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ŠKOLSTVÍ

Co se týká víceletých gymnázií, mnozí žáci na
ně především v páté třídě odcházejí proto, že
je rodiče nechtějí nechat na druhém stupni
základní školy, kde třídy trpí odchodem
tahounů. Ne nutně nejvíce talentovaných
dětí, neboť mezi prospěchem a nadáním je
velký rozdíl. Někteří z nich již na gymnáziích
vydrží, byť k tomuto směru příliš netíhnou,
další využijí možnosti podat přihlášku na
technickou školu.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
JAKO BRÁNA DO
CELÉHO SVĚTA

Pokud se žák deváté třídy rozhoduje, a má
k tomu studijní předpoklady, může směle
zvažovat, zda půjde na kvalitní gymnázium či
kvalitní průmyslovku. Volit by měl především
podle toho, která cesta pro něj bude záživnější,
která mu bude bližší. Kde bude během
středoškolského studia spokojenější. Oba typy
těchto kvalitních škol mu poskytnou pomocí
různých výběrových předmětů, seminářů
a projektů možnost individuálně rozvíjet
svůj talent a oba typy škol ho připraví na
další studium, ale také pro zmíněný osobní,
společenský a profesní život.

ING. RADKO SÁBLÍK, ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA
V minulém století chodili studenti
z gymnázií na vysoké školy a z
průmyslovek do praxe. Tento scénář
však již dávno neplatí. Není pro mě
těžké tento mýtus vyvrátit, využiji
jako příklad Smíchovskou střední

průmyslovou školu a gymnázium,
jejímž jsem ředitelem. Kvalitní odborná
střední škola dnes připravuje své
absolventy na různé směry dalšího
vzdělávání, na vysokoškolské studium
u nás i v zahraničí.

Za dob mého středoškolského studia, brzy
mi bude padesát devět let, to bylo jasně
dané. Pokud chceš dál pokračovat na vysoké
škole, tak běž na gymnázium. Pokud chceš
být kvalitně připravený na praxi, zvol
si průmyslovku. I z tohoto důvodu jsem
vystudoval Gymnázium Botičská, byť jsem již
asi od páté třídy toužil jít ve stopách svého
otce a absolvovat Fakultu strojní ČVUT. Což se
mi nakonec podařilo a jsem inženýr strojař.

a profesní život, na to musí adekvátně
reagovat.

Tato praxe však již dávno neplatí. To mohu
dokladovat na Smíchovské SPŠ a gymnáziu, kde
jsem ředitelem. Tomu pochopitelně odpovídá i
způsob výuky, kdy kromě odborných předmětů
je kladen důraz na všeobecné vzdělávání.
Například český jazyk je na gymnaziální
úrovni i u našich techniků, a v matematice jdou
mnohdy ještě dál. K tomu přibývají předměty
jako Prezentační dovednosti, Výchova k
podnikání. A pak mnoho odborných seminářů
a výběrových předmětů, někdy i humanitně
zaměřených. Tam získávají naši studenti
znalosti a dovednosti, které budou využívat
po celý svůj život.

Nejsem tedy propagátorem ani jedné z těchto
cest. Obě jsou pro mě rovnocenné. Obě jsou
pro některé studenty výborné a obě jiným
mohou přinášet noční můry, pokud tíhnou více
k té cestě druhé. Navíc jsem přesvědčený, že
současnost nepřeje dělení na ryze humanitní
a ryze technický směr, ale naopak k prolínání
obou. Gymnazista bez základů techniky se
brzy ani nedomluví s konví, aby si udělal
kávu, a technik bez všeobecného rozhledu jen
těžko bude domýšlet, jak jeho produkty budou
prospěšné pro společnost, jakou mají šanci na
trhu uspět.

Další mýtus říká, že ti nejlepší studenti jdou
na gymnázia, ti slabší na průmyslovky, a na
učiliště chodí … To raději nebudu ani psát.
Ani to již dávno není pravda. Každým rokem
k nám přicházejí desítky přihlášek ke studiu
od studentů víceletých gymnázií. Nikoli proto,
že by tam byli neúspěšní, to by se k nám
nedostali, ale protože více tíhnou k jiné cestě,
která je dovede k maturitě a posléze ke studiu
na vysokých školách, a to nejen u nás, ale i v
zahraničí. V průměru devadesát pět procent
našich absolventů pokračuje vysokoškolským
studiem. I v tom zmíněném zahraničí. Pravdou
ale také je, že mnozí naši studenti již při
střední škole na částečné úvazky pracují,
provozují svou živnost či podnikají. Zakládají
své Start-upy. K tomu všemu se je snažíme
vhodně připravit. K tomu všemu se jim snažíme
otevřít brány.

Z tohoto důvodu začínáme na naší škole pilotní
výuku obou vzdělávacích cest najednou. I proto
jsme Smíchovská střední průmyslová škola
a gymnázium. Předchozí Technické lyceum,
mnou formované do podoby přírodovědně
zaměřeného gymnázia, bude od září nahrazeno
gymnaziální třídou. A během studia se
gymnazisté a technici budou potkávat jak ve
výběrových předmětech, tak v seminářích i ve
společných projektech. Jimi tvořené studijní
skupiny i pracovní týmy budou silnější, neboť
nebudou homogenní a každý student v nich
bude moci projevit svou silnou stránku. Ale to
je na delší povídání, takže o tom někdy příště.

Dříve si absolvent průmyslové školy po
odchodu do praxe vystačil s tím, co se naučil,
čas od času si doplnil vzdělání nějakým kursem,
získanými zkušenostmi. V současnosti být
technikem znamená permanentní vzdělávání,
a u „ajťáků“ to platí mnohonásobně. Prostě
doba se změnila, a každá škola, která chce své
studenty připravovat pro osobní, společenský
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Foto: SSPŠ

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ZE ŠKOLYJSEM SI ODNESLA
MNOHO ZKUŠENOSTÍ
Foto: SSPŠ, Peer program

R E D A K C E

Diana Burdová svůj podnikatelský
talent prokázala již během
středoškolského studia na oboru
vzdělávání Informační technologie
Smíchovské SPŠ a gymnázia.
Začala s kolegyněmi poskytovat
preventivní programy kybernetické
bezpečnosti pro základní školy,
dokázala si zajistit grant z
prostředků Prahy i sponzorský dar
ze soukromé sféry. V současnosti
studuje VŠE a vede svou vlastní
organizaci Peer program, která
poskytuje zmíněné služby.
Rozmach do dalších měst ČR plánuje
po koronavirové krizi.
Patřila jste mezi aktivní studenty.
Jak moc je důležité, aby se studenti
středních škol nespokojovali jen s
klasickou výukou, ale sami pracovali
na svém rozvoji v rámci samostudia,
neformálního vzdělávání, práce či
podnikání?

„Velmi. S odstupem času, čím dál tím více
vnímám volbu Smíchovské SPŠ jako jedno
ze svých nejlepších rozhodnutí. Díky
přístupu pana ředitele a dalších pedagogů
se mi naskytly skvělé příležitosti, bez
kterých bych dnes pravděpodobně
chodila do neperspektivního zaměstnání.
K cestě za úspěchem je důležité mít
i určité charakteristické vlastnosti
(odvaha, touha, píle apod.), ale volba
vhodného a otevřeného prostředí,
jakou je Smíchovská SPŠ, je určitě
krok správným směrem. V období, kdy
studujete střední školu máte mnoho
volného času, který když dobře využijete,
k čemukoliv, co cítíte, že vás posune dál,
budete si za to děkovat i dlouho potom.“

nevzpomíná. Trvalo mi dlouho, než jsem
konečně našla to, co mě baví, ale hlavně
to, co opravdu funguje. A teď myslím
podnikatelsky. Za moje aktivity v Dívčím
spolku jsem si vyslechla mnoho kritiky,
která mne ale posunula dál. Později v Dívčím
spolku jsem úplně náhodou narazila na
možnost pořádat programy kybernetické
bezpečnosti pro základní školy, a tomu se
také nyní v rámci Peer programu naplno
věnuji. Ze školy jsem si kromě maturity
odnesla obrovské množství zkušeností,
které se určitě nedají shrnout do jednoho
odstavce.“
Konaly jste i besedy na téma většího
zapojení dívek do technického
vzdělávání. Proč si myslíte, že stále
přetrvává ve společnosti jistý stereotyp,
že dívky studují výhradně gymnázia
či ekonomické obory? Jistě nejsou
například na oblast informačních a
komunikačních technologií méně
talentované než chlapci.
„No, je pravda že některé jsou. Ale upřímně
to je i mnoho chlapců. Myslím, že právě
oblast informačních technologií je lákavá
pro mnoho kluků, kteří rádi hrají počítačové
hry. Bohužel o tom samozřejmě tento obor
vůbec není. Chytré dívky si zase naopak
myslí (nebo jejich rodiče), že pro ně budou

vhodnější nezaměřená gymnázia. Ty jsou
ale příliš obecná na to, aby mohly po škole
začít rovnou pracovat a získávat praxi
na zajímavějších brigádách, než ve fast
foodech.“
O čem je Peer program a jaké s ním máte
další podnikatelské plány?
„Peer program je projekt neziskové
organizace, která poskytuje programy
kyberprevence pro základní školy. Až 50 %
dětí v ČR se někdy setkalo s kyberšikanou,
ať už ve formě verbálních útoků, obtěžování
nebo vyhrožování. Obrovským fenoménem
a problémem jsou již několik let internetoví
sexuální predátoři, jejichž metody popisuje
dokument V síti. Protože jsme také vyrostli
s telefonem ruce a umíme se na internetu
pohybovat, známe všechny tyto problémy,
kterým dnešní děti čelí. Našim cílem je
o těchto problémech otevřeně mluvit a
ukázat dětem možnosti obrany, proti těmto
kyberútokům.“
Jaké jsou vaše další plány v rámci
profesní kariéry?
„Dodělat školu a věnovat se Peer programu.“
Děkujeme za rozhovor.

Byla jste předsedkyní Dívčího spolku,
organizovala besedy s žáky základních
škol i studenty středních škol na téma
bezpečného chování na internetu. Jak
vzpomínáte na svá středoškolská léta
a co jste si z nich odnesla do svého
budoucího života?
„Vlastně se mi zrovna na tohle moc hezky
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ROZHOVOR

UMĚLÁ INTELIGENCE
NA SSPŠ: JIŽ BRZY
Foto: SSPŠ

L U K Á Š

K A V A L Í R

Profesor Adam Přibyl na SSPŠ vyučuje
obor IT v Praxi a připravuje různé
projekty, kterým se budeme věnovat.
Připravili jsme pro vás rozhovor o
zajímavých novinkách.
Mohl byste studentům, kteří Vás zatím neměli
šanci poznat, přiblížit Vaši práci na škole?
Abych pravdu řekl, zastávám práci všeho druhu.
Mým hlavním úkolem je výuka a tvorba maturitního
předmětu IT v praxi a vyučuji také programování.
Vedle těchto povinností se ve volném čase věnuji
3D tisku a elektrotechnice, nebojím se zastat ani
práce údržbáře nebo zedníka.
Zaslechli jsme, že se plánuje zahrnutí umělé
inteligence (AI) do předmětu IT v Praxi. Co
všechno si pod tímto mohou studenti představit
a co se zde naučí?
Ano, zapojili jsme se teď do pracovních skupin
různých organizací, které nám pomohou
implementovat výuku AI do našich předmětů. Zatím
jsme ve stádiu přípravy, a tak nedokážu přesně
určit, co se nám povede do výuky implementovat.
Má představa je, především studenty naučit chápat
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danou problematiku a o její tvorbuí bych se spíše
pokoušel individuálně, například u studentských
nebo maturitních projektů. Tato problematika by si
klidně zasloužila celý nový obor vzdělávání, a tak
nebude vůbec lehké něco podobného vložit do již
tak plných tematických plánů.
To zní velmi zajímavě, plánuje se do budoucna,
že by si tento obor mohli studenti vybrat jako
maturitní předmět?
Rozhodně to bude možné, zatím je v plánu materiály
pro výuku vytvořit a seznámit se s nimi. Obsahově
tato problematika je natolik rozsáhlá, že bychom
byli schopni s přehledem vytvořit mat;eriály i pro
celý předmět.
Jsou v plánu ještě nějaké další novinky pro
studenty, nebo změny na co se mohou těšit?
Osobně teď pracuji na rekonstrukci učebny číslo 6.
Učebna sloužila mnoho let jako učebna operačních
systémů, v současné chvíli však slouží jako hlavní
učebna pro výuku ITP, které má jiné požadavky
a bude tedy nutné místnost upravit. Navrhl jsem
vytvořit na jedné zdi topologii sítě, simulující síť
domácnosti nebo firmy s fyzickými prvky, aby si
studenti vyzkoušeli konfiguraci těchto prvků. Tuto
práci bych chtěl dokončit pro následující školní rok.

02/2021
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ROZHOVOR

PROČ NA SSPŠ VZNIKLO
SMÍCHOVSKÉ
GYMNÁZIUM?
CO UNIKÁTNÍHO NABÍZÍ?
M I C H A E L

K A L I S T A

Radko Sáblík je mnohými nazýván
vizionářem. Přichází s nápady a
projekty, které se zpočátku jeví velmi
problematické a někdy až skoro
nerealizovatelné. On však dokáže
svou umanutostí pro své vize získat
spolupracovníky, a to z řad klasických
učitelů, absolventů i studentů. Právě
zapojení absolventů a studentů do
chodu školy stojí za mnohými inovacemi

a realizací většiny nápadů. Někdy
pocházejí z hlavy ředitele školy, jindy
z hlav učitelů, absolventů i studentů.
Vznik Smíchovského gymnázia a jeho
unikátní forma a obsah vzdělávání je
dalším z mnoha progresivních počinů,
které vycházejí z této střední školy ze
Smíchova a jsou příkladem dobré praxe
v českém školství.

Proč vznik Gymnázia, když obor vzdělávání
Technické lyceum má na vaší škole tradici a v
minulém přijímacím řízení dokonce čtyřnásobný
převis zájemců o studium?

živého vysílání Schola Pragensis on-line ze studia
vybudovaném v rezidenci primátora Prahy. V
takovém týmu každý člen rozvíjí své silné stránky
a zároveň se členové obohacují navzájem. Ve
Smíchovském gymnáziu budou studenti mít
některé výběrové předměty či semináře společné
s technicky zaměřenými studenty, budou mít
společný maturitní předmět, a budou se potkávat
v pracovních týmech, ať již ve studentských či
maturitních projektech, ale i ve velkých projektech
školy. Včetně těch mezinárodních.“

„V tomto projektu nejde o získávání zájemců
o studium na rádoby líbivý název studijního
oboru. V tomto projektu jde o propojování světů,
světa humanitního a technického vzdělávání.
Již Technické lyceum jsem se snažil co nejvíce
přiblížit přírodovědně zaměřenému gymnáziu,
které jsem sám vystudoval na Gymnáziu Botičská.
Ale Rámcový vzdělávací program pro obor
vzdělávání Gymnázium nám dávají větší možnosti,
širší mantinely, než Rámcově vzdělávací program
pro obor vzdělávání Technické lyceum. Proto jsem
využil aktivity radního Prahy pro školství pana
Víta Šimrala a pustil se do realizace jeho původní
myšlenky. Tu u nás chceme rozvíjet poněkud
netradičním způsobem.“

Co dalšího čeká studenty Smíchovského
gymnázia?
„Určitě se budeme snažit využívat systému
STEM. Což je zkratka pro Science, Technology,
Engineering and Mathematics. Tento model
vzdělávání se zrodil v USA v roce 2001 a od té doby
začíná být myšlenka STEM jako mezioborový
školní předmět zaváděna po celém světě. K
největším zastáncům tohoto konceptu patří
USA, Velká Británie, Izrael nebo Kanada. STEM
propojuje vzdělávací předměty, které v reálném
světě propojené jsou, ale školní systém je od
sebe oddělil. Přiznávám, v tomto nás čeká opravdu
obrovská práce, především pak nutnost změnit
myšlení některých lidí a jejich nutnost vystoupit z
komfortní zóny. Ale věřím, že výsledek bude stát za
to a přinese budoucím studentům Smíchovského
gymnázia jiný typ vzdělávání, než jaký je všeobecně
praktikován.“
Pro koho je podle vás vhodné studium na
Smíchovském gymnáziu?
„Domnívám se, že je vhodné především pro
studenty, kteří našli vnitřní motivaci se vzdělávat,
kteří se chtějí vzdělávat nad rámec klasické
výuky, prostě kteří přijali zodpovědnost za své
vzdělávání a za komplexní rozvoj své osobnosti.
Což ale platí i pro další vzdělávací obory na naší
škole. Není důležité, co se doposud naučili, ale
je důležité, že mají touhu po poznání, touhu
se zdokonalovat a jsou připraveni na sobě
pracovat. Není ani tak důležité, jaké mají zájmy,
na co mají talent, obojí budou moci rozvíjet v
různých výběrových předmětech, seminářích a
praktických projektech. A v neposlední řadě je to i
o jejich vlastních nápadech, i oni mohou přicházet
s inovacemi, projekty, a my se budeme snažit jim
pomoci je uskutečnit. Jejich realizace pak obohatí
nás všechny.“

ING. RADKO SÁBLÍK,

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Děkuji Vám za rozhovor.
Foto: SSPŠ

Co bude znamenat to vaše „propojování světů“?
„Velmi jednoduchou věc. Jsme zapojeni do mnoha
projektů, na mnoho z nich zveme ke spolupráci i
studenty jiných škol. Vznikají tak týmy složené ze
studentů gymnázií i technických škol. Naposledy
naprosto skvěle takový tým fungoval při zajištění

8

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

02/2021

9

OČIMA STUDENTŮ

OČIMA STUDENTŮ

AUTONOMNÍ DOPRAVNÍ
LETOUN EHANG 216

ZOOX ODHALIL
SEBE-OVLÁDACÍ TAXÍK
J Á C H Y M

Foto: EHang

J Á C H Y M

F O J T Í K

Většina společností, zabývající se vývojem
letounů eVtol (electric vertical takeoff and
landing), tedy vznášedly, která se mohou
vznést vertikálně bez rozjezdu se zatím zabývá
pouze vizualizací a malá část z nich je skutečně
schopná vyslat své stroje do oblak, a ještě menší
část je zvládne poslat do města mezi budovy.
To však očividně neplatí pro firmu EHang, té se
nedávno podařilo poslat svůj nejnovější model
autonomních letounů EHang 216 na 3 výpravy,
které měly dokázat, že jejich letouny jsou
schopny se pohybovat bezpečně za různých
podmínek a zároveň nijak neohrozit cestujícího.
EHang je velmi dominantním hráčem v tomto
odvětví trhu, v únoru roku 2018 oznámili na tiskové
konferenci svůj nový letoun s názvem EHang 216,
který je založen na předchozím modelu EHang 184,
ten se liší od aktuálně vyvíjeného tím, že je zde
pouze 1 sedadlo a poloviční počet vrtulí.
Letouny EHang 216 se skládají z kabiny, kde je
prostor pro dvojčlennou posádku, proto se zde
také nachází o 4 ramena s vrtulemi navíc, aby je
vůbec stroj unesl, tedy osm ramen, na kterých
jsou připevněny 2 vrtule a následně displej v
kabině cestujícího, kde se volí destinace. Měly by
dosáhnout maximální rychlosti až 130 km/h, přičemž
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jejich běžná rychlost se pohybuje okolo 100 km/h.
Zatím za sebou má tento model něco přes 1000
zkušebních letů, ale až letos v listopadu se podařilo
vyslat vznášedlo do vzduchu s cestujícím.
V listopadu se společnosti Ehang podařilo vyslat
svůj nový letoun s pasažérem na 3 cesty, jejichž
účelem bylo dokázat, že se už nejedná o pouhý
koncept, ale potencionálně budoucnost dopravy.
První výprava proběhla v okolí ostrova Yeouido,
tato lokace byla vybrána, protože se nachází mezi
bankovní a finanční částí města, také se jedná o
rušnou část města, což znamená že by v budoucnu
mohly takové letouny dobře posloužit k zmírnění
dopravy na ulicích. Další let se odehrál nad Městem
Tegu, kde měl letoun za úkol dodat balík, obsahující
různé nouzové sady a hasičská vybavení. Poslední
cesta se konala nad ostrovem Jeju, mezi turisty
oblíbenou oblastí díky velkolepému výhledu. Zde se
let konal pro demonstraci toho, jak by mohly jednou
probíhat turistické prohlídky z oblak. Všechny testy
dopadly úspěšně! Po těchto zkušebních expedicích
získala společnost EHang certifikát SAC (special
certificate of airworthiness), značící schopnost
letounu se bezpečně pohybovat v oblacích za
různých podmínek bez ohrožení pasažéra, což
otevírá mnoho budoucích příležitostí a možné
spolupráce s ostatními korejskými společnostmi
zabývající se vzdušnou dopravou. Údajně se okolo
těchto lokalit budou taková vznášedla eVtol letouny
vznášet již od roku 2023.

F O J T Í K

Zoox, firma zabývající se tvorbou
autonomního vozidla, která od roku
2020 patří pod Amazon konečně
ukázala prototyp svého nového
modelu, jenž zatím nenese žádné
jméno.
Společnost Zoox vznikla roku 2014 za účelem
přinést do světa svůj vlastní robotický vůz, který
bude pro uživatele pohodlnější a bezpečnější
cestu z bodu A do do bodu B, také je zde velká
snaha o šetrnost k životnímu prostředí. V červnu
roku 2020 společnost odkoupil Amazon za 1,3
miliard dolarů (27,7 bilionů českých korun). V
pondělí 14.12 představili svůj nový samořídící
taxík, a zatím to vypadá, že se stane prvním
vozidlem svého druhu.
Tento vůz připomíná svým netradičním
vzhledem jakýsi kočár, v němž se nachází 2
sedadla umístěna naproti sobě, na kterých je
prostor pro 2 pasažéry. Mezi sedadly jsou také
umístěny držáky na pití a každé sedadlo má před
sebou dotykovou obrazovku, kde se dá ovládat
klimatizace, můžete si skrze monitor pustit
hudbu, nebo se podívat, jak daleko se nacházíte
od cíle. Jelikož se jedná o plně autonomní
automobil, tak se zde nenachází volant. Čím se ale
tento model hlavně liší od ostatních je to, že díky
jeho souměrnému designu je schopný jezdit na
obě strany. Zároveň pro pohodlnější a jednodušší
mobilitu se dá otáčet všemi čtyřmi koly. Díky

tomu bude lehčí se dostat z problémových
situací, kde by běžné auto mělo potíže.
Pro orientaci v provozu je vybaven 14 kamerami
(přední, zadní a 3 na každém rohu). Dále osmi
lidary a deseti radary. Díky své 360stupňovému
rozhledu se zvládne orientovat ze všech stran
adekvátně. Dokonce se bude za pomoci svých
radarů s dohledem 150 metrů moci připravit
na případné potíže, konající se za rohem. Tento
systém by měl být schopen se vyhnout jakékoli
kolizi, v případě, že se tak nestane, jsou v kabině
umístěny zvláštní airbagy, které všechny
cestující obalí, čímž by je měly ochránit před
vážnější újmou.
O pohon se starají baterie o kapacitě 133 kWh, což
je o trochu větší než u nejvýkonnějších modelů
Tesly, které se pohybují okolo 100 kWh. Měl by
údajně vydržet nabitý po 16 hodin využívání.
Ačkoli se v tomto průmyslu staví na nějakých
základech, zakladatelé Zoox na to šli v podstatě
od nuly, kdyby měli stavět na základu běžných
aut, nedocílili by všech schopností, jež by měl
jejich vůz mít, jako například obousměrnost, nebo
celková transformace interiéru do stylu kočáru.
Zatím se model testoval amerických městech,
mezi ně patří San Francisco, nebo Las Vegas.
Hlavním cílem tohoto autonomního taxíku
je pohodlí a bezpečí cestujícího, jak říká
spoluzakladatel startupu Zoox Jesse Levinson
„Vytvořeno pro cestující, ne pro řidiče“.

02/2021
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S
DAVIDEM HALLOU

Animate. Dřív jsem zkoušel i jiné programy, ale
ne na dělání 2D animací. Například Garry’s modu
pro 3D animace, jak jsem již říkal. K renderování
svých animací využívám program Sony Vegas
Pracuje se ti v něm dobře, pokud ano máš k
němu nějaké připomínky?

Foto: David Halla, Pixabay

V tomhle programu je mi pracuje dobře, což je
důvod proč jsem také nepřešel na jiný. Docela
mě vyděsil konec Adobe Flash na kterém je
Adobe Animate postavený, ale naštěstí to
nijak neovlinilo funkci programu. Ano mám pár
připomínek. Docela mě mrzí chybějící funkce
masky, která maskuje barvu na aktivní vrstvě a
ukazuje barvu na vrstvě spodní. Také je trochu
otravná velká velikost souboru 30s animace má
velikost cca 3 GB.
Co považuješ za nejtěžší část na dělání
animací?
Pro mě to je asi kreslení postav, nic jiného mi
nedělá velký problém, až snad na stromy.

O N D Ř E J

Rozhovor se studentem Smíchovské
střední průmyslové školy a gymnázia,
Davidem Hallou, který se věnuje
animování a grafice obecně jak ve 2D,
tak i ve 3D.
Co tě přivedlo k animacím?
Už si to moc nepamatuji, ale pokusím se ti
odpovědět. Já jsem začal animovat před 5-6
lety. Jednou jsem viděl na Nově reportáž o stopmotion lego animacích a chtěl jsem si to zkusit.
Začalo mě to hodně bavit a natočil jsem i pár
videií na svůj YouTube kanál. Někdy v sedmé,
osmé třídě základní školy, jsem začal zkoušet
3D animace v programu od Valve, Garry’s modu.
Natočil jsem také pár videií na svůj YouTube. A
teprve až asi před 2 lety jsem se začal věnovat
2D animacím.
Bylo obtížné se naučit animovat?
To přesně neřeknu. Jak jsem již říkal, již je to
dlouho, co jsem začal, ale není to obtížné, na
pomoc s programem můžete použít různé návody
na internetu. Hlavní je mít velkou kreativitu a ve
2D animacích aspoň trochu umět malovat.
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Máš zájem spolupracovat se školou na
nějakých projektech?
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Máš za sebou nějaké větší projekty, popřípadě
jaké?
Ano, pár se jich najde. Zatím můj největší a
nejambicióznější dokončený projekt bylo
zanimování příběhu mého kamaráda a bývalého
spolužáka, inspirovaným našemi patáliemi na
základní škole, který je také dostupný na mém
YouTube kanále. Také jsem udělal animaci pro
pana učitele Kafku na dějepis, nebo pomáhám s
vyúkou svých spolůžáků ve fyzice a matematice
pomocí animací. Nyní pracuji na asi zatím
největším projektu a to na zanimování Kytice
pro pana učitele Lochmana.

Ano zájem mám, příjmul jsem nabídku pana
ředitele Sáblíka na pomoc s projekty. Nyní čekám
na odpověď od vedoucího PR oddělení pana
Kalisty. Už se těším na budoucí spolupráci.
Máš v plánu si tím v budoucnu přivydělávat
nějaký peníze?
V plánu to nemám. Já to beru jako koníček, ale
kdyby se něco nachomýtlo, tak to přijmu.
Děkuji za poskytnutí odpovědí na mé otázky.
Já děkuji za pozvání.

Jak často, nebo kolikrát týdně se věnuješ
animacím?
3 hodiny denně, každý den. Díky těmto
„prázdninám“ mám více času na jejich dělání.
Pustím si k tomu nějaké písničky, takže práce
uteče rychleji než se zdá.
V jakém programu animuješ a vyzkoušel si i
jiné?
Já nyní pracuji v programu od Adobe, Adobe

02/2021
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ŠKOLSTVÍ

DISTANČNÍ VÝUKA NA
ŠKOLÁCH
ANEB VÝZNAMNÉ KRITÉRIUM PRO
VÝBĚR ŠKOLY

ING. RADKO SÁBLÍK, ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA
Zasílání úkolů přes e-mail? Nudný
dlouhý frontální výklad přes
videokonferenci? Konzultace online a
práce studentů na projektech? Podpora
samostudia studentů, podpora jejich

kreativity či jen klasické biflování
pouček, dat a textů, kterým dotyčný
nerozumí?

Základní fakta o distanční výuce

Zlatá střední cesta

Přišlo to velmi rychle, v březnu roku 2020.
Školy se uzavírají. Ta zpráva zprvu byla na
školách přijímána vcelku s klidem, mnozí
očekávali dva, maximálně tři týdny bez
prezenční výuky, které nějak přečkají, a pak
se vše vrátí do starých kolejí. Ve chvíli, kdy
bylo jasné, že distanční výuka bude probíhat
delší časový úsek, zavládla mezi vedením
škol a učiteli zčásti panika a zčásti výtrysk
kreativity. Tento fakt ještě více rozevřel
nůžky mezi školami a úrovní vzdělávání,
které poskytují. Všichni se rozhodně snažili
naplnit své povinnosti, ale jen někteří
dokázali výrazně vykročit ze své komfortní
zóny.

Ředitel střední školy v České republice má
největší autonomii na světě. Ale s tím jde ruku
v ruce také vysoká míra jeho zodpovědnosti,
jak vypadá výuka na jeho škole, jak se jeho
škola rozvíjí. Distanční výuka tento fakt jen
potvrdila. Mnozí ředitelé svou roli naplňují
výborně, další se ctí a bohužel další zklamali.
Někdy jim i chyběla osobní odvaha, aby
dokázali své učitele přimět, aby využívali
digitální technologie v jejich plné šíři, aby se
jich přestali bát a naučili se s nimi pracovat.

Na podzim téhož roku se situace znovu
opakuje. Ředitelé i učitelé jsou sice lépe
připraveni, nicméně stále zůstávají výrazné
rozdíly v přístupu škol k distanční výuce. Po
usilovném boji se zvládáním prostředků pro
její realizaci, nastává ještě těžší boj o její
obsah, neboť pouhé překlopení prezenční
výuky do virtuálního prostředí prostě
nefunguje. Navíc učitelé na některých
školách, s tichým souhlasem svého vedení,
se ještě stále brání moderním technologiím
a vrcholem jejich využití pro ně je rozesílání
e-mailů či vystavování úkolů na nástěnku
vybraného portálu.
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Některé školy aktivisticky překlopily celou
výuku do videokonferencí a přes počítač
naplňují všechny hodiny podle rozvrhu na
prezenční výuku. To není ta nejlepší cesta,
neboť přetíženým studentům nezbývá moc
času na samostudium či nemají čas vytvářet
úkoly, projekty. Navíc efektivita dlouhých
frontálních výkladů je málo efektivní již v
prezenční výuce, udržet pozornost studentů
přes počítač je ještě náročnější. Ti musí
mít opravdu silnou vůli pozorně výklad
poslouchat. Navíc učitel ztrácí zcela dohled
nad tím, co student skutečně dělá.
Některé školy zůstaly jen u posílání úkolů
či stránek učebnic, které si mají studenti
nastudovat. Aniž by se s nimi učitel byť jen
občas setkal na videokonferenci, konzultoval
s nimi problémy, dokázal povzbudit jejich

02/2021
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vnitřní motivaci se vzdělávat vhodným
vlídným slovem. Je od nich zcela odříznut
a vše překlápí na studenty a jejich rodiče.
Někdy jsou nuceni studenti úkoly skenovat
a posílat soubory po e-mailu učitelům,
ti v tom mají chaos, těžko se jim udržuje
přehled, složitě mohou vést komunikaci nad
konkrétním úkolem.

OČIMA STUDENTŮ

DIGITÁLNÍ SVĚT
V DĚTSKÉM PROSTŘEDÍ
Foto: pixabay

Jako většinou se i zde potvrzuje pravidlo o
zlaté střední cestě. Distanční výuka musí mít
jiný obsah než ta prezenční, a právě hledání
tohoto obsahu je alfou a omegou podzimní
výuky. Určitě je vhodné rozvrh redukovat,
ještě výrazněji kombinovat frontální výuku s
jinými metodami, využívat videokonference
ke konzultacím, ale i pro motivaci studentů.
Volit střednědobé a krátkodobé projekty,
na nichž může pracovat skupina studentů.
Neexistují zatím žádné knížecí rady,
kreativita a experimentování učitelů je
vítáno, a moudrým vedením školy nejen
podporováno, ale i doporučováno.

Způsob distanční výuky o škole
řekne více, než si mnozí myslí
Pro žáky, kteří se rozhodují o výběru střední
školy, a pochopitelně pro jejich rodiče, je
způsob distanční výuky na škole dalším
významným kritériem pro její výběr. Proto
by se po těchto informacích měli pídit,
měli by se ptát. Nejen vedení školy, ale i
učitelů a především studentů. Přičemž by
měli kriticky hodnotit získané informace,
zda názor je relevantní a vycházet z vícero
zdrojů. Přístup vedení školy a učitelů k
distanční výuce napoví o škole jako takové
rozhodně více, než by si mnozí mysleli a
mnozí i přáli. Ale pro zájemce o studium jde
o velmi cenné kritérium, které by do svého
rozhodování rozhodně měli zařadit.
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V O L F

Jakožto lektor z organizace Peer Program mám
určitý přehled nad aktuálním stavem žáků
základních škol v rámci digitálního rozhledu a
bezpečnosti. S žáky probíráme různá odvětví v
digitálním světě, ať už bezpečnost on-line, mediální
gramotnost, či kyberšikanu.
Možná to někoho může překvapit, ale již žák 6.
ročníku na základní škole má přehled nad tímto
obsáhlým světem, který je touto dobou ještě mnoha
dospělým neznámým. Žáci v nižších ročnících mají
podvědomí o mířené reklamě, vědí, jak zacházet s
heslem nebo jaké potencionální nebezpečí hrozí od
útočníků v tomto světě.

Foto článek: Pixabay
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Je zajímavé sledovat, jak rychle se žáci učí od starších
sourozenců nebo rodičů, kteří se v digitálním světě
pohybují. Žáci pochytávají informace ze všech
stran a vědí, jak s nimi pracovat. Jsou i slabší, ale
tak je to vždy, proto se snažíme žáky vést k tomu,
aby dokázali tuto problematiku vysvětlit svým
vrstevníkům či neznalým rodičům. Proto si myslím,
že by se měl rozhled žáků v IT podporovat. To že
existují základní školy, kde se zakazuje používaní
mobilních zařízení je směšné, možná je to právě
kvůli tomu, že mladší žáci mají větší přehled než
někteří učitelé, ale to je téma na jindy.

Žák 2. stupně základní školy má alespoň jeden účet
na sociální síti, prochází e-shopy, sleduje zábavná
videa, ale také si dokáže najít pomocné materiály
ke studiu. Mladší žáci fungují na chytrých zařízení
s rodičovskou kontrolou, to ale není podmínka –
opět záleží na přístupu rodičů a na tom, jaký oni
sami mají přehled. Pokud chceme, aby byli žáci na
internetu v bezpečí, musíme jim ho my starší zajistit.
Pokud rodič koupí chytré zařízení svému dítěti s
myšlenkou „na, hraj si“, tak nemůžeme očekávat, že
žák není v ohrožení. Proto velkou zodpovědnost vede
i rodič, a to je důležité si uvědomit.
Největší potíží v této věkové skupině je kyberšikana.
I přehled se dá zneužít, a to platí v tomto případě
dvakrát. Žák si uvědomuje, jak se dá zneužít
fotografie, či jak přes sociální síť někomu ublížit.
Vinu bychom ale neměli hledat v chytrém zařízení,
ale spíše přemýšlet nad tím, jak žákům vysvětlit,
co se smí a co ne, vysvětlit jim vážnost narušení
osobního soukromí a jaký může mít dopad zneužití
fotografie či výhružek na sociálních sítích.
Na závěr bych rád řekl, že žáci základních škol mají v
digitální bezpečnosti přehled, je ale na nás starších
či odborně znalých, abychom jim pomohli s cestou,
jakou mají v tomto světě kráčet.

02/2021
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ZA JÍMAVOSTI

ZA JÍMAVOSTI

DOMY VYTIŠTĚNÉ NA
3D TISKÁRNĚ? JIŽ BRZY

NADĚJE PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ?

J Á C H Y M

J Á C H Y M

F O J T Í K

S velkou pravděpodobností se 3D tisk
stane nezbytnou součástí budoucího
stavebního průmyslu díky své
efektivitě a rychlosti konstrukce.
Nemovitosti vyrobené za pomoci 3D
tisku jsou hotové v mnohem kratším
časovém období s nižšími náklady.
Případně při využití pevnějších
materiálů v tisku a chytrých návrhů
budou domy mnohem udržitelnější a
odolnější.
Ačkoliv za posledních pár let vzrosty z tiskáren
mnohé působivé stavby, mezi které patří domek
Prvok z Českých Budějovic, většina z nich sloužila
pouze jako koncept tisku nemovitostí a nebyla
určena k pobytu. Tento německý dvoupatrový
dům s rozlohou okolo 80 m2 postavený blízko
německého města Beckum by však mohl
být opravdovým ztělesněním budoucího
bydlení. Zároveň se bude jednat o první stavbu
zhotovenou 3D tiskem na německém území.
S návrhem domu přišla stavební společnost
MENSE-KORTE ingenieure + architekten. O
Samotný tisk a stavbu se postará PERI, výrobce
lešení a tavebních pomůcek, vybavená tiskárnou
BOD2 od dánské firmy Cobod, ve které PERI
vlastní akcie. S využitím 3D tiskárny typu
BOD2 lze zhotovit 1m2 stěny za pouhých 5
minut, její tryska je schopna vytvářet dvojité,
či trojité stěny vyplněné izolačním materiálem
s prostorem pro přívody elektřiny a vody, které
jsou instalovány nakonec. Materiál, který
bude spotřebováván je vytvořen speciálně pro
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tento návrh, aby jeho vlastnosti vyhovovaly
technologii 3D tisku a typu tiskáren BOD2.
Celý stavební proces je optimalizován tak, aby
byly možné provádět různé další práce během
tisku, což znamená, že dělníci mohou dohlížet
na tisk z blízké vzdálenosti, a přitom provádět
jiné, manuální práce jako instalace vodovodního
potrubí nebo zavedení přívodu elektřiny.
„3D tisk přinese mnoho zásadních změn ve
stavebním průmyslu. Jelikož se zatím jedná o
první budovu svého druhu, stavba potrvá déle,
než je nutné. Chceme využít této příležitosti
pro získání více zkušeností s tímto procesem,
abychom mohli reagovat na případné potíže
nebo najít lepší způsoby práce za nižší spotřeby.“
sdělil Leonhard Braig, ředitel oddělení distribuce
společnosti PERI na nedávné tiskové konferenci
Projekt je finančně podpořen krajem, ve kterém
se Beckum nachází: Severní Porýní-Velfálsko,
částkou 200 tisíc eur (v přepočtu 5,3 milionů
korun českých). „Jsme hrdí na to, že první dům,
který je vytištěný na 3D tiskárně, bude postaven
v naší zemi. Díky tomu je Severní PorýníVestfálsko průkopníkem v celém Německu.
Ne zítra, ne někdy, ale dnes,“ uvedla německá
ministryně vnitra Ina ScharrenBach.
Pokud se podaří dům úspěšně dokončit, stal
by se tento dům zároveň největším domem,
postavený za pomoci 3D tisku v Evropě. Titul
největšího „tištěného“ domu na světě nadále
patří pětipatrovému domu s rozlohou 640 m2,
který byl postaven v Dubaji.
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F O J T Í K

Zrak je pravděpodobně náš nejdůležitější
smysl. Ztráta této schopnosti má tedy
obrovský dopad na lidi, kteří jsou touto
vadou postiženi. Podle výzkumů Světové
zdravotnické organizace (WHO), trpí slepotou
globálně 39 milionů lidí, k tomu 246 milionů má
závažné potíže se zrakem. K nápravě menších
potíží s viděním mohou posloužit brýle, nebo
operace oka, avšak veliká část vážnějších
případů je dosud neléčitelná. Řešení vyvíjené
na Australské Monash University, vyvíjené
už přes 10 let má potenciál nositeli vyléčit
zrakové vady.
Monash University, nacházející se v
Australském městě Melbourne je jednou
z nejproslulejších nejen ve své zemi a
je celosvětově považována za jednu z
nejprestižnějších univerzit. Tomu nasvědčuje
jejich nejnovější projekt s názvem Gennaris,
který za pomoci brýlí se zabudovanou kamerou
a čipem, umístěným v týlní kosti (zadní část
lebky) navrátí uživateli lehce schopnost zraku.
Abychom si mohli vůbec vysvětlit, jak by
mohlo takové bionické oko fungovat, je třeba
si uvědomit, jak vlastně pracuje běžné lidské
oko. Z principu to funguje takhle: světlo
dopadá vše okolo nás a odráží se dále, až
dopadne do našeho oka, to si pak převede
světlo na elektrický signál, který směřuje
následně skrze optické nervy do mozku, a
tam si ho převede na výsledný obraz. Právě v
tomto principu se skládá funkce zmiňovaného
umělého oka.

Součástmi přístroje Gennaris je mozkový
čip, skládající se ze 4 malých destiček o 43
elektrodách, zavedeným do týlní kosti, a ze
speciálních brýlí se zabudovanou kamerou,
které pomocí svého zabudovaného procesoru
transformují zaznamenaný obraz na elektrický
impulz, který je následně bezdrátově odeslán
do destiček integrovaných v mozku, které už
pouze tenkými elektrodami stimulují týlní lalok
(část mozku, která nám umožňuje schopnost
zraku), který si následně interpretuje impulz
na finální obraz.
Počáteční verze tohoto produktu však
neposkytnou uživateli vizi zdravého člověka.
„Náš design generuje vizuální schéma podle
kombinací až 172 bodů světla, což nositeli
poskytne informace pro orientaci ve vnitřních
i venkovních prostorách a umožní rozeznávat
přítomnost lidí a objektů kolem něj,“ vysvětluje
profesor z Monash University Arthur Lowery.
Z čehož tedy vyplívá, že Gennaris zpočátku
bude sloužit spíše k orientaci a rozpoznání
okolí, obraz se začne zdokonalovat až pokud
vzejde úspěch z první fáze projektu. Zatím byly
provedeny pouze testy na ovcích, ze kterých
vzešlo, že čipy nezpůsobují žádné negativní
následky.
V současnosti však ještě univerzita vyhledává
investory, kteří by pomohli s financováním
klinických testů, kde se zjistí, zda je přístroj
připraven k využívání a k prodeji.

02/2021
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Výročí také připomněli na sociálních sítích
předseda vlády Andrej Babiš a předseda Pirátů
Ivan Bartoš.

PŘIPOMENUTÍ OBĚTÍ
HOLOKAUSTU

„Dnes si připomínáme památku
obětí holokaustu. Jako lidský druh
máme potenciál žít v harmonii
a lásce, ale i páchat ta nejhorší
zvěrstva. Odmítnout cynismus a
lež a naopak milovat bližního není
slabost, ale cesta k budoucnosti, kdy
nesmyslné utrpení najde místo jen ve
vzpomínkách.“ napsal přes Twitter Ivan

Bartoš.
Foto článek: pixabay

„Je důležité si připomínat hrůzy,
které má na svědomí antisemitismus
a extremistické myšlenky. Zejména
v době, kdy jsou tyto projevy opět
na vzestupu a ve světě stále dochází
ke zločinům proti lidskosti.“ napsal
premiér.

J A K U B

M I R O Š N Í K

Holokaust je jeden z nejhorších
spáchaných činů v lidské historii.
Proč má tedy někdo takovou neúctu k
tomu, co se stalo a zneužívá židovskou
hvězdu?
Den památky obětí holokaustu nám připomíná
27. leden 1945, kdy byl osvobozen německý
koncentrační tábor Osvětim na jihu Polska.
Mezi lety 1940 až 1945 v Osvětimi zahynulo 1,1
milionu lidí, většinou Židů. K vězňům tábora
patřilo také 50 000 občanů Československa.
Přežilo jich okolo šesti tisíc.
Předsedové Senátu a Sněmovny, Miloš
Vystrčil a Radek Vondráček, kritizovali na
vzpomínkovém setkání v Senátu použití
židovské hvězdy při protestech proti vládním
protikoronavirovým opatřením. Miloš Vystrčil
toto označil jako vyjádření nekonečné neúcty
k tomu, co lidé s tímto symbolem v minulosti
zažívali. Podle Vondráčka ti, kteří tento symbol
zneužili, si zaslouží nejhlubší opovržení.
Prezident Miloš Zeman označil holokaust za
největší zločin lidských dějin.
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„ Po v a ž u j i z a n e h o r á z n é , p o k u d l i d é ,
kteří demonstrují například proti
očkování, se označují Davidovou žlutou
h v ě z d o u . Je t o v y j á d ře n í n e k o n e č n é
neúcty k tomu, co lidé označení touto
hvězdou zažívali,“ dodal Vystrčil.

Na závěr bych chtěl dodat, že rozhodně
souhlasím s tím, co řekl předseda Bartoš.
My, jakožto lidský druh máme potenciál žít
v harmonii a lásce, ale páchat i ta nejhorší
zvěrstva. Nyní je na nás, jakou budoucnost pro
sebe budeme chtít, a jak se k ní dostaneme

„Ti, kteří sami sebe připodobňují
k Ži dům za hol okaustu tak, aby
dodali své politické agendě
zdání naléhavosti a osudovosti,
zaslouží tvrdé odsouzení a
nejhlubší
o p o v r ž e n í . “ řekl
Vondráček.

„ K e z n á m é t r i á d ě z l a , k t e ro u
tvoří ultralevice, ultrapravice a
islámský radikalismus, se přidaly
nyní i konspirační teorie, které
začaly vznikat v souvislosti s
epidemií Covid-19.“ dodal.

02/2021
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR S
VOJTĚCHEM MACUROU

Popište prosím pro ty, kteří o nich neslyšeli, co
je to „Uhelné jaro“ a „Filmový trhák“.
Uhelné jaro je koncert pro studenty, kde každý
rok vystupuje učitel Roman Elner, který zkouší
pro něj nové věci jako balet nebo stepování, a
to dodá koncertu komickou stránku. A Filmový
trhák je soutěž mezi studenty, kteří natočí film,
který potom porota hodnotí.
Co byste řekl, že je nejprestižnější na vaší
současné škole?

Foto: Jáchym Macura

Řekl bych, že ples, který je určen pro žáky
šestých a devátých tříd, je velmi prestižní.
Na jakou střední školu plánujete dělat
přijímačky a proč právě na tu?
Já se budu hlásit na Smíchovskou střední
průmyslovou školu na obor Kybernetická
bezpečnost a na obor Informační technologie,
protože vidím v IT hodně potenciálu a myslím,
že v budoucnosti bude IT věc, o které budou lidé
muset vědět.

J Á C H Y M

M A C U R A

Rozhovor s Vojtěchem Macurou,
který je vítězem několika turnajů v
judu, studentem devátého ročníku ZŠ
Brána Jazyků a velkým gamerem s RGB
klávesnicí a myší.
Nejdříve bych se rád zeptal na vaši kariéru v
judu: Kolik turnajů jste již vyhrál?
Já dělám judo už od svého dětství a těch turnajů
bylo už strašně hodně, takže kolik jsem jich
vyhrál, si nepamatuji.
Je nějaký, na který máte silné vzpomínky?
Tak největší vzpomínky mám z turnajů z Ostravy,
protože ta cesta s kamarády byla super, vždycky
jsme si dávali sushi a potom jsme tam byli v
nějakém hotelu. Prostě super výlet.
Dále bych se zeptal, kdo byl vaším největším
mentorem při tréninku?
Tak byla to moje trenérka Šárka Holubová, která
jezdila na všechny turnaje a hodně mi při nich
pomáhala.
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Dříve jste oznámil, že s judem plánujete
skončit. Jaká je vaše nejlepší a nejhorší
vzpomínka z těch let, kdy jste se tomuto sportu
věnoval?

Proč jste se rozhodl právě pro SSPŠ?

Protože SSPŠ je velice prestižní škola a líbí se mi,
jak mají velice aktivního ředitele. Taky je to jediná
škola v Praze s oborem Kybernetická bezpečnost.
Na začátku rozhovoru jsem zmínil, že jste
takzvaný „epic gamer“. Jakou hru v poslední
době nejvíce hrajete?
Jmenuje se Counter Strike: Global Offensive
(nebo CSGO) a je to týmová střílečka.
Jak důležité jsou pro vás RGB světélka na
klávesnici a/nebo myši a proč?
Tak důležitá určitě nejsou, ale je to dobrý
dodatek. Taky je u každé herní klávesnice, takže
nemám moc na výběr.
Co byste na závěr chtěl vzkázat našim
čtenářům?
Dělejte, co vás baví, a neřešte to, co vám říkají
ostatní lidé.
Děkuji mockrát za rozhovor.
Ještě jednou děkuji za pozvání.

Nejlepší vzpomínka musí být to, když jsem vyhrál
turnaj Přebor Prahy, protože tam bylo hodně
dobrých soupeřů. A nejhorší byla asi, když jsem
se zranil při turnaji v Berouně, protože jsem byl v
semifinále a měl jsem dobrou šanci na to vyhrát,
ale musel jsem kvůli zranění odstoupit.
Co plánujete dělat po judu?
Teď se budu soustředit na školu a možná zkusím
jiné bojové sporty, jako třeba box nebo karate.
Když už jste to zmínil, rád bych se teď přesunul
k vaší současné škole, Bráně Jazyků. Jste s ní
spokojený? Povězte nám o ní.
Ano, Brána Jazyků je super škola a jsem rád, že
zde mohu studovat. Líbí se mi na této škole, že
hodně podporuje jazyky i zájezdy do zahraničí
(samozřejmě ne teď), ale zároveň hodně
podporují umění, například s Uhelným jarem
nebo Filmovým trhákem.

02/2021
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Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo být
programátorem, nebo jste v tomto okruhu
naprostým nováčkem? Potom jste na
správném místě, protože si v tomto článku
rozebereme všechny výhody a budoucí využití
programátora.
Každá práce, kterou děláte, by vás měla
naplňovat a někam posouvat, není tomu jinak
ani u programování. Naštěstí je poněkud
jednoduché se do tohoto oboru nadchnout a
strávit vymýšlením složitých i jednodušších
kódů desítky hodin.
Prvně si řekněme, jaké potřebujete pro tuto
práci předpoklady. Nadšení – to je vše. Pokud
budete rádi programovat, budete místo
zdlouhavých hodin čtení článků a nudného
ťukání do klávesnice, ze kterého stejně nic
nevzejde, pouze sledovat, jak se zlepšujete. A
to je přece nádhera.
Ale co je vlastně na programování taková
zábava? Co přesně vás v tomto oboru může
nadchnout tolik, abyste s radostí trávili dlouhé
dny psaním kódu? Je to jakási možnost tvořit.
Dalo by se říct, že má každý programátor
svůj osobitý styl, kterým programuje. Ke
každému výsledku jde dojít mnoha různými
způsoby, a je jen na vás, jak bude tento způsob
vypadat. Dalším velmi zajímavým aspektem
je rozšiřování vašich obzorů. Jste jako dítě
objevující nový velký svět. Máte nespočet
možností, jak se zlepšit. A právě tato zvědavost
vás může posouvat kupředu.
Dobře, dejme tomu, že jste již dostatečně
nadšení do této práce. Ale co finance? Nebude

za mě v budoucnu psát kód stroj a nebude se
tím zmenšovat i můj plat? Ne a ne. Donutit stroj
tvořit je v dnešní době Sci-fi. Ano, možná se
nám za několik stovek let něco takového podaří
stvořit, ale je jen mizivá šance, že byste se toho
dožili. Donutit totiž stroj tvořit a kreativně
přemýšlet, je velmi blízko ke stvoření stroje
s vlastní myslí, což je samozřejmě (alespoň
dnes) naprostý nesmysl. No a finance? Pokud
budete v tomto oboru špička, můžete se
pohybovat i ve stovkách tisíc.
Na konec bych chtěl pouze upozornit, že peníze
nejsou všechno. Pokud vás práce nebaví, i přesto,
že vám hodně vydělává, nevyplatí se. Někdo, kdo
programování nenávidí, nebo ho prostě nebaví,
nebude nikdy schopný dosáhnout takové
úrovně, jako nadšený programátor plný elánu,
který nasává informace jako houba. A pamatujte
si, že se nesmíte nechat odradit chybami, chyby
nejsou nic víc než podklad k sebezdokonalení.
Adam Mlázovský

V O X E LY, B U D O U C N O S T
HERNÍHO PRŮMYSLU?
Teardown vyšel teprve nedávno, ale i tak stihl
zaskočit herní komunitu svým kompletně
simulovaným a hlavně kompletně zničitelným
herním světem.
Herní svět je poskládaný z voxelů, malých kostiček
nalepených na sebe, které ovšem se správnými
nástroji můžete od sebe opět oddělit. K dispozici
máte spoustu nástrojů: od malých kladívek, až po
výbušniny nebo vozidla. Celý svět se chová velmi
realisticky. Například, když podkopete sloup,
postupně se skácí dolů. Pokud mu něco stojí v cestě,
zastaví se, popřípadě po tom sklouzne.
Teardown můžete hrát ve dvou režimech, sandbox,
ve kterém můžete demolovat budovy do sytosti, a
pak také kampaň, ve které musíte projít celé levely a
zmáčknout tlačítka za určený čas.
Hru vytvořil pouze jeden člověk, Dennis Gustafsson.
To ale neznamená, že by tato hra byla horší než
ostatní hryvytvořenévelkými studii, ba naopak. Díky
této hře lidé uvidí, jak skvěle by mohly fungovat hry s
voxelevou grafikou.

Foto: megavoxels

S K V Ě LÝ Ž I V O T
P R O G R A M ÁT O R A

STUDENTŮ
Mně osobně se tento styl hervelmi líbí, a myslím si, že
to má velkou budoucnost.
Důležitou součástí celé této teorie je, že rychlost
světla je konstantní. Vezměme si to takto: k našemu
autu, se kterým jsme v prvním odstavci dostali
pokutu, přilepíme rozsvícenou baterku. S naším
autem se rozjedeme, ale ne na zemi, ale ve vakuu. To
by mělo rychlost světla změnit, nebo snad ne? No,
tak si to změříme. Stále je to 300 000 km/s. Jak to?
Rychlost světla je konstantní, takže ta se nemění,
klíčem k tomuto problému je čas, který je relativní (při
velmi vysokých rychlostech se čas natahuje).
Co z toho teda vyplývá? To, že rychlost světla je
zapeklitá, což je ostatně většina fyziky. A také, že
ať už jezdíme, jak chceme, minimálně tento jeden
rychlostní limit nepřekročíme.
Viktor Procházka

REDAKCE

ČASOPISU
Foto: blogspot

ČASOPIS PRESLOVINY
MEDIÁLNÍ DŮM PRESLOVA
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TISKJEDNODUSE.CZ - ART D – GRAFICKÝ ATELIÉR ČERNÝ S. R. O.
FOTO OBÁLKA: MATEJ MADAR, PIXABAY
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