školství kriti-
zováno za realizaci určitých 
změn. Typickým příkladem je 
inkluze. Ale i ta je kritizována 
především pro svoji finanční a 
administrativní náročnost, za-
tímco podstata a hlavní část 
kritických hlasů, které by mě-
ly vést k určité nápravě, by se 
měla opírat o její skutečnou či 
pouze domnělou pedagogickou 
přínosnost.

Třetí oblastí, pro kterou 
bývá školství obvykle kriti-

zováno, jsou určité personální 
otázky. Logicky se odvíjejí již 
od funkce ministra školství. 
Skutečnost, že galerie polis-
topadových ministrů školství 
není ani z pohledu učitelů, 
ani z pohledu pozitivního vý-
voje školství nijak oslnivá, je 
zcela nesporná. Jejich časté 
výměny, spojené obvykle 
s anulováním kroků bývalé-
ho ministra, se negativně po-
depsaly právě na tom, co škol-
ství nejvíce potřebuje. Na od-
povědném stanovení základní 
a dlouhodobě udržitelné vý-
vojové strategii.

František MORKES

PROČ SE ŠKOLSTVÍ TAK ČASTO KRITIZUJE?
Proč se vlastně v tak masovém měřítku kritizuje součas-
né školství? Obecně se říká, že proto, že je špatné a že 
s ním nejsme příliš spokojeni. Ale nejčastěji se v kritic-
kých hlasech hovoří o financích.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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„Ministr školství nechápe, proč školy stávkují, premiér nechápe, proč demonstranti 
demonstrují, a já nechápu, proč přidávat učitelům, když vychovávají takhle nechápavé lidi!“
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Oslavili jsme 30 let svobody a demokra-
cie, a proto jsme se rozhodli vyzdobit 
svátečně naši školu ZŠ Mládeže Znojmo 
a přidat se k projektu agentury Dobrý 
den o co nejvíce „véček“ a vzdát tak čest 
památce posledního československého 
a prvního českého prezidenta Václava 
Havla. Véčko představuje symbol vítěz-
ství či víru v něj. Jen na našich oknech 
jsme jich vyvěsili 184. Jako silný český 
národ, který si váží 17. listopadu 1989 
jako významného dne novodobé histo-
rie, se děti i pedagogové hrdě oblékli 
do barev trikolory. Třicet let od same-
tové revoluce jsme si připomněli spo-
lečně s dětmi a jejich rodiči také večer-
ním lampionovým průvodem městem, 
který jsme zakončili nostalgickou písní 
Modlitba pro Martu, při níž jsme cítili 
zvláštní rozechvění. Svoboda a demo-
kracie bohužel není ve všech zemích 
samozřejmostí, a proto je třeba si jí vážit 
a připomínat si odvahu lidí, kteří jsou 
schopni za ni usilovně bojovat.
 Hana HLÁVKOVÁ

Již 25. ročník Radosti, výstavy výtvarných 
prací handicapovaných dětí, kterou pořá-
dá ZŠ, MŠ a PŠ v Kolíně spolu se SPMP, 
jsme zahájili putovní prohlídkou po ko-
línských památkách s plněním drobných 
úkolů. Velkými pomocníky nám při tom 
byli studenti z podnikatelské školy. Naše 
putování skončilo v kulturním domě, kde 
na děti čekal program plný písniček, tan-
cování, společného tvoření, tanečního vy-
stoupení, malého pohoštění a velká výsta-
va nádherných obrázků dětí z celé České 
republiky. Od 350 dětí přišlo téměř 500 
výtvarných prací a ty, které se nevešly do 
kulturního domu, vyvolávají úsměv na 
tváři všem příchozím v budově naší školy. 
Radost jsme měli ze společného setkání, 
z obrázků, z pohody dětí a z toho, že se 
nám pro ně podařilo připravit prima den. 
 Laďka VAVRINCOVÁ

Středočeský kraj zakoupí pro školy té-
měř sto padesát resuscitačních komple-
tů s kyslíkovým generátorem. „V součas-
né době se defibrilátory umisťují na stále 
větší množství institucí, běžné jsou téměř 
na všech sportovištích. Dokážou obnovit 
srdeční činnost ještě před tím, než přije-
de záchranka, a získat tak cenné minu-
ty důležité pro další život pacienta,“ říká 
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava 
Pokorná Jermanová. „Myslím, že umístění 
ve školách je výhodné. Školy jsou obvykle 
ve frekventovaných částech města a pří-
stroj tak lze použít i pro občany v okolí. 
Na budově by podle mého názoru mělo být 
vyznačeno, že je zde umístěn defibrilátor. 
Dalším benefitem je seznámení studentů 
s jeho aplikací, neboť předpokládám, že 
v blízké budoucnosti budou přístupné na 
mnoha místech,“ dodává radní pro škol-
ství Zdeněk Seidl. Ve Středočeském kraji 
jde o pilotní projekt. 
 pik

Třicet let svobody

PÍŠETE NÁM, CO JE NOVÉHO VE VAŠÍ ŠKOLE

Na této straně se nově setkáváte s dopisy vás čtenářů. Nejzajímavější dopis měsíce odměníme dobrou knihou.
V listopadu dostane knihu Romana Loydová, ředitelka Základní školy Mládeže 3, Znojmo.
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 Benefitem lesních ško-
lek je bezesporu aktiv-

ní pobyt dětí v přírodě. Kde 
nejčastěji děti tráví dny?

Děti tráví venku celoročně 
denně okolo sedmdesáti až 
devadesáti procent času, a to 
za každého počasí, nejčastě-
ji právě v lese. Proto je potře-
ba, aby byl les pestrý – plný 
volného materiálu k tvoření, 
s místem, kde je slunce a kde 
naopak stín. Děti také milují 
vodu, takže potok nebo břeh 
rybníka je časté místo k ná-
vštěvě. Zejména v zimě jsou 
pak nedílnou součástí náplně 
školního roku i návštěvy diva-
del, výstav a muzeí.

 Jaké další výhody ma-
jí lesní školky, čeho si 

rodiče nejvíce cení?
Na prvním místě je to pohyb. 

V lese není žádný krok stejný 
a to má prokazatelný vliv na 
rozvoj kognitivních funkcí. Děti 
jsou stále na čerstvém vzduchu, 
což opět podporuje proces uče-
ní, ale také imunitu, kdy se děti 
díky pobytu venku stávají otu-
žilejšími a odolnějšími. Rodiče 
oceňují zejména malý kolektiv 
patnácti dětí umožňující skuteč-
ně individuální přístup. To záro-
veň znamená i možnost poznat 
se mezi rodiči navzájem a pomá-
hat si – lesní školky mají velmi 
často komunitní charakter. 

 Jak a kde probíhá vý-
uka dětí?

Výuka dětí probíhá neustá-
le, mají hodně prostoru k ná-
sledování vnitřní motivace ke 
hře, což je ideální forma učení. 
Vzdělávání probíhá, stejně ja-
ko u klasických školek, v sou-
ladu s rámcovým vzdělávacím 
programem. Co je rozdílné, je 
způsob, jakým jsou tyto cíle 
naplňovány. V lesních škol-
kách moc nenajdete hračky 
nebo napodobeniny zvířat či 

nástrojů, děti mají šanci zažít 
vzdělávání v reálném světě. 
Jemnou motoriku si děti cvičí 
tak, že třídí semínka pro sáze-
ní, sbírají přírodniny a dělají 
z nich koláže, temperami malu-
jí třeba na pařezy. Hrubou mo-
toriku zase vyvíjejí neustálým 
pohybem, chůzí, běháním ne-
bo lezením. Pedagogové s dět-
mi venku zpívají, rozvíjí jejich 
spolupráci a komunikaci. Ří-
zená nabídka pro předškoláky 
probíhá zejména v klidové fá-
zi po obědě u stolků v zázemí.

 Kolik je u nás lesních 
školek a kde v republi-

ce jsou hlavně?
Asociace registruje přibližně 

sto třicet lesních mateřských 
školek a klubů, nejvíce jich je 
v okolí velkých měst.  

 Jak je to s financováním 
lesních školek? Jde pou-

ze o platby rodičů?
Lesní mateřské školky do-

stávají dotaci, stejně jako jiné 
mateřské školy, od kraje. Jejich 
provoz to ale zcela nepokryje, 
protože příspěvek je počítán od 
počtu dětí. Na rozdíl od běžné 
mateřské školy to při maximál-

ně patnácti dětech doprováze-
ných vždy dvěma osobami ne-
stačí. V lesních klubech pla-
tí vše rodiče, někde pomůže 
grant, případně i obec. Zároveň 
ale platí, že celkové náklady na 
zřízení a provoz lesní mateřské 
školky jsou díky minimálním 
materiálním nárokům nižší. 

 Jaký je denní režim dětí 
v lesní školce?

Ráno se děti scházejí rov-
nou venku, pak odcházejí do 
lesa, kde jsou do oběda. Oběd 

a odpočinek probíhá obvykle 
v zázemí, které má charakter 
vyhřívaného přístřeší, což je 
jurta, chatka nebo maringotka. 
Zde mají také uložené náhrad-
ní oblečení a pomůcky na ven. 
Odpoledne jsou buďto na za-
hradě, nebo jdou opět do lesa.

 Co lesní školy musí, mo-
hou a nemohou napří-

klad oproti tradičním škol-
kám?

Lesní mateřské školy jsou 
pod kontrolou České školní 
inspekce a Krajské hygienic-
ké stanice. Musí splňovat vše, 
co ostatní školky, tedy vzděla-
né pedagogy, hygienický pro-
voz, naplňování cílů RVP. Je-
diná výjimka se týká budovy, 
kde vzhledem k tomu, že se 
děti v lesních mateřských ško-
lách učí venku, nemají stavby.

 Jak staré děti lesní škol-
ky přijímají? Už i dvou-

leté?

Kolektiv je vždy věkově smí-
šený. Dvouleté děti do lesní 
školky mohou. Je však třeba 
zohlednit jejich individuál-
ní připravenost na celý den 
strávený venku. To je výzva 
také pro rodiče, kteří vždy 
musí dostat jasnou informa-
ci, „do čeho jdou“, aby se ne-
lekli prvních deštivých dnů 
nebo mrazíků.

 Co by ještě chtěla Aso-
ciace lesních školek 

změnit?
Stále pracujeme na dotaže-

ní legislativy a jejího uplat-
nění v lesních mateřských 
školách, ať už se to týká 
stravování, nebo například 
staveb. Podporujeme snahy 
o snížení počtu dětí ve tří-
dách a posílení počtu pracov-
níků, aby vzdělávání venku 
bylo možné i v běžných ma-
teřských školkách. Řešením 
by také mohla být možnost 
zřizovat lesní třídy pod běž-
nými mateřskými školami, 
které by měly stejné podmín-
ky, jako mají lesní mateřské 
školy.
 Táňa PIKARTOVÁ

Základním přínosem je fakt, že děti rozvíjejí svoje dovednos-
ti vlastními silami v kontaktu s přírodou. S Terezou Valkou-
novou, statutární zástupkyní Asociace lesních mateřských 
školek, kterou v roce 2010 spoluzaložila, hovoříme o dalších 
výhodách, které lesní mateřské školky pro děti mají.

Dě ti jsou stále na čerstvém vzdu chu, což pod-
poruje proces učení, ale také imunitu, kdy se 
děti stávají otužilejšími a odolnějšími. 

S DĚTMI VENKU ZA KAŽDÉHO POČASÍ
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DOBA ÚČINNOSTI KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

 Dobu účinnosti kolektivní smlouvy 
upravuje § 26 odst. 2 a 3 zákoníku 

práce, kde se stanoví:
(2) Účinnost kolektivní smlouvy začíná 

prvním dnem období, na které byla kolek-
tivní smlouva uzavřena, a končí uplynu-
tím tohoto období, pokud doba účinnos-
ti některých práv nebo povinností není 

v kolektivní smlouvě sjednána odchylně.
(3) Při zániku smluvní strany kolek-

tivní smlouvy jednající za zaměstnance 
skončí účinnost kolektivní smlouvy nej-
později posledním dnem následujícího 
kalendářního roku.

Zákoník práce tak vyjadřuje zásadní 
rozdíl oproti jiným smlouvám v oblasti 
pracovněprávních vztahů, které se se zpět-
nou účinností nesjednávají (§ 305 odst. 2 
zákoníku práce také výslovně vylučuje 
zpětnou účinnost vnitřního předpisu). Ko-
lektivní smlouvu naopak je možné sjed-

nat i se zpětnou účinností, neboť nabývá 
účinnosti prvním dnem období, na které 
je uzavřena (bude-li uzavřena například 
na rok 2019 a k podpisu smluvních stran 
dojde až v průběhu ledna nebo února, na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2019). Doba 
účinnosti některých práv nebo povinností 
(závazků) pak může být sjednána odchyl-
ně od účinnosti smlouvy jako celku, a to 
dokonce i tak, že zůstávají v účinnosti po 
konkrétní dohodnutou dobu i po ukončení 
platnosti (a tím účinnosti) smlouvy jako 
celku. Vít Berka 

 Jak je v právních předpisech 
upravena doba účinnosti ko-

lektivní smlouvy?

Odbory zastupoval Vít Samek, 
místopředseda Českomoravské 
konfederace odborových svazů, 
a Markéta Seidlová, místopřed-
sedkyně školských odborů. Za-
městnavatele reprezentovala vi-
ceprezidentka Svazu průmys-
lu a dopravy Milena Jabůrková. 
Společným stanoviskem odborů 
a zaměstnavatelů pak je požada-
vek, aby Poslanecká sněmovna 
v rámci diskuzí a čtení návrhu 
zákona o státním rozpočtu na 
rok 2020 posílila vnitřním pře-
skupením rozpočet školství způ-
sobem, který příští rok umož-
ní růst platů učitelů o patnáct 
procent.

„Nechceme dále poslouchat 
z ministerstva školství prohlá-
šení, která se snaží postavit 
proti učitelům veřejnost. Jsme 
přesvědčeni, že i když hovoříme 
o růstu platů, jde ve skutečnosti 
o zásadní investici do budouc-
nosti dětí a také do budoucnos-
ti České republiky,“ uvedl Vít 
Samek.

„Pokud hovoříme o školství 
jako prioritě a pokud chceme, 
aby naše země byla lídrem v ino-
vacích a v moderních techno-
logiích a aby byla konkurence-
schopná v rychle se měnícím 

světě, nemůžeme mít podfinan-
cované školství,“ dodala Milena 
Jabůrková.

Poslankyně Kateřina Valacho-
vá k tomu uvedla: „Za prvé platí, 
že peníze do školství jsou peníze 
pro české děti, že jsou potřebné 
k tomu, aby se zvyšovala kvalita 
učitelského sboru, abychom ho 
dokázali omladit, modernizovat. 
A tedy abychom dále zvyšova-
li kvalitu vzdělávání. Za druhé 
čísla stojí jasně. Česká republika 
na školství vydává zhruba čty-
ři procenta hrubého domácího 
produktu, průměr zemí OECD 

se blíží pěti procentům a ty nej-
vyspělejší země dávají šest a ví-
ce procent. Pokud se nechceme 
stát zaostalou periférií, potře-
bujeme se nutně a co nejrych-
leji dostat alespoň na oněch pět 
procent HDP.“

„Máme poslední roky na to, 
abychom konečně školství ne-
jen nazývali prioritou, ale aby-
chom z něj i prioritu reálně udě-
lali,“ prohlásila k tomu Milena 
Jabůrková. Vít Samek pak do-
dal, že český stát má vůči svým 
dětem obrovský kumulovaný 
dluh: „Jestliže tento dluh bu-
deme dále zvyšovat, opustíme 
naše výborné postavení v rám-
ci evropského i světového prů-
myslu, vyklidíme pozice v mo-
derních oborech a rozplynou se 
naše sny o lepší životní úrov-
ni, lepším zdravotnictví i lep-
ším státu.“ 

„Nemůžeme dopustit, aby uči-
telé patřili mezi nejhůře place-
né vysokoškoláky v České re-
publice,“ zdůraznila Markéta 
Seidlová.

Společný postup odborů a za-
městnavatelů má za cíl otevřít 
věcnou diskuzi na půdě hospo-
dářského a rozpočtového výbo-
ru Poslanecké sněmovny o pa-
rametrech státního rozpočtu na 
rok 2020 a také o rozpočtových 
výhledech pro české školství na 
příští roky.

www.skolskeodbory.cz

ŠKOLSTVÍ JE TŘEBA DALEKO LÉPE ZAPLATIT
S požadavkem na významné zvýšení finančního zajištění 
školství a jeho potřeb již v rámci rozpočtu na rok 2020 přišli 
na společné konferenci na půdě Poslanecké sněmovny zá-
stupci odborů a zaměstnavatelů. Tiskovou konferenci zaštíti-
la místopředsedkyně školského výboru Kateřina Valachová.

FOTO: Alena TUČÍMOVÁ
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 Jak jste se ocitl v dět-
ském domově?

Šel jsem z kojeneckého ústa-
vu, na který jsem byl už starý 
a musel jsem se posunout dá-
le. Příčinou bylo, že se rodiče 
o mne nemohli postarat. Nevím 
konkrétně proč, ale pravděpo-
dobně to bylo ze socioekono-
mických důvodů. 

 Na co jste byl nadaný? 
Tenkrát jsem byl nada-

ný na jakýkoliv sport, ať už to 
byl fotbal, vybíjená, či cyklisti-
ka, kterou jsem dělal dokonce 
závodně. A bylo to proto, abych 
mohl být alespoň na chvíli pryč 
z dětského domova. 

 Jaké máte vzpomínky 
na základní školu?

Vzpomínky mám převážně 
negativní. Byl jsem často vyčle-
ňován z kolektivu, a to jak ze 
strany spolužáků, tak i třídní 
učitelky. Pamatuji si situaci, 
kdy jsem si hrál s rukávy od 
trička a všichni mě pak pozo-
rovali pohledem „co to ty děti 
z děcáku dělají“ a smáli se mi, 
že jsme zpomalení a jsme na 
zvláštní školu. 

 Setkal jste se i se šika-
nou? 

Nemyslím, že by to byla ši-
kana jako taková. Spíše se mi 
více posmívali, byl jsem všu-
de sám a nikdo – když se mě-
lo pracovat ve skupinkách – 
mě nechtěl do dvojic. Občas 
se mě při nějakých hádkách 
zastal jeden spolužák, učitelé 
mi však nepomáhali. Pak jsem 
přestoupil na druhý stupeň do 
jiné školy, ve které už bylo vše 
v pořádku. 

 Dovedl byste vybrat je-
den z pocitů té doby?

Jedna z nejtrapnějších situa-
cí byla, když nás navštívil je-
den politický kandidát, který 

potřeboval hlasy do voleb. Dal 
nám reklamní letáky a žvýkač-
ky, pak si s námi udělal hro-
madnou fotku a odjel. Připadal 
jsem si jak králíček v kleci, se 
kterým se lidé přijedou pomaz-
lit a vyfotit, aby si zlepšili kar-
mu a koupili si svědomí pro 
lepší kampaň. Bohužel těch-
to situací bylo poměrně dost. 
Pro tyto příležitosti jsem měl 
dokonce vytvořený „umělý 
úsměv“. Byly jsme děti s vel-
kým úsměvem bez života. Na-
štěstí se podobné situace zlep-
šují a tolik se nestávají. 

 Jakou střední a vysokou 
školu jste absolvoval?

Vystudoval jsem střední ško-
lu se zaměřením na ekonomii 
a cestovní ruch, která mě však 
vůbec nebavila, protože jsem ji 
měl povinně vybranou tehdej-

ším ředitelem. Poté jsem vystu-
doval Vysokou školu finanční 
a správní, obor marketingová 
komunikace. 

 Z výzkumů vyplývá, že 
to, v jaké rodině se lidé 

narodí, výrazně ovlivňuje je-
jich životní šance do budouc-
na. Myslíte si totéž?

Zčásti s tím souhlasím, ale 
pokud má dítě otevřenou hla-
vu a je vedené k samostatnosti 
a k aktivnímu řešení a přemýš-
lení, může to změnit. 

 I vy jste se nakonec vze-
přel osudu a dokázal, že 

se lze vymanit z předem na-
rýsovaných hranic.

Ano, nakonec jsem to doká-

zal, avšak stojí za tím hodiny 
utrpení, trápení, pláče a depre-
sí. Nejtěžší pro mě bylo při-
jmout fakt, že si musím nachá-
zet svou vlastní cestu myšlení, 
což znamenalo vzepřít se celé-
mu systému v dětském domo-
vě a „dovolit si“ nesouhlasit.

 Pracujete jako osobní 
trenér specializující 

se na posilování vlastní va-

hou. Jaká je vaše klientela?
Jsou to převážně manažeři 

a herci. 

 Při osteoporóze či boles-
ti zad je důležité dbát 

na prevenci. Dostatek každo-
denního pohybu však leckdy 
vázne.

Ano, ale nemusíte se trápit 
hodinami posilování. I deset 
minut správných cviků stačí 
jako prevence. To lze propojit 
s procházkami a plaváním. Ne-
jenže tak děláte něco pro své 
tělo, ale budete se i lépe cítit. 

 Čemu je třeba léčeb-
ný tělocvik přizpůso-

bit, abychom si naopak ne-
ublížili?

Tak bezesporu pokročilosti 
onemocnění – a samozřejmě 
je třeba se řídit pokyny lékaře 
a fyzioterapeuta. Pacienti s os-
teoporózou by měli cvičit den-
ně správně naučené soubory 
cviků, odstupňované dle jejich 
aktuálního zdravotního stavu.

 Ne každý však rád cvičí. 
Prý postačí každodenní 

svižná chůze.
Chůzi je tak třeba v maxi-

málně možné míře začlenit do 
běžného života. Dále je třeba 
dbát na správné držení těla 
a náležité provádění běžných 
denních činností.

 Vaším posláním je mo-
tivovat a inspirovat lidi 

k boření fyzických i psychic-
kých hranic. Vy sám jste to 
již dokázal?

Ano, žil jsem celé dětství 
s myšlenkou, že svůj život 
nemohu změnit. Svým pří-
stupem ukazuji lidem cestu, 
jak své tělo a mysl změnit po-
mocí tréninku a s trpělivostí. 
V dětském domově jsem měl 
nastavené hranice způsobem, 
že si nesmím stát za svým ná-
zorem a nesmím odmlouvat, že 
musím být pasivní ovcí, která 
se jen usmívá. 

 Jak žít podle vás naplno 
a nezávisle?

Je to vlastně úplně jednodu-
ché: stačí dělat věci s radostí, 
ale musíte si být vědomi to-
ho, že peníze a ego jsou při 
tom na druhém místě, i když 
jsou potřebnou součástí. Pokud 
tu práci nebo koníčky děláte 
s radostí a nejlépe, jak umíte 
– a bez ohledu na výsledek –, 
tak vás práce začne naplňovat 
a dávat vám smysl. 

 A žijete tak?
Ano, stálo mě to ale ob-

rovské úsilí, spoustu slz a vzte-
ku, než jsem našel rovnováhu 
mezi svou prací, životem a se-
bepřijetím. Mnoho lidí, kteří 
mě neznají, si myslí, že můj 
život je plný harmonie a vy-
sněné práce. Ze začátku však 
vidí jen vrchol ledovce, který 
mi přináší ovoce v podobě ra-
dosti a smyslu mé práce. 
 Eva ROKYTOVÁ

MUŽ, KTERÝ SE VZEPŘEL NEPŘÍZNI OSUDU
Radek Laci (28) pracuje jako koordinátor dobrovolníků orga-
nizace Vteřina poté, která hájí práva dětí vyrůstajících mimo 
domov. Sám prožil dětství v několika typech ústavních zaří-
zení, v prostředí, kde vládla přísná pravidla, limity a omezení. 
Navzdory předsudkům se rozhodl vzepřít předpojatým struk-
turám systému, vystudoval vysokou školu a šel si za svým. 
Podařilo se mu to.

Byl jsem všu de sám a když se mě lo pracovat 
ve skupinkách, nikdo mě nechtěl do dvojic. 
Občas se mě zastal jeden spolužák, učitelé 
mi však nepomáhali. 

Foto: autorka



6 číslo 37ŠKOLSTVÍPRÁVNÍK RADÍ

Na vaše otázky odpovídá právník   školských odborů Mgr. Ing. Vít Berka

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

 V potvrzení o zaměstnání za-
městnavatel musí a smí uvést jen 

ty skutečnosti, které jsou uvedeny v § 
313 odst. 1 pod písmeny a) až f) záko-
níku práce. Mezi těmito skutečnostmi 
však důvod skončení pracovního pomě-
ru uveden není. 

Z ustanovení § 313 odst. 2 zákoníku 
práce však vyplývá, že v případě, kdy 
o to požádá zaměstnanec, je zaměstnava-
tel povinen uvést v odděleném potvrzení 
mj. údaj o tom, zda pracovní poměr byl 
zaměstnavatelem rozvázán z důvodu po-
rušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
vykonávané práci zvlášť hrubým způso-
bem, nebo z důvodu porušení jiné povin-

nosti zaměstnance podle § 301a 
zvlášť hrubým způsobem. Tento 
údaj proto nikdy nemůže být 
součástí potvrzení o zaměst-
nání podle § 313 odst. 1 zá-
koníku práce. Údaj o důvodu 
skončení pracovního pomě-
ru se vztahuje jen ke skon-
čení pracovního poměru 
okamžitým zrušením po-
dle § 55 odst. 1 písm. 
b), výpovědí podle 
§ 52 písm. g), byly-
-li u zaměstnan-
ce dány důvody, 
pro které by s ním 
zaměstnavatel mo-
hl okamžitě zrušit 
pracovní poměr po-
dle § 55 odst. 1 písm. 
b) a výpovědí podle § 52 
písm. h) zákoníku práce.

 Má být v potvrzení o zaměst-
nání uváděn důvod skončení 

pracovního poměru?

VLIV ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI NA PRÁCI

DVĚ PRACOVNÍ SMLOUVY NA KRATŠÍ ÚVAZEK

 Zaměstnavatel musí podle § 55 
odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách, 

při zařazování zaměstnanců k práci po-
stupovat podle závěrů lékařských posud-
ků a jejich zdravotní způsobilosti. Ve vý-
še uvedeném případě tedy zaměstnanec 
nesmí přidělovat práci v rozsahu větším, 
než připouští lékařský posudek vydaný 
poskytovatelem pracovně lékařských slu-
žeb. Pokud proto navrhne zaměstnanci 
v této souvislosti uzavření dohody o změ-
ně obsahu pracovního poměru co do délky 
pracovní doby a zaměstnanec na takový 
návrh nepřistoupí, je třeba rozdíl mezi pů-
vodní délkou pracovní doby zaměstnance 

a kratší pracovní dobou stanovenou po-
skytovatelem pracovně lékařských služeb 
jako podmínkou jeho zdravotní způsobi-
losti k práci chápat nikoliv jako překážku 
v práci na straně zaměstnavatele, ale na 
straně zaměstnance. Zaměstnavatel to-
tiž nemůže přidělovat práci zaměstnanci 
v tomto rozsahu výhradně a jenom proto, 
že zaměstnanec nesmí tuto práci konat 
pro svůj nepříznivý zdravotní stav, tedy 
z důvodu na straně zaměstnance, nikoliv 
zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu 
za dobu této překážky v práci nepřísluší.

 Zdravotní způsobilost za-
městnance je podmíněna 

tím, že bude pracovat na kratší do-
bu. Jaký následek může mít odmí-
tavá reakce zaměstnance na návrh 
zaměstnavatele k uzavření dohody 
o kratší pracovní době?

 Podle dostupných publikovaných vý-
kladů je takový postup možný. Při-

pouští se totiž, že výkon práce učitele všeo-
becně vzdělávacích předmětů a výkon prá-
ce učitele odborných předmětů jsou dva 
rozdílné druhy práce. Sjednání těchto pra-
cí v souběžných pracovních poměrech by 
proto neporušovalo § 34b odst. 2 zákoníku 
práce, kde se stanoví, že zaměstnanec v dal-
ším základním pracovněprávním vztahu 
u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat 
práce, které jsou stejně druhově vymezeny. 
Uvedený názor lze podpořit i poukazem na 
ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o peda-

gogických pracovnících, kde jsou nastave-
ny zcela rozdílné kvalifikační předpoklady 
pro výkon obou činností. Bylo by z právního hlediska 

možné, aby se mnou zaměst-
navatel na střední škole uzavřel dvě 
pracovní smlouvy na kratší úvazek, 
a to jednu na pozici učitel všeobecně 
vzdělávacích předmětů a druhou na 
pozici učitel odborných předmětů?
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SRÁŽKA ZE MZDY ZA PŘEČERPÁNÍ DOVOLENÉ

NOVÉ SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY VÝPOVĚDNÍ DOBA
 Vzhledem k tomu, že zaměstnan-
ci netrval pracovní poměr po do-

bu celého kalendářního roku, nemusela 
mu být poskytnuta dovolená v rozsahu 
alespoň 2 týdnů (viz ustanovení § 222 
odst. 3 zákoníku práce) a za neomluve-
ně zameškané směny mu zaměstnava-
tel mohl krátit dovolenou v celé výmě-
ře. Krácení dovolené za neomluveně za-
meškanou dobu provádí zaměstnavatel 
primárně z té části dovolené, na kterou 
zaměstnanci vzniklo právo a kterou ješ-
tě nečerpal. Pokud však zaměstnanec 
dovolenou ve větším rozsahu vyčerpal 
a krácení ze strany zaměstnavatele posti-
huje i tuto její část, pak je zaměstnanec 

dle ustanovení § 222 odst. 4 zákoníku 
práce povinen vrátit zaměstnavateli vy-
placenou náhradu mzdy nebo platu za 
tu část dovolené, o kterou takto přišel. 
Za tímto účelem přitom zákoník práce 
ve svém ustanovení § 147 odst. 1 písm. 
e) umožňuje zaměstnavateli, aby uvede-
nou částku i bez souhlasu zaměstnan-
ce srazil z jeho platu. Jde totiž o srážku 
náhrady platu za dovolenou, na kterou 
zaměstnanec ztratil právo po jejím krá-
cení zaměstnavatelem. Postup zaměst-
navatele tedy platné právní úpravě ne-
odporuje.

 Jmenováním se zakládá pracovní po-
měr pouze u vedoucích zaměstnan-

ců na vedoucích pracovních místech, a to 
buď podle zvláštních právních předpisů, 
nebo v případech podle zákoníku práce. 
Taxativní výčet vedoucích zaměstnanců, 
jejichž pracovní poměr může být založen 
jmenováním podle zákoníku práce, je ob-
sažen v § 33 odst. 3.

Jmenováním může být pracovní poměr 
založen u těch osob, které dosud nebyly 

v pracovním poměru k zaměstnavateli, 

u něhož mají být jmenovány. Jmenování 
stávajícího zaměstnance s jeho souhlasem 
na jinou (vedoucí) pozici, než u zaměstna-
vatele dosud zastával, je de facto změnou 
druhu práce. Mění se i právní postavení za-
městnance, neboť se z něj stává jmenovaný 
zaměstnanec, který může být z pracovní-
ho místa odvolán, byť jeho pracovní poměr 
byl původně založen pracovní smlouvou.

Skutečnost, že za změnu pracovního po-
měru se považuje také jmenování na ve-
doucí pracovní místo, k němuž dojde po 
vzniku pracovního poměru, je výslovně 
uvedena v poslední větě § 40 odst. 1 zá-
koníku práce. Proto v takovém případě ne-
lze platně sjednat zkušební dobu, protože 
k tomu může dojít pouze v souvislosti se 
vznikem (a nikoliv změnou obsahu) pra-
covního poměru.

 Zákoník práce rozlišuje 
pojmy „skončení“ pra-

covního poměru a „rozvázání“ 
pracovního poměru. První z obou 

pojmů je obecný a zahrnuje všechny pří-
pady ukončení pracovního poměru. Jde 

tedy nejen o právní jednání (dříve právní 
úkony), ale i o ostatní právní skutečnos-
ti (tj. právní události), např. uplynutí ča-
su nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

Rozvázání pracovního poměru je jeho 
skončení právním jednáním (k tomu viz 
ustanovení § 545 a násl. občanského zá-
koníku), tj. projevem vůle smluvní strany 
nebo stran pracovněprávního vztahu (do-
hodou, výpovědí, okamžitým zrušením 
nebo zrušením ve zkušební době). Pro 
tato právní jednání platí pravidlo, že mu-
sí být učiněna písemně. Zákoník práce 
nevymezuje obecný obsah jednotlivých 
rozvazovacích právních jednání (dohody, 
výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve 
zkušební době). Uplatní se proto obecné 

požadavky na určitost právních jednání. 
To znamená, že zaměstnanec i zaměst-
navatel musí v rozvazovacím právním 
jednání především řádně označit sebe 
a druhou smluvní stranu (v případě za-
městnance jménem a příjmením a další-
mi odlišujícími identifikátory, např. da-
tem narození a adresou bydliště; v přípa-
dě zaměstnavatele jménem a příjmením 
fyzické osoby, případně názvem právnic-
ké osoby a eventuálně též identifikačním 
číslem, bylo-li přiděleno, a adresou sídla 
nebo místa podnikání). Pokud však iden-
tifikace druhé smluvní strany je smluvní 
straně, která činí právní jednání, zřejmá, 
nemusí být uváděny všechny výše zmí-
něné údaje.

 Zaměstnanec čerpal dovo-
lenou, ale po jejím skončení 

tři dny nenastoupil bez omluvy do 
práce. Zaměstnavatel mu tedy do-
volenou zkrátil o šest dní. Jelikož 
bylo vyčerpáno více dovolené, než 
činí její výměra po krácení, prove-
dl zaměstnavatel z náhrady platu 
srážku. 

 Je možné sjednat zkušeb-
ní dobu v případě jmenování 

na vedoucí pracovní místo zaměst-
nance, který již je u zaměstnavate-
le v pracovním poměru?

 Zaměstnanec může skončit 
pracovní poměr, i když má 

právo přejít k jinému zaměstnava-
teli. Jaká je výpovědní doba?

 V právních předpisech 
se v některých přípa-

dech uvádí, že dochází ke 
skončení pracovního pomě-

ru, někdy je ale uvedeno, 
že dochází k rozvázání 
pracovního poměru. Je 
mezi tím nějaký rozdíl?

SKONČENÍ ČI ROZVÁZÁNÍ  PRACOVNÍHO POMĚRU?

 Ustanovení § 51a zákoníku prá-
ce umožňuje zaměstnanci, který 

nechce přejít k zaměstnavateli, na ně-
hož přecházejí práva a povinnosti z pra-
covněprávních vztahů nebo výkon práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů, 
aby jednostranně výpovědí svůj pracov-
ní poměr skončil ještě před tímto převo-
dem. V tomto případě výpovědní doba 
(a tím i pracovní poměr) skončí nejpoz-
ději dnem, který předchází dni nabytí 
účinnosti tohoto přechodu. Jde o speci-
fické zkrácení výpovědní doby.
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VZDĚLÁVACÍ PROJEKT JAK SE ŽILO V KUTNÉ HOŘE

Žáci v rámci projektu, který je 
realizován za finanční podpory 
města Kutné Hory, poznávají, 
jak se utvářelo a rozvíjelo měs-
to, jak se připojovaly a vzni-
kaly jednotlivé městské části. 

Sociální vrstvy
Uvědomí si, že v Kutné Hoře 
vždy žila široká paleta sociál-
ních vrstev obyvatelstva. Na je-
jím spodním konci byli žebráci, 
nezaměstnaní, lépe na tom byli 
dělníci, zřízenci a drobní úřed-
níci. Velmi dobře se žilo vyš-
ším úředníkům, větším řeme-
slníkům a obchodníkům spo-
lu s příslušníky svobodných 
povolání, jako byli stavitelé, 
lékaři či advokáti. Na špičce 
kutnohorské smetánky stáli, 
současným slovníkem řečeno, 
úspěšní podnikatelé, tovární-
ci a top management velkých 
továren.

Jak se bydlelo 
Cílem projektu není suplovat 
školní teorii, ale realizovat 

praktickou výuku, aby si žáci 
sami konkrétně při procház-
kách městem uvědomili, jak 
se zde bydlelo, jak fungova-
ly sociální vrstvy i jak to bylo 
například s hygienou či odí-
váním, stravou nebo trávením 
volného času. Na vlastní oči 
poznají stavební styly jednotli-
vých honosných továrnických 
vil, připomenou si například 
Koukolovu vilu naproti bývalé 
čokoládovně Lidka, Adlerovu 
vilu u autobusového nádraží, 
Hartmanovu vilu, která patří 
k nejstarším vilám v Čechách, 
či nejkrásnější funkcionalistic-
kou Reinigerovu vilu v Hlouš-
ce. Nesmíme zapomenout ani 
vilky vyšších úředníků, tzv. bí-
lých límečků, v lepších čtvr-
tích zejména na horním Žižko-
vě, které byly obvykle jen pří-
zemní s obytným podkrovím, 
vybavené sériově vyráběným 
nábytkem z místních zdrojů. 

Byty nad obchodem
Řemeslníci, obchodníci a drob-

ní živnostníci žili obvykle ve 
starých domech ve vnitřním 
městě, kde byly byty v patře 
nad dílnou či obchodem. Pří-
kladem domu začleněného do 
řadové zástavby je dům zednic-
kého mistra Hrivka v soused-
ství Komenského školy. Dělní-
ci, zřízenci i drobní řemeslní-
ci a úředníci bydleli obvykle 
v nájemních domech. Byty 
mohly mít výrazně odlišnou 
kvalitu. V prvním kutnohor-
ském činžovním domě v Kollá-
rově ulici byly třípokojové byty 
s výměrou pokojů 30 až 40 m2, 
s pokojem pro služku, lázní 
a záchodem. Mnohem častě-
ji však dělníci bydleli v jedné, 
maximálně dvou místnostech 
se společným záchodem a je-
diným kohoutkem na vodu na 
pavlači či na chodbě. Dodnes 
můžeme kolonii dělnických 
dvojdomků zvanou Vorlov vi-
dět v Masarykově ulici (Na Špi-
ci), kdy důležitou roli při jejich 
stavbě sehrály půjčky z finanč-
ního fondu kutnohorské spoři-
telny. Nezaměstnaní či ostatní 
práce neschopní obyvatelé žili 
velmi nuzně. Jedna místnost, 
mnohdy ve sklepě, stará kůl-
na se stolem, židlí a mnohdy 
improvizovaným lůžkem. Nou-
zově byly v Kutné Hoře obývá-
ny i vytesané skalní byty nad 
Vrchlicí pod Obrovou vilou.

Kultura a sport
Kulturní vyžití se v Kutné Hoře 
soustřeďovalo v ochotnickém 
divadelnictví, jak o tom svěd-

čí „prozatímní divadlo“ (nyní 
prodejna elektro firmy Dospi-
va), Tylovo divadlo dostavěné 
roku 1933 a Bio Modrý kříž, 
nedělní čaje a procházky po 
okolí města, plovárna či spor-
tovní vyžití v Sokole a také na 
fotbalovém hřišti klubu Respo. 

Žákovské aktivity
Poznávání života Jak se žilo 
v Kutné Hoře se nesoustře-
ďuje na pouhou procházku po 
městě s výkladem lektora, ale 
také na žákovské aktivity, jako 
je třeba sestavit mapu města 
podle městských částí ve for-
mě puzzle, odhadnout, co byl 
nájemný dům „gážisťák“, spo-
jit některé kutnohorské továrny 
a vily s jejich majiteli. Děti si 
také musí uvědomit, že většina 
velkých továrníků a obchodní-
ků byli občané židovské národ-
nosti, např. M. B. Teller, H. Stra-
kosch, L. Reiniger, bratří Reine-
rové, M. Markus a další. Všichni 
i s celými rodinami se stali obětí 
židovského holocaustu a v roce 
1942 zahynuli v Osvětimi, zpět 
se jich vrátilo pouze 15. Proto 
při procházce žáci také hledají 
„kameny zmizelých“ (Stolper-
steine). Je jich v městské dlaž-
bě zabudováno celkem 98 jako 
památka na ty, kteří nepřežili.

Jsme rádi, že celý program 
spolku Pod Horami má ve ško-
lách velký ohlas a vyvolal me-
zi kutnohorskými dětmi zájem 
poznávat své město, památku 
UNESCO. 

Jiří MICHAL

Minulý čas v názvu vzdělávacího projektu Jak se žilo v Kut-
né Hoře, zpracovaného sdružením Pod Horami, přenese žá-
ky zejména kutnohorských základních škol do doby, kdy ve 
městě žili jejich dědečkové a babičky. 



27. listopadu 2019  9ŠKOLSTVÍ KULTURNÍ TIPY

Jak přežít 
Vánoce
MILAN KOCMÁNEK

Nejnovější autorská publi-
kace učitele a kreslíře Mi-
lana Kocmánka je soubor-
ným vydáním kreseb z loň-
ské úspěšné vánoční výstavy 
Už je tu zas veselý zimní čas. 
Kreslené vtipy vás s úsmě-
vem provedou od Mikuláše 
adventem, vánočními svátky 
přes Silvestra až do Tří krá-
lů.  Přestaňte se zabývat shá-
něním dárků, vykašlete se 
na úklid! Vánoce jsou přece 
svátky pohody a štěstí. Kni-
hu vydalo nakladatelství Jo-
nathan Livingston.

SVÁTEČNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VIOLE 

PŘÍBĚH PRVNÍCH AMATÉRSKÝCH EROTICKÝCH FOTEK
Film Curiosa francouzské reži-
sérky a scenáristky Lou Jeunet 
je volně inspirován příběhem 
spisovatele a básníka Pierra 
Louÿse a Marie de Régnier, 
nekonvenční dívky z období 
Belle Époque, které spojuje ne-
jen vzájemná fyzická přitažli-
vost, ale i vášeň k erotickým 
fotografiím.

Film se odehrává v době 
nástupu amatérské fotogra-
fie. Pierre Louÿs byl první člo-
věk v Paříži, který si koupil fo-
toaparát od Kodaku umožňují-
cí vyvolat si vlastní fotografie. 
V jeho případě to bylo klíčo-
vé, protože jeho snímky byly 
erotické. „Do postavy Marie de 
Régnier jsem se doslova zami-
lovala na první pohled. Při pro-
cházení archivu jsem objevila 
její erotickou fotku. Byla svou 
nahotou tak moderní a dívala 
se na mě tmavýma očima, jako 
by se dožadovala, aby se sta-
la hrdinkou filmu. Měla jsem 

přístup ke všem dopisům a po-
hledům, které jí Pierre Louÿs 
poslal, viděla jsem tedy, jak 
intenzivní vášeň v něm budi-
la. Curiosu jsem chtěla vytvo-
řit proto, abych mohla vyprá-
vět její příběh. O tom, jak se 
z oběti stává žena, která bere 
svůj osud do vlastních rukou. 

A o tom, jak objevuje sílu imagi-
nace a prozkoumává svou sexu-
alitu vztahem s Pierrem Louÿ- 
sem. Záměr nebyl natočit, jak 
se lidé milují, ale o vášni mě-
nící se v žár díky fotografová-
ní, skrze které se milují,“ říká 
režisérka Lou Jeunet. Curio-
sa vstoupí do kin 12. prosince.

Nalaďte se na pohodovou svá-
teční vlnu a zpříjemněte si ad-
vent v pražském Divadle Viola. 
Předvánoční čas motivuje ke 
konání dobrých skutků. Pří-
ležitost se ve Viole naskytne 
2. prosince při adventním čte-
ní Cesty domů. Na setkání se 
těší Taťjana Medvecká, Máša 
Málková, Jan Vlasák, Martin 
Myšička a další hosté. Vstupné 
a výtěžek z prodeje knih a dár-
kového zboží z produkce Cesty 
domů podpoří činnost této ne-
ziskové organizace dlouhodobě 

působící v oblasti péče o nevy-
léčitelně nemocné a umírající. 

Tradiční a oblíbenou součás-
tí prosincového programu je 
představení Betlém aneb Pře-
veliké klanění sotva narozené-
mu Jezulátku. Zavzpomínat na 

časy, kdy se ještě na zasněžené 
cestě před kostelem muzicíro-
valo, a potkat se společně ve 
vzpomínce na velké vánoční 
tajemství můžete 7. prosince 
a 15. prosince.

Herečka Jitka Smutná se 
10. prosince po vydařené jar-
ní premiéře do Divadla Viola 
vrátí se svým hudebním vy-
znáním. Autorské písničky na 
pomezí folku a šansonu před-
staví za doprovodu dcery Te-
rezy Nekudové, kytaristy Mi-
lana Kramaroviče a jeho synů. 

Zavítejte na sérii přednášek 
Putování za rybími obry s Ja-
kubem Vágnerem v obchodním 
centru Šestka v Praze. Před-
nášky se budou konat první 

tři prosincové neděle od 15 
do 16 hodin ve Family centru 
v přízemí.

1. prosince – Amazonie
Amazonský deštný prales je 
jedním z nejúžasnějších a zá-
roveň nejdrsnějších míst na-
ší planety. Jakub Vágner patří 
mezi největší světové odborní-
ky na tento ekosystém. Zavede 
vás do divokého pralesa, pod 
i nad vodní hladinu.

8. prosince – Sladkovodní 
giganti

Přijďte si poslechnout histor-
ky  o sladkovodních rybách 
obrovských rozměrů, které  
zaujmou posluchače napříč 
generacemi. 
15. prosince – Okolo světa

Dozvíte se mnohé o nejkrás-
nějších, ale i o nejnebezpečněj-
ších místech od Afriky přes 
Asii až po Amazonii.

VÁNOČNÍ PŘEDNÁŠKY JAKUBA VÁGNERA 

Milan Kocmánek

Mgr. Milan Kocmánek (*1964)
Učitel na prvním stupni ZŠ v Lanžhotě, kreslíř, ilustrátor, autor 

kresleného humoru. Publikuje v časopisech i novinách, v různých 
nakladatelstvích vyšlo už více než deset knih s jeho kreslenými vtipy 
nebo ilustracemi. Specifickou část tvorby v souvislosti s autorovou 
profesí tvoří humorné glosy reflektující dění v českém školství, které 
už více než čtvrtstoletí vycházejí v Týdeníku ŠKOLSTVÍ (vydává 
DICTUM, Praha). Dodavatelem námětů mnohých těchto kreseb je 
kolega ze sborovny Leopold Králík.

978-80-7551-141-6
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 Projektový manažer (ma-
nager). Tato specializace má za 
cíl projekt vést a řídit, zpravi-
dla se zodpovídá výkonné ra-
dě projektu. Tu tvoří sponzor 
– ten, kdo celý projekt finan-
cuje – a další přizvané odbor-
nosti, jak za stranu toho, kdo 
daný projekt zadává, tak i za 
stranu dodavatele. PM, jak se 
většinou zkráceně uvádí, se 
uplatňuje nejen v IT projek-
tech, ale i obecně v jakýchko-
liv projektech, které jsou rea-
lizovány. Vždy však by měl 
mít znalost prostředí, ve kte-
rém se projekt realizuje, tak-
že v IT by měl alespoň obec-
ně znát IT problematiku, která 
bude projektem řešena.
 Architekt. IT architekt je 
člověk, který je odpovědný za 
správný návrh řešení, je odpo-
vědný za to, že dodané řešení 
bude splňovat požadavky za-
davatele. V projektu je to te-
dy architekt řešení (solution 
architekt). Existují ještě další 
typy IT architektů. Architekt 
vývoje (development archi-
tekt) navrhuje způsob vytvo-
ření konkrétního programové-
ho díla většinou až do úrovně 
rozpracování jednotlivých pro-
cesů a funkcí a jejich záznamu 
v nějakém architektonickém 
jazyce (BPMN, UML). Enterpri-
se architekt má zase na staros-
ti nastavení standardů a cílů IT 
v organizaci a obecně je zod-
povědný za implementaci IT 
v organizaci tak, aby bylo sla-
děno s funkčními (obchodní-
mi, business) cíli organizace. 
Je také odpovědný za definici 
a popis procesů na úrovni or-
ganizace.
 Programátor, vývojář. Kdy-
si analytik a programátor, dnes 
se oblastí analýzy zabývá ar-
chitekt vývoje a programátor 

je zpravidla ten, kdo převá-
dí nakreslený algoritmus do 
vlastního programového kó-
du, většinou za pomoci růz-
ných nástrojů. Tato kdysi vel-
mi uznávaná IT profese je dnes 
nazývána trochu hanlivě „kó-
dovač“, a i když je nezbytná, 
tak hlavní důraz se nyní klade 
na architekty.
 Tester. Ten, kdo testuje 
všechny části díla před nasa-
zením do provozu. Nezbytná, 

a ne úplně doceněná IT pro-
fese, protože přestože nemu-
sí znát programovací nástro-
je a jazyk, musí znát různé 
testovací nástroje a metodi-
ky. V menších projektech ta-
to profese nebývá zastoupena 
a testování tak provádí přímo 
programátoři a uživatelé. 
 Technický specialista. Toto 
obecné označení většinou za-
hrnuje různé oblasti IT – spe-
cialista na operační systémy, 
na databáze, aplikace aj. Tech-
nický specialista pak provádí 
instalace a zprovozňování sys-
témů podle návrhu architek-
ta a provádí jejich konfigura-
ci, výkonové testy a naladění 
těchto systémů na optimální 
provoz. Základní dělení je na 
infrastrukturu zahrnující sí-
tě (síťař), servery a počítače 
(hardware), databáze (data-
bázista) a dále pak aplikace. 
Toto členění je opravdu jen 
základní.
 Bezpečák (security) IT. 
Opět je zde mnoho dalších čle-
nění, ovšem obecně pro tuto 

pozici (roli v projektu) platí, že 
odpovídá za to, že IT bude bez-
pečné. V rámci organizace má 
na starosti především dohled 
na tím, aby všechny provozo-
vané systémy byly provozová-
ny bezpečně, a to jak před in-
terním, tak externím útokem. 
Bezpečný systém musí být 
funkční (tedy musí pracovat 
podle požadavků, být dostupný 
uživatelům) a současně nesmí 
umožnit ani zničení, ani ztrátu 
(zcizení, ukradení) dat, se kte-

rými pracuje. Bezpečnost má 
mnoho vrstev a je nutné ji za-
bezpečovat na různých úrov-
ních. Základní jsou organi-
zační bezpečnost a technická 
– organizační – opatření, před-opatření, před-
pisy, dohled nad jejich dodržo-
váním a technické překážky 
tyto předpisy zajišťující. V pro-
jektu pak bezpečák navrhu-
je a kontroluje bezpečnostní 
provedení dodávaného řešení 
a bezpečnostní dokumentaci.
 Vedoucí týmu. Každá z uve-
dených profesí může být ve vět-
ším projektu týmová záležitost, 
která má svého vedoucího. Pla-

tí to především o vývojářích – 
vedoucí řešitelského týmu mu-
sí vedle znalosti nástrojů a cíle 
vyvíjeného díla také koordino-
vat práci všech lidí v týmu, kte-
ří vykonávají částečné úlohy 
a nemusí znát celkový záměr. 
Ovšem také tým architektů má 
svého vedoucího – hlavní (mas-
ter) architekt, stejně jako tým 
projektových manažerů má 
svého hlavního manažera. 
 Správce systémů. Je zod-
povědný za konkrétní systém 
(operační systém, databázi, 
aplikaci) a jeho provoz.
 Správce sítí – síťař. Je zod-
povědný za provoz počítačo-
vých sítí včetně bezdrátových.
 Správce dohledu, resp. 
bezpečnostního dohledu. Ty-
to specializace zajišťují dozor 
nad provozní a bezpečnostní 
spolehlivostí systémů.
 Help desk (případně service 
desk) – jeho správce a operá-
tor. Zajišťují přebírání informa-
cí o provozních a bezpečnost-
ních problémech uživatelů, 
jejich evidenci (evidence udá-
lostí a incidentů) a předávání 
na jednotlivé specializované 
řešitele – interní i externí.
 Oblastí a specializací v IT je 
mnoho, mohou se různě překrý-
vat a v malých řešeních nemusí 
být zastoupeny všechny nebo je 
může vykonávat jedna osoba. 
Rozhodně ovšem platí, že jen 
málokterá odpovídá představě 
o „ajťákovi“, jak nám ji vnucují 
různé filmy a média – tj., že se 
jedná o někoho, kdo žije pou-
ze obklopený počítači, ve špi-
navých kraťasech a sandálech 
a bojí se denního světla. 
 Vladimír MÜLLER

JAK SE VYZNAT V LIDECH Z PROSTŘEDÍ IT
V různých periodikách se často objevují články o „ajťá-
cích“, kdy tento pojem zahrnuje v podstatě kohokoliv, 
kdo se s IT systémy dostává do styku jinak než jako je-
jich uživatel. Ovšem IT oblast zahrnuje spoustu speciali-
zací, které navíc nejsou vzájemně zastupitelné. Zkusíme 
si je nyní vyjmenovat.

Oblastí a specializací v IT je mnoho. Roz-
hodně ovšem pla tí, že jen málokterá od-
povídá představě o „ajťákovi“, jak nám ji 
vnucují různé filmy a média.

IT PORADNA
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ZNÁME PRAVDU O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH

INSPIRACE

Výhry budou po ukončení soutěže k vyzvednutí v redakci Týde-
níku ŠKOLSTVÍ. Výhry nezasíláme. V případě, že výhra nebude 
vyzvednuta do tří týdnů od vyhlášení výsledků, bude postoupe-

na náhradnímu výherci. Na výhru nevzniká právní nárok.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM ŠKOLSTVÍ
Vánoční limitovaná edice 
originálních kávovarů Melitta Purista 
Každý se snažíme zaujmout nety-
pickým dárkem k Vánocům, který 
potěší a současně bude i něčím 
výjimečný. Buďte letos originální 
se značkou kávovarů Melitta. Ta 
je nejen synonymem dobré kávy, 
ale i tradiční firmou s vysokými 
nároky na kvalitu a poskytova-
ný servis přístrojů. Pro letošní, 
111. výročí svého založení Me-
littou Bentz z německých Dráž-
ďan přichází s limitovanou edicí 
kávovarů Melitta Purista Jubilee 
Editon. Pouze několik evropských 
zemí získá omezený počet exklu-
zivních kusů. Pro český trh bude 
k dispozici jen čtyřicet přístrojů, 
které jsou vyrobeny v neotřelém 
černozlatém designu.

„Podobně jako tradiční mode-
ly kávovarů Melitta také Puris-

ta nabízí to nejlepší z technolo-
gií v oblasti přípravy kávy, od 
zachování čerstvosti kávových 
zrn přes precizní mletí až po 
uvolnění všech aromat v lahod-
ném šálku kávy,“ uvádí Nikola 
Marklová, marketingová ma-
nažerka firmy Melitta ČR s.r.o. 
Originální kávovar Purista Ju-
bilee Edition je vybaven super 
tichým kávovým mlýnkem, jed-
ním z nejtišších na trhu. Má vy-
jímatelnou varnou jednotku pro 
jednoduché čištění vnitřní čás-
ti kávovaru. Povrch odkapávací 
mřížky je potažen speciálním 
tvrzeným plastovým povrchem 
pro zvýšení odolnosti proti po-
škrábání.

Soutěžní otázka: Kdy byla společnost Melitta založena?
Více informací hledejte na melitta.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme pět výherců hrnečku a tužky 
Melitta. Odpovědi posílejte na e-mail soutez@tydenik-skolstvi.cz 
do 8. prosince 2019. Do předmětu uveďte „Melitta“.

Beauty drink Masterpiece od české 
topmodelky Simony Krainové
„Masterpiece vznikl na základě 
mého snu a dlouhodobé vize,“ 
říká Simona Krainová, která 
přípravek také pravidelně uží-
vá. Produkt obsahuje tři druhy 
kolagenů, kyselinu hyalurono-
vou a vitamíny, části růže a je 
slazen steviolem. Můžete si jím 
třeba obohatit své ranní smoo-
thie nebo oblíbený fresh. Chuť 
nápoje je mírně sladkokyselá, 
chutná i voní po růžích a mali-
nách. Další novinkou je diář na 
rok 2020. Najdete v něm dlou-

holeté poznatky ze světa krá-
sy a životního stylu. Jedná se 
o exkluzivní limitovanou edici 
a hit letošního podzimu.  Diář 
je týdenní a vychází v rozměru 
A5. Na předních deskách na-
jdete v kapse sáček kolageno-
vého beauty drinku Masterpie-
ce. Kapsa na zadních deskách 
ukrývá sérii originálních samo-
lepek, které byly vytvořeny spe-
ciálně pro tento diář a jimiž lze 
zdůraznit důležité dny a udá-
losti. 

Soutěžní otázka: Kolik stojí Masterpiece?
Více informací hledejte na www.vivantis.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce luxusního diá-

ře. Odpovědi posílejte na e-mail 
soutez@tydenik-skolstvi.cz do 
8. prosince 2019. Do předmětu uveď-
te „Simona“.

Mýty o mléce a mléčných vý-
robcích je název nové publikace 
Jiřího Kopáčka, předsedy Čes-
komoravského svazu mlékáren-
ského. Kniha vyvrací některá 
nepodložená tvrzení a dezinfor-
mace, které přešly až do kate-
gorie mýtů a klišé. Publikace 
se opírá o názory předních od-
borníků, lékařů a specialistů na 
výživu. Čtenáři se v ní dozvědí, 
jak to vlastně s mlékem je a že 
se konzumace mléčné stravy 
vůbec nemusejí obávat.

Zájemci o publikaci mohou kontaktovat Česko-
moravský svaz mlékárenský na mailové adrese 
info@cmsm.cz nebo projekty@cmsm.cz. Publika-
ce budou zasílány zdarma do vyčerpání zásob.



Tipy na knihy pro kluky, holky i do výuky

Nesmí chybět 
ve vaší škole!

www.rodinaaskola.cz

Tipy na knihy pro kluky, holky i do výuky
Vracíme děti ke čtení!

DNY MEDIÁLNÍ
GRAMOTNOSTI

leden—duben 
2020

Objednejte si ukázkový projektový den 
mediálního vzdělávání na svou školu. ZDARMA

4hodinový program s lektorem
Projekce dokumentárního filmu a navazující aktivity

Debata s novinářem z veřejnoprávního média

Určeno pro SOŠ a SOU z pěti vybraných regionů
Více info na JSNS.CZ/DMG
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na michaela.durkova@jsns.cz

CLK_inzerce_medialni_gramotnost_90x125_02.indd   1 19.11.2019   16:51


