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Češi a počítače? Bída! Nemají
na ně „evropský řidičák “

Znalost moderních
technologií je tristní. Programování
se začne učit už na
základkách.

Mladí Češi sice vyrůstají s technikou, ale počítačové dovednosti využitelné v pracovním
životě postrádají. „Slýcháme
opakované stížnosti lidí z firem na připravenost absolventů na reálnou praxi, pro ně
překvapivě i v oblasti základních IT znalostí,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy
Gopas. „Nastupující generace
má možná dostatečné znalosti pro běžný digitální život,
nemá ale dovednosti, které
jsou předpokládány trhem
práce, “ upřesňuje Dvořák.
Počítačové znalosti je možné měřit například podle takzvané European Computer
Driving Licence, což se dá do
Moje přání Metru

Jezte,
pijte,
čtěte!
Mám rád, když lidi
v dopravních prostředcích čtou. Nesnáším,
když tam jedí, něco žvýkají, pijí. Je mi nepříjemné čichat vůně jejich salámů a nevěřím, že by
lekli či umřeli žízní,
kdyby během krátké cesty z místa A do místa
B nepili ze své čutory.
Mám také rád, když si
lidé přečtou Metro a pak
je nechají na sedadle
nebo je prostě dají do
ruky nějakému dalšímu
cestujícímu. Viděl jsem
to, myslím, v Londýně,
kde lidé „recyklují“ tištěné médium, protože, díkybohu, vnímají přírodu
a cenu papíru. Já osobně
rád používám čtení Metra elektronicky, protože
když já vstupuji do metra v Praze, je už trochu
později ráno
a většinou
je rozebráno.
PAVEL
MAURER

GOOD FOOD
LOVER

češtiny volně přeložit jako „evropský řidičák na počítač“.
Z mezinárodního porovnání
jejich výsledku vyplývá, že
Češi podceňují význam a potřebu takzvaných přenositelných digitálních dovedností.
Jde o obecné znalosti základních zákonitostí hardwaru
a softwaru, které jsou uplatnitelné bez ohledu na pracovní
pozici, kvalifikaci nebo typ využívaných IT prostředků.
A právě tyto obecně využitelné principy chybějí i ve výuce
na školách. To se má však již
za rok změnit.
Národní ústav vzdělávání
právě pracuje na inovaci výuky informatiky. „V průběhu
třinácti let, kdy vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zůstávala jako
jedna z mála v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání beze změny, se nashromáždilo mnoho
podnětů k jejím úpravám,“ vysvětluje Markéta Růžičková,
mluvčí ústavu, proč se bude

Téma. Tajemný
svět hormonů
Většinou ani nevíme, že je
máme, přesto na ně rádi svádíme kdeco – špatnou náladu
i milostné avantýry postarších pánů. Pevně v hrsti nás
hormony drží v době puberty
a pokračují v tom po celý zbytek života. A když se jejich
křehká rovnováha poruší, obrátí nám život vzhůru nohama. Jejich výkyvy však mají
mnoho tváří. Dělají z nás impulzivní potížisty i krotké beránky, přestože nám takovou
povahu sudičky nedaly do
vínku. Tím, že rozhodují
o emocích a nemocích, promlouvají i do našeho osudu.
Jak poznat, že s námi mávají?
Čtěte v novém vydání týdeníku Téma. ME T

výuka měnit. „Zatímco je
dnes nejasné, která povolání
budou v budoucnu potřeba,
na jedné jistotě se odborníci
na pracovní trh shodují. Poptávka po pracovnících s odborným zázemím v informatických oborech bude pouze
stoupat,“ říká Růžičková.
Mluvčí Národního ústavu
vzdělávání dodává, že cílem
zmodernizování výuky není
výchova IT profesionálů. „Jde
o zajištění základního vhledu
do oboru IT s očekáváním, že
určitou část takto vzdělávaných žáků tento obor zaujme
a budou v jeho studiu dále pokračovat,“ říká Růžičková.
Pokud ministerstvo školství
koncepci schválí, měly by se
děti na základní škole začít
učit také základy programování už od příštího roku. Navíc
by žáci měli využívat počítače
také v jiných předmětech.
„Příkladem může být psaní
a práce s textem v českém jazyce, které by měly zahrnovat
také zpracování textů v digitál-

Facebook umíme

Z mezinárodního srovnávání
ECDL, které zjišťuje počítačovou gramotnost, vyplývá,
že sociální sítě Čechům
problém nedělají.
●

Citát

Největším propadákem
při školení uživatelů je
znalost základních
kancelářských programů, především Excelu.

●

JAN DVOŘÁK, ŠÉF POČÍTAČOVÉ ŠKOLY

ní podobě, to je v textovém
editoru, práce s daty v matematice by měla zahrnovat
i zpracování dat v tabulkovém
procesoru, témata bezpečného chování a ochrany zdraví
ve výchově ke zdraví by měla
zahrnovat také problematiku
on-line bezpečí,“ upřesňuje
Růžičková. MARE K HÝŘ

●

Ze zmíněného porovnání
vyplynulo, že v Česku se
nejvíce chybuje v oblastech
IT bezpečnosti (Češi měli
24 procent chyb) a v práci
s kancelářskými programy
(23 procent). Nejmenší
problém dělá využívání služeb internetu a komunikace.
Ačkoliv si Češi myslí, že počítačům rozumějí, realita je
trochu jiná. „Z našich zkušeností vyplývá, že 80 procent
účastníků kurzů si myslí, že
Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou
úroveň ale prokáže jen 20
procent lidí,“ říká Dvořák.
Doklad nebo certifikát
o tom, že ovládá práci na
počítači, mělo v roce 2015
jen 1,5 procenta Čechů.

Zprávy krátce

Scenárista Zdeněk Svěrák a režisér Jan na včerejší tiskové konferenci

Filmaři Svěrákovi
mají nový plakát

V polovině srpna přijde do
kin film Jana Svěráka Po
strništi bos. Včera představili tvůrci v Praze jeho plakát. Cílem bylo upoutat diváky originálním a jednoduchým vizuálem, který
by vystihoval atmosféru
příběhu postaveného na
stejnojmenné vzpomínkové knize Zdeňka Svěráka.
Fotograf Ondřej Pýcha
s grafiky Lukášem Fišárkem a Jiřím Karáskem
chtěli zachytit jiskru a přirozenost, kterou hrdina
příběhu Eda v podání ma-

lého Aloise Grece projevoval během natáčení. Film,
který dějově předchází
úspěšné Obecné škole, se
odehrává v letech 1943 až
1945, kdy se rodina musí
vystěhovat z Prahy na
venkov k příbuzným...

Benzin levnější

Ceny pohonných hmot
v uplynulém týdnu dál
klesly, benzin Natural
i nafta jsou tak nejlevnější
zhruba od poloviny loňského prosince. Průměrná
cena benzinu Natural 95
je 30,25 koruny za litr.
Nafta stojí průměrných

Č TK

29,13 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS.

Zásah ve věznici
kvůli drogám

Policie v úterý zasahovala
proti velké síti drogových
dealerů v příbramské věznici Bytíz. Je obviněno 22
lidí, z toho 12 vězňů. Některým hrozí 10 let ve vězení. Do sítě byli namočení
především příbuzní nebo
kamarádi vězňů, kteří drogy distribuovali uživatelům. Jednalo se hlavně
o pervitin. Při razii mimo
věznici policie našla varny,
léky, injekční stříkačky
a další chemikálie. Č TK

