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TRUHLÁŘEM ON-LINE 
Tomáš Hamberger 

Shrnutí 
Současná společnost klade veliké nároky na technickou a digitální gramotnost. Neustálá 

poptávka je rovněž v odborných a řemeslných odvětvích. Školy by měly své žáky a studenty 

na tyto aspekty důkladně připravovat. Bohužel realita je dlouhodobě zcela odlišná, 

a to nevyhovující požadavkům dnešní doby. Navíc pandemie covid-19 to celé ještě zhoršila. 

Velká část studentů vlivem pandemie a protiepidemických opatření přišla o část své praxe. Tisíce 

mladých kuchařů, truhlářů, instalatérů, stavařů či strojařů bylo vzděláváno převážně v teoretické 

rovině. Pokud tento trend bude pokračovat, musí být pro studenty a učně připravena místa, 

kde mohou vykonávat svou praxi, následně své povolaní, pandemii navzdory. Dobrým příkladem 

nám může být zahraničí, kde se se povinné praxe pro učně přesouvají do provozů, v nichž je běžný 

provoz nepřerušen. Budoucí kuchaři se učí vařit v kuchyních nemocnic či domovů pro seniory. 
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Hlavní body 

• Malé děti na řadě míst vyrůstají v obklopení technikou, mají ji doslova na dosah ruky. Telefony, 

počítače nebo digitální hry, a přesto jí čím dál méně rozumí. 

• Konec praktické výuky v dílnách či na školních pozemcích. To byla divoká 90. léta na českých 

školách.  

• Současná mladá generace pozbyla praktických dovedností podstatných pro běžný život i přehled 

o podstatě jednotlivých technických povolání.  

• Bude nutné začít techniku a řemeslo masivně popularizovat a vzbuzovat u dnešní mládeže zájem 

o tyto oblasti. Jak? Třeba pojízdnou učebnou techniky.  

• Zájem vracet do škol techniku a řemeslo je. V současnosti bude nutné tohoto pozitivního trendu 

využít a pomoct školám vrátit se ke kořenům, avšak v moderním hávu.  

• V důsledku pandemie se mnoho věcí radikálně změnilo. Proměnil se pracovní trh, změnila se 

forma vzdělávání. Všechny tyto aspekty nyní vytváří zcela unikátní situaci v českém školství.  

• Ukázalo se, že praxe se on-line vyučovat nedá a že nejvíce trpí školy, kde probíhá odborný 

praktický výcvik.  

• Co se studenty, kteří již opustili své školy bez patřičné praxe? Kdo jim pomůže prosadit se na trhu 

práce? Zaměstnavatelé se zrovna nehrnou s nabídkami práce pro čerstvé absolventy.  
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Paradox technologické doby   

Technické vzdělávání má napříč všemi úrovněmi vzdělávacího systému většiny vyspělých států tradici. 

V současnosti se s ním setkáváme již v mateřských školách, ale především v základním, středoškolském 

a vysokoškolském vzdělávání. V České republice byla tato tradice přerušena, což se bohužel negativně 

promítá do celé naší společnosti a zejména dnes, kdy je v mnoha ohledech současný svět tak paradoxní. 

Malé děti na řadě míst vyrůstají v obklopení technikou, mají ji doslova na dosah ruky (telefony, 

počítače, fotoaparáty, kamery, digitální hry...), a přesto jí čím dál méně rozumí. Nemají žádnou 

představu o tom, jak věci fungují a jsou v roli prostých konzumentů bez technické a digitální 

gramotnosti. Tento paradox si dle mého názoru české školství dlouhodobě neuvědomuje.  

Dílny na škole nechceme  

Zejména na základních a středních školách je od 90. let jasně zřetelný trend, který spočívá v útlumu 

technického a prakticko-činnostního vzdělávání na těchto stupních škol. Svou roli v některých 

případech hraje nedostatečné zázemí či velmi zastaralé a nevyhovující vybavení pro výuku 

polytechnických předmětů. Bohužel se vše na přelomu roku 2000 vsadilo na počítače a další výpočetní 

techniku. Skoro to mohlo vypadat, jako kdyby si někdo myslel, že manuální zručnost a jiné technické 

dovednosti již nebudou potřeba, že veškerou práci za nás odvede výpočetní technika a počítače. Jde 

o klasický příklad z českého školství, kdy bylo skoncováno s nějakým nepotřebným učivem. 

V tomto případě s praktickou výukou v dílnách či na školních pozemcích, aby se po určité době zjistilo, 

že to byl omyl. Ano, veliký omyl, na který doplácíme dodnes v podobě nedostatečného počtu 

řemeslníků a obecně nízkou technickou gramotností ve společnosti.  

Truhlář? A to je kdo?  

Mladá generace také díky tomu pozbyla praktických dovedností podstatných pro běžný život i přehled 

o podstatě jednotlivých technických povolání. Osobně jsem zažil několik smutných situací, kdy žáci 

druhého stupně základní školy nedokázali odpovědět na mou otázku, kdo je to truhlář a jaké nástroje 

používá.  

Jak se s touto situací vypořádat? Nic jiného než investice nepomůže. Bude nutné začít na školách 

s masivní rekonstrukcí dílen a s budováním nových kapacit odborných učeben pro realizaci výuky 

technicky a řemeslně zaměřeného učiva. Dále bude nutné techniku a řemeslo masivně popularizovat 

a inovovat, a také připravit dostatek nových a moderních metodických materiálů pro učitele.  

Dobrá praxe existuje! Zájem dětí o techniku a řemeslo 

se pomalu zvyšuje  

Naštěstí nemůžeme říct, že by se v České republice nic pozitivního v tomto ohledu nedělo. Dobrým 

příkladem popularizace techniky a řemesla jsou zcela jistě již tradiční a pravidelné celostátní technické 

soutěže a přehlídky pro děti a mládež. 

Nezanedbatelnou popularitu si rovněž získal i nedávný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu 

s názvem Tour for the Future – Pojízdná učebna techniky. 

Cílem tohoto unikátního projektu je prostřednictvím speciálně upraveného nákladního automobilu, 

který je vybaven nejrůznějšími technologiemi a přístroji, popularizovat techniku a řemeslo a motivovat 
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co nejvíce mladých lidí k zájmu o tyto oblasti. Jelikož je tato moderní technická dílna pojízdná, mají 

možnost do jejích útrob nahlédnout žáci a studenti z celé České republiky a vyzkoušet si práci 

s jednotlivými technologiemi. Největšího zájmu dětí se prý těší 3D technologie. 

Oslovil jsem pro více informací náměstkyni ministra průmyslu a obchodu paní Silvanu Jirotkovou, 

která k projektu dodává: ,,Hned jak jsme pojízdnou učebnu techniky představili, začaly se ozývat školy, 

které by chtěly, aby je navštívila. Byli jsme rádi, že se ozývaly školy z celé České republiky, protože jsme 

díky tomu mohli naplno využít naší hlavní výhody, která spočívá v tom, že jsme mobilní, a tudíž můžeme 

dorazit i do škol, které jsou například vzdálenostně odloučené od krajských měst, či jsou jiným způsobem 

znevýhodněné a současné informace o věcech, jako jsou 3D technologie nebo virtuální realita a umělá 

inteligence se do těchto škol zpravidla nedostávají. 

Součástí projektu je pro žáky základních škol také možnost absolvovat program s kariérním poradcem, 

který za pomoci aplikace založené na nejmodernějších psychologických a sociologických aspektech 

typických pro současný trh práce dokáže odhalit předpoklady či nadání žáka a tím mu pomoci najít 

cestu k vhodnému povolání nebo zaměstnaní, cestu ke své lepší budoucnosti. 

Náměstkyně Jirotková dále dodává: ,,Projekt se zaměřuje rovněž na pedagogy, kteří mají možnost 

seznámit se s novým pojetím výuky techniky dle nově vzniklé vzdělávací oblasti Člověk a technika. 

Veškeré aktivity v projektu jsou zaměřeny jak na rozvoj zručnosti, tak i na rozvoj technické a digitální 

gramotnosti.“      

Z informací a ze zpětné vazby od ředitelů škol, kde pojízdná učebna techniky byla, je zřejmé, že projekt 

plní svou funkci.  

Pan Radim Války, toho času ředitel základní školy v Teplicích nad Metují, kterou již pojízdná učebna 

techniky navštívila, popisuje svou zkušenost takto: ,,Všichni naši učitelé, kteří v pojízdné učebně 

techniky získali praktické dovednosti se zaváděním techniky a moderních technologií do vzdělávacího 

procesu s možností kdykoliv se obrátit na tým expertních lektorů se shodují, že právě příjezd pojízdné 

učebny techniky a praktický workshop jim pomohl v rozhodování, zda začlenit techniku a moderní 

technologie do vzdělávacího procesu.“  

Je to o hledání rovnováhy mezi tradičním a moderním 

Z výše popsaných aktivit je zřetelné, že zájem vracet do škol techniku a řemeslo je. V současnosti bude 

nutné tohoto pozitivního trendu využít a pomoct školám vrátit se ke kořenům, avšak v moderním hávu. 

Těmi kořeny je myšleno řemeslo a technika a tím moderním hávem jsou myšleny současné moderní 

technologie a digitální řemeslo. Kdo najde zdravou rovnováhu mezi těmito dvěma póly, ten bude 

vzdělávat pro budoucnost.   

Covid-19 toho hodně změnil  

Další otázkou je, zda se dnešní mládež chce vzdělávat pro budoucnost, respektive zda to chtějí jejich 

rodiče. Narážím na situaci, ve které se naše společnost ocitnula vlivem pandemie covid-19. V důsledku 

pandemie se mnoho věcí radikálně změnilo. Proměnil se pracovní trh, změnila se forma vzdělávání. 

Všechny tyto aspekty nyní vytváří zcela unikátní situaci v českém školství.  

Nejzřetelněji to můžeme pozorovat na zájmu studentů o jednotlivé obory. Vůbec nejvyššímu zájmu 

se v současnosti těší zdravotnické obory. V čele jsou praktické sestry. Bez problémů se daří plnit 

i příbuzné obory, jako jsou masér ve zdravotnictví či zubní technik. 
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Naopak nejvíce covid-19 zasáhnul do oborů gastronomie a hotelnictví. Zejména rodiče zde nevidí 

perspektivu a mají také správnou obavu, že případná absence praxe způsobená opětovným přerušením 

prezenčního vzdělávání by celou situaci jenom zhoršila. Jejich obavy jsou na místě, 

protože když se podíváme na minulý rok, kdy opravdu většina studentů a učňů přišla o své praktické 

výcviky, tak se tuto ztrátu nepodařilo a již asi nepodaří dohnat.  

Na trh práce se tak může dostávat méně kvalifikovaná pracovní síla, na což upozorňují již některé 

odborové organizace. Tento problém se týká právě již zmíněných kuchařů, ale i elektrikářů, svářečů 

kovů apod. Ukázalo se, že praxe se on-line vyučovat nedá. Kuchaře, truhláře, stavaře či zámečníky 

zkrátka distančním způsobem a pouze v teoretické rovině na kvalifikovaný výkon povolání 

nepřipravíme. Toto by mělo být v bráno v potaz v případě dalšího omezování prezenčního vzdělávání 

a tento sektor školství zavírat až jako poslední, nejlépe však vůbec.  

Kdo studentům pomůže?  

Ještě se ale pojďme vrátit ke studentům a učňům, kteří již opustili své školy bez patřičné praxe. 

Co s nimi? Kdo jim pomůže prosadit se na trhu práce? Zaměstnavatelé se zrovna nehrnou s nabídkami 

práce pro čerstvé absolventy, jelikož si uvědomují, jak na tom absolventi po stránce odborné praxe 

jsou. Je zajímavé, že toto není jediné hledisko. Najdou se i firmy, které nejeví zájem o mladé pracovníky, 

a to nikoliv z odborného hlediska, nýbrž z epidemiologického. Považují je za rizikové přenašeče 

vzhledem k tomu, že je v kategorii populace 16–25 let naočkováno vůbec nejméně lidí.  

Graf 1: Vykázaná očkování dle věkové skupiny a typu očkovací látky (stav k 17.12.2021) 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021. 

Mladí to nemají tedy v současnosti zrovna dvakrát lehké, a proto si myslím, že by jim mohl pomoci stát 

a že by se mohl inspirovat v zahraničí, kde jsou nejen pro absolventy, ale i pro současné studující 

vytvářena dotovaná pracovní místa. Jde o takzvaný on-job training, který je postaven na spolupráci 

škol a vybraných zaměstnavatelů. Ti vytvoří pracovní pozici pro studenta a ten pod odborným 

dohledem získá zameškanou praxi či praxi obecně. 

Osvědčilo se také tato dotovaná pracovní místa vytvářet ve firmách a provozech, které budou v chodu 

navzdory covidu-19. Zkrátka, že je případný další lockdown nezavře. Student tak může praxi dohnat 

v kuchyni v nemocnici, v domově seniorů apod. a může sem docházet i v případě dalšího lockdownu. 

Hlavně ale získá požadovanou praxi a sebevědomí, jelikož doma pod on-line dohledem svého učitele 
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se nikdy student nenaučí přípravu jídla pro 50 osob, což je v gastronomii základ a odlišuje ji 

od domácího vaření.  

Pro firmy by tento projekt mohl být zase zajímavý i tím, že by si mohly odepisovat z daní náklady.  

Ať už to bude tak či jinak, jedno je jasné, nic nemůže nahradit praxi a kvalifikovaným truhlářem se on-

line nestanete. Mladí nyní potřebují pomoc a školám zase pomůže to, když se nebude omezovat jejich 

prezenční vzdělávání.  

Zdroje 

Dostál, J. (2018). Moudrost rukou aneb K realizaci kvalitní výuky techniky na školách potřebujeme 

kvalitní učitele. Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory. 

Univerzita Palackého v Olomouci. s. 11–16. ISBN 978-80-244-5318-7.  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (17.12.2021). COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. 

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.  
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí jako poradce 

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast 

digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


