
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Budou nás učit počítače?
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          Souboj mozku s harddiskem  

 

         Představte si, jak znuděně hledíte na monitor, a doufáte, že upřeným zíráním na ikonu 

hodin urychlíte čas, a zároveň jedním uchem vnímáte učitelku vpředu a druhým tichou hudbu 

ze sluchátka, abyste její nepříjemný hlas nějak vykompenzovali. Informatika totiž nikdy 

nebyla vaším oblíbeným předmětem. Proč? V primě spíše třída radila vyučujícímu, v sekundě 

a tercii do vás hustili látku, již ovládáte od pěti let, a v kvartě vaši spolužáci dostávají trojky 

za špatně provedené úkony, jež v reálném životě stejně nikdy nevyužijí. Najednou kantorka 

napne své hlasivky ještě trochu víc, že muzika nemuzika, prostě jí musíte věnovat plnou 

pozornost: „Kdo naprogramoval pastelku, otevře si tutoriál na logické operace. Každý z vás  

se na něj podívá! Ode dneška si všechno, s čím se neporadíte sami, budete zjišťovat pomocí 

videí na moodlu. V budoucnosti se tento způsob vzdělávání bude používat i v ostatních 

předmětech. Takže si zvykejte." 

         Jak byste v danou chvíli zareagovali? Někdo by bezmyšlenkovitě naťukal  

do vyhledávače potřebné instrukce a bez řečí dokončil práci. Jiní, mezi něž se řadím i já, se po 

jejích slovech zarazí v polovině pohybu a o jejím vyjádření trochu hlouběji pouvažují. Učit se 

pomocí tutoriálů? I v ostatních předmětech? Vlastně by to v dnešní době nikoho nepřekvapilo. 

Modernizuje se zdravotnictví, film i těžba, tak proč ne školství? V Číně už místo učebnic 

zavedli tablety, existují internetové třídnice i vstupní čipy vpíchnuté pod kůží. Zůstává jen 

otázkou času, kdy se ve vzdělávacích ústavech celého světa začnou zaměstnávat počítače  

a roboti. Dovedly by nás umělé inteligence něco naučit? 

        Obyčejný matikář na gymnáziu je povinen předtím, než se postaví před třídu, splnit 

spoustu úkolů. Nejprve se musí narodit. Poté vystudovat základní i střední školu  

s přesvědčením, že se chce stát členem společenství, jež ho třináct let sekýrovalo a ani  

na minutu nespustilo z očí. Potřebuje zvládnout přijímací zkoušky, pilně se učit, dosáhnout 

titulu bakaláře a s nadšením se vrhnout na magisterské studium. „Výroba pedagoga“ trvá 

nejméně dvacet pět let. Navíc často stůně, nestíhá a divili byste se, kolik chyb ve svých 

výpočtech napáchá. Zato robotů vám novodobá fabrika vyplivne několik za minutu s garancí 

neomylnosti, výdrže a obrovského úložiště dat. A přiznejme si, že na pevný disk se vejde více 

informací než do dlouhodobé paměti všech pro daný obor nadšených lidí dohromady. 

Naservírovat žákům určenou teorii by pro ně nepředstavovalo žádný problém.   

        Položme si tedy jinou otázku: Je předávání látky jediným údělem kantorů? Ne. Podle mě 

bychom v osobě profesora neměli vidět jen jakési medium mezi vědomostmi a námi. Mezi 

jejich poselství patří mimo jiné vychovávat. Ano, skutečně. Ptáte se jak? Každým slovem, 

přístupem, myšlenkou, pochvalou, pohledem i pokáráním. Od šesté třídy mladý člověk tráví 

ve škole většinu času. Ač si oni sami nic neuvědomují a pro okolí se jedná o skutečnost  

na první pohled nepozorovatelnou, studenti nonstop analyzují chování ostatních. Tvoří si 

vzory, hledají vlastnosti, které jim na ostatních přijdou sympatické, a pokoušejí se jim v tom 



přiblížit, nebo si naopak všímají nedostatků, jimž se pak snaží vyhnout. Když si člen sboru, 

nejčastěji třídní, všimne, že se dítě rozhodlo pro špatnou cestu, může ho jemným postrčením 

nasměrovat správným směrem. Vždy na konci roku teenager spatřuje změny ve svém způsobu 

myšlení a přístupu ke světu. Za některé vděčí vrstevníkům, za jiné knížkám  

a za ostatní vyučujícím. Někdo se ale ve svůj vlastní neprospěch jejich radám snaží vyhýbat  

a připomínky si nepřipouštět.  

        Mnoho školou povinných jedinců totiž bojuje s problémem vidět pedagoga jako 

obyčejného člověka. Se vším všudy včetně chyb a předností. Někteří profesoři, pravda, jim 

k dosažení správného přístupu moc nepomáhají. Ovšem nesmíme je hodnotit podle stylu 

učení. Pokud s nimi chceme vycházet, je potřeba jim prominout nedostatky z vyučovacích 

hodin, jako nečekané písemky a zákeřné otázky při zkoušení. Pouze potom můžeme 

proniknout pod tvrdý obal z ignorace a povýšenosti a spatřit sympatickou osobu. Já sama se 

kolikrát přistihnu, jak už si půl hodiny povídám s jinak nepříliš oblíbeným fyzikářem. Copak 

bych mohla přijit pozdě na hodinu kvůli vtipné i poučné konverzaci se strojem? 

         K čemu by tedy případná modernizace vedla? Představte si třicetičlennou třídu. Všichni 

sedí hezky vzpřímeně, jak po nich systém vyžaduje. Čtyřicet pět minut v kuse hypnotizují 

obrazovku se sluchátky na uších. O přestávce rozkoukají oči a dojdou si na záchod. S nikým 

se moc nebaví, nenachází společné téma. Najedí se. Poté si znovu sednout a odtrhnou se  

od světa. Kde by byl prostor pro kreativitu a osobnostní rozvoj? Pro smysl pro humor,  

pro soucit, závist, přejícnost, škodolibost? Pro lásku? Nikde, pomyslím si a dokončím pohyb. 

Zapnu prohlížeč a nacvakám zadání. Proč? Protože nemám na vybranou. 

 

 


