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ROZHOVOR MĚSÍCE

STUDENT JAKUB KAVÁN:

ZE SMÍCHOVA
ROVNOU NA
HAVANU
A D A M

P E L E J

Jakub Kaván studuje na Smíchovské
SPŠ a gymnáziu druhý ročník oboru
vzdělávání Informační technologie.
Vlastně nyní nestuduje, neboť jeho
otec se stal velvyslancem na Kubě a on
ho na jeho misi následoval. Žije tedy na

tomto chvalně i nechvalně proslulém
ostrově a studuje tam na mezinárodní
škole. Jak tam vypadá jeho život, jak tam
vypadá život lidí obecně? Na to se ptáme
v následném rozhovoru.

Původně jsi chtěl studovat prezenčně
na Kubě a distančně na Smíchovské SPŠ
a gymnáziu. Nyní po půl roce jsi ale požádal na
střední škole v Praze o přerušení studia. Proč?
„V té době jsem neočekával náročnost zdejší
školy a myslel jsem si, že bych zvládl studovat
paralelně dvě školy. Jenomže krátce potom, co
jsem začal studovat zde, jsem si uvědomil, že
bych to nezvládl bez obětování známek na obou
školách.“

„Klasický den ve škole je o něco jiný než
na Smíchově. Každý den začínáme ve 8:10
a končíme v 15:30, to znamená, že máme 6 hodin
každý den. Předměty se zde vybírají, celkově
ze šesti okruhů. Například jazyky, společenské
vědy, přírodní vědy apod., ze kterých si student
může zvolit, co ho zajímá. Ve využití moderních
technologií je to zde trochu náročnější, protože
v místě je všeobecně nabídka všeho zboží velmi
omezená a dovoz poměrně složitý. Ale ve škole
používáme sítě jako Moodle na zadávání úkolů
na dálku.“

Jak přesně se tvá současná škola jmenuje
a kdo jsou vaši spolužáci?
„Škola, ve které studuji, se jmenuje International
School of Havana, což je jedna z několika málo
mezinárodních škol na Kubě. Ještě je zde
mezinárodní škola španělská, francouzská
a ruská. Všichni moji spolužáci jsou buď
potomci diplomatů z cizích zemí nebo jejich
rodiče reprezentují nějaké firmy zde na ostrově.
Konkrétně studuji poslední dva ročníky zdejší
školy, resp. Program mezinárodní maturity
- IB Diploma Programme (International
Baccalaureate Diploma Programme).“
Jak vypadá klasický denní režim na
mezinárodní škole? Jaké máš předměty, jak
využíváš moderní technologie ve výuce, jaký
je styl výuky?
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Jak jsi dopadl v prvním pololetí? Měl jsi nějaké
problémy se adaptovat na nové prostředí v
zemi a v nové škole?
„Ze začátku jsem nebyl zvyklý na styl vyučování,
ale po asi měsíci jsem se už cítil velmi dobře a
rozuměl jsem, jak vše funguje. První pololetí jsem
uzavřel s velmi dobrými výsledky, v některých
předmětech se chci pokusit o ještě lepší
hodnocení. Hodnocení se zde provádí odlišným
způsobem než v ČR. Z každého předmětu
nedostávám pouze jednu celkovou známku, ale
jedná se o hodnocení, které zabere téměř jednu
stranu A4.“

04/2021
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Až dokončíš studium na mezinárodní škole,
kam můžeš poté nastoupit? A uvažuješ
opravdu o návratu na Smíchovskou SPŠ
a gymnázium? Jaké jsou tvé další plány?
„Pokud zde úspěšně zakončím studium
mezinárodní maturity, mohl bych nastoupit ke
studiu na zahraničních universitách a vysokých
školách, a to konkrétně podle závěrečných
výsledků (skóre) programu IB nastaveného zvlášť
pro každou školu. Jedná se však samozřejmě
o školy s poměrně vysokým školným a nemalými
životními náklady v zahraničí. Všechny tyto
faktory bude muset člověk vzít v úvahu. Návrat na
Smíchovskou SPŠ je samozřejmě pravděpodobný,
logicky vzhledem k novým okolnostem
přemýšlím i o výše uvedených možnostech
a v tuto chvíli se dívám na možnosti studia IT na
zahraničních vysokých školách. Ve hře je však
mnoho proměnných.“
O Kubě se říká ledasco. Máš možnost poznat
život a starosti obyčejných lidí, anebo žiješ
v bublině rodin zahraničních pracovníků? A
pokud jsi „v obraze“, jak vypadá život na Kubě,
třeba s porovnáním života v České republice?
„Řekl bych, že je to zde pro cizince v mém
postavení taková uzavřená bublina, ze které
mám většinu mých kamarádů, protože běžní
Kubánci, pokud nemají jednoho z rodičů
cizince, mezinárodní školu studovat nemohou,
nemluvě pak o poměrně vysokém školném.
Limitujícím faktorem v mém případě je zatím
jen omezená znalost španělštiny. Ale kontakt
s místními obyvateli je přirozený a je součástí
každodenního života. Například, když se jde do
restaurace, chodí po ulici, nejrůznější venkovní
aktivity, sporty a mnohem více.
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Foto článek: archiv J. Kavána
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Život pro zdejší obyvatele je dlouhodobě
velmi náročný, způsobený mnoha domácími
i zahraničními faktory. V posledních měsících se
země nachází v mimořádně těžké ekonomické
krizi, která se mj. vyznačuje absolutním
nedostatkem téměř jakéhokoliv zboží, včetně
základních potravin. Od našeho příjezdu jsou
nejviditelnějším znakem na ulici dlouhé fronty
na cokoliv. Pro nás ze střední Evropy je to téměř
nepřestavitelné. Je zde problém koupit většinu
potravin a zboží, pokud jsou k dostání, tak často
mimo finanční dosah běžných obyvatel a to
ještě za devizy. Vypadává zde elektřina docela
často, také jsou tu problémy s pitnou vodou, teče
v lepším případě jednou za dva dny a každý dům
tak musí mít svoji vlastní cisternu.

04/2021
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V zemi je nedostatek práce a také zaměstnanci
jsou velmi málo placeni vzhledem k cenám. Pro
představu, průměrný plat po lednové finanční
reformě v zemi se pohybuje kolem 2000,- Kč,
přičemž ceny většiny zboží jsou několikanásobně
vyšší než v ČR. Obyvatelé mají zatím zaručen
velmi malý příděl základních potravin na měsíc
s dotovanými cenami, jedná se však pouze
o základní životní minimum. Zdarma je školství
a zdravotní péče, ovšem i v této oblasti existují
velké problémy. Velmi složitá je pak oblast osobní
dopravy. Celkově život zdejších lidí je velmi těžký
a nedá se to lehce popsat. Kubánci jsou však
obecně velmi příjemní, přátelští a vzhledem ke
zdejší okolnosti si umí poradit s řadou věcí.“
V tomto školním roce na středních školách
v České republice probíhala většina výuky
distančně. Jak poznamenává koronavir Covid
19 tvé studium?
„Zde jsme od září byli pouze dva měsíce fyzicky
ve škole (listopad a prosinec), a tak probíhala
škola nějak podobně jak na Smíchovské SPŠ.
Většinu výuky jsem tak zažil zatím formou
online. Jak už jsem zmiňoval, používáme Moodle
na rozdávání úkolů, a poté používáme Zoom
na online konference, které máme každý den,
většinou máme čtyři jednohodinové lekce za

den.“
Na Smíchovské SPŠ a gymnázium je velmi
úspěšným projektem Mediální dům Preslova.
Ty sám ses do něj v prvním ročníku zapojil
v pozici redaktora, vytvářel jsi reportáže,
dělal rozhovory s osobnostmi. Máš možnost
v tom na Kubě pokračovat? A co bys říkal roli
„zvláštního zpravodaje“ pro Mediální dům
Preslova? Měl bys možnost občas natočit
zajímavé video, rozhovory s tvými kamarády,
představit svou současnou školu?
„V tuto chvíli si myslím, že to nebude možné kvůli
uzavření škol a celkově je těžké být venku kvůli
opatřením, které by mohly trvat i několik dalších
měsíců. Ale v momentě, kdy se to zde vše znovu
otevře, myslím, že pokud by byl čas, tak bych
mohl něco udělat.“
Co bys na závěr rozhovoru vzkázal čtenářům
Preslovin z prosluněné Kuby? Svým bývalým
spolužákům, učitelům?
„Asi bych chtěl říct, že jsem si první ročník
na SSPŠ velmi užil a budu doufat, že se budu
moci vidět se spolužáky a s učiteli o letních
prázdninách.“
Děkuji za rozhovor.

SSPŠ

STUDENTI NATOČILI
VIDEA PRO ČT
R E D A K C E
Studenti Smíchovské střední průmyslové
školy a gymnázia se zapojili do projektu
České televize a řešili před kamerami svých
mobilů zaslané otázky z didaktických testů z
českého jazyka a matematiky. K poskytnutí
zpětné vazby se následně přihlásili i jejich
učitelé.
Česká televize oslovila Radka Sáblíka, ředitele
Smíchovské SPŠ a gymnázia, zda by mohl
doporučit deset studentů z maturitního
ročníku, kteří by se zapojili na natáčení videi
na své mobilní telefony, kdy budou před
kamerou řešit zaslané otázky z didaktických
testů. Do natáčení se zapojili Martin Mosinger,
Tomáš Kučera, Karel Škába, Jan Boťa, Johana
Ronschak, Jiří Vojtěch, Jakub Petr, Daniel
Handl, Matyáš Doležal a Radek Neumann.
Videa České televizi poskytlo celkem 33
středoškoláků, z toho skoro třetina se
rekrutovala ze Smíchovské SPŠ a gymnázia.
„Studenty jsem zajistil asi během hodiny.
Oslovení přes sociální sítě či obecnou výzvou
se neosvědčilo, a tak jsem zvedl telefon a
zavolal konkrétním lidem přímo,“ vysvětluje
Radko Sáblík a dodává, „Na studenty jsem hrdý,
že byli ochotní jít se svou kůží na trh. Svědčí
to o jejich sebevědomí a o jejich dovednosti se
vyjadřovat před kamerou.“
Další komunikace již probíhala napřímo, mezi
organizátory a jednotlivými studenty. Těm
byly doručeny zalepené obálky, které oni
před kamerou otevřeli a s komentářem řešili
zadanou úlohu.
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„Studenti byli senzační, se zaslanými video
materiály od nich jsme byli velmi spokojení,“
hodnotí spolupráci Petra Vykydalová,
pracovnice České televize.
Následně byl ředitel Smíchovské SPŠ a
gymnázia požádán, zda by mohl ještě zařídit
zpětnou vazbu od učitelů na natočená videa.
A přání opět nezůstalo neoslyšeno, přihlásily
se profesorky češtiny Ivona Liptáková a
Ivona Vítová a profesorky matematiky Tamara
Mainzerová a Marie Souchová.
„Jsem rád, že na škole mám sebevědomé a
aktivní studenty i jejich učitele, kteří jsou
vstřícní. Patří jim můj dík a vděčnost,“ sdělil
Radko Sáblík.
„Věřím, že názory kolegyň pomohou další
podpoře kvality vzdělávání z naší provenience,“
řekl k tomu Petr Koubek, pracovník Národního
pedagogického institutu, který s Českou
televizí na pořadu spolupracoval, „Děkujeme
za vstřícný přístup řediteli Smíchovské
průmyslovky a gymnázia, zapojeným
studentům a učitelům. Studenti z této školy
prokázali i v řešení úloh z českého jazyka
informatické myšlení, tedy schopnost nalézat
systémy a vztahy a odvodit metody práce,
které vedou efektivně k správnému řešení
úloh,“ doplnil své vyjádření.
„Musím poděkovat Smíchovské škole za její
zapojení do pořadu „Dáme to!“ A dali jsme to!,“
konstatovala Petra Vykydalová, „Ještě jednou
tímto děkuji za skvělou spolupráci. Jsem ráda,
že se v této škole našli studenti, kteří se do
projektu zapojili. Byli senzační!“

04/2021
Foto: pixabay
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CO PŘINESLA PANDEMIE
ČESKÉMU ŠKOLSTVÍ?
ODPOVÍDÁ ING. RADKO SÁBLÍK, ŘEDITEL SSPŠ
M I C H A E L

K A L I S T A

Co přinesla pandemie pozitivního českému
školství?
„O tom, co pozitivního tako velmi tragická doba
přinese českému školství, teprve rozhodneme my,
co v něm pracujeme. Můžeme této doby využít ke
změnám, které budou znamenat významný posun
ve vzdělávání, anebo také se jen snažit zapomenout
na dobu, ve které byly školy uzavřeny, a vrátit se
do starých kolejí.
Pevně věřím, že až se vrátí žáci a studenti do škol,
jak si všichni přejeme, nevrátíme se my k předchozí
rutinně, která v mnohých školách a v mnoha třídách
vládla. Budeme naopak přemýšlet, jak využít nové
znalosti a dovednosti, které jsme my ředitelé
a učitelé načerpali, abychom zvýšili efektivitu
vzdělávacího procesu, abychom vhodně využili
moderní technologie. Také věřím, že budeme
velmi vážně přemýšlet nad obsahem výuky, co
je opravdu pro naše žáky a studenty důležité, co
upotřebí v reálném osobním, společenském a
profesním životě, a tomu budeme věnovat daleko
větší pozornost, než kvantům informací, které se
pro naši spokojenost naučí na testy či zkoušení, a
poté zapomenou, což mnohé z nás frustruje.
Máme obrovskou příležitost učinit potřebné
změny, a pokud tuto příležitost promrháme, bude to
jen naše vina. Tohle nemůžeme hodit na hrb vládě,
ministerstvu školství, nějaké vyšší moci, neboť
jen my a zase my rozhodujeme o tom, jak vypadá
výuka v našich školách, v našich třídách. Žádná
sebelepší strategie nedosáhne až ke konkrétnímu
řediteli školy, až ke konkrétnímu učiteli, pokud
ji on nepřijme za svou, pokud nevystoupí ze své
komfortní zóny a neodhodlá se ke změnám, které
jsou potřebné vzhledem k vývoji společnosti a
potřebám budoucí generace, z níž možná více
než padesát procent bude vykonávat práci, která
ještě dnes neexistuje. My je na to přesto musíme
připravit, a nesmíme přitom zapomínat, že poločas
rozpadu znalostí a dovedností je přibližně pět let.
Tedy už za pět let mohou využit naši absolventi jen
padesát procent toho, co se naučili.
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Je na nás, zda nalezneme jádrové učivo, které
budeme opakovat, procvičovat a aplikovat,
abychom vytvořili hutný základ, na kterém budou
naši absolventi stavět. Přitom je musíme naučit
se učit novým věcem na základě již získaných
znalostí a dovedností, kriticky myslet, být kreativní
a nebát se udělat chybu. Čeká je totiž celoživotní
vzdělávání, pokud budou chtít být úspěšní. A my je
na to musíme připravit, pokud jim opravdu chceme
pomoci.“
Co naopak považujete za největší negativum?
„Největší negativum zavřených škol se
jednoznačně týká sociálních vazeb. Možná
některým introvertním jedincům osamělost
vyhovuje, možná se někteří aktivní studenti
dokonce naučí i více, mají více času rozvíjet svůj
talent, ale přicházejí o kontakty, které prostě přes
internet nemohou být plnohodnotné.
Z pohledu školy, kde jsem ředitelem, tuto okolnost
cítím ještě tíživěji, neboť jsme organizovali
mnoho různých kempů, zahraničních výjezdů,
projektových dní. Účastnili se mnoha veletrhů,
festivalů, konferencí, kde naši studenti velmi
intenzivně komunikovali s veřejností. Pořádali
jsme mnoho workshopů pro žáky, kde je naši
studenti vzdělávali. Pořádali jsme stáže pro učitele,
a i s nimi studenti

část, tedy právě ony významné mimoškolní
akce, nedokáži teď odhadnout. A také neumím
odhadnout, jak moc poznamená distanční výuka
některé pracovní návyky u učitelů i u žáků a
studentů. I s tím bude třeba se popasovat.
Nejméně pak se bojím o ty tak zvané tvrdé znalosti,
pokud byly předávány jen povrchně a ukládaly
se do krátkodobé paměti, začas si z nich stejně
absolventi pamatovali pět až patnáct procent. Když
něco budou potřebovat ke své činnosti, doučí se to.
Určitě bych nepořádal organizovanou výuku pro
všechny žáky a studenty o prázdninách. To by je
pouze odradilo a nepřineslo potřebný efekt. Ale
organizoval bych různé letní školy či kempy pro ty,
kteří budou mít zájem se rozvíjet v oblastech, které
jim jsou blízké. I na naší škole již připravujeme
v červenci letní školu zaměřenou na mediální
výchovu a druhou na vývoj počítačových her, a v
srpnu další letní školu se zaměřením na informační
technologie a kemp kybernetické bezpečnosti.
Pro některé žáky a studenty je možné uspořádat i
doučování, ale zase, pokud ti nebudou mít vnitřní
motivaci se ho zúčastnit, výsledek bude stejně
žalostný, jako je v klasické výuce, která žáky a
studenty neoslovuje. To je právě ta největší výzva
pro každého pedagoga. Není až tak klíčové, kolik
znalostí donutí své žáky a studenty si krátkodobě
zapamatovat, ale je klíčové, zda v nich dovede
probudit zájem o daný předmět, o danou oblast
vzdělávání, neboť pak se budou sami učit a budou
cítit touhu se dozvědět nové věci. Bohužel někdy
někteří pedagogové místo toho vyvolají u žáků
a studentů k danému předmětu nenávist, a tím
napáchají nedozírné škody. V tom se právě odlišuje
dobrý a špatný učitel. Věřím, že současná situace
dovede mnohé z nás k tomu, abychom se právě nad
tím zamysleli a případně přijali taková opatření,
aby naše výuka byla efektivní, podporovala u žáků
a studentů touhu po zkoumání, objevování, což je
sama podstata vzdělávání.“

ING. RADKO SÁBLÍK,

ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA

Foto: SSPŠ

komunikovali, s těmi zahraničními v angličtině. To
vše nyní realizovat nejde a o tyto zkušenosti jsou
studenti ochuzeni.“
Jak vidíte další vývoj? Měly by jít děti do školy i
o prázdninách?
„Těžko říci, kdy přijdou žáci a studenti na prezenční
výuku. Před rokem pesimisté tvrdili, že se tak stane
až od září 2020, a všichni víme, jak to dopadlo.
Jako umírněný optimista věřím, že očkování a
další opatření s testováním a trasováním umožní
prezenční výuku dříve než v září 2021. Jak dlouho
ale bude trvat, než se obnoví ta její nejdůležitější

04/2021
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ABSOLVENT FILIP ŘEŽÁBEK:

SMÍCHOVSKÁ SPŠ JE
PRO MĚ ALMA MATER
L U K Á Š

K A V A L Í R

Filip Řežábek se Smíchovskou střední
průmyslovou školu a gymnáziem
spolupracoval i po maturitě, nejprve
jako asistent ředitele a poté jako
koordinátor pro vznik nového oboru
vzdělávání Kybernetická bezpečnost,
který škola nyní pilotuje z pověření
MŠMT. Během studia FEL ČVUT strávil

rok na stáži na univerzitě v Soulu v
Jižní Koreji, po získání bakalářského
titulu rok na stáži v centrále firmy
Cisco v Silicon Valley v USA. Po návratu
vystudoval univerzitu v Mnichově, kde
v současnosti po zisku titulu inženýr
absolvuje doktorandské studium.

Vzpomenete si ještě na své středoškolské
studium na Smíchovské SPŠ a gymnáziu? Co
pro vás tato škola znamená?
„Určitě si rád zavzpomínám. Středoškolská
léta byla hodně odlišná od mého současného
životního stylu, protože bylo více prostoru na
volnočasové aktivity. Tou dobou jsem se hodně
věnoval sportu, sledoval trendy v IT a povyrazil
s přáteli. Zpětně bych udělal některé věci jinak
(třeba strávit více času procvičováním němčiny),
ale po bitvě je každý generál. Škola už tou dobou
nabízela řadu zajímavých předmětů a kolektiv
spolužáků byl dobrý, ovšem příležitostí oproti
dnešku bylo určitě méně. Poslední dva roky
jsem se více zaměřoval na počítačové sítě a
matematiku, což mě drží do teď. Dobré teoretické
základy jsou určitě důležité a mrzí mě, že jich na
určité odvětví nemám dostatek.

se na škole naučil a pyšný, že mohu být jejím
absolventem. Tyto pocity se ve mně především
prohloubily díky různým formám spolupráce po
absolvování Smíchovské SPŠ.“

Podobně jako ČVUT a Technická univerzita v
Mnichově, Smíchovská SPŠ je pro mě Alma Mater.
Sleduji, co se na škole děje, snažím se jí kvalitně
prezentovat na venek jako absolvent a zároveň
jako její ambasador. Jsem vděčný za to, co jsem
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Jaký největší osobní přínos pro vás měly roční
stáže v Soulu a v Silicon Valley?
„Podobně jako při studiu v Korey jsem byl rád,
že stáž bylo na celý rok. Díky tomu jsem měl
možnost si sundat po pár měsících „růžové“
brýle a dívat se na věci více z odstupu. To bylo
především důležité v rozhodování se, co po stáži.
Kromě osobního rozvoje – soft and hard skills
– bych viděl jako největší přínos mezinárodní
síť kamarádů/kolegů, s kterými jsem do dnešní
doby v kontaktu. Věřím, že se naše profesní i
osobní cesty protnou, a i kdyby ne, je fajn mít
kamarády z různých koutů světa. Věřím, že
jsem udělal i dobrý dojem v mém týmu, kde jsem
pracoval, protože se mi nedávno ozvali s pracovní
nabídkou, což určitě potěšilo po tolika letech.
Dále bylo super mít možnost cestovat po
západním pobřeží, vidět Pacifik, a navštívit
nádherné národní parky.“

Dostal jste nabídku na práci v Cisco i nabídky
dokončit magisterské studium v USA od několika
univerzit. Proč jste se rozhodl k návratu do
Evropy a nastoupil na mnichovskou univerzitu?
„Určitě tam byla řada možností, co dělat po stáži,
ale nakonec jsem se rozhodl vrátit se do Evropy
a nastoupit na studiu v Německu. Důvodů je
více, ať už nestabilita během nástupu bývalého
amerického prezidenta, americký studijní model,
ale také školné. Magisterské studium je většinou
pro studenty, co mají zájem pokračovat v doktorátu,
nebo cizince, kteří plánují budoucnost v USA
díky výhodám studijních víz. Tou dobou jsem se
neviděl ani v jedné skupině, a proto mě více lákalo
pokračovat v tradičnějším způsobu studia. Zároveň
jsem nebral studiu na Technické univerzitě v
Mnichově (TUM) jako krok zpět. TUM je považována
za nejlepší univerzitu v EU a celosvětově se
pohybuje v rámci počítačových věd v top 10, což
jí staví vedle velikánů jako CALTECH nebo MIT.
Zatím mám pocit, že mi škola i hodně dveří otevřela.
TUM je unikátní svou pozicí. Kolem Mnichova
se nachází řada německých a mezinárodních
podniků a Mnichov je považován za technologický
uzel Německa. Zároveň tu je i veliký ekosystém
zaměřený na byznys a startup scénu, což se dá v
menším měřítku přirovnat situaci v Silicon Valley,
kde vévodí Stanford a Berkeley.“
Během magisterského studia v Mnichově jste
se zapojil do různých projektů i do pracovního
procesu. Pokračujete v tom i při doktorandském
studiu? A čím se nyní zabýváte?
„Dalo by se říci, že doktorandské studium je takové
od základu. Jsem součástí dvou projektů s partnery
z průmyslu, kde v jednom jsem hlavní výzkumník.
Dále se podílím na výuce formou přednášek
a aktivit okolo písemek, a nakonec supervize
studentů v rámci jejich seminářů a bakalářských
a diplomových prací. Především supervize je
hodně časově náročná, ale o to více potěší, když

se studentům daří a podávají lepší výsledky. Ale
aby toho nebylo málo, snažím se rozvíjet i mimo
univerzitu a sledovat okolní dění třeba v rámci
různých Hackathonů.
Můj výzkum je pořád zaměřený na bezpečnost,
kryptografii, počítačové sítě a decentralizované
systémy. Konkrétně se teďka zabývám prahovou
kryptografií (v Aj Threshold Cryptography), kde je
rozdělena určitá tajná informace, například privátní
klíč mezi skupinu účastníků. Taková skupina pak
může použít tohle sdílené tajemství k dalším
aktivitám, jako je například generování digitálních
podpisů. I díky svému zaměření jsem začal v
poslední době zabývat technologii blockchainu,
která spojuje všechny moje předešlé zaměření
a staví na nich. Momentálně ve svém volném
čase vytvářím projekty právě na technologii
blockchainu.“
Máte již představu, co byste chtěl dělat dále? V
jakém oboru se dále rozvíjet? Zůstat v Německu,
odjet do USA nebo se vrátit do Česka? Anebo vás
láká jiná doposud nepoznaná destinace?
„Určitě bych se chtěl věnovat IT bezpečnosti, pokud
možno blíže mému výzkumu, ale nebráním se i
jiným odvětví IT bezpečnosti. Zatím nevím, jestli
mě bude lákat více průmysl, akademická půda nebo
vlastní byznys. Mám zatím čas – doktorát bude
trvat minimálně ještě další 4 roky.
Momentálně se zaměřuji na Německo jakožto
hlavní bydliště, ale určitě pokud možno, rád bych
se podíval znova do Ameriky a Korey, třeba v rámci
stáže. Zároveň mě lákají nové destinace, jako
třeba Izrael nebo Velká Británie, ale nebráním se
i něčemu exotičtějšímu, pokud se najde správný
důvod. Teďka je jen oříšek, jak to všechno skloubit
dohromady…“

04/2021
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Jste příkladem, že být aktivní se vyplácí. Těsně
po dvacátých narozeninách jste přednášel na
Česko-německé konferenci v Deggenndorfu
na téma kybernetické bezpečnosti, získal
mnoho zkušeností z různých koutů světa,
jste úspěšný mladý muž. Co byste doporučil
současným středoškolákům?
„Když se podívám zpět, je těžké říct, co byla hlavní
ingredience a na mojí cestě byla určitě důležitá
řada faktorů. Co mi určitě pomohlo, byl pozitivní
přístup k výzvám, které jsem do jisté míry i vítal,
i když jsem z nich měl respekt. Přijmout obavy a
pochybnosti je důležité, protože je to první krok
k tomu, abych věděl, co mohu na sobě zlepšit a
snažit se být každým dnem lepší verzi sebe sama.
Další věc, která mi trvala delší dobu, je naučit
se klást otázky. Co je ještě důležitější, je v
případě, když nemám kolem sebe nikoho, kdo
mi je může zodpovědět, zkusit najít někoho, kdo
může. V dnešní době to může být přes sociální
sítě (LinkedIn) anebo i e-mail. Vždycky platí,
že za zeptání nic nedáme a při nejhorším se mi
odpovědi nedostane.

Věřím, že Smíchovská SPŠ je nyní ještě lepší
škola než dříve a studenti mají mnohem více
možností, takže bych jim spíše doporučil, ať je
využijí naplno. Pokud mají pocit, že některé věci
chybí, nebo nejsou dle jejich představ, mohou to
zkusit řešit v rámci školy nebo hledat mimo ni.“

Dále se mi osvědčil pozitivní přístup k všelijakým
aktivitám, i když jsou mimo můj hlavní směr.
Věřím, že skoro ve všem se dá najít něco
pozitivního, a je důležité se zaměřovat na pozitiva
než negativa. Což vede i k poslednímu bodu, který
je zkoušejte experimentovat a hledejte, co vás
baví. Mně se to naštěstí podařilo z větší části
najít, a proto aktivity, které dělám, beru spíše
jako zábavu než práci.“

V případě, že máte motivaci, renomovanější
instituce mají výhodu v lepším financování,
což umožní vytvořit ideální podmínky pro
výuku. To začíná lepším vybavením, prostředím,
mimoškolními aktivitami a končí kantory
a ostatním personálem. Další důležitý faktor je,
s kým sedíte v lavici – lépe se pracuje a podává
výkony, když okolní studenti jsou na stejné vlně
jako vy. To se daří renomovaným institucím řešit
užším výběrem ze skupiny uchazečů.

Vzpomenete si ještě, jak jste si vybíral střední
školu vy sám a pokud byste měl tehdy současné
zkušenosti, volil byste jinak? Máte i nějaký
vzkaz pro ty, co si právě vybírají střední školu?
„Matně si vzpomínám, že mě počítače už tou
dobou bavily a chtěl jsem se naučit, jak postavit
svůj vlastní. To se mi povedlo a naučil jsem se i
mnohem více. :) Myslím, že bych jinak nevolil,
spíš bych se na školu víc zaměřil už během svých
školských let. Jsem spokojen, kde jsem a vcelku
se mi daří.
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Mluví se o tom, že jakákoli sebekvalitnější
škola Vám pouze ukáže směr, otevře obzory,
ale skutečným odborníkem se stáváte až
na základě vlastního přičinění, přičemž
vzdělávání nikdy nekončí, celoživotní
vzdělávání je již nutností. Jaký je váš názor na
tato tvrzení?
„Určitě s tím z větší části souhlasím. Především s
tou částí o vlastním přičinění se úplně ztotožňuji
– když nebudete chtít vy sami, je těžké, aby vás
nějaký externí vjem změnil, a když už se tak
stane, je to většinou jen krátkodobá změna.
Tudíž pokud chcete něco udělat, rozhodnout
se, vyzkoušet, je to ve většině případů ve vašich
rukách. Tedy bez motivace vám sebelepší škola
nejspíš nepomůže.

Naštěstí díky dnešním technologiím
a dostupnosti informací je možné řadu věci
nahradit domácí výukou. To má ale velikou
nevýhodu v nedostatečné interakci s ostatními
studenty a přednášejícími. Dále tomu taky může
chybět určitá forma struktury, ale to se dá
dohnat jinak.

Za mě je největší přínos univerzity, jako je TUM,
možnost kvalitní diskuse se spolužáky, kde se
můžeme jeden od druhého něco naučit a velice
kvalitní přednášky na témata, která jsou v dnešní
době relevantní a nabízejí zajímavé výzvy pro
budoucí výzkum. Tady sedí slogan od Davida
Warda (bývalý CTO v Cisco Systems), který se dá
volně přeložit: ‚Pokud jsi nejchytřejší v místnosti,
jsi na špatném místě‘. Ten podle mě shrnuje
parádně tu část ohledně nikdy nekončícího
vzdělávání a snahy pracovat pořád na lepší verzi
sebe samotného a učení se jeden od druhého.“
Poznal jste prostředí v Česku, Jižní Koreji, USA
a teď i Německu. Dají se srovnávat tyto země
a dají se srovnávat jejich vzdělávací systémy?
„Ohledně pracovní morálky jsou Spojené státy
a Korea relativně podobné. Rozdíl mi přijde
v efektivitě, kde v Korey se kolikrát čeká na
rozhodnutí vedoucího, což je součást kultury.
Na druhé straně v Americe je hodně orientovaná
na plnění cílů, větší individuální zodpovědnosti
a vedoucí spíš hraje roli mentora. Možná i díky
tomu je prostor k aktivitě a inovativnosti. Korea
i US jsou spíše optimisticky naladěné, ale veliký
je rozdíl ve zvládnutí neúspěchu. US nebere
neúspěch jako konec světa a riskování se bere
více sportovně, Korea je na druhou stranu v
tomhle směru více konzervativní a neúspěch se
moc netoleruje. Korea se ale rychle vyvíjí a je
vidět veliký rozdíl mezi generacemi.

Německo je někde uprostřed – klade se důraz na
soběstačnost, efektivitu a výsledky, na druhou
stranu úspěch není úplně ideální a nespadá do
formátu „odborníka“ a tradiční firmy mají více
vertikální hierarchií. Obecně je společnost více
optimistická a hledá cestu, jak problémy řešit,
než hledat důvody, proč věci nejdou. Bohužel
některé aktivity trvají déle, což je způsobeno
byrokratickou zátěží a nutností dosáhnout
konsensu v rámci většiny vyjednávání.
Co se týče výuky v Německu, je to více podobné
Česku, ale je kladen větší důraz na vytvoření
solidních teoretických znalostí a pochopení
principů, spíše než praktických zkušeností. Na
praktické zkušenosti jsou laboratoře a domácí
úkoly, které se většinou nepodílí na závěrečné
známce (závěrečná zkouška tvoří 100% známky)
a je kladen veliký důraz na soběstačnost. Korea
je podobná americkému stylu, kde je hodně
domácích úkolů a testů, které se podílí na
celkovém výsledku.
Závěrem chci poděkovat za možnost rozhovoru
a v případě, že mají studenti zájem, mohou se na
mě kdykoliv obrátit. A snad brzy na viděnou na
Smíchovské SPŠ a gymnáziu.“
Děkujeme za rozhovor.

04/2021
Foto článek: archiv FŘ, Pixabay
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CO JE DIGITALIZACE A
CO VIRTUÁLNÍ VÝUKA?
ING. RADKO SÁBLÍK, ŘEDITEL SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A GYMNÁZIA
O některých výrazech si téměř všichni
myslí, že jim rozumí, že je chápou. Ve
skutečnosti si však pod těmito pojmy
představuje každý něco jiného a dosti

odlišného. Pro někoho je digitalizace
ve školství využívání prezentací, pro
někoho je virtuální výuka zasílání úkolů
studentům pomocí e-mailu.

Stává se dost často, že některý pojem,
skloňovaný ve veřejnosti při každé možné
příležitosti, není dobře definován a každý si ho
vykládá po svém. Ne nutně ze zlého úmyslu, ale
proto, že mu uniká jeho smysl, jeho skutečný
obsah.

Zpět chtějí mnohdy i naskenované stránky,
výpisky, pořízené rukou na papír. A v obou
případech vám budou tvrdit, že distanční
výuku zvládají skvěle. Přitom ani v jednom
případě ještě zdaleka nenašli obsah výuky
na dálku, neboť ta nemůže být realizována
překlopením prezenční výuky do virtuálního
světa. Tak to opravdu nefunguje.

O digitalizaci ve školství se mluví již hodně
dlouho. Stejně jako o využívání moderních
technologií ve výuce. Kdekdo vám bude
tvrdit, že on je již dávno využívá, protože má
vytvořeny prezentace a ty žákům či studentům
při hodinách promítá. V horším případě jim z
nich diktuje dlouhé pasáže do sešitu. Přitom
promítání prezentací vůbec nesouvisí s
využíváním moderních technologií ve výuce,
to souvisí se zapojením těchto technologií
přímo do pedagogického procesu, o čemž
ale většina učitelů vůbec nic neví. Nejspíš
to souvisí i s výukou moderních technologií,
kdy studenty seznamujeme s ovládáním
techniky či ovládáním konkrétního programu,
místo abychom je učili, jak je vhodně využít v
reálném životě. Tedy i při výuce. Místo toho
raději zakazujeme mobily, což je násobně
výkonnější počítač, než ten, co vynesl první
raketu do vesmíru.
To samé platí pro virtuální výuku, nebo snad
distanční výuku či vzdělávání na dálku. Opět
nemůže být vzdálenější různé chápání těchto
pojmů, jak vidíme na našich školách. Někde se
snaží celý rozvrh přenést do videokonferencí
a pomocí frontálního výuky, tentokrát přes
monitor, sdělovat svým studentům moudra.
Jinde jen zasílají e-mailem úkoly či rozsah
stránek, co si mají jejich svěřenci nastudovat.

14

Někteří objevují až nyní svět, který zde ale již
existuje roky. Je tomu hodně přes deset let,
kdy jsme v rámci programu „Global village“
realizovali mezinárodní projekt na naší škole,
kdy studenti jedné třídy po celý týden tvořili
společný výrobek se studenty několika škol
v Evropě, aniž by však opustili své třídy.
Komunikovali přes videokonference, předávali
si různé návrhy, každý tvořil část výrobku a
nakonec ho společně sestavili. Zažil jsem
již před roky případ, kdy místo dlouhodobě
nemocného studenta „seděl“ na jeho místě
notebook, a on mohl sledovat dění ve třídě přes
jeho kameru.
Učitelé již vědí, jak založit videokonferenci,
jak sdílet obrazovku, jak komunikovat nad
konkrétním dokumentem. Stále však všichni
hledáme obsah distanční výuky, neboť ten
musí být jiný, než u prezenční výuky. Ti
moudří si to uvědomují, bádají, experimentují.
Ti méně moudří tvrdošíjně pořádají hodinové
monotónní přednášky, kdy je vydržet sledovat
vyžaduje opravdu velkou morální sílu.

PRESLOVINY

04/2021

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

15

Foto: SSPŠ

OČIMA STUDENTŮ

OČIMA STUDENTŮ

CHYTRÁ ZAHRÁDKA
V KAŽDÉ DOMÁCNOSTI?

LÉTAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ
KAMERA?

F O J T Í K

Letos na CES 2021 byla také představena
miniaturní chytrá zahrádka, která
zatím nese jednoduchý název, kterým
je The Personal Garden. Bude možné
do ní zasadit přes 8 rostlin, které se
budou moci sklidit do 25 dní. S chytrým
květináčem přišla společnost Rise
Gardens. Založená v roce 2019, firma
Rise Gardens je dnes předním výrobcem
hydroponích zahrádek.
Pro ty z vás, kteří tento termín neznají, jedná se
o pěstování rostlin, většinou zeleniny bez půdy v
živném roztoku, který se skládá z vody a látek, které
umožňují růst zeleně. Pěstovat takhle lze většinu
rostlin. výhoda hydroponie spočívá především v
tom, že šetří místo, jelikož rostliny se dají sázet
blíž u sebe než v půdě, dále vyžadují rostliny méně
mnohem méně péče, která je běžně vynaložena
pro údržbu půdy, rostliny rostou rychleji a údajně
jsou kvalitnější. Diego Blondet, vedoucí oddělení
pro produkci a marketingové strategie Rise
Gardens sdělil magazínu The Spoon svoji víru v to,
že se automatizované domácí zemědělství bude
časem provozovat ve většině domácností, čímž
by měla větší část populace přístup ke kvalitní
zelenině, kterou si jednoduše zasadí doma a skoro
bezstarostně sklidí na konci měsíce.
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J Á C H Y M
Nicméně nyní se vrátíme k osobní zahrádce, letos
ukázané na CES 2021. Společnost Rise Gardens
se za skoro 2 roky svého působení proslavila
svými chytrými hydroponími zahrádkami se
systémem automatického zavlažování za účelem
vytvoření zahrádky, o kterou se zvládne postarat
vskutku každý. Jejich velký mínus z pohledu
mnoha potencionálních zájemců byly jejich velké
rozměry, které se blížili velikosti běžné skříně,
což se ne každému vejde do domácnosti, proto
letos přichází s novou variantou, která se vejde i
na pracovní stůl díky svým rozměrům, které jsou
přibližně 45x25 cm. Ačkoli se to zdá jako celkem
málo, podle tiskové zprávy poskytnuté v lednu se
dají na zahrádce pěstovat pospolu 4 větší rostliny
(rajčata, paprika, hrášek), 8 bylin, nebo 12 menších
rostlin. The Personal Garden je kompatibilní se
svojí mobilní aplikací Rise Gardens, která uživateli
umožní přístup k osvětlení, zobrazení informací o
úrovni vody a živinách pro rostliny. Až na občasné
přilévání vody do zásobníku je zahrádka plně
autonomní, o osvětlení a zavlažování se stará sama.
Další zásadní změnou je kompatibilita s domácím
hlasovým asistentem Alexa, který Amazon páruje
skoro s každým IoT produktem, na kterém se podílí.
Už do letošního léta bychom se mohly produktu
dočkat, momentálně se cena pohybuje okolo 6
tisíc Korun českých se zárukou na 1 rok, což může
působit jako adekvátní pro zájemce, kteří chtějí
začít s pěstováním, ale nechtějí utrácet velké
částky hned zpočátku.

F O J T Í K

Ring, Amazonem vlastněná společnost
zabývající se zabezpečovacími
systémy vyšle během tohoto roku na
trh svůj miniaturní dron, který vám
dohlíží na dům, zatímco jste mimo.
Toto oznámení zajisté oslovilo mnohé
nadšence technologií chytrých domů
a hlídacích systémů, pro mnohé však
vzbuzuje obavy z narušování soukromí
a monitorování. Pojďme se tedy podívat
na to, co nám tento letoun přináší a
jestli je vážně třeba se ho obávat.
Předtím, než nesl Ring svůj název, byl známý
pod jménem Bot Home Automation. V roce
2013 se zakladatel, Jamie Siminoff vydal do
známého televizního pořadu Shark Tank, kde se
pokusil zaujmout potencionální investory svým
produktem Doorbot, šlo o jednoduchý zvonek s
kamerou, avšak tehdy to byl první svého druhu. I
přes to se mu nepodařilo porotu zaujmout. Místo
toho, aby to vzdal, se svým cílem pokračoval.
Další rok vyslal svůj první produkt k prodeji, a i
přes své limitované funkce a pár nedokonalostem
stal relativně úspěšným na trhu. Později se z
Bot Home Automation stal jednoduše Ring a
na podzim 2018 ho odkoupil Amazon za 1 bilion
dolarů, což dělá přibližně 22 bilionů korun u nás.
Tento rok pošlou ven novou domácí kameru, která
se od minulých liší primárně tím, že je umístěna
na dronu, který se může pohybuje v interiéru.

Celé zařízení s názvem Ring Always Home Cam
se skládá z nabíjecího boxu a z malého, lehkého
dronu s HD kamerou, který se inicializuje ve
své příslušné mobilní aplikaci, kde uživatel
zvolí trasu monitorování a kdykoliv je připojen
k internetu může skrze něj sledovat co se doma
odehrává. Během posledních pár let zazněly
mnohé obavy z toho, že technologie chytrých
domů odposlouchávají své uživatele a došlo k
pár případům, kdy byla zařízení nabourána cizí
osobou, která začala působit problémy, jako je
manipulace s topením, nebo vážné zásahy do
soukromí. Ring bral tyto obavy v potaz, proto
zavedl možnost, kdy dron sedí ve svém nabíjecím
boxu a spustí se pouze v případě, že slyší nepokoje
v domě, zatímco je majitel venku. V tomto případě
pošle skrze mobilní aplikaci zprávu o nepokojích
a vydá se za zvukem, uživatel může celou situaci
sledovat díky kameře zabudované v letounu. Tato
komunikace by měla být zašifrovaná pro větší
zabezpečení jak chytrého telefonu a dronu, tak
pro ochranu soukromí.
Drony budou schválně hlasité, aby uživatel měl
jistotu o tom, že je skutečně vypnutý, když má.
Ring Always Home Cam bude dostupný v průběhu
roku 2021 a vyjde na překvapivých 5000,- Korun
českých.
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WORKSHOPY PRO
BUDOUCÍ HACKERYV
REŽII STUDENTŮ

IKAP2 - PRACUJEME
V SOBOTU, V NEDĚLI,
VE DNE I V NOCI

R E D A K C E

R E D A K C E

Na Smíchovské SPŠ a gymnáziu je
tradicí, že se do mnoha projektů zapojují
velmi aktivně studenti. Nejinak je tomu
v letošním přijímacím řízení v pilotním
oboru vzdělávání Kybernetická
bezpečnost. Druháci Vojtěch Jungmann,

Daniel Volf, Petr Mařinec a prvačka
Lucie Hrušková se podíleli nejen na
přípravě otázek do školních testů, ale
také vedou workshopy pro uchazeče o
studium. Tak jsme se jich zeptali, o čem
že jsou.

„Na našem workshopu jsme se zaměřili na
bezpečné chování v kyberprostoru. Jelikož
jsme měli v pořadí první workshop, snažili
jsme si ho připravit tak, abychom zájemcům
ukázali co nejvíce odvětví tohoto světa.
Účastníkům jsme ukázali různé zabezpečovací
praktiky, jak rozpoznat falešné odkazy, reálné
výskyty malware, WEB zranitelnosti a základy
sociálního inženýrství. Během workshopu
jsme měli připravených mnoha praktických
ukázek, například jak analyzovat malware,
či jak může vypadat napadení našeho účtu
na sociálních sítích. Našeho workshopu se
zúčastnilo kolem 45 účastníků. Na závěr
jsme zájemcům poskytli seznam zajímavých
osobnostní a stránek, kde mohou čerpat další
informace pro přípravu na jejich možné nové
studium,“ odpověděl Daniel Volf.

Ředitel Smíchovské SPŠ a gymnázia na
jednom setkání Digikoalice řekl, a pak vícekrát
zopakoval, jak bude na školách v budoucnu
řešen nedostatek učitelů – citujeme: „Studenti
prvních a druhých ročníků se budou muset
naučit sami učit. A studenti třetích a čtvrtých
ročníků se budou muset sami učit a ještě to
naučit studenty prvních a druhých ročníků.“
Že bychom již byli na správné cestě?

projektových záměrů. Termín byl
opravdu šibeniční, pouhý jeden týden.
A tak své náměty zaslalo jen deset škol,
a to v rozsahu od pár set tisíc do milionů.

„Smíchovská škola podala nejvíce záměrů a
také v nejvyšším finančním rozsahu,“ řekla
nám k tomu Veronika Součková, pracovnice
Pražského pedagogického institutu, který za
Prahu bude projekt podávat, „Nyní musíme
dokument připravit a s partnery doladit
tak, aby odpovídal podmínkám dané výzvy,“
přidala vysvětlení.

půlnocí. Byli jsme první, jak mi potvrdili,
měli jsme k dobru ještě jeden den,“ dodal s
hrdostí v hlase.
Přesně tak. To jsme prostě my. Slovo nemožné
jsme na žádost ředitele vyškrtli ze svého
slovníku již před několika roky, pracujeme pro
školu v sobotu i neděli, ve dne i v noci.

Mnohé školy asi odradil fakt, že bylo tak málo
času, což však není problém na škole naší.
Ředitel Radko Sáblík uskutečnil v sobotu
od pěti do sedmi hodin kulatý stůl pomocí
videokonference, kterého se zúčastnilo 22
učitelů, absolventů a studentů. Ti se domluvili
na základních obrysech záměrů a pustili se do
práce.
„Jsem hrozně rád, že tolik lidí bylo ochotno
sobotní podvečer věnovat škole,“ neskrýval
spokojenost Radko Sáblík, „Zapojených ale
je ještě víc, na přípravě našich záměrů se
podílejí i další, co třeba z rodinných důvodů
nemohli v daný čas být online,“ dodal
vysvětlení.

„Mohu se vyjádřit k workshopu, který
jsem vedl já a slečna Lucie Hrušková.
Naší přednášku zaměřenou na základy
linuxového terminálu sledovalo přibližně
50 lidí. S obzvlášť velkým úspěchem se
setkalo nasazení interaktivního serveru,
kde se každému účastníkovi po přihlášení
vytvoří izolované prostředí, ve kterém si
vše může prakticky vyzkoušet, včetně plnění
proto vytvořených úkolů. Veliký dík panu
profesorovi Němcovi, který nám na vlastní
náklady pronajal potřebné zařízení. „Moc
děkuji za dnešní workshop, moc se mi líbil.
Již dříve jsem začal zkoumat Linux a velmi
mě to zaujalo“ – tolik vyjádření jednoho z
uchazečů,“ odpověděl Vojtěch Jungmann.
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Praha připravuje svůj projekt „iKAP2“
v rámci výzvy MŠMT. Nabídla všem
zřizovaným pražským středním
školám možnost se projektu zúčastnit
jako partner a požádala je o zaslání

„Těmi dvěma hodinami to neskončilo,“
konstatoval Petr Gangur, absolvent, učitel a
vedoucí Projektového oddělení na Smíchovské
SPŠ a gymnáziu, ale i student práv na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy, „S
mnoha řešiteli jsme si chatovali dlouho do
noci a pokračovali i v neděli. A v tu neděli
jsme asi od osmi do jedenácti večer byli
online s ředitelem školy a několika kolegy
a ladili jsme poslední detaily. Naše záměry
jsem v přijatelné podobě odeslal krátce před

PRESLOVINY
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ZA JÍMAVOSTI

HRA FIFA:

CESTA STADIONY
Z CELÉHO SVĚTA

Do hry FIFA se bohužel ani v jedné verzi nedostal žádný český či slovenský stadión. Mezi další
stadióny, které FIFA zatím nemá ve svém repertoáru a stály by za zmínku, patří například stadióny
klubů AS Monaco, Celtic FC, FC Basilej či Zenit Petrohrad.
V poslední části článku zde nastíníme 4 zajímavé perličky či detaily, které některé stadióny v sobě ukrývají.
Vybírat to, jaký stadión je nejlépe vymodelován, by bylo opravdu složité, protože v posledních verzích jsou
všechny licencované stadióny vymodelovány opravdu precizně.

MERCEDES-BENZ ARENA, USA
Prvním stadionem bude Mercedes-Benz
Stadium, domov americké Atlanty United.
Tento stadion je mezi hráči velmi oblíbený,
bývá dost často tím nejoblíbenějším.
Důvodem je především modernost, když
tento stadion právem patří do úzké špičky
nejmodernějších sportovních arén na
světě. Dominantou stadionu je například
kružnicový LED panel na vrchu stadiónu
či zajímavá dynamická střecha složená z 8
pohyblivých trojúhelníků.

TOMÁŠ PEKÁR, DAVID BENDA, MARTIN KRÁL, RICHARD NAVRÁTIL
Hra FIFA vychází již 28 let, první verze
vyšla v červenci roku 1993. V prvních
verzích byly stadiony vymodelovány
velmi primitivně, cutscény neboli
vedlejší scény, byly poměrně krátké,
jelikož se tvůrci v té době zaměřili spíše
na samotnou hratelnost než na detaily
stadionů. FIFA vychází každý rok a grafika

se stále posouvá kupředu, stadiony jsou
mnohem lépe modelovány a hra má v této
době téměř 100 licencovaných stadionů
a 30 smyšlených. Nyní už jsou stadiony
zpracovány tak dokonale a detailně, že
člověk skoro ani nenajde rozdíl, jsou
téměř identické. Ty nejzajímavější Vám
představíme v tomto článku.

SAN SIRO, ITÁLIE
Stadio Giuseppe Meazza, známý spíše
pod přezdívkou San Siro, je dle naší
redakce stadiónem, kde nastoupilo
nejvíce legend. Je to stoprocentně
zapříčiněno tím, že na tomto milánském
stadioně nastupují již po desítek let dva
odvěcí rivalové, AC Milán a Inter Milán.
Za „Rossoneri“ si v historii zahráli hráči
jako Maldini, Baresi, Ševčenko, Kaká
nebo Van Basten, naopak za Inter si
zahrály legendy jako Zanetti, Vieri,
Matthäus nebo Giuseppe Meazza, po
kterém je i stadión pojmenován. Za oba
kluby si zahrál i švédský útočník Zlatan Ibrahimovič a brazilská legenda Ronaldo. Poprvé se tento
stadión objevil v herní sérii FIFA v ročníku FIFA 98. San Siro je jedinečný svou konstrukcí. Jeho
dominantou je 11 monumentálních sloupů. Na čtyřech větších rohových sloupech je ukotvena střecha
v podobě červené traverzy, která zakrývá tribuny, nikoliv však trávník. Každá ze 4 tribun, které společně
tvoří obdélník, je zbarvená jinou barvou. Barvy si rozdělili fanoušci obou milánských klubů v roce 1985.

CENTURYLINK FIELD, USA
Zůstaneme ve Spojených státech, konkrétně na CenturyLink
Field, stadión Seattle Sounders. Zde se nachází jedna velice
zajímavá perlička, kterou najdeme i ve hře FIFA. Pokud domácí
Seattle vstřelí branku, tak z tyčí, které drží brankovou síť,
se začne chrlit oheň. Vskutku jedinečná věc, kterou jinde
nenalezneme.

CAMP NOU, ŠPANĚLSKO
Stadión katalánského celku FC Barcelona, který svojí
kapacitou dosahující bezmála 100 000 míst je největším
stadiónem v Evropě, však v posledních několika letech v herní
sérii FIFA chybí. Naposledy se totiž objevil ve verzi vydané
v září roku 2015, FIFA 16. Důvodem absence tohoto giganta
mezi stadióny je licenční smlouva klubu FC Barcelona s
konkurenční firmou KONAMI, která vytváří herní fotbalovou
sérii Pro Evolution Soccer, zkráceně PES. Japonská firma
totiž podepsala s klubem smlouvu, kde mimo jiné zní, že se
stadión Barcelony nesmí objevit v žádném jiném herním
titulu než právě v Pro Evolution Soccer.
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ESTADIO DE VALLECAS, ŠPANĚLSKO
Posledním zmíněným stadiónem bude Estadio de Vallecas, stadión
druholigového španělského Rayo Vallecano. Zde můžeme kromě tribun
nalézt také budovy blízko od stadionu, které jsou vidět přímo z trávníku.
Opravdu zdařilá práce grafiků FIFA. Tyto budovy sice nejsou ve vlastnictví
klubu, nicméně výhled na hru z některých oken musí být velmi pěkný.
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
SOUTĚŽE V KYBER.
BEZPEČNOSTI

MLADÍ HACKEŘI ZE SSPŠ SE
PROSAZUJÍ I V MEZINÁRODNÍ
KONKURENCI
R E D A K C E

R E D A K C E
Ředitel a studenti Smíchovské SPŠ a
gymnázia se zúčastnili slavnostního
vyhlášení již pátého ročníku Středoškolské
soutěže v kybernetické bezpečnosti.
Radko Sáblík byl jedním z pěti řečníků,
poděkoval pořadatelům za jejich obětavou
práci při přípravách soutěže a upozornil
na konferenci o kybernetické bezpečnosti,
kterou budou naši studenti pod jeho
kuratelou organizovat v červnu.
Jako již tradičně studenti pilotního oboru
Kybernetická bezpečnost nezklamali, ačkoli
reprezentaci školy ti starší nechali ryze na
těch mladších.
„V minulém ročníku jsem skončil třetí, měli
jsme v první šestce hned tři zástupce,“
zavzpomínal maturant Jan Vacek, „Letos už
nám chyběla motivace, k tomu ta maturita.
Tak jsme dali příležitost mladším kolegům a
ti nezklamali,“ dodal spokojeně.

Od soboty od 11.00 hodin do neděle do 11.00
hodin probíhala mezinárodní soutěž v oblasti
kybernetické bezpečnosti, které se zúčastnili
studenti Smíchovské SPŠ a gymnázia a svým
umístěním dosáhli výborného výsledku.
Soutěžící studenti využili prostředí
Kybernetického polygonu, dozor zajistili jejich
profesoři David Sýkora a Nathan Němec.

Mluvil pravdu, v kategorii 15 až 20 let druhák
Vojtěch Jungmann byl šestý, jeho spolužáci
Daniel Volf osmý a Petr Mařinec třináctý. Ale
to není vše, do Národního finále postoupila
i prvačka Lucie Hrušková, která obsadila v
této kategorii jedenácté místo.

Vlastní soutěže se zúčastnila Lucie Hrušková
z prvního ročníku a její spolužák Marek Vospěl.
Doplnili je druháci Petr Mařinec, Vojtěch
Jungmann, David Halla a Daniel Volf. Všichni
studují pilotní obor vzdělávání Kybernetická
bezpečnost. Jejich soupeři se rekrutovali z
profesionálních pracovníků firem, nadšencům
v kybernetické bezpečnosti, všichni však
se zkušenostmi a vysokou znalostí s touto
problematikou.

„Uvidíme, jak dopadne finále a kde a jak
se vlastně bude konat. Připravuje se více
variant, ryze prezenční, kombinovaná i zcela
online,“ vysvětlil nám Vojtěch Jungman, pak
se potutelně usmál, „Já jsem spokojený hned
dvojnásobně, protože kategorii do patnácti
let vyhrála moje třináctiletá sestra, která
chodí do liberecké školy Doctrina.“
Asi to hackerství mají v rodině.

Celkem se zúčastnilo 663 týmů z celého světa,
33. místo obsadil tým studentů Smíchovské
SPŠ a gymnázia.
„Jednotlivé úkoly se hodnotily body a podle
jejich počtu se stanovilo pořadí. Řešenými
tématy soutěže byla bezpečnost webových
aplikací, operačních systémů, počítačových
sítí, kryptografie, programování,“ vysvětlil
Vojtěch Jungmann.

VIDEA K PROJEKTU NÚKIB
SE NATÁČELAVE STUDIU
SMÍCHOVSKÉ SPŠ A GYMNÁZIA
R E D A K C E
Oddělení vzdělávání Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost
(NÚKIB) spolu s dalšími zahájilo projekt „Jsem
netvor, tvor, který žije na netu“. Na tomto
projektu se podílel i Mediální dům Preslova,
konkrétně tým, který tvořili Daniel Fric, Ondřej
Póč, Mikuláš Pilát a David Řehořka.
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„Již jsem vyjádřil své poděkování vašemu
panu řediteli. Ještě jednou všechny mladé
muže z Mediálního domu Preslova chválím,
podávali špičkové výkony,“ řekl nám k tomu
David Kudrna, pracovník NÚKIB.
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Smíchovská SPŠ a gymnázium bude mít v rámci
projektu publicitu i loga v titulkách videí.

04/2021

23
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NOVINKY
Již jsme si zvykli, že náš ředitel Radko Sáblík
je dost aktivní a asi i populární, takže je zván
na hodně konferencí, workshopů, seminářů.
Ale tentokrát na konferenci „Vzdělávání pro
život 2021“, kterou organizovala agentura
ASF, nebyl sám. Akci totiž moderoval Vojtěch
Linha, student oboru vzdělávání Technické
lyceum na Smíchovské SPŠ a gymnáziu a také
člen Mediálního domu Preslova. Radko Sáblík
vystupoval jako panelista, spolu s dalším
ředitelem a ředitelkou také progresivních
středních škol.
„Vojtěch Linha svou roli zvládl velmi dobře.
Vybrali si ho pořadatelé sami, na základě jeho
výstupů v rámci projektu Schola Pragensis
on-line. Loňský ročník moderoval Bob

NÁ Š Č L O V Ě K V H AVA N Ě
Původně měl být Jakub Kaván studentem
druhého ročníku na Smíchovské SPŠ
a gymnázia. Jenže pak se stal jeho otec
velvyslancem České republiky na Kubě a on
spolu s ním odjel na tento chvalně i nechvalně
proslavený ostrov. Zeptali jsme se ho, jak se
mu dařilo na mezinárodní škole, kterou tam
navštěvuje. A zde je jeho odpověď.
„Od září jsem nastoupil do posledních dvou
ročníků programu maturitní zkoušky IB na
mezinárodní škole v Havaně. V pololetních
testech ze šesti předmětů jsem získal 38 bodů
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Kartous a letos chtěli neokoukanou tvář,“ řekl
nám k tomu Radko Sáblík.
Úspěšný byl ale i on sám, což nám potvrdila
manažerka ASF Jany Papajová: „Mé osobní
dojmy jsou skvělé, moc se mi líbila dynamika
diskuze. Obsahově byl každý řečník z trochu
jiného prostředí a s jinými zkušenostmi se
krásně doplňovali. Bylo to jako svěží jarní
vítr a jako matce mi to dává obrovskou naději
do budoucna. Z prozatímních ohlasů se zdá,
že podobný názor nemám sama. Děkuji všem
a budu se těšit na budoucí spolupráci a na
to, že účastníky diskuse budu vídat hovořit
veřejně častěji a že budou oslovovat stále
širší publikum nejen stávajících a budoucích
pedagogů, ale i rodičů.“
Tak jen houšť, ať se vzdělávání na našich
středních školách mění nejen kosmeticky, ale
opravdu pořádně, abychom byli vzděláváni pro
reálný osobní, společenský a profesní život, jak
se píše ve Strategii 2030+.

ze 42 možných. Studium je velmi náročné,
zejména co se týče domácí přípravy. Ve škole
jsme od rána od 8.00 hodin do 15.30 hodin
a do pozdních večerních hodin pak dělám
úkoly a studuji, často i o víkendu. Je to
podstatně časově náročnější, než jsem si
myslel.
Pochopil jsem, že bych nestíhal dělat dvě
školy najednou. Nerad bych samozřejmě
ztratil možnost po návratu do České republiky
pokračovat na studiu na Smíchovské SPŠ
a gymnáziu. Proto chci požádat o dvouleté
přerušení studia.“

NAŠI
LIDÉ
M E Z I N Á R O D N Í
P R O J E K T
H O S P O D Á Ř S K
KOMORY ČR

V
M
U
É

Smíchovská SPŠ a gymnázium je partnerem v
projektu KA2 DigiS Hospodářské komory ČR. Ten je
hrazen ze zdrojů Evropských fondů a cílem jevytvořit
pro evropské střední školy moduly ve výuce dronů a
virtuální reality. Koordinátory za Smíchovskou SPŠ
a gymnázium jsou učitelé Filip Zíka a Igor Žmajlo.
Dalšími partnery je několik hospodářských komor
a organizací ze států EU, Czech VR Agency, firma
Robodrone.
Úkolem řešitelů ze Smíchovské SPŠ a gymnázia je v
tomto tříletém projektu se podílet na konferenčních
hovorech a schůzkách, spolupráci na vývoji
kvalifikačních standardů a osnov, testování platformy
online kurzů, hodnocení a sdílení zkušeností, zpětné
vazbě, vytváření vnitrostátních a mezinárodních
struktur spolupráce. V rozpočtu projektu se pro
aktivity Smíchovské SPŠ a gymnázia,včetněvýjezdů
do zahraničí, počítá s částkou cca 1. 200. 000,- Kč.

ÚNOR 1948 ŽIVĚ V
MEDIÁLNÍM STUDIU
MEDIÁLNÍHO DOMU
P R E S L O VA
V rámci připomenutí nechvalně známého násilného
převzetí moci komunisty v únoru 1948, proběhlo
živé vysílání z Mediálního studia Mediálního domu
Preslova, které připravilo Muzeum pamětí XX. století.
Nejprve byl odvysílán dokumentárního filmu v
trvání 23 minut, potom proběhla živá diskuse, kde
moderátorem byl historik Jan Samohýl, pracovník
Muzea, a jeho hostem Jan Kalous, ředitel Muzea a
autor dokumentárního filmu.

Foto: Hsopodářská komora

NAŠI
LIDÉ
NA
K O N F E R E N C I
VZDĚLÁVÁNÍ
PRO
ŽIVOT 2021

ZE SSPŠ

„Projekt se teprve rozbíhá, tak uvidíme, co
všechno nakonec budeme dělat,“ usmíval se při
odpovědi na náš dotaz Filip Zíka, „Také je zajímavé,
že připravujeme modul pro evropské školy, ale
my již na naší škole tyto dvě oblasti vyučujeme.
Já ty drony a kolega Igor Žmajlo vývoj aplikací ve
virtuální a rozšířené realitě.“
Prostě jsme zase v něčem napřed.

Technicky vysílání zajistil tým studenta čtvrtého
ročníku Smíchovské SPŠ a gymnázia Daniela Frice,
dalšími členy týmu byli pánové Mikuláš Pilát, Ondřej
Póč, oba letošní maturanti na SPŠ Panská, a David
Řehořka, který maturitu absolvoval jižvloňském roce
na Gymnáziu Nad Alejí.
Celkem živé vysílání sledovalo 2. 200 unikátních
diváků, další si pak pořad pustili ze záznamu.

POHLED STUDENTŮ NA ÚNOR
1948 NA STRANÁCH 30-31
04/2021
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NÁŠ
ČLOVĚK
V
M E Z I N Á R O D N Í M
PROJEKTU
I M PAC T
EDTECH
REMOTE
SCHOOLING PILOTING

OHLASY
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
Z e-mailu matky uchazeče o studium řediteli
Smíchovské SPŠ a gymnázia:

Naše milá, vstřícná a velmi aktivní paní
profesorka na fyziku a matematiku Věra
Krajčová byla vybrána jako jedna ze tří učitelek
v Evropě v rámci projektu „IMPACT EdTech
„Remote Schooling piloting programme“ k
pilotnímu ověření evropského programu Sutori.
Program Sutori je vhodný pro online spolupráci
mezi učitelem a studenty. Paní profesorka ho
vyzkouší ve druhém pololetí tohoto školního
roku se třídou třetího ročníku, která je v
pilotním oboru vzdělávání Kybernetická
bezpečnost. Určitě budeme dále sledovat, jak se
bude projekt vyvíjet, a časem přineseme další
informace.

NÁŠ
ČLOVĚK
V
O TÁ Z K ÁC H VÁC L AVA
M O R AV C E
Student čtvrtého ročníku Smíchovské SPŠ a
gymnázia byl hostem ve vysílání pořadu České
televize „Otázky Václava Moravce“. Zde spolu
s dalším kolegou a kolegyní z jiných středních
škol diskutoval na téma letošních maturit s
moderátorem pořadu a ministrem školství
Robertem Plagou.
„Děkuji panu řediteli, že mě oslovil, když
dostal tuto nabídku od České televize,“ řekl
nám k tomu Jiří Vojtěch,
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Foto strana: ČT, LabsLand, ImpactTech

ZE SSPŠ

„Děkuji za výborně zvládnuté DOD na
Vaší škole, kterého jsem se se synem
zúčastnila. Rovněž „chlapci“ na příjmu
byli velmi příjemní. To je, myslím, nejlepší
vizitka pro školu, když se absolventi
vracejí „na místo činu“. 😊 Také je skvělé, že 
mají dobrouvůli škole či dalším studentům
něco dávat zpět a posouvat věci ve škole
dále. Ať se Vám i jim daří!“
Pracovník iniciativy Educator pan Tomáš
Hart, e-mail řediteli Smíchovské SPŠ a
gymnázia:
„Určitě to byla dobrá zkušenost, která se mi
v životě bude hodit. Snad jsem nezklamal a
dobře reprezentoval naší školu.“
Určitě nezklamal a byl důstojným účastníkem
besedy. Prostě máme na škole šikovné studenty,
kteří se nebojí mediální prezentace.

„Rád bych Vám poděkoval jménem
iniciativy Educator za Vaši účast na
online konferenci a Vaše přínosné
poznatky. Digitální bezpečnost je pro
nás velmi důležité téma, proto chystáme
další kroky, které bychom s Vámi rádi
konzultovali. Jedná se především o
efektivní implementaci předmětu Digitální
bezpečnost do vzdělávacího procesu či
další osvětové a preventivní aktivity v
rámci této problematiky.“
Jana Papajová, manažerka ASF, z e-mailu
řediteli Smíchovské SPŠ a gymnázia:
„Velice mne zaujaly aktivity Vaší školy,
především organizace festivalu Schola
Pragensis, na které se podíleli Vaši
studenti. Kvalita obsahu i technické
zajištění byla výtečná.“

Barbora Dvořáková, šéfredaktorka časopisu
Absolvent, z e-mailu řediteli Smíchovské SPŠ
a gymnázia:
„Prošla jsem si Presloviny i web
Prahaskolska.cz a musím říct, že to, co
se studenty tvoříte, je naprosto báječné.
I samotné zázemí, které jim poskytuje,
je pro jejich rozvoj cenným základem.
Celý koncept je skvělou příležitostí pro
studenty se zapojit do praxe a zjistit, že
mají opravdu neomezené možnosti, co
se týká jejich budoucnosti – stačí jen
vykročit směrem k plnění snů. “ 😊
PetrHrubeš, manažerEduca online Liberec, z
e-mailu řediteli Smíchovské SPŠ a gymnázia:
„Educa Online je u konce a my bychom
Vám a celému týmu studentů tímto rádi
za celý tým Educa Myjob Liberec vyjádřili
velké díky za spolupráci a podporu na
tomto projektu. Jsme potěšeni, že se nám
společně podařilovytvořit podmínky, aby
14. ročník Educa Myjob Liberec mohl být
uskutečněn v této nelehké době a to přes
všechna omezení.Těšíme se na spolupráci
v rámci 15. ročníku Educa Myjob Liberec
2021.“

04/2021
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OČIMA
JÁ A Ú N O R 1 9 4 8
V dokumentu mě zaujalo vložení dobových
ukázek, a videozáznamů. Ty byly hezky
zakomponovány do celkového efektu. Také jsem
se dozvěděl par drobností o tehdejší situaci.
Myslím, že i v dnešní době bychom se mohli o
demokracii bát, jelikož vždy tu byla, je a bude
něčí touha po moci, penězích, slávě a uznání.
Takže vždy tu budou lidé, kteří budou usilovat
o totalitní vládu jednoho člověka nebo jedné
strany. A tyto tendence tu budou tak dlouho,
dokud budou existovat nějaké hodnoty, majetek,
názory, či jednoduše lidský druh. A zvláště v
dnešní době, kdy generace, která pamatovala
totalitní režimy pomalu stárne a nová generace
úplně nezná praktická úskalí těchto způsobů
vlády. Dokonce, když už vzpomínky začínají
blednout, by se mohlo zdát, že komunismus by
mohl fungovat dobře. Takže ano, můžeme se bát
minimálně snah o opětovný nastup komunismu.
Upřímně, i já jsem toho názoru, ze totalitní
komunismus, tak jak byl vykreslen v knize
1984 od George Orwella by byl funkční způsob
vlády. A zdůrazňuji slova funkční a udržitelný.
Nikoliv ovšem ideální pro lidi a občany státu. Ti
by se pravděpodobně měli dobře v demokracii,
a ještě lepe pod vládou utopického moudrého
a laskavého krále. Jeho výskyt je ovšem velmi
nepravděpodobný až téměř nemožný, takže
se pojďme vrátit k udržitelné vládě. Z historie
víme, že pokud lidé zjistí, že někde je v čemkoliv
lépe než tam, kde jsou aktuálně, tak to chtějí
také. A dokážou se toho dožadovat i silou,
takže nejbezpečnější je držet je v nevědomosti,
jako stádo poslušných ovcí. To znamená
cenzuru na denním pořádku ve všech mediích,
zakořeněnou nejlépe po několik generaci tak
hluboko, že ji i sami lidé vykonávají i ve svých
myslích a automaticky. K oné nevedomosti

STUDENTŮ
také samozřejmě patří omezení cestovaní a
udržovat téměř válečný stav nebo alespoň
napětí se zahraničními zeměmi, aby lidé neměli
potřebu cestovat. Kdo by také chtěl za těmi
divošskými tyrany, kteří jsou pravděpodobně
lidojedy. Další věc, která se děla už v roce ‘48
bylo vymazávání určitých nepohodlných osob z
historie. A tohle fungovalo už tehdy u nás, jak je
vidět např. na přiložené fotografii. A jak věděl už
Niccolo Machiavelli, italský politik, diplomatik a
spisovatel, již v roce 1532:
„Láska a strach mohou jen těžko existovat
pohromadě, ale pokud si máme vybrat,
je mnohem bezpečnější být obávaný než
milovaný.“
Takže z hlediska udržitelnosti státu (a znovu
zdůrazňuji slovo udržitelnost, aby si čtenář
nemyslel, že podle mého názoru by takovýto
režim byl vhodný a laskavý k lidem) je opravdu
lepší, když se lidé budou vlády mírně bát.
Čehož se právě docílí cenzurou, zbavováním se
nepohodlných apod.
A na čem je založena demokracie?
Jak i řecký název napovídá, „dēmokratía,“ což
znamená doslovně v překladu „vláda lidu.“ Takže
jde o to, že stát, či ještě lepe republika (z řečtiny
„des pubica“ v překladu „věc veřejná“) není
ovládána jedním člověkem, popřípadě jednou
vládnoucí stranou s absolutní mocí. Toho se dá
docílit tím, že vláda, prezident a další vládnoucí
orgány budou voleny lidem. Takže každý
(plnoletý) občan má právo vyjádřit svůj názor a
podílet se na tom, kdo mu bude vládnout. Stejně
tak ve vládě by rozhodnuti mela proběhnout tak,
že se shodne většina.
Martin Hanzlík

S V O B O D A J E H L AV N Í
S L O Ž KO U D E M O K R AC I E
Únorový puč, komunistický převrat či pro některé
Vítězný únor. Tak nazýváme státní převrat
v Československu, který měl za následek 41 let
komunistického režimu. Nazýváme tak období
nastolení totality, zavedení cenzury, omezování
lidských práv a hlavně jako varování vzhledem k tomu,
jak snadno se dá demokracie využít k nastolení
totality.
Co mě nejvíce zaujalo na dokumentárním filmu?
Předem bych rád vypíchl svojí situaci a vztah k této
události. Jsem člověkem, který velmi miluje dějepis a
historické události 20. století. Měl jsem tedy mnoho
znalostí při koukání na daný dokument a film byl pro
mne jenom takové doplňování mezer, případně spíše
takové připomenutí. Z tohoto důvodu nejsem schopen
vypíchnout jediný bod z filmu, neboť jsem tento film
vnímal jako celek a zajímal mě naprosto celý.
Jak hodnotím situaci, ke které došlo v únoru 1948?
Jako situaci, ke které došlo ze zoufalství. Demokracie
vždy měla, má a bude mít spoustu nevýhod. A když
se najde populistická strana, která bude hlásat, že
jsi všichni jsou rovni, všichni se budou mít dobře a
jiná populistická hesla, je jasné, že spousta lidí půjde

k takovéto straně, která se tváří, že je tu pro lidi a
že jim na nich přeci opravdu záleží. Mnozí říkají,
že se dalo této situaci předejít, já si myslím opak.
Vidím to i v dnešní době, kdy jsou lidé nepoučitelní,
a tak narůstá v Česku opět extremismus v jistých
politických uskupení. Tito lidé sami sebe nazývají
vlastenci, ale nejspíše si akorát pletou vlastenectví a
xenofobii. Nejvíce zranitelná je demokracie v období
krize, která je i v tomto režimu nevyhnutelná. Bohužel
pak mají tendence se přiklánět k radikálnějším
řešením než normálně, chtějí rychlé řešení problémů.
Na čem je založena demokracie?
Demokracie stojí na mnoha věcech. Jedna z nich je
svoboda, na kterou jsem psal v minulosti úvahu. V ní
jsem zahrnul i téma demokracie. Jsem přesvědčen,
že svoboda je hlavní složkou demokracie. Možnost
vyjádřit se, možnost politicky se angažovat a měnit
nějakým způsobem věci. Naprosto se shoduju s tím,
co jednou řekl Tomáš G. Masaryk – „Demokracie má
své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán,
takový krám.“ Také často prohlašoval, že demokracie
je diskuse, což je naprosto přesné. A máme se tedy
bát, že bychom o demokracii přišli? Ano. Pokud budou
lidi chtít přijít o demokracii, zvolí si jinak. A nemusí mít
před sebou volby totalita a svoboda, neboť svoboda se
může skrývat za údajnou spravedlností.
Patrik Vodrážka
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