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SLOVO ŘEDITELE

tak už v tom zase „lítáme“. Školy jsou opět uzavřené a místo prezenčního máme distanční
vzdělávání. Po pravdě, každý to tak trochu čekal, ale rychlost šíření viru zaskočila nejen
vládu.
Jsem rád, že jsme se na situaci v naší škole připravovali a využili i vaši zpětnou vazbu, kdy
jste kritizovali zejména mnoho využívaných systémů pro distanční výuku. Díky usilovné
práci IT oddělení a pana učitele Aramise Tochjana máte teď k dispozici jednotný systém,
založený na propojení systémů Moodle a MS Teams. Důvod použití dvou systémů je ten,
že Microsoft by nám data sice zálohoval, ale za cenu 0,5 milionu korun ročně, a tak si data
zálohujeme přes Moodle na vlastním serveru.
Jsem potěšený prvními ohlasy, prvními zpětnými vazbami, že systém funguje a kvalita
distanční výuky se tím zvyšuje. Ovšem dobré a jednotné pracovní prostředí je jen základním
předpokladem dobré online výuky, o její kvalitě rozhodujte především vy, učitelé a studenti.
U učitelů tím, zda dokážete být kreativní a hledat nový obsah a formy vzdělávání, neboť
jen převedení prezenční výuky do online prostoru fakt nefunguje, zvláště když ještě
použijete klasickou frontální výuku. U studentů tím, že musíte přebrat zodpovědnost za své
vzdělávání, musíte se učit nové věci na základě předchozích znalostí a dovedností, musíte se
naučit pracovat s časem a rozvrhnout si ho tak, aby byl efektivně využit.
Děkuji vám všem, kteří se snažíte hledat nové způsoby výuky, všem, kteří v potřebné interakci
fungujete v online výuce, a všem, kteří k dané situaci přistupujete zodpovědně a zároveň s
potřebnou kreativitou. Chyba je nedílnou a pozitivně významnou součástí vzdělávání a není
třeba se jí bát. Něco někdy nevyjde, ale to nás nesmí odradit od toho, abychom dál tvořili,
zkoumali a experimentovali. Na tom musí být založeno moderní vzdělávání.
Přeji vám všem hodně zdraví a pevné nervy v této poněkud podivné době.
Radko Sáblík,
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy
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vítám vás v říjnovém vydání časopisu Presloviny. Ať už nás čtete v tištěné podobě nebo online,
jsem rád, že jste nás otevřeli. V tomto vydání jsme pro vás připravili spoustu zajímavostí v
čele s dvěma hlavními tématy. Prvním je článek o dezinformacích spojených se současnou
dobou „covidovou“, na který navazuje exkluzivní rozhovor s odbornicí na dezinformace a
českou novinářkou EuroZprávy.cz, Alenou Zikmundovou. Druhé téma se věnuje výsledkům
anket z letošního září, ke kterým přidáváme komentář ředitele školy a studentů.
Po několika měsíční pauze jsme se opět dostali do nemilé situace, kdy všichni absolvujeme
výuku distančně a vídáme se pouze skrze obrazovky. Tato doba není pro nikoho z nás
jednoduchá, jak z hlediska psychického, kdy nám chybí sociální kontakt, tak i fyzického,
jelikož tělocvik, kde si zahrajeme fotbálek se spolužáky a trochu si pročistíme hlavu od
učení, naše Teamsy zatím neumí. Zkusme tuto nepříjemnou dobu zvládnout v pohodlí
domova, vyhněme se setkáním, kdy bychom se mohli nakazit a nakazit poté třeba členy
naší rodiny. Pokud se všichni nezačneme chovat zodpovědně, těžko se posuneme vstříc
světlejším zítřkům. Doufejme, že se brzy vše v lepší otočí a budeme se společně setkávat ve
školním prostředí.
S přáním pevného zdraví,
Adam Pelej, šéfredaktor

TÉMA MĚSÍCE

GATESŮV VIRUS A
ČIPY VE VAKCÍNĚ?
- ČESKO RÁJEM HOAXŮ
O COVID-19
MANIPULACE
Českou
re p u b l i k o u
se šíří dezinformace,
které mohou být v
u rč i t ý c h p ř í p a d e c h
životně nebezpečné.
Manipulace s lidmi
je základním cílem
všech dezinformací.
V poslední době se
masivně rozmohly a s
koronavirovou pandemií
si našly místo v myšlení
každého z nás.

A D A M

P E L E J

Již více než půl roku sužuje celý
svět jedna z největších pandemií,
kterou lidstvo za poslední desítky
let nezažilo. Zejména v posledních
týdnech zaznívají teorie o
úmyslném nástroji na ničení
ekonomik a vlivu Billa Gatese.
Pokusili jsme se vše shrnout a
třeba i otevřít mysl.
Dezinformací koluje po celém světě mnoho,
mezi ty nejskloňovanější také v České
republice se řadí tvrzení, že 5G antény
šíří koronavirus. Pojďme se na jednotlivé
konspirační teorie podívat.
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CORONA JAKO LÉK?

Další zprávy například tvrdí, že lék na
koronavirus je znám již dávno – má jít o mexické
pivo Corona. I když se to může zdát jako počin
nějakých vtipálků, někteří uživatelé tomu
evidentně skutečně věří.

DO STATISTIK I BEZ COVIDU

ŠÍŘENÍ PŘES 5G SÍTĚ
Ve Velké Británii došlo ke žhářským útokům
na vysílače, a to na základě dezinformací
tvrdících, že se koronavirus šíří skrze
proklínané 5G sítě. Teorie tvrdí, že Covid-19
tyto vysílače buď přímo způsobují, nebo že
tento typ signálu oslabuje imunitní systém
člověka. Přestože se jedná pouze o další
telekomunikační standard, který se tolik
neliší od LTE sítí, na internetu koluje mnoho
teorií ohledně škodlivosti 5G. Z technického
		
hlediska je to ale nemožné.

ROMAN PRYMULA
„Jeden ze zásadních mýtů je, že virus neexistuje
nebo byl zplozen uměle a byl stvořen k tomu,
aby zdecimoval lidstvo. Virus pravděpodobně
unikl z laboratoře, ale ne proto, že by tam byl
modifikován, pouze se s ním pracovalo jako v
běžné laboratoři.“

Mezi známé dezinformace patří i ta, kdy lékaři a
nemocnice u pacientů, kteří zemřeli například na
mrtvici, uvádějí jako příčinu úmrtí Covid. „Jedné
paní zemřela maminka, 92 let. Měla mrtvici a
lékaři do zprávy napsali, že umřela s covidem.
Když se dcera ohradila, že to tam nechce, že to
není pravda, že ho maminka neměla, tak jí řekli,
ať si to nechá pro sebe, ale že nemocnice díky
tomu dostane víc peněz od pojišťovny.“ uvádí
jedna uživatelka.
Opět jde o snahu zlehčovat situaci a vyvolat v
lidech pocit, že data a statistiky jsou zfalšované
a nepravdivé.

TEST NA KORONAVIRUS SLOUŽÍ K

OČIPOVÁNÍ OBYVATEL

Jak spolehlivě rozpoznat nakažené?
Podle čeho nastavit případná opatření?
Bez testování to nepůjde. Jedna z mnoha
dezinformací se logicky zaměřila právě na
testování. Podle ní je testovaným vkládán do
těla čip, na základě kterého mají být následně
sledováni. Po rozšíření této dezinformace se
zvedla vlna odpůrců testování, která začala
hlásat, že se nenechají čipovat. Technicky
je samozřejmě takřka nemožné, aby
testovanému pomocí tyčinky využívané u PCR
testů zavedli čip do nosu.

NÁSTROJ BILLA GATESE
Zřejmě
nejrozšířenější
k o n s p i ra č n í
teorie:
za
k o ro n av i ro v o u p a n d e m i í
stojí USA s Bill Gates. Snaží
se ovládnout celý svět. Říká
se, že Gates chce nakazit celou
planetu a pak všem státům draze prodávat
vakcínu. Sehrál tedy on hlavní roli v šíření
viru? Taková je nejrozšířenější dezinformace
týkající se současné pandemie. Přetřásají
ji dezinformační weby, šíří se také pomocí
řetězových emailů.

1 200 000
Tolik falešných příspěvků na sociálních
sítích a televizních kanálech informujících
o tom, že tvůrcem tohoto viru je sám
Bill Gates napočítala mediální analýza
společnosti Zignal Labs.

Foto článek: Koláž freepik, Zewlakk, Cnbc
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ODBORNICE NA DEZINFORMACE:

DEZINFORMACE MOHOU
OHROŽOVAT ŽIVOTY
Novinářka specializující se na
internetové dezinformace, Alena
Zikmundová, se exkluzivně pro
Presloviny vyjádřila k roli fake news
během koronavirové pandemie.
Začněme rovnou u toho nejdůležitějšího.
Ohrožují podle Vás dezinformace životy
Čechů?

Projevila se nějaká vlastnost Čechů?
Například přílišná důvěřivost řetězovým
mailům a hoaxům?

Dezinformace potenciálně životy Čechů
ohrožovat mohou. Obecně přemýšlíme
o dezinformacích spíše jako o něčem, co
posouvá veřejnou debatu a nějakým způsobem
formuje veřejné mínění. Tam jsou důsledky
těžko dohledatelné a projevují se po dlouhé
době. Už jsme tu ale měli případy jako byl
důchodce Balda, který mimo jiné na základě
manipulativních zpráv spáchal teroristický
čin ze strachu z migrantů a jen shodou
okolností se u toho nikomu nic nestalo.
Pokud se bavíme konkrétně o dezinformacích
ohledně Covidu-19, naštěstí se u nás zatím
vyskytl pouze jeden zdokumentovaný případ
otravy dezinfekcí v souvislosti s těmito
dezinformacemi a všechno dopadlo dobře. S
druhou vlnou a růstem počtu nakažených se
může stát, že poptávka po jednoduchém řešení
povede k dalším podobným případům.

Problematika dezinformací hranice příliš
nezná. Myslím, že v tomto ohledu se nijak
zásadně nelišíme.

Kdo je podle Vás tou hlavní skupinou, ve
které se hoaxy o Covidu-19 šiří? Jedná se
spíše o starší občany?
Nemyslím si, že by se jednalo o nějakou
jednoduše definovatelnou skupinu. Spíše je
spojuje nízká důvěra v tradiční média. Jsou
distribuční kanály, jako jsou řetězové emaily,
které se starších lidí týkají spíše, podle
průzkumů je rádi přeposílají, ale i mnoho
mladších konzumentů zpráv často nekriticky
přebírá informace ze sdílených titulků článků,
které ani nemuseli číst a sdílí je dál.
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Jak člověk pozná, že text není založený
na pravdě? Můžeme se fake news nějak
vyvarovat?
Žádný jednoduchý recept neexistuje, ale
je několik základních signálů, že text může
být nedůvěryhodný. Pokud nemá uvedeného
autora nebo je autor osoba bez jakékoli
digitální stopy nebo naopak má za sebou
opakovaně vyvracené lživé články. Když
je u článku manipulovaný obrázek, snaží
se vyvolávat strach, útočí na lidi nebo líčí
jen pohled jedné strany. Vyhnout se ale
dezinformacím zcela nelze.

Jaký máte názor na proběhlou demonstraci
na Staroměstském náměstí, kam zamířilo
spoustu podporovatelů teorie, že na
Covid-19 se neumírá či dokonce, že ani
neexistuje a celé je to smyšlené?
Na demonstraci přišli různí lidé s různými
motivacemi. Není překvapivé, že lidé nejsou
na stejné vlně se sadou opatření, která je
třeba existenciálně ohrožují a ke kterým
nevidí řešení ekonomických dopadů. Když
se k tomu přidá někdy chaotická komunikace
opatření ze strany vlády a nedostatečně
odůvodněné přepočítávání statistik, lidé
pak mohou být náchylnější k dezinformacím.
Zároveň někteří účastníci přišli spíše
vyvolávat konflikty nežli demonstrovat.
Může se jednat do budoucna o potenciálně
velmi výbušnou kombinaci.
Jste projektovou asistentkou v PSSI a
členkou týmu Fair Advertising, co je Vaším
cílem a náplní?
V rámci FairAdvertising se věnuji
sledování reklam, které se zobrazují na
dezinformačních webech a jejich následnému
tweetování. V tomto ohledu se nám potvrdilo,
že obrázky fungují nejlépe. V rámci PSSI se
podílím na různých výzkumných projektech
týkajících se dezinformací. V rámci obou
aktivit se snažíme na problém dezinformací
upozornit, zvyšovat obecné povědomí a
mimo jiné ukázat, že někdy je jejich vznik
motivován především výdělkem a jako zdroj
příjmů může sloužit inzerce zcela seriózních
firem, které o konkrétním zobrazení ani
nemusejí vědět.

FAKE NEWS

(anglicky falešné zprávy)
Tento pojem se obecně používá pro nepravdivé,
zkreslené případně zcela lživé zprávy.
Anglická verze Wikipedie definuje fake
news jako neologismus, používaný pro
odkazování na vymyšlené zprávy. Tento typ
zpráv, nacházejících se v tradičních médiích,
sociálních mediích, či na fake news webech,
není založen na faktech, ale jsou překládány
jako fakticky správné. Propaganda také může
být fake news.“

ALENA
ZIKMUNDOVÁ
Redaktorka EuroZpravy.cz
Je projektovou asistentkou v Prague
Security Studies Institute a členkou
týmu Fair Advertising. Dlouhodobě
se věnuje boji proti dezinformacím
na internetu.

10/2020
Foto článek: archiv AZ, pikist.com, pixabay, pixnio.com
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ŠKOLA

VYHODNOCENÍ
ANKET 2020

+ KOMENTÁŘ
ŘEDITELE ŠKOLY

R E D A K C E

Jako tradičně ředitel vyhodnotil ankety,
které vyplnili studenti na závěr besed. Byly
vytvořeny tabulky a celkové hodnocení
informací od studentů a pedagogů. Níže
přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.

SILNÉ STRÁNKY Z POHLEDU
STUDENTŮ A UČITELŮ
Je logické, že každá sociální skupina má trochu jiný
náhled, daný svým postavením v systému školy,
nicméně v našem případě se shodují poměrně dost.
Nuže, podívejme se na nejsilnější stránky školy z
pohledu obou sociálních skupin.

STUDENTI
Vybavení školy
Velké množství aktivit pro studenty, projekty
Bufet
Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy
Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

UČITELÉ
Vybavení školy
Kvalitní studenti
Velké množství aktivit pro studenty, projekty
Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy
Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory, PR školy

Jak se tedy zdá, pedagogové ocenili kvalitu
studentů, ti zase kvalitu bufetu, jinak se na dalších
čtyřech nejsilnějších stránkách školy shodli.
„Za sebe chci této příležitosti využít a poděkovat
za přímo projevenou důvěru od 37% učitelů a 40%
studentů. Také mě velmi těší, že obě sociální skupiny
oceňují i věci, které osobně propaguji či přímo
zajišťuji, tedy shánění prostředků na vybavení školy
či změny v systému výuky, přístupu ke studentům,
podporu jejich aktivního zapojení do chodu školy,
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do projektů apod. Tato shoda pedagogů a studentů
mě velice těší a zároveň ji beru jako závazek, abych
v těchto aktivitách pokračoval.“
Pro pobavení jeden vzkaz řediteli od studenta
druhého ročníku: „Vypadáte jako skřítek, ale cool
skřítek.“

SLABÉ STRÁNKY Z POHLEDU
STUDENTŮ A UČITELŮ

PODPORUJEME
SVÉHO ŠERIFA?
V souvislosti s předchozí otázkou bych si teď
dovolil porovnat, jak přistupují k mojí vizi
vzdělávání pro 21. století studenti a učitelé.
Posuďme sami u následných řádek. U učitelů
jsem přidal ještě kolonku částečně souhlasím
a podporuji, neboť to někteří z nich k otázce
připsali.

UČITELÉ		 							STUDENTI
65,85%
S VIZÍ ŘEDITELE SE ZTOTOŽŇUJI A PODPORUJI JI
75,53%
7,32%
JE MI TO JEDNO						21,65%
9,76%
S VIZÍ ŘEDITELE NESOUHLASÍM				2,12%
9,76%		
ČÁSTEČNĚ S VIZÍ ŘEDITELE SOUHLASÍM		 X

STUDENTI

Poznámka: Pokud nesedí součet procent, tak proto, že
někteří na otázku neodpověděli.

Někteří učitelé
Dočasné omezení šaten, botníky
Rozvrh
Virtuální škola
Některé třídy, vybavení, vzhled

Pokud tedy připočtu u učitelů těch 10%, kteří se
mnou souhlasí částečně, tak učitelé i studenti
ze tří čtvrtin moje představy o vzdělávání
pro 21. století sdílejí, a jen 10% učitelů a 2%
studentů s touto vizí jednoznačně nesouhlasí.
Dalším je to jedno. U studentů předpokládám,
že těch 20% z nich prostě chce jen získat
maturitní vysvědčení a neřeší, jaké znalosti a
dovednosti si ze školy odnese a jak je později
bude moci v reálném životě využít.

UČITELÉ
Klima na škole, nejednotný sbor
Mnoho studentů ve třídách
Někteří učitelé
Chybí kmenové třídy
Ředitel,vedení školy, absence jednotného informačního
portálu, vybavení neodborných učeben

„U učitelů jsem uvedl na pátém místě tři
definované slabé stránky, které tak shodně
označilo 12,2% z nich. Když se na oba sloupce
podíváme, tak opět v něčem panuje shoda. U
studentů problém s některými učiteli označilo
31,3% z nich, tedy téměř třetina. U učitelů 22%
z nich trápí nesoulad v jejich sociální skupině.
Což logicky neuniklo ani studentům, ti si také
všimli nejednotnosti pedagogického sboru
a faktu, že ne všichni pedagogové podporují
moji vizi výuky pro 21. století. O tom se zmínili
ve svých vyjádřeních v anketách. Studenti
rovněž některým učitelům často vyčítají jejich
permanentní negativní naladění, nevstřícnost,
neochotu. Ale uvědomují si, že se to zdaleka
netýká všech učitelů. Ba naopak, mnohé jiné
ve svých vyjádřeních velmi oceňují.“ popisuje
ředitel vyhodnocování anket.

10/2020
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PODROBNÉ STATISTIKY
Celkové výsledky ze září 2020:
ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA

67
62

73
54

97
84

237
200

ANKETY
2020
Vybavení školy

Studentský klub
Výsledky
učitelé:
Výsledky
učitelé:

15

10

15

55
5562
184
66
6650 21 168
4536 15 128
45
3826 17
30
23 15
27
22 19
19
1015
15
15 15
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12 35
8 27
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2,3 2,49

41 33 57
17 32 13
9 29 10
13
18
12
12
8 9 8
1
8 6

7
6
5
5
5

ZÁVODNĚ SPORTUJI

STUDENTI

UČITELÉ

POČET

POČET

107

6

3.R

4.R

SUMA

41
17
9
13
12
8SUMA
1

57
13
10
18
12
8
6

133
57
37
36
33
32
29

133
57
37
36
33
32
29

UČITELÉ

18
5
9
16
22

12
8
6

Někteří učitelé
Chybí kmenové třídy
Ředitel, vedení školy
Absence jednotného informačního portálu
Vybavení neodborných učeben
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2.R

35
27
57
133
13
57
18
SUMA
103.R
374.R
5
18
36
12 41
3357
133
9
8 17
3213
57
3.R 16 4.R
6 2.R29
9
10
37
13
18
36
22

4.R

85
68
HODNOCENÍ ONLINE VÝUKY
66 STUDENTI
UČITELÉ
49
44
40
ZNÁMKA
ZNÁMKA

STUDENTI

Někteří
učitelé
Některé třídy,
vzhled, vybavení
9
Schody omezení šaten, botníky
16
Dočasné
Chybí kmenové třídy
22
Rozvrh
Virtuální
škola
Výsledky
učitelé:
Některé třídy, vzhled, vybavení
Schody
Klima na škola, nejednotný sbor
Chybí
kmenové
třídy ve třídách
Mnoho
studentů

85
68
66
49
44
40

38
30
27
19
10
15

SLABÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Dočasné omezení šaten, botníky
35
41
27
17
Rozvrh
2.R
18
9
Virtuální škola
5
13
9
12
35
Některé třídy, vzhled, vybavení
16
827
22
1
Schody
Rozvrh
18
Virtuální
škola
5
Chybí kmenové třídy

Někteří učitelé
Dočasné omezení šaten, botníky
ODPOVĚDI
Rozvrh
Virtuální škola
Některé
třídy,
vzhled, vybavení
Někteří
učitelé
Schody
Dočasné omezení šaten, botníky
ODPOVĚDI
Chybí
kmenové třídy

13
12
11
8
7
7
7
SUMA

184
168
128

184
168
128

UČITELÉ

15
13

7
7
7

3.R

15

22
19
16

Celkové výsledky ze září 2020:

Přístup ke studentům, komunikace
o studium na škole
Někteří učitelé
2.R

8538
68
30
66
27
49
4419
4010

26
23
22
15
15
10

SILNÉ STRÁNKY

Výsledky učitelé:

Velký zájem žáků
ODPOVĚDI

SUMA

67
62
55
73
97
50 237 66
97 52 237
54
84
200
84 47200
36
45

Vybavení školy
22
Vybavení
školy
Kvalitní
studenti,
jejich počet
19
Vybavení školy
22
Velké
množství
aktivit projejich
studenty,
16
Kvalitní
studenti,
počet
Kvalitní studenti, jejich počet
19
projekty
Ředitel,
stáláaktivit
snaha
opro
rozvoj
školy
15
Velké
množství
aktivit
pro
studenty,
Velkévedení,
množství
studenty,
16
Nový
výukový program, MVOP, DVOP,
13
projekty
projekty
obory
Ředitel, vedení,
stálá snaha o rozvoj školy školy
15
Ředitel,
PR
školy, DODvedení, stálá snaha o rozvoj
13
Novýškoly
výukový program, MVOP, DVOP, 12
13
Poloha
Nový
obory výukový program, MVOP, DVOP,
Prestiž,
pověst
školy
11
obory
PR školy,
DOD
13
Neomezené
možnosti
8
PR
školy,
DOD variací výuky
Poloha
školy
12
Pedagogický sbor
7
Prestiž,
pověst
11
Poloha
školy školy
Přístup
ke studentům,
komunikace
7
Neomezené
možnosti
variací
8
Velký
zájem žáků
o studium
na školevýuky
7
Prestiž,
pověst
školy

Pedagogický sbor
Neomezené možnosti variací výuky
Přístup
ke studentům, komunikace
ODPOVĚDI
Pedagogický
sbor
Velký zájem žáků
o studium na škole

4.R

SUMA

STUDENTI

Studentský klub

3.R

4.R

SILNÉ STRÁNKY

Celkové výsledky ze září 2020:
Celkové
ze záříaktivit
2020: pro studenty,
Velkévýsledky
množství
2.R
ODPOVĚDI
projekty
2.R
3.R
ODPOVĚDI
Bufet
Vybavení školy
67
Ředitel,
vedení, stálá snaha o rozvoj
Vybavení
školy
67 školy
73
Velké
množství
aktivit
pro studenty, 62
62
Velké
množství
aktivit
pro
studenty,
54
Nový
výukový program, MVOP, DVOP,
projekty
projekty
Bufet
67
obory
Bufet
67
62
Pedagogický
Ředitel,
vedení,
stálá
o rozvoj
52
Ředitel,
vedení,
stálásbor
snahasnaha
o rozvoj
školy školy
52
50
Nový
výukový
program,
MVOP,MVOP,
DVOP, DVOP, 47
36
Nový
výukový
program,
47
Mladí
učitelé
obory
obory
Pedagogický
sbor
21
26
Někteří
učitelé
Pedagogický sbor
21
Mladí učitelé
15
23
Mladí učitelé
15
Přístup
ke
studentům,
komunikace
Někteří učitelé
17
22
Někteří
učitelé
17
Prestiž,
pověst komunikace
školy
Přístup
ke studentům,
15
15
Přístup
ke studentům,
komunikace
Prestiž,
pověst
školy
19
1515
Studentský
klub
Prestiž, pověst školy
19

CELÁ ANKETA NA WWW.PRESLOVINY.CZ
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VÝSLEDKY ANKETY

OČIMA

STUDENTŮ

PODPORUJEME
SVÉHO ŠERIFA?

NÁLADA NA ŠKOLE?
M AT O U Š VAV Ř I N A

ŠIMON TUPÝ

Dne 29.9 byly zveřejněny výsledky ankety
pro studenty a kantory Smíchovské SPŠ – mne
překvapila část s názvem „Podporujeme svého
šerifa?“ – konkrétně její výsledek – z ankety
vyšlo, že pouze zhruba 65 % učitelského
sboru souhlasí s vizí ředitele, tento výsledek
mi přijde krajně neuspokojivý, dle mne by
měl učitelský sbor z valné většiny souhlasit a
podporovat vizi ředitele, dále jsem také zjistil,
že 7 % učitelského sboru vize ředitele nezajímá.
Toto je dle mého (neprofesionálního) názoru
neoptimální. Svůj komentář bych rád ukončil
s mým (neprofesionálním) názorem: učitelé by
měli s vizí ředitele plně souhlasit, v případě, že
učitelský sbor s ředitelem nesouhlasí, vznikají
rozpory, které nadále vedou k neefektivitě
sboru.

SLABINY ŠKOLY?
JINDŘICH TOMEK

Všichni víme, že Smíchovská střední průmyslová
škola je škola s úžasnými možnostmi, perfektním
vybavením a naprostou volností ke vzdělání.
Známe ale i její slabiny? Nic není dokonalé, ale
víte, co není dokonalé na SSPŠ?
Za prvé jsou to někteří učitelé, kteří se na
školu se zaměřením na IT vůbec nehodí. Tito
učitelé nejsou fandové notebooků a telefonů a
nejraději by chtěli učit „postaru“. Za druhé je to
všech oblíbená virtuální škola. Tahle věc nejde
přes prsty snad nikomu, koho známe. Naštěstí
už se pracuje na náhradě. Za třetí je to vybavení
neodborných tříd.
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PJiž tradičně se na naší škole v září anonymně
vyplňovaly ankety ohledně spokojenosti jak studentů,
tak i učitelů. Některé odpovědi mě zaujalyvíce, některé
jsem očekával, vyskytly se ale i vtipné.
S ohledem na špičkové vybavení školy v českých
poměrech se jako nejsilnější stránka nedalo očekávat
nic jiného. Mezi velké výhody řadí jak studenti, tak
učitelé taktéž velmi mnoho aktivit pro studenty a
různé projekty, díky čemu naše škola nad ostatními
vyniká, podobně jako právě ve vybavení. Dle studentů
se na třetí nejsilnější stránce umístil bufet pod
vedenímAleny Šilhánkové, s čímž mohu jen souhlasit.

SHODA ODPOVĚDÍ
MARTIN ŠVORC

Překvapilo mě, že se ve většině případů moje
názory shodovaly s názory ostatních. Další
zajímavostí je, že i výsledky učitelských a
studentských anket se velmi podobaly, hlavně
v tom, že si v obou případech stěžují na učitelský
sbor.
Zajímavou otázkou je otázka číslo devět, kde
učitelé a studenti hodnotí svou spokojenost
na této škole, protože v učitelské anketě jsou
čtyři 4 a dvě 5 (nejhorší hodnocení). Nechápu,
jak může šest učitelů dobrovolně pracovat na
škole, když ji hodnotí takto. (Třeba mají krví
podepsanou smlouvu o doživotní práci na
SSPŠ??)
Rozhodně si nemyslím, že je dobrý nápad mít
kolem sebe tolik učitelů, kteří jsou takhle
nespokojení, protože to rozhodně nemusí mít
dobrý vliv na průběh hodin a na jejich kvalitu.

Pedagogové uvádějí samotné studenty jako silnou
stranu, dále také snahu ředitele o rozvoj výuky
k modernějšímu stylu, což samozřejmě oceňují i
studenti, jelikož pro ně to znamená méně „biflovací“
látky, která se nyní po studentech požaduje.

Jako velice úsměvná mi přišla poznámka na osobu
pana ředitele: „Vypadáte jako skřítek, ale cool skřítek!“.
Zřejmě jsme se shodli s učiteli, že někteří učitelé nemají
ideální styl vyučování, z čehož plyne nesjednocený
sbor a šířící se pomluvy mezi učiteli. Pedagogové
označili jako slabou stránku i vedení školy a ředitele,
s čímž studenti nesouhlasí.
Naprostá většina populace, co se okolo naší školy
pohybuje našeho šerifa podporuje, u studentů je to
celých 75%, u učitelů je to o něco méně. 10% pedagogů
s vizí nesouhlasí a raději by stále učili podle zažitého
stylu.
Čtvrtina studentů závodně sportuje, což mě osobně
překvapilo z důvodu, že moc spolužáků, co by
sportovalo neznám.Téměřpolovina studentů a pětina
učitelů pracuje na brigádách mimo IT, zatímco pouze
pětina na obou stranách pracuje v oblasti IT.

BUFET VLÁDNE...

Škola se prezentuje velmi působivě a spolu se svojí
prestiží je známá široko daleko. O čem se však ne
všude ví, je bezkonkurenční školní bufet.

Zprvu bych se na věc podíval obecně. Řekl bych, že
vytvoření anket je poměrně dobrý nápad a způsob,
jak se od studentů i učitelů dozvědět názory na
spoustu věcí. Pravděpodobně nastanou i situace,
kdy se mnoho z tázaných bude při vyplňování
anket cítit vytíženě či otráveně. Možná i dokonce
ankety vyplní bezhlavě, jen aby ji už měli za
sebou. Je asi všeobecně známo, že se většina
lidí ke svým kritickým názorům nebude hlásit a
nesdělí je nahlas. Anonymní ankety tedy rozhodně
představují způsob, jak se dozvědět i ty upřímné,
avšak poněkud nenávistné myšlenky.

Kdo na školu chodí a do bufetu již někdy zavítal,
určitě ví, že právě tento bufet patří nepochybně
mezi nejsilnější stránky školy. Jako pravidelný
návštěvník mohu jedině doporučit. Z velkého
výběru jak kupovaných, tak podomácku
vyráběných pochoutek si vybere opravdu každý.
Troufám si říct, že právě bufet dokáže zpříjemnit i
ten nejdelší školní den úplně každému.

KRISTIÁN ULRYCH

Když se na věc podíváme podrobněji, můžeme se
podívat na nejlepší odpovědi a výsledky anket
pana ředitele Ing. Radka Sáblíka. Jak by se od IT
školy očekávalo, asi nikoho nepřekvapí, že mezi
nejlépe hodnocené parametry školy patřívybavení.
Dalším velmi pozitivně hodnoceným parametrem
je nepochybně velké množství projektů a mnoha
dalších aktivit, do kterých se studenti mohou
zapojit.
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OČIMA
VYSOKOŠKOLSKÉ
VZDĚLÁNÍ NESTAČÍ
MARTIN HOFMAN

Čím dál, tím víc lidí má vysokoškolské vzdělání, ale
diplomnenahradíschopnostkomunikovatčischopnost
zamyšlení. Školyvrozvoji komunikace nepomáhají.
Vysokoškolské vzdělání má hodně lidí, ale někteří
neumí komunikovat, zamyslet se či vysvětlit něco
druhé osobě. Vlastimil Vondruška se ve svém článku„
Nekomunikujeme,přestojsme“zamýšlínadsoučasnou
komunikacímezilidmiapříčinamiúbytkudiskuzí.
„Ve školách se už dávno neučí, jak rozumět textům a
jak obhajovat nějakou myšlenku.“ tvrdí autor a já jako
žák střední školy s ním souhlasím. Vpředmětech jako
je dějepis, chemie nebo občanská nauka se učíme
mnoho faktů a nevyvoláme tak diskuzi. Na druhou
stranudějepisjedůležitýproto,abyselidstvoponaučilo
z minulosti a nedělalo ty samé chybu. Občanská nauka
je dobrá na základy slušného chování (to bychom měli
všichni znát) nebo lidských vztahů. K tomu je ale také
potřebavytvořitsisvůjvlastnínázor, názorprezentovat
a nakonec také obhájit.Tytověci jsou někdy důležitější
než učivo samo. Žáci ve školách se někdy bojí vytvořit
diskuzi, protože si myslí, že učitel mávždy pravdu.Také
velkou roli může hrát stres nebo zesměšnění před
třídou. Toto není správné. Žáci by měli být schopni
přednášetpředtřídou,abyodstranilistres.Vzaměstnání
tutovelice důležitou schopnost uplatní.Totéž platí i pro
obhajobu svých názorů. Umění obhajoby a prezentace
pomůže ve všech oblastech- v politice, zaměstnání, na
přednáškách a takévběžném životě.
Pokudbudoulidétytoschopnostivylepšovatjižodškoly,
tak se začnevíce hovořit místo posílání elektronických
zpráv. Televizní debaty bude sledovat více lidí a budou
zajímavější.Vběžném životě se lidé začnou mezi sebou
více bavit.To by bylo pro náš život dobře.
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STUDENTŮ
MĚNÍ AMD ZAMĚŘENÍ?
MARTIN HANZLÍK

Nedávno společnost AMD vydala svůj nejnovější
produkt, který nikdo nečekal. Kolo. Sice AMD není
přímo jejichvýrobcem, pouze na ně přidává své jméno
a logo.Jde o kola městská, ale i horská. K parametrům
patří 21 rychlostí, 26palcová kola a 18,5palcový rám.
Horská varianta má odpruženou vidlici i rám, který
může být buď černý, nebo bílý. Kola jsou dostupná
v oranžové, světlé a černé. Silniční varianta má jen
jednu rychlost a žádná barevná kola. Toto celé je k
dostání za $300 (cca 6800Kč), bohužel však jen ve
spojených státech.

SKANDÁL: DALŠÍ OBĚŤ
ZÁCHODOVÉHO ŠÍLENSTVÍ
LUKÁŠ PROCHÁZKA

Na adaptačním kurzu tříd prvního ročníku
se stalo neštěstí. Nejmenovaný student 1.A
se stal obětí záchodové kabinky, která nešla
odemknout. Jeho chrabří spolužáci se mu snažili,
seč jim síly stačily, pomoci, ale marně. Nakonec
pochopili, že je odsouzen k záhubě a šli na večeři.
„Oni fakt odešli“, to byl a poslední slova oběti.
Z jiného pohledu se adaptační kurz prvních
ročníků velmi vyvedl. Cestou se sice porouchal
jeden autobus a učitelé si mysleli, že nejlepší
řešení bude jít rybařit do pole, ale jinak proběhla
celá akce bez problémů. Smyslem pobytu bylo

ADAPŤÁK - GULAG
V O J T Ě C H P L AT I L

IN CZECHIA WE DON‘T
SAY
J I Ř Í JA N O U Š E K

Účet @czechia_t se s koncem prázdnin stal hitem
českého twitterového světa. Takto to vypadá,
když Jaroslav Salon z Hradce Králové (@czechia_t)
dostane převratný nápad. Dříve snil o práci v
reklamce a dnes sní reklamky o něm.
V rozhovoru pro časopis Forbes řekl: „Šlo mi o to
předvést, že když mladí lidé chtějí něco dokázat,
nemusí mít praxi ani kontakty, ale stačí jim nápad
a chuť, zároveň jsem chtěl mít argument pro
agentury, že je za mnou reálně nějaká práce.“

Žáci prvního ročníku SSPŠ museli přežívat v příšerných
podmínkách. „Nechtěli nám dát teplé povlečení a namísto
toho jsme spali pouze v prostěradlech v -10°C!” tvrdí žák
1.A, Vojtěch Platil. „Vstávali jsme dříve, než vyšlo slunce.”
Řekl Šimon Šrámek, žák 1.A. SSPŠ sevždy tvářilave světle
médií jako profesionální a moderní instituce se skvělou
disciplínou. Je to však pravda? Dle výpovědi dvou žáků z
adaptačního kurzu tomu tak bohužel není. „Ředitel nám
pořád tvrdil, jak žáci raději zůstanou pod jeho křídly a
následně učí ostatní žáky jeho ideologii. Skoro tovypadalo
jako sekta!” vypověděl Vojtěch Platil. „Pouze jedinkrát
jsem se opovážil s ředitelem nesouhlasit. Můj nesouhlas
byl odměněn trestem. Potopil mě na dno bazénu a dokud
jsem neřekl, že souhlasím, držel mě pod vodou pořád
dál.“ zavzpomínal Šimon Šrámek. Ing. Radko Sáblík je ve
funkci ředitele 18 let. Za tuto dobu se obklopil pouze svými
obdivovateli a je těžké zjistit, co se mu honí hlavou. „Pořád
vykládal o motivaci, proč ho uctívat. Zmátl tím celou třídu.”
řekl Vojtěch Platil. „Spíše než adapťák to připomínalo
gulag. Jídlo dostal jen ten, kdo byl zdravý a pracovitý.
Měli jsme přesně vymezený čas na stravování, když

seznámit se s vlastními spolužáky, s ostatními
třídami prvního ročníku a učitelským sborem
nebo alespoň s těmi učiteli, co se mohli dostavit.
Po dobu pobytu se hrály především seznamovací
hry, ale také se hrály hry na týmy, kdy týmy byly
samotné třídy a ty mezi sebou soutěžily. Za tyto
soutěže sbíraly třídy body a na konci pobytu
se konal závěrečný běh, při kterém probíhaly
sázky na závodníky. Naše třída, co se týče bodů,
nedopadla nejslavněji, ale celý pobyt jsme si
moc
užili
a zároveň
jsme splnili
i jeho účel,
kterým bylo,
seznámit se.

jsme to nestihli, byli jsme o hladu.” Chápeme, že
vedoucí chtěli dodržovat hygienu, ale mučit studenty
je protiprávní. Zároveň místo volného sprchování byli
studenti nuceni nabíhat do potoka, aby měli vedoucí
teplouvoduve sprchách. Dále bylivysíláni na stanoviště,
kde jevedoucí cvičilive střelbě spalnými zbraněmi na cíl.
Důvod, proč je tuto dovednost učili, nám zůstává záhadou.
Studenti také chodili hladové pochody, kde se museli
orientovat pouze za pomocí mapy a busoly.Jeden žák z 1.A,
Jakub Hanuš, se pokusil uprchnout.Vedoucí ho dostali za
dvanáct hodin na cestě do Prahy. „Jakmile ho přivedli zpět,
byl úplně jako vyměněný. Největší rebel naší třídy a oni
ho zpacifikovali za 12 hodin.” podivil seVojtěch Platil. Žáci
prvního ročníku zažili nejhorší 3 dny svého života. Situace
by měla být prošetřena policií, ale neexistuje nikdo, kdo
by se opovážil postavit Radku Sáblíkovi a jeho sektě. Celý
tento text je smyšlenáverze toho, co se doopravdy stalo.

Slouží pro pobavení!

10/2020
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ROZHOVOR

CHYTRÁ ŠKOLA S
CHYTROU FARMOU?
L U K Á Š

K A V A L Í R

Profesor Jan Tesař na SSPŠ vyučuje
obory budoucnosti, jako například IoT a
připravuje projekty, které zaujmou nejen
studenty. Připravili jsme pro vás rozhovor
o zajímavých novinkách.
Mohl byste studentům, kteří Vás zatím neměli
šanci poznat, přiblížit Vaši práci na škole?

Vybudovala se zde nová IoT laboratoř, co vše se
zde studenti mohou naučit?
Primárně jde o práci s PLC, senzory a daty. Studenti
se naučí konfigurovat a později programovat
výpočetní jednotky v chytrém domě. Tyto PLC
(výpočetní jednotky) lze ale použít od již zmíněné
tramvaje až po hotel, takže se nejedná o příliš
úzkou specializaci. Zároveň získají, jak už jsem
řekl, zkušenosti s různými senzory, které měří
celou řadu parametrů ovzduší a dalších veličin,
například detekci pohybu, vzdálenosti a jiné. No
a v nepolední řadě je následně potřeba naměřená
data umět zpracovat a přenášet pomocí internetu
či jiných lokálních sítí.
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Jde o snahu pěstovat přímo ve městě ekologickým
způsobem určité spektrum potravin, které se pak
nemusí dovážet z ostatních zemí či koutů naší
republiky. Zároveň budou produkty maximálně
čerstvé a v bio kvalitě. Hydroponické pěstování
nevyžaduje využití herbicidů a pesticidů, zároveň
rostliny rostou rychleji oproti konvenčním
způsobům pěstování a celkově se spotřebuje o 90%
méně vody. Ušetřené emise na dopravě nemusím
ani vysvětlovat. Jedná se o dva typy systémů. A to
vnitřní a ten, který mohou studenti a pedagogové
vidět na střeše. S kolegy tedy v prostorách školy
takovou farmu vyvíjíme a snažíme se ji maximálně
automatizovat tak, aby byla téměř bezúdržbová.
Také se v tomto projektu angažují studenti v rámci
svých projektů i volného času. Uvítáme i další
zájemce!
To zní zajímavě, plánujete další rozvoj této
farmy?
Určitě ano. Otázkou je samozřejmě prostor. Rádi
bychom ji rozšířili do větších prostor uvnitř školy
ale otázkou je, zda se zde nachází vhodné místo.
Doufáme, že se nám nějaké podaří najít. Ať už to
dopadne s hledáním ve škole jakkoliv, ve vývoji
budeme pokračovat.
Jsou v plánu nějaké další novinky pro studenty,
kteří by chtěli studovat předmět Technologie
chytrých domů a měst?
Novinky přichází neustále. Jak jsem již zmínil,
snažím se domlouvat zajímavé projekty, exkurze
či přednášky odborníků z praxe. Aktuální projekt
je získávání dat díky senzoru na mazací tramvaji,
ale jsem si jistý, že se brzy objeví zase nějaký
jiný. Nedávno to bylo chytré parkoviště, tedy
parkoviště uvnitř vnitrobloku školy, které je
osazeno IoT senzory detekující zaparkovaná
vozidla. Případné zájemce o vývoj nějaké webovky s
hezkou infografikou opět uvítám. Dále pak neustále
probíhá vývoj chytrého domu a implementace
nových technologií. Takže je určitě na co se těšit.

Foto článek: MDP, archiv JT

Aktuálně zde učím několik předmětů včetně
maturitního předmětu Technologie chytrých
domů a měst, programování a další. Mimo rozvrh
se starám a dále rozvíjím laboratoř IoT, s kolegy
vyvíjíme automatizovanou hydroponickou
farmu, účastním se na mnoha akcích školy, jako
řečník na konferencích či různých stáncích. Dále
s kolegy domlouvám nejrůznější spolupráce a
zajímavé projekty se zástupci firem i státních
institucí. Aktuálně řešíme projekt IoT senzoru na
mazací tramvaji, který jezdí po celé Praze téměř
bez přestávky a měří snad 15 parametrů ovzduší.
Projekt začali kluci v rámci studentského projektu
a budu rád, pokud se někdo ujme zpracování
reálných dat, které neustále sbíráme. Tento projekt
byl například ve spolupráci s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy a Českými radiokomunikacemi.

Již jste zmínil nově vybudovanou hydroponickou
farmu, seznámíte s ní naše čtenáře?

10/2020
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AKTUÁLNĚ

DRUHÁ VLNA A ONLINE
VÝUKA V DOBĚ COVID-19
Foto článek: Pexels, koláž freepik

J A K U B

Většina lidí se zřejmě diví, proč jsme na druhou
vlnu nebyli v podstatě vůbec připraveni. Hlavně
je to kvůli tomu, jak jsme první vlnu zvládli a
mysleli jsme si, že máme nejhorší za sebou.
Snad se situace v České republice začne pomalu
zlepšovat. Kromě školství je zasažena také
ekonomika a dopady ekonomické krize vyvolané
virem Covid-19 jsou a ještě budou velké.

M I R O Š N Í K

Druhá vlna Covid-19 v České republice
začala, vidíme zvýšení úrovně
opatření, zvýšené počty nakažených,
a také změny v online výuce.
Již na začátku září se začaly počty případů
nakažených nezadržitelně zvyšovat, a to se
prozatím nezměnilo. Česká republika je na tom
momentálně nejhůř nejen v celé Evropě, ale
také na světě (22/10/2020). Máme nejrychlejší
rozšíření nákazy ve smyslu přepočtu nakažených
na 100 000 obyvatel. Vláda již nařídila uzavření
všech maloobchodů a služeb, až na prodejny se
základním sortimentem. Také nařídila omezení
pohybu a kontaktu, kromě cest do práce, za
rodinou, na nákup a k lékaři. Roušky jsou také
povinné venku.
Co vnímáme je, že se kvalita online výuky ve
většině případů zlepšila , zatímco při první vlně
na to školy nebyly a ani nemohly být z různých
důvodů úplně připraveny. Online výuka na
SSPŠ nyní probíhá plně přes Microsoft Teams
a Moodle. Učitelé jsou schopni si také stáhnout
prezenční listinu, aby mohli kontrolovat, kdo se
výuky zúčastnil.
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„Zcela jistě měly smysl na jaře, a také mají
smysl dnes. Nebylo by vůbec špatné si na
roušky zvykat, pokud je třeba někdo nějak
jinak nemocen. Určitě to zabrání šíření
kapénkových infekcí. Je to prostě výraz
ohleduplnosti.“ píše opět jeden ze studentů
k otázce okolo nošení roušek na veřejnosti.
„Chápu, proč by se roušky měly nosit v MHD
a v obchodech, ale venku ne. Mám problémy s
dýcháním a roušku si musím občas sundávat,
abych se neudusil.“ odpověděl student s trochu
odlišným názorem.

PRESLOVINY
O D S T U D E N T Ů ... P R O V Š E C H N Y !

Vytvořil jsem anketu pro některé studenty a
učitele na Smíchovské SPŠ, abych zjistil jejich
názory na tuto situaci, a také ohledně online
výuky na škole. Většině studentů, kterým jsem
anketu mohl poslat přijde prezenční výuka lepší
než online, ale chápou, proč vlastně online výuku
potřebujeme.

COVID V ČESKU:

DEZINFORMACE A
FAKTA
STRANY 2-5

„Je to pro mě nová zkušenost. Myslím si, že se
naše škola adaptovala výborně, a nahradila
nám běžnou výuku ve škole. Nenahradí to sice
běžný výklad od učitele, ale jako náhrada v
nouzovém stavu je to určitě dobrá náhrada
místo normální výuky.“ napsal jeden se
studentů k otázce, která se jich ptala na to, co si
myslí o online výuce. „Online výuka samozřejmě
pomohla v této situaci. Zasílání úkolů přes
Teams a Moodle je dobré, jelikož je to více
organizované. Online hodiny dodávají lidský
rozměr a zajišťují zpětnou vazbu.“ napsal další.
Většina studentů také souhlasila s tím, že se
roušky musí povinně nosit, i když to velikou část
z nich irituje. Rozdíly v názorech na toto téma
jsou často velké.

10/2020

17

ROZHOVOR

SKROMNÝ GENERÁL,
ZVÍDAVÍ STUDENTI,
SPOKOJENÍ UČITELÉ

W W W.PRESLOVIN Y.CZ
velmi vstřícně a velmi skromně. Možná i proto,
že v životě dosáhl mnoha úspěchů, má za sebou
studium na elitní důstojnické škole ve Velké
Británii i v kurzu Rangers, a své si prožil i na
zahraničních misích, kdy stál proti nepříteli s
reálnými zbraněmi, z nichž mohla kdykoli přijít
smrt. Nyní bojuje s nepřítelem, který sedí za
klávesnicemi svých počítačů a připravuje útoky
na různé osoby či cíle v České republice. Padá
dotaz na nedávné hackerské útoky na české
nemocnice.
„Spolupracovali jsme na tom s policií i
tajnými službami. Museli jsme se dohodnout,
protože každou složku primárně zajímá něco
jiného. Nás situace, jak k tomu došlo a zda
něco podobného nehrozí jiným objektům
v republice, policie má zájem vypátrat
pachatele a postavit ho před soud a tajné
služby zkoumají, odkud útoky přišly, kdo
za nimi stál a zda nemůže být ohrožena
bezpečnost našeho státu,“ vysvětluje Karel
Řehka.
„Může být někdo potrestán, když nezajistí
ochranu svých zařízení a z nich pak někdo
zaútočí třeba na jiný stát?“ ptá se další
student.

R E D A K C E
Generál Karel Řehka, ředitel
Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost (NÚKIB),
navštívil Smíchovskou SPŠ. Natočil
v Mediálním studiu Mediálního domu
Preslova video pro svou organizaci,
poskytl pro mediální dům rozhovor a
besedoval se studenty a učiteli oboru
vzdělávání Kybernetická bezpečnost.
„Jak jste se vlastně stal ředitelem NÚKIB?“
„Ředitele NÚKIB jmenuje vláda České
republiky. Ta se rozhodla vyhlásit výběrové
řízení, ve kterém uchazeče hodnotili
zástupci různých tajných služeb, vlády, ale
také zástupci opozice, aby byla deklarována
transparentnost výběrového řízení. Mně
oslovili někteří lidé z NÚKIB, se kterými jsem
již dříve spolupracoval. Tak jsem se přihlásil,
představil svou koncepci, absolvoval různé
pohovory v češtině i angličtině a nakonec byl
vybrán.
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Kdyby se tak nestalo, tak bych zůstal v
armádě a pokračoval ve své funkci velitele
mezinárodního kontingentu NATO v Pobaltí,“
odpovídá Karel Řehka na dotaz studenta
Smíchovské SPŠ, se kterými beseduje v
Kybernetickém polygonu.
Padá mnoho různých otázek, které se
převážně týkají činnosti NÚKIB, ale i dalších
bezpečnostních a tajných služeb České
republiky. Před touto besedou Karel Řehka
absolvoval na Smíchovské SPŠ natáčení
videa pro svou organizaci v Mediálním studiu
Mediálního domu Preslova a také pro tento
mediální dům poskytl rozhovor.
„Je skvělé, že se kybernetická bezpečnost
bude vyučovat také na středních školách.
O té vaší jsem již hodně slyšel a vím o ní,
nejen z vyprávění od vašeho pana ředitele.
Vím o vašich úspěších a jsem rád, že zde u
vás rostou odborníci, které bude náš stát v
budoucnu velmi potřebovat,“ tvrdí generál,
který sice působí důstojně, nicméně vystupuje

„Tak to je dotaz spíše na naše právníky,“
zamýšlí se generál, „Ale obecně se blíží
doba, kdy bude proti někomu vedeno trestní
řízení, tak jako je vedeno proti vedoucímu,
když například nezajistí bezpečnost na
pracovišti a dojde k vážnému nebo dokonce
smrtelnému úrazu. Tam se s ním nikdo
mazat nebude a půjde do vězení. A nejspíš
se něco takového v budoucnu bude řešit i v
případě hackerského útoku, kdy někdo svým
nezodpovědným přístupem zaviní vážné
následky. Například potopu můžete způsobit
tak, že na přehradu hodíte bombu, ale také
tak, že ji nepřiměřeně začnete vypouštět,
jako následek kybernetického útoku. A tam
pak mohou být nejen velké materiální škody,
ale i mrtví.“

FOTO ČLÁNEK: RT A MILAN MOŠNA

„Výborná debata, výborné zdůraznění
provázanosti techniky, legislativních a
manažerských záležitostí,“ hodnotí diskusi
David Sýkora, učitel předmětu Kybernetická
bezpečnosti na Smíchovské SPŠ, „Škoda, že to
bylo jen hodinu,“ povzdechne si a vyjádří názor
všech přítomných.

Beseda končí, neboť host musí odjet plnit další
své povinnosti, a je vidět, že jeho velmi pozorné
posluchače tato okolnost mrzí, jistě by bylo o
čem se ještě dlouho bavit. Studenti ale mohou
mít radost z deklarované spolupráce mezi
NÚKIB a jejich školou, která již probíhá a je
zájem ji dále rozvíjet.

10/2020
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REP ORTÁŽ

SYMPOZIUM
„NEZAPOMENEME“
K A R E L

Š K Á B A

Ve druhé polovině září jsme se stali součástí
sympozia s názvem Nezapomeneme. Jednalo
se o odborné přednášky a následnou
5denní výstavou k oslavě 75 let od konce 2.
světové války.
Celou akci zaštiťovaly instituce Univerzita
Karlova, Slovenský inštitút v Prahe,
Slovenské národné muzeum – Múzeum
Židovskej kultury, Ec chajim, z. s. a W&ART,
z. s. Program sympozia začínal již v půl osmé
ráno a byl ukončen v 17 hodin společenským
setkáním, které trvalo další dvě hodiny.
Program celého setkání byl opravdu
velmi bohatý, v průběhu celého dne se
zde vystřídalo mimo dalších konferencí
7
přednášejících,
včetně
zástupce
Smíchovské SPŠ, který mluvil o vytváření
projektu virtuálního modelu OSVĚTIM.
Další přednášky se týkaly protižidovských
vyhlášek pod vedením magistry Evy Hocké,
diskuze o propagandistických filmech pana
PhDr. Petra Koura. Největší pozornost
sklidilo téma holokaust. S panem magistrem
Jaroslavem Pinkasem jsme probírali českou
filmovou produkci o holokaustu, pan magistr
Milan Märc přednášel na téma problematiky
výuky holokaustu na základních školách.
Také se uskutečnil blok výtvarníků KVV
PedF UK Výtvarné uchopení holokaustu ve
škole, ale asi nejzajímavější přednáškou byla
diskuse Holokaust a jeho důsledky pro české
Židy z pohledu Rabína.
Hlavní organizátorkou za UK byla paní
prorektorka Radka Wildová, která byla z
výstupu Smíchovské SPŠ naprosto uchvácena
a následně řediteli Smíchovské SPŠ zaslala
velmi pozitivní vyjádření.
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OČIMA STUDENTŮ

KYBERBUDOUCNOST
MÝMA OČIMA

„Vážený pane řediteli, milý Radku,
ještě jednou moc děkuji za účast studentů
Smíchovské střední průmyslové školy na
dnešním sympoziu Nezapomeneme.
Jejich prezentace virtuálního projektu,
stejně jako zprostředkování jeho praktické
podoby, vynikajícím způsobem nejen
reprezentovalo práci Vaší školy, ale také
úroveň profesní připravenosti Vašich žáků.
Gratuluji k jejich vynikajícímu výkonu
a těším se na další spolupráci“ dodává
prorektorka UK, Radka Wildová

S T U D E N T
Celé sympozium
mělo
velmi
pozitivní ohlasy, a
i pro Smíchovskou
SPŠ to byla opět
skvělá příležitost,
jak se ukázat v
tom
nejlepším
světle.

D R U H É H O

Proč si student zvolí obor Kybernetická
bezpečnost? Co ho k tomu vede a jaké
očekává vyhlídky do budoucnosti? To
si můžete přečíst v dalším článku z
rubriky Očima studenta.
Proč jsem si ke studiu zvolil obor Kybernetická
bezpečnost? Vždy mě bavilo myslet mimo
nastavené mantinely, hledat si jiné cesty a
možnosti, se kterými autoři programů/systémů
nepočítali. Pokusů postupně přibývalo, a tak
jsem začal uvažovat o budoucnosti v oboru, kde
se hodí lidé, co umí hledat slabiny systémů. Proto
jsem zvolil studium zaměřené tímto směrem.
Kdy to začalo? Už od mala mě bavilo překračovat
kýmkoliv nastavené hranice a nechávat to na
očích, aby to autor hranic viděl a opravil to.
Pamatuji si jako dnes moji radost, když se mi
v podstatě jako dítěti povedlo najít trhlinku v
nastavení na veřejném informačním systému a
dostal jsem se mimo jedinou nastavenou stránku,
která tam šla prolézat. Zalezl jsem na Youtube
a nechal jsem tam běžet 10 hodinovou verzi
Nyan cat, aby to upoutalo pozornost každého
kolemjdoucího.
Co bych rád dělal po škole? Po škole bych rád
začal pracovat buď pro firmu přímo zaměřenou
na zabezpečení (např. antiviry) nebo v
bezpečnostním sektoru prakticky jakkoliv
zaměřené firmy. Budou lidé jako já potřeba?

R O Č N Í K U
Myslím si, že hlad na trhu po bezpečnostních
expertech roste každým rokem, jelikož se
objevuje i více lidí z opačné strany, co chtějí
zaútočit na firmy, státní organizace či samotný
stát. Kromě toho jsou bezpečnostní experti
potřeba, jelikož se svět stále více přesouvá na
internet. Již není potřeba na internetu chránit
pouze email a blogy. Jsou tu banky, sociální sítě,
platformy umožňující kupovat či zapůjčovat hry,
filmy nebo hudbu a v neposlední řadě se i stát
přesouvá na internet. Brzy začne být palčivé
téma voleb po internetu. Tato metoda musí být
obzvlášť ochráněna, protože jedna chyba může
rozhodnout o tom, jestli se povede podvrhnout
volby a dát do vedení státu útočníkem zvolené
lidi. Většina dnešních lidí má na internetu
alespoň 50 účtů a každým rokem počet služeb
roste. Z výše popsaných důvodu usuzuji, že dobří
bezpečnostní experti budou na pracovním trhu i
v následujících letech velmi žádaní.
Kybernetická bezpečnost je každým rokem
důležitější aspekt fungování světa, a tak to bude i
nadále pokračovat. Proto je potřeba do budoucna
vytrénovat co nejvíce lidí, kteří dokážou bezpečí
poskytnout a porazí lidi, kteří na naše bezpečí
útočí.
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KARANTÉNA, EPIDEMIE
ADOPAD NASPOLEČNOST

JEDNAVELKÁ SCIFÁRNA: MŮJ
POHLED NA BUDOUCNOST

L I N D A

M A R K É T A

M I K U L O V Á

Jak na nás působí odpojení se od všedních
činností a přerušení styků s ostatními lidmi ze
společnosti? Způsobuje oddělení od známých
a davů metropole negativní myšlenky? Co
mají společného lživé zprávy s rozdělením
obyvatelstva?
Ačkoli zrovna vás karanténa, ani koronavirus
konkrétně, nemusely nijak významně ovlivnit,
je spousta lidí, kterým způsobila tato situace
psychické újmy. Jedná se převážně o úzkosti,
deprese a panické ataky. Lidé také mohou trpět
přehnaným strachem či paranoiou, tomu moc
nenapomáhá, když je ve zprávách téma covidu
dokola rozebíráno a reportéři nás zahlcují čísly s
údaji o zemřelých a přírůstku nově nakažených.
Někdo z toho může pojmout představu, že je situace
mnohem horší, než jak ve skutečnosti stojí. K tomu
se přidají falešné a poplašné zprávy na internetu,
převážně sociálních sítích, a člověk se začne svým
strachem dávit.
Současný stav však nevzbuzuje pouze vnitřní
boje v našich hlavách, hraje si i se společností

Z E L E N K O V Á

Budoucnost s sebou nese spoustu věcí a i když je
nepředvidatelná, je zajímavé se nad ní zamýšlet.
Ať už jde o budoucnost typu “co bude dnes k
večeři” či “kdy umělá inteligence ovládne svět”,
víme, že s každou sekundou se náš vesmír mění
a nic už nebude takové, jaké to bylo.

celkově. Vládní opatření nás rozdělila do dvou
diametrálních kmenů. O tom, zda vláda koná za
aktuálních okolností náležitě, totiž panuje velmi
nejednoznačný názor. Část lidí souhlasí, že se
nacházíme ve velmi závažné situaci, již není
záhodno bagatelizovat, ba naopak míní, že je
obecně krize nadlehčována a opatření by měla být
ještě přísnější. Ostatní zase tvrdí, že současný stav
všichni zveličují a ve skutečnosti to vůbec není tak
černé. Někteří jedinci si dokonce myslí, že vláda
veškerá vyhlášení ohledně koronaviru vydává
schválně, aby nás manipulovala a ovládala. Věří
oněm falešným zprávám a jsou přesvědčeni např.
o tom, že vláda nám chce skrze vakcínu proti covidu
implementovat do těla jakési čipy, či že využívají
krize, aby nastolili totalitu.

Ale s takovýmto propojením (a s IT obecně) přichází
problémy týkající se soukromí. Naše soukromá data
už nyní nejsou vlastně moc soukromá. Domnívám
se, že v budoucnosti se konceptu soukromí budeme
moci i pomalu vzdát.
V závěru, kdo ví ,co přinese budoucnost, nebo jakou
roli v ní kdokoli z nás bude hrát. Důležité je, že my
jsme ti, co tu budoucnost tvoří a i ty nejmenší činy
mohou s sebou nést velké následky.

Při sledování sci-fi filmů, seriálů, poslouchání
podcastů, čtení knih apod. dostáváme náhled
toho, jak si jejich tvůrci představují jakousi verzi
naší budoucnosti. Je zajímavé pozorovat, jak
odvážní hrdinové na našich obrazovkách využívají
technologie, jež i přes tu jejich neznámost vlastně
trochu chápeme, což je očekavatelné, když
často byly založeny na věcech, které nám jsou
známé. Ale jak jistě jsme si již z historie všimli,
ve většině případů se lidstvo pohybuje jiným
směrem, než je ukázán v těchto tzv. „scifárnách“.
Když se dozvídáme o tom, jak si lidé v minulosti
představovali budoucnost, přijde nám to až k
smíchu. Zajímalo by mě, co si o našich nynějších
nápadech myslí lidé v budoucnu. Budou jim připadat
neuvěřitelně hloupé a naivní či se sami sebe budou
tázat, proč se společnost nevydala tou cestou?

Ať jste na jedné nebo druhé straně, tak jako tak nic
nezmůžete a budete se muset podřídit nařízením
výše posazených osob a respektovat všechna
pravidla. Za porušení totiž můžete dostat nemalou
pokutu a to by, předpokládám, nikoho zrovna
neuklidnilo.

Samozřejmě je mnohem více věcí, které se týkají
budoucnosti IT. IoT je jedna z mnoha - a musím
říct, že to je jedna z věcí, která mě nezajímá skoro
vůbec. Je to jedna z věcí, která je už teď nějakým
využívána, a často brána jako samozřejmost blízké
budoucnosti. Každý si z mobilu zamkne garáž,
rozsvítí si, otevře okno…
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Já osobně se nemůžu dočkat dalšího vývoje umělé
inteligence. AI je něco, co mne opravdu fascinuje a
nejsem zdaleka jediná, kdo v tom vidí budoucnost.
Popravdě se ve vývoji AI nevidím ale to je zřejmě
tím, že si představuji svou budoucí kariéru spíše
směrem ke studování vesmíru.
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