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1. kapitola -Sázka,  

Freelancing -návštěva virtuálního světa, úvod do Design Thinkingu  

 

Místní kavárna kdesi v jihočeském městečku, odpoledne 

„Tak jsem ho konečně dostala,“ vyhrkla místo pozdravu Světlana a v letu políbila 

Břéťu na tvář. „Moc děkuju za ten tip,“ vděčně se na něj usmála a v očích ji 

hořely plamínky vzrušení. Svlékla si kabát a sedla si naproti němu k malému 

stolečku v roku kavárny v úzké uličce malého městečka na jihu Čech a očima 

prolítla nápojový lístek. Měla chuť trochu oslavovat. 

„Těší mě, že jsou mé rady k užitku, ale vůbec nevím, o čem hovoříš“ odpověděl 

překvapeně vousatý pětačtyřicátník sportovní postavy, odebíraje ženě kabát, 

který následně pověsil na věšák za jeho zády. 

 

„Jak nevíš? No přece toho Přemka Vindatu, z páté bé, co jsem Ti o něm 

vyprávěla,“ trvala na svém žena středního věku.  

„Jak mě furt provokoval, kdykoliv jsem začala vykládat novou látku. K čemu že 

mu to bude, proč se to má učit? Nepamatuješ?“ snažila se ho dostat na stejnou 

emocionální vlnu.  

„Aha,“ řekl nejistě, „a co že jsem Ti to poradil?“ pokusil se o vtip Břetislav, 

protože stále tápal. 

Očima hledajíc popelník, kterým by ho praštila, odpověděla: „Řekls, abych ho 

vzala za slovo a dala mu za úkol, ať tu svoji vizi představí formou nějakého 

referátu. Donutit ho, aby to musel na základě příkladů vysvětlit a pokusit se svůj 

názor před celou třídou obhájit.“  

 

To jí na něm vždycky neskutečně vytáčelo. Několik dní se s něčím trápila, a když 

se mu s problémem svěřila, Břetislav po chvilce přemýšlení přišel s řešením, 

které zohledňovalo protichůdné síly. A když se nakonec ukázalo, že ho rády 

přijaly obě znesvářené strany, a chtěla ho za to pochválit, tak se tvářil, jako 

kdyby o tom už ani nevěděl. Působilo to na ní, jako kdyby tahal ty rozumné 

nápady z klobouku, jako kdyby to byly papírky s čísly do tomboly. 

 

Na druhé straně jí na něm ta schopnost působit vyvažujícím, uklidňujícím 

dojmem bezesporu přitahovala. A přirozená autorita a obrovský nadhled, s jakým 

ji používal.  

Nemohla vystát ty typy, jako byl zástupce ředitelky, kteří na každém kroku, 

každým gestem si vynucovali autoritu tím, že mají IQ nejméně 150, takže by si 
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to měl každý neustále uvědomovat a přitom byli ochotní vlézt do každého otvoru, 

který mu nadřízený nastavil, jen aby si oproti ostatním polepšili.  

 

Mrzelo jí, že Břetislav na nějakou kariéru kašlal, nejen že by se pár tisíc navíc 

šiklo a konečně by mohli zkusit žít spolu natrvalo. Třicítku už dávno oplakala, 

jedna svatba z mladické nerozvážnosti těsně po vejšce jí ztroskotala. Vynesla jí 

ale jedno dítě, skvělého dnes 15ti letého puberťáka, který už jí skoro 

nepotřebuje. Její syn Radek tady rozhodně nebyl od toho, aby jí dělal partnera a 

řešil s ní její problémy. 

Po rozvodu si změnila jméno na Vitána, jako měl její syn. Udělala to čistě 

intuitivně, prostě když už nebyla „v-dána“ za svého bývalého muže, nechtěla 
nosit koncovku – ová, která jí připomínala manželský slib. 

Až po letech, když pátrala po původu toho slova, zjistila, že je to sanskrtské 
slovo a jeho adjektivum znamená „zbavený odvahy, anebo poražený. Za což se 
rozhodně nepovažovala. 

 

A jestli mělo cenu se pro nějakého partnera rozhodnout i z jiného důvodu, než že 

to s ní umí v posteli, tak to bylo teď a byl to Břetislav Průša. 

 

Ale nešlo jí jen o sebe, i ostatním kolegyním by se pod jeho vedením rozhodně 

pracovalo líp. Už několikrát ho s kolegyněmi přesvědčovaly, aby do toho šel, ale 

vždy klidně a pevně odmítnul.  

V soukromí jí pak říkával: „Víš, mě dává smysl učit. Otevírat mladým lidem nové 

prostory a pomoct jim, najít v sobě potenciál. Řídit dospělé, či jim vytvářet 

prostor pro jejich lepší práci, to mě nenaplňuje. Navíc sama víš, že každý to chce 

jinak a z jiného mnohdy sobeckého důvodu. Pro to jsem se nenarodil.“  

Nedalo se proti tomu nic namítat, ale byla to volba pro svobodného mládence, 

pro partnerský vztah to bylo v dnešní době málo.  

A Světlana nechtěla v očích rodiny a okolí být „intelektuálka, se kterou žádnej 

chlap nevydrží“.  

Život na malém městě s tímto cejchem lehký nebyl. „Nejhorší je, když si Tě 

zaškatulkují,“ říkala jí jedna taky rozvedená kamarádka z fitka. A 

„zaškatulkovaná“ rozhodně Světlana být nechtěla. 

 

„No a jak jsi to dokázala?“ vytrhnul jí z přemýšlení Břetislav.  

„Přemek není zlý kluk a už vůbec si nemyslím, že by to říkal proto, že je líný. 

Vždycky, když ho vyvolám, tak to umí a je vidět, že tomu rozumí. Ale ty jeho 

kecy mě už unavují. Ani si nemyslím, že jen provokuje, aby se ukázal před 

třídou, jaký je borec. Navíc se toho chytají ti lenoši, kteří by měli mlčet a šoupat 

nohama, protože mnohdy ani neví, co zrovna Přemek kritizuje,“ vykreslovala mu 
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atmosféru, protože i ona chtěla pochválit, že je holka šikovná a že tu radu dobře 

využila. 

„Zrovna jsem učila, jak spočítat plochu složenou ze čtverců a vysvětlovala jsem 

jim princip. Když zase začal tu svoji písničku, tak jsem ho zaúkolovala, že nám 

má prakticky představit, jak bude práce, až bude velký vypadat. Ať si to udělá 

formou referátu,“ stručně odpresentovala svoje vítězství a vypnula hruď, čekajíc, 

až jí připne metál. 

„A on na to jen tak přistoupil?“ zeptal se místo pochvaly Břetislav. 

„No jen tak ne, slíbila jsem mu, že když nás všechny o té jeho představě 

přesvědčí, tak začnu učit jinak,“ přidala trochu nejistě. Vypjatá hruď se zastavila 

a začala jí postupně klesat, protože začala mít takový divný pocit, že to asi 

nebylo úplně přesně to, co jí Břéťa radil.  

 

A taky to přišlo. „Tos mu vážně slíbila?“ vykulil na ní ty svoje přímé a dobrácké 

oči „A jak to chceš splnit?“ hned pokračoval, jako by jí nechtěl nechat ani 

vydechnout. 

„Doufám, že ho nechceš podrazit?“ tázavě se na ní podíval a čekal. 

 

„Sám přece víš, že nemohu jen tak změnit vzdělávací plán, kor když jsou v páté 

třídě. To se sleduje,“ obořila se na něho, jako kdyby to nevěděl. 

Samozřejmě, že to věděl, sice učil fyziku na II. stupni, ale tohle věděl moc dobře, 

protože si učitelé z druhého stupně na ně národkáře neustále stěžovali, že jim 

špatně připravili žáky, že nemohou se svou látkou navazovat, když děti neumí 

základy. 

Určitě jí chce dokázat, že je úplně blbá a že když se to nepovede, tak to vlastně 

nebude jeho chyba, ale její, protože ho neposlechla. 

 

Nastalo napjaté ticho. Břéťa po chvíli nabídl ruku ke smíření tím, že změnil téma. 

„Dnes jsem potkal pana učitele Šástru. Učil mě na základce. V podstatě on mě 

přivedl k fyzice. Ale paradoxně tím, že mě naučil vidět za věcmi a procesy kolem 

sebe něco víc, než jen fyzikální principy. Ve studiu mi tento přístup moc 

nepomohl, ale učinil mě vyrovnanější a ve své podstatě spokojenější. Nebýt jeho, 

tak bych asi podlehl otcovi a byl by ze mě právník, jako byl on,“ usmál se 

odlehčeně a pokračoval. 

„Když jsem mu na konci devítky na rozlučkovém večírku oznamoval, že bych 

chtěl být učitelem, tak mi řekl: „Poslání učitele je otevírat obzory, ukazovat 

cestu, dávat pít žíznivým poutníkům na poušti. Tehdy to znělo strašně pateticky, 

ale dnes je to, o co se snažím,“ vyprávěl a zasněně se díval z okna kavárny. 
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Ruka podaná ke smíru nepřijata nebyla. Cítila se podvedená, byl k ní 

nespravedlivý. Těšila se, že jí pochválí, že použila to, co jí radil a místo toho jí 

sepsul jak nějakou blbku. Navíc s nějakými sliby, že bude muset učit podle toho, 

jak puberťáci pískají.  

„Copak to jde? V dnešní společnosti, když Ti za zadkem číhá furt nějaká 

kontrola? Jak bych to zdůvodnila? A co kolegyně? Ty by jí roztrhaly na kusy,“ 

hledala v duchu důvody proti. 

 

Už vidí tu Novákovou, která každou větu začíná: „Já do nich za těch pětatřicet let 

vidím, jak do sudu. Na mě si holánkové nepřijdou. Já mám nějaké pedagogické 

zkušenosti, mě nebude nějaká frcka z inspekce říkat, co děti potřebují vědět, aby 

uspěly. Na mě si s těmi novotami nepřijdou. Můžou to nazývat kompetencemi, 

jak chtějí, ale násobilku musí umět v každém století.“ 

 

„Proč mi to říkáš?“ obořila se na něj. Co má co nějaký Šástra společnýho s tím 

klukem, co mě furt provokuje?“ nehodlala se vzdát bez boje. 

 

Tys nikdy nechtěla nějaké dítě ovlivnit na celý život? Stát se mu vzorem, že i po 

letech se s Tebou zastaví a poděkuje Ti?“ odmítl Břetislav výzvu k duelu. 

„Jasně, nejsme doktoři, co zachraňují životy, ale někdy, když nadějné dítě 

podpoříme, taky mu svým způsobem coby učitelé život zachraňujeme. 

Nemyslíš?“ zeptal se smířlivě. 

Dneska se s ním prostě hádat nedalo.  

--------------------------------------- 

Byt Přemka Vindaty ten samý den hned po škole: 

Přemek Vindata, žák páté bé šel domů jako zpráskanej pes. Ještě stále mu v 

uších zněla tak věta, která ho srazila na kolena: "Pokud se Ti podaří nás 

přesvědčit, začnu Vás učit jinak." 

V čem spočíval ten direkt na solar?  

Stalo se Vám někdy, že přehlídnete sloupek (možná se ještě vteřinu před tím 

ohlédnete) a v rychlé chůzi do něj narazíte? A protože má sloupek patku pevně 

přišroubovanou či nastřelenou do betonu, okamžitě Vás to složí. To samé se stalo 

jemu. 

 

Dnes to bylo poprvé, kdy úča Vitána poprvé nepřijala jeho výzvu na souboj, ale 

rovnou ho zahnala do rohu. Několika dobře provedenými náznaky umožnila jeho 

EGU, aby ho vybudilo a Přemek si sám naběhl na připravenou pěst. 
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V mysli mu vytanul ten klíčový okamžik, kdy učitelka nehnula ani brvou a s 

klidným hlasem pravila: 

"Dobře, máš měsíc na to, abys nám prakticky a na konkrétních příkladech 

ukázal, jak bude vypadat práce za 10-15 let, a jaké dovednosti budou u 

absolventa žádané". 

 

Dokonce ji podezříval, že to nebylo z její hlavy, že nastavit mu tu pěst jí někdo 

poradil. Někdo, kdo moc dobře zná chování puberťáka a ví, jak snadno se 

necháme vyprovokovat a zároveň jsme natolik hrdí, že ještě za tu nakládačku 

poděkujeme, protože to je přesně to, na co jsme celej život vlastně čekali,“ dál 

analyzoval vzniklou situaci ve svém duchovním rozpoložení. 

Když se trochu uklidnil, začal vnímat své okolí. 

Brácha byl zase na netu a ve virtuální kavárně rozebíral ty svý 

příroduzachraňující bláboly s nějakou pokérovanou vyvinutou holkou s kravíma 

rohama, nebo co to měla ta anglicky švitořící Avatarka na hlavě.  

 

„Doufám, že se k takovému blbnutí kvůli nějaké trhlé babě nikdy nesnížím. Jsou 

to všechno greténky, jak říká Honzův brácha“ okomentoval v duchu pohrdlivě 

jeho počínání Přemek. 

 

Honza byl Přemkův kámoš, s ním kecali o všem, ale zrovna roboti nebyly nic, s 

čím by mu pomohl. On je umělec a když ho chytila múza, tak začal básnit o 

otevřené mysli, jak strašně chce být kreativní, svobodný a jak sní o tom, jak ho 

jeho designové nápady budou živit. 

Za ním s tímto průserem jít nemohl. 

 

Přemek si všiml, že bráchovo Avatar vypadající jako Robinson Crusoe - zarostý, v 

nějakých ručně tkaných konopných hadrech a bos u jehož hlavy plul nick 

"Bushman" nevykazoval žádnou aktivitu, protože ta"virtuální čertice někam 

odletěla. 

Tak to zkusil. 

„Brácha?“ ozval se opatrně a čekal, co on na to. Bylo vidět, že na něco čeká, tak 

ho třeba nepošle do háje. 

 

"Co zas potřebuješ, mládě?" bráchovi už bylo dvacet, těžce se flákal na vejšce a 

zrovna si plánoval, jak si dá ze školy voraz a přesune se v rámci nějakého pobytu 

placeného Eučkem někam jinam, kde bude moct zachraňovat Planetu. Proto asi 

oblítával tu rohatou Avatarku. 
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"Víš, mám problém. Pamatuješ si tu krávu Vitanovou, co u nás učí?" opatrně 

našlapoval mladší bratr. 

" Tu mladou kozatou? odpověděl aniž by zvednul oči od monitoru. "U nás jen 

zaskakovala jako supl. V té době byla třídní cečkařů" 

"Jo tu," nemělo cenu mu vyprávět, že za těch víc jak 10 let už trochu přibrala. 

Proto se jí začalo říkat Vitana, jako ta firma na polévky. 

 

"Ušila na mě hezkou boudu," kul Přemek železo, dokud bylo ještě žhavý.  

 

"Ta? Vždyť ta se bála i posadit, jestli jsme jí na židli něco nepřichystali," nedal se 

zviklat brácha. 

"Bejvávalo, dneska je tvrdá a chladná jako ocel meče řádového rytíře," snažil se 

Přemek působit dramaticky, aby bratr neztratil zájem.  

"Mám do měsíce na konkrétních příkladech ukázat, jak se bude pracovat v 

budoucnu, co budou dělat roboti a jaká práce, pokud vůbec, na člověka zbude.“ 

 

"Když jí a třídu o tom přesvědčím, prý nás začne učit jinak. Zejména to, co 

budeme skutečně potřebovat a ne ty sračky, co teď", dodal svoji verzi příběhu. 

 

„To je dost drsný. To jen tak? To se dostává v páté třídě běžně, nebo je to za 

zásluhy?“ mrknul na Přemka posměšně starší bratr. 

 

„Kdo to mohl do hajzlu tušit, že zrovna dnes bude mít plné zuby mých 

připomínek: „Proč se máme učit zrovna tohle?“ snažil se s co nejmenší ztrátou 

květinky popsat důvody, proč se dostal do této šlamastiky Přemysl. 

„K čemu nám to bude, když stejně až vylezeme ze všech těch škol, tak tu všude 

budou fungovat roboti a my budeme nezaměstnaní?“ pokračoval v ofoukávání 

bolístky a v podivně nespravedlivém rozhořčení. 

 

"Tak to je už dost protřelá. To Tě dostala, co?" smál se na celé kolo brácha. 

„I když se nemyslím, že je to z její hlavy, nevíš, kdo jí píchá?" 

To Přemek fakt nevěděl a ani ho to nezajímalo. "Co to má s tím společného?" 

štvalo ho, že brácha jeho problém hned stočil, ke svému ústřednímu tématu, 

samozřejmě kromě záchrany přírody. I když si stejně myslel, že příroda ho 

zajímá jen potud, dokud budou na těch rozkvetlých loukách pobíhat 

přírodumilovný víly, v duchu přemítal Přemek.  
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"No pokud to nemá ze své hlavy, bude záviset na někom jiném, zda uspěješ, či 

nikoliv." 

To mělo logiku, Přemek si předsevzal, že tuto choulostivou záležitost pozjišťuje. 

 

"Nevíš, kde bych mohl něco zjistit? Číst nějaké sci-fi, je asi blbost, ne?" 

 

No, co já vím, tak se mluví o recyklaci, přírodních či obnovitelných materiálů a že 

EK navrhla směrnici, že se budou muset vyrábět jen výrobky, které se budou 

moci opravit. A ne jako teď, kdy se vše hned vyhodí a nadnárodní korporace nás 

nutí, neustále kupovat nové věci, zadlužovat se a zavalovat přírodu odpadem", 

spustil svoji politiku brácha. 

 

A bylo to, chytil se své mantry a už ho nic nedokázalo vrátit zpět na zem. Natož 

do Přemkovi beznadějné reality, lépe řečeno do jeho blízké nevábné budoucnosti. 

 

„Že by opraváři?“ snažil se nějak poradit brácha. 

Jeho zanícení zchladilo pípnutí počítače, přišla mu soukromá zpráva od rohaté 

kamarádky, která ho zvala na webinář nějakého profesora o ničení ekosystému 

někde v Tichém oceánu. Klidně Přemka pustil z hlavy a začal anglicky vášnivě 

diskutovat se svými přáteli z různých zemí, které si ve virtuálním světě kolem 

společného koníčka vytvořil. 

 

Přemek si zapnul tablet a začal si vylévat srdce kámošům přes Whats up, ale ani 

to mu dlouho nevydrželo a změnili téma. 

----------------------------------------- 

"Mládě pocem" ozvalo se z dětského pokoje, když si Přemek v setmělé kuchyni 

hledal něco k jídlu. 

 

"Přišla mi od redakční rady upoutávka na zajímavou aktivitu. Je to nabídka určité 

firmy, která přes tenhle virtuální svět shání po celém světě spolupracovníky z řad 

freelancerů , ale i normálních zákazníků, aby jí pomohli nějak vylepšit jejich 

produkt.  

„Obecně se tvrdí, že takovýto tip mezinárodní volné spolupráce na dálku bude 

jednou fungovat v těch nových továrnách Průmyslu 4.0. až se budou proměňovat 

na Průmysl 5.0.“ 
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„Počkej, počkej brácha. Ty o tom něco víš?“ chytil se podané ruky, nebo spíš 

stébla Přemek s pocitem tonoucího. „Oč jde, jak to funguje?“ 

Obecně se dnes v době internetu a propojení celého světa stále více lidí odmítá 

nechat zaměstnat a i firmám vyhovuje koupit si za pár šupů nápady různých lidí, 

říká se tomu „olizovat mozky“, aniž by musely živit takové zaměstnance po celou 

dobu. Navíc pokud se jim podaří oslovit větší množství lidí po celém světě, mají 

šanci, že nápady budou zajímavější a skutečně budou řešit problémy zákazníků, 

než by něco hledali stále stejní návrháři, uzavření v kancelářích firmy. Vím to 

proto, že jsem se pár takových brigád už účastnil a vydělal jsem si pár peněz na 

virtuální příslušenství pro svého Avatara“ dodal bratr a ukázal mu svou 

vymazlenou figurku na monitoru. 

„Pro Tebe může být zajímavý, že pokud se zapojíš a uspěješ, budeš mít i nějaké 

praktické ukázky práce freelancera v budoucnosti, které bys mohl Vitanové 

odpresentovat.“ 

„Samozřejmě ty jako mládě, ve virtuálním světě fungovat nemůžeš. Ale v pondělí 

odjíždím na 3 týdny na Šumavu do terénu, takže můj Avatar bude bez práce. 

Naučím Tě, jak se v něm pohybovat, jak ovládat Avatara a když se k nim přes 

moji identitu přihlásíš, můžeš se něčemu přiučit. A možná si tam posbíráš i 

nějaké příklady.“ 

„Upravím profil a omezím Ti přístup na jiné lokality. Takže jestli si myslíš, že mi 

mezi přáteli budeš dělat ostudu, tak na to hned zapomeň,“ přitom se na Přemka 

podíval s takovým výrazem, že ten okamžitě věděl, že na to ani nepomyslí. 

Přemek mu koukal přes rameno, když bratr kliknul na tlačítko "Navštivte nás." 

Počítačový systém Avatara přenesl doprostřed ostrova. Všude byly moderní 

budovy, spousta zeleně, plochy na sportování a odpočinek. Žádné kouřící 

komíny, ale ani kolony kamiónů, popojíždějící ještěrky naložené materiálem. 

Člověk by nepoznal, zda jde o úřad, instituci nebo výrobní halu. 

 

Avatar se vydal k hlavnímu vchodu, kde byl nápis Kham a symbol starého 

kočárového kola s osmi loukotěmi.  

Brácha otevřel menu a kliknul na příkaz vstoupit. Otevřely se dveře a objevila se 

prostorná hala s řadou posterů, popisujících různé výrobní programy, patrně 

firem zasídlených v objektu, ale i reklamy na různé produkty. 

Na nástěnce byly různobarevné lístečky s nabídkami práce. 
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„Už jsem pro ně něco dělal a mám u nich už nějakou kredibilitu, takže by Tě vzít 

mohli. Hlavně mi neudělej ostudu,“ mrknul na Přemka. 

„Tak co mládě? Jdeš do toho?“ zeptal se ho bratr. 

Co Přemkovi zbývalo? V tuto chvíli si nemohl vybírat. 

Znáte ten pocit, než otevřete pytlík bramborových chipsů? Kdy vnímáte, že je to 

nevyhnutelné, že Vás to nemine a nemůžete s tím nic udělat! Prostě ho musíte 

celý sníst! 

 

Tohle ale bylo ve skutečnosti přesně naopak, Přemek věděl, že něco udělat musí 

a že musí udělat všechno, aby ho to neminulo. Ale stále se mu zdálo příliš těžké 

ten pytlík otevřít. Na druhou stranu furt bylo lepší otevřít pytlík s brambůrkami 

než s čočkou. 

 

„Brácho, vůbec nevím, jak to zvládnu?“ zakňoural „Nemyslím tu brigádu, ale 

nikdy jsem v tom tvým světě nebyl. Nevím, co se tam dá dělat, ani jak mám 

Tvýho Avatara ovládat.“ 

 

Brácha se na něj otočil a už už se nadechoval, že ho seřve. On se mu snaží 

pomoct a Přemek se jen vymlouvá. Patrně viděl jeho nejistý pohled a asi cítil, jak 

se mu klepou kolena. Spolknul poučování a přednášky o nevděčných smradech, 

čelo se mu zkrabatilo od přemýšlení a řekl: 

„Okej mládě, do odjezdu máme 4 dny, jsem ochoten Ti věnovat 3 hoďky denně a 

na fungování ve virtuálním světě Tě připravím. To by při tvém IQ mělo stačit. 

„No a pak se rozhodneš, jestli do toho chceš jít nebo ne. Platí?“ mrknul na něj 

brácha. 

Je prima mít staršího bráchu. 

 

------------------------------------ 

Světlanin byt téhož dne (1. den) večer 

 

„Ale já jsem dobrá učitelka! Mě učení baví. Tak proč mi to říkal, nevíš?“ ptala se 

s spravedlivým hněvem Světlana. 
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„Znáš chlapy,“ konejšila ji po telefonu Věra, kamarádka ze studií, taky učitelka. 

„Já Tě chápu, někteří páťáci jsou už skutečně k nevydržení. Ale jak to chceš 

udělat, když ten kluk to fakt odpresentuje dobře? V tomhle věku už děti dokážou 

rozpoznat, jestli bylo něco fér nebo ne,“ snažila se jí pomoci Věra, ale spíš ten 

bolák svýma dotazama rozdírala. 

 

„Já je nechci zradit, to snad chápeš. Ale oni ve svým věku přece nemůžou vědět, 

co budou potřebovat. Tyhle osnovy nevymýšleli blbci. Ale aby si o tom 

rozhodovaly děti?“ zoufala si Světlana. 

 

Aniž dala prostor kámošce na druhé straně telefonu, pokračovala dále ve své 

rozhořčené náladě. „Copak já říkám pekařům, jak mají péct housky? Ty jsou taky 

už odpoledne gumový. Radím jim? Ne! Tak proč si každý myslí, že je na slovo 

vzatý pedagog? Navíc se pozná, jestli jsme je něco naučili dobře v některých 

případech až za 15 let! A chtěla bych takovýho kapitána průmyslu vidět, aby dal 

ruku do ohně za to, že ví, co bude vyrábět za 15 let. Ti mnohdy neví, co budou 

dělat za rok, ale nám do toho budou kecat furt. Ještě bych si to dovedla 

představit v době, kdy byla povinnost pracovat. Ale zaručí těm dětem, že je s tím 

vzděláním, co požadují, za těch 15 let vezmou? To asi ne. Tak proč si místo těch 

knížecích rad nezaloží soukromou školu, jako mají v Boleslavi a přestanou nás 

konečně buzerovat? “ jela dál jak odbrzděný parní válec Světlana. 

 

Co naděláš, holt jsme si to vybrali,“ konejšila jí Věra. A na rozloučenou řekla: 

„Světko, kdykoliv budeš potřebovat, ozvi se a rozhodně mi dej vědět, kdy tu 

prezentaci budete mít. Budu Ti držet palce.“  

Světlana věděla, že se nechce před Přemkem shodit, vlastně ho měla ráda. Ne za 

to rýpání, ale byl to chytrý kluk a věděla, že z něho jednou něco bude. 

 

Dokonce si dovedla představit, že jí už jako dospělý úspěšný muž někde potká, 

pozdraví jí a třeba i poděkuje, že mu nějakou tu cestu otevřela. Jako to udělal 

Břéťa svému panu učitelovi.  

Patřila do party těch, kteří milovali film „Panu učitelovi s láskou“, a ráda by byla 

jako on. Akorát nevěděla, jak to udělat a s tímto pocitem Světlana Vitána i 

usínala. 
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(7. den) během vyúčtování  

 

„Už víš, co bych Vás měla učit jinak, abyste byli ochotní se aktivně zapojit do 

výuky a ne jen vyrušovat, či hrát si s mobilem?” zeptala se Přemka Světlana 

Vitána po hodině výchovy k občanství? 

“Jasně,” vyhrknul odhodlaně, ale trochu se mu sevřel žaludek.  

Jeho brácha už byl 2 dny na Šumavě, ale on stále nezkusil otevřít jeho počítač a 

vstoupit do virtuálního světa. 

“Budete koukat”, rychle dodal a snažil se co nejdříve zmizet ze třídy. 

“Fakt?” zeptal se ho Honza, když vycházeli ze školy, „už víš, čím ji přesvědčíš, 

aby nás nenutila biflovat se ty kecy o nejlepších časech bez války a o jediných 

možných perspektivách života v Eůčku?“ 

“Ani omylem,” řekl Přemek tiše, "ale chtěl bych Ti něco ukázat, mám přístup do 

bráchovo kompu a mohu používat jeho Avatara.” 

“Avatara? Toho z filmu? On má svýho vlastního Avatara?” zastavil se Honza 

uprostřed chodníku a se zaujetím na něj civěl. 

“Pojď a uvidíš,” plácnul ho po zádech Přemek, ale ve skutečnosti potřeboval 

někoho, kdo mu pomůže vstoupit do světa dospělých a něco nepokazit. 

“Tady brácha tráví hodiny honěním se za babama a diskusí o těch jeho přírodních 

katastrofách,” ukázal Honzovi, jak vypadá virtuální svět, do kterého mu brácha 

dovolil vstoupit. 

“Virtuálně si sestavil z různých doplňků tohohle týpka a s ním prochází různé 

ostrovy a jeho prostřednictvím kecá s dalšíma lidma, blbne na akcích a balí 

baby”.  

“Ovládá se to podobně, jako hrajeme střílečky, ale brácha mi ty jeho místa 

zablokoval. Mohu jenom tady na ten ostrov,” řekl Přemek a kliknul na tlačítko 

“Navštivte nás.” Jako zaregistrovaného externího spolupracovníka ho to přeneslo 

rovnou před budovu Firmy Kham. 

“Co to je?” vyjeveně si Honza prohlížel virtuální svět Průmyslu 4.0., “nějaká 

škola spolu s firmama tady postavila ty budovy, laboratoře, dílny a učebny, aby 

ukázala, jak prej bude svět fungovat po roce 2030”. Má to docela dobrou grafiku 

a můžeš se tady bavit, s kým chceš.” Brácha si myslí, že bych to mohl použít na 

ten projekt pro Vitanu, ale já se v tom moc nevidím.” ukazoval mu Přemek, 

přeskakujíc z objektu na objekt, z okna do okna.  

“Hlavně nehodlám ještě po škole nějak dřít, to mě ani nenapadne. Stačí mi 

udělat si všechny ty úkoly a přípravy, co nám nakládá,” snažil se Přemek vypadat 

nad věcí, ale v koutku duše si přál ten spor s Vitanou vyhrát. 

„Víš, co by to bylo, kdyby úča musela uznat porážku a začala nás učit jinak a 

něco jiného?” sebral mu Honza jeho nejtajnější představu. 
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„To jo, to by ostatní koukali,” souhlasil Přemek, ale okamžitě v něm převládla již 

několik dní známá obava z toho, jak to udělat. Ta brigáda byla pro dospělé a 

určitě k tomu musel člověk už znát spoustu věcí a hlavně být technicky zdatný a 

to on rozhodně nebyl. 

Bylo vidět, že Honzu ta grafika zaujala a měl chuť si tam něco vyzkoušet. Těšil 

se, až bude dospělý a bude moct podnikat a ty svoje kreativní nápady všude 

ukazovat. 

Procházel se po budově, prohlížel si vystavené plakáty, díval se na propagační 

videa pouštěné na obrazovkách podél stěn, nahlédnul do laboratoře, kde se 

pohybovali roboti podle pokynů jiných Avatarů. Ti se učili s koboty pohybovat, 

programovat jednotlivé úkony. 

 

Najednou se na obrazovce objevil nový vzkaz. Přemek s sebou trhnul a bál se ho 

otevřít. Bylo to, jako když vás nějaký soused načapá na jeho pozemku. Než stačil 

s Avatarem utéct, Honza vzkaz otevřel. 

 

Byla to pozvánka na úvodní meeting projektu, do kterého ho brácha přihlásil. 

Začínal za půl hodiny. 

“To je dobrýýýý!” obdivně to okomentoval Honza, “Půjdeme, ne?” Co by se nám 

mohlo stát? Vždyť je to hra, když to nebudeme umět, tak s žádným nápadem 

nepřijdeme. Navíc nemusíš na té prezentaci před třídou ukazovat jen naše 

nápady, ale můžeš ukázat příklady těch druhých.” nadšeně ho přesvědčoval 

Honza. 

„Jak naše nápady? Ty žádného Avatara nemáš,“ trochu nedůtklivě se ohradil 

Přemek. 

Ale Honza měl pravdu, byla to jen hra a stejně neměl jinou šanci, než jí hrát, 

pokud se nechtěl před Vitanovou a kámošema do konce školy ztrapnit.  

„Co děláš? Jasně že jsme v tom spolu. Navíc stejně většina úkolů se bude dělat 

tady v reálu. A navíc“, vzedmul svoji hruď a prohlásil: „Máš před sebou 

budoucího světoznámého designéra. Tohle beru jako první svůj job“.  

------------------------------ 

V místnosti ve tvaru koule s pláštěm ze skla, která byla umístěna asi ve 30 

metrové výšce nad zemí, což se dalo usoudit podle výhledu na moře, sedělo asi 

dvacet Avatarů. Bylo to velké spektrum oblečení, i „drobných detailů“, které 

dávaly Avatarům originalitu a odlišovaly je. Někdo měl tělo kulturisty, jiný 

ocelově modré číro, jiný měl v levém lalůčku masivní zlatý kroužek 

Byli zde různí kyborgové s robotickou rukou s různými výměnnými nástavci, či 

kamerou, či Google glass místo očí, ve kterých se jim neustále přehrávala různá 

videa, animace a výkresy.  
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Některé Avatarky se stylizovaly jako příznivkyně různých hnutí. Byla zde 

hypízačka, protože vypadala jako v těch filmech z 60tých let – nohavice do 

zvonu, pestrobarevnou podprsenku a dlouhý džínový kabát. Na nohou měla 

dřeváky a vlasy v barvě duhy. 

Jiná vypadala jako nějaká učitelka filosofie – tmavé vlasy do drdolu, brýle s 

odpudivými obroučkami z želvoviny a sukni z pod které jí vykukovaly neoholené 

nohy.  

 

Vzájemně se představili, kdo odkud je . V určený čas se na velké obrazovce 

spustilo video, na kterém byl v reálném záběru černovlasý muž s mohutným 

knírem a motýlkem pod bradou. Tvářil se přátelsky a veselým hlasem plným 

optimismu nás přivítal. 

 

Jeho Avatar přešel k řečnickému pultíku a znechybněl. 

“Naše firma Kham vyrábí pomůcky a předměty pro hendikepované lidi,“ začal ve 

videu hovořit muž s knírem.  

 „Využíváme principy Průmyslu 4.0, protože tento typ zákazníků nelze takzvaně 

"osekávat do již hotových bot", ani jim nelze za pomoci reklamy "vymýt mozek" 

tím, že náš produkt je pro ně nejlepší, že bez něj nebudou moci žít,“ hovořila 

jeho reálná verze ve videu. 

 

„Vše se tvrdě podřizuje potřebám a specifickým a individuálním požadavkům 

každého jednoho zákazníka, protože každý hendikep je vysoce individuální a 

nikdo není schopen dopředu říct, které řešení je to správné (nejsme vlastníci 

jediné pravdy).  

Zároveň musíme být schopni uspokojit zákazníky z megapolis Euroatlantické 

civilizace, jako i původní obyvatele subsaharské Afriky, či Asie.“ 

 

Poté, co ukončil úvodní seznámení se s projektem, rovnou na ně vybalil pravidla 

spolupráce. Ostatně nebylo nač si hrát, ten kdo mezi ostatními neobhájí svoji 

koncepci produktu, nepostoupí dál ve spolupráci, takže motivace přítomných byla 

jasná. 

 

Až na ně, resp. na Přemka, ten se sice před Honzou tvářil co nejsebevědoměji, 

ale v duchu počítal, že si to vyslechnou a pak se Honzovi na něco vymluví a bude 

se snažit najít něco na internetu a obšlohnout to. Vitana to stejně nepozná a proč 

se snažit, když ona se stejně nezmění. Než aby je učila něco nového, radši ho 

zašlape pod zem. 
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Avatar vedoucího vývojového oddělení Přemka vytrhnul z přemýšlení: „Pokud 

chcete zkusit pracovat a žít v prostředí Průmyslu 4.0, potřebujete se seznámit s 

přístupy a pravidly, která zde fungují,“ začal vedoucí. 

 

„Při vývoji pomůcek používáme techniky Design Thinkingu a co-creation, ty 

spošívají v tom, že budete rozpracovávat několik řešení zároveň a neustále 

budete všechny virtuální verze prakticky testovat na modelových klientech. K 

tomuto účelu používáme v rámci prototypingu technologii 3D tisku. Je levná, 

snadná na výrobu a hlavně největší výhodou této digitální technologie je, že si 

můžeme vzájemně přeposílat digitální soubory jednotlivých verzí, které lze 

posoudit přímo v počítači. Současně 3D tisk umožňuje si danou verzi kdykoliv 

vytisknout a testovat ji,” ukončil videoprezentaci muž s knírem. 

„Základní principy Design Thinkingu vysvětlují tato dvě schémata,“pokračoval již 

online jeho Avatar a na velkoplošné obrazovce za tím se objevilo následující 

schema. 

 

„Už víte, v jakém byznysu podnikáme, a máte představu o našem zákazníkovi, 

který má své potřeby a přání,“ a pokračoval.  

„Chceme mu nabídnout produkt, či službu, která jeho potřeby či přání pokryje. A 

na vás je, aby vaše nabídka produktu, či řešení byla lepší než má konkurence. 

Pokud si vyberete metodu Tinkeringu, v databázi naleznete soubory s digitální 

verzí několika předmětů, z nichž si vyberete jeden, který budete testovat a 

případně podle přání zákazníků modifikovat, aby vyhovoval jejich potřebám.  

Pokud se rozhodnete pro metodu „Collaboratingu“ necháme Vám volné ruce 

řekl hlas a jeho Avatar rozhodil rukama. 

„Ale nejprve si musíme spolu projít přes tyto jednotlivé fáze od hypotézy po 

zkušební vstup na trh s novým výrobkem.“  
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Na obrazovce se objevilo další schéma a pokračoval: „Konkrétní činnosti v rámci 

jednotlivých fází si můžete nastudovat na videích, které najdete v naší databázi. 

Postup do další fáze zde budeme společně schvalovat a Ti z Vás, kterým nápad 

neprojde, buď svoji práci na projektu skončí, nebo se připojí k postupujícímu 

projektu. 

Všem je asi jasné, že druhý způsob je kreativnější, ale i riskantnější, takže je za 

něj vyšší odměna,“ popsal pravidla spolupráce Avatar. 

„Vše si řádně promyslete a zítra ve 16 hod Středoevropského času se zde 

sejdeme. Tentokrát již rozděleni do místností podle zvoleného typu spolupráce,“ 

dodal Avatar nakonec a informace o čase a názvu příslušných místností se 

zároveň objevily na obrazovce za ním. 

 

Avatar vedoucího projektu a postupně i další zájemci se postupně z virtuálního 

světa odhlašovali a Přemek z Honzou stále ještě mlčky sledovali dění na 

monitoru. 

První se osmělil Honza: „Ty jo kámo, to je co?“ dodal s očima na vrh hlavy. 

 

„To teda,“ odsouhlasil Přemek, ale spíš s výrazem zděšení. „Co s tím?“ zeptal se 

s nejistotou v hlase, jako kdyby kamarád byl ten, co se s Vitanovou vsadil. 

 

„No z mé strany je to jednoduchý. Já jsem rozený designer, já bych šel do první 

varianty“ odpověděl mu kamarád a čtverácky vypnul hruď. „Ale ty jsi víc technik. 

Navíc nevím, co bys na tom prezentoval Vitaně,“ vyjádřil svůj pohled Honza. 
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„Víš, co je šílený?“zeptal se Přemek, ale byla to spíš řečnická otázka, protože 

hned pokračoval. „Že to vidím stejně. Takže kámo nezbývá nám, než přijít na 

skvělej nápad, kterej pomůže milionům hendikepovanejm lidem a z nás budou 

boháči“ začal linkovat jejich budoucnost, ale ve skrytu duše vůbec netušil, jak to 

udělat. 

“Dobrej nápad,“ souhlasil Honza , ale znal Přemka už natolik, že věděl, že taková 

horká hlava není. Spíš ho považoval za kluka, co pracuje systematicky, co si věci 

pořádně rozmýšlí. Proto navzdory kamarádově předstírané snadnosti, ho začal 

uklidňovat a směrovat.  

„Hele, já myslím, že se nemusíš rozhodovat hned. Máme čas do zítřka. Nic o tom 

způsobu práce nevíme. Zmiňoval nějaká videa, tak se na ně koukneme a třeba 

nás něco napadne.“  

Takže se vrátili zpět do virtuálního světa a začali si pouštět jedno video za 

druhým a pokaždé si na konci videa sdělili své poznatky a postřehy. 

Přemkovi a Honzovi přišlo velice vhod, že základem metody Design thinkingu 

bylo, že se na začátku vůbec nemluvilo o produktu. První, co měli podle 

schématu udělat, bylo identifikovat příležitost a vymezit rozsah projektu. 

V prvním videu hovořil přednášející o tom, který obor je náročný na znalosti a 

zkušenosti a ve kterém odvětví může začít vymýšlet novinky každý pitomec. 

Jako dva extrémní příklady udával potravinářský průmysl se spoustou pravidel a 

příkazů, které konzumenti ani nevnímají a na opačné straně autor jako nejméně 

náročný obor prezentoval výrobu šperku. Argumentoval tím, že, šperků může 

spousta, pro kultivované i rebely, pro různé životní příležitosti, na pohřby, 

svatby, na premiéru sci-fi velkofilmu i na hasičský ples. A navíc nikdo od šperku 

neočekával, že s ním může zákazník třískat o zem a šperk musí všechno vydržet. 

narocnost_oboru.mp4 

„Tak co?“ zeptal se Přemek, když skončilo první video zabývající se „náročností“ 

oboru“. 

„No je jasné,“ začal uvažovat nahlas Honza, „že asi nebudeme vymýšlet novou 

marmeládu. Nemyslím si, že by hendikepovaní měli nějaké zásadně jiné chutě. 

Určitě by potřebovali nějaké pomůcky na přípravu jídla, či speciálně upravené 

příbory, ale jak o tom hovořil ten chlápek, všechno, co se týká potravin je velice 

hlídané. Proto bych navrhoval se tomuto oboru vyhnout. 

Co se týče šperků, to ten chlap tvrdil, že je výroba docela nenáročná a já si 

dovedu představit, že bych nějaké šperky navrhnul,“ přemýšlel nahlas Honza a 

hned dodal: „Ale je to věc, po které hendikepovaní tolik touží? A musí mít nějaké 

speciální, aby si je museli kupovat zrovna od firmy Kham? To pochybuju,“ 

uzavřel svoji úvahu kamarád. 
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K tomu neměl Přemek co říct, tak spustil další video. To se zaměřilo na úrovně 

trhu. To znamenalo, jak daný obor umožňuje či akceptuje různorodost. Učitel ve 

videu to vysvětloval na pivu. Že i když může mít pivo různou barvu a chuť, 

ostatní vlastnosti jsou pevně definované – je to nápoj, většinou musí být 

chlazený, musí mít bublinky a pěnu. Asi by si nikdo nekoupil pivo sušené, či 

husté jako marmeláda nebo zvětralé bez bublin. Moc lidí by si modré pivo taky 

nedalo. 

Jako kontrast přednášející opět použil výrobu šperků. Tento trh prý naopak 

žádné omezení nemá. Tam prý může být úrovní, co kdo snese. Šperky mohou 

být různých tvarů, od miniaturních až po ohromné v podobě kabelky, či 

dámského klobouku. I z hlediska materiálů, není návrhář nijak omezen. Může 

vyrábět šperky ze vzácných kovů, ale dnes i z odpadu, či recyklovaného 

materiálu. Šperky mohou být z čerstvých květin. Klukům se velice líbila 

představa, kdy třeba na ples řezníků a velkouzenářů mohla jít paní ředitelová se 

šperkem z pravé šunky, či salámu. 

„Dovedu si živě představit,“ smál se Přemek, „jak by jí o půlnoci tanečník 

okusoval“. 

urovne_trhu.mp4 

 

Třetí video vysvětlovalo různé segmenty trhu. Tam už nešlo o to, který obor, či 

odvětví je pro návrháře příhodnější, ale že každý obor se dělí na různé segmenty 

podle věku zákazníků, že má krajové odlišnosti, jiné produkty jsou pro chudé a 

jiné pro bohaté. Některé verze výrobku např. knížky, či filmy jsou pro vzdělané a 

jiné pro nenáročné. Že zájem o produkt rozhodují sociální trendy a životní styl. 

Jiný druh výrobku osloví ochránce životního prostředí a jiný hledače unikátních 

zážitků bez ohledu na přírodu, kde jako příklad učitel uvedl kovbojské boty z 

pravé krokodýlí kůže. A nakonec hovořil o tom, že produkt se může lišit 

tématem, který představuje. Může se zaměřit na milovníky různých koníčků, na 

konkrétní události v roce, jako jsou velikonoce, vánoce, helloween. 

segmentace_trhu_II.mp4  

 

Oběma hochům bylo jasné, že v soutěži s ostatními návrháři na volné noze - 

freelancery musí postupovat tak, aby ta jejich vybraná příležitost byla co nejširší, 

aby si v další fázi, jak budou postupovat dál a dál, mohli stále vybírat. 

Tušili, že by měli najít něco, co zaujme co nejvíce zákazníků s různými typy 

hendikepů, nejlépe pro všechny, jak mladé tak staré, chudé i bohaté, různých 

zájmů a koníčků.  

Že by to mělo být něco, čemu rozumí. A co není náročné ani z hlediska výroby, 

ani z pohledu nějakých předpisů a požadavků na pevnost a odolnost, protože o 

tom nevěděli nic. 
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„Tak jediné, co jsme se dozvěděli je, co to být nemůže,“ trpce situaci zhodnotil 

Honza.  

„Počkej, neplaš, to není málo,“ odporoval mu Přemek.  

„Aspoň si prosím Tě promysleme, jak taky říkal ten chlápek ve videu, kdo je náš 

zákazník? Na lidi s jakým hendikepem se zaměříme,“ snažil se postoupit o krůček 

dál Přemek. 

„No to je jednoduchý!“ zvolal Honza.  

„Počkej, počkej,“ brzdil jeho vervu Přemek, „uvědom si, že chodíme do školy. 

Nevím jak ty, ale já nemám čas pobíhat po nějakých ústavech, či komunitních 

centrech a testovat naše nápady na cizích lidech. A co jim jako řekneš?“ 

argumentoval dál Přemek. 

A změněným hlasem markýroval: „Dobrý den, dostal jsem ve škole takový úkol, 

můžete mi prosím říct, co Vám chybí, s čím máte problém?“ 

V tom měl pravdu, pomyslel si Honza. Ani on nevěděl, jak se k těmto lidem 

dostat a asi by mu ani rodiče neakceptovali, kdyby se po večerech toulal po 

takových místech. 

“Ale musí být přece někdo, koho známe, kdo se s námi bude bavit ve škole a 

zároveň to musí být postižení, které je dost časté, aby to bylo z hlediska firmy 

pro ně zajímavé,“ zkusil uvažoval nahlas Honza. 

„No v naší třídě je Edita, ta autistka, ale dovedeš si představit, že z ní budeme 

tahat nějaké názory? Ještě nám nafackuje. A navíc, každej z nich je jinej, jak 

chceš na ně navrhovat nějakou pomůcku?“ probíral postupně jejich spolužáky 

Přemek. 

„Honzo, kámo, mám to!“ zvolal a začal nadšeně plácat kamaráda po zádech, 

„přece ten slepej Mirek ze čtvrtý cé! Nevidomejch je spousta a navíc je to jeden 

smysl, ostatní smysly mají většinou zachovaný. Takže se s nima můžeš normálně 

bavit. A Mirek je strašně šikovnej, pamatuješ, jak vyhrává různý dovednostní 

soutěže a poráží i normální děcka,“ dokončil svoji analýzu Přemysl. 

„Co na to říkáš? Jakej jsem?“ šibalsky na kamaráda mrknul. Ale v duchu byl 

strašně rád, že na to přišel sám. Protože měl celou dobu nepříjemný pocit, že se 

jenom veze. Že problém posouvá jen jeho kamarád. 

„Já to beru, šéfe!“ souhlasně pokýval hlavou Honza. Lidí s tímto postižením je 

celá řada, po celým světě. Lidé o nich ví a nemají vůči nim žádné předsudky. 

Navíc někteří jsou docela uznávaný celebrity. Jsou mezi nimi umělci, zpěváci. A 

jsou normálně mezi námi, nežijou někde stranou za nějakými zdmi, takže je 

mohou trápit problémy z našeho světa,“ doplňoval argumenty pro správnou 

volbu Honza. 

„A víš, co je nejdůležitější?“ položil otázku do placu, ale hned na ni odpověděl. 

„Snadno můžeme prototypy testovat na sobě. Stačí, když zavřeme oči.“ 
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„No tak jednoduché to asi nebude,“ zchladil jeho nadšení Přemek. „sám jsi to 

viděl, co Míra dokáže. Ale je fakt, že problémy člověka po mrtvici jen tak 

nenapodobíme a každý má problémy s něčím jiným. Například můj strejda z 

druhého kolena, jak s oblibou říkala moje babička, normálně mluvil, ale vůbec 

nepohyboval levou rukou, ani nechodil. Některé věci vůbec nechápal. A furt byl 

takový nevrlý. A druhé straně jeden náš soused z pátého patra je taky po mrtvici 

a ten nemluví skoro vůbec, trochu chodí ale je hodný a docela přátelský. Hodně 

se snaží komunikovat. Pak si vyber,“ uzavřel diskusi o volbě hendikepu Přemek a 

dodal: „Za sebe můžu říct, že jsme se docela posunuli.“ 

„Ještě o tom do odpoledne oba popřemýšlejme a hlavně o velké přestávce za 

Mírou skočíme, jestli by s náma do toho nešel,“ navrhnul Honza a bylo na něm 

vidět, že i on vidí diskusi pro tuto chvíli za uzavřenou, protože vstal a začal si 

balit svoje věci do baťohu. 

„Tak dohodnuto. A měj se!“ pozdravil kamaráda Přemek, když za ním zavíral 

dveře od bytu.  

 

----------------------------------------------- 

2.  kapitola -Úvod do Průmyslu 4.0 - online kurz registrace, 

Freelancing - Design Thinking – výběr cílové skupiny, analýza 

příležitostí 

 

„Proč si se na něj tak obořila?“ ozval se ten protivný vnitřní hlas. Ten kluk za to 

přece nemohl, že se nad dohodnutou strategii rozhodla přidat i ten slib, co jí už 

několik dní pálil jako rozžhavené železo. Světlanu to mrzelo, a to, že se cítila 

zrazená Břéťou, si ještě vyříkají. Ale v Přemkově případu to nemělo žádný 

význam. Přece nemohla očekávat, že Přemek za necelý týden bude mít hotovo 

to, na co mu dala celý měsíc. Byl to útok vystrašeného zvířete, které zahnané do 

kouta, kope na všechny strany kolem.  

Ale zásluhu na tom, že se cítí, jako zahnaná do kouta měl Přemek jen 

menšinovou. Stejný podíl měl Břéťa a hlavně ona, že si ten nápad vůbec nechala 

nakukat. Co jí chybělo? Jsou to začínající puberťáci, příští rok už řada z nich 

půjde na víceleté gymnázium, Přemek bude určitě mezi nimi, a zbytek předá 

svým kolegům z II. stupně, tak proč se stresuje? 

Jako by slyšela svoji lety ostřílenou kolegyni, vedle které sedí ve sborovně na 

poradách a zachytává všechny její hlášky, kterými na půl úst komentuje bláznivé 

nápady zástupce ředitele. 

 

Neměla povahu jako ona a ani nechtěla, až bude mít odučeno tolik let a zažije 

tolik reforem jako ona, aby měla podobné názory na věci. 
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Na druhou stranu, chladný nezúčastněný názor by se jí hodil. Musí se jí nějak 

opatrně zeptat, ale aby to mezi kolegyněmi nevyvolalo nepatřičný zájem. Čert ví, 

jestli už se k nim ta jejich sázka nedonesla. 

-------------------------------- 

  

První příležitost nastala hned druhý den (8. den), když se učitelé společně sešli 

na seznámení se s pokyny, jak mají aktualizovat Školní vzdělávací plán s 

ohledem na právě testované nové RVP. Školy na to měly ještě dva roky, ale 

ambiciózní zástupce je k tomu přihlásil už nyní.   

 

„Poslyš, Marie, Tobě nevadí, jak si furt někdo stěžuje, že děti nic neumí, že 

nejsou ze školy dobře připravené?“ opatrně našlapovala Světlana, než přijde do 

sborovny vedení.  

„Někdo si stěžoval? Ta bláznivá Procházková, viď? Sama to nezvládá, neumí tu 

svoji chemii pořádně vysvětlit a furt to hází na nás. Já už na ní vlítnu a řeknu jí 

na plnou hubu to, co si o ní ostatní jen šeptají,“ utrhla se jinak velmi klidná 

kolegyně. 

 

„Ale ne, myslím tak obecně, ve společnosti. Víš, včera zase mluvil v televizi 

nějaký manažer a rozčiloval se, že dnešní absolventi neumí ani základní počty a 

dělají hrubé chyby a neumí zatlouct ani hřebík,“ zkusila nasměrovat kolegyni 

správným směrem.“ 

 

„Prosím Tě, to mám tak ráda. Za měsíc mu přijde na účet to, co já si vydělám za 

rok, ale když si jeho zahraniční majitel kýchne, tak se on podělá. Ale hlavně, 

když mu to kamarádíčci na ministerstvu dovolí, naprosto v klidu vyhodí naše lidi 

a přes agenturu si přiveze pracovníky odněkud z urundi burundi. Jen když jim 

bude moct dát minimální plat. A vůbec ho nebude zajímat, jestli umí vypočítat 

obsah čtverce, či se podepsat,“ opět se svým nadhledem sfoukla problém Marie.  

 

„Víš, mě to docela trápí, že si to o nás myslí,“ utáhla šroub o další otáčku 

Světlana.  

 

„Tys nikdy ve své kariéře neměla chuť nějak děti nasměrovat? Přece stále věříme 

tomu, že vzdělání je základ, nebo ne?“ pustila se na tenký led 

 

„Já nechci přistoupit na tu teorii, že důležitá je školní docházka. Že stát nás platí 

proto, aby se rodiče nebáli, co jejich děti dělají v době, kdy oni hákují pro 
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nadnárodní korporace,“ zkusila situaci trochu vyhrotit Světlana, aby Marie 

opustila svůj nadhled. 

„A víš, že ano?“ překvapivě zareagovala kolegyně, „byla tak tehdy taková 

výjimečná třída, pár vysoce nadaných a ostatní je skvěle doplňovali.“  

Zrovna se tehdy objevil prohlížeč a webové stránky. Každý neměl doma internet, 

tak jsem chtěla dětem ukázat, co všechno se na internetu dá najít.  

Moje děti byly tehdy malé a Franta, teda manžel zrovna moc nefungoval. Bylo to 

šílené, pořádně jsem nespala. Postarat se o děti, uvařit večeři, vyprat, vyžehlit, 

dát děti spát a pak se ještě učit. Děti chápaly, že to budou potřebovat, tak sály 

informace jako houby. Snažila jsem se propojit stávající výuku s informacemi na 

webech. Bylo výhodou, že jedni z prvních majitelů webů byly mimojiné i 

univerzity, takže se daly ukazovat některé příklady z probírané látky na těch 

webech,“ vysvětlovala okolnosti minulého století Marie, „ale musím říct, zažívali 

jsme spolu vzácné okamžiky. S jinou třídou se mi to již nestalo a pak už nebyla 

motivace. Ani doma se to nedalo takhle dělat donekonečna, v té době jsem byla 

tak vyšťavená, že bych se nedivila, kdyby mi v té době byl Franta nevěrnej. 

Tehdy by mi to ještě vadilo,“ smutně se usmála Marie.  

„A jak jsi věděla, že je učit toto je správně? To bylo ještě před tou internetovou 

bublinou, ne? No prostě, jak jsi si byla jistá, že prostě neděláš chybu? Že Ti pak 

třeba inspekce nevyčte, že místo, jak fungovat na internetu, jsi s nimi měla 

pilovat násobilku? snažila se dopátrat toho nejdůležitějšího, co jí trápilo Světlana. 

 

„To jsem samozřejmě nevěděla. Byla jsem mladá a blbá,“ zkoušela zhodnotit 

humorným způsobem své tehdejší počínání kolegyně.  

„Bane,“ opravila se „tak nějak jsem to zkrátka cítila a hlavně ta děcka mi to 

strašně vracela, tou energií a zájmem,“ vyklopila ze sebe Marie a dívala se 

přitom někam mimo tento náš čas a prostor, Ale bylo na ní vidět, že to rozhodně 

nebylo nepříjemné místo.  

Pak se vrátila, trhla hlavou, jako by se chtěla probudit a dodala: „Ale jak říkám, 

dneska už takové nejsou. Už je nic nezajímá.“  

 

Ale dál si už nemohly povídat, protože přišla ředitelka a začala porada. 

----------------------------- 

Ten samý den (8. den) o několik hodin dříve o velké přestávce. 

 

Dle dohody hned po zazvonění se Přemek s Honzou sebrali a utíkali o patro níž, 

kde měli třídu čtvrťáci. Na konci chodby mělo učebnu céčko. Dveře byly 

otevřené, tak do ní nakoukli a hledali, kde by mohl sedět nevidomí Mirek. Protože 

ho nemohli najít, chytili za rukáv právě procházející holku. „Nevíš, kde je Mirek 

Mitra?“ obrátili se na ní. Chvíli jí trvalo, než se zorientovala, přecijen nebylo 
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zvykem, aby kluci z vyšší třídy se s nima bavili. Otočila se do třídy a když ho 

neviděla, pokrčila rameny a pokračovala pryč ze třídy. Za okamžik ale Honzovi 

někdo zaklepal na rameno. Když se otočili, byla to stále ta stejná holka, která jim 

ukazovala někam do leva. 

 

Když se podívali tím směrem, spatřili kluka, kterého hledali. Mirek byl drobné 

postavy, měl na krátko přistřižené světlé vlasy a modré oči, které hleděly kamsi 

doleva nahoru. Bílou hůl neměl, jen se sporadicky dotýkal stěny. Aby ho 

nevylekali, když byl cca tři metry před nimi, tak na něj zavolali.  

„Ahoj, ty seš Mirek viď?“ začal Přemek. Ten k nim mlčky došel a zastavil se. Já 

jsem Přemek Vindata z páté bé a tohle je Honza Bhrátarský“ představil je oba 

Přemek. 

„Čau Míro,“ ozval se mu Honza. „Tebe znám“ zareagoval Mirek, „tys minulý rok 

soutěžil s tím návrhem jedájské helmy. Docela se mi líbila, máš talent“. 

Honzovi padla brada a zmohl se jen na to, že rychle pokýval hlavou. Pak si 

uvědomil, že to Mirek nevidí, tak rychle dodal: „Seš dobrej, že si to pamatuješ. 

To smekám. “Mirek se jen neznatelně usmál, jako že je to v pohodě. 

„Jak to, že nepoužíváš hůl?“, zeptal se ho Honza, ale pak hned dodal: „A jo 

vlastně tys tam tehdy soutěžil s nějakou prostorovou orientací v budovách, 

pokud si pamatuju.“ 

„To nic nebylo,“mávnul rukou Mirek, jen jsem naplnil daty jednu aplikaci a teď se 

po škole mohu pohybovat sám. Tedy pokud mi kluci nebo školník nepřesunou 

nábytek,“ zasmál se sám sobě Mirek 

https://www.right-hear.com/ 

 

„Hele poslyš“ ozval se znovu Přemek, „měl bys chvilku?“ Mirek vytáhnul mobil 

s hlasovou aplikací a když zjistil, že mají ještě pět minut do konce přestávky 

pokýval a gestem je vyzval, aby pokračovali. 

„Víš, makáme na jednom projektu ve virtuálním světě, abychom naší úče ukázali, 

jak bude vypadat práce v budoucnosti, v Průmyslu 4.0. A dostali jsme za úkol 

navrhnout pro 3D tiskárnu nějakou věc, co by se šikla nevidomejm“ snažil se v 

rychlosti načrtnout problém Přemek. 

„A slabozrakejm“ dodal Honza. „Takže nás napadlo, jestli bys nám s tím nechtěl 

píchnout?“ a čekali, co na to řekne Míra. 

Ten místo odpovědi zlehka osahal obličej a ramena Přemka a poté už zběžněji 

Honzy, pak se zamyslel a řekl. „OK, proč ne. Oč by mělo jít?“ 

„To je vcelku jedno. Něco, co by Vám nevidomejm pomohlo v běžném životě a 

na trhu to není,“ snažil se definovat oblast zájmu Přemek, v souladu s tím, na 

čem se včera s Honzou dohodli.  

https://www.right-hear.com/
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„A aby se to dalo vytisknout na 3D tiskárně, takže nic velkýho, maximálně 18 

centimetrů,“ rychle dodal Honza, aby dopředu eliminoval ty případné produkty z 

náročných odvětví. 

„Hodím dotaz do naší diskusní skupiny na netu a pak Vám dám vědět. Dejte mi 

na vás nějaký kontakt.“ 

Honza mu nadiktoval emailovou adresu, ale už začalo zvonit, tak se rychle 

rozloučili a pádili do třídy. 

 

Svačinu si Přemek naplánoval tak, aby stihnul vstoupit v dohodnutou dobu do 

virtuální jednací místnosti firmy Khan. 

Tam už probíhala nezávislá konverzace, kolem okrouhlého stolu sedělo šest 

Avatarů a mentor. 

"Výborně" zahájil sezení mentor. Myslím, že šest je optimální počet pro 

Collaborating, abychom mohli postupně hodnotit silné a slabé stránky 

jednotlivých projektů a zároveň nás není tolik, že Vám to v dalších kolech 

bránilo, aby se mohl každý dodatečně do zbylých projektů zapojit.“ zhodnotil 

jejich sestavu mentor. 

„Měli jste k dispozici vzdělávací videa, která Vám měla pomoci seznámit se s 

principy Design Thinkingu a v souladu s nimi konstruovat obrysy svého 

projektu,“ uvedl mentor a pak pokračoval: „Kdo jste tyto podklady studoval 

poctivě, tak víte, že v tomto okamžiku od Vás nechceme, abyste navrhovali 

konkrétní produkt, ale specifikovali příležitost a okrajové podmínky neboli rozsah 

projektu, který byste chtěli postupně rozpracovávat.“ 

Avatar se rozhlédl po všech přítomných a pak pokynul gestem sedícímu po jeho 

levé ruce, aby každý ve směru hodinových ručiček podle těchto kritérií popsal 

své návrhy.  

Přemek si potichu oddechl, protože seděl po pravici mentora, takže bude mluvit 

až jako poslední. Z hlediska projektu to nemělo význam, protože v tak krátké 

době nešlo projektový záměr měnit a i z toho důvodu, že už byl s Honzou a 

Mirkem dohodnuti. 

První začal kyborg s umělou rukou s výměnnými nástavci, který byl ze Švédska a 

létalo kolem něj označení AK 47. Já jsem se rozhodl, že budu zpracovávat 

pomůcku pro lidi s jednou rukou a významně zamával s protézou. Myslím si, že 

protézy, které by dokázaly uchopit a zvednout předměty, jsou dnes natolik 

finančně náročné, že pro sociálně slabší zákazníky jsou nedostupné. Což je 

limituje jak na trhu práce, tak v osobním životě i při volnočasových aktivitách. 

Chci vyvinout jednoduchou mechanickou protézu, která by se dala i tisknout na 

3D tiskárně. 
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Rebelský kravaťák s náušnicí po jeho levici se jmenoval Wolfi a byl obchoďákem z 

Dortmundu. „Já hodně pracovního času trávím jízdou autem“ uvedl příležitost, 

kterou identifikoval. 

„A proto bych chtěl navrhnout nějaké automobilní doplňky pro vozíčkáře, kteří 

mají upravené vozidlo na ruční ovládání, a tudíž mají problém za jízdy používat 

nějaké předměty osobní povahy, resp. je nemohou za jízdy hledat. takže kdyby 

si je mohli někam v autě připevnit, moc by jim to pomohlo.“ 

 

Po něm následovala hypízačka s nickem “Červánek”, která byla z Havaje. „Já 

bydlím blízko resortu, kde tráví ozdravné pobyty u oceánu děti s vrozenými 

vadami horních cest dýchacích. Tak bych chtěla vymyslet a navrhnout hračku, 

která by je bavila a zároveň je posilovala při dýchání ve vodě.“  

 

Jak se kolečko blížilo k Přemkovi, začalo mu schnout v puse a vlhly mu dlaně. 

Zatím všichni věděli přesně, co budou dělat, kdežto oni měli jen vybranou cílovou 

skupinu a oblasti, do kterých jít nechtějí. Začal mít strach, že ta videa s Honzou 

pochopili špatně, tak přestal vnímat, co říká kulturista s modrým čírem a rychle 

si začal psát na papír možné oblasti, které by mohly nevidomé trápit. Ale ať ho 

napadalo to či ono, vždy se to nějak točilo kolem jídla a to byla oblast, které se 

stůj co stůj chtěli vyhnout. 

Když začala hovořit filosofka s označením Frida z Madridu, rezignovaně zmačkal 

papír a pomalu se smířil s tím, že ho mentor vyhodí už v prvním kole. Frída se 

chtěla zaměřit na hluché osoby a chtěla vymyslet nějaké grafické pomůcky pro 

zvýšení čtenářské funkční gramotnosti těchto osob. Tomu jedinému Přemek 

rozuměl, protože práci s textem procvičovali ve škole celkem často. 

Proto se v duchu rozhodl, že když jeho projekt mentor vyhodí, že se přidá k ní.  

Pak nastal osudový okamžik. Když se chvíli nic nedělo, Avatar mentora se k 

němu obrátil a vyzval ho, aby on ostatním představil svoji identifikovanou 

příležitost. Přemysl nasadil hluboký hlas, aby nebylo tak jasné, že je to 

jedenáctiletý kluk a opatrně začal: „No, asi se budu muset všem omluvit, protože 

já jsem to z videí asi pochopil špatně. Já nemám připravený žádný obrys 

produktu. Já jsem si myslel, že problém, který bych měl řešit by měl vyplynout 

až z průzkumu, který provedu mezi cílovou zákaznickou skupinou. Takže v tuto 

chvíli jsem si jen určil, že se budu chtít zaměřit na nevidomé děti, protože mám 

mezi nimi jednoho kamaráda.  
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Takže budu mít přímo testovací osobu,“ pak ale hned dodal „Samozřejmě moje 

závěry nebudou vycházet jen z jeho připomínek, ale komunita nevidomí si spolu 

intenzivně povídají přes internet, takže počítáme i s internetovým průzkumem.“  

Nejradši by si nafackoval a utekl, protože se prokecnul, že na tom bude pracovat 

víc lidí.  

Ale taky to mohlo vypadat, jako že myslí toho nevidomého kamaráda a už 

klidněji pokračoval: „A z hlediska vymezení rozsahu projektu, v tuto chvíli mám 

jen negativní vymezení, co nechci, protože o tom nic nevím. A nechci se zabývat 

potravinami, protože tam existuje řada předpisů a omezení a ty nechci 

studovat.“ Opět by se za to nejraději kousnul do jazyka, protože nechtěl, aby to 

vyznělo arogantně, že jako něco odmítá studovat. Pak už jen schlíple čekal na 

verdikt. 

 

Chvíli bylo ticho a všichni napjatě čekali, co jim k tomu řekne mentor. Po chvíli 

se ozvalo zakašlání a mentor promluvil: „Nejprve bych Vám chtěl všem 

poděkovat. Je vidět, že jste na svých projektech od včerejška zapracovali. Ale 

zároveň bych Vás nyní chtěl poprosit, jestli byste mi nepomohli odhalit, kde jsme 

udělali chybu. 

Protože je mezi Vámi jediný kolega, který se naladil na podobnou myšlenkovou 

hladinu a přístup, jako máme my v naší firmě.“ To bylo prohlášení, se kterým 

nikdo nepočítal.  

Až na Přemka všichni očekávali, jak budou pochváleni a naopak Přemysl si 

oddechl, že až bude vysvětlovat krach Honzovi s Mirkem, bude moc tento úder 

odlehčit, že to projeli skoro všichni. 

Na druhou stranu ho překvapil mentorův přístup. Místo aby je seřval, vzal chybu 

na sebe a požádal je, aby mu pomohli odhalit příčiny. 

 

„Kdo jste znal techniku Design Thinkingu už z nějakých předchozích projektů?“ 

dotázal se mentor. Jediný Avatar, který zvedl ruku byl kulturista s čírem. „Ok,“ 

pokračoval v dotazování mentor: „Kdo jste studoval to druhé schéma s těmi 

křivkami, kde jsou popisy- Co je, co by mohlo být, co se líbí a co funguje?“  

Přemek si otevřel a posunul do roku obrázek se schématem a rychle zvednul 

Bushmanovi ruku. Ruku zvedli všichni. 

„Dobře a zkusme si přečíst, jaké aktivity se nacházejí pod první kličkou s heslem 

Co je“ vyzval účastníky mentor, ale sám hned četl: „Provést výzkum, 

Identifikovat různé pohledy, vytvořit hodnotící kritéria.“  

Opět několik vteřin počkal, jestli to někomu z nich docvakne. Protože se nikdo z 

nich neozval, pokračoval: „Jak můžete vidět, základem Design thinkingu a 
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myslím, že na to upozorňoval i přednášející ve videích není produkt! Ale potřeby 

a požadavky cílové skupiny a ty se zjišťují až v druhé etapě za pomoci 

průzkumu.“ 

 

„Naše firma se zabývá pomůckami pro hendikepované již řadu let a můžete mi 

věřit, že bez důkladného průzkumu či dokonce jen dlouhodobého ničím 

neovlivněného pozorování zástupců cílové skupiny, bychom si nedovolili tvrdit, že 

by něco potřebovali, či by jim něco chybělo. Takže z mého pohledu jediný, kdo v 

tuto chvíli splnil zadání je tady Bushman.“ 

Přemek málem spadl ze židle překvapením. 

 

"Musíte si totiž uvědomit, že důkladná analýza potřeb zákazníků je v Průmyslu 

4.0 velice častá, dokonce by se dalo říct přímo nutná." 

 

 „Takže abychom to shrnuli,“ snažil se uzavřít svoje hodnocení mentor „Tady AK 

47 by si měl svůj záměr velice dobře z tohoto hlediska promyslet. Naše firma 

vyrábí několik protéz, takže pokud byste trval na svém záměru, doporučil bych 

Vám přesunout se do druhé místnosti zaměřené na metodu Tinkeringu a pokud 

si dobře pamatuji v té nabídce i nějaká protéza je. Pokud byste měl v hlavě 

nějaké nové řešení, můžete v té druhé skupině uspět. Pokud netrváte na 

protéze, možná po precizně provedeném průzkumu mezi touto skupinou 

hendikepovaných najdete i jiný požadavek, či problém, se kterým se potýkají,“ 

ukončil komentář ke kyborgovi mentor. 

 

„Co se týče Vašeho záměru pane Wolfi, tam bych doporučoval přinutit se 

vymazat si z hlavy ten koncept automobilového doplňku upevněného v autě. 

Zbytečně se totiž myšlenkově omezíte, protože se klidně může stát, že Vám 

vozíčkáři naznačí řešení, které je zcela mimo tento koncept. V opačném případě 

nechci nic predikovat, ale mohu Vám potvrdit, že naše firma má ve svém 

výrobním programu nepřeberné množství automobilních doplňků tohoto typu, 

takže byste měl velice stížené výchozí podmínky v tom, abyste navrhl nějaké 

originální řešení, které Vám bude ochotna naše firma zaplatit,“ okomentoval 

Wolfiho záměr mentor. 

 

„Věřte mi, že si to dovedu živě představit, jak je to obtížné, ale skutečně bych 

Vás chtěl vyzvat, abyste až na tady Bushmana zapomněli na své konkrétní 

představy a návrhy a vraťte se s čistou myslí o krok zpět a pokuste se dobře 

analyzovat vybrané potenciální zákaznické skupiny. A spíš si připravte způsob, 

jak provedete Vámi skutečně neovlivněný průzkum reálných a ne 

předpokládaných potřeb a přání této cílové skupiny,“ radil nešťastným Avatarům 

mentor. 
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Poté pokračoval na jinou notu: „Pokud se někdo z vás rozhodne už na tomto 

svém nápadu nepracovat a rozhodnete se přejít do týmu některého z vašich 

kolegů, chtěl bych Vás upozornit, že týmy, se kterými spolupracujeme, se často 

skládají ad hoc ke konkrétnímu projektu a jak sami vidíte, členové týmu 

pocházejí z celého světa. A protože se nemáte čas poznat a tzv. si obrousit 

hrany, je velice důležité, abyste byli schopni se povznést nad své osobní ambice, 

či potřebu dokázat svoje schopnosti,“ představoval jim budoucí situaci mentor. 

 

„A opět bych na Vás chtěl apelovat, v Průmyslu 4.0 nikdy nevíme, které řešení u 

zákazníků uspěje, je proto nutné pracovat na vícero variantách současně. Ale bez 

upřednostňování vlastního nápadu na úkor cizích,“ vysvětloval jim mentor další 

aspekt této metody. 

 

„Je to nutná podmínka pro tzv. kolaborativní práci, neboli pro společnou práci na 

kolektivním výsledku. Díky například technologii 3D tisku není z hlediska nákladů 

v Průmyslu 4.0 problém vyvíjet prototypy variantních řešení tak dlouho, dokud 

se neukáže, která verze má na trhu či u zákazníků nejlepší šanci,“ uzavřel náš 

mentor svoje rady v otázce přístupu práce v Průmyslu 4.0." 

 

„To by pro dnes bylo asi tak všechno,“ ukončil svůj příspěvek mentor.  

„Každý asi víte, co máte za úkol, ale chtěl bych Vás vyzvat, abyste ve studiu 

Design Thinkingu pokračovali dál. V databázi máte k dispozici další texty a videa.  

Setkali bychom se opět ode dneška za čtyři dny v tuto dobu a těším se na 

prezentace vašich projektů,“ s tím se s nimi mentor rozloučil. 

Přemek byl stále ještě totálně rozhozený neočekávaným výsledkem, tak jen 

pípnul pozdrav a opustil virtuální svět. 

Dlouho nemohl usnout, protože se těšil, jak bude zítra Honzovi a novému 

kamarádovi Mirkovi dnešní událost vyprávět. 

 

---------------------------------------- 

Ve stejný den (8.den) v podvečer 

Dnes byl jejich den, byl čtvrtek a ve čtvrtek se vždy s Břetislavem scházeli. Buď 

šla rovnou k němu do garsonky, nebo se sešli někde ve městě a v garzonce 

skončili.  

Docela se na to setkání těšila. Sice jí mrzelo, že Břetislav nedokázal pochopit, že 

nedělala nic na vlastní pěst, či jak se jí snažil vysvětlit, že jednala nad rámec 

dohody.  
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Žádnou blbou dohodu spolu neměli, prostě mu tehdy uvěřila a chovala se tak, 

jak to cítila. Byl to jeho nápad, a pokud hrozilo, že to zkazí, neměl jí to nabízet. 

Nelze přece vymyslet plán, nechat v něm nášlapné miny a pak vyčítat 

realizátorovi, že si na ně šlápl. 

 

Ale co, když se k tomu tak stavěl, rozhodla se mu ukázat, že není žádná 

ufňukaná holčička, že dokáže hrát i s takto blbě rozdanýma kartama. 

 

Musela si přiznat, že jí nakopl ten rozhovor s Marií před poradou. Jasně nemůže 

zaručit, že Přemek a jeho kamarádi jsou ti praví, ale rozhodně nechce být ta, co 

tu dohodu zazdí. Když ne kvůli nim, tak aspoň kvůli sobě. 

 

Když se ukáže, že je to jenom remcal a že si nic nepřipravil, udělá dětem 

přednášku sama. Ať byla tato třída jakákoliv, za těch pět let věděla, že to jádro 

spravedlivé je a když vyhraje, aspoň od něj bude mít do konce roku klid. Děti si 

ho pak srovnají sami. Minimálně Zlata ho okřikne, kuráž na to má.  

 

Zkrátka nezahálela a měla pěkně nabito a těšila se, jak se Břeťa zatváří, až na 

něj ten svůj vlastní plán vybalí. 

Nedalo jí to a hned po poradě si sedla k počítači a projížděla internet, jestli 

nenarazí na nějaké články, či videa o ekonomice budoucnosti. 

 Když se prokousala politickými proklamacemi Evropské komise, narazila na 

záznam z nějaké panelové diskuse s ekonomy, profesory, ale i podnikateli, kteří 

řešili, co nás do roku 2030 čeká. A nejčastěji tam padalo slovo Průmysl 4.0.  

 

Znělo to jako nějaká verze počítačového programu, ale další vcelku srozumitelné 

články vysvětlovali, že jde o označení průmyslové revoluce, kdy první, to si ještě 

pamatovala ze školy, byla revoluce páry, pak zavedení elektrické energie, po II. 

světové válce to byl rozvoj automobilového průmyslu a benzínových a naftových 

motorů a někdy na sklonku 70tých a v průběhu 80 tých let to by nástup 

počítačů.  

A právě počítače ve spojení s internetem ty články popisovaly jako nástup 

Průmyslu s označením 4.0.  

Matně si vzpomínala, jak jí Břetislav na jejich jedné ze schůzek zaníceně hovořil 

o internetu věcí. Že si jako lednička objedná sama mléko, když dojde a že si přes 

mobil zapnu pračku.  

Dodnes netušila, v čem je to výhoda, když už dnes si může naprogramovat, aby 

pračka doprala, než přijde z práce. Důležité je si na to vzpomenout a ráno v tom 

každodenním shonu ještě nacpat špinavé prádlo a mycí a avivážní prostředky do 
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pračky. Protože, když na to člověk zapomene, stokrát může mobilem volat 

pračce, aby se zapnula. 

Ale nechtěla se tehdy s Břeťou přít, když pro to byl tak nadšený. Tohle byl pro 

něj jen nepodstatný detail, ale měla ráda, když kolem sebe šířil tu svoji 

nezdolnou energii. 

 

Takže to nás tedy čekalo? Do této doby měli Přemysl a jeho kamarádi nastoupit? 

Neměla ani ponětí, co by ho k tomu měla učit, už nyní s mobilama téměř spali a 

spíš se říkalo, že budou nezaměstnaní, protože pracovat za ně budou roboti a oni 

s nějakým nepodmíněným příjmem budou sedět doma a hrát si na mobilu hry. 

 

Ale k tomu pochybovala, že najde nějakou kompetenci, či vzdělávací cíl. 

 

Nicméně se nevzdala a hledala na internetu něco, co by spojovalo hesla 

„vzdělávání“ a „Průmysl 4.0“ a narazila na nějaký online kurz „Úvod do Průmyslu 

4.0.“ 

Slovo úvod obvykle naznačovalo, že to nebude nic složitého. I ve škole jsme v 

rámci úvodu žáky s tématem spíš seznamovali, uváděli jsme je do té 

problematiky, co je tam čeká, na co se mohou těšit. Zároveň si v úvodu žáci 

srovnávali svoje znalostní úrovně. Ten kdo byl napřed, tak si dal trochu pohov a 

těm slabším, či co byli trochu pozadu, těm naopak úvod pomohl základní věci 

dohnat. 

A to byl její případ. Chtěla do té problematiky jen trochu nakouknout, oč se 

jedná. Žádná fakta a složité výpočty, spíš na nějakých příkladech pochopit 

souvislosti a zkusit si na to udělat svůj vlastní názor. 

Docela jí to oslovilo, plánovala, že to večer Břetislavovi ukáže. Uvidí, co jí na to 

řekne, ale ze svého pohledu se jí zdálo, že by se to dalo volným tempem za ten 

měsíc, či tři neděle v klidu docela dobře zvládnout.  

Navíc ji doma nečekaly malé děti, jen jeden v celku pohodový puberťák, natož 

Franta, jako Marii, takže se nemusela bát, že by jí na sex s Břéťou nezbyla 

energie. 

------------------------------------------- 

 

„Děje se něco“ pošeptal jí Břéťa do ucha, když Světlana nereagovala na pozdrav 

a nepřítomně si odkládala v předsíni kabát. „Co? Ne, promiň, zamyslela jsem se,“ 

rychle se omlouvala. 

„Mám pro Tebe z určitého pohledu zajímavou informaci“ snažil se jí hned v úvodu 

nalákat na kapičku medu, jako nějakého motýla Břéťa. 
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I když mnohem realističtější příměr z živočišné říše by byl exkrement, nebo 

pořádná flákota zahnívajícího masa pro samičku hrobaříka, protože měl na sobě 

kuchařskou zástěru a zrovna dával maso na pánev. 

 

„Já mám pro Tebe taky novinku“ kontrovala mu Světlana a hrnula se ke sporáku, 

aby zjistila, co pro ně připravoval.  

„Tak co je to za informaci?“ zeptala se po opět skvělé večeři a sklence lehkého 

růžového vína Světlana. V tom byl Břéťa nepřekonatelný, ať si při nakupování 

ingrediencí vymyslela jakékoliv jídlo, bylo vždy výtečné, ale dnešní nápad na 

mořský jazyk na bylinkách s restovanou zeleninou a jako sladká fáze citronový 

sorbet se jí opravdu jako nápad povedl, tedy když pomine tu „rutinní“ 

Břetislavovu realizaci.  

Takhle jim to vyhovovalo, věděla, že toto vyváření by při společném životě 

postupně vyprchalo a ani ona nechtěla Břéťovi u nekonečného seriálu žehlit 

trenýrky. Tři až čtyři dny v týdnu bylo optimum, kdy se na sebe těšili a byli 

ochotni pro to, být spolu a užít si to, udělat maximum. 

 

„Sice už by Ti můj příbytek mohl říkat „paní domu“, jak jste si za ta léta na sebe 

zvykly, ale stále ještě jsi host, tak začni ty. Mluvilas o nějaké novince,“ přechodil 

Břetislav míč chytře na její polovinu. 

„Navíc chci aspoň vyčistit stůl od talířů, nerad bych něco v zápalu diskuse shodil 

loktem na zem. Doplnil důvody svého oddalování.  

„Kdybys byla ženská, co dovede dělat i poslouchat, tak ano, ale teď bys to 

pouštěl jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ráda počkám na celou tvoji 

pozornost. Navíc chci, abych viděla, jak se na to budeš tvářit“ použila jeho hru 

Světlana, ale příliš se těšila na to, až mu to poví, že hned jak si k ní sednul do 

křesla, spustila. 

„Pamatuješ na naši minulou společnou při, i když já bych to nazvala z Tvé strany 

nespravedlivou hádkou“ nedokázala mu odpustit, jak se k ní minule choval. 

Břéťa zachoval kamennou tvář, kývnul a gestem jí vybídl, aby pokračovala. 

„Tak už jsem našla řešení a jsem zvědavá, co na to řekneš“ vzrušeně ze sebe 

sypala informace. „Přihlásila jsem se do internetového kurzu „Úvod do Průmyslu 

4.0!“ pronesla s takovou dikcí, jako když kněžna Libuše pronášela své proroctví o 

Praze. 

 

Břetislav v prvních okamžicích zamrkal, současně mu spadla čelist a pak se začal 

smát takovým hurónským smíchem, že by Světlana nejradši popadla tašku, 

kabát a vypadla z bytu. Samozřejmě předtím by ho proděravěla střelami ze 

samopalu vzor 58. Tak jí Břetislavova reakce překvapila a rozčílila.  
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Mezi smíchem Břetislav zaznamenal její pohnutí, tak začal rychle třepat dlaněmi 

a kuckajíc chtěl násilím ukončit svůj smích. Utíraje si slzy se nahnul k brašně, co 

uměl u křesla a z ní vytáhnul arch papíru s nějakým ofoceným textem a 

obrázkem. Když už se téměř uklidnil, podal papír Světlaně a řekl: „Promiň mi to, 

ale prosím čti, pak to pochopíš“. 

Světlana mu prudce vytrhla papír z ruky, ale už po pár řádcích se jí postava 

uvolnila a střídavě zvedala hlavu a zářícíma očima se na Břetislava usmívala a 

dále se vracela k textu a hltavě ho četla. 

Pak vstala, významně odložila arch papíru na stůl, ladným pohybem šelmy si 

rozepnula sponu svírající její hustou hřívu kaštanové hnědi, mohutným zavrtěním 

hlavy vlasy rozpustila, a pak se vrhla Břetislavovi na klín a začala mu vzrušeně 

rozepínat knoflíčky na košili, aby se mohla dotýkat jeho chlupů na hrudi. Přitom 

ho vášnivě líbala. 

 

„Stále nechápu, jak se to mohlo stát?“ zeptala se Světlana, když se uvolněně 

napila vychlazeného rose ze skleničky, která byla položená na nízkém stolečku 

vedle prostorné vany plné horké vody a pěny, kde strávili s Břetislavem 

intenzivní 30 minut vzájemného laskání. 

„Tak se nediv, že mě to tak pobavilo“ reagoval Břetislav, který naopak do sebe 

ládoval olivy a francouzský sýr a zapíjel to osobitým moravským Dornfelderem. 

 

Vysvětluju si to kvantovým chováním vesmíru, zkrátka jsme oba naladěni stejně 

a vybrali jsme si stejnou realitu. Nicméně ve světě, kde o zaměření informací, 

které na Tebe z internetu vyskakují, rozhodují vyhledávací algoritmy Googlu, je 

vidět, že i mocní světa tomu trendu věří. A to je podstatné,“ uzavřel svoji úvahu 

Břetislav. 

Na okopírované stránce, na které se nyní postupně rozpouštěla díky cákancům 

pěny s eukalyptovou esencí písmenka, byla anotace učebnice o Průmyslu 4.0. 

 

„Ale musím uznat, že na Tebe se vesmírná energie usmívá víc, protože pro Tebe 

a tuto situaci je onlajnový kurz, zaměřený na úvod do této problematiky, 

mnohem příhodnější. Ty spíš potřebuješ věci pochopit, prodiskutovat a ne si číst 

odbornou knihu nějakého experta na výrobní systémy nebo podnikatele-

vizionáře. Rozhodla ses správně. Kdy Ti to začíná?“ zeptal se Břéťa 

 

„Dneska,“ odpověděla šibalským úsměvem. 

„Ty potvoro! Tys to měla všechno do detailu naplánované!“ zvolal Břeťa a 

šplíchnul notnou dávku vody s pěnou tak silně, že dopadla až na její obličej na 

druhém konci vany. 
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„Neblázni, nechci večer nastydnout,“ naoko ho napomenula a vysoušela si 

ručníkem pěnu ze stejně již smáčených vlasů, „ale jsem ráda, že má víra v Tebe 

se mi potvrdila,“ řekla něžně a naposled se k němu pod vodou přivinula. 

-------------------------------------- 

Světlana použila Břetislavův notebook a přihlásila jsem se na webové stránky 

zvoleného online kurzu. Společně prolétli očima několik odstavců organizačních 

záležitostí a úvodních pojednání o kurzu. 

Kurz byl asi čtyřtýdenní a v každém týdnu se řešila jedna oblast. To jí docela 

vyhovovalo. Neměla v úmyslu ten kurz za každou cenu dokončit a získat 

certifikát, ale délka přibližně odpovídala tomu osudovému okamžiku, kdy zkříží 

pomyslné meče s Přemkem. 

Chtěla se na to připravit co nejlépe připravit, aby mu byla důstojným soupeřem. 

Navíc v ní stále doutnala jiskřička představy, že se jí podaří třídu přesvědčit, že 

Přemek nemá pravdu. Samozřejmě lze na výuce vždy něco zlepšovat a průběžně 

to i dělala. Nechtěla být jako některé kolegyně, které ať škola přistupovala k 

jakékoliv ze shora nařízené modernizaci výuky, stále používaly stejné přípravy, 

které akorát drobně aktualizovaly. 

Ale byla si jistá, že žádná revoluční změna minimálně v takové míře, jakou si 

představoval Přemek, není možná, ale ani žádoucí. 

Ale šlo o slib a sázku a nechtěla před třídou, ale ani sama před sebou vypadat, že 

použila spíš autoritu, než že by zvítězila na plné čáře. 

 

„Tak co? Jdeš do toho?“ vytrhnul ji z přemýšlení Břéťa a ukazoval na úvodní 

video. 

 

Najela kurzorem na tlačítko Play, nadechla se a klikla. 

Po úvodních reklamních sděleních o firmě se objevil asi padesátiletý chlapík s 

živýma očima a s docela příjemným hlasem začal: 

„Dobrý den, jmenuji se Oldřich Sajnický a jsem vedoucí vzdělávání naší firmy. 

Právě jste si spustili úvodní video ke kurzu „Úvod do Průmyslu 4.0“. Pokud 

uvažujete zkusit pracovat ve firmě fungující na principu Průmyslu 4.0, nebo 

přemýšlíte, jak se v takové společnosti, kde fungují roboti bude žít, potřebujete 

se seznámit s přístupy a pravidly, která v tomto světě fungují,“ začal vedoucí 

kurzu. 

 

„S teorií se budete seznamovat za pomoci videí a online vzdělávacích materiálů, 

které naleznete v digitálních databázích naší knihovny, a to každý vlastním 

tempem,“ oznámil jim a ve videu se objevil printscreen stránky s rozbalovacím 

menu knihovny. 
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„V předem určených časech budete s našimi pedagogy jen online procvičovat a 

konzultovat konkrétní praktické otázky. Chceme totiž, aby se tento online kurz co 

nejvíce podobal běžnému prezenčnímu způsobu, na který jste asi zvyklí, ale 

chceme Vám tuto problematiku přiblížit příjemnou a nenáročnou formou.“  

Chlapík ve videu se snažil působit uvolněně, ale Světlanu poléval pot, když si 

představila, že bude muset odpovídat na otázky a přitom ještě před ostatními 

argumentovat. 

 

Vrhla na Břéťu pohled plný zděšení a zoufalství a už najížděla myší na tlačítko s 

křížkem, že z videa a z celého kurzu uteče, ale Břetislav jí ruku zadržel, zastavil 

video a snažil se jí uklidnit. 

„Neblázni, nikdo Ti hlavu neutrhne. Vyzkoušíš to a uvidíš,“ a poťouchle dodal: 

„Mám pocit, že před dvěma hodinama jsi byla odvážnější. Přece se jako učitelka 

nebojíš něco před druhými prezentovat?“ 

„Jseš nespravedlivej!“ rozhořčeně se na něj obořila. „O to vůbec nejde! Ty jako 

chlap si uděláš čas, kdy se Ti zachce. I kdyby se v tu chvíli mělo malovat.“ 

„No a?“ bohorovně se zatvářil Břéťa, „A co brání tobě, se taky tak chovat?“ 

provokativně jí šťulec vrátil. 

„A taky jde o to, že nejsem odborník na robotiku. Vůbec nevím, kdo další se 

kurzu účastní a co když to bude příliš odborné? Jak budu moct sama 

argumentovat?“ 

„Tak za prvé,“ spustil už pohodovým hlasem Břetislav, „dohodli jsme se, že 

aspoň ze začátku se toho budeme účastnit oba. A ano, jak jsem Ti slíbil, když to 

bude třeba, oželím i fotbálek a následnou odbornou konferenci Pod olivovníkem s 

kamarády do té doby, než získáš jistotu, absolvovat to sama. Souhlas?“  

„Souhlas,“ odpověděla vděčně Světla a znovu spustila video. 

 

“Ústředním úkolem tohoto kurzu je kromě úvodu pochopit základní 4. principy, 

které Průmysl 4.0 odlišuje od průmyslových revolucí v historii. 

Úvodní část Vám bude sloužit k tomu, vůbec pochopit momentální situaci, kde se 

lidé a firmy nacházejí a co se má díky Průmyslu 4.0 změnit. 

 

Budete mít k dispozici 4 pedagogy na pozici mentorů, každý z nich Vás provede 

jedním z principů, jejichž přístupy využijete při realizaci Vašeho závěrečného 

projektu.” přikládal do pomyslného kotle vedoucí kurzu.  

„Je na vás, v jakém pořadí se s jednotlivými Principy Průmyslu 4.0 seznámíte. 

Základem je, že je všechny musíte zakomponovat do vašeho projektu, který 

budete na konci obhajovat,“ doplnil vedoucí kurzu.  
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Současně se za ním na interaktivní tabuli objevili čtyři obdélníky, ve kterých byly 

definice následujících principů: Interoperabilita, Informační transparentnost, 

Technická asistence a Decentralizované rozhodování. 

 

Na stránce pod videem si všimla čtyř odkazů se stejnými názvy. 

 

Světlaně to bylo jedno, se kterým modulem začne, ani jeden z termínů ji nic 

neříkal. 

 

 

Vedoucí kurzu měl na stole před sebou různé pomůcky: fixy, papír, mobil, tablet, 
sadu barevných špejlí, 3D tiskárnu a elektrický přístroj podobný ruční fréze na 

pedikúru. 

„To je 3D pero,“ upozornil Světlanu Břetislav, „já to používám v rámci 

post-tiskové úpravy vytisknutých objektů. Používá se do toho stejný roztavený 
plast, takže můžeš krásně opravit vzniklé chyby.“ 

 

Stůl s podobným vybavením byl v detailu na videu vloženém do hlavního videa, 
vpravo nahoře za zády vedoucího kurzu. 

 

„Abychom Vám představili podstatu jednotlivých principů Průmyslu 4.0,“ začal 
vysvětlovat muž na videu, „připravili jsme pro Vás takzvaný Litmonkový systém. 

Je to jednoduchá technika, kterou si může každý snadno udělat doma. Jde o 
zjednodušenou a zrychlenou verzi celého kreativně-výrobního systému od 

nápadu po výrobek, vyrobený robotem. Na jednotlivých fázích se myslím dobře 
vysvětluje podstata všech čtyř základních principů Průmyslu 4.0. Jako příklad 
jsme zvolili návrh a výrobu obyčejného přívěsku na klíče s vlastním emblémem 

podle přání účastníka kurzu.“ 

Při těchto slovech se na vloženém videu za zády přednášejícího objevil detail 

malého plastového kolečka o velikosti desetikoruny, na kterém byl nějaký 
obrázek. 

 

„Nejprve si namalujeme obrázek,“ pokračoval muž na videu, „který chceme na 
přívěsku mít. Je to zcela na Vás, můžete si namalovat autíčko, domeček či 

zvířátko, akorát ve velikosti detailu musíte zohlednit, že to budete kreslit silnější 
fixou, nejlépe čárou o tloušťce 1 milimetr.“ 

„My jsme zvolili náš emblém, či symbol, který v našich očích vyjadřuje Průmysl 
4.0. Jde o standardní označení wi-fi připojení, které vydává signál do ozubeného 
kola. Na číslu 4.0 můžete vidět, jak malý detail lze ještě úspěšně vytisknout.“ 
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„Pro naši ukázku jsme emblém vytvořili dopředu na počítači a vytiskli ho na 

inkoustové tiskárně,“ ukázal muž na videu bílý kancelářský papír formátu A4, 
„ale jak jsem již uvedl, můžete si sami doma nakreslit, co chcete.“ 

Současně se na videu za mužem objevil detail symbolu a ve zrychleném módu 
bylo vidět, jak tiskárna vytiskla obrázek na papír. 

„Nyní se dostáváme k prvnímu principu Průmyslu 4.0 a tím je Interoperabilita,“ 

pokračoval ve výkladu vedoucí kurzu pan Sajnický.  

 

 

 

„V tuto chvíli Vám bude pro pochopení stačit, že jde o proces přenosu 
analogických signálů a informací do digitální podoby a o přenos těchto dat mezi 

jednotlivými zařízeními a stroji. V našem konkrétním příkladě se to realizuje tak, 
že za pomoci digitálního zařízení, smartphonu nafotíme daný obrázek.“ 

Současně jak toto vykládal pan Sajnický zaměřil smartphone kolmo na obrázek a 

vyfotil několik snímků. 

„Snímek přeneseme bezdrátově, pomoci internetu, či bluetooth do počítače,“ 

pokračoval ve výkladu a současně operoval na dotykovém displeji mobilního 
zařízení.  

„Samozřejmě můžeme obrázek nafotit do tabletu a přenos dat by již nebyl nutný, 

ale to by dostatečně nevyjadřovalo princip interoperability“ doplnil výklad pan 
Sajnický a na videu za jeho zády synchronně s jeho výkladem probíhala ukázka 

nafocení objektu tabletem. 

„Nyní se v ukázce přesouváme k druhému principu a tím je informační 
průhlednost,“ postupoval muž na videu dál ve svém výkladu a přesunul se k 

notebooku. Na videu za jeho zády se objevil pohled na monitor počítače. 
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Protože seděl obličejem ke kameře, Světlana jen viděla, jak pracuje s myší. 

Tento pedagogický problém nahrazoval svým výkladem a současnou prezentací 
právě probíhající operace na notebooku na vloženém videu za ním. 

„Podstatou informační průhlednosti je tvorba Digitálního dvojčete. V této úvodní 
fázi Vám bude stačit vědět, že jde o vytvoření digitálního modelu budoucího 

výrobku včetně nastavení všech potřebných parametrů, nezbytných ke 
nekonečné replikaci daného výrobku roboty.  

Pro případ, aby bylo možné s obrázkem manipulovat, neboli upravovat ho do 

tvaru, tisknutelném na 3D tiskárně, se musí obrázek převést do aktivní, 
dynamické formy. To probíhá tak, že počítačová aplikace rozlišuje černé plochy 

na bílém pozadí a ty transformuje na objekty. Proto bylo nutné, abyste obrázek 
nakreslili tlustou čárou, aby byl rozpoznatelný. Výhodou tohoto postupu je, že 
u jednotlivých aktivních objektů se dá snadno měnit tvar. Jsou ve vektorovém 

tvaru, takzvaně převedeny na křivky.  

Když jste s tvarem objektu, v našem případě obrázku spokojeni, převede se 

z plošného objektu na 3D model tak, že se mu v příslušných počítačových 
programech nastaví určitá výška.“ 

 

Na vloženém videu za panem Sajnickým bylo opět v detailu vidět jak operace, o 
kterých hovořil, simultánně probíhaly. 

„Pokud objekt nevyhovuje z hlediska rozměrů,“ pokračoval vedoucí kurzu, 
„upraví se ještě v té fázi, kdy je ve formě křivek. Po jeho exportu, by už to bylo 
na úkor tloušťky detailů a objekt by se nemusel správně vytisknout. V případě 

3D tisku by se do charakteristiky Digitálního dvojčete daly zařadit i aktivity, které 
probíhají v předtiskové přípravě, kdy se určují tiskové parametry, jako je typ 
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trysky, tloušťka a výška tištěné vrstvy, výplň, rychlost tisku a další technické 

detaily, jako je retrakce, či zdvih tiskové hlavy apod.“ 

„To může na laika působit složitě, ale jsou to většinou přednastavené protokoly 

pro daný typ materiálu a pak už se zásadně nemění.“ uklidnil Světlanu Břetislav, 
když viděl její vyděšený obličej z toho, že by se musela učit i takové dovednosti. 

Světlana se do značné míry uklidnila, protože se v některých věcech naučila 

Břéťovi prostě věřit a znovu pustila video. 

„Poukazuji na to proto, že do tématu pod názvem „Digitální dvojče“ tyto 

informace a technické parametry patří, a pokud se jako příloha vloží do balíku 
s tiskovým souborem, může každý člověk dosáhnout při výrobě takového objektu 
srovnatelných výsledků.“ uzavřel téma II. principu Průmyslu 4.0 pan Sajnický a 

postoupil v přípravě tematického přívěsku na klíče dál. 

I na vloženém videu modelování 3D objektu skončilo a soubor s emblémem 

Průmyslu 4.0 byl exportován. 

Mezitím pan Sajnický zapnul 3D tiskárnu, na tiskovou desku připevnil svorkami 
papír, na který předtím nanesl vrstvu tyčinkového lepidla a nastavil ohřev trysky. 

 

„Dostáváme se do fáze, kde představíme 3. princip Průmyslu 4.0 a tím je 

Technická asistence,“ pokračoval ve své praktické ukázce, „která spočívá v tom, 
že za pomoci speciálních aplikací počítač analyzuje, zda je digitální dvojče 

vytvořeno správně. Podle nastavených technických parametrů 3D tisku počítač 
posoudí, zda je 3D model správně navržen.“ 

 

 

 

„Nechci zabíhat do detailů tohoto principu,“ upozornil sledující účastníky kurzu 
vedoucí školení, „ale uživateli se případné chyby zviditelní barevnou změnou, 
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například červenými body, nebo se chybná část objektu vůbec nezobrazí. Způsob 

závisí na typu použitého software.“ 

Světlana na detailu vloženého videa viděla, že model přívěsku, žádné červené 

body, ani díry a mezery neobsahuje, z čehož usoudila, že obrázek byl nakreslen 
dostatečně silnou čárou. To kvitovala s uspokojením, protože si nedovedla 
představit, jak by asi s žáky znovu překreslovala původní obrázek, znovu ho 

fotila a upravovala s vědomím, že tam opět může být nějaká nedokonalost, která 
znemožní tisk Litmonky. 

Jako kdyby pan Sajnický používal šestý smysl, protože ve videu tuto situaci 
komentoval podobně: „Výhodou Litmonek je, že tím, že se na papír kreslí silnou 
čárou a hlavně díky tomu, že se objekt tiskne do výšky maximálně 1 milimetr, 

vyskytují se případné chyby opravdu minimálně. Což je výhodné zejména pro 
lidi, kteří se 3D tiskem odborně nezabývají. Další výhodou Litmonek, kterou 

uvidíte za chvíli je, že tisk je velmi rychlý. S ohledem na velikost a detaily 
obrázku jsou to maximálně desítky minut, takže se tiskaři nemění na /sledovače 
3D tisku/, což nebaví zejména menší děti“.  

Mezitím bylo na vloženém videu za jeho zády vidět, že úspěšně proběhl export 
objektu do tiskového souboru. I na hlavním videu bylo vidět, že prezentátor 

odeslal vyrendrovaný tiskový soubor do 3D tiskárny.  

Postup komentoval slovy: “v interním systému, kde jsou 3D tiskárny podobně 

jako klasické kopírky propojeny s počítačem, lze soubory do tisku odeslat tímto 
způsobem, ale není problém tiskový soubor nahrát na SD kartu a fyzicky ji 
přenést a vložit do 3D tiskárny umístěné v jiné místnosti.“ 

 

„Vložením a nahráním souboru do paměti 3D tiskárny probíhá fáze, patřící do 4. 

principu Průmyslu 4.0 a tím je decentralizované rozhodování.  
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Opět nebudu zabíhat do detailů,“ ubezpečil diváky přednášející, „v této fázi stačí 
považovat 3D tiskárnu za určitý typ robota. Podle jakých charakteristik tak 

činíme, se dozvíte v příslušném modulu kurzu.“ A během těchto slov se 
3D tiskárna sama spustila a tisková hlava začala běhat po papíře a zanechávat 
na něm tenká vlákénka roztaveného plastu, který tuhnul a vytvářel obrysy 

tematického přívěsku. 

Světlana musela potvrdit pravdivost argumentace pana Sajnického, protože 

šablona přívěsku se rychle tvořila a po několika minutách se tisková hlava 
z objektu zvedla, odjela do rohu a 3D tiskárna se sama přepnula do pohotovostní 
polohy. 

Pan Sajnický vyjmul papír s limonkovou šablonou z upevnění a přenesl ho na 
pracovní desku stolu. V tom okamžiku se vystavěné video za jeho zády zvětšilo 

na celý formát a na obrazovce probíhal videonávod na obsluhu 3D pera. Po chvíli 
se v horním rohu obrazovky objevilo malé vestavěné video s panem Sajnickým 
v detailu na jeho ruce, kde bylo vidět, jak za pomoci 3D pera plynule řádek za 

řádkem vyplňuje stříbrnou Litmonkovou šablonu přívěsku fialovým plastem.  

 

 

 

Když videonávod na obsluhu 3D pera skončil, automaticky se toto video zmenšilo 

a vyměnilo si pozici s pohledem na ruce pana Sajnického. Ten už měl přívěsek 

plastem za pomoci 3D pera vyplněný a jen čekal, až plast ztuhne. Poté 

vyplněnou litmonku z archu papíru odstřihnul a tento kousek vložil do nádoby 

s vodou. Podkladový papír se ve vodě díky lepidlu od přívěsku oddělil. Nehtem 

odstranil poslední zbytky a na kameru ukázal hotové pevné plastové kolečko, kde 

byl na líci emblém Průmyslu 4.0. Tím, že 3D pero kladlo roztavený plast na papír, 
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byla spodní lícová plocha oproti vrchní rubové straně krásně hladká a bez 

nerovnostní. Přívěsek obsahoval nevyplněný kruhový otvor, díky kterému ho bylo 

možné na kroužek s klíčem snadno navléknout. 

 

Vedoucí kurzu celou akci uzavřel těmito slovy: „Podobně jako v této praktické 

ukázce budete v rámci svého projektu procházet všemi fázemi vývoje produktu 

až po finální výrobu a na základě teoretických znalostí a cvičení s mentory, 

použijete jednotlivé přístupy. 

S jejich pomocí na konci kurzu představíte konkrétní virtuální produkt, jehož 

postup tvorby jste zaznamenali a bude součástí vaší závěrečné práce.“ 

 

Světlana byla nadšena. Během zhruba 30 minut viděla relativně jednoduchou, 

rozhodně po několika zkouškách zvládnutelnou techniku výroby pevného 

různobarevného objektu, aniž by musela ovládat náročné modelovací programy, 

či pracně získávat tiskařské zkušenosti. V duchu si umínila, že až k tomu přijde 

vhodný okamžik, Litmonkový systém představí žákům ve třídě, aby jim dokázala, 

že i ona má dovednosti, které se budou za deset až patnáct let běžně uplatňovat 

v praxi. 

 

------------------------------------------- 

Po vyučování před školou (9. den)  

Přemek s Honzou čekali na Mirka Mitru, až mu skončí odpolední vyučování. Už o 

velké přestávce se spolu všichni sešli a Přemek jim vyprávěl o tom ohromném 

úspěchu, kdy jako jediní správně pochopili zadání, takže nepřišel už s hotovým 

nápadem, ale určili si, do jakých odvětví nepůjdou. Závěrem se dohodli, že po 

škole půjdou s Mirkem k němu domů a na jeho počítači zadají nějaké otázky k 

diskusi do jeho komunity nevidomých.  

Už chtěli odejít, protože všichni ze čtvrté třídy už byli ze školy pryč, ale Mirka 

mezi nimi neviděli. Těsně před jejich odchodem se otevřely dveře a v nich se 

objevil ten drobný modrooký blonďáček s pohledem upřeným někam šikmo 

nahoru. Kdyby ho člověk neznal, asi by ho nenapadlo, že je od narození slepý, 

protože nenosil slepecké brýle ani bílou hůl. V rámci školy se pohyboval vcelku 

suveréně.  

K autobusové zastávce, šel opatrně, ale bez pomoci. Pak kluky jen požádal, aby 

mu řekli, až pojede autobus osmička. 

Cestou domů rozebírali normální věci, překvapilo je, že Míra měl dobrý přehled o 

počítačových hrách, které rádi hráli ale i o sci-fi filmech, které za poslední rok 

viděli. 
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Míra se zajímal o virtuální svět i Avatara a proč vlastně do té firmy chodí 

pracovat. Velice ho zaujala představa, že tak se možná bude za 10, či 5 let 

pracovat. 

Doma na ně čekala Mirkova maminka, která se z počátku trochu obávala, když se 

jí představili, že jsou starší než její syn, ale když slyšela o čem se baví a že mají 

podobné zájmy za chvíli kolem nich kmitala a nabízela jim pití a bábovku, že se 

pořádně ani nemohli soustředit na to, proč přišli. 

„Takže co přesně od naší komunity potřebujete vědět?“ zeptal se Míra, když 

maminka konečně zavřela dveře dětského pokoje. 

„No právě, že my nevíme,“ řekl Honza. 

“Nebo dokonce nesmíme vědět,“ opravil ho Přemek a vzal si slovo: „Podstata té 

práce podle Design Thinkingu je v tom, že budeme dělat na tom, co vy 

navrhnete, že by se Vám líbilo nejvíc, nebo co byste nejvíc potřebovali. Až budou 

většinu věcí vyrábět roboti a lidi jim budou jen pomáhat, tak si každý navymýšlí, 

co on konkrétně potřebuje a to se mu na zakázku vyrobí.“ 

„Takže nás teď ber, jako že my jsme ti roboti, kteří udělají cokoliv si řekneš,“ 

nasměroval Mirka Honza a společně se té představě zasmáli. 

„Čili ta firma chce vědět, co mě nebo mým kámošům jako chybí a oni to vyrobí?“ 

snažil se dopídit podstatě Mirek. 

„V podstatě ano, ale nejprve to tady my s Honzou navrhneme a na 3D tiskárně 

vyrobíme prototyp. A když to podle tvého názoru bude fungovat jak má, my STL 

soubor pošleme té firmě. A když se jí to bude líbit, tak nám za to dá nějaké 

virtuální peníze, které budeme moct v tom virtuálním světě utratit,“ snažil se v 

kostce celý postup popsat Přemek.  

„A zároveň Přéma celý průběh té brigády představí před třídou naší třídní Vitaně. 

A když vyhraje, tak nás ona začne učit jinak,“ doplnil Přemka Honza.  

„Ale musíš mi ten virtuální svět někdy ukázat,“ diktoval své podmínky Míra. Oba 

kluci se na sebe rozpačitě podívali a nic neříkali. 

Mirek to pochopil, usmál se a doplnil: „Buď to bude na mém kompu na kterém 

mám aplikaci, která dokáže obsah obrazu rozpoznávat v reálném čase a 

odečítač. A pokud u toho bude můj taťka aby mi doplňoval informace, tak to 

půjde, nebojte. Anebo mi budete ty špatně vygenerované popisy doplňovat 

vlastním výkladem vy.“  

https://cloudsight.ai/  

„Tak pak to není problém,“ slíbil trochu zahanbeně Přemek. 

https://cloudsight.ai/
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„A budu chtít, abyste mě vzali k 3D tiskárně a vytiskli mi robota R2D2 ze Star 

Wars,“ dokončil výčet svých pomůcek Mirek, „taťka mi slíbil, že když uvidí, že to 

má smysl, tak že mi 3D tiskárnu koupí.“ 

Na to plácli. 

„Tak jdeme na to,“ ukončil diskusi Mirek a přihlásil se do komunity podobně 

hendikepovaných kamarádů. Prsty mu jezdily po klávesách, a hlasový odečítač 

mu kontroloval překlepy. 

Po úvodních pozdravech popsal celou situaci, jaký dostali jeho kámoši úkol, že 

chodí do virtuálního světa dělat brigádu a v čem by potřebovali pomoct. V 

diskusním okně se po nějaké chvíli začali objevovat různé dotazy, které aplikace 

odečítače překládala do hlasové podoby.  

https://poslepu.cz/jak-pouzivaji-zrakove-postizeni-uzivatele-pocitac-nebo-mobil/  

Někteří přihlášení reagovali hned, padaly nápady jako různé odměrky na tekutiny 

s hmatným značením uvnitř nebo 3D modely různých známých staveb. Ale 

většina přítomných slíbila, že popřemýšlí a ozve se Mírovi, až je něco napadne. 

Honza si první nápady rychle zapisoval a hned si črtal první úvahy, jak by se 

odměrky daly řešit, aby značka informující o výšce hladiny byla vně nádoby, aby 

uživatel nemusel sahat dovnitř. 

Když se účastníci postupně odpojili, poslal Mirek podobný text i do slepecké 

konference. Ale odtud to bude trvat trochu déle. 

Přemkovi s Honzou zbývalo ještě pár desítek minut, než si původně naplánovali, 

tak si sedli k Mirkovi a společně vyťukali webovou adresu do virtuálního světa a 

snažili se mu doplňovat, co se na obrazovce objevuje, když popis v aplikaci nebyl 

přesný.  

Zpočátku jim to moc nešlo, Mirek jim neustále pokládal doplňující otázky, aby mu 

při popisu světa poskytovali pro něj relevantní informace, což někdy bylo dost 

vtipné, ale pak se to docela naučili. 

Těsně před koncem přišel z práce Mirkův otec a hned zjišťoval, co jsou zač a co s 

Mirkem dělají. Ze začátku nechtěl věřit, že by v páté třídě dostávali takové úkoly, 

ale když mu řekli, že to byla vlastně původně provokace učitelky, tak to 

akceptoval. Museli mu ještě vysvětlit, že vstup do virtuálního světa jim 

zprostředkoval Přemkův brácha a že přístupy na některá místa mají zablokované, 

což ho uklidnilo. Ještě jim poradil, jak mají formulovat popis situace na 

obrazovce, aby si podle toho mohl Mirek udělat svoji představu o situaci. 

Nakonec jim i odsouhlasil, že budou moct vzít Mirka na 3D tisk a že nemá nic 

proti tomu, když jim pomůže s testováním prototypu předmětu, který vzejde z 

návrhů ve slepecké komunitě. 

https://poslepu.cz/jak-pouzivaji-zrakove-postizeni-uzivatele-pocitac-nebo-mobil/
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Souhlas byl podmíněný tím, že Mirek nezamešká školní povinnosti, což se 

ukázalo jen jako formalita, protože Mirek měl až do třetí třídy vyznamenání a ani 

letos mu prý žádné zhoršení známek na vysvědčení nehrozilo.  

 

„Kámo,“ oslovil Přemka Honza, když byli na chodníku, „člověk by si řekl, že ten 

Mírův život musí být dost blbej, ale on ho má skoro stejnej jako my,“ uvažoval 

nahlas Honza. „A bylo dost zvláštní, že ho v tom virtuálním světě zajímali úplně 

jiný věci, než si všímáme my. Všiml sis toho?“ Přemek kývnul na souhlas a v 

duchu si promítal, co všechno zažil a dozvěděl se od chvíle, kdy přistoupil na tu 

sázku s učitelkou Vitanovou. 

 

V neděli po obědě mu přišel mail od Mirka s analýzou nápadů ze slepecké 

komunity. 

Většinou ženy psaly, že by se jim hodila taková mřížka, za pomoci které by 

krájely po vyjmutí z pekáče buchty. Přemek zavřel oči a představoval si, jak 

rozkrájet plato bublaniny nožem tak, aby si člověk neuříznul prst a zároveň jak 

zajistit, aby všechny kousky byly přibližně stejně velké. Moc dobře si vzpomínal 

na ty bitvy s bráchou, když se oba snažili, ukradnout si pro sebe větší kus a jak 

je přitom maminka hubovala. 

Musel uznat, že to je dobrá pomůcka. Akorát nevěděl, jak vytisknout tak velkou 

mřížku jako je pekáč, když 3D tiskárna tiskla předměty o straně maximálně 18, 

či 19 centimetrů. Též ho napadlo, že kruhovou mřížkou s paprsky by se dala 

krájet jeho oblíbená pizza nebo dort.  

Dalším častým návrhem bylo vyrobit něco na tu již zmíněnou odměrku s tím, že 

by to mělo mít i nějakou nálevku, aby se tím dalo lít třeba těsto nebo puding. To 

se mu líbilo, puding měl moc rád, a kdyby měl nevidomou maminku, rozhodně 

by si přál, aby něco takového měla, protože život bez pudingu si nedokázal 

představit. 

Dost lidí spíš komentovalo, či podporovalo stávající návrhy.  

Pak se objevil návrh na sítko ve tvaru vajíčka na řetízku, kterým by se dávalo do 

polévky koření, aby se potom nemuselo honit v hrnci. Moc toho o vlastnostech 

plastů nevěděl, ale tím, že se tisková struna v trysce tavila a nanášela vrstvu po 

vrstvě, usoudil, že sítko z klasického plastu by se ve vařící polévce asi zkroutilo. 

Na několika místech se objevili požadavky na deskové hry pro nevidomé. Jeden z 

příspěvků, ale varoval před porušováním autorských práv majitelů a autorů 

dnešních populárních her. 

Jedním z návrhů byla speciální poklička na hrnec, aby se přes nějaké otvory, či 

sítka daly scedit brambory. Věděl moc dobře, v čem je problém. Jednou dostal 
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vynadáno, když pomáhal mamce v kuchyni a při slévání vody mu špagety 

vyklouzly do dřezu. Výchovný pohlavek pak chytil za nápad, že by mohli výlevku 

zašpuntovat, špagety polít omáčkou tam a jíst je z dřezu společně. Že by ušetřili 

nádobí. Od té doby zásadně používali scezovací misku, která se posadila na dno 

výlevky, a byl klid.   

Jeden pisatel upozorňoval na to, že předměty pro styk s potravinami musí být 

vytištěné z nezávadného plastu a stejně se musí počítat s tím, že díky těm 

vrstvám se z nich budou zbytky potravin velice špatně odstraňovat. 

Dále se objevovaly nápady předmětů, které normálně vídal na webu i pro vidoucí 

zákazníky, jako pouzdro na mobil se šňůrkou na krk, krabička na sluchátka do 

uší.  

Tyto nápady by asi byly vhodné do druhé pracovní skupiny, která pracuje 

technikou tinkeringu, kdy by asi bylo potřeba udělat nějaké úpravy na stávajících 

pouzdrech, aby se nevidomým lépe vyndávaly a dávaly zpět.  

 

Jeden přispěvatel byl vlastníkem 3D tiskárny, tak ostatní na konferenci 

upozorňoval a dlouhou dobu tisku, ale to je netrápilo. Zadání od firmy Kham bylo 

3Dtiskem vyrobit prototyp, jak budou předměty nakonec vyrábět oni, byla jejich 

věc. 

 

Přemkovi se průzkum nápadů zamlouval, nebylo tam nic převratného, ale o 

všem, co jim Mirek poslal, se dalo diskutovat.  

Odeslal tedy děkovný dopis Mirkovi s tím, aby poděkování vyřídil jeho 

kamarádům z konference a když se znovu podíval do schránky, zjistil, že Honza 

průzkum už četl též. 

Navrhoval setkání u něj doma hned v pondělí po škole. I Mirek měl vyučování jen 

do oběda, takže se dohodli, že po obědě ve 13 hodin na sebe počkají před školou 

a půjdou rovnou k Honzovi. Mirek potvrdl, že mu to rodiče dovolili s tím, že do 16 

hodin musí být doma. 

To Přemkovi vyhovovalo, protože v pondělí v 17 hodin na něj čekalo další kolo 

jednání ve virtuální místnosti firmy Kham. Tak slíbil, že Mirka domů doprovodí, 

protože to měl při cestě. 

Aby tentokrát neudělal chybu , jako jeho kolegové, pustil si ta videa, která jim 

firma v rámci vzdělávání v Design Thinkingu ve své databázi uvolnila. 

Na prvním videu přednášející chlapík vysvětloval, že je třeba odlišit normální 

stížnosti od skutečných potřeb, za jejich vyřešení jsou potenciální zákazníci 

skutečně ochotni zaplatit. Vzhledem k tomu, že v té slepecké konferenci psali lidi 



47 

 

konkrétní pomůcky, které jim chybí a které by potřebovali, tuto oblast měli podle 

Přemka vyřešenou. 

uspokojovani_potreb_uvod.wmv 

 

V dalším videu učitel vysvětloval, že je třeba si najít jen některé problémy, či 

potřeby, které oproti konkurenci zvládnou lépe a levněji a pak už popisoval 

konkrétní příklady, co firmy zákazníkům nabízely a co už ne. A jak se ty firmy 

právě lišily v detailech své nabídky. Byli to dobré příklady pro pochopení, ale 

vzhledem k tomu, že kluci neplánovali si založit firmu a pomůcky pro nevidomé 

prodávat, nebylo to pro něj zas tak důležité video. 

Ale tušil, že podle toho se bude rozhodovat firma Kham, jestli jejich projekt pustí 

do dalšího kola nebo ne. 

hodnotici kriteria co-delat-co-nedelat.mp4 

--------------------------------- 

 

3.  Úvod do Průmyslu 4.0 – Faktory ovlivňující práci,  

Freelancing – metoda Design Thinking – průzkum potřeb cílové 

skupiny a hodnotící kritéria 

 

Změna 

Zde se hlavní představitel sžívá s novým světem. Scéna je již ve vysokém stádiu 

dekonstrukce 

 

O několik dní později (12. den) , sborovna školy 

„Ahoj Světýlko“ přivítal ráno Světlanu u kávovaru Břetislav. Společná káva ve 

sborovně, to byl jejich ranní rituál, který se oba snažili dodržovat ať se spolu 

probouzeli, nebo se setkali až ve škole.  

Ve dnech, kdy šli spát každý sám ve svém příbytku, to bylo dříve, protože chtěli 

mít na sebe víc času a naopak po společně strávených nocích dobíhali do 

sborovny na poslední chvíli. Ale nejkrásnější byl pátek, to oba začínali až druhou 

vyučovací hodinu, takže ranní rituál „outsourcovali“ do místní kavárny, kde si ke 

kávě dávali i malou snídani na vidličku. Jejich platy jim neumožňovali si 

vyskakovat, ale tím, že Břéťa neměl děti, přecijen se mu dařilo na takovýto 

„luxus“ ušetřit. Hlavně to brali jako takový závan nadcházejícího víkendu. 

 

Nebylo nijak složité každoročně „motivovat“ hospodářku, aby jim za pomoci 

počítačové aplikace takto sladila rozvrhy. Byly doby, kdy se jim dařilo mít 
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společné prodloužené ráno i v pondělí, ale jak se provalilo, že „to spolu táhnou“, 

společně sladěné pondělky už byly nad jejich motivační síly. Hospodářka 

Květuška byla stále zlatíčko, které se usilovala ovlivnit aplikaci tak, aby „zcela 

náhodně“ pokaždé vygenerovala rozvrh s jejich společnými pondělky i pátky, ale 

po zásahu vedení v druhém čtení jim pondělky vždy vypadly. 

Po nějaké době ani oni nechtěli Květušku trápit a vystavovat jí nějakému 

neformálnímu postihu a o společné pondělky přestali žádat.  

Pátek se uhájit dalo, tím, že se i rodičové bouřili, aby jejich robátka měli v pátek 

fyziku, měl Břetislav volněji a i na I. stupni bylo dobrým zvykem dát dětem v 

pátek ráno buď tělocvik, nebo nějaké volnější předměty (např. bylo třeba zalít 

záhony se zeleninou před víkendem) nebo podpořit místní divadla, galerie a 

muzea, kdy se třídy spojovaly, kolegyně si rády se Světlanou vyhandlovali 

páteční rána výměnou za edukativní přednášky různých neziskovek o šikaně, 

bezpečnosti, ochraně zdraví, či o správném evropanství, které bývaly v úterý 

pozdě odpoledne.  

 

„Takže ve tři tady a vezmeme to přes kavárnu?“ladil detaily Břetislav, „ještě se 

musíme zastavit v obchodě, nemám nic na večeři,“ zakřenil se. To byl celý on, 

uměl na ní elegantně přesunout věci, které ho nebavili a přemýšlení, co uvařit, 

byla jedna z nich.  

--------------------------------- 

„Kolik je? Devět?“ zeptala se Světlana ale současně a se koukla na mobil, co 

měla na nočním stolku vedle postele, „to máme ještě 30 minut čas.“ 

Pár minut před dohodnutou dobou se spolu s Břetislavem spěšně oblékali a 

naposled zkontrolovala svůj upravený obličej, na kterém líčidla stěží zakrývaly 

odeznívající vzrušení posledního sexu a rychle se přihlásila do příslušné aplikace 

pro videokonferenci, kde našla pozvánku do Skupiny „Decentralizované 

rozhodování“. 

Když navázali spojení, již byla ve skupině čtyři okna. V jednom byl takový 

uhlazený kravaťák, který měl na levém malíčku veliký prsten s lebkou a nějakým 

nápisem, jako by symbolem příslušnosti k nějakému motorkářskému gangu. To 

bylo jediné, co ho odlišovalo od těch nudných manažerů.  

Aspoň že nevypadal na autistického programátora, v duchu si oddechla Světlana. 

V druhém okně byl typický technik, dokonce se zdálo, jako kdyby byl v práci 

přesčas, protože měl stále na sobě pracovní plášť a za ním byla nějaká laboratoř 

nebo zkušebna. Břetislav se jí snažil některá zařízení popisovat, ale nebyla ve 

stavu, kdy by si to mohla a hlavně chtěla pamatovat. Pro sebe si ho Světlana 

nazvala vynálezcem. 

Na třetí miniobrazovce byla hezká, moderně a vkusně oblečená mladá žena asi 

kolem třiceti a bylo na ní vidět, že má na to se dobře obléknout. Světlana se 
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zastyděla, že to pojala trochu ležérně a nenapadlo jí, že kurz bude tak trochu i 

přehlídka krásy. 

V posledním okně připadajícím pro šéfa skupiny, byl mentor, který se spíš 

podobal nějakému starověkému učenci, brahmánovi, nebo řeckému filosofovi než 

člověku, co jim bude vyprávět o budoucnosti. 

 

Měl klidný vyrovnaný pohled, prošedivělé vlasy a dlouhé bílé vousy, které volně 

přecházely v bílou volnou košili. Pod stůl nebylo vidět, ale tipovala, že má i bílé 

kalhoty a určitě je bos.  

 

Zkoumavým pohledem si ji prohlédl a po tváři mu přeběhl letmý úsměv. Nijak na 

to nereagovala, chápala ho, její přihlašovací jméno na SKYPE bylo totiž 

Světluška. 

 

"Zdravím Vás, jmenuji se Stanislav Kalajány a měl bych Vás provést úvodem do 

Průmyslu 4.0,“ začal vyprávět volným tempem, příjemným hlubokým hlasem. 

Toto jméno bylo uvedeno i na liště jeho rámečku. Současně je gestem i slovem 

vyzval, aby se začali představovat.  

Kravaťák s prstenem se jmenoval Michal a byl z Pardubic, technik v pracovním 

plášti byl Václav z Veselého na Moravě a Gabriela byla z Prahy. 

„Dnes bychom měli společně rozkrýt podstatu práce. Co to vlastně je práce?“ 

obrátil se na ně mentor, ale hned pokračoval:  "Z čeho se práce skládá?" 

 

Každý z nich uvedl nějaký důvod, kvůli ktrému oni sami či lidé kolem nich 

pracují.  

„Ano lidé pracují, aby sobě nebo druhým zajistili kvalitu života - zajišťují si prací 

peníze na jídlo, udržují v chodu prostředí kolem sebe, které si již dříve 

vybudovali, nebo pomáhají druhým,“ odsouhlasil jejich interpretace mentor. 

 

"O smyslu a podstatě práce existuje spousta definic a úhlů pohledu na ni," uvedl 

dlší aspekt a pokračoval: „Pro naši diskusi bychom mohli použít jednoduchý 

fyzikální vztah: Práce se rovná vynaložené síle po určité dráze". 

 

Když mentor viděl jejich rozpačité gesto, pokračoval: "Samozřejmě se nemusíme 

striktně držet fyzikální terminologie, ale můžeme pouze využít definované 

proměnné." 
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„Jak chápete z obecného, či spíše filosofického hlediska kategorii Síly, použité při 

vykonávání práce? Mějte na paměti, že práce není jen manuální, ale i duševní, či 

spojením obou - kreativní. Dokážete vyjmenovat další pojmy, které jsou určitou 

formou síly, které při vykonávání práce člověk používá?“ vybídl je mentor 

gestem. 

Aby Světlana získala trochu času, než naváže na jeho myšlenkovou nit, vypnula 

mikrofon a nadhodila Břetislavovi: "Napadá mě, že též vynakládáme při práci 

ÚSILÍ a SNAHU,“ Když to odsouhlasil, mentorovi odpověděla. 

 

"Dobře," řekl pan Stanislav a pokračoval v dotazování, "co ovlivňuje, či na čem 

závisí, jaké množství síly, úsilí a snahy použijeme, když chceme nějakou práci 

udělat, realizovat nějaký záměr?" zeptal se. 

 

"Budete chtít oloupat pomeranč, zkuste vyjmenovat různé faktory, či okolnosti, 

na kterých závisí, jak dlouho, či s jakou námahou / úsilím / snahou, odstraníte z 

pomeranče jeho kůru? A prosím neřešte druh ani zralost pomeranče.“  

 

 

"Dovednost, znalosti, sílu a technologický postup, tedy Svaly a mozek," shrnul 

všechny jejich přístupy pan Stanislav. 

 

Fyzické a mentální předpoklady neboli schopnosti též ovlivňují množství 

vynaložené námahy na provedení práce,“ zobecnil příklady mentor a termín 

schopnosti a v závorce fyzické a mentální předpoklady se opět objevily na levé 

části interaktivní tabule za jeho zády, pod již uvedenými slovy. 

 

Účinek či intenzita faktoru dovednosti, která ovlivní množství vynaložené práce, 
či úsilí, je ovlivněna motivací, či viděním smyslu v dané aktivitě.  

 

A současně se slovo MOTIVACE objevilo na tabuli pod již uvedenými hesly. 

 

"Takže si to shrňme“, řekl mentor oficiálnějším tónem, „množství síly, úsilí, které 

vynaložíme na vykonání určité práce, je ovlivněno našimi dovednostmi (praxí), 

schopnostmi a motivací." 

 

Když měl pocit, že si to uložili do hlavy, pokračoval: „Nyní se podobným 

způsobem podíváme na druhý činitel rovnice a tím je dráha, dalo by se říct cesta, 
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vzdálenost, kterou musí objekt, se kterým, či na kterém pracujeme, urazit z 

bodu A do bodu B.“ 

 

"Opět si uvědomte milí přátelé, že diskutujeme i o práci duševní, takže se ve 

svých úvahách neomezujte jen na tlačení kamene do kopce. Za dráhu či za 

posun z bodu A do bodu B můžeme považovat i změnu tvaru - z kamene 

vytesaná socha, nebo změna vlastností, například práce pekaře při hnětení těsta. 

Anebo cesta ze současného stavu do naplánovaného cíle, například změna 

malířského plátna z čistého do zaplněného uměleckým ztvárněním nějakého 

tématu,“ uvedl další mentální cvičení mentor. 

 

„Dráha, postup, změna jsou realizovány podle nějakého předem nastaveného a 

otestovaného plánu" a slovo plán se objevilo na tabuli, "nebo existuje přesná 

představa, jak má výsledek vypadat" a dráha / změna trvá tak dlouho, dokud 

nějaká autorita na základě senzorického zkoumání, či porovnávání s originálem, 

ideou, či vzorem neurčí, že je práce odvedena." 

Na tabuli za jeho zády se pod slovem plán objevily termíny: kontrola, zpětná 

vazba, originál / idea - kopie.   

 

"Vážení kolegové," promluvil mentor s určitou formálností, "dnes jsme rozložili 

práci z filosofického hlediska na různé elementy a příště bychom se podívali na 

to, jak lze tyto elementy a vztahy mezi nimi posuzovat a hodnotit z hlediska 

kyber-fyzického subsystému. Děkuji za spolupráci a nashledanou,“ dodal a 

odhlásil se. 

 

------------------------------- 

Ten samý den v 13 hod v Honzově bytě a pak v 17 hodin ve virtuálním 

světě u Přemka v dětském pokoji. 

 

„Tak pánové, sešli jsme se tady, abychom postoupili dál v tom úkolu pro firmu 

Kham a zároveň získali podklady pro boj s Vitanou“ zahájil poradu Přemek 

tónem, který ostatní kluky rozesmál. 

„Co je?“ zeptal se překvapeně. „No říkáš to jako velkej šéf,“ posmíval se mu 

Honza. „Jednou jsi byl pochválenej Avatarem na internetu a už nám děláš 

ředitele zeměkoule.“ 

„Tak začni sám, když se ti to nelíbí,“ urazil se Přemek. „Jsi urážlivej pitomec, ale 

dobře“ mávnul nad ním rukou Honza, protože se mu nelíbilo, že by mu měl 

někdo rozkazovat. Dělá to dobrovolně, protože je kámoš. Na druhou stranu si 

Honza uvědomoval, že pokud se jim to nepodaří, ostudu bude mít ve třídě 

především Přemek. Ale to nebyl důvod, aby se na ně povyšoval. 
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„Co jsem pochopil z těch videí, co jsme si s Přémou, tedy tady s panem 

ředitelem,“ opravil se s ironií v hlase a šibalsky přitom drknul loktem do Mirka a 

pokračoval: „Prohlédli a podle toho, co nám pan ředitel sdělil“ a opět slovo ředitel 

zdůraznil, až to Přemek nevydržel a zasmál se „Víš co, polib mi.“ 

„No proto,“ zareagoval Míra, kterému hádka mezi staršími kamarády taky 

nevyhovovala. 

„Tedy z toho jsem pochopil,“ navázal nit Honza, „že v tuto chvíli nejde v metodě 

Design Thinkingu o to, jaký produkt se bude nakonec vyrábět, ale podle toho 

schématu,“ který se před tím pokusili slepému Mirkovi na stavebnici připodobnit 

a popsat, „jde v této fázi o to, definovat hodnotící kritéria a různé pohledy, podle 

kterých se návrhy od lidí, co sehnal tady Míra,“ a přitom poplácal jako gesto 

vděku Mírka po zádech „budou vybírat,“ shrnul závěry diskuse Honza. 

„A nejen to,“ vstoupil do toho Přemek „o výběru nápadů, které budeme rozvíjet 

budou rozhodovat druzí. Já nemohu na mítingu říct, že nějaký nápad nebudeme 

rozvíjet, protože použitý materiál by byl moc drahý, anebo že něco konstrukčně 

neumím spočítat, to musí říct oni. Takže i když je to nefér, tak mým úkolem 

bude to odpresentovat tak, aby to vyloučili oni.“ 

„No já bych to zkusil takto,“ navrhoval Mirek, „co kdybychom to zkusili podobně, 

jako když měl táta vzal jednou na hokej. Protože já nikomu nefandím, ani nevím, 

kdo právě hrál, rozhodl jsem se, že si to zkrátka budu užívat. Taťka mi koupil 

kolu a hranolky s tatarkou a takovou tu plácací rukavici a já jásal, když se 

radovali z gólu lidi kolem mě. Když pískali a taťka mi vysvětlil, že jeden hráč 

fauloval jiného, tak jsem pískal taky,“ snažil se jim vysvětlit přístup 

nezapojeného člověka, který se kvůli slepotě nemůže angažovat ve prospěch 

jedné strany, protože v daném okamžiku neví, co se děje. 

„Myslíš, něco jako když máme radost, když v televizi slyšíme, že čeští hokejisti, 

co známe z nároďáku dali v NHL góly, i když ve skutečnosti hráli proti sobě?“ 

snažil se to pochopit Přemek. 

„Anebo když jdu s našima na koncert vážné hudby a nejde mi o to, co kdo hraje, 

ale aby ta skladba byla zahrána tak, aby mě to potěšilo a samozřejmě bez chyb,“ 

doplnil svoji představu dalším příkladem Mirek. 

„Jasně, už tomu začínám rozumět,“ pomalu a zamyšleně odpovídal Honza. 

„Jinými slovy chceš říct, že žádnému nápadu nesmíme fandit. Musíme si dopředu 

určit nějaká naše pravidla, která jsou pro nás důležitá, jako byla pro Tebe dobře 

zahraná písnička.“ 

„Skladba,“ opravil ho Mirek.  

„Co?“ zeptal se Honza, protože nechápal, proč ho přerušuje.  

„Ve vážné hudbě se říká skladba, ale pokračuj,“odpověděl mu Mirek. 
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“Tedy, nejde o to jaká je to s k l a d b a,“ a jednotlivé hlásky vyslovoval Honza 

velice zřetelně, „ale aby byla zahraná hezky, nebo budeš protestovat, když někdo 

udělá faul a je Ti jedno, kdo a za jaký tým ten hráč fauloval. Chápu to dobře?“ 

zeptal se Honza, ale bylo jasné, že je to jen formálně, protože už chápal, co jim 

Mirek radil. 

„No zkus to vysvětlit nějakému sparťanovi,“ protestoval Přemek, ale i on 

pochopil, oč jde. 

„Takže v tuto chvíli nám nejde o to, zda jde o něco do kuchyně, nebo do muzea, 

nebo jestli je to pomůcka na mobil, či hra, ale musíme najít pravidla, podle 

kterých se nám na některé věci nevyplatí dál dělat a podle nich pak předložit 

Přemkovým kolegům na mítingu ke schválení nápady, které vzešli z té 

konference,“ shrnul jejich uvažování Honza. 

„Jestli k tomu můžu ještě něco říct,“ spustil Míra. 

„To je přece jasný Míro, povídej“ podporovali ho oba kamarádi, „asi se 

předpokládá, že bych ty návrhy pak testoval já, co?“ oba kluci pokývali, a když 

se nic nedělo, uvědomili si, že to Míra nevidí, tak rychle dodali: „No chtěli jsme 

Tě o to poprosit.“ 

„Tak z mé strany bych chtěl, aby to bylo něco, čemu rozumím, co můžu testovat 

sám. Nedovedu si moc představit, jak bych poprosil nějakou paní z naší slepecké 

skupiny, aby zkoušela mřížku na buchty. Je zajímavý, že když vy vidící zavřete 

oči, tak se stejně chováte jinak, než my. Takže to nemůže testovat ani moje 

mamka“.  

Byly to rozumné argumenty, se kterými se dalo souhlasit, i když oba věděli, že 

tak jako tak musí mít Míra hlavní slovo, protože bez něj by nic neudělali. 

 „Co nám z toho výčtu vlastně zbylo?“ zeptal se Přemek. Honza hned začal na 

displeji mobilu projíždět stránky mailu, ale předběhl do Míra a spatra začal 

vyjmenovávat: „Zbývají nám to pouzdro na mobil, krabička na pecky do uší, ty 

3D modely slavných budov a deskové hry.“  

„Ok, díky, co mají tyto návrhy společného?“ oslovil ostatní Přemek. 

„No, mě se zdá…,“ nahlas uvažoval Honza, „že mobil má dnes každej, hudbu 

poslouchají v mobilu i staří, tedy moje mamka a taťka určitě“, rychle se opravil, 

protože babičku na poslouchání hudby z mobilu se mu zatím přesvědčit 

nepodařilo, ale to spíš proto, že babička měla ohromné množství takových 

malých kazet, kterým říkala magnetofonové. 

„Na modely se do muzea taky mohou jít podívat a ohmatat je taky všichni 

nevidomí. Možná si Přemku pamatuješ, jak nás Vitana vzala na nějakou výstavu, 

kde byla tma, a my jsme museli podle hmatu určovat, co ty vystavené exponáty 

představují,“ snažil se tu událost připomenout Honza. 
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„Tomu se říká haptická výstava,“ poučil kluky Míra. 

„Máš pravdu,“ pokračoval v naznačeném směru uvažování Přemek, „a deskové 

hry hrají taky všichni lidi. Dokonce bych řekl, že deskovou hru by mohli hrát 

normální a nevidomí společně,“ vykřikl a pak se zarazil a Mirkovi se začal 

omlouvat.  

„Myslíš, nenormální?“ zeptal se Mirek a pak dodal: „To neřež, já nejsem urážlivý. 

I když, kdo je dneska normální?“ a všichni se zasmáli, protože to byla pravda. 

„Rozhodně George normální není“ smál se Honza. 

„Kdo?“ ptal se Mirek. „Ale jeden matematickej a počítačovej génius od nás ze 

třídy“ vysvětloval to kamarádovi Přemek. „To je ten drobnej kluk s tím vysokým 

hláskem“ nedal se Mirek. „Jo jo, to je on“ souhlasili oba. „Proč není normální?“ 

nechápavě se ptal Míra, „mě se líbil, na jedné soutěži prezentoval zajímavý 

prográmek.“  

„To se tak říká člověku, který je jiný než klasickej průměr. Zrovna George je na 

jednu stranu génius, ale normálně se s ním např. o hudbě nebo fotbale bavit 

nedá. Chápeš? Je zkrátka divnej,“ snažil se to kamarádovi vysvětlit Přemek. 

„Čili normální je ten který v ničem nevyniká, ale ani mu nic nechybí. Tedy 

takovej, kterej je vlastně úplně tuctovej,“ nenechal kluky na pokoji Míra.  

“A to je jako výhoda? “ vznesl poněkud znepokojivou otázku. 

„To je vlastně fakt,“ zamyslel se Honza, protože on se za tuctového nepovažoval 

a rozhodně jím být nechtěl. Přál si být výjimečný, alespoň na poli designu. 

 

„Takže opravuji“, zvolal Přemek, „deskovou hru by 

společně mohli hrát jak normální a i my nenormální lidi 

společně“ a všichni měli pocit, že společně přišli na něco 

velice výjimečného. 

Po pár vteřinách ticha Přemek pokračoval: „Napadá mě myšlenka, a pokud se 

mýlím, tak mi to řekněte. Ale mohli bychom říct, že hodnotícím kritériem je, že 

výsledný produkt může využít co nejvíce nevidomých bez ohledu na své zájmy a 

koníčky,“ pokusil se zobecnit jejich stávající úsilí. 

„A když dodáš, že jsme to kritérium vybrali kvůli tomu, že se toho tím pádem 

prodá víc, než pomůcek pro úzkou specifickou skupinu, bude se jim to coby firmě 

rozhodně líbit,“ ironicky doplnil argument Honza a ušklíbl se. 

„Jste kámoši. Moc díky,“ ukončil schůzku Přemek, protože bylo půl čtvrté a Mirek 

musel být doma před 16 hodinou a on si taky chtěl vyčlenit čas na přípravu před 

návštěvou virtuální místnosti firmy Kham.  
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Když v pořádku dovedl Mirka k jejich bytu, Mirkova maminka sondovala, co a 

jak. Přemek Mirka moc chválil a že jim strašně pomohl. Zároveň ji poprosil, jestli 

by s nima mohl Mirek i nadále kamarádit a spolupracovat. Což paní Mitrová 

neodmítla, ale ani nepotvrdila. To ale Přemek chápal, protože to záviselo i na 

Mirkovi a hlavně jeho otci. Ale protože se mu čas krátil, ještě jednou poděkoval, 

přátelsky se rozloučil s Mirkem se slibem, že ho bude informovat, jak dopadl a 

utíkal domů. 

-------------------------------------- 

 

Tentýž den v Přemkově pokoji  

Chvíli před 17 hodinou středoevropského času vstoupil bráchův Avatar Bushman 

do collaboratingové jednací místnosti firmy Kham. Mentor tam ještě nebyl, ale už 

tam byla Frída, Červánek i Wolfi. Chyběl kyborg AK 47. 

„Nevíte, kde je AK 47?“ zeptal se po přivítání Přemek. „Podle mě to buď vzdal, 

nebo se přesunul do té tinkeringové skupiny,“ představil svoji úvahu Wolfi. 

„Tak co Bushmane? Zase nás všechny převálcuješ? Zeptala se ironicky Frída a 

její Avatarka udělala gesto, jako že drtí pěstí nějaké rajče. Přitom Frída použila 

anglické slovo „smash“.  

Přemek nevěděl, co na to říct a už vůbec jí nechtěl kritizovat, že videa 

nepochopila, či se jimi neřídila. Tak jen u Avatara rozhodil ruce v gestu nevím, 

ale víc nestihl, protože se objevil mentor a všichni si sedli na svá místo kolem 

stolu. 

Mentor všechny pozdravil a přítomným sdělil, že jejich kolega s nickem AK 47 

uposlechl jeho rady a přesunul se do druhé skupiny, kde bude moct lépe využít 

své specifické znalosti.  

Pak se mentor pustil do dotazování. „Během té doby, co jsme se nesetkali jste 

měli za úkol provést určitý průzkum mezi vzorkem vašich potenciálních klientů a 

zeptat se jich na jejich potřeby a přání. A chci Vás dopředu upozornit na to, že 

nechci slyšet o konkrétním produktu, ale jak jste zjišťovali ty jejich potřeby a 

přání a jak jste si následně definovali hodnotící kritéria, podle kterých budete při 

posuzování těchto potřeb postupovat,“ definoval nastávající úkol mentor a 

zároveň dodal, že tentokrát udělají prezentační kolečko v nesprávném, ale 

opačném směru, protože dá nejprve prostor minulému vítězovi. 

V Přemkovi hrklo jako ve starých pendlovkách, protože si uvědomil, že žádné 

metody provádění průzkumu nezná a jen si matně vzpomínal, že učitel ve videu 

se zmiňoval o nějakém etnografickém zkoumání, ale vůbec netušil, co to je. 

Nemělo cenu nic kamuflovat, rozhodl se, že řekne to, co udělali a nechá 

posouzení, zda to bylo správně, na mentorovi.  
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„Přijal jsem do týmu nevidomého kolegu a společně jsme přes internet oslovili 

slepeckou konferenci, které je členem, aby prostě napsali, co je trápí a co jim na 

trhu chybí,“ začal obecně popisovat jejich postup. Poté vyjmenoval návrhy, co 

dostali, ale moc dobře si pamatoval upozornění mentora, že nesmí padnout 

konkrétní produkt, tak místo mřížka na buchtu řekl, že zákazníky trápí 

nemožnost nakrájet právě upečenou buchtu na stejné kousky, že se jim špatně 

slévá horká voda z brambor, vyndává mobil z kapsy, či že se jim zašmodrchává 

šnůra od sluchátek, takže jí, coby nevidoucí neumí pořádně rozmotat. Dále že se 

večer nudí, že by chtěli na svých schůzkách nebo se svými příbuznými nějak 

společně bavit. 

Poté přešel ke kritériím a už po pravdě řekl, že si vybral jediné kritérium, aby ten 

problém mělo, co nejvíce zákazníků nebo aby tu aktivitu dělali téměř všichni, bez 

ohledu na své koníčky a zájmy. Protože už tak tvoří nevidomí mezi lidmi malý 

segment, takže ty potenciální zákazníky nechtěl ještě dělit. Pak ho napadlo 

dodat, že by měl problém při následném testování najít dostatečně velký 

testovací vzorek. Na tento argument byl mimořádně hrdý, protože si uvědomil, 

že fakt zná jen Mirka a vůbec netuší, jak by sháněl nějakou kuchařku, která bude 

zrovna vařit brambory.  

Mentor pozorně poslouchal, pak bylo chvíli ticho a nakonec promluvil: „Ano z 

hlediska času byl internetový průzkum v diskusní skupině skutečně nejvhodnější. 

Navíc nevidomí naráží na problémy nejvíce doma, při běžných aktivitách, takže 

nezávisle pozorovat jejich chování na ulici je velice obtížné, protože jsou ve 

společnosti rozptýleni, případně mají doprovod, který jejich chování zkresluje a 

čekat na náměstí až se objeví někdo bez doprovodu, není efektivní. 

Navíc v tomto případě se spíš někam přesunují, než aby něco řešili. Stavební, či 

navigační problémy, se kterými se ve veřejném prostoru potýkají, nelze řešit 

jednoduchými pomůckami, na jejichž výrobu se naše firma zaměřuje,“ ohodnotil 

první úkol mentor. 

„Co se týče hodnotících kritérií,“ začal komentovat další úkol, „trochu mě mrzí, že 

to kritérium je jen jedno a není jich víc, navíc je dost obecné, takže byste mohl 

mít v budoucnosti problém zúžit problémy na počet, ke kterému budete 

navrhovat řešení. Ale úvaha je to racionální.“  

Přemek si řekl, že bude muset Honzovi poděkovat, protože tušil, že co největší 

trh je to, co se firmě rozhodně líbí.  

Takže, co na to ostatní? Které nápady by se neměly dál rozvíjet a proč? 

 První se ozvala Frída: „No z hlediska kritéria, které si Bushman vybral bych 

vyloučila ty kuchyňské doplňky. Myslím si, že musíme opustit tradiční pohled na 

to, že žena doma peče buchtu. Firma by neměla tyto předsudky podporovat.“ 

Přemek si oddechnul, protože první z jejich klučícího pohledu problematický 

nápad byl shozen ze stolu. 
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Poté se ozval Wolfi: „Já bych naopak podpořil tu krabičku na sluchátka a pouzdro 

na mobil, protože to dneska používá každý. Nějaké speciální pomůcky na cezení 

brambor jsou rozhodně zajímavý nápad a myslím, že brambory jí jak ženy, tak 

muži,“ a pootočil svého avatara směrem k Frídě a udělal posunek úklonem hlavy. 

Nicméně osobně jsem na internetu našel řadu technických řešení od pokliček se 

sítkem až po nějaké nálevky, které se na hrnce nasadí. Firma patrně disponuje 

dobrým vybavením testovacího oddělení, takže by to neměl být problém. Ale 

v tomto případě se vývoj orientuje na vhodné tepelně odolné a hygienicky 

nezávadné materiály, se kterými my jako freelanceři moc pomoct nemůžeme.“ 

Přemek si na svém papíru s nápady odškrtnul další problematický produkt a 

naopak si zakroužkoval sluchátka a mobil. 

Avatarce „Červánek“ se nejvíce líbily společenské hry. „Jak jsem již uvedla při 

představování, mám možnost pracovat se skupinami dětí s problémy horních 

cest dýchacích, které jsou u nás na Havaji na ozdravných pobytech. A skutečně 

máme veliký problém je nějakým způsobem po večerech zabavit. Takže pokud 

bych mohla vyjádřit svůj názor, tak bych byla pro deskové hry. Ty haptické 3D 

modely významných historických budov je sice dobrý nápad, ale dnes je na 

bezplatných databázích jako je třeba Thingiverse tolik STL souborů takovýchto 

objektů z celého světa ke stažení a vytištění na 3D tiskárně, že je podle mě 

nesmysl, aby se tím firma Kham zabývala.“  

„Vážení kolegové, nemám k tomu, jinak co vytknout, Vaše argumenty jsou 

logické a pádné, takže nápady, které jste doporučili k postupu ještě zhodnotíme 

z hlediska našeho výrobního portfolia a dáme Bushmanovi vědět, na čem by měl 

dál případně s dalšími kolegy pracovat,“ uzavřel hodnocení mentor. 

Pak následovali ostatní členové týmu, ale Přemek už skoro nevnímal. Šlo o 

poměrně odborné problémy, takže jeho angličtina nebyla moc silná a hlavně jako 

kluk tomu moc nerozuměl. 

Vyjádřil se pouze k návrhům Červánka, protože jako malý kluk měl taky malou 

plicní nedostatečnost, tak podpořil nějaké dýchací nástroje, které by se daly 

používat i ve vodě. To by ho tehdy bavilo víc, než pískat na flétnu. 

Nápad řešit podporu dýchání a zároveň koupání v oceánu zaujal i mentora a 

protože Červánek potřebovala vývoj nástroje konzultovat s lékaři, nabídl jí 

podporu ze strany fimy. 

 "Pošlu Vám kontakt na naše odborné konzultanty v této oblasti. Budou Vám z 

Vašeho pohledu bezplatně k dispozici. Takže se na ně neváhejte kdykoliv 

obrátit," pomohl jí mentor. 

Přemek a patrně i ostatní zůstaly překvapeni s otevřenou pusou, protože na 

straně bylo jedné jasné, že Červánčin projekt mentor podpoří, na straně druhé 

tímto dostala velikou pomoc, kterou ostatní budou muset zajišťovat ze svých 

zdrojů. 
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Nejvíce výhrad měli kolegové i mentor k práci Frídy, protože neprovedla žádný 

průzkum mezi neslyšícími a opírala se jen svůj dosavadní vědecký výzkum, což 

mentor nepovažoval z hlediska skutečného zájmu trhu za dostatečně podložené. 

 

„Hlavní zásada rozhovoru v Design Thinkingu je,“ snažil se i ostatní přítomné 

poučit mentor, „že se nesmíte návodně ptát, co by podle nich mohlo být řešením, 

co by pomohlo apod. protože odpověď je vlastně vynucená. Kdybyste si jen tak 

povídali, možná by Vám respondent řekl něco, co nevíte, nebo jste si nevšimli 

anebo to, nač se ptáte by vůbec nezmínil, protože to nepovažuje za 

nejdůležitější, co ho trápí. Sledujte naše videa, pomohou Vám nedělat chyby,“ 

vysvětlil celému týmu mentor. 

Přemek se v duchu zapřísáhl, že si příslušné video zpětně prohlédne, protože měl 

víc štěstí než rozumu, že udělali ten internetový průzkum aniž by tušil, jak se to 

má v souladu s principy Design Thinkingu dělat. 

pruzkum-potreb_trhu_metody.mp4  

Poslední prezentaci měl Wolfi, který obtelefonovával servisy a prodejce 

automobilů, aby zjistil, jaké vozy a co se v nich pro vozíčkáře upravuje. Protože 

si Wolfi telefonáty bez vědomí respondentů nahrával, dostal se prý do konfliktu 

s nějakým zákonem o GDPR, ale to Přemka nezajímalo, ani nevěděl, oč jde. 

 

Na závěr mentor přítomným externím spolupracovníkům sdělil: "V nejbližším 

možném čase Vám sdělím, které z projektů postupují do další fáze. Ti z Vás, 

jejichž projekt zastavíme, mají možnost se připojit do týmu zbývajících kolegů a 

pokud nový společný produkt dokončí, ještě rozhodneme, zda jim bude 

vyplacena stejná odměna, jako kdyby pracovali na svém projektu, nebo ne. 

Prosím odložte svá ega a spolupracujte a přispívejte svými nápady ke zlepšení 

života těch nejslabších z našich spoluobčanů.“  

Po těchto obecných proklamacích jim mentor přidělil úkoly: "Prostudujte si na 

našich stránkách, nebo kdekoliv jinde na internetu různé metody a přístupy, 

které se v Design Thinkigu, při tvorbě nápadů uplatňují a za tři dny opět v 

17hodin středoevropského času spolu zkonzultujeme 2-3 vaše koncepty. 

Nashledanou,“ těmito slovy se s nimi mentor rozloučil a odpojil se z virtuálního 

světa. 
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4. Úvod do Průmyslu 4.0 -  Pokračování analýzy faktorů ovlivňujících 

práci,  

Freelancing - Design Thinking a kreativní metoda BrainSwarming - 

úvod 

Druhý velký test 

Kde hlavní představitel testuje svoji vzrůstající sebedůvěru. Použije již více 

dovedností a odvahy, ačkoliv je to stále o štěstí. 

13. den, průzkum týlu nepřítele, Zrada, nábor Zlaty a ozvala se Frída, 

 

Břéťa měl pravdu, byla to paráda, Světlana nechápala, čím a jak se to stalo, ale 

pan Stanislav ji fakt dostal. Nejenže ráda a s chutí odpovídala na jeho otázky, ale 

dokonce se přistihla při tom, že chce sama od sebe najít lepší odpověď, něčím ho 

překvapit, něčím ho přesvědčit, že na to má, aby "přepnuli na vyšší obrátky" a 

řešili něco složitějšího, náročnějšího.  

Ale současně si přitom nepřipadala jako šprtka, či hujerka, která díky nějakým 

neurčitým výhodám „s nimi tu hru“ hraje. 

Nedokázala si vysvětlit, proč se jí nedaří nastolit ve třídě podobnou atmosféru při 

jejím způsobu vyučování! 

 

Druhý den dopoledne měli ve třídě osobnostní výchovu.  

Zajímalo jí, jak se k výzvě postavil Přemek. Postupně jí stoupalo sebevědomí a 

pomalu začala věřit, že ho na konci měsíce porazí. 

Takže vědět, co se děje v táboře nepřítele, považovala za dobrý krok. 

 

Když byl Přemek vyzván, jak postupuje s projektem, chtěl všechny své pocity na 

ní vybalit. Ukázat spolužákům, že učení může být fascinující a že můžeme zažívat 

to „flow“.  

Ten termín si zjistil, když se připravoval na další diskusi s Avatary ve skupině o 

práci. 

Flow je prý stav, kdy se tak zaberete do nějaké práce, že nevnímáte, jak čas 

utíká, neřešíte, že se námahou potíte, že Vás bolí záda. Prostě jste plně ponoření 

do práce (i čeština používá termín spojený s tekutinou). 

Přemek věřil, že „být ponořeni“ do probíraného tématu, že by bavilo i ty největší 

ignoranty ve třídě. Ale hlavně, věřil, že by se jim to úplně samo ukládalo do 

hlavy. 

 

Už od školky byl Přemysl takové divné dítě. Nemyslel si, že by dělal nějaké 

problémy, snadno se učil, mnohdy znal odpověď dříve, než paní učitelka 
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dokončila otázku. Ale po určité době ho přestalo bavit hrát hru s tím typem 

pedagogů, kteří předstírali, že se snaží probudit aktivitu v žácích, ale ve 

skutečnosti kladly totálně návodné otázky a vyvolávali je do té doby, než někdo z 

dětí neřekl to, co chtěli slyšet. Měli rádi, když odpovídali celou větou a pokud 

možno tak, jak to sami předchozí hodinu diktovali. 

Přemysl a někteří další děti to rychle vycítili, že spíš než přijít na odpověď šlo o 

to, uhodnout, co chce učitel slyšet. 

 

Naštěstí byli i učitelé, kterým Přemek zlepšoval náladu. Byli rádi, když reagoval 

jinak, než většina ze třídy, nebo když zareagoval alespoň on.  

 

Ne že by ho to příliš zajímalo. Přišlo mu jich zkrátka líto, když už se snažili a 

přišli s jiným příkladem, či situací, než na kterém látku předtím vysvětlovali. 

 

Byl to od něj čistě bod za snahu. 

 

Ale nejlepší učitelé byli ti, které jeho otázky inspirovali. Kteří se s ním pustili do 

diskuse. To bavilo i třídu. Ale jen tehdy, když takzvaně zdržoval od probírání 

nové látky. Nebo že mohli sledovat, kdo ve slovním souboji vyhraje. Ale jejich 

podpora trvala jen do té doby, než zazvonilo na přestávku, či na oběd, to už ho 

spolužáci okřikovali, ať nezdržuje. 

Ale copak šlo jen tak přerušit tok myšlenek, nebo skončit, když člověk přijde na 

argument, či nápad, které by celý problém osvětlily? 

Někde četl, že se tomu říká AHA efekt. V této situaci se přece skončit nedá! 

 

Přesně toto zažíval s jejich mentorem ve virtuální firmě Kham a to všechno chtěl 

se svou učitelkou a spolužáky nějak sdílet. 

--------------------------------- 

Valil to na ně jako lavinu, skákal z jednoho postřehu a zážitku na druhý a 

najednou mu došla řeč.  

Když viděl ten její kyselej ksicht, s jakým ho poslouchala. Když slyšel ty její 

bohorovné kecy o tom, jak je ráda, že na tom pracuje a že je něco jiného s pěti 

lidmi a s plnou třídu atd. atd. byl nešťastný a strašně zklamaný. 

Tak přestal, pokrčil rameny a sednul si. Po zbytek hodiny už ani nepípl. 
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„Chápeš to?“ vyhrknul na Honzu, když se v šatně přezouvali na cestu domů. 

„Ona to brala jako kritiku své práce!!! Ne aby se zajímala, čím to a jak to.“  

 

„Pochop to,“ začal po chvíli Honza, „ona prostě žárlila. Když jsi jim o tom všem 

začal vyprávět, jak je to skvělé, jak nás to téma baví. A jak jí tak šacuju, tak 

udělá všechno proto, abys nevyhrál, aby se nemusela měnit a učit jinak“ zakončil 

své hodnocení situace. 

„Pokud k tomu nepřistoupíš jinak…,“ řekl Honza tajemně. 

 

„Počkej, jak to myslíš? protáhl Přemek udiveně obličej. „Já mám přece pravdu, 

vždyť jsi to sám zažil?“ obořil se na Honzu, „to jako mám podle Tebe ustoupit 

jenom proto, že je to kráva? Navíc žárlivá, pokud jsi to dobře odhadl?“ 

„Ani omylem! To se na to Kámo radši rovnou vykašlu!“ Bylo to venku. Honza 

pokrčil rameny a vymluvil se, že ještě někam musí a zmizel. 

 

„Zrádce!“ potichu si ulevil Přemysl. Štvalo ho, že zrovna on, nejlepší kámoš a 

místo, aby se ho zastal, tak žvanil něco o tom, že to dělá blbě. 

„Jasně!“ Ne ona, ale Honza na mě žárlí!“ začal ho podporovat nějaký hlas ve 

něm.  

Kdyby tady byl aspoň brácha, ten Vitanovou zná, ví jaká je p…. 

 

Celý večer měl Přemek blbou náladu. Tak blbou, že vůbec neměl chuť jít do 

virtuálního světa firmy Kham s Avatarem Bushmanem, aby zjistil, který nápad na 

pomůcky pro nevidomé postoupil dál. Ani neměl chuť sledovat další video o 

Design Thinkingu. 

 

Stále se mu před očima odehrávala scéna s Honzou. To mu vážně závidí, že si 

hraje ve virtuálním světě s dospělými a navíc dostane virtuální peníze? Pokud by 

ovšem jeho návrh řešení přijali. 

Nakonec v něm zvítězilo předsevzetí, že to spolu s Mirkem dokončí, aby Honzovi 

dokázal, že má pravdu on a ne Vitana!“ 

Když vstoupil do virtuálního světa firmy Kham, hned na recepci měl vzkaz, který 

na něj neustále blikal. 
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Dlouho se nerozmýšlel, možná se to jeho dilema s Honzou vyřešíme samo tím, 

že firma vybere takový projekt, na který svými dětskými silami nemají a bude to. 

Ještě než zprávu otevřel, probíral si v duchu, ke komu by se přidal? 

Nejhorší na tom výběru bylo, že ať si lámal hlavu, jak chtěl Wolfi, Červánek ani 

Frída nepracovali na projektu, kde by se mohl se svými nenahraditelnými 

zkušenostmi uplatnit Mirek a to by mu bylo moc líto. Mirek byl fajn kluk a mohl 

by to být i dobrý parťák, když by se rozloučil se spoluprací s Honzou. 

Wolfi řešil aktivity během řízení vozu, čemuž popravdě řečeno nerozuměl ani on, 

Červánek pracovala s malými dětmi, ale nevidomých bylo asi minimum, ne-li 

vůbec nikdo. Ne, že by žádný nevidomý kluk nebo holka neměli potíže s 

dýcháním, ale podle toho, jak se o Mirka starali rodiče, Přemek pochyboval, že by 

ho pustili samotného někam k oceánu. Navíc vůbec netušil, jak mohou nevidomí 

plavat v oceánu, když nevidí, že se blíží vlna, aby nadskočili, aby je vlna 

nepřevrátila. Dobře si vzpomínal, jakou srandu při nadskakování při procházející 

vlně zažili a jak dokáže taková oceánská vlna podrazit nohy. Moře, to byla 

hračka, ale oceán, to už bylo něco. 

A Frída? Vedle toho, že se do něj minule uštěpačně pustila, tak čtenářskou 

gramotnost znal ze školy, ale Mirek nebyl naštěstí hluchoslepej a žádného 

hluchého ve škole neznal.  

S těmito obavami otevíral interní poštu.  

„Vážený pane Bushmane“ stálo v záhlaví zprávy, protože byl text v angličtině, 

Přemek si pro jistotu v dalším okně otevřel internetový anglicko-český slovník, 

kdyby některým slovům nerozuměl. Dál text pokračoval těmito slovy, „po 

důkladném posouzení vašich dosavadních kroků, kam se v rámci Design 

Thinkingu Vaše nápady na pomůcky pro nevidomé vyvíjely, jsme se rozhodli s 

Vámi nadále spolupracovat na vývoji deskové hry. Mnoho štěstí vedoucí R&D 

oddělení firmy Kham.  

A bylo to. Mirek i projekt je zatím zachráněn. 

--------------------------------------- 

 

Ten samý den (13.den) večer, v Světanině bytě. 

Tentokrát chvátala, takže udělala studenou večeři a proto ani nenadávala, když 

si její syn Radek vzal talíř do dětského pokoje.  

Rychle umyla nádobí a v příslušnou večerní dobu se Světlana přihlásila na další 

hodinu do online kurzu. Ale byla v ní malá dušička, protože se tentokrát 

přihlašovala z domova, bez přítomnosti Břetislava a též věděla, že není 

dostatečně teoreticky připravena. Neprohlédla si všechna videa. 
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Patrně se přihlásila dřív, protože kolegové zatím chyběli. Mentor měl u sebe 

tablet a kreslící pero a za jeho zády byl digitální flipchart.  

Cokoliv napsal, či nakreslil, se objevilo na flipchartu, aby mohli interaktivně 

reagovat. 

Když byla skupina kompletní a pozdravili se a hned se pustili do práce.  

 

"V předešlé diskusi," zahájil mentor cvičení, „jsme se zkusili podívat na podstatu 

práce z různých víceméně filosofických hledisek. Použili fyzikální vzorec, kdy 

velikost práce je určována SÍLOU nebo z mentálního hlediska ÚSILÍM, které je 

aplikováno na PŘEDMĚT nebo MYŠLENKU buď po nějaké fyzické, reálné dráze, 

nebo na SOUBOR KROKŮ vedoucích k zamýšlené ZMĚNĚ (tvaru, vlastnosti 

apod.)." 

Jak mluvil, současně psal tato slova na tablet a tato vyřčené termíny se 

objevovaly na tabuli za ním. 

 

"Dále jsme v rámci diskuse společně konstatovali, že faktory, které z 

kvantitativního a kvalitativního hlediska práci ovlivňují, jsou: 

   FYZICKÉ a DUŠEVNÍ PŘEDPOKLADY, DOVEDNOSTI, případně PRAXE, PLÁN a 

KONTROLA, nebo ZPĚTNÁ VAZBA,“ vyjmenovával hesla mentor a opět se 

objevovala na tabuli, aby je měli stále před očima. 

Po pár vteřinách se mentor opravil: „Lépe řečeno ovlivňují efektivitu, s jakou 

bude práce vykonána." 

 

"Asi se shodneme na tom, že ač jste zaměstnavatel nebo podnikatel, tak i 

zaměstnanec pracující v úkolu, všichni máte zájem na co nejvyšší efektivitě. 

Neboli udělat práci s co nejmenšími náklady, případně nasazením, při zachování 

požadované kvality." 

 

Slova se ujal vynálezce Václav: "No práce se dělá mnohem snáz, lehčeji neboli s 

méně vynaloženými silami fyzickými i psychickými, či s nižšími náklady, když je 

dopředu promyšlena. 

 

Za ta léta přípravy výtvarných a kreativních aktivit už měla Světlana zkušenost s 

tím, že nelze promýšlení nějaké tvorby redukovat jen na výrobní výkres. Ale že 

je třeba si podrobně promyslet i celý postup, krok za krokem, aby si člověk 

přesně uvědomil, co má napsat na soupis, co si děti musí na příští hodinu donést 

z domova. Jedna zapomenutá věc a pak lítání po kolezích, kdo z nich má kapesní 

nožík na zakrácení lékařské špachtle na míru. To už by nechtěla zažít znova.  
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"Dobře, a k jakému z už definovaných faktorů byste tuto úvahu zařadili?" 

nenechal je oddychnout mentor.  

 

"Já si myslím, že to spadá pod PLÁN," vzala jí větu z úst Gabriela. 

 

Myslím, že můžeme postoupit dál," vrátil je zpět do reality mentor, "asi všichni 

chápeme, že Fyzické a duševní předpoklady pro danou práci positivně ovlivňují 

efektivitu práce. A čím jsou pracovníci vybavení lepšími dovednostmi, mají větší 

praxi, tím mohou vynakládat menší sílu, či úsilí a práce trvá kratší čas, na pohyb, 

či postup po dráze z výchozího ke konečnému stavu." 

 

Všichni pokývali hlavami na výraz souhlasu.  

 

"Ale jinak, představte si, že jste podnikatelé, máte zavedenou výrobu. Jak 

ovlivníte, aby Vaši zaměstnanci splňovaly takové fyzické a duševní předpoklady, 

aby se Vám snížili náklady práce?" vyzval je mentor k diskusi. 

 

Nešlo o to, jak upravit předpoklady pracovníků, ale jak upravit práci, aby 

splňovala dané předpoklady zaměstnanců! 

 

"Myslím," řekla do pauzy Světlana, "že na tento problém platí staré přísloví - 

Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Jinými slovy, pokud 

chceme snížit náklady na práci, hledáme způsob, jak snížit nároky na práci tak, 

aby ji zvládli i méně zdatní zaměstnanci (fyzicky, či mentálně), kteří mají menší 

mzdové požadavky, anebo schopní zaměstnanci jí díky té úpravě práce udělají za 

daný čas víc ." 

 

„Například změnou organizace práce,“ doplnil ji Michal, „práce se rozdělí na 
drobné úkony. Ty co zvládnou zaměstnanci se středními předpoklady necháme, 

ať dělají oni a ty náročnější outsourcujeme." 

 

"Akorát to bude chtít lepší logistiku, přípravu práce,“ zapojila se do diskuse 

Gabriela. 

 

„Zkusme se nyní podívat na to, jak pracovat s tou dovedností při hledání 

způsobu, jak snížit náklady práce. Měli byste nějaký nápad a praktický příklad?" 

znovu je nutil k hlubšímu zamýšlení mentor. 
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"Z hlediska naší kategorizace, jaký faktor je k této změně práce potřeba?" zeptal 

se mentor. 

 

"Asi PLÁN a logistika, což je taky určitý druh plánu jen s příjmem aktuálních 

informací, se zpětnou vazbou,“ zareagovala Gabriela, která se v té výrobní 

diskusi mezi kolegy taky trochu ztrácela. 

„Tím, že na výrobku dělá více lidí než předtím, je třeba zvýšit kontrolní činnost a 

sběr dat pro získání zpětné vazby," dál doplnil jí Michal.  

 

„Myslím, že pro tento večer jsme udělali veliký kus práce,“ zastavil diskusi mezi 

dvěma technikami pan Stanislav. 

„Co je třeba, abyste si z této diskuse odnesli je, že nároky výroby stoupají, 

technologie se stále vyvíjejí, ale člověk, zejména ten průměrný, či klasický 

zaměstnanec tomuto tempu přestává stačit.“ 

S těmi slovy se podíval na miniobrazovku vynálezce Václava a pokračoval:“A díky 

rozvoji ICT naše společnost poprvé ve své historii stojí před možností tuto stále 

se více rozevírající mezeru dlouhodobě zavřít. A jak, to si řekneme příště,“ 

zobecnil jejich postřehy mentor. 

 

Když viděl, že už nikdo nemá chuť ani energii zahájit nový spor, tak dodal: „Pro 

příští hodinu budeme potřebovat, abyste si pročetli studijní materiály, které máte 

na našich stránkách k dispozici. Bez informací z nich téměř nemá cenu, abyste se 

příští diskuse účastnili,“ pobídl a zároveň je varoval pan Stanislav. Pak se 

rozloučil a odpojil se ze SKYPE.  

 

14 den. What’s Up s Mirkem, výběr hry 

Tento den měli ve škole dělené hodiny a ve většině z nich byl Přemek a Honza v 

opačných skupinách. To bylo poprvé, kdy to Přemkovi ani nevadilo. Ta roztržka 

ho ještě pálila, tak byl i vděčný, když se spolu moc nebavili. Odpoledne měl 

Honza grafický kroužek, tak po obědě jel počkal u šaten až šel domů Mirek, aby 

mu sdělil, jak dopadli s projektem. 

Nechtěl Míru zatěžovat teorií Design Thinkingu, ostatně to byla jeho starost, aby 

se projekt vyvíjel podle požadovaných pravidel. V této fázi s ním potřeboval 

probrat, na jaké typy deskových her by se zaměřili. 

Míra se trochu ošíval, jako by nebyl ve své kůži. "Děje se něco?" pátral po příčině 

Přemek. 
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"Víš, jsem s mamkou dohodnutý, že po obědě půjdu hned domů. Ona na mě 

vždycky čeká a je nervózní, když se někde zdržím. To víš, má o mě strach,“ 

snažil se vysvětlit okolnosti Míra a nechtěl staršího kamaráda urazit. 

" Promiň, ale jestli by ti to nevadilo, třeba ve tři bychom se spojili přes internet. 

Pak se na to budu moct soustředit, " navrhnul Přemkovi řešení a prchal ze školy. 

"Né, v poho, jasně. Já se omlouvám, neuvědomil jsem si to, promiň," omlouval 

se mu Přemek a za pochodu k zastávce busu se dohodli na what's upu. 

Pár minut po třetí se Přemkovi Míra ozval: "Tak jsem tady, úkoly mám hotový, 

ale zítra píšeme písemku, tak bych potřeboval v 16hodin končit." 

"Né, to stačí bohatě," uklidňoval ho Přemek, "prosím Tě oč mi jde, jak víš, v té 

firmě mi sdělili, že se máme věnovat vývoji deskových her,“ snažil se Míru uvést 

do kontextu. 

"Víš, deskové hry hrajeme a známe je všichni, ale asi bude potřeba upravit 

pravidla, vyměnit kostku a figurky nebo jiné herní prvky udělat tak, aby se 

nepřevrhly,“ zkoušel odhadnout směr vývoje hry Přemek. 

"Já bych pravidla neměnil, abychom mohli hrát společně. Já vždycky hraju 

s našima," oponoval mu svým názorem Mirek. Co se týče ostatních věcí, musím 

se nad tím zamyslet, co mi dělá největší problémy. Ale asi je to nejlepší to 

zjišťovat přímo při hře,“ uvažoval nahlas Mirek. 

"Okej, tím líp, aspoň budeme moct testovat ty nápady společně,“ spokojeně 

ukončil tuto část rozhovoru Přemek.  

"Takže jsme dohodnuti, začneme makat na deskových hrách. Zkusme si do příště 

promyslet, jestli by mělo jít o staré nebo o zcela nové hry,“ naznačoval další 

téma úvah v rámci projektu Přemek.  

"Jak jsi na tom s časem? Myslíš, že bychom se mohli sejít, či se zase takhle spojit 

v neděli?" zajišťoval možnosti Přemek. 

"Já myslím, že by to šlo, na neděli nic doma naplánovaného nemáme. Ale ještě si 

to potvrdíme,“ chtěl si ponechat určitý prostor pro schválení rodiči Mirek.  

"Skvělý, takže si to potvrdíme," souhlasil Přemek, "a prosím nezapomeň 

pouvažovat nad těma změnama. Díky a zatím se měj. Krásně jsme to do čtyř 

stihli,“ ukončil spojení přes What's up Přemek. 

BrainSwarming 

Přemek měl čas, žádná písemka na obzoru nehrozila a úkoly na další den měl 

hotové už z minula, tak si jen tak přemítal, co bude dělat. Honzovi volat si 

zakázal, když stojí na straně Vitanové, byť o tom už nebyl tak skálopevně 

přesvědčený. Třeba se jen nepochopili anebo se mu tím snažil Honza naznačit 
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něco jiného. Ale pak mu to má říct rovnou a ne nějakými náznaky, sám se sebou 

si diskutoval Přemek. 

Pak si vzpomněl na svoje předsevzetí, že si prohlédne doporučená videa, aby ho 

mentor nezkritizoval, že opomenul nějakou zásadu Dedign Thinkingu.  

Vstoupil do virtuálního světa firmy Kham a opět tam na něj čekala zpráva. 

Úplně ho polilo horko. Že by se s tím minulým dopisem spletli a nyní mu píší, že 

má dělat jiný projekt? 

Nejradši by odtud utekl, ale co by tím dokázal? Celou noc by na to musel myslet 

a hlavou by mu vířily šílené myšlenky.  

To nemělo cenu, ať se stane to, co se má stát a s tímto předsevzetím vzkaz 

otevřel. 

Byl to dopis od Frídy, co k němu byla tak uštěpačná a minule ho popichovala. 

Psala mu, že její projekt s pomůckami pro neslyšící firma nepustila do další fáze, 

tak se ho chtěla zeptat, jestli by nemohla jít k němu do týmu. Že nevidomí jsou z 

jejího pohledu nejblíže, protože jsou omezeni komunikačně a ne hybností, takže 

by mohla být pro jeho projekt přínosem.   

Její Avatarka se mu nelíbila. Byla záměrně nehezká jako kdyby krása byla něco 

špatného. Sice nebyl jako jeho brácha, ale nechtěl se furt hádat s nějakou 

ošklivou feministkou. 

Navíc měl problém s tím, že by jí vlastně musel říct, že podvádí, že mu je teprve 

11 a že používá Avatara svého staršího bráchy, co je na škole v terénu. Takže 

mohlo hrozit, že Frída to napráská mentorovi a jeho vyhodí taky a navíc nebude 

moct sbírat informace pro svoji prezentaci. 

Na druhou stranu si uvědomoval, že zaměstnání v budoucnosti, i na pozici 

freelancera bude vyžadovat spolupráci lidí různých názorů a povah z celého 

světa, takže získat zkušenosti v této oblasti by mu určitě v souboji s Vitanou 

pomohly. 

Bylo to velmi těžké rozhodování a cítil, že by potřeboval radu ostatních 

kamarádů, minimálně od Honzy. Protože jak říkával Přemkův děda, "ráno je 

moudřejší večera", rozhodl se to zatím nechat být a přešel do knihovny firmy, 

aby se dozvěděl něco o nových postupech, jak hledat řešení na problémy. 

 

--------------------------------- 



68 

 

5.  kapitola – Úvod do Průmyslu 4.0 – analýza odborné literatury, 

které pracovní úkony lze a které nelze převést na roboty a AI 

Freelancing – pravidla tvorby deskových her  

 

16. den ráno ve škole - Robot Golem a nábor spolužačky do týmu 

"Tak jak to včera šlo?" zeptal se Přemka ráno před šatními skříňkami Honza. 

Přemek měl ještě v živé paměti jejich hádku, jak se postavil na stranu Vitany i 

když tvrdil, že ví, že ona není v právu. A znovu otevírat tuto ránu nehodlal. Na 

druhé straně pro svůj nový plán Honzu potřeboval. 

 

Tak jen velmi stručně poreferoval o posledním vývoji a šel si sednout do lavice. 

Měli hodinu Dějepisu, zkoušenej byl minule, tak chtěl ten čas využít k 

přemýšlení, jak s Honzou znovu začít spolupracovat a přitom, aby se nedalo říct, 

že dolejzá.  

  

"Víš", pošeptal Honzovi, "byť projekt zatím postupuje, já vlastně nevím, co bych 

z toho měl v rámci té prezentace říct." 

„I náš mentor mě utvrdil v tom, že to, co se učíme dnes, nám skoro k ničemu 

nebude, tedy aspoň většině z nás. Ale co bychom umět měli, to zatím ani 

netuším. Jak to tak šacuju, tak budoucnost je asi v práci na počítačích a v 3D 

tisku." 

 

"To jako, že se budeme všichni živit jako ajťáci?" pobouřeně se na něj naklonil 

Honza. A oba se podívali na jejich třídního exota, matematického génia George, 

který programoval zpaměti a byl schopen do rána udělat apku téměř na cokoliv. 

Ale když měl něco nakreslit, zmohl se maximálně na pyramidu na poušti. 

 

"Máte k tomu něco pánové?" vytrhla je z úvah učitelka Vitána. "No, zrovna 

uvažujeme, paní učitelko," pokusil se Přemysl o provokaci, "jestli by se ve 

středověku uchytil tady náš ajťák George?" a doufal, že tato nahrávka učitelku 

odvede od snahy ověřit si, zda ví, co se právě probírá. 

 

Když všichni spatřili učitelčin udivený obličej, snažili se jí pomoci. "Přémovi 

hrabe, paní učitelko," ozvala se Zlatka, které  provokativně říkali EURO. „Jak jste 

mu dala za úkol do konce měsíce, aby nám ukázal, jak se bude pracovat za 10 

let a co se k tomu budeme muset naučit. Tak si to patrně zkouší představit i v 

období několik staletí dozadu,“ dodala posměšně. 
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Učitelka Vitána se snažil gestem všechny utišit a pak se rozpovídala: "No 

mechanické počítací stroje se dochovaly z různých období naší historie, ze 

starověkého Řecka, Egypta i renesance. Asi znáte Da Vinchiho stroj na 

automatické počítání ušlých kilometrů a v tomto směru měli zajímavé zařízení už 

i Římané.“  

Přecijen se Světlaně ty hodiny diskusí s Břetislavem hodily, ale opotila se až na 

zádech. 

 

„Ale co se týče určité formy umělé inteligence, víte, kdy se poprvé objevila tady 

na našem území poprvé? otevřela diskusi Světlana. 

 

Všichni začali vykřikovat různé nesmysly, jako že kůň Šemík, protože rozuměl 

Horymírovi, další tvrdil, že něco musel mít Žižka, když všechny porážel, jiného 

napadly čarodějnice. 

 

"Za primitivní formu umělé inteligence můžeme považovat Golema rabiho Löwa z 

rudolfinské Prahy," prohlásil do všeobecného mumraje náš ajťák George. 

„Dokázal plnit pokyny člověka podle nějakého programu, patrně podobně jako 

dnešní ozoboti a měl asi i nějaká pohybová čidla, která mu umožňovala 

pohybovat se nezávisle na člověku. Alespoň na elementární úrovni nezávislého, 

autonomního rozhodování, když dokázal nosit vodu z Vltavy do rabiho domu.“ 

Problém byl, že neměl zpětnou vazbu a sám se nedokázal vypnout a pokračoval, 

dokud nedostal jiný příklad. To zapříčinilo, že nosil vodu tak dlouho, až vyplavil 

celý dům. Proto ho musel rabín Löwy vypnout.  

Dalo by se to tehdy řešit nějakým paprskem, který by, když stoupla hladina nad 

určitou hranici, přestal svítit. Ale to je řešení jen pro tento jednoduchý pracovní 

úkon a Golem byl víceúčelový robot,“ zakončil svoji přednášku George 

 

Nastalo hluboké ticho. První se probrala Světlana: "Tady vidíte ukázkový příklad 

mezioborového propojení" ale doufám, že tuto ICT analýzu nebudete používat, až 

vás budu zkoušet z tohoto období. 

 

A v duchu si předsevzala, že tento příklad si musí zapamatovat a použít ho v 

diskusi v rámci online kurzu. 

 

"Kašli na ní, Euro je kráva," snažil se Přemka podpořit Honza.  

"Já vím," odpinknul to s na povrch klidnou tváří Přemek, ale v duchu byl 

překvapený, jak se trefila. Netušil, že si na ten úkol vůbec pamatuje. 
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Nábor nové parťačky Zlatky 

Po vyučování se všichni tři Přemek, Honza i Mirek sešli v jídelně na operativní 

poradě. Mirek měl odpolední vyučování, tak nechvátal domů a mohli jeho polední 

přestávku použít na poradu.  

V krátkosti jim Přemek vysvětlil postřehy z BrainSwarmingové metody a 

navrhnul, že Honza by se soustředil na designové řešení hry a on že bude 

přemýšlet o pravidlech. A že společně, ale už na sobě nezávisle budou 

konzultovat problémy ve svých oblastech s Mírou. Navrhovaný přístup oba 

odsouhlasili, byť Honza upozorňoval, že má taky nějaké nápady, které by se v 

úpravách těch pravidel daly použít.  

"Co děláš! Vždyť jsme dva! To je jasné, že si budeme nápady sdělovat, nejde o 

soutěž. Ale abychom si rozdělili úkoly a role. Víš jak jsme se minule přeli, kdo je 

šéf. Teď jsme šéfové oba,“ smál se Přemek s mírným popíchnutím v hlase.  

Poté jim stručně vyložil situaci s žádostí Frídy. A protože jsou parťáci, chtěl, aby 

se k tomu riziku, že je Frída práskne vyjádřili. 

"No Avatarku má skutečně hnusnou, ta by se líbila Euru, dělal si z toho srandu 

Honza. Mirka přirozeně srostlé obočí a chlupaté nohy její postavičky netrápily, 

tak se soustředil na její vklad. "No je fakt, že čtenářská gramotnost, zvláště když 

si nemůžeme pomoct s návodnými obrázky, je pro nás slepé důležitá. Kór kdyby 

mi poradila nějaké fígle,“ zašklebil se Míra, " čili za mě bych to risknul. " 

"Já jsem svůj názor řekl, navíc mě ve vymýšlení techniky upevnění figurek 

omezovat nebude, ta bude asi do práce kecat Tobě,“ shodil za sebe problém ze 

stolu Honza. 

S tím se rozešli. Honza měl nepovinnou hodinu kreslení a Míra šel na další 

hodinu. 

Přemek si v hlavě sumíroval, co a jak Frídě odpoví, že si nevšiml, že u šaten stála 

Euro, tedy Zlata. Bavila se s kámoškou, ale když Přemka uviděla, jak odchází, 

rychle se s ní rozloučila a pomalým krokem mu zkřížila cestu. 

 

„Ahoj Přemku,“ pozdravila ho s širokým úsměvem a současně si naučeným 

pohybem prohrábla vlasy. Přemek si musel přiznat, že to na něj docela zabíralo. 

„Nazdar,“ vyhrkl , protože se mu zachvěl žaludek a v krku se mu udělal knedlík. 
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„Promiň, že jsem si z Tebe na dějáku utahovala, ale mě by fakt zajímalo, jestli jsi 

už na něco přišel, co by se nám hodilo do budoucna umět,“ snažila si Přemka 

naklonit. Patrně se bála, že na ní bude oprávněně hnusnej. 

„Proč Tě to zajímá?“ pokračoval Přemek ve svém rádoby odměřeném přístupu. 

Nehodlal na všechny strany roztrubovat, že chodí za pomoci bráchova Avatara na 

web, kam mohou jen dospělí. Nebylo to nic sprostýho, ale znáte ženský. 

„Já nejsem proti Tobě, i mě štve, že se učíme pořád postaru. Když poslouchám 

svoji sestřenici, co se učí v Londýně, tak jí závidím. Víš, že skoro nedělají domácí 

úkoly, ale jen projekty?“ zkusila to z jiné strany. 

„To my se zmůžeme maximálně na laboratorky, nebo na projekt z biologie. Že se 

tím prý učíme prezentovat své myšlenky. Pche,” ohodnotila chabý pokus 

modernizovat výuku těmi aktivnějšími učiteli. 

“Víš, já bych si ráda vymyslela nějaký projekt, který něco skutečně řeší a ne, že 

pes nemá na rozdíl od kočky zatahovací drápy. Ale koho zajímá, že má 

samočisticí srst a nemusí se furt olizovat?“ nadhodila v podstatě řečnickou 

otázku. 

„No třeba toho, kdo chce do znalostní soutěže,“ nedal se odbýt a držel si svoji 

linii nezájmu Přemek.  

 

Zlata měla tátu Angličana, takže každé léto trávila ve Velké Británii. Díky tomu 

skvěle válela angličtinu, ale byla dobrá i na matiku. Bylo vidět, že se má kde 

inspirovat, co ve světě letí a bylo jasný, že v životě udělá kariéru.  

Úplně si jí dovedl představit, jak maká v nějakém grafickém nebo filmovém 

studiu v zahraničí. Absolventka špičkových škol, se spoustou zahraničních stáží a 

s kámošema po celým světě. Na Přemkův vkus byla příliš ambiciózní, vždycky 

věděla, co chce a nedělalo jí problém si o to říct. Nic pro jeho slovanskou náturu. 

Ale v minulém pololetí Přemka docela překvapila. Dělaly s holkami projekt o 

historii architektury, a jak dokázaly ve 3D prezentovat interiéry různých 

historických budov, to koukal. Prý tu animaci dělala ona sama. 

Hodila by se jim ta její angličtina, kór když by odteď musel své nápady obhajovat 

a vysvětlovat Frídě. Odborná angličtina byla trochu něco jiného, než komunikovat 

při střílečkách v online hře . 
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Začal jí tedy vyprávět, jak mu brácha pomohl, když mu ukázal ten virtuální svět. 

Bomba byla, že věděla, o čem mluvím, protože se s kámoškama z Anglie 

scházely v Second Lifu. 

Tak mohl rovnou přejít k tomu „jobu“ pro firmu Kham. 

"Víš co je zajímavý?" zeptal se jí, když se usadili na čtyřce autobusu, který je 

vezl domu, „ten mentor se nás nesnaží nachytat na to, co nevíme, ale posuzuje, 

jak jsme využili nastudované přístupy v našich projektech. Můžeme říkat úvahy a 

postupy, které nás napadly a na nich si odvozuje, jak dodržujeme pravidla 

Design thinkingu. Absolutně si nedovedu představit, ze by v nějaké firmě a natož 

u nás ve škole by nechali průběh na nás a na tom, co nám jde nejlíp.“ 

“Navíc tím, že to není ukázka toho, kdo co ví, ale hledání řešení různých 

problémů, nemáme mezi sebou potřebu se ukázat, soutěžit,“ snažil se jí 

načrtnout atmosféru během mítinků. 

„Já chápu, že tam jsme jen ti, koho to zajímá, kdo si chce touto cestou vydělat 

virtuální peníze, což já zrovna nepotřebuju," podotknul Přemek, aby si 

nemyslela, že to dělá kvůli prachům, „takže se to nedá porovnávat.“ 

"Víš, ale bavilo by mě, kdybychom i u nás ve škole jen nezjišťovali, co nevíme, 

ale naopak co umíme použít . Společně něco vymyslet a obhájit to."  

 

„Poslyš Euro, teda Zlatko, nechtěla bys mi pomoct s tou angličtinou?“ vybalil to 

na ní Přemek. 

----------------------------------- 

 

Sedli si před bráchův počítač, přenesli se a do firmy Khan. Přemek ji ukazoval, co 

se tam děje, projížděli nahrávky z diskusí a postupně jí vysvětloval, jak pravidla 

Design Thinkingu, tak ji seznamoval s vývojem ostatních projektů. 

Ten jejich si nechal na konec. Protože věděl že Zlata je mnohem lepší i v psané 

angličtině, poprosil jí, zda by toto jeho vyprávění zároveň nějak nepřepisovala do 

dopisu Frídě. 

"To by asi neměl být problém. Víš, že dokážu, když na mě mluví naši, 

komunikovat s nimi naráz a přitom jim odpovídat každýmu v jejich rodné řeči?" 

pochlubila se. 
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Přemek se v duchu ujistil, že zapojit Euro, teda Zlatu byl dobrý nápad. 

Začal jí vyprávět proč a jak oslovili Míru, jak byli u něho doma a co vzešlo za 

nápady z průzkumu v komunitě nevidomých. A skončil celý příběh dnešní 

dohodou o rozdělení úkolů. 

Též ho zajímal Zlatin názor na riziko spolupráce s Frídou. 

"Samozřejmě, že můžeš hodně ztratit, ale pokud by jí projekt zaujal, tak proč by 

ho bourala? " uvažovala Zlata.  

"Navíc nevíme,jestli takhle nerozeslala dopis i Wolfimu a Červánkovi, takže bych 

navrhovala poslat jí fakta, popis důvodů a argumenty pro zvolený postup, ať se 

rozhodne. A až teprve potom, když si plácnete na spolupráci, bych to na ní 

všechno vybalila. To už necukne." 

Tento postup se Přemkovi líbil. Pak se přesunuli k psaní dopisu Frídě. 

Navzdory vyprávění do toho Zlata potřebovala vniknout hlouběji, takže ho 

průběžně zastavovala, nechávala si věci a situace podrobněji vysvětlit a postupně 

formulovala text pro Frídu. To, čemu rozuměl, Přemysl kontroloval a když měl 

pocit, že to není přesné, tak jí danou věc vysvětlil jinak, z jiného úhlu pohledu. 

Pak si celý dopis ještě jednou přečetli a když bylo vše v pořádku, Přemek ho 

Frídě nechal v podobě zprávy na recepci firmy. 

Když bylo vše hotovo, Zlata se na Přemka obrátila s prosbou: "Já vím Přemku, že 

mě tady chceš mít na tu angličtinu, ale víš, že jsme s kámoškama dělaly ten 

školní projekt s 3D modely, co jsem animovala. Nejde o tu aplikaci, ale protože 

mě zajímá scénografie, tak jsem absolvovala online kurz o tom, jak se dělají hry. 

Chtěla bych na tom s Váma dělat,“ vysypala na něj. 

"Vždyť jsem to říkal, že je ambiciózní," řekl si v duchu Přemek, ale nahlas 

odpověděl: "No obecně se dá říct, že by obě skupiny měly být větší a ne, že se 

budeme s Honzou přít sami se sebou. A když jsme nyní potenciálně rozšířili tým 

o Frídu, tak by se to i hodilo. Ale je to i na rozhodnutí kluků.“ 

----------------------------------------- 

 

Ten samý den (16. den) opět v Břetislavově bytě 

Po společné večeři si Světlana s Břéťou sedli k počítači a po přihlášení se do 

kurzu se jim otevřela nabídka knihovny. Světlana věděla, že to doplnění 

informací potřebuje, protože měla pocit, že minule diskusi mezi Honzu a 

Michalem nestíhala, i když seminář jakž takž absolvovala díky určitému štěstí. 
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Zároveň věděla, že Břetislav bude potřebovat do té minulé problematiky trochu 

vniknout.  

 

„Mohli bychom to číst spolu a pak si o tom popovídat, jak jsme to kdo pochopili. 

Co říkáš?“ snažila se působit ležérně, ale ve skutečnosti si přála, aby jí Břetislav 

pomohl, si to ujednotit. 
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První články se týkaly poněkud obecnější problematiky spolupráce člověka s 

roboty. Autoři se snažili čtenářům vysvětlit, že automatizaci člověk využívá již 

nějakou dobu, aniž si to možná uvědomuje. 

Zdroj: Vědci pod mikroskopem, č. 1 – Vladimír Mařík - 6. prosince 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=gLeGQGghiuo   

 

“Potřebovala bych si okopírovat některé argumenty, které bych mohla použít ve 

své argumentaci,” zkusila mu načrtnout svůj záměr: 

 

Břetislav projížděl stránky takovým tempem, že ona stihla přelouskat s bídou 

půlku. Po nějaké době Břetislav prohlásil: “Myslím, že tohle by se na úvod dalo 

použít, že jako s počítači pracuje lidstvo už nějakou dobu a nijak jim neškodí, 

takže informatika je jedna z věcí, kterou v nějaké podobě budou potřebovat 

vždycky.” řekl a myší vysvítil danou pasáž. 

„Je nesmysl se bát, že by se byznys ochudil o zisky, konkurenceschopnost tím, 

že vyhodí lidi, když jim může ve slabých stránkách pomoci (zavedením 

technologií / robotů), aby měli více potenciálu pro ty lidské pracovní úkony, ve 

kterých jsou bezkonkurenční, nebo díky technologiím dokážou víc. 

Například méně chybové a efektivnější rozhodování za pomoci Analýzy obrazu 

(IA - Image Analyse) a kvalitnější počítačové mikrofotografie,“ snažil se Světlaně 

dovysvětlit svoji myšlenku  

„Rozumíš? Jedná se například o nyní již skvěle fungující a většinou nezajímavé 

rozšířené /vylepšené (augmented) technologie, které fungovaly už před 25 lety. 

Inženýři a designéři používali grafický design a modelovací software, chirurgové 

a doktoři využívali robotické lékařské nástroje, až po technologie vyhledávacích 

strojů, které umožňovaly vědcům najít relevantní informace.“ 

„Teoreticky tyto technologie vzaly těmto pracovníkům práci, ale ve skutečnosti 

jim v úhrnném efektu velice umocnily a rozšířily jejich schopnosti a možnosti.“ 

 

Zdroj: Davos světové forum – White Paper - The Future of Jobs Report 2018 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf   

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLeGQGghiuo
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
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„Nejsem žádná příznivkyně robotů, to asi víš,” okomentovala to Světlana, když si 

prostudovali některé materiály. 

“Taťka mi vyprávěl, jak inženýři trávili významnou část své pracovní doby 

počítáním odmocnin na logaritmickém pravítku a s logaritmickými tabulkami a bez 

jejich použití by se asi nic nepostavilo. 

“No vidíš,“ skočil jí do řeči Břetislav. „A pak přišly programovatelné kalkulačky a 

odmocnina byla záležitostí několika stisknutí tlačítek. A i když dnes řada lidí 

diskutuje o nebezpečí, které lidstvo čeká, když některé úkony převezmou počítače, 

myslím si, že neexistuje nikdo, kdo by dnes kontroloval výpočty po kalkulačce, 

jestli neudělala ve výpočtu chybu."  

“Já dneska normálně na kreslení obvodů do elektriky používám grafické počítačové 

programy a nedovedu si představit, jak dřív něco navrhovali, či rýsovali rýsovacími 

pery na pauzák,” pokračoval ve své představě Břetislav. 

“Já si ještě pamatuju, jak mi jednou táta ukazoval svoji rýsovací sadu, kde na 

různě silnou čáru měli konkrétní pero. A když udělali chybu, tak to museli z papíru 

vyškrábat žiletkou,“ navázala Světlana na téma.  

„To není zas tak stará historie,“ zasmál se Břetislav, „my se s tím na gymplu učili 

taky, naštěstí přišla revoluce a na výšce jsme už rýsovali na počítačích“. 

 

"Tady to krásně vidíš,“ zasmál se, "v něčem umělé inteligenci věříme, protože nám 

to ulehčuje život, přitom špatně vypočítaná statika a budova, či most se mohou 

zřítit. A v něčem, o čem víme taky houby, se bojíme, jako čert kříže. A budeme 

proti robotům a počítačům bojovat."  

Světlaně už začalo svítat, jak se k tomuto problému postavit na té hodině, aby po 

Přemkově prezentaci před třídou, mohla navázat a získat si ji na svou stranu.  

"Asi bude řešení v tom, začít rozlišovat. Jsou činnosti a pracovní úkony, které si 

jako lidi ponecháme, dále typy činností, na kterých budeme s roboty a počítači 

spolupracovat, třeba je budeme kontrolovat, nebo bude na nás se klíčových 

situacích rozhodnout, a současně vybrat úkony, které robotům v klidu zadáme a 

nebudeme je vůbec sledovat. Oni nám jen připraví podklady," uvažovala nahlas 

Světlana. 
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"Tady je to přímo napsané," ukázala na místo v textu na monitoru a začala to 

číst nahlas: "Dovednost v nových technologiích (Expert na AI a Strojové učení, 

Specialista na Big Data, odborník na automatizaci procesů, analytik informační 

bezpečnosti, Designer interakcí člověk – stroj a uživatelské přívětivosti /User 

experience/, robotičtí inženýři, Block-chain specialisté) je však jen jedna strana 

znalostní rovnice pro rok 2022, neboť stejně tak „lidské“ dovednosti jako je 

kreativita, originalita, iniciativa, kritické myšlení, umění přesvědčovat a 

vyjednávat, to jsou dovednosti, které rovněž zůstanou, či dokonce zvýší svoji 

hodnotu na trhu práce. Jako i schopnost soustředit se na detail, odolnost, 

flexibilita komplexní řešení problémů." 

Zdroj: Vítězslav Fejfar : Prognóza sto let po Čapkovi: Do roku 2025 budou roboty 

plnit 15 % celkových výrobních úkolů. Bulletin Průmyslu 4.0, 01/2020, str. 9. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-40-01-fin.pdf 

 

„To je přesně ono, Břéťo! Popisují nové typy zaměstnáni a pracovních činností, 

které nově vzniknou pro lidi typu našeho třídního génia George,“ mrkla na 

Břetislava a oba se té představě zasmál. 

 

„Ale zároveň se otevře prostor pro lidi, kterým matika, fyzika a programování 

nejdou,“ pokračovala, „všimni si, co říká Profesor Staněk: 

„Dnešní společnost je založená na anonymní produkci, kdy výrobci vymyslí 

inovaci, tu promítnou do výrobku a ten vám vnutí za pomoci reklamy.  

Pokud ho nechcete, tak vám vymyjí mozek a stejně ho koupíte i když je 

zbytečný. I když máte ve vašem mobilu ty stovky aplikací, používáte jich 

maximálně 12, 15, ostatní jsou zbytečné. Většina výrobků kolem Vás je 

zbytečných. Nikdo se Vás neptal, co potřebujete, jak vás uspokojí, jak mají 

fungovat. Mají uživatelsky přívětivý systém, je jednoduchý intuitivní? A proto 

hlavní parametr budoucnosti je individualizovaná produkce a personalizovaná 

spotřeba. To znamená, že je to vyrobeno podle vašeho přání, podle vašich 

představ.“ 

 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-40-01-fin.pdf
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„Teď pozor, teď to přijde,“ upozornil jí Břéťa na důležitou pasáž, kterou si myslel, 

že by mohla v obhajobě svého přístupu použít. 

 

„Představte si, že přijdete do malé firmy, která má 3D tisk, paletu nových 

materiálů, umělou inteligenci na sladění právních a ekologických předpisů. 

Naskenuji vám vaši nohu, předložím vám paletu materiálů, paletu forem. Vy si 

vyberete vlastní botu. Do hodiny máte hotový výrobek. Je přesně podle vašich 

představ, na míru přesně na vaše nohy. Je individualizovaný, je personalizovaný. 

Řeknete si daleká budoucnost. V Paříži už jsou dvě centra, která vám toto vyrobí 

za hodinu vašeho čekání. Za pár let to může být kompletní výroba. 

Ale pozor personalizovaná výroba znamená, že se změní komunikace vás jako 

zákazníka s vaším výrobcem. Nepotřebujete obrovské množství 

zprostředkovatelů, katalogy. Stačí ta malá firma, kde je člověk, který 

transformuje vaši ideovou představu do technické podoby, to je jedna z nových 

profesí.“ 

Zdroj: Peter Staněk 6.3. 2020 část 1. – Spoločnosť budúcnosti Inak. 15-20 min. 

http://youtube.be/_azCLo1w_j4  

 

„Podívej, tímhle si nakloním ty znuděné královny s nastupující pubertou. Lidé 

netechnického zaměření budou naopak využívat jiné své schopnosti jako je 

kreativita a empatie.“ 

„Či umění /mlít pantem/, jak by řekla naše kolegyně Marie,“ dodal Břetislav.  

„Nepřerušuj!“ okřikla ho Světlana a pokračovala v polohlasném předčítání dané 

pasáže. „Zkrátka dovednosti, které se týkají jednání s ostatními lidmi, dotazování 

se, co je skutečně trápí, dovedností a schopností spojených s vysvětlováním a s 

přesvědčováním,“ vyjmenovala Světlana vlastnosti, ve kterých ze svého pohledu 

excelují ženy. 

„A taky dovednosti spojené s přemýšlením a s používáním rozumu, čili s 

kritickým myšlením,“ oponoval bojovně Břetislav „Což některým půjde asi hůře,“ 

 

http://youtube.be/_azCLo1w_j4
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pokračoval ve svém popichování vůči ženské části lidstva Břetislav. „Ty boty 

musí být taky praktické, aby se daly nosit i venku, na sport, do přírody. K tomu 

nestačí jen design,“ snažil se argumentovat. 

„Ale tyto záležitosti musíš umět se zákazníkem prodiskutovat, aby byl s 

výrobkem spokojený i v době, kdy ho začne používat,“ reagovala pohotově 

Světlana. 

„Takže i umění diskuse a kritického myšlení by se měli ve škole taky učit,“ 

uzavřel jejich emotivní rozhovor Břetislav.  

Rozhodla se, že toto by mohla být jedna z věcí, kterými se bude snažit nastínit 

složitost problematiky vzdělávání Světlana, když jí a ostatní bude Přemek 

vysvětlovat, aby učila jinak.  

Navíc byla přesvědčená o tom, že ji podpoří spousta holek, byť byla jednou z 

těch, kteří se k jejich pasivnímu chování vyjadřovali kriticky. 

Zejména ony chtějí být kulturními antropoložkami, socioložkami, zkrátka 

vzdělávat se v humanitních studiích všeho typu. A jsou nyní terčem posměchu 

zejména mužských milovníků techniky a technologií. Rozděl a panuj byla stará, 

ale osvědčená technika, když o něčem měl rozhodovat kolektiv složený z lidí 

různých schopností a zájmů, jako byla třída na základní škole. 

Najednou si Světlana uvědomila, že pracovní prostředí s roboty, kdy nebude 

problém cokoliv vyrobit, bude naopak vyhledávat a žádat vědomosti o věcech, ze 

kterých některým lidem dnes vstávají vlasy hrůzou na hlavě. 

Zrovna minule byla svědkem rozhovoru dvou chlapíků na zastávce autobusu, 

když se trumfovali, kdo řekne větší blbost, kterou studenti a studentky 

humanitních studií zkoumají. Padaly názvy jako: 

* Prevence rizikové virtuální komunikace. 

* Legitimizace veganství v přátelském vztahu.  

* Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech.  

* Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa.  

* Specifická cvičení ve fitness centru z hlediska genderové perspektivy.  

Zdroj: Miroslav Macek: STŘEDEČNÍ GLOSY 5.02.2020 

http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=140340&menu=0  

 

http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=140340&menu=0
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Když se na to člověk podíval z této nové perspektivy, tak v rámci 

individualizované výroby i tato zjištění v rámci diplomových prací měla svoji 

zpeněžitelnou hodnotu. 

 

Břetislav ji vytrhl z přemýšlení otázkou, zda už mohou přejít ke studijním 

materiálům pro příští cvičení.  

"Jasně, promiň," horlivě souhlasila, "tohle by měly být podle mě informace o 

tom, jaké konkrétní úkony budou dělat roboti a počítače,“ odhadoval Břetislav 

"Podívej, tady píšou přesně to, co jsi mi říkala, že Vám na minulém cvičení slíbil 

mentor, že budete probírat," ukázal prstem a začal číst: 

"Kombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá 

robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou 

roboti realizovat stále složitější úlohy ... " 

Zdroj: Bečka, Zdeněk: Bezpečnost robotických pracovišť. Bulletin Průmyslu 4.0, 

02/2020, str. 4. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf  

"Vidíš a tady zase uvádí, že když některou práci bude za lidi dělat robot, budou 

se moct soustředit na složitější úkoly.“ 

"Pokud práci budou vykonávat automaty a roboty, operátoři budou zastávat práci 

seřizovačů, seřizovači úkoly inženýrů a inženýři práci expertů,“ odcitoval jsem 

jednu pasáž. 

 

"Podívej, tady!" vykřikl, "moc dobře vím, jak tvoje duše nesnáší programování. 

Ale toto tě uklidní," a začal číst jiný odstavec: "Ne každý operátor ale může mít 

„doktorát‘‘ z programování, tzn., jednoduchost aplikace bude klíčová vlastnost. 

Bude nutné, aby se roboty daly programovat intuitivně a rychle." 

Zdroj: Martin Baumruk: Nové technologie umožňují přejít od fixní k flexibilní 

výrobě, Bulletin Průmyslu 4.0, 02/2020, str 8. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf 

 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
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"Tady je návod, jak bys mohla zareagovat, když bude zase někdo naříkat, že to 

může být nebezpečné pracovat s roboty, protože všichni nejsou hodní, jako ten, 

co ho hrál Schwarzenger v Terminátorovi Dvojce. Můžeš ho uklidnit, že si to 

experti uvědomují a řeší to. 

A jako důkaz jim můžeš ukázat toto,” nasměroval Světlanu na konkrétní 

odstavec: "V rámci podpory manuálních operací a zlepšení ergonomie při 

manipulaci s břemeny převezmou některé operace lidských operátorů 

kolaborativní roboty. Pomocí simulací lze ověřit, zda a jak kolaborativní roboty 

splní úkol v daném čase a zda aplikace budou bezpečná pro operátora. Pomocí 

virtuální reality (VR), či rozšířené reality (augmented reality – AR) se pak propojí 

digitální svět se světem reálným." 

Zdroj: Martin Baumruk: Nové technologie umožňují přejít od fixní k flexibilní 

výrobě, Bulletin Průmyslu 4.0, 02/2020, str 8. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf  

"Podívej, tady," ukázal jí další text v dolní části obrazovky a začal číst: "Roboti 

jsou obvykle vybaveni množstvím senzorů ke shromažďování údajů o systémech 

a o prostředí robota v reálném čase. Tyto senzory poskytují zpětnou vazbu pro 

různé řídicí systémy a pomáhají s automatizovanými procesy." 

Zdroj: Jan Diblík, Roman Cholasta, Laura Tadevosjanová: Robotika a regulace: 

Privacy by design‘‘ a transparentní přístup k novým technologiím. Bulletin 

Průmyslu 4.0, 02/2020, str 10. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf  

"A tady tomu dokonce daly nový výraz /chytrá logistika/," dodala Světlana po 

pár minutách tichého pročítání dalších materiálů: 

"Nejmodernější technologie nyní nabízejí i v logistice řešení, která donedávna 

zněla jako utopie. Významně větší výpočetní výkon, přesun značné části procesů 

do cloudu, rychlý rozvoj senzorů IoT a využití robotiky či umělé inteligence ve 

výrobě a v prodeji daly vzniknout pojmu „chytrá logistika‘‘.  

Zdroj:  Chytrá logistika staví na technologiích Průmyslu 4.0 Bulletin Průmyslu 

4.0, 02/2020, str 10. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf  

 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
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"Tenhle autor o tom taky píše," podívej se, upozornil jí na další pasáž: 

"Po skladu tak mohou jezdit stroje bez obsluhy, čtečky mohou být nahrazeny 

brýlemi na virtuální realitu a kontrolu poloh či optimalizaci tras mohou obstarávat 

drony." 

Zdroj: Libor Vacata: Digitalizace krok za krokem: Efektivní řízení zásob, Bulletin 

Průmyslu 4.0, 02/2020, str 10. 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf  

"To je fakt síla, když si uvědomíš, co všechno bude fungovat, až tihle děcka 

vyjdou ze školy. Dnes je vrcholem inovací, když mi v IKEI dovolí, abych se sama 

pohybovala po skladu a hledala si balík s poličkou, kterou jsem si vybrala v 

showroomu,“ okomentovala Světlana budoucnost, která na všechny čeká 

pohledem člověka, který se pomalu s tématem Průmyslu 4.0 začíná sžívat. 

„Ty sis teď někdy kupovala poličku do bytu?“ s trochou nervozity v hlase zjišťoval 

Břéťa, protože nevěděl, jestli ho nepožádala, aby jí poličku složil a on na to jako 

už mnohokrát zapomněl. 

„Neboj, pomohl mi s ní soused,“ uklidnila ho Světlana, jako kdyby mu viděla do 

hlavy. 

V knihovně kurzu byla řada studijních materiálů, videí o různých robotech, jak 

fungují, v čem přináší člověku zlepšení a které činnosti vykonávají lépe než 

člověk. Některé byly opravdu překvapivé a Světlana se těšila, jak některé 

rozeberou na příštím cvičení. 

 

Například Profesor Peter Staněk hovořil o budoucnosti, kde díky robotice, umělé 

inteligenci, Big Data, Big Analytika získá člověk čas na sebe. 

A paradox technické revoluce je prý v tom, že díky checkbotům a kobotům, které 

nemusíte složitě přeprogramovávat a použitím nových materiálů je ten náš 

výrobek z hlediska ekonomických zákonů paradoxně neporovnatelně levnější než 

dnešní anonymní, hromadná výroba. 

Zdroj: Peter Staněk 6.3. 2020 část 1. – Spoločnosť budúcnosti Inak. 15-20 min. 

http://youtube.be/_azCLo1w_j4  

 

 

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-2020-02.pdf
http://youtube.be/_azCLo1w_j4
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Podle průběhu předchozího cvičení předpokládala, že se budou zabývat roboty a 

jaké druhy pracovních úkonů budou podle svých schopností od člověka přebírat.  

Pro svůj plán obhajoby dosavadního způsobu vzdělávání by potřebovala, kdyby 

rozebírali jednotlivé pracovní činnosti a určovali, které úkony lze snadno 

automatizovat a které nikoliv. Proto si pečlivě celou teorii kolem toho 

nastudovala. 

 

Robotické stroje a automaty se dělily na tři typy podle schopností učení se a jak 

reagují na nerutinní situace: 

Procesový robot se používá na jednoduché úkony, ale o velkých objemech. 

Nevyžaduje se od něj učení se z interakce. Prostě být schopen rychle a kdykoliv 

přenést data z jednoho počítačového systému do druhého. Například když chtějí 

různé obchody a bankomaty zjistit, zda má zákazník dostatek peněz na účtu pro 

realizaci platby. Klasická rutinní práce. 

 

Kognitivní automat, AI a učící se stroj se používá na nerutinní, komplexní, 

kreativní a často průzkumné úkony. Dokáže ve hromadě různých dat, kterým se 

říká Big Data najít nějaké vzorce, vnitřní souvislosti. Anebo když se od stroje 

požaduje, aby se interaktivně učil z předchozích situací. Například, aby z analýzy 

zákazníkových dat poradil bankovnímu úředníkovi, zda má doporučit půjčku, či 

vhodný bankovní product ke schválení, nebo zda je pro banku příliš rizikovým 

zákazníkem. 

 

Třetím typem byl Kolaborativní nebo sociální robot, který byl vhodný pro 

spolupráci, jak pro rutinní, tak pro ne-rutinní úkony. Nejvhodnější je pro situaci, 

když se má robot pohybovat kolem lidí, když má být programovatelný a 

adaptující se na nové úkony. Typická augmentovaná práce s člověkem v továrně. 

Zdroj: Sian Harrington: Reinventing jobs: four steps to optimising work 

automation 

https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-

optimising-work-automation  

 

https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-optimising-work-automation
https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-optimising-work-automation
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V podstatě základem posuzování pracovních úkonů vhodných pro automatizaci 

bylo, jakým způsobem zapojujeme své schopnosti a které z nich, když něco 

děláme: 

V prvním případě bylo určující hledisko, zda nám někdo ukázal, co máme dělat a 

pak už chtěl, abychom ty úkony stále dokola opakovali, nebo se ty úkony podle 

nějakých kritérií průběžně střídaly. 

Anebo se dopředu nedalo určit, který z naučených úkonů bude třeba v daném 

okamžiku použít a bylo třeba podle dané situace kriteria pro volbu úkonů 

operativně měnit.  

Pracovní úkony se podle tohoto hlediska řadily do škály od rutinní (opakující se) 

práce až po proměnlivou práci. 

Typickým příkladem rutinní práce byl úvěrový analytik, který posuzoval žadatele 

o úvěr podle dopředu daných kritérií z vyžádaných informací (bankovní údaje, 

údaje státu, dnes i ze sociálních sítí). Dříve tuto práci dělala spousta bankovních 

úředníků, dnes to zvládne automatický procesový robot 15 krát rychleji a bez 

chyb.  

Druhým hlediskem posouzení pracovních úkonů bylo, jestli se k jejich vykonání 

mohl realizátor (robot / člověk) rozhodnout sám, podle nějakých dopředu 

známých předpisů, či pokynů. Či zda musel nejprve reagovat, anebo se musel 

rozhodovat až na základě nějakých vnějších informací. 

Jako příklad nezávislé práce články uváděly práci daňové poradkyně, která 

zpracovává daňové přiznání nějakého řemeslníka pro Finanční úřad. 

Používá předepsané formuláře s pravidly pro rozhodování, ale dělá primárně 

nezávislou práci. Sbírá data z rozličných zdrojů, které jí klient řemeslník přinese. 

Syntetizuje svá zjištění, pro daňovou optimalizaci používá analytické nástroje a 

vytváří daňové přiznání bez zapojení jiné osoby. Velmi často se stává, že klient 

řemeslník ani neví, co z poskytnutých dokladů pro výpočet daně použila, 

nerozumí tomu, ale důvěřuje jí. 

Dobrá část této práce je vhodná k automatizaci používající ověřené metody. 

Zdroj: Business ToDay - Reinvention jobs 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-

2019/reinventing-jobs/story/328700.html  

 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html
https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html
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Již dnes existuje spousta počítačových aplikací na tvorbu daňového přiznání a 

kognitivní robot by zvládl alespoň základní zprávu – podklad i pro toho 

nejkreativnějšího mafiána. 

A třetí dělení bylo již dobře známé rozdělení na fyzickou a duševní práci.  

Například pracovní úkony montéra na výrobní lince obsahovaly shromažďování 

různých dílů, jejich spojování dohromady, kontrolu výsledku a přesunutí hotového 

produktu do další části továrny. 

Takováto práce se velmi dobře hodí pro sociální a kolaborativní roboty, které 

fungují v kombinaci s umělou inteligencí, senzory a s mobilními zařízeními. 

Kolaborativní robot může sbírat a pohybovat se součástkami, spojovat je 

dohromady s přesností, která několikanásobně převyšuje dovednosti člověka. 

Zdroj: Business ToDay - Reinvention jobs 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-

2019/reinventing-jobs/story/328700.html  

Poslední skupina článků se zaměřovala patrně na finální část očekávaného cvičení 

a tím bylo posouzení, jakým typem automatizace se vybrané dosud lidské pracovní 

úkony převedou na robota: 

Literatura rozlišovala čtyři typy automatizace: 

1) substituce – neboli náhrada, kdy technologie převezme úkony, které do té 

doby zajišťoval pracovník; 

2) augmentace neboli rozšíření, kdy technologie rozšiřuje schopnosti dělníka, 

umožňuje mu udělat více, kvalitnější práci za méně času; 

3) generování, kdy nová technologie vytvoří úkoly, které pracovník nedokázal 

plnit. Jde o nové úkony, ne o převzetí odjinud. 

4) nejvyšším stupněm automatizace pracovní činnosti byl transfer, kdy 

technologie přesune odpovědnost za realizaci úkonu z dělníka na zákazníka 

Například, když se v internetových obchodech kontrola správnosti objednávky, 

údajů o dopravě, správnosti kontaktních údajů přesune z obchodníka na 

zákazníka. 

Zdroj: July 2018, https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-

blogs/2018/07/the-four-types-of-automation-substitution-augmentation-

generation-and-transference  

 

 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html
https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/07/the-four-types-of-automation-substitution-augmentation-generation-and-transference
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/07/the-four-types-of-automation-substitution-augmentation-generation-and-transference
https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/07/the-four-types-of-automation-substitution-augmentation-generation-and-transference
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Už byl čas jít spát. Ale tentokrát byla Světlana klidná a docela i spokojená. 

Věděla, že je na otázky a diskusi s mentorem a ostatními kolegy dobře 

připravena.  

A s tímto pocitem usnula v Břetislavově náruči. 

 

Zato Břetislav nemohl usnout. Myslel si, co všechno ví o robotech. Sice to byl 

vykonstruovaný pohled, ale měl rád sci-fi literaturu a rád si zahrál i počítačové 

hry. Tam se to sice roboty jen hemžilo, ale jestli šlo o kolaborativní, či procesové 

roboty se fakt neřešilo. I když s dnešní úrovní poznání by řekl, že to byly roboti 

kolaborativní a sociální.  

Uvědomil si, jak jsou ty filmy i hry v tomto ohledu naivní, prostě ten děj hry byl 

programován tak, že ty roboti automaticky měli schopnosti, které vědci a 

inženýři teprve vyvíjejí, jako je spolupráce s člověkem, kdy se k sobě vzájemně 

přiblíží, robot automaticky přepne na modus měkkého kontaktu, a vedle svých 

pohybů rozhodovaných na základě děje, či interakce s okolím ještě nějak 

rozlišují, kdo je přítel a kdo ne. 

Na rozdíl od filmu, či počítačové hry by v reálné situaci museli roboti ještě 

zvládnout reagovat na dopředu nepředvídatelné chování jak spoluhráče, tak 

protihráče. Což jsou schopnosti, které mají živé bytosti jaksi automaticky, od 

zvířat po člověka. 

Vlastně si uvědomil, jak je mozek živé bytosti geniální v tom, kolik dat naráz 

musí přijímat, vyhodnocovat a podle nich vydávat rozhodnutí všem dalším 

orgánům, proti čemuž je Big Data a Big Analytika vlastně učení se v Mateřské 

škole. A to, že lidi poráží počítače v šachu, či jiných jednostranně analytických 

operacích je úplně jedno, protože při tom nemusí ještě udržovat rovnováhu, 

teplotu těla, proces dýchání, trávení, produkci hormonů, či vnímat ale 

nenechávat se rozptylovat reakcí diváků. 

A zároveň poslouchat pokyny rozhodčích. A to, že počítačům říkáme „chytré“ je v 

podstatě veliký, převeliký eufemismus. 

Ve filmech, či v počítačových hrách je vidět roboty, jak bojují s lidmi, ale přitom 

mají povrch z kovu, či plastu, takže kdyby jim na záda sednul slon, tak by to asi 

necítili, nebo kdyby se jim do pohybového aparátu vylila koncentrovaná kyselina 

sírová, tak by si toho na rozdíl od toho nejprimitivnějšího živočicha asi všimly až 

tehdy, dokud by jim tekutina nerozežrala kabely, či optická vlákna a začaly by se 

detekovat nějaké anomálie. V rámci prediktivní údržby by robot asi upozornil 

řídící centrum robotické armády na konkrétní součástku, která ty anomálie 

vykazuje a která pravděpodobně potřebuje vyměnit s odhadem doby, kdy 

porucha nastane, ale to asi tak všechno. 

Zdroj: : Jan Václavovič, Luboš Turanský: Prediktivní údržba strojů. Bulletin 

Průmyslu 4.0, 3/2020, str. 9  

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-03.pdf  

https://www.ncp40.cz/files/bulletin-prumyslu-03.pdf
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Samozřejmě věděl, že existují na dotyk reagující povrchy, ale žádnému výrobci 

by se finančně nevyplatilo jimi pokrývat tělo robotů, včetně zvýšeného nároku na 

energii.  

 

Takto hrdý na biologická těla živých bytostí pomalu usínal, ale před tím ještě 

políbil Světlanu.  

Tato společná práce na kurzu ho s ní velice bavila. Byl rád, že se s tím chce 

poprat a věřil, že jí nakonec přesvědčí, aby se na tu situaci dívala jako na výzvu 

ke změně a ne jako na souboj s malým nadějným klukem. 

 

 

Po víkendu v šatně školy v 8:45 těsně před zvoněním na první přestávku 

(19.den) 

"Myslíš, že ten úkol od Vitany ostatní zajímá? zeptal se Přemek Honzy, hned jak 

si otevřel šatní skříňku. Odpadla jim první hodina, tak se mohli víc prospat. 

"Jak to myslíš, zajímá?" polknul Honza poslední sousto ze snídaně, kterou už 

nestihl sníst doma, protože stejně zaspal a podíval se na něj.  

"No, že si na to Euro hned vzpomněla, když nás Vitana při dějepise přistihla a já 

se snažil odvést pozor jinam,“ snažil se mu přiblížit svůj pocit Přemek. Stále to 

vnímal jako duel mezi ním a účou. Honzu do toho zapojil, protože to byl kámoš a 

Míru toho potřebovali. Ale co je do toho ostatním? 

„No tak to víš, že se těší na souboj, kdo to vyhraje. Navíc možná by i někteří byli 

rádi, kdybychom se učili něco jiného. Vždyť víš, že ona je akční až na půdu,“ 

interpretoval záměry ostatních Honza. 

"Samozřejmě většině je to fuk, ale najdou se mezi námi tací, které to zajímá, jak 

postupuješ," dodal s významnou dikcí a podíval se na Přemka, jako kdyby do něj 

viděl. 

 

Celou matiku Přemek přemýšlel, jak to udělat, abych splnil svůj slib z pátku, 

který dal Zlatě a přitom nenamíchnout Honzu. Design figurek bude zcela na něm 

ale mají do týmu přibýt dvě ženský? To mu bude určitě proti srsti. Ale jak to 

zaonačit, aby to rozdejchal? 

 

Jedna z možností byla angličtina, byli na tom s Honzou podobně, čili domluví se v 

pohodě a možná lépe než většina třídy, ale dá se v budoucnu očekávat dost 
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odborný rozhovor, na který se i při nejlepší vůli nemohli hraním online 

počítačových her připravit. Minimálně s Frídou to budou dlouhé diskuse.  

 

„Mám pro Tebe ty zásady při tvorbě her, které by ti mohly pomoct,“ volala na 

Přemka už od dveří Zlata a hrnula se k jejich lavici. Matiku mývali dělenou, takže 

to byla první příležitost, kdy se spolu od pátku viděli. 

 „Je to docela zajímavý, detaily vysvětlím odpoledne, tak jen krátce ve hře se 

vymýšlí mechanika, dynamika a herní komponenty. Ty s Frídou asi budeš 

vymýšlet tu mechaniku, což jsou vlastně pravidla hry. Herní komponenty dělá 

tady Honza a dynamiku, to je něco jako taktika, jak se hráči budou chovat 

během hry v určitých fázích a v jednotlivých kolech, aby to nebylo furt stejné a 

lidi to stále bavilo, to asi budeme dělat společně,“ chrlila ze sebe informace, 

které Přemek plánoval ordinovat Honzovi po kapkách.  

Tak a je to venku. Přemek cítil, jak celý zrudnul a bál se na Honzu jen podívat. 

„Moc díky,“ vykoktal ze sebe, snažíc se co nejvíce ten oční kontakt oddálit, „to 

nám odpoledne skutečně moc pomůže, zvláště ta tvoje angličtina,“ zkusil trochu 

obhájit slib, který Zlatě dal. 

„Je ti něco?“ překvapeně se ptala Zlata, „proč tak koktáš, nastal nějaký 

problém?“ 

„No je fakt, že plynně anglicky hovořící parťák by se dost hodil,“ vstoupil do řeči 

Honza, „za mě bych to viděl jako přínos, protože některejm větám jsem vůbec 

nerozuměl a najít v reálném čase ještě vhodnou odpověď, bude fakt náročný. A 

je pravda, že znalosti scénografie se budou u deskový hry hodit. Já technický 

pohyb figurky zvládnu, ale dát celý děj na podložku, to je trochu jiná tvorba.“  

Přemkovi padla brada, ale byl strašně vděčný, jak Honza zareagoval. 

 

„No, právě proto jsme se v pátek dohodli tady s Eurem, tedy Zlatkou, jestli by 

nám dnes nepomohla. Víš, jak jsi v pátek nemohl…,“ snažil se dovysvětlit situaci 

Přemek.  

„Akorát si budeme muset dohodnout pravidla spolupráce, Design thinking to 

definuje jasně a ten mentor je podle toho, cos nám vyprávěl taky dost drsnej,“ 

vykolíkoval svůj prostor Honza. 

„Jasně“, souhlasil rychle Přemek, „já budu chtít taky nějaká pravidla s Frídou. „Jo 

už jsem Vám to říkal, že Frída si vybrala, že se pro další spolupráci přidá 

k nám?“. prohlásil, jen tak mimochodem Přemek, což vyvolalo překvapené 

obličeje na tvářích obou spolužáků. 

 

„Takže dnes ve tři u mě?“ držel pevně otěže diskuse Přemek, když to tak dobře 

dopadlo, „chtělo by to přivést i Míru, ale nevím, jak mu budeme vysvětlovat, co 
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nás zrovna napadlo, když papír a tužku, ani grafický program na počítači 

nemůžeme použít?“ hodil do placu problém, který ho už dlouho trápil. 

„Míru nech na mě, já už to zařídím,“ křičel už do uširvoucího zvuku školního 

zvonku Honza. 

 

„Fakt bych se měl nad sebou zamyslet a neposuzovat lidi kolem sebe podle 

svého solitérského uvažování,“ snažil si Přemek srovnat svoji přehnanou obavu z 

toho, že Honza bude naštvanej, že bez jeho vědomí oslovil Zlatu.  

Stále měl problém pochopit, že ten boj na konci měsíce není tak nějak jen jeho, 

ale že možná skutečně reprezentuje pocity vícero lidiček ve třídě a že by byla 

blbost bránit se tomu, aby to byla kolektivní práce. Že tady fakt nejde o jeho 

EGO věčného kverulanta třídy a bojovníka ve jménu pravdy. Ale že to může být 

společenský pohyb minimálně v jejich třídě, neřkuli v jejich generaci, jak se 

nenechat držet v těch sračkách, ve kterých se plácají jejich rodičové, do kterých 

je zase namočili jejich rodičové a tak stále dokola. A že to chce se začít bít o 

vlastní představu života ještě dřív, než vylezou ze školy. Ne, jak jim furt omílají 

rodičové – nejprve dostuduj a pak si dělej, co chceš, protože možná je, problém 

fakt v tom “mlč a dostuduj”, protože pak už bývá většinou pozdě. 

------------------------------ 

Asi ve tři čtvrtě na tři dorazil k Přemkovi Honza s Mirkem, který měl od rodičů 

dovoleno být s nimi max. do 17 hodin s tím, že Honza svatosvatě slíbil, že Mirka 

opět dovede zpět. 

„Tak jak budeme na té hře spolupracovat?“ nadhodil téma Přemek ve vzniklém 

časovém prostoru, než dorazí Zlata, coby poslední člen týmu. 

Teď přišla hvězdná chvilka Honzy, kterému až zazářili oči „Míro, můžeš nám říct, 

jak si vysvětlujete doma něco, k čemu nestačí slova? Třeba když Ti potřebují Vaši 

vysvětlit, či popsat něco, na co si nemůžeš sáhnout? Třeba když Ti chtějí 

vysvětlit, jak vypadá nějaký obraz, nebo potřebuješ vysvětlit nějakou cestu, 

nebo co se kde nachází? Všiml jsem si, že v mobilu máš tu aplikaci pro pohyb. 

Ale na všechno to asi použít nelze,“ zeptal se Honza, který si takto připravoval 

půdu pro svůj slavný výstup. 

„No když je to prostorový objekt, používáme takzvané haptické pomůcky, čili je 

to nějaký model originálu, který si můžeme osahat. Když jsem byl malý, měl 

jsem i takové knížky, kde byly plasticky znázorněné obrysy zvířátek. A když je to 
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zvíře třeba chlupaté, tak ta placatá silueta byla z chlupaté kůže,“ přiblížil 

kamarádům svůj způsob sběru informací ze svého okolí Mirek. 

„A když to není prostorové, třeba nějaký plánek, pohled z vrchu a podobně?“ 

nedal se odbít Honza,. „je totiž předpoklad, že zejména to prostředí na desce 

budeme při navrhování alespoň v první fázi malovat. Nemá cenu všechny nápady 

tisknout na 3D tiskárně. Tak abys nám řekl, jestli je něco na hrací ploše blbě, 

budeme potřebovat, aby sis na to mohl sáhnout,“ nasměrovával Míru tam, kde 

ho chtěl mít Honza. 

„No když potřebuju třeba nějakou mapu, zajdu si na pobočku naší slepecké 

organizace a tam mají takový speciální papír a když se na něj něco nakreslí, či 

vytiskne nějaké jednoduché schéma z počítače, tak to dají do takového žhavícího 

zařízení a ta místa, kde vedla čára, či bylo něco natištěné inkoustem, se jakoby 

teplem rozpečou a vypění do výšky. Na tom jsme už schopni hmatem , přejetím 

prsty po papíře si danou informaci přiblížit,“ vysvětlil postup řešení Míra. 

„Taťka mi slíbil, že až půjdu na II. stupeň nebo na gympl, že mi to koupí. Ale ty 

speciální papíry stojí asi jedno euro kus,“ doplnil svoji informaci. 

„My bohužel žádný takový přístroj na vyhřívání nemáme. Neznám princip, ale 

možná by se to dalo dělat horkovzdušnou pistolí, ale problém budou ty papíry,“ 

začal nahlas uvažovat Přemek. 

„Mě napadlo něco jiného, znáte pánové tavnou pistoli?“ obrátil se na oba 

kamarády Honza. „Slyšel jsem o tom,“ reagoval Mirek, „ale to bude asi horké, 

ne? Nerad bych se spálil. 

“Jasně, to je přece blbost Honzo, tavná pistole roztaví plast a používá se na 

přilepení dvou věcí k sobě. Co chceš tím roztaveným plastem slepovat? Ale i tak 

je to fakt nebezpečné,“ odradil Honzu od nápadu Přemek, „nerad bych dostal 

vyhubováno od Mirkových rodičů, že se u mě Míra popálil.“ 

„Pánové, klid. Byl to jen dotaz. Takže tavnou pistoli trochu znáte. No a nyní s 

příchodem 3D tisku se objevilo 3D pero,“ pokračoval ve svém plánu Honza a 

zároveň vytáhl 3D pero teatrálním způsobem jako nějaký kouzelník z batohu. 

„Je to taková chytrá tavná pistole. Má to motorek, který sám vytlačuje roztavený 

plast, takže člověk může jenom kreslit po papíře, či fólii, ale dělají se tím i 

prostorové objekty jako když vlaštovka lepí hnízdo,“ vysvětlil jim novinku Honza.  

„No a protože si s tím hrajou i malé děti, dá se do 3D pera dát i plast, který se 

taví asi při 50 stupních, má to zkratku PCL, takže se na to z trysky vytlačené 
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vlákno, nanesenou čáru, jakoby provázek nalepený na papíře, či reliéf plošného 

objektu dá vcelku okamžitě sáhnout. 

Takže když mi na papíře nakreslíme PCL plastem za pomoci 3D pera nějakou 

křivku, kroužek, čtverec, či trasu složenou z políček, měl bys to pohmatem 

rozeznat, ne?“ pomalu vysvětloval Mirkovi princip Honza. 

 

„A vůbec, pojď si to vyzkoušet. Zapnu kabel 3D pera do elektrické zástrčky, aby 

se tryska pera nahřála, ale lze použít přes USB kabel i powerbanku, což je úplně 

bezpečné,“ představoval nástroj Honza. 

A vedl přitom Mirkovi ruku, aby si na zařízení sáhnul. „Vezmi si to do ruky jako 

příborový nůž. Pozor tady ten konec je trochu horký, ale ne moc, jen kdybys ho 

držel delší dobu,“ seznamoval ho s 3D perem: „Tady je tlačítko pro posun plastu 

do trysky a tady je zpětný chod, když chceš strunu vyměnit za jinou barvu. Což 

vlastně u Tebe nehraje roli,“ opravil se Honza. 

„Schválně, co jsem teď nakresli?“ zeptal se Honza Míry a zároveň ručně vytvořil 

geometrický tvar. 

Mirek objel výtvor bříškem ukazováčku a zvolal: „To je trojúhelník!“ 

„A teď?“ zkoušel ho dál Honza.  

„No to je nějaký pokroucený žebřík s příčkami, to neznám,“ snažil se popsat 

Mirek neznámý nákres. 

„Super. To jsem nakreslil dráhu deskové hry s políčky, po kterých by se 

postupovalo s figurkami. Myslíš, že bys mohl podle hodu kostkou takto odpočítat 

příslušný počet políček, o které se má figurka posunout?“ testoval dál možnosti 

3D pera a Mirkovu schopnost rozeznat plošné reliéfní objekty podle hmatu 

Honza. 

„Úplně s přehledem, když budou figurky nějak pevně sedět na desce, abych je 

rukou nepřevrhnul,“ spolupracoval Mirek a hned si imaginární figurkou a druhou 

rukou zkoušel odpočítat políčka na žebříku. 

„No na webu jsem viděl, že používáte desku z polystyrenu polepenou hracím 

plánkem a figurky mají dole špendlík, takže je normálně do příslušného políčka 

zapíchnete,“ vysvětloval jedno z technických řešení Honza.  

„Ale to by nás firma asi nepochválila. Já myslím, že přijdu na něco elegantnějšího 

a nedestruktivního,“ s hrdostí na své schopnosti plánoval Honza. 
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„Takže problém vyřešen?“ shrnul výsledek experimentu Přemek. 

„Když to budete kreslit dostatečně velké a ne moc malých detailů, tak ano“ 

radostně zhodnotil nápad Mirek a hned dodal: „Honzo prosím Tě, pošli mi značku 

toho 3D pera a kde seženu ty struny, nebo jak tomu říkáš. Já hned poprosím 

taťku aby mi to koupil. Ani nevíte kluci, jak je to úžasné. Jak by mi to mohlo v 

životě pomoct. Jsem moc rád, že na mě takhle myslíte. Fakt si toho moc vážím“ 

upřímně se vyznával Mirek. 

„To je v pohodě, není zač,“ snažil se působit tvrďácky Honza, ale na hlase mu 

bylo poznat, jak moc mu to udělalo dobře, že mohl nevidomému kamarádovi 

pomoct.  

„Ještě to po cestě domů probereme. Ale jestli chceš, tak já ti to půjčím domů a 

můžeš to rodičům ukázat. Vzal jsem těch strun víc, takže si to můžete všichni 

vyzkoušet,“ uzavřel tuto diskusi Honza. 

Asi čtvrthodiny po třetí přilítla Zlata a už od dveří na ně valila, co zjistila, 

zabalené do spousty dalších blbostí, které je úplně míjely. 

„Je velký rozdíl mezi hrát hru a hrát si, angličtina pro to má úplně jiná slova: 

game a play,“ začala je seznamovat s teorií Zlata, když si konečně sedla a 

vydýchala se.  

„Základní rozdíl je v tom, že hra neboli Game má pravidla a pokud by je někdo 

nedodržoval, hra ztrácí smysl. Kdežto jen tak si hrát má smysl a je zábava, když 

pravidla nejsou dopředu určena, prostě si hrajeme, dokud nás to baví,“ 

poučovala kluky. 

 

„Asi bychom si měli nejprve ujasnit dvě věci,“ načrtla základní směr diskuse 

Zlata: „Jestli chceme jen upravit nějakou stávající známou hru, aby ji mohli hrát i 

nevidomí, nebo chcete vymyslet hru zcela novou?“ rozhlédla se po svých kolezích 

a když viděla, že stále čekají, co řekne dál, tak pokračovala: „A za druhé, který 

aspekt tak zvané Herní estetiky chcete ve hře rozvinout. To znamená, jestli se 

soustředíme na hru jako výrobek, tedy produkt, který bude firma Kham vyrábět 

a prodávat zájemcům, či zájemkyním na krácení dlouhé chvíle anebo bude ta hra 

prostředkem pro nějakou společnou aktivitu, o kterou usilujeme?“ hodila do 

placu problém kamarádka. „Mezi ty aktivity patří zaměření se na zábavu pro 

tříbení smyslů, na překonávání překážek, na podporu spolupráce, na objevování 

něčeho nového, či na objevování sebe sama,“ rozprostřela mezi kluky řadu 

vyčtených témat.  
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Chvíli bylo ticho a na každém z nich bylo vidět, že o tom usilovně přemýšlí. 

První se ozval nejmladší Mirek: „No pro mě je to skvělý zážitek být tady s Vámi a 

podílet se na něčem takovém, tak jako tak. Předpokládám, že až tu hru 

vymyslíme, tak mi jeden vzorek hry vytisknete, abych si jí mohl hrát doma s 

našima. Už to bude pro mě velká odměna. Nemyslím si, že tou hrou zachráníme 

svět slepých. Ani nemám ambice pořádat turnaje slepých v této hře.“ 

Pak dodal: „Ale pokud by ta hra, díky připomínkám mým a mých kolegů ve 

slepecké komunitě, pomohla se něčemu naučit, nebo že byste vy vidoucí lépe 

chápali naše problémy, tak jsem všema deseti pro,“ formuloval svůj názor Mirek 

a všem padla brada. 

„Víš Přémo, že jsem se k Tobě přidal od začátku proto, že jsi kámoš a budu rád 

když na konci měsíce nad Vitanou vyhraješ,“začal ze široka Honza  

„Ale jít kolem výlohy, kde prodávají hru s figurkami, které jsem navrhnul já, to 

by byla bomba,“ vyjádřil svůj názor. 

„Koukal jsem na E-shopu pro nevidomé a už tam mají různě upravené hry. Třeba 

Člověče nezlob se a už mám pár nápadů, jak deskovou hru změnit, aby s 

figurkami mohli pohybovat pro trase normální i nevidomí,“ doplnil svůj názor na 

praktickou část problému. 

„Jestli se mohu vyjádřit taky, i když jsem tu nová,“ přidala se Zlata a když nikdo 

nereagoval, pokračovala: „Jak jsem se už zmínila Přemkovi, teorii hraní her jsem 

studovala, takže za mě je to příležitost, jak si některé poznatky ověřit v praxi. A 

coby scénografka, mě je jedno, jestli ta hra bude o něčem hlubším nebo jen pro 

zábavu. Takže za mě je to jedno“. 

Pak se ozval Přemek: „Jak víte, můj zájem a úkol je přesvědčit Vitanovou, aby 

nás učila tak, abychom to, co se v škole naučíme, jsme skutečně mohli využít, až 

vyjdeme ze školy. Čili nejde mi o to, kolik virtuálních peněz vydělám bráchovi a 

nechci slávu jako vy designéři, kdy si hru dáte do svého portfolia nápadů. Takže 

za mě, kdybychom tu hru nebo něco z té hry mohli dál ve škole používat k 

nácviku, či učení se něčemu dalšímu, mělo by to pro mou věc větší cenu. Když už 

nic, tak ten způsob práce, jak v té virtuální firmě, tak tady s Váma, včetně 

plánovaného prototypingu za pomoci 3D tisku, bude mít pro mě dobrý přínos.“  

Po chvilce použil další argument: „Ale myslím, že i v tomto případě, si 

modifikované herní komponenty můžete do nějaké vaší designérské soutěže 

přihlásit,“ dodal na uspokojení zájmů Honzy a Zlaty Přemek. 

„Takže je to dva, dva?“ zrekapituloval názory. 
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„Ano, ale jak jsem řekl, přizpůsobím se,, snažil se Honza změnit pohled na sebe, 

protože nechtěl, aby si mysleli, že mu jde jen o slávu. 

„Ok, asi to nemusíme rozhodnout hned a třeba to vyplyne s našich nápadů. A 

ještě bychom mohli vyslechnout názor Frídy, dohodli jsme se, že ve čtyři se 

sejdeme ve virtuálním světě,“ uzavřel diskusi k první otázce Přemek. 

„A co se týče odpovědi na tu první otázku, myslím si, že i na ní se nemusíme 

dohodnout hned teď,“ navrhoval. 

„V tom šlo o co?“ zeptal se Honza, protože v záplavě argumentů se mu původní 

otázka vypařila z hlavy. 

„Zda budeme vymýšlet novou hru, nebo modifikujeme nějakou stávající,“ 

připomenoul mu Míra. 

„Souhlas, je to jedno, ale obecně si myslím, že firma by byla kvůli autorským 

právům radši, kdyby to bylo něco úplně nového,“ projevil se Honzův designerský 

mozek. 

„Teď bych Vás chtěla,“ ukončila debatu Zlata, „letem světem seznámit s těmi 

nástroji, které se používají při vývoji hry, aby lidi bavila, aby chtěli plnit různé 

úkoly a usilovali se vyhrát.“ 

„Já jsem si to sepsala a teď bych Vám to přečetla. Jak jsem říkala už ve škole, 

hra má tři roviny: 

Dynamiku hry Patří sem obtíže a překážky, které musí hráč překonat, patří se 

příběh, který dává těm úkolům nějaký smysl, propojuje je směrem k cíly, spadají 

sem určité zásady, jako že úkoly jdou od jednodušších ke složitějším a ne 

naopak. Protože pokud hráč hru ještě nezná a hned narazí na nepřekonatelnou 

překážku, přestane ho ta hra bavit.“  

„Jo to z nám z počítačových her, jsou tam levely, které jsou stále složitější,“ 

podpořil její výklad Honza. 

„Pak tam patří určité vztahy a vazby mezi hráči,“ nenechala se vyhodit z 

konceptu Zlata a četla dál, „většinu her, nehrajeme sami, ale proti ostatním 

hráčkám, snažíme se figurky druhých hráček vyřadit, nebo naopak, navazujeme 

na něco, co už udělaly jiné hráčky.“ 

„Jako třeba ve scrabblu, kdy použiji některá písmena, či části slov z již 

položených složenin. Třeba když z podstatného jména udělám delší sloveso a 

získám tím víc bodů,“ doplnil její interpretaci příkladem Mirek. 
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„Ano, to je vztah, či vazba, anglicky relationship, který dělá hru zajímavějším“ 

podpořila ho Zlata. 

„Další oblastí je Mechanika hry, Patří sem cíl hry, třeba projet cílem nejdříve ze 

všech, nasbírat nejvíce bodů. Zajímavost hry zvýší, když obsahuje prvek náhody, 

například když si vytáhneme kartu, tak musíme tři kola čekat, nebo naopak 

získáváme nějakou sílu, která nás přenese o několik políček dopředu, nebo nám 

umožní jít zkratkou.“ 

„Pak tam patří určité vztahy a vazby mezi prvky hry“ pokračovala ve čtení své 

přípravy Zlata: „Například abyste mohli otevřít nějakou bránu, musíte nejprve 

sehnat klíč a abyste dostali klíč, musíte splnit nějaké úkoly. Čili ty akce jsou 

nějak provázané, závislé jedna na splnění předešlého úkolu. Dále sem patří 

strašně důležitá zpětná vazba - dobrá i špatná, kdy jakmile hráčka provede 

nějaký tah, hned ví, jestli se zachovala dobře nebo špatně. Další významnou 

mechanikou hry je možnost směny, či výměny nějakých herních komponentů 

jako jsou karty, které jsou duplicitní, nebo je nepotřebujeme,“ snažila se na 

příkladech přiblížit probíranou látku Zlata. 

 

"A teď nám konečně popiš ty Herní prvky, na ty se těším celou dobu. To bude 

můj úkol, navrhnout speciální figurky pro nevidomé,“ snažil se urychlit výklad 

Honza. 

"To už je jednoduché, na tom nic není, v podstatě kdybys víc poslouchal, co 

říkám, přišel bys na to sám. Protože jsem je v těch příkladech jmenovala,“ 

nedala se Zlata. 

"Tak schválně, mluvila jsem o tom, že mezi herní mechanismy patří, dosažení 

nějakého cíle. Jak se pozná, ze někdo vyhrál?" naváděla Zlata Honzu na 

správnou odpověď. 

"No, že projede cílem. Prostě bude nejrychlejší,“ házel nápady Honza, ale bylo 

vidět, že to moc necháme. 

"Počkej, co to je cílem? Jak projede cílem? Na kole?" dál ho trápila Zlata. 

"Ježíši, to se tak říká, že projede, prostě hodíš kostkou a figurka skáče po 

políčkách, až doskáče za nějakou hranici, bránu, kde trasa končí. Ale furt jsi 

neřekla, nic o herních prvcích!" zlobil se Honza a začal být nespokojený, že ho 

Zlata vodí za nos. 

"Vždyť už jsi sám asi tři prvky vyjmenoval!" smála se Zlata. 
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"Já?" zvolal už docela naštvaně Honza. 

"Prosím Tě potichu si třikrát za sebou zopakuj tu poslední svojí větu,“ začal už 

být nervózní Přemek, protože se pomalu blížila 16. hodina, kdy musel Mirek 

odejít." 

Za pár vteřin se ozval Honzův výkřik: "A jo! Tedy mezi herní prvky patří hrací 

kostka, herní plán, figurky, jasně to jsem věděl, případně nějaká brána, 

kdybychom dělali nějaké závody."  

"Hurá!" společně vykřikli kamarádi. 

"Vzpomínáš si, jak jsem říkala, že mezi mechanismy hry patří zpětná vazba?“ 

pokračovala Zlata, „takže, když hráčka splní nějaký úkol , dostane nějakou 

odměnu a aby se to nemuselo psát, místo bodů mohou být použity různé herní 

prvky, jako jsou žetony, kolečka. A když jich má hráčka dost, může si je vyměnit 

za nějaký nástroj, klíč, meč, čili další herní prvek, který jí dá nějakou vlastnost, 

nebo jí umožní vstoupit do další úrovně. Takovému hernímu prvku , či nové 

hodnosti se říká badge. Úkoly, které má hráčka v určenou dobu plnit, musí být 

někde uvedeny. A aby se ještě podpořil prvek náhody, může si hráčka tu kartu, 

kde je ten úkol napsaný, losovat. Karty s úkoly, to jsou taky herní prvky. V rámci 

spolupráce, si hráčky mohou vyměňovat nějaké předměty, které pro svoji taktiku 

nepotřebují, nebo je mají dvakrát. Jako třeba ty klíče, cihly, zlaté nugety, zkrátka 

nějaké tematické předměty, které v souladu s příběhem hry sbírají. I to jsou 

herní prvky.Je už to jasné?“ 

Všichni včetně Honzy pokývali hlavou. Pak se s trochu smutným hlasem ozval 

Mirek: "No nevím, zatím všechny herní prvky, co jste jmenovali pro nás slepé 

moc nejsou. Museli bychom stejně jako dosud neustále na herní plán sahat a 

zjišťovat, kde má kdo figurku, sahat lidem na jejich území, kolik má kdo badgí, 

peněz, klíčů na výměnu. Ale vy, co vidíte, byste byli ve výhodě, protože byste to 

neustále viděli. Takže v takové hře se s Váma vyhrát téměř nedá. Je to jako by 

řekli indiáni hra pro bílé. Když směňovali s bělochama korálky za území a potok, 

protože nevěděli, že se potok a území dá oplotit a zakázat někomu k němu 

přístup. Zkrátka mluvíte o prvcích, které mají význam pro Vás, ale ne pro nás, 

takže to sice bude hra i pro nás slepé, ale my jí nikdy nevyhrajem, protože 

pravidla jsou takzvaně pro bílé." 

Chvíli bylo ticho, protože si tento pohled na věc neuvědomili 

Pak vzal Přemek kamarádsky hocha za ramena a řekl. "Míro, právě kvůli tomu 

tady jsme a vymýšlíme takovou hru, kde budou šance nás vidících, tak Vás 

nevidomých vyrovnané. A ty jsi tu od toho, abys o tom rozhodoval. Můžu Ti 
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slíbit, že neprojde nic, co bys osobně neschválil. Platí?" Míra vděčně kývl a 

Přemek vedl svou sevřenou pěst tak, aby se jejich pěsti kamarádsky střetly, na 

znamení souhlasu. 

"A my si tady slibme,“ obrátil se na Honzu se Zlatou, „že budeme při vymýšlení 

jak herních prvků, tak herní mechaniky, vždy uvažovat jen o takových 

vlastnostech, které nezávisí na zraku.  A ty Honzo budeš navrhovat jen takové 

prvky, které se nezjišťují zrakem a i nevidoucí s nimi bude moct bezpečně 

pohybovat.“ 

„A jako důkaz tohoto slibu nazveme naší stolní deskovou hru "Šabdah Khe 

Netram“, neboli Slovo je v prázdném prostoru okem, či lanem,“ doplnila Přemka 

Zlata. Když se na ní všichni udiveně podívali, pokusila se vysvětlit svůj nápad,“ 

Mamka se učí sanskrt a už jsem se s ní o tom bavila. Zábavné totiž je, že slovo 

Netram znamená pro vidoucí oko a pro nevidoucí to je lano, nebo spíš oko na 

laně, za které se slepí kdysi vodili. A já myslím, že když se bavíme o hře pro obě 

skupiny najednou, tak to docela sedí, ne?“ uzavřela svůj výklad.  

Všem se tato slovní, ale i myšlenková hříčka líbila, takže se na tom jednomyslně 

dohodli.  

Přemek to tedy uzavřel prohlášením: „Na důkaz, že hra má být náročná jak pro 

vidoucí tak pro nevidoucí rovným dílem, dostane toto netradiční jméno, které 

nám bude vždy tento slib připomínat.“ 

Nikdo k tomu nic neměl, ale Přemek to ani jako otázku neformuloval, byl to 

pokyn, který se bude plnit. 

"A teď Míro zavolej domů, že už jdete, aby Vaši neměli strach,“ což byl pokyn i 

pro Honzu, aby si sbalil 3D pero, batoh, obléknul si bundu a spolu s Mirkem je 

opustili. 

"Prosím Tě," změnil Přemek téma, „v pět jdeme na to jednání s Frídou, tak co jí 

řekneme?" 

"Co by, pravdu,“ v tom měla zase jasno Zlata, "jestli má s náma spolupracovat a 

být nám k užitku, tak musíme spolu hrát na rovinu." 

"No to má taky určitou logiku," vracel jí stejným přístupem Přemek, "ale nejsem 

si jistý, jestli moc neriskujeme. Víš může nás tím držet pod krkem a nutit nás, 

abychom poslouchali a dělali, co chce  ona,“ projevil svůj strach Přemek. 

"To tvoje Ego, to je snad jedno, ne? Když ten její nápad bude lepší? Navíc my 

máme Mirka, jako zástupce cílové skupiny a přes něj kontakt na další. Pokud jsi 
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dobře pamatuju, cos mi říkal, tak její projekt vypadl právě proto, že 

nespolupracovala s hendikepovanými. Nemám pravdu?" ptala se Zlata, ale byla 

to spíš řečnická otázka, která nevyžadovala odpověď. A Přemek to cítil stejně, 

tak jen souhlasně pokýval hlavou. 

"Ale vysvětlíš jí to ty,“ s jemným příkazem v hlase odpověděl Přemek. Pak si 

uvědomil, že možná trochu přestřelil, tak hned dodal: "máš lepší angličtinu." 

Zlata se usmála a moc dobře věděla, že je to opět trochu Ega, které Přemkovi 

bránilo, aby to na Frídu vybalil sám a aby se před Zlatou neztrapnil. 

Blížila se pátá hodina, tak se připojili na internet a přesunuli se do firmy Kham. 

Na recepci  už čekala Frída. Avatarka Bushmanovi zamávala a šla k němu. Zlata 

jí pozdravila, což jí zarazilo, protože čekala Přemkův trochu hraný hluboký hlas, 

ale Zlata jí to vysvětlila a Přemek, který seděl vedle se hned s pozdravem přidal. 

Zlata Frídu poprosila, zda by se nemohli projít do parku, který byl před firmou, 

protože věděla, že do určité vzdálenosti od Avatarů mohl poslouchat kdokoliv. A 

to, co Frídě plánovala říct, rozhodně nepatřilo uším kohokoliv ve firmě. 

Když si jejich Avataři sedli na lavičku u jezírka, kde v tu dobu nikdo nebyl, Zlata 

spustila. Vyprávěla jí, jak dostal Přemek úkol od učitelky Vitanové a jak mu 

pomohl bratr , když mu našel tuhle brigádu a půjčil mu svého Avatara. 

„No, to bychom asi měli všichni před jedenáctiletým klukem smeknout a ne ho 

vyhodit z projektu,“ reagovala na konci vyprávění Frída. 

„No on na tom nedělá sám,“ opravila jí Zlata, „děláme na tom čtyři.“  

Přemek se na ní udiveně podíval, když čtyři se sešli poprvé až dnes, ale Zlata na 

jeho pohled jenom trhla ramenem, co se jako diví. 

“No ale všichni jste stejného věku, ne?“ nedala se odradit Frída. 

„Mirek, ten nevidomí, je ještě o rok mladší,“ uvedl to na pravou míru Přemek, ale 

nebylo to z důvodu, že by se chtěl chlubit, jen měl pocit, že když na to Frída 

reagovala tímto způsobem, nemá cenu před ní cokoliv tajit. 

„Takže,“ shrnula fakta Frída, „vzhledem k tomu, že ve své práci pracuji i s dětmi, 

tak to pro mě bude naopak veliká zkušenost pracovat s takhle mladými lidmi 

z Čech. Čili jdu do toho!“ nekompromisně ukončila diskusi na toto téma. 

„Tak, jak jste postoupili v hledání nápadů?“ “Nebo, ne, nechte mě zesumírovat si 

informace,“ začala nahlas přemýšlet Frída, „cílíte na skupinu nevidomých a 

slabozrakých, provedli jste mezi nimi internetový průzkum a vypadli Vám z toho 
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nějaké nápady. Teď už chápu, proč jste vyřadili ty návrhy na pomůcky do 

kuchyně,“ podotkla Frída a na hlase bylo poznat, jak se usmívá. 

„Firma nám to ještě víc zúžila,“ snažil se sumarizaci faktů urychlit Přemek, 

„máme se zaměřit na nějakou deskovou hru, kterou by mohli hrát jak vidoucí tak 

nevidoucí, protože například Mirek, to je ten nevidoucí, má normální rodiče a 

obecně si myslíme, že by bylo dobré, aby mohly být obě skupiny spolu, aby se 

lépe poznaly,“ vysvětloval Přemek, proč se tak rozhodli. 

„Ano inkluze je obecně hodně podporovaný trend a i my tady ve Španělsku 

máme taky v této oblasti ještě hodně co dohánět,“ souhlasila s postupem Frída. 

„Takže tady jste skončili? Protože do příští hodiny nás čeká ještě hodně práce.“  

„Na deskové hře potřebujeme jak vymyslet pravidla, která by vyhovovala 

nevidomým, tak podle toho je třeba vymyslet figurky a další věci, aby s nimi 

mohli snadno hrát i hráči, co nevidí,“ vysvětloval jí Přemek. 

„Tomu se říká mechanika a dynamika hry a ty figurky patří mezi herní 

komponenty,“ vstoupila do vysvětlování Zlata, která se v této oblasti cítila silnější 

než Přemek. 

 „Zároveň jsme se v týmu dohodli, že chceme dělat novou hru a ne modifikovat 

nějakou současnou, aby firma nemusela hradit licenční poplatky,“ pokračoval 

Přemek. 

„No to je z ekonomického hlediska samozřejmě zajímavé, to vás, teda nás,“ 

opravila se Frída, „mentor pochválí, ale nevzali jste si moc velké sousto?“ 

zkoušela je Frída. 

„To teprve uvidíme,“ zasmála se Zlata.  

„No hlavně nám jde o to posbírat informace a argumenty do mé prezentace ve 

třídě, nejde nám o vydělané peníze,“ uvedl na pravou míru důvod jejich odvahy 

Přemek. 

„Ale zatím jsme se nerozhodli, protože je to dva ku dvěma,“ vzpomněla si Zlata 

na nevyřešený úkol, „jestli by ta hra podle Estetického aspektu, měla být jen pro 

zábavu, krátit dlouhé chvíle, nebo by v ní mělo být něco víc. Třeba učit hráče 

nějakým dovednostem, nebo hráčům umožnit, tříbit nějaké smysly a tak 

podobně. Takže, jaký je Váš názor? Zábava nebo poučení?“ obrátila se na Frídu 

Zlata. 

„No vy to na mě valíte,“ smála se Frída, „ale těší mě, že jsem členem týmu, 

který může taky uplatnit svůj názor. No jako vědkyně, která se hednikepovanými 
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lidmi pracovně zabývá, jsem pro vyšší cíl, než je jen zábava. I když někdy je 

užitečné, když se klient nejprve nějakou hrou uvolní.“. 

„Takže je rozhodnuto,“ uzavřel tuto část diskuse Přemek. 

„Ano, kapitáne!“ zvolala s ironickým smíchem Frída, „jaký máte pro mě úkol?“ 

Přemek se tou skrytou ironií nenechal vyvést z konceptu, anebo ji ani nepochopil 

a pokračoval: „No přemýšleli jsme o tom, že byste nám mohla vysvětlit, když 

v tom bádáte, jak máme tvořit ta pravidla, aby ta hra neupřednostňovala vidoucí 

hráče a jestli Vás nenapadá to téma, ten vyšší cíl, který by mohla hra pomoct 

řešit?“ 

„To přece nemůžeš takhle z fleku,“ šeptala mu Zlata a zakryla přitom mikrofon. 

„Neřeš,“ mávnul nad její připomínkou rukou Přemek. 

„No lehčí úkol nemáš?“ smála se Frída, „ale je samozřejmě pravda, že v rámci 

svého oboru mám určité vědomosti i v oblasti zrakového hendikepu.“ 

„Obecně se dá říct, že Informace jsou vlastně interpretovaná data, a jakou 

formou data interpretujeme, předurčí, jak dokáže příjemce informace využívat. 

 

Text jako takový je velice nekomfortní způsob, jak sdělit nějakou informaci, 

neboli interpretovat data. Text totiž eliminuje jiné neméně podstatné vrstvy 

konkrétní informace jako je emocionální, osobnostní a psychologická, vizuální či 

haptická složka informace. 

Je to způsobeno i tím, že, jak zjistili odborníci na neuromarketing, pokud se 

člověk setká s informací v tištěné podobě, iniciuje se mu analytické centrum 

mozku. Naproti tomu u informace v audiovizuální podobě je nejaktivnější 

emocionální a dlouhodobá paměť. 

Magnetická rezonance mozku 

  

 

Znázornění části mozku 

při čtení 

Znázornění mozku při 

poslechu 

Znázornění mozku při řeci 
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Slovní (verbální) projev dobře zprostředkuje emocionální složku informace, která 

se projevuje v intonaci, dikci hlasového projevu, který je často spojen s 

neverbální projevem ve formě gesta.  

Vedle výše uvedených účinků vizuální, nebo grafické podoby informace na 

mozek, tato forma sděluje některé aspekty informace srozumitelněji a rychleji, 

než dlouhý popis textem. 

Další složka informace, která je spíše spojena s nevyjádřenými pocity, intuitivním 

vnímáním, či s určitou interakcí, chemií mezi nositelem informace a jejím 

příjemcem je hmatová neboli haptická složka informace. 

Kdy chlad, teplo, jemný, či naopak drsný povrch objektu, sdělují ty informace, 

které bývají sice mnohdy čtenářům formou popisu sděleny, ale dopad takto 

podané informace nemá svoji interpretační váhu.  

Například kvalitu, či vlastnost textilie poznáme teprve tehdy, když si na ni 

sáhneme, promneme ji mezi prsty. 

 

S příchodem internetu nabývají na významu jiné formy informace, Lepilová 

dokonce mluví o čtenáři jako o divákovi a v případě školní mládeže zmiňuje úlohu 

multimediální gramotnosti, která nevýhody tištěné informace eliminuje.  

 

Zdroj: LEPILOVÁ, Květuše. 2001. Akcelerace v naraci při konkretizaci 

uměleckého textu. [autor knihy] Miroslav Mikulášek. Cesta k duši díla. Brno : 
Masarykova univerzita, 2001, stránky, 133-141., sec. citace Bc. Nikola 
Podzemná: Román Anna Karenina ve filmových adaptacích. Diplomová práce, 

Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a 
literatury, Olomouc 2018 

https://theses.cz/id/xf1qao/Anna_Karenina_Nikol_Podzemn.pdf  
 

Zároveň se díky informačním technologiím a internetu staly informace dostupné 

širokým vrstvám společnosti. Přestává být konkurenční výhodou vlastnictví 
informace jako takové, ale cení se schopnost v záplavě informací různé kvality 

vybrat tu klíčovou. Začíná záležet spíše na schopnosti umísťovat fakta do 
kontextu a sdělovat je tak, aby měly emocionální dopad. 
 

Zdroj: PINK, D., H. (2008). Úplně nová mysl. Ideál, Praha. 

 

„To jen tak na úvod,“ omlouvala svůj dlouhý příspěvek Frída. 

„Co se týče příjmu jednotlivých složek informace nevidomými jedinci, tak dobře 

se uplatňuje verbální a haptická složka. Vizuální složka informace např. barva, je 

vnímaná pouze u osob se zachovalými konkrétními zbytky zraku. 

 

https://theses.cz/id/xf1qao/Anna_Karenina_Nikol_Podzemn.pdf
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Z toho důvodu, pokud je jedním z požadavků nové deskové hry vyrovnat šance 

nevidomých spoluhráčů, je třeba posílit hlasovou a hmatovou složku 

komunikace,“ navrhla Frída 

„Máte vlastně pravdu!“ zvolal Přemek, „úplně jsem na hmat zapomněl! To 

rozšiřuje naše možnosti. Není to moje úloha, ale kolegy. Přesto jsem si říkal, že 

bude docela složité pouze s použitím hlasu udělat deskovou stolní hru,“ sděloval 

své úvahy Přemek. 

 

„A co ten vyšší cíl hry?„ připomenula druhou otázku Zlata.  

 

„Jsem ve vašem týmu pár minut, tak nechci hned protlačovat svoje zájmy,“ 

začala opatrně Frída. 

“To je v pořádku, my jsme na to od žen zvyklí,“ ironicky komentoval Přemek a 

podíval se přitom na Zlatu, která na něj vyplázla jazyk. 

„Ale já se ve svém projektu zabývala čtenářskou gramotností,“ pokračovala 

Frída. 

„Když jste se o tom při představování projektů zmínila, tak si vzpomínám si, že 

jsem si říkal, že když mě vyhodí, že bych požádal o vstup do vašeho týmu, 

protože čtenářskou gramotnost na rozdíl od automobilových doplňků ve škole 

řešíme. Takže já s tím problém nemám a myslím si, že i pro ostatní kamarády je 

to srozumitelné téma,“ souhlasil s návrhem Přemek. 

„Navíc dá se to dobře použít při Tvé prezentaci před třídou,“ podpořila je Zlata. 

„Jak by se podle Vás dala čtenářská gramotnost skloubit s deskovou hrou?“ 

sondoval dál Přemek. 

„Jednou z poruch učení,“ začala Frída svůj další odborný výklad, „je menší 

schopnost najít v textu důležité informace, pochopit vztahy mezi postavami, určit 

tematickou linku příběhu.  

Existuje několik druhů porozumění textu, například funkční gramotnost, kdy se 

testuje do jaké míry jsou žáci schopni informace z textu použít v praxi. To jsem 

plánovala v projektu použít, ale pokud nemá být hra použitelná jen na konkrétní 

text, i když takové ty kvízové hry na trhu jsou, tak bych doporučovala spíš při 

hře trénovat tak zvané „Doslovné porozumění“ textu. 

Tento typ čtenářské gramotnosti staví na dovednosti dekódovat psané texty a 

budovat porozumění na doslovné úrovni se zapojením dosavadních znalostí a 

zkušeností,“ doplnila Frída. 

„Moc se v tom neorientuju,“ okomentoval informace Přemek, „ale jak jsme se již 

dohodli, tu odbornou část bychom nechali na Vás. 

„Je to jednoduché, na začátku hry by se přečetl nějaký text, asi by ho četl jeden 

člověk, aby vidoucí spoluhráčky a spoluhráči neměli vůči své nevidomé kolegyni, 
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či kolegovi výhodu. Myslím, že jsi říkal, že to je základní pravidlo, které chcete 

zajistit. No a pak by byly hráčky či hráči testováni z toho, co si z poslechu 

zapamatovali,“ rozvíjela svoji myšlenku Frída. 

„A za každou uhodnutou informaci by mohli v rámci zpětné vazby dostávat 

body,“ pokračovala v rozvoji myšlenky Zlata. 

„Víš, že herní prvky my řešit nemáme,“ opravil ji Přemek. 

„Zpětná vazba je herní mechanika!“ odporovala mu Zlata, „a ano použila jsem 

slovo body, ale je to jen příklad, klidně za to mohou dostávat penízky, korálky, 

cokoliv. A návrh, jaký konkrétní herní prvek to bude, má skutečně na starosti 

Honza,“. prosadila svou Zlata. 

„Jak by se řešily ty konkrétní otázky a co by se stalo, když hráč odpoví špatně? A 

musíme to nějak doplnit, aby to byla zábava a ne jenom takové to zkoušení jako 

ve škole,“ hrnul na ně podněty Přemek. 

„Ale myslím, že toto by měla na mítingu vymyslet ta část týmu, která bude řešit 

mechaniku a dynamiku hry. Mohly by se navrhnout dvě, tři varianty a z nich pak 

vybrat tu nejpříhodnější. Nebo ať si vybere firma Kham,“ navrhl Přemek. 

„Nicméně, že by se hra týkala čtenářské gramotnosti nám sedí i z toho důvodu, 

že jsme jí již vymysleli pracovní název,“ zmínil se Frídě Přemek a vysvětlil jí, co 

Zlata vymyslela. 

Ta s touto variantou nadšeně souhlasila, byť o sanskrtu nevěděla nic. 

„Takže dohodnuto?“ uzavřel diskusi Přemek. 

Když všichni souhlasili, rozloučil se a odešel z virtuálního světa. 

„Proč si tak chvátal?“ nechápala Zlata Přemkovi kroky. 

„Já nejsem jako ty Zlato, já musím přemýšlet v češtině, mě to v angličtině nejde. 

A těch otázek, co ještě musíme řešit je spousta.“ 

„Kolik máš ještě času?“ zeptal se Přemek. 

„No moc už ne,“ omlouvala se Zlata. 

„Tak proč jsi navrhovala ten dřívější termín?“ Kdy si na to sedneme? Ve středu 

musíme mít tři řešení,“ vyčítal jí Přemek. 

Hele, můžu tady s Tebou být ještě asi půl hodiny a zítra nemáme odpoledku, tak 

si na to sejdeme hned po obědě,“ plánovala rychle Zlata. 
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„Tak jedem, rozepiš ty problémy a vezmeme si to na doma a pak si porovnáme, 

co jsme vymysleli,“ nutila Přemka k větší aktivitě, aby stihla i svoje věci. 

Přemek si opět potvrdil, že Zlata je velmi ambiciosní holka, ale v tuto chvíli mu to 

vyhovovalo. 

„Tak za prvé jde o ty texty, v jedné z variant by mohly být součástí hry nějaké 

příběhy. Jeden či dva bychom mohli vybrat, vymyslet otázky a vymyslet jaké 

k tomu budou ty herní prvky, na kterých budou ty otázky napsané, aby byly 

dostupné i pro nevidomé,“ navrhoval úkoly Přemek 

A Zlata dodala: „A součástí by měl být ten herní cíl. Proč by měli hráči sbírat ty 

body, peníze, či ty korálky? A co se stane, když hráč neodpoví správně? 

Nedostane nic, nebo naopak body ztratí?“ 

Přemek se nad dotazem zamyslel, pak pokýval hlavou na souhlas a pokračoval: 

„Další věcí, na kterou si musíme odpovědět je, zda hra bude mít nějaké levely, a 

pokud ano, tak bude se v té další úrovni používat ten samý text, nebo už jiný?“ 

položil jim oběma další otázky Přemek.  

„To jsou všechno věci, které si musíme promyslet, než je předložíme ostatním 

freelancerům. Asi by bylo dobré vzít si ten tvůj seznam herních mechanik a jet 

bod po bodu a ke každému vymyslet pár variant. Dá se to zvládnout do zítřka?“ 

zeptal se opatrně. 

„Asi ne všechno, ale pak do doděláme společně,“ mrkla na něj Zlata a zase si tak 

hezky prohrábla husté vlasy, jakoby za odměnu, že už tu genderovou 

problematiku nemusí řešit. 

„Promiň, už musím,“ rozloučila se, popadla tašku kabát a zmizela v předsíni. Za 

okamžik za ní zaklaply dveře a Přemek osaměl. 

Donesl si svačinu z lednice, udělal si pití a znovu se vrátil ke stolu, dokud ještě 

měl všechny ty úkoly v živé paměti. 

Na list papíru si pod sebe vypsal herní mechaniky, na které si vzpomněl: cíl, 

náhoda, soutěž/ spolupráce, zpětná vazba, sběr bodů – odměna, směna/výměna, 

úrovně a úplně dole napsal otázku „Kdy je konec?“ 

A ke každému řádku se snažil napsat co nejvíce nápadů, které by se ve hře 

s textem daly použít. 

Věděl, že vzdělávací cíl, o kterém mluvila Frída či učitelka Vitána ve škole při 

výkladu čtenářské gramotnosti, nemůže být cílem hry. To by nikoho nebavilo. 

Snažil si představit, oč usiluje, když hraje ty hry na počítači. Nestřílel nepřátele 
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pro potěchu, chtěli se s kamarády někam dostat, dobýt nějaké město, 

v objevitelské hře chtěl najít cestu k pokladu, a ve strategii vybudovat nějakou 

farmu, či podnik, zkrátka mít něčeho víc než další soupeři. 

Někde vzadu cítil, že společenskou hru, kde všichni spolupracují, vzájemně si 

půjčují peníze, či nářadí, investují, bude asi nad jejich síly. Dost se zapotí, aby 

vymysleli taková pravidla, aby měli nevidomí stejnou šanci jako normální hráči. 

Takže si napsal, že cílem bude nasbírat více odměn než druzí. Záměrně se 

vyhýbal označení body, aby ho to neomezovalo, protože nevěděl, co Honza 

s Mírkem vymyslí za herní prvky. 

Pro další herní variantu by cílem mohlo být dojít figurkou rychleji po nějaké dráze 

jako u „Člověče nezlob se“. 

Ale dokud kluci nevymyslí, jak snadno a bezpečně budou moct nevidomí 

posunovat figurkami po herním plánu a jak zajistit, aby měli stejný přehled o 

situaci na ploše, nechtěl tuto verzi příliš do detailů rozvíjet. 

Ale měl představu, že by se to mohlo podobat jedné staré deskové hře, kterou 

našel na půdě u babičky, kde byly různě barevné trasy odlišných délek a podle 

čísla, které kostkou hodil, mohl jít hráč zkratkou, či byl nucen jít oklikou. 

Pokud by ty trasy byly reliéfní, aby si je mohl hmatem prostudovat i nevidomí 

hráč, a získal tak celkovou představu o průběhu hry, mohl by se tento herní 

koncept použít.  

K další variantě ho inspiroval případ, kdy ho rodiče nechali koukat se s bráchou 

na televizní záznam nějaké světové pokerové soutěže. Všichni hráči měli karty 

položené na stole, rubem nahoru.  

Diváci měli možnost přes kameru u každého hráčského místa vidět, co kdo má 

jen když si hráč karty opatrně nadzdvihl. A u pokeru byl taky jeden rozhodčí, co 

kontroloval, aby se nepodvádělo nad rámec s pravidel pokerového blufování.  

Aby vidoucí hráči neměli výhodu zraku, museli mít všichni k dispozici pouze hmat 

a sluch, tedy jako u pokeru, kde nikdo nevidí nic. Nebylo řešením zhasnout, 

protože to by byli naopak ve výhodě nevidoucí a problém neshodit figurky, či jiné 

herní prvky, by měli vidoucí hráči a to nechtěl.  

Co to udělat stejně?  

Hráči nebudou vidět, kdo má kolik odměn, mohou si to podobně jako u pokeru 

buď jen pamatovat, nebo mohou počítat pravděpodobnosti, pokud to umí, ale 

jinak nic. Své body budou mít na stole, jako ty karty na pokerovém stole, aby 
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s nimi nemanipulovali, ale před ostatními, je budou mít schované. A každý hráč 

bude mít k těm svým tajný přístup mimo zraky ostatních, pro případ, že by se 

potřeboval ubezpečit, jak na tom je. 

Bankéř by mohl mít kvůli kontrole právo nahlédnout každému do jeho skrýše. 

U kolonky úrovně neměl stále nic napsáno. Věděl, že by bylo dobré, kdyby po 

určité době se pravidla trochu změnila, hra byla obtížnější, ale nevěděl, jak by se 

měl změnit cíl ani systém odměn. 

S tímto dluhem schoval poznámky do zásuvky a začal se připravovat na druhý 

den do školy. 

---------------------------- 

6.  kapitola – Úvod do Průmyslu 4.0 – praktické příklady převodu 

pracovních úkonů na roboty a AI 

Freelancing – tvorba mechaniky a dynamiky  deskových her  

 

Tentýž den (19.den) večer opět v bytě Břetislava  

Tentokrát se přihlásili všichni na čas, takže mohli jít rovnou na věc. 

Pan Stanislav jim na úvod přes sdílenou obrazovku pustil video z nějakého test 

bedu robotické laboratoře.  

Bylo tam několik pracovních boxů, uvnitř kterých se pohybovala ramena robotů 

při poměrně složitých pracovních úkonech. Někteří jen přenášeli předměty, jiní 

skládali dohromady díly, ale byli zde i roboti s vrtací hlavou či laserem, kteří 

podle výrobního programu vytvářeli součástky z různých materiálů. 

U každého boxu stál jeden nebo dva pracovníci, kteří se snažili robota ovládat. V 

další části byly pracovní stoly s počítači a malými koboty a lidé se učili, jak je 

programovat. 

Když video skončilo pan Stanislav otevřel cvičení: „Tak asi jste pochopili, že dnes 

se budeme bavit o lidech a robotech, o jejich schopnostech, možnostech, ale i 

omezeních, jak si mohou vzájemně pomoci, či se úspěšně doplňovat v realizaci 

různých pracovních činností.” 

„Nejprve bych zopakoval, co jsme prodiskutovali a na co jsme přišli na minulém 

setkání. Lidstvo se dostává do situace, kdy firmy se snaží stále novými inovacemi 

udržet své výrobky konkurenceschopné, což ale neustále tlačí na pracovníky ve 

výrobě, aby si osvojovali stále nové a nové dovednosti. Jinými slovy stávající 

dovednosti neustále zastarávají a aby si lidé udrželi svoji hodnotu na trhu práce, 

vyžaduje to od nich dostávat se se svými fyzickými a duševními schopnostmi až 

na samotnou hranici svých možností. Zároveň to vyžaduje, aby neustále 
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ukrajovali ze svého volného času na úkor celoživotního vzdělávání. Což spolu 

nese řadu problémů zdravotních psychických, ale i morálních. 

Proto to odmítá stále větší skupina lidí. A ač to oficiálně popírají, i korporacím 

vadí, že neustálé dovzdělávání a rekvalifikace stávajících pracovníků zvyšuje 

jejich náklady.  

Jinými slovy rozevírají se nůžky mezi požadavky firem a možnostmi a ochotou 

lidí tyto požadavky naplňovat.“ 

 

A mentor dál pokračoval: „Proto vznikla myšlenka zapojit více ICT – strojů a 

aplikací. Díky vývoji a neporovnatelně větší kapacitě jsou jejich dnešní možnosti 

učit se novým věcem, operacím mnohem větší. A zároveň nepotřebují být 

neustále motivováni různými zaměstnaneckými bonusy, nevědí, co je volný čas, 

mohou s dobrou diagnostikou opotřebení a údržbou pracovat 24 hodin denně 7 

dní v týdnu.“  

„Zároveň je nutné dopředu zdůraznit, co bylo uvedeno v učebních podkladech, že 

nám nejde o to, které typy pracovních míst budou automatizovány a kolik lidí 

bude nahrazeno roboty, ale jaké úkony v rámci pracovní činnosti lze 

automatizovat, aby v budoucnu nastala společná práce na výrobě produktu a 

spolupráce mezi člověkem a robotem. 

Aby vzrostla produktivita práce a zároveň, aby se člověk realizoval přes využití 

spíše svých lidských předností a zároveň získal více času pro sebe.  

Jinými slovy byl méně strojem, či kolečkem ve stroji a byl více kreativní, 

empatickou bytostí, protože je to jedna z cest, kdy mu práce bude dávat smysl,“ 

uzavřel shrnující úvod pan Stanislav. 
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„Už na to upozornil vedoucí kurzu, ale je třeba to zopakovat,“ s uklidňujícím 

tónem v hlase a přidaným gestem rukou pokračoval, „toto není kurz pro inženýry 

či programátory. Neřešíme tedy, co roboti a počítačové aplikace dokážou, ale 

zaměříme se na to, jaké druhy pracovních úkonů by mohli roboti teoreticky 

převzít, protože se v nich tolik nevyužívá typicky lidských vlastností. Na tomto 

cvičení bychom si toto měli společně určit a konkrétně na příkladech vysvětlit,“ 

těmito slovy doplnil svůj úvodní příspěvek mentor, když zaznamenal koulející oči 

svých posluchačů, když se věnovat popisu ICT techniky. 

 

„V odborné literatuře autoři již pracovní činnosti z různých hledisek 

rozanalyzovali. Zkusme si tedy podle této struktury určit, které typy pracovních 

úkonů vyžadují více lidské vlastnosti a které by byly vhodnější pro roboty a 

umělou inteligenci.“ 

Ale nejprve si řekněme, které vlastnosti a operace jsou typické pro člověka, ve 

kterých exceluje a ve kterých tak dobrý není. A zároveň, které operace z důvodu 

bezpečnosti chceme, aby zůstali tzv. v lidských rukách?“ otevřel diskusi mentor. 

„Já bych na to šla opačně,“ otevřela diskusi Světlana, ve které se nezapřela 

učitelská povaha, “zkusila bych popsat ty vlastnosti, ve kterých člověk moc 

neexceluje. Člověk se ze zvířecí říše vymyká mimo jiné tím, že má velice 

průměrné smysly, není moc silný, ani rychlý, často dělá chyby. V závislosti na 

emocionálním nastavení jsou jeho výkony poměrně nevyvážené. Zkrátka to, co 

by si zvířata nemohla dovolit, protože by je někdo silnější okamžitě ulovil a 

sežral, člověk vyvažuje intelektem a sociálními vazbami,“ pokusila se načrtnout 

tento opačný, negativní výčet. 

„To je poměrně netradiční pohled. Můžete to nějak konkrétně pokud možno na 

příkladech vysvětlit?“ požádal ji mentor. 

 

„Řekni, že náš zrak není oproti zraku dravců nijak kvalitní. Například vizuálně 

hodnotit rozdíly mezi výrobními díly a hledat zmetky zvládneme pouhým okem 

pouze při velkých odlišnostech a při malém počtu porovnávaných kusů 

najednou,” nahodil jí šeptem Břetislav. 
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“V porovnání s lidským okem je vyhodnocování za pomoci analýzy obrazu mnohem 

efektivnější. Analýza obrazu může ohodnotit odlišnosti i pod viditelností pouhým 

okem, na stovkách objektů najednou a nepřetržitě,“ vyjmenovával jí všechny 

výhody Analýzy obrazu.” 

Břetislava vždy fascinovalo, čím vším dokázala příroda vybavit různé živočišné 

druhy a nikdy nechápal, proč mohl takový v mnoha ohledech průměrný druh jako 

je člověk vystoupat na pomyslnou pyramidu a stát se „pánem tvorstva“.  

 

„V tomto typu úkonů, kdy robot využívá vyšší kvalitu senzorů a vylepšuje naše 

průměrné smysly, by se jednalo jak o opakované, rutinní úkony,“ pokusila se aspoň 

částečně reprodukovat jeho nápovědu Světlana a zarámovat tento pohled aspoň do 

nějakých kategorií, se kterými by mohli pracovat.  

„ Současně bychom se sem mohli zařadit i proměnlivé operace, ale s libovolným 

počtem dopředu známých variant. Člověk by pracoval jen na výjimkách, které 

robot nedokáže posoudit.“  

 

„To má kolegyně pravdu,“ vstoupila do diskuse Gabriela, „všimněte si, jak často se 

člověk mýlí. Což je ale nedostatečnost z oblasti spíše mentální,“ doplnila Světlanu a 

zase zmlkla, protože si nebyla jistá, jestli moc neujela.  

„Podle mě,“ zapojil se Václav, „další slabinou lidí je, že jejich výkony nejsou 

vyvážené. Byť jsou pracovní úkony opakované, tzv. rutinní, děláme chyby. Nejsme 

schopni přepnout mozek na nějaký úsporný mód a soustředit se jen na několik 

stále se opakujících kroků. Každou chvíli náš mozek něco rozptýlí a pozornost vůči 

dané operaci klesne.”  

“To hovoří ze své zkušenosti?” škádlivě jí pošeptal do ucha Břéťa. Ale ve 

skutečnosti s ním souhlasil. Moc dobře si totiž pamatoval na časté rozhovory mezi 

pedagogy o tom, kolik zbytečných chyb udělají žáci, když chvátají, jsou nervózní, 

nebo je látka nebaví.  

“Za určitým počtem chyb stojí i naše v tomto případě nevhodná snaha o 

improvizaci,” doplnila Václava Gabriela.  
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„Nic z toho roboty netrápí, zejména procesový robot neustále postupuje podle 

příkazových řádků programu, neplete se, nezpomalí, neulejvá se,“ nenechal se 

vyvézt z konceptu Václav. 

A aby ho zase někdo nepřerušil, hned navázal: „Tyto úkony by se daly s ohledem 

na jejich provázanost s okolím zařadit do kategorie proměnlivých.“ 

 

„Robot může převzít pracovní úkony zejména při samostatných a nezávislých 

činnostech, ale díky interoperabilitě a internetu věcí může i robot samostatně 

vyhledávat jakékoliv dostupné informace, může tedy převzít úkony i z oblasti 

interaktivní,“ ukončil svůj odborný příspěvek technik Václav. 

Chvíli bylo ticho, protože co na takovou nálož odborné problematiky taky říct? 

Když už byla ta pauza příliš dlouhá, ozvala se Světlana: „Člověk by si tak 

ponechal takové úkony s rozhodováním, kdy je velice málo pravidel, kde je 

rozhodování v podstatě zcela individuální, případ od případu, čili jak říká 

anglosaské právo – kde nejsou precedenty,“ chtěla se blýsknout před Břéťou, ale 

ve skutečnosti to znala z amerických filmů o právnících. 

 

Do jejího zorného úhlu se dostala Břetislavova ruka s papírem, kde bylo 

napsáno, malá síla. Pokývala hlavou na důkaz, že rozumí a navzdory tomu, že již 

chtěla končit, ještě připojila: „A možná nemá cenu to zde připomínat, ale pro 

úplnost bych chtěla říct, že člověk neoplývá významnou sílou, ani přílišnou 

přesností a snadno se unaví. Což jsou další oblasti, kde by mohl stroj člověku 

pomoci.“ 

 

„No, to se sice píše v populárně-odborných časopisech,“ vložil se do toho Václav, 

„minimálně je ale třeba vyřešit otázky bezpečné spolupráce člověka a robota na 

společném pracovišti. Aby robot mohl manipulovat s těžkými předměty a 

pracovník s nástroji na nich realizovat drobné úkony, které spíš vyžadují 

variabilní rozhodování podle situace. V tomto případě by se asi jednalo spíše o 

Koboty neboli kolaborativní roboty.“ 
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„Takže do tohoto typu lidských nedostatečností patří úkony jak v oblasti fyzické, 

tak i duševní,“ zakončila jejich společný výstup Světlana, která tuto diskusi tak 

trochu považovala za svou, nebo aspoň jí vyvolanou. 

 

Po pár vteřinách se ozval mentor: „Ano, postup, kdy cíleně na pracovních 

úkonech a hledáme plusy a minusy člověka a robota a teprve potom k nim 

přiřazujeme pracovní úkon včetně typu automatizace, je efektivní způsob. A 

myslím, že jste významným způsobem zredukovali oblasti, které jsme ještě 

nerozebírali.“ 

 

Nicméně napadají Vás úkony, kde je člověk zatím nenahraditelný? trval na své 

původní otázce. 

 

Na tento okamžik čekal Michal a hned začal: „No já se pokusím odpovědět na 

dotaz tak, jak byl položen. My ve firmě stále více hledáme lidi s kreativitou, a se 

schopností nebát se převzít za sebe odpovědnost a rozhodovat.“ 

„Dobře, a jak byste tyto vlastnosti popsal ve vztahu k pracovním úkonům?“ 

směroval ho k praktickému příkladu mentor. 

„No kreativita je schopnost přicházet na nestandardní řešení. Říká se tomu 

kreativní skok, kdy existuje řada známých předvídatelných posloupných kroků, 

které ale neřeší uspokojivě zadání, protože to naráží na nějaký problém. A 

kreativní člověk jakoby přeskočí věci známé a navrhne něco, co je zcela mimo 

stávající okruh okolností, souvislostí a přitom se ukáže, že to je ono.“ 

Zdroj: Mathias Nöllke: Naučte se myslet kreativně, Grada Praha 2006, str. 17. 

 

Michal asi nebyl se svou formulací zcela spokojen, tak dodal: „Třeba mi pomůže 

vysvětlit, co tím myslím, když to též vezmu z druhého konce. Zkusím využít 

Světluščin příklad s Analýzou obrazu. Robot s umělou inteligencí umí velice 
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rychle vybrat podle nějakému mustru optimální řešení z velkého množství těch 

známých, zjevných situací. Ale kdyby měl z hromady součástek vybrat podle 

těch kritérií jednu, která tam ale ve skutečnosti není, tak takový úkol nevyřeší.  

Kdežto kreativní člověk nemá problém sáhnout do jiné hromady, i když mu to 

nebylo povoleno. Čili poruší naplánovaný postup, ale vyřeší problém. To si 

myslím, že je kreativita.“ 

„Jasně!“ chytila se jeho příkladu Gabriela a doplnila: „Jde o klasické Alexandrovo 

rozetnutí gordického uzlu, místo jeho rozvázání.“ 

Na obličeji se Michalovi objevil spokojený výraz, že Gabriela pochopila, o co mu 

šlo a že našla k tomu vhodný příměr. 

 

„Co se týče schopnosti rozhodovat,“ navázal na ně oba Václav, „myslím si, že 

v případě, kdy jsou řešení parametrizovatelná, čili dají se analyzovat a přiřadit k 

nim nějaké další kritérium, tak optimální řešení robot asi nalezne snadněji, 

rychleji a lépe než člověk.“ 

„Ale když jsou např. dvě řešení v průměru stejná, akorát v opačném poměru 

parametrů, nebo nějaké kritérium chybí, či je neporovnatelné,“ oponovala mu 

Gabriela, „tak člověk dokáže zohlednit i jiné faktory a přijme sice ne optimální, 

ale z určitého hlediska nutné, byť riskantní řešení.“ 

„Anebo naopak nestandardní přístup zvolí člověk tam, kde by robot byl 

nekompromisní a příliš tvrdý. Člověk prostě chybějící faktor doplní nějakou emocí 

jako je intuice, či cit pro něco a podobně,“ zakončila svoji úvahu téměř 

spirituálně Gabriela. 

Tím, že byli Břetislav se Světlanou dva, tak zatímco kolegové formulovali své 

pohledy, psali si na papír další lidské vlastnosti jako je empatie, systémová 

inteligence, umělecké vnímání. Protože intuici už Gabriela použila, zvolila 

Světlana formulaci „něco mezi nebe a zemí“. 

Michalův a Gabrielin popis rozhodování jí něco připomněl, tak navázala na jejich 

řeč: „Možná si pamatujete scénu z filmu Armaggedon, kdy A. J. Frost v podání 
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Bena Afflecka měl na asteroidu vyvrtat díru pro bombu a při vrtání narazil na 

plynovou kapsu, takže hrozilo zničení poslední vrtací soupravy. A na naléhání 

šéfa Harryho Stampera v podání Bruce Willise A.J. odpověděl: „Aspoň jednou v 

životě mi Harry věř, já vím, že tu plynovou kapsu prorazím.“ 

„A Harry Stemper mu řekl: „Je to na Tobě A.J., máš v rukou osud planety!“ 

využila svoji lásku k filmům Světlana. 

„Ano, toto je asi vhodný příklad toho, že člověk má ve své výbavě vlastnosti a 

způsoby uvažování, které není úplně možné parametrizovat a naprogramovat,“ 

snažil se udržet linii diskuse mentor. 

„Zrovna příklad s těžbou ropy byl uveden v podkladových materiálech pro toto 

cvičení jako ukázka toho, kdy z velké části intuitivní práce a rozhodování jsou 

dnes díky vývoji AI naopak vhodné pro automatizaci a tudíž je postupně přebírají 

inteligentní stroje a systémy. Dříve byl vrtař podobně jako ve filmu vystaven 

vlivu přírody, sám fyzicky musel manipulovat s vrtacím zařízením, často fungoval 

na základě svého pocitu a šestého smyslu, když vrtací souprava nepracovala 

optimálně. Kontrola vrtu byla jednoznačně v jeho rukách. 

Podstata byla v tom, že práce při dobývání surovin je jen zdánlivě intuitivní. 

Respektive pro laiky, či lidi bez zkušeností se jevila jako intuitivní proto, že 

nevěděli, čeho si zkušený vrtař všímá, jaké informace z podloží, z projevů 

horniny analyzuje. Pokud tyto lety nabyté zkušenosti nahradíme řadou senzorů, 

sběrem velkého množství dat z hornin, profilu podloží (Big data) a porovnáváme-

li je s daty z předešlých vrtů, z jiných oblastí (Big Analýza), je možné významnou 

část kroků parametrizovat. 

Dnes mají některé organizace kompletně automatizované vrtné soupravy. U vrtu 

už člověk není, sedí v kokpitu, kde na dálku a digitálně ovládá vrt. Jde o mentální 

ne fyzickou práci. Člověk se o kontrolu vrtu dělí s AI, která může lépe než člověk 

monitorovat neustálý tok dat a předávat informace, na co je třeba dávat pozor. 

Ale člověk školí AI, interpretuje nabízené analýzy a dělá rozhodnutí.“ 

„Detaily je možné dohledat v článku Reinventing jobs: four steps to optimising 

work automation od Sian Harringtona,“ zakončil svůj poněkud delší monolog pan 

Stanislav. 

https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-

optimising-work-automation 

https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-optimising-work-automation
https://www.thepeoplespace.com/ideas/articles/reinventing-jobs-four-steps-optimising-work-automation
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„A znáte nějaké vlastnosti a schopnosti, které jsou typicky lidské a ve kterých na 

k dalšímu přemýšlení mentor. 

„Rozhodování na základě propojování zdánlivě nesouvisejících informací, vlivů 

shrnujeme pod obecný název systémová inteligence,“ předčítala Světlana z 

Břéťova papíru, „dále je to umělecké vnímání, krása, estetické a etické vnímání, 

empatie, humor, intuice…“.  

rozdíl od stroje exceluje člověk, které byste chtěli zmínit?“ snažil se je motivovat  

 

 

 „Ano,“ ujal se slova mentor, „tyto vysoce lidské vlastnosti se nazývají vyšší 

emoce a jsou vlastní pouze lidem, nemají je zvířata. Ještě k nim patří vina, 

hanba.  

Mezi slova, která reprezentují takzvaně individuální vyšší emoce patří: 

důstojnost, pieta, oběť, pokání, pokora, odvaha, naděje. A mezi slova popisující 

společensky orientované vyšší emoce patří soustrast, soucit, zamilovanost, něha, 

láska, důvěra, oddanost, posvátnost, úcta a podobně. 

„Nejsou osvojitelné tím způsobem, že Vám je učitel ve škole vysvětlí a pak vás z 

nich vyzkouší. S některými se rodíme, a mohou se v některých z nás okolnostmi 

probudit. Můžeme je v sobě objevit, pokud jsme s nimi osobně konfrontováni 

například v rodině.“ 

„Nejsou přenositelné do různých kultur v tom smyslu, že projevy těchto emocí, či 

okolnosti, díky kterým jsou v nás vyvolávány, nejsou ve všech kulturách 

automatické, spíš jsou v různých kulturách různé varianty a ne všechny jsou 

všude vyvinuté. To, co jedna kultura považuje za posvátné, druhé nic neříká. 

Každá kultura vidí krásu v něčem jiném, humor máme jiný, projevujeme soucit s 

něčím jiným a podobně.“ 
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„Nejsou osvojitelné tím způsobem, že Vám je učitel ve škole vysvětlí a pak vás z 

nich vyzkouší. S některými se rodíme, a mohou se v některých z nás okolnostmi 

probudit. Můžeme je v sobě objevit, pokud jsme s nimi osobně konfrontováni 

například v rodině.“ 

„Nejsou přenositelné do různých kultur v tom smyslu, že projevy těchto emocí, či 

okolnosti, díky kterým jsou v nás vyvolávány, nejsou ve všech kulturách 

automatické, spíš jsou v různých kulturách různé varianty a ne všechny jsou 

všude vyvinuté. To, co jedna kultura považuje za posvátné, druhé nic neříká. 

Každá kultura vidí krásu v něčem jiném, humor máme jiný, projevujeme soucit s 

něčím jiným a podobně.“ 

„Proto si všimněte, že nadnárodní korporace ve svých globálních marketingových 

kampaních, na tyto vyšší emoce necílí. Taková reklama, která by fungovala v 

Asii, nebude fungovat v Africe, či v Evropě a naopak.“ 

„Proto se reklamní spoty zaměřují na vyvolávání emocí nižších, které mají všichni 

lidé stejné, blízké zvířecím. Těmi jsou strach, radost, smutek, překvapení, 
znechucení, odpor. A jsou i poměrně snadno předstíratelné, zahratelné herci. Na 

rozdíl od vyšších emocí, které se předstírají jen velmi obtížně,“ široce rozvedl 
naše nápady mentor. 
Zdroj: Marman, P.: Živá voda – O slobodě 6. 3. 2016, 27 -33 min. 

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/o-slobode-42-2016-03-06-iv-voda/ 

 

„Nicméně, díky vzrůstajícím lokálním konfliktům, pandemiím jako byl letos 

koronavirus, ale i ve jménu ochrany životního prostředí budou firmy usilovat o co 

nejmenší uhlíkovou stopu svých výrobků. Takže v budoucnu nebude možné, aby 

se jedna bota skládala v částí vyrobených na desítkách míst po celém světě. 

Nadnárodní korporace tedy vstoupí do další fáze globalizace a tou je 

relokalizace.“ 

„Což je vznik tisíců poboček firem podle principů Průmyslu 4.0, které dokážou 

díky ohromnému vývoji nových materiálů, aditivní výrobě a Internetu věcí 

vyrábět kompletní sofistikované výrobky přímo na jednom místě. V tom 

okamžiku se takzvané vyšší emoce stanou základem vysoce personalizovaných 

výrobků. Protože nebude třeba vyrábět např. boty tak, aby se líbily a mohli je 

nosit všichni mladí lidé do 15 let na celé planetě.“ 

Zdroj: Milan Zelený, Produktivita je základní hnací silou, která vede k 

deglobalizaci a integraci sektorů v éře relokalizace. 

https://milan.zeleny.com/cs-CZ/stranky/1/0/341/reloklizacepodlezeleneho  

 

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/o-slobode-42-2016-03-06-iv-voda/
https://milan.zeleny.com/cs-CZ/stranky/1/0/341/reloklizacepodlezeleneho
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„Naopak lidská hodnota, která má význam jen pro danou komunitu, bude 

rozhodovat o tom, zda si výrobek zákazník v daném místě objedná či nikoliv.“ 

 

„Individualizace výroby už probíhá v B2B sektoru,“ potvrdil daný trend Václav, 
„např. firma BD Senzors vyrábí na zakázku pro firemní klientelu cca 7 000 

senzorů ročně v 80 typech. Z těchto sedmi tisíc jich bylo, ale pouze 6 stejných. 
Ostatní se lišily v některých parametrech.“ 

Zdroj: Peter Debnár: Smart4Factory, seminář - Úvod do průmyslu 4.0. 
Roadshow: Digitalizace MSP, NCP 4.0 a Czechinvestu, 2. 9. 2020  

 

„A výrobní firma Siemens ve Frenštátě, která vyrábí motory, jich ročně vyrobí 
12 tisíc nových variant, podle individuálních požadavků firem, protože průměrný 

počet motorů v objednávce je 1,86, tedy méně než dva výrobky na jednoho 
firemního zákazníka,“ uzavřel svůj odborný příspěvek Václav. 

 

Zdroj: Vít Pivoňka: Průmysl 4.0 a jeho význam pro český průmysl, , seminář - 
Úvod do průmyslu 4.0. Roadshow: Digitalizace MSP, NCP 4.0 a Czechinvestu, 2. 

9. 2020 

 

„Ano, toto jsou jasné důkazy o postupující individualizaci ve výrobě pro firmy. 

Nicméně individualizace výroby pro klasické zákazníky teprve začíná, ale zpět 

k tématu,“ vrátil je k probírané látce mentor. „Takže pracovní úkony, rozhodnutí, 

řešení, která se opírají, nebo si přejeme, aby vycházely z těchto vyšších emocí, 

by měli realizovat lidé a nepředávat je z důvodu vyšší efektivity, či nižších 

nákladů strojům či umělé inteligenci.“ 

„Ať už se jedná o rozhodnutí veřejné správy, soudní moci apod. To ale 

neznamená, že banální případy, či podklady a návrhy k rozhodování těch 

složitějších by nemohl pro člověka připravit stroj,“ shrnul tuto oblast mentor a 

dodal: „Máte nějaké další příklady, které nám umožní pokusit se o nějaké 

zobecnění?“ 

„Paní Světlana už nám celou řadu úkonů ve vztahu k lidské nedostatečnosti 

zařadila, Tak zkuste ty zbylé vlastnosti, přiřadit podle nastudovaného členění 

pracovních úkonů. Čistě pro připomenutí, pracovní úkony se dělí na opakující a 

proměnlivé, Nezávislé a interaktivní a na fyzické a duševní,“ pobídnul je mentor k 

uvádění vhodných příkladů. 

 

„Napadá Tě ještě něco?“ zeptala se při současném vypnutí mikrofonu svého 

přítele Světlana. 

„No rozhodně to není fyzická, možná ani rutinní práce. A interaktivní práce asi 

ano, pokud ta vnější reakce není předvídatelná,“ pokusil se o vyjádření názoru 

Břetislav. Měl sice pravdu, ale na základě této perspektivy nedokázala vybrat 
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vhodný příklad a mentor vždy požadoval, aby svá tvrzení, či názory opřeli o 

příklad. 

Slova se ujala Gabriela: „Myslím si, že nejde jednoduše vybrat konkrétní 

pracovní úkon a přiřadit mu některou z definovaných vyšších emocí,“ začala 

zeširoka, „většinou se jedná o sérii úkonů, které na sebe navazují a některé z 

nich jsou snadno automatizovatelné, ale je mezi nimi úkon, který buď vyžaduje 

schválení člověkem, nebo jde spíš o sběr informací a teprve jejich posouzení za 

pomoci vyšších emocí umožní nějaké odpovědné rozhodnutí.“ 

„Abych to nějak přiblížila, už je asi jasné, že u rutinních, opakujících se úkonů, 

ale i u proměnlivých úkonů, pokud se mají sbírat a analyzovat velká množství dat 

ze známých zdrojů, tak díky přenosové rychlosti elektrických signálů jim nemůže 

člověk asi konkurovat. „ 

 

„Tyto pracovní úkony se uplatňují například při výběru vhodného řešení, při 

seřazení variant od nejlepší po nejméně vhodné, nebo pro rozhodnutí, kterou z 

předem připravených cest se dát – povolit / zamítnout. V těchto úkonech je 

možné člověka nahradit,“ pokusila se Gabriela nejprve vybrat jednoduché 

případy, než se pustí do těch náročnějších. 

„Jako ukázku bych použila práci úvěrového analytika, analyzující žádosti o půjčky 

podle podkladových materiálů,“ a pokračovala, „již se objevují malé, inovativní 

banky a pojišťovny, které pro tyto pracovní pozice používají roboty. Tato náhrada 

se s vysokou pravděpodobností bude uplatňovat v čím dál větší míře stejně, jako 

to proběhlo s výdejem a příjmem peněz na bankovních přepážkách ve prospěch 

bankomatů,“ uzavřela Gabriela prorocky tento druh pracovních úkonů. 

 

„Jiná situace ale nastává,“ vstoupil do její úvahy Michal, „když analyzovaná data 

nevedou k nezpochybnitelnému rozhodnutí, nebo kdy slouží jen k vyřazení těch 

nevhodných řešení. Pak je nezbytné zohlednit i jiné vzájemně neporovnatelné 

neboli neparametrizovatelné faktory.“ 
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„Tedy, jak už bylo řečeno, je vhodné zapojit vyšší emoce, To je případ nás 

pracovníků HR oddělení,“ použil Michal příklad, ze své práce, „protože někdy o 

přijetí pracovníka do smluvního vztahu rozhoduje takzvaná chemie mezi 

pracovníky, kdy si členové kolektivu tak nějak sednou. Neví proč, ale rozumí si, 

dovedou spolu diskutovat, přít se, ale nevyvolává to v nich negativní emoce, či 

stres.“ 

 

„A co se týče typu automatizace, v tomto případě lze hovořit o augmentaci coby 

typu automatizace,“ završil svůj příspěvek Michal 

 

„Situace každého klienta je jiná a každý problém je unikátní. Používáme ACTH 

analytickou pracovní pomůcku a další techniky, abychom diagnostikovali unikátní 

problém a řešení. Takováto práce je obecně mnohem méně vhodná pro 

automatizaci, ale pokročilý kognitivní automat může automatizovat některé 

analytické úkoly nebo se učit z náborů předchozích klientů.“ 

Zdroj: Business ToDay - Reinvention jobs 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-

2019/reinventing-jobs/story/328700.html 

 

https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html
https://www.businesstoday.in/magazine/best-companies-to-work-for-2019/reinventing-jobs/story/328700.html


119 

 

 

 

„Další možností jsou případy tzv. interaktivních pracovních úkonů, které jsou 

obecně méně vhodné pro automatizaci,“ převzal veslo komunikace Václav. „Ale 

jak zmínili kolega a kolegyně, pokud rozhodování závisí na výsledcích sběru a 

analýzy údajů ze senzorů, lze člověka a ICT propojit“, připravil si tím půdu pro 

svůj příklad. 

„Příkladem může být obchodování s nabídkou produktů a služeb přes „call 

centra“. Rozebereme-li si jeho pracovní úkony, snadno zjistíme, které jsou 

automatizovatelné a které by měly zůstat v rukou člověka: 

- výběr potenciálního zákazníka (lze automatizovat formou substituce pro Big 

Data a Big analýza) 

- vytočení telef. čísla (lze automatizovat formou substituce - aplikace volá 

najednou na více linek najednou, opakovaně, průběžně předává pracovníkům 

Call centra) 

- oslovení (lze automatizovat formou substituce – aplikace předá pracovníkovi 

jen vhodné zákazníky, ne ty, co zavěsili) 

- prezentace produktu či služby (reklama – automatizace formou substituce, v 

případě multimediálního obsahu, robot posílá reklamní sdělení na více linek 

najednou, opakovaně, sleduje pohyb očí potenciálního zákazníka a analyzuje 

zájem, průběžně předává pracovníkům vhodné zákazníky) 

- vyjednávání (člověk s podporou robota – jde o interaktivní druh práce, kdy 

úspěšnost uzavření obchodu závisí na talentu, na 6. smyslu, obchodním citu, 

který volajícímu pomůže, kdy má ustoupit, kdy přitlačit, kdy má přidat 

emocionální a kdy analytický argument podle reakcí a druhu odpovědí / výmluv 

kupujícího. Díky automatizaci tohoto úkonu dosáhne srovnatelných výsledků i 

pracovník bez výše uvedených lidských schopností. 

Automatizace formou augmentace = ICT + AI + NLP (natural langure 

processing) totiž mohou za pomoci audiovizuálních senzorů detekovat emoce v 

zákazníkově hlase příp. mimiku v obličeji a upozornit pracovníka, či navrhnout 

mu vhodné argumenty a taktiku, díky kterým klientovi lépe poslouží s větší 

empatií a starostí o jeho přání a potřeby. 

 



120 

 

 

„Překvapil jste mě“, řekl po pár sekundách mentor. „Vybral jste vhodný příklad, 

kdy robot s umělou inteligencí zvýší schopnosti člověka, takže je schopný se 

vyrovnat talentům, s jejich speciálními lidskými vlastnostmi.“ 

 

„Myslím, že toto je zásadní poznatek dnešního světa“ pokračoval mentor. „Již 

jsme o tom několikrát hovořili, že firmy mají rostoucí požadavky na své 

zaměstnance a zároveň se potýkají s nedostatkem vhodných lidí. Dále jsme se 

shodli, že zapojením ICT a AI lze tento problém řešit. Ale jak jsme si řekli dnes 

na začátku cvičení, nejde o náhradu lidí roboty, ale o spolupráci, kdy spojením 

různých vlastností schopností obou subjektů dojde k synergii, čili k lepším 

výsledkům. Tedy, že když se to dobře uchopí, 1+1 mohou být 3 a více.“  

 

- uzavření obchodu (automatizace formou substituce) 

- potvrzení informací pro dodání zboží a služeb (automatizace formou substituce 

– jako e-shop) 

- předání objednávky kolegovi (automatizace formou substituce – jako e-shop) 

- realizace dodávky (automatizace formou substituce – jako e-shop),“ utřel si 

rukávem zpocené čelo a čekal jsem, co na to řeknou ostatní. 

 

Zdroj: Cabe Atwell: Yes, Industry 5.0 is Already on the Horizon.Sept. 12, 2017 

https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-

50-is-already-on-the-horizon  

 

https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-50-is-already-on-the-horizon
https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-50-is-already-on-the-horizon
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Což je prostor pro zaměstnávání nejen talentů, ale i osob s menšími vrozenými 

schopnostmi. A to je jeden z dalších efektů Průmyslu 4.0, resp. Průmyslu 5.0 - 

dát šanci všem podle jejich zájmu a představ,“ zhodnotil její příspěvek mentor a 

všichni pochopili, že tento argument orientoval na Václava. 

 

„Zároveň je třeba si uvědomit, že tento pohyb se nesoustřeďuje pouze na 

výrobní sektor, ale propojení fyzického a virtuálního světa, kdy IoT, roboti, umělá 

inteligence, rozšířená realita aktivně řeší nejen problémy každodenního života 

lidí, ale i zvyšují jeho pohodlí a nabízí i výhody v dalších oblastech jejich aktivit, 

takže se spíše uvažuje ne o Průmyslu 5.0, ale o Společnosti 5.0,“ těmito slovy 

mentor ukončil tuto oblast, ale otevřel Světlaně další komnatu pro přemýšlení. 

Zdroj:  Society 5.0: Japan's digitization 

http://www.cebit.de/en/news-trends/news/society-5-0-japans-digitization-779 

 

 

Existují odborné pohledy, které tento přístup povyšují až na Průmysl 5.0. 

Průmysl 4.0 upřednostňuje chytré technologie ve výrobě, kdežto verze 5.0 

zvyšuje kolaborativnost mezi člověkem a chytrým systémem. Spojením těchto 

dvou systémů dohromady získáme vysokorychlostní a přesnou průmyslovou 

automatickou výrobu s kognitivními dovednostmi a kritickým myšlením lidí. 

Zdroj: Cabe Atwell: Yes, Industry 5.0 is Already on the Horizon.Sept. 12, 2017 

https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-

50-is-already-on-the-horizon  

http://www.cebit.de/en/news-trends/news/society-5-0-japans-digitization-779
https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-50-is-already-on-the-horizon
https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21835933/yes-industry-50-is-already-on-the-horizon
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„Já jsem nedávno četl zajímavý článek o tom, že roboti nahradí některé 

novináře,“ ozval se Michal.  

„Člověk by řekl, že některé články už píšou roboti teď,“ okomentoval potichu 

informaci Břetislav, což u Světlany vyvolalo tiché vyprsknutí smíchu. 

Protože Michal tuto připomínku nezaznamenal, dál četl text, který si připravil: 

„Americká technologická společnost Microsoft chce nahradit několik desítek 

novinářských pozic robotickým systémem umělé inteligence. Opatření se dotkne 

asi 50 pracovních míst v produkci zpravodajství pro web MSN, který Microsoft 

provozuje. 

Součástí práce zpravodajské produkce je organizace zpráv od spolupracujících 

mediálních domů či výběr údernějších titulků a lepších ilustračních snímků. To 

nyní zastávají lidé, tento úkol ale převezme umělá inteligence. 

Portál BBC poznamenal, že Microsoft je jen jednou z řady technologických 

společností, které s umělou inteligencí pro novinářskou práci experimentují.  

Další takovou je například gigant Google. Cílem vývoje takovýchto systémů 

umělé inteligence je snížit náklady a zvýšit efektivitu práce.“ 

Zdroj:  

http://www.echo24.cz/a/Sbakc/desitky-novinaru-nahradi-roboti-budou-vybirat-

fotky-a-psat-titulky    

http://www.echo24.cz/a/Sbakc/desitky-novinaru-nahradi-roboti-budou-vybirat-fotky-a-psat-titulky
http://www.echo24.cz/a/Sbakc/desitky-novinaru-nahradi-roboti-budou-vybirat-fotky-a-psat-titulky
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„To má logiku,“ zareagoval na informaci mentor, čímž si vysloužil udivený pohled 

Břetislava, protože on to použil jako vtípek. 

„Jak jste správně uvedl, roboti nahradí tu rutinní část, kdy pracovníci pouze 

analyzují existující články a doplňují je titulky a vhodnými fotkami z databáze. A 

to jsou přesně ty pracovní úkony, které lépe zvládá umělá inteligence,“ uvedl na 

pravou míru svoji reakci mentor. 

„Jak vidíte, lidé, kteří problematice nerozumí, tak určitě budou touto informací 

zděšeni, ale vy, kteří absolvujete náš kurz, tomu budete rozumět a nevystraší 

Vás to,“ doplnil svoji myšlenku a stihnul i zpropagovat svoji firmu pan Stanislav.  

 

„Ruku na srdce, kdo z Vás by takovouto nudnou práci chtěl dělat?“ uzavřela 

celou diskusi Gabriela. 

"Myslím, že už tomu myšlenkovému přístupu rozumíte dobře, že už ho dokážete 

aplikovat na různé situace,“ zhodnotil na závěr jejich dnešní práci mentor a 

dodal, „ale uvědomte si, že tyto formy automatizace probíhají ve stávajícím 

Průmyslu 3.0.  

„Jsem přesvědčený, že už jste na jejich studium dostatečně připraveni. Bylo mi 

příjemné se s Vámi všemi setkat a diskutovat. Mnoho štěstí při dalším studiu,“ 

rozloučil se s nimi pan Stanislav.  

Všichni se rozloučili více méně formálně, protože věděli, že se setkají 

v jednotlivých sekcích. 

Pak se Břetislav otočil na Světlanu a zvednul obočí, jako by jí chtěl vyzvat k 

nějaké aktivitě.  

„Co?“ řekla.  

„Tak čím začneme?“ zeptal se. 

 

Nechtěla to řešit a vlastně ani nevěděla jak a v prospěch kterého principu 

argumentovat. Klikla myší na obdélník, kde se právě kurzor nacházel, což byl 

třetí princip: Technická pomoc a přihlásila se do něj. 

-----------------------------------------------

„To, čím se od něj Průmysl 4.0 liší je, že roboti o své činnosti neustále poskytují 

data, která se sbírají, digitalizují, vyhodnocují, interpretují za pomoci umělé 

inteligence a následně se zpětně využívají ve výrobě ke zvýšení efektivity. 

A o tom jsou základní čtyři principy Průmyslu 4.0, o kterých se budete 

seznamovat v následujících modulech.“ 
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20. den opět v Přemkově dětském pokoji chvilku po druhé hodině. 

„Přemýšlela jsem o těch textech a otázkách z nich plynoucích,“zahájila rozhovor 

Zlata, „pokud si to správně pamatuju, říkals, že ta firma se zabývá výrobou 

pomůcek pro hendikepované. Tak jí nemůžeme prezentovat jenom tu herní verzi, 

kdy velkou část práce bude hledat vhodné příběhy, vymýšlet k nim otázky a ještě 

to překládat do všech jazyků. Navíc to není návod, ten může přeložit i počítač, 

což se někdy u některých výrobků i děje, ale tady to musí být přesně,“ 

vysvětlovala Zlata. 

„To máš sice pravdu,“ reagoval na její konstruktivní připomínku Přemek poněkud 

podrážděně, „ale nějakou jinou verzi testování čtenářské gramotnosti náhodou 

nevíš?“ 

„Náhodou vím!“ zatvářila se tajemně Zlata a začala se smát, „ale je to šílené, 

takže nevybuchuj a nech si to vysvětlit až do konce“. 

„Jsem veliké ucho“ o mnoho klidněji, ale přesto s krajní nedůvěrou odpověděl 

Přemek a pokynem rukou ji vybídl, aby to konečně vybalila. 

„Nabídneme jim variantu, kde žádné texty ve hře nebudou, ani otázky,“ vyvalila 

na něj Zlata. 
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„Zbláznila se? Můžeš mi říct, jak chceš u hráčů testovat, či soutěžit v čtenářské 

gramotnosti a nepoužívat přitom texty?“ začal startovat Přemek, protože už mu 

docházela trpělivost. Jenom kritizuje a když má přijít s něčím konstruktivním, tak 

jí napadají jenom kraviny,“ říkal si v duchu. Začal litovat, že jí do party vůbec 

bral. Frída se ukázala přes zevnějšek odpudivé Avatarky jako docela dobrá 

ženská a její španělské angličtině se dalo docela rozumět, tak už měl na jazyku, 

že Zlatu pošle někam. 

 

„Cos mi slíbil?“ ptala se ho vyčítavě kamarádka, „že mě necháš všechno vysvětlit 

až do konce a že nevybouchneš,“ přerušila jeho manažerské přemýšlení Zlata. 

„Jasně, poslouchám,“ řekl povinně Přemek, ale stejně si v hlavě formuloval, jak 

se se Zlatou slušně rozloučí. 

„Já jsem neřekla, že se v té hře nebudou používat žádné texty a otázky. Já jsem 

řekla , že v té hře nebudou,“ s tím, že položila důraz na „v té hře“. 

„Tím myslím v té krabici, jako že by je nemusela zajišťovat ta firma.“ 

Přemek musel uznat, že blbá ta holka není, všechny ty argumenty seděly, ale 

furt nerozuměl, jak to chce řešit. Navíc zase začala tu svou feministickou 

stylistiku. Přesto jí nechal pokračovat a už nevyskakoval. 

„Zkrátka a dobře, ty příběhy, pohádky, krimipovídky si každá parta vybere 

sama,“ vítězoslavně přednesla Zlata. 

Přemek řešením moc nadšen nebyl a tak se zeptal: „A ty otázky bude vymýšlet 

kdo? To si jako před hraním bankéř sedne a celé to odmaká? Vybere text, 

nastuduje si ho, vymyslí otázky a ostatní jen přijdou a milostivě to odehrajou? Už 

slyším ty kecy. Cos to vybral za otázky? Proč zrovna mě dáváš ty těžší? Chtěl 

bych takového vola vidět,“ zpochybňoval nápad Přemek. 

„Ale houby, vy chlapi jste tak nechápaví!“ povzdychla si Zlata s jakým 

materiálem musí dnešní žena pracovat a ještě se to vzteká. 

„Ty otázky si budou mezi sebou pokládat sami hráči, podle toho, co si sami 

v textu zapamatovali. Chápeš? Neřešíš věk, ani inteligenci hráčů, necháš na nich, 

jaké budou klást otázky. Pitomci se zmůžou na to, jakou barvu měla čepička 

červené karkulky a chodící encyklopedie se zeptá, kolik knoflíků měl v pohádce 

Boženy Němcové pantáta na vestě. Je to úplně jedno. Pro hru je důležité, jestli 

odpoví protihráč dobře nebo špatně. Toť vše. A když se nedohodnou, bankéř se 



126 

 

vrátí k přečtenému textu a najde správnou odpověď,“ uzavřela výklad svého 

nápadu Zlata a čekala na potlesk a tuš. 

Přemek zamrkal vzrušením a vyskočil ze židle: „No jasně! Bude to mít i 

dynamiku, na začátku budou padat jen blbosti a jak bude otázek přibývat a 

naopak informací, které jsme si zapamatovali, ubývat, bude hra těžší a otázky 

budou náročnější. A půjde i návodně lhát, jako třeba: měl kocour v botách modrý 

klobouk a podobně,“ a už sám začal tu myšlenku rozvíjet Přemek. 

„No Zlato, jsi prostě GENIÁLNÍ!“ a to slovo geniální řekl s důrazem na všechny 

slabiky. Měl takovou radost, že být Zlata klukem, tak by jí objal a poplácal jí po 

zádech. Ale takhle se zarazil a jen se jí nesměle dotknul zad a celý červený ve 

tváři honem očima hledal něco, co by vzal do ruky. Naštěstí našel poznámkový 

blok, tak se znovu posadil a začal si ten nápad zapisovat. 

Zlata chvíli stála a nechápala co se děje. Kdyby to byly kamarádky, tak by ječely, 

skákaly a objímaly se. Ty kluci jsou fakt divný, pomyslela si. 

Pak si jen sedla k Přemkovi a přes rameno sledovala, jestli si ten nápad zapisuje 

správně. Jak se k němu nahnula, pramen vlasů se jí uvolnil a spadl mu zezadu 

na krk. Celý sebou trhnul, zrudnul ještě víc a trochu se odtáhl, aby jako lépe 

viděla. 

Aby řeč nestála, vykoktal ze sebe: „Je to tak správně ne? Je to fakt geniální, díky 

Tvému řešení mohou hrát hru milovníci scifi, hororů, thrillerů, ale i malé děti co 

čtou Pejska a Kočičku. „Daly pejsek a kočička do dortu i kyselou okurku?“ 

imitoval hlubokým hlasem dospělého člověka,“ že oba vyprskli smíchem. 

„A fakt záleží na každém hráči, co si zapamatuje. To by nám asi vysvětlila Frída, 

jaký typ paměti člověk má, když si pamatuje jen celky a jiný zase detaily. 

Některý si zapamatuje pocity, jiný si jich ani nevšimne, ale ví, kolik bylo hodin na 

památečních pendlovkách po babičce. Zkrátka meze se nikomu nekladou,“ 

doplnila možnosti takto modifikované hry Zlata.  

 „Ale zpět k mechanice hry. Takže když klade otázku jeden hráč druhému, o co 

hrají? Komu dá bankéř v rámci zpětné vazby odměnu, tomu, kdo otázku položil, 

nebo tomu, kdo na ní správně odpověděl. A co se stane, když odpoví špatně?“ 

začal už systematicky pracovat Přemek. 

„No je jasné, že na začátku nikdo nic nemá, leda jako při kartách, by jim bankéř 

nebo bankéřka rozdali do začátku nějaké žetony a oni by pak hráli o ně.“  

„To by šlo,“ reagoval Přemek, “ale když hrajeme s Honzou počítačovou hru, tak 

ty úkoly jsou stále těžší, jinak by nás to nebavilo. Co to použít i tady? Prostě by 
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hráči po splnění určitého počtu úkolů, nebo kdyby nasbírali nějaký počet odměn, 

že by šli do dalšího levelu,“ už byl ve svém živlu a kombinoval jednotlivé faktory 

a sledoval účinky na průběh hry. 

„Hele Přemku, nech tam všechny možnosti. Zaprvé musíš předložit víc variant a 

hlavně toto se musí vychytat až hrou. Teď nemáme moc času a hlavně, nech 

taky něco na ty další fáze projektu. Co chceš dělat v rámci prototypingu?“ 

zchladila ho pragmaticky Zlata. 

Zase měla pravdu a navíc ocenil, že si nastudovala principy Design Thinkingu. 

Vůbec nedokázal pochopit, že před chvílí uvažoval, jak se jí jemně zbaví. 

„Vzpomínáš, jak Honza vykládal o tom, že by byl hrdý, kdyby se jeho hra 

objevila za výlohou hračkářství?“ začal trochu odjinud Přemek, „víš, že si dovedu 

živě představit, že by se v této hře daly pořádat soutěže mezi třídami, nebo 

dokonce by se mohly vytvořit školské týmy, které by mezi sebou soutěžily. Část 

hráčů by musela být nevidomých, ale byl by tam třeba George, co by si 

pamatoval každý technický detail a pak by tam byl někdo, kdo by se specializoval 

na vztahy, které jsou jemu úplně cizí. Pořadatel by na začátku přečetl do 

poslední chvíle utajovanou povídku, nikdo by si nesměl dělat poznámky, ani si to 

nahrávat. Jako jsou ty soutěže v televizi, rozumíš?“ zasněně vymýšlel Přemek. 

„To by se ten sen Honzovi vyplnil, ne? A navíc by to přispělo k rozvoji a tréninku 

čtenářské gramotnosti“ obhajoval svůj sen Přemek. 

„A 28. října by ti prezident připnul na hruď Řád bílého lva,“ smála se Zlata a 

pozměněným hlasem řekla: „To je ten hoch, který změnil čtenářskou gramotnost 

českého národa. A Vladislavský sál by jako jeden muž a žena povstal a tleskali 

by,“ to už přímo řvala smíchy a tekly jí slzy. „Vzpamatuj se, pokud ten projekt 

firma přijme, tak Tobě zaplatí nějaké virtuální peníze, které utratí tvůj brácha při 

lovení chudáků holek a možná si to dají patentovat, takže copyright na hru 

budou mít oni. A ty nebudeš moct ani pípnout, že s to vymyslel, protože nejsi 

zaměstnanec, ale freelancer, navíc falešnej. To víš, výhody liberálního 

kapitalismu. A navíc jsme to vymysleli společně, pamatuješ? vrátila ho na zem 

Zlata a dodala: „Co tam máš dál?“  

 

„Pak tady mám prvek náhody,“ pokračoval Přemek dál ze seznamu. „Aby to 

nebyla jen nuda, napadlo mě, že by těch odměn mělo být víc typů a člověk by 

musel získat všechny kategorie, aby se dostal dál,“ vysvětloval Přemek, „ale zdá 

se mi to takové dost sobecké, hamtat body a nic jiného.“ 



128 

 

„Nevíme, s jakými prvky Honza s Mirkem přijdou“, uvažovala Zlata, “ale můžeme 

se vsadit, že házecí kostka tam bude. A bylo by na hráči, jestli tento typ odměny 

chce, nebo už ho má a může ho odmítnout. Nebo bude házet znovu.“ 

„To už je detail, to bych nechal na další fázi projektu,“ ukončil diskusi k tomuto 

bodu Přemek a při vyřčení slov „další fázi projektu“ mrknul na Zlatu, že už 

vnímá, že nelze vše vymyslet teď a tady. 

 

„Ale měly bychom tam dát nějakou interakci mezi hráči,“ přemýšlela nahlas 

Zlata. „Co kdyby si směňovali nebo vyměňovali ty různé druhy odměn?“  

„Jako jen tak, nebo po splnění nějakého úkolu?“ potřeboval nápad upřesnit 

Přemek. 

“No jen tak asi ne,“ ironicky reagovala Zlata, „prostě mám pět oveček a 

potřebuju jen tři a naopak mám jen jednu kravičku. Tak bych ty dvě ovečky 

s někým vyměnila,“ navrhla Zlata 

„Máš pravdu, že musíme přijít na nějaký postup, jak se hráč může zbavit 

nějakého druhu odměny, kterého má přebytek a naopak jak získat druh odměny, 

která už v pytlíku není,“ přemýšlel naopak nahlas Přemek. 

„Navíc nám stále chybí důvod, proč mají kompletovat ty jednotlivé druhy odměn. 

Ale to bych nechala až na diskusi ve virtuálním světě. Teď stačí, že víme, že by 

to bylo třeba,“ doplnila Zlata. 

„Na konci hry se odměny sčítají, čili záleží na počtu a ne druhu. A nejde dát 

nějakému druhu vyšší hodnotu protože všechny druhy informací jsou v textu 

stejně důležité a nejde třeba dát větší odměnu za to, že si hráči budou 

pamatovat jména postav než třeba, barvy,“ představoval si Přemek v duchu 

průběh hry. 

„Jo a výměnu nemůžeme použít, protože neprobíhá hlasem ani hmatem. To by 

se zase mohli dva hráči dohodnout, že si vyměňují kravičku za veverku a přitom 

by si měnili něco jiného a nevidomý hráč by to nepoznal,“ argumentoval Přemek 

a hlasem soudce prohlásil: „Výměna se zakazuje, je to proti zakládacím 

předpisům společnosti“ a tužkou coby hypotetickým kladívkem to odklepnul. 

„Ty jsi fakt šašek,“ zasmála se Zlata, „tak jak to chceš řešit? Ten důvod je fakt 

pádnej.“ 

 „Co kdyby si ty otázky kladli mezi sebou? Rozumíš, jeden hráč hodí kostkou, 

anebo prostě řekne, že chce soutěžit o kravičku. Určí si protihráče a pokud ten 
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potvrdí, že kravičku má, položí mu otázku. Když protihráč odpoví správně, 

dostane kravičku, když špatně, připadne kravička tomu hráči co se ptal,“ podíval 

se na Zlatu, co ona na to. 

„Ale zase, detaily bych nechal na kolegy ve virtuálním světě,“ uzavřel diskusi na 

toto téma Přemek. 

 

Měli ještě pár minut, tak odešel do lednice a přinesl jim oběma svačiny, které jim 

připravila maminka, když jí referoval, že k němu přijde Zlata. 

Ještě neměli všechno snědené, ale už se blížila hodina setkání, tak s plnou pusou 

vstoupili do recepce firmy Kham. Byl tam vzkaz, že pracovní jednání s Frídou je 

v kanceláři č. A24. kde byl i plánek, jak to najít. To v Přemkovi i Zlatě docela 

hrklo, protože čekali, že se zase sejdou někde mimo. 

Frída už tam byla a byl s ní i mentor. Oba Bushmena přivítali. Takže to přecijen 

práskla, pomyslel si Přemek a vyčítavě se podíval na Zlatu. Ta byla stejně 

překvapená jako on a jen smutně pokrčila rameny. 

Mluvit začal mentor: „Tady Frída mě včera informovala, že se rozhodla, že po 

ukončení jejího projektu přejde k Vám na vývoj pomůcky pro nevidomé a že jste 

se mezi tím rozhodli, že tu deskovou hru zaměříte na podporu čtenářské 

gramotnosti. 

Je to velmi nezvyklý projekt a naše firma se v herním průmyslu nepohybuje. Ale 

už dříve se vedení firmy rozhodlo, že vzdělávací pomůcky jsou zajímavým 

artiklem a je pravdou, že dnešní trend je, že by vzdělávací úkoly měly zejména 

mladší zákazníky bavit. 

Proto jsme se rozhodli, že toto spojení podpoříme a pokud se Váš projekt 

dostane do finále, uhradíme stejnou cílovou částku Vám oběma, aby původní 

autor nebyl krácen na své odměně. Takže Vám držím palce a zítra se těším na 

nápady a koncept v souladu s některými z kreativních technik, které máte ve 

formě videí k dispozici,“ s tím se s nimi rozloučil a jeho Avatar opustil místnost. 

Přemek i Zlata jen mlčeli a s otevřenou pusou zírali na monitor. 

Když se chvíli nic nedělo, ozvala se Frída, zda jsou na příjmu. Přemek řekl:“Yes“, 

ale jinak stále mlčeli. 

Tak Frída spustila sama „Doufám, že jste si nemysleli, že jsem Vás přišla panu 

mentorovi udat?“ 
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„No popravdě, vypadalo to tak“ odpověděla jí stále s určitým podezřením v hlase 

Zlata. 

„No dovolte, jsme parťáci a omlouvá Vás, že jste ještě malí. Ale myslím, že bych 

něco takového udělala jen jednou a asi bych si tady ve virtuálním světě coby 

freelancer neškrtla,“ trochu uraženě reagovala Frída. 

„Pochopte, že tady platí naprostá důvěra, vyvíjí se nové věci, týmy si mezi sebou 

na společných mítincích říkají, jak a kam postoupili, ale vně se nic dostat nesmí. 

To by nebyla ráda ani firma a v ovzduší podezření se nedá pracovat,“ přibližovala 

oběma dětem princip fungování výzkumu a vývoje na dálku Frída.  

„Pracujeme Collaboratorní technikou, to znamená, že firma otevřeně komunikuje 

nad nápady se zapojenou skupinou, ale úplný crowdsourcing to není. My jsme za 

to placení a jak by se určovalo, kdo dostane odměnu, kdyby nápady přicházely 

volně v rámci nějaké zákaznické komunity. Až se dostaneme do prototypingové 

fáze, budeme s tím mít i určité náklady a ty by nám hradil kdo?“ vysvětlovala dál 

Frída. 

„Z toho důvodu jsem musela oficiálně přestoupit do jiného týmu a popsat 

mentorovi svůj přínos, aby Vám nedělil odměnu a zachoval naše smlouvy v plné 

výši. A že na tom pracujete v týmu jsem samozřejmě neřekla, ale to firmu 

nezajímá. Naopak je to pro ně výhodnější, platí jednu odměnu, ale obvykle je 

týmový výsledek více promyšlený, než když nad tím přemýšlí jen jeden člověk. A 

když dodnes nezjistili, že je Vám jedenáct a nemáte tady co dělat, tak já jim to 

rozhodně říkat nebudu. Přišla bych o svoji odměnu a problém by měl i Tvůj bratr. 

Takže vysvětleno a podezření rozptýleno?“ naposled se k problému vyjádřila 

Frída. 

„Vysvětleno a rozptýleno,“ za oba odpověděla Zlata, která byla v angličtině 

pohotovější. 

„Tak co máte nového?“ uzavřela s vděčností kapitolu Frída a přesunula se 

k důvodu jejich schůzky. 

Děti se jí snažili vysvětlit vymyšlená pravidla, občas mluvili naráz a občas se 

opravovali, jak to měli ještě čerstvé a nezažité v hlavě.  

Přemek si předsevzal, že až skončí, celý postup si sepíše a pošle ho Zlatě ke 

kontrole, aby se zítra před Honzou s Mirkem takto hloupě nehádali, ale hlavně 

před mentorem a ostatními na jednání. 

Frída se občas zeptala na něco, čemu nerozuměla. Případně jim našla nějakou 

nedomyšlenost, nebo chybu. Jako například: 
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„ Tak rychle ještě k té směně kraviček. Mohu se zeptat, jak chcete řešit, když 

hráč či hráčka nebudou danou kravičku mít? Mají právo položit otázku? Protože 

v případě, že sami neznají správnou odpověď nebudou moct tázající za trest 

kravičku dát? 

„No to je fakt,“ zauvažovala Zlata, „to nás nenapadlo“. 

„To se stane, to neřešte, od toho to probíráme,“ uklidňovala jí Frída. Je ale 

důležité si dopředu definovat, co je cílem takového chování, jaká je taktika? Proč 

má hráč, či hráčka chtít dostat kravičku a ne třeba rybičku?“ snažila se tu diskusi 

vložit do nějakého systému Frída. 

„No my jsme si říkali, že nejde některé druhy informací upřednostňovat například 

výší hodnoty odměny, protože pro někoho je snazší si zapamatovat postavy a 

pro někoho, co měli na sobě,“ začal vysvětlovat původní představu Přemek. 

„To máte naprostou pravdu, nechci zabíhat do podrobností, ale někdo má 

konvergenční myšlení a někdo divergentní, čili od celku k detailu a naopak. A 

naopak někdo, jak se říká, pro stromy nevidí les. Zkrátka jak si ukládáme 

informace je do značné míry individuální a ovlivňuje to i vzdělávání. Technici 

přemýšlí jinak než umělci, či filosofové,“ snažila se stručně popsat daný problém 

Frída.  

Přemek se při slově technici nafouknul jako holub a ušklíbl se na Zlatu když padlo 

slovo umělci, za což si vysloužil herdu do zad. 

„Zároveň každý z nás bez ohledu na typ vzdělání používáme pro interakci 

s okolním světem dva obvody, základní výchozí síť, kterou vědci nazývají 

narativní, neboli vypravěčský obvod, kdy si udržujeme určitou niť příběhu, linii 

interakce v čase mezi naší minulostí, přítomností a budoucností, ale i historii 

druhých lidí a jak tato obrovská síť zapadá o sebe. 

A pak používáme pro kontakt se světem obvod „přímého prožitku“, kdy při 

přijímání informací neuvažujeme o minulosti, ani o budoucnosti. Zakoušíme 

informace tak, jak k nám přicházejí v reálném čase prostřednictvím smyslů. A 

zajímavé na tom je, že oba obvody jsou v ve vzájemně opačné korelaci, to 

znamená, když je jeden zapnutý, druhý je vypnutý a naopak. 

Zdroj: David Rock: Jak pracuje Váš mozek, pragma, 2010, str. 44-46 

 

„Proto jsou ty různé druhy odměn velice dobrý nápad, protože ze stejného 

důvodu, jak jsem popsala výše, je právě odlišnost v tom, čeho si kdo všímáme a 

jak si to zadáváme do informační databáze právě zajímavé a může to být, jak 

zdrojem zábavy, tak právě způsobem vzdělávání. Kdy umělec si zapamatuje pro 

sebe příhodnější informaci, ale zeptá se na ní technika a naopak. Tím se příště, 

jak budou zkušenější, budou snažit každý vnímat i ty informace, které přirozeně 
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nesledují. A v tom spočívá čtenářská gramotnost,“ podpořila tento jejich směr 

uvažování Frída. 

A pak pokračovala: „obecně a velice zjednodušeně bych navrhovala tři skupiny 

odměn, i podle toho, že pokud se použije šestistranná kostka, mělo by těch 

skupin být dělitelný počet. A dvě skupiny jsou málo a šest je moc.“ 

Když nikdo neprotestoval, dál rozvíjela tuto oblast: „Takže bych navrhovala 

skupinu informací vztahujících se nějakým způsobem k objektům, kam by patřily 

postavy, zvířata a věci, dále informace týkající se k vlastností těchto objektů – 

velikost, počet, z jakého jsou materiálu, barvy, podobně. No a poslední skupinou 

by byly aktivity, neboli činnosti, ale i vztahy mezi těmito objekty.“ 

„Tomu moc nerozumím, můžete to prosím nějak přiblížit?“ nechápavě se zeptal 

Přemek. 

„No nemám to nějak do detailu promyšlené, ale z hlediska vnímání informací, 

někdo si dobře pamatuje kolik bylo v místnosti lidí a co měli na sobě, ale už neví, 

kdo byl s kým proti komu, zkrátka unikají mu vztahy a tento typ informace, je 

též třeba rozvíjet. Chápete? Takže když by hráč či hráčka hodila kostkou, na 

které by bylo písmeno O jako objekt, musel by říct informaci týkající se objektů, 

zda tam byli lidé, či zvířata a kolik jich bylo. Kdyby mu, či jí vyšlo na kostce 

V jako vlastnost (anglicky P – properties), informace z textu by se měla týkat 

nějaké vlastnosti například, zda byl pes velký nebo malý, černý nebo hnědý, zlý 

nebo hodný. Rozumíte?“ hledala Frída reakci od dětí. 

„Jasně! A kdyby mi padlo Č jako činnost (anglicky A- aktivity), musel bych říct 

něco o tom, co nějaký objekt dělal, zda běžel, spal, či lhal někomu. To je dobrý!“ 

pochválil Frídin nápad Přemek. 

 „To jsem ráda, že se Vám tento přístup zamlouvá, věřte, že mám nápad, jak 

můžeme s tou čtenářskou gramotností formou hry dobře odborně pracovat,“ 

reagovala Frída. 

„A co se týče těch mechanik hry zejména v oblasti úrovní, směn, odměn, napadlo 

mě, že musíme mít na paměti konkrétní situace, že vše se musí testovat a je 

dobré mít připraveno více variant. Říkám to proto, že nic není konečné, vše se 

může měnit. Když by například byla hra pomalá a trvala zbytečně moc dlouho, 

tak by hrozilo, že začne některé hráče nudit, stačí změnit jeden parametr a hned 

má hra jiný spád,“ vysvětlovala Frída, jak funguje hra, což bylo zbytečné, 

protože už dostali „nalívačku“ od Zlaty. 

Nebyl důvod jí to vysvětlovat, takže když chvíli nic neříkali, Frída to vzala jako 

souhlas a šla k věci.  

„Ale potřebovali bychom, abychom se neblamovali, kdybyste ty vymýšlené herní 

prvky rovnou konzultovali s tím vaším nevidomým kamarádem. Vždyť víte, že 



133 

 

nám mentor plnou součinnost lékařů nenabídnul,“ rypla si do nadstandardních 

možností projektu Červánka. 

 „Jo, jo vše plánujeme řešit zítra spolu i s naším nevidomým kamarádem,“ 

vysvětlovala jí Zlata, protože nemělo cenu jí zasvěcovat do toho, že je to úkol 

Honzy. 

„No a pak tam mám ještě pár detailů, ale to si myslím, že je vhodnější probrat 

během toho BrainSwarmingového workshopu,“ doplnila svůj výčet zásad Frída.  

„Hlavně si promysleme způsoby, jak motivovat hráče k tomu, co chceme aby 

dělali. Takové ty detaily, co se stane, když. Ale na to je fakt lepší dát víc hlav 

dohromady, ale hlavně, to se pak stejně odlaďuje v rámci hraní hry,“ dál nahlas 

přemýšlela jejich nová kolegyně.  

„No hlavně je třeba myslet na to, jak jsme daly závazek,“ doplnil jí Přemek, „že 

nebudeme navrhovat nic, co by zvýhodňovalo vidoucí hráče.“ 

„Ale abychom si shrnuli to, na čem jsme se už dohodli,“ vzal si slovo Přemek, „na 

začátku hráči hází kostkou a rovnou říkají informace. A podle druhu informace 

získávají určitý druh žetonu. Po určitém počtu kol, kdy už mají zásobičku žetonů, 

hráči postoupí do druhého levelu.“ 

„Tam též hází kostkou a podle toho, co jim padne, začnou klást otázky svým 

protihráčům a hrát o daný typ žetonu. Když protihráč odpoví špatně, či neví, 

musí tento typ žetonu tazateli jako pokutu odevzdat. Když tento typ žetonu 

nemají, mohou si ho vyměnit u bankéře,“ vysvětloval jednotlivé kroky. 

Když nikdo neměl potřebu ho doplnit,“ řekl Přemek: „A teď mám jeden nápad. 

Těším se na to už od Náchoda!“  

„Od jakého Náchoda, co to je?“ zmateně se ptala Frída. 

„To neřešte,“ uklidňovala jí Zlata, „to je taková průpovídka z jedné české 

divadelní hry, Přemkovi rodiče jsou milovníci Járy Cimrmana, takže to má 

Přemek naposlouchané a občas nás s tím obšťastňuje, viď“ drbla do Přemka 

loktem. 

„Jasně,“ smál se Přemek, „ale zpět k té myšlence. Stále mi vrtalo hlavou, proč by 

měli hráči usilovat o získání všech typů žetonů, když mají stejnou hodnotu?“ 

předložil ostatním spíš hádanku, než otázku. 

„No, jak už jsme řekla“,ozvala se Frída, „z pedagogického hlediska potřebujeme, 

aby technicky smýšlející žák se učil najít v textu i vztahové informace a naopak 

emocionálně zaměřený hráč by měl posilovat analytické typy informací.“  

„To ano, z pedagogického hlediska to je jasný, ale proč by o to měli usilovat 

hráči, nebo lépe řečeno, jak je motivovat, aby o to usilovali, když z hlediska 

jejich myšlení je ten odlišný způsob pro ně obtížný?“ nedal se Přemek. 
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„To je fakt,“ vstoupila do toho Zlata, „abychom podpořili tento pedagogický cíl, 

musíme vymyslet nějaký herní mechanismus, nějakou odměnu.“ 

„No? Nikdo neví?“ dál je napínal Přemek. „Tak vážení, můj geniální nápad 

zároveň řeší smysl další úrovně hry,“ nenechal si ujít svůj okamžik slávy. 

„Hráči budou sbírat odměny, pracovně žetony proto, že když už budou mít od 

jednoho druhu určitý počet, vymění je za badge toho typu. Může to mít třeba 

větší rozměr než ty malé a badge stejně jako u jiných her zveřejní, aby ho 

všichni viděli, tedy v tomto případě, aby na ně dosáhli i nevidomí. Třeba ho 

umístí na svoji stranu do nějakého ohraničeného pole uprostřed hrací desky. 

Vidoucí hráči na něj uvidí a nevidoucí si na něj kdykoliv mohou sáhnout, když si 

budou potřebovat ověřit, kolik badgí má jejich protihráč. A logicky tento badge 

bude mít třeba trojnásobnou hodnotu, než součet těch malých. Takže pokud by 

jednotlivé žetony měli hodnotu jeden bod, tak badge bude mít hodnotu třeba 

deset bodů. Aby se to lépe počítalo,“ ukončil prezentaci svého nápadu Přemek. 

„Mě se to líbí,“ okomentovala jeho nápad Frída. Zlata nic neřekla, ale mrkla na 

něj a vztyčila palec, jako že dobrý. 

„A mohli by mít právo první noci“ ozval se Přemek a Zlata ho hned bouchla do 

zad. „Nebij mě, „ozval se Přemek. „Já to myslím vážně. Já bych takovému 

expertovi dal právo odpovědět na otázku, kterou někdo položil, i když se na ní 

ptal jiného hráče. Je zde totiž určitá pravděpodobnost, že jako experta, by ho už 

nikdo nevyvolával. Protože se předpokládá, že jako expert bude všechno vědět. 

Tím by ho vlastně zveřejnění badge poškodilo.“  

„Omlouvám se,“ řekla Zlata, „myslela jsem, že je to zase jedna z Tvých 

sprosťáren. A navíc je to docela logická úvaha. Já jsem pro“ pak se trochu 

zarazila ale hned pokračovala „přednostní právo majitele badge,“ aby nepoužila 

tu nemravnou Přemkovu verzi. 

„Též jsem pro, takže máme vyřešenu jak motivaci pro naplnění pedagogického 

cíle, tak třetí úroveň hry,“ shrnula jednu část diskuse pro BrainSwarmingový 

workshop Frída. 

„Myslím si, že v této fázi bychom mohli skončit, ne?“ zeptala se dětí. 

„Ježíš! naši mě zabijou, to už je tak pozdě?“ volala Zlata a už vstávala od 

počítače, v letu plácla Přemka po zádech, popadla tašku a prchla z pokoje. 

„Já ti pošlu shrnutí toho, co jsme dnes vymysleli!“ volal za ní Přemek, ale už ho 

asi neslyšela, protože s mobilem na uchu se snažila zavolat rodičům a zároveň se 

obouvala do bot. 

„Omlouvám se za kolegyni, už musela běžet domu. Moc děkujeme za spolupráci 

a uvidíme se v pátek na mítingu s mentorem,“ vysvětloval ten povyk na jejich 

straně mikrofonu Přemek a zároveň se loučil s Frídou. 
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„I mě bylo potěšení s Vámi tvořit tu hru. Jste vážně moc šikovné děti, pardon 

mladí lidé,“ opravila se Frída „A nechte mi prosím ten souhrn pravidel tady na 

recepci, ať si připravím na pátek tu pedagogickou část prezentace.“ 

„Jasně,“ slíbil Přemek, i když to pro něj znamenalo dvojí práci, ale ta 

pedagogická stránka prezentace by se jim šikla, jak pro mentora, tak pro něj do 

třídy. Zkusí to přehodit na Zlatu, ta to bude mít hned. A s tímto řešením se 

s Fridou i s celým virtuálním světem rozloučil. 

Bylo sedm hodin večer a ještě neměl úkoly na další den do školy. Za chvíli ho 

volala maminka k večeři.  

„Co to bylo za hezké děvče? ptala se maminka při večeři. Tatínek zvednul hlavu 

od zemlbáby a s pozdvihnutým obočím se upřeně podíval na Přemka. 

„Prosím? Ty máš děvče Přemysle?„ vážně se zeptal syna. 

„Co blbnete? To je Euro, holka ze třídy. Má anglického otce, tak se učíme spolu 

angličtinu“ celý rudý se z toho nařčení snažil koktavě vybruslit Přemek. A 

v duchu se Zlatě omlouval za to Euro, protože už dlouho ho ta přezdívka 

nenapadla. 

„No jen aby,“ varoval ho otec, „a tímto slovníkem s námi laskavě nemluv! Jaké 

blbnete?“ obořil se na Přemka otec. 

„Nech ho,“ usmívala se maminka. „A i kdyby, je mu už jedenáct, proč by se mu 

nemohla líbit spolužačka?“ hájila Přemka maminka. „Pch!“ odfrknul si Přemek a 

s nosem málem zabořeným do večeře  se snažil rychle dojíst a zmizet 

v pokojíčku. 

Ještě před třemi týdny by takovou variantou opovrhoval, kór když viděl, co to 

dělá s bráchou. Ale teď už by si občasné povídání se Zlatou představit dovedl. 

Ale rychle tu představu vyhnal z hlavy a soustředil se na úkol z matiky. Ještě ho 

čeká sesumírovat pravidla pro Zlatu a na zítřejší debatu s Honzou a Mirkem. 

Když měl Přemek přípravu do školy hotovou, otevřel si v notebooku nový 

wordovský soubor, který nazval „Dynamika a mechanika hry“ a začal 

sumarizovat dohodnutá pravidla. 

Nakonec si je po sobě přečetl, opravil chyby a soubor uložil. Soubor odeslal na 

Zlatčinu emailovou adresu s prosbou, zda by nebyla tak hodná a nepřeložila to 

do angličtiny na ten BrainSwarmingový workshop.  

Protože se blížila devátá hodina rychle vypnul počítač, odfláknul večerní hygienu 

a s myšlenkami na zítřejší diskusi s kamarády zalehl do postele a usnul. 

------------------------------------------ 
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7. Kapitola  Úvod do Průmyslu 4.0 – 3. princip: Technická pomoc 

Freelancing – BrainSwarminová metoda - finalizace 

Ten samý den (20.den) podvečer, tentokrát v Břetislavově bytě. 

3.PRINCIP – TECHNICKÁ ASISTENCE 

 

Zbývalo 30 minut do prvního semináře nového modulu, tak do sebe s 

Břetislavem hodili lehkou večeři, uvařili si kotel kafe a Světlana se přihlásila do 

třetího principu Průmyslu 4.0. 

 

Před kamerou seděla zcela nová mentorka. Z výrazu tváře nebylo nic poznat, ale 

působila velice klidným dojmem, oči měla měkké a vstřícné a Světlana měla 

pocit, jako by z ní vyzařovala něha, či laskavost. Rozhodně na ní nepůsobila jako 

žena, která s nimi bude probírat problematiku robotů. 

 

Za ní na interaktivní tabuli byl následující text: 

 

Mezitím, co si Světlana četla definice, se na monitoru objevilo okno dalšího 

účastníka. Byla to Gabriela, nikdo další z předchozího modulu se už nepřihlásil, 

takže tentokrát to vypadalo na čistě “dámskou jízdu”. Tato představa ji docela 

potěšila. 

 

Technická asistence: Zaprvé, schopnost systému podporovat lidi udělat 

informované rozhodnutí a asistovat při řešení problému a zadruhé 

schopnost asistovat člověku prováděním úkolů, které jsou nepříjemné, příliš 

vyčerpávající, nebo nebezpečné, aby je prováděl člověk. 

 

Technická asistence: Průmysl 4.0 přesouvá roli člověka z operátora strojů 

na řešitele problémů a toho, kdo dělá rozhodnutí (decision maker). Systém 

asistence je nastaven tak, aby podporoval operátory, kteří potřebují udělat 

informované rozhodnutí narychlo při řešení urgentních problémů. 
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"Dobrý den, jmenuji se Renata Mantrinová, ale klidně mi říkejte Renko,“ 

představila se jim nová mentorka a klidným melodickým hlasem pokračovala: 

„Sešli jsme se zde, abychom diskutovali o třetím principu Průmyslu 4.0, kterým 

je Technická asistence.“ 

 

„Jsme informační společnost. Jak jste si řekli již v úvodní části kurzu, informace 

jsou interpretovaná data. Čili naše společnost už nepracuje s primárními daty. 

Interpretaci nám dnes zajišťují odborné týmy a počítačové aplikace, AI a počítače 

se strojovým učením. Tato služba mimo jiné spadá do oblasti technické 

asistence. 

 

V rámci tohoto modulu bychom se měly zamyslet a pohovořit o tom, co jsme my, 

lidé schopni bez znalosti primárních dat a mezivýsledků jen na základě nějakých 

zprostředkovaných podkladů odpovědně rozhodnout? 

A zároveň rozebereme, kde nastavit onu pomyslnou čáru mezi tím, co necháme 

sledovat a hlídat umělou inteligenci (AI) a odkud už leží pravomoci jen na nás 

lidech. Tedy co bychom už neměly nechávat takzvaně v rukách robotů. Obecně 

se tomu říká: „Kdo ohlídá hlídače?“ 

 

Po tomto krátkém přehledu, co účastnice čeká, se Lektorka pustila do výkladu: 

„Pokud jste již absolvovaly i semináře ke 4. principu, tak víte, že Nezávislé 

rozhodování se týká finální výroby, nejde tedy o rozhodování při přípravě výroby, 

nebo při zadání produktu do výroby. Rozhodování v této fázi přípravných prací je 

též téma tohoto modulu, i když těžiště spočívá v II. principu při tvorbě digitálního 

dvojčete" pustila se paní Renka do otevření tématu. 

 

Abychom technickou asistenci mohly lépe chápat, pokusíme se rozklíčovat celý 

proces od nápadu po hotový výrobek s krátkým ohlédnutím, jak se tento proces 

vyvíjel v historických dobách až po dnešek.  
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My bychom se v tomto modulu soustředily pouze na fázi prototypingu.  

„Co si pod slovem prototyping představujete?“ obrátila se na účastnice lektora. 

Do diskuse se přihlásila Gabriela: “No, pokud má být výrobek i nějak funkční, 

například se mají jeho části pohybovat, či vydržet nějaké namáhání, tak než 

výrobci zahájí jeho hromadnou výrobu, musí nejprve vyzkoušet, zda správně 

funguje.“ 

„Ale to se týká i zakázkové výroby,“ skočila jí do řeči Světlana, protože ještě 

stále měla v hlavě vzpomínku, jak jí maminka brala s sebou, když chodila 

opakovaně na zkoušku ke švadleně, která mamince přímo na těle oděv 

upravovala, špendlila a různě měnila. 

 

„No, já si myslím, že záleží na technologii výroby,“ pokusila se jí oponovat 

Gabriela, o které Světlana již z úvodního modulu tušila, že má zkušenosti či 

známé v uměleckých kruzích. „Například při výrobě keramiky, skla, ale i 

předmětů odlévaných z kovu se podle toho prototypu či modelu vyrobila forma a 

pak už se spustila výroba, to platilo i při zakázkové výrobě.  

Můžeme obecně říci, že celý proces se skládá z již jmenovaného vývoje, kam 

můžeme zahrnout nákresy, výpočty, prototyp, na kterém se testují vlastnosti 

výrobku, poté jde o přípravu výroby a to ve smyslu, co daná technologie a 

technické vybavení zvládá z hlediska poloprovozní, až sériové výroby a celý 

proces uzavírá samotná výroba, případně nějaké dokončování, kam by mohla 

patřit povrchová úprava, kompletace, kontrola, balení a export.  

„Čili jde o nějaký proces testování, zda návrh, který si řemeslník, či výrobce 

navrhnul, či teoreticky připravil, má očekávané tvary, funkce a vlastnosti,“ krátce 

shrnula jejich společné úvahy paní Renka a pokračovala: „V počátcích řemeslné 

výroby se prototypy ani modely nevytvářely, nebylo to potřeba. Pokud se něco 

pokazilo, udělal se díl znovu, či se opravil. Člověk tehdy nepřemýšlel o tom, proč 

to tak je, zkrátka takto tvarovaný nůž nejlépe řezal, oštěp létal nejdále a miska 

se po položení na zem nepřevrhnula. A tento poznatek se pak předával z Mistra 

na žáka z generace na generaci a nebylo třeba nový model, či prototyp vytvářet. 
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„Ano to je správná technická připomínka,“ souhlasila s ní lektorka a pokračovala: 

„Když se náhodně přišlo na nový materiál, opět si řemeslník formou pokus omyl 

zjistil, v čem se musí předmět díky použití jiného materiálu od původního lišit. 

Ale nepřemýšlel, proč. Ctil tradice a neměl potřebu stále měnit to, co fungovalo. 

Času i materiálu bylo dost. To můžete vidět v muzeích, kdy tehdejší výrobky jsou 

z hlediska materiálu oproti dnešním značně předimenzované. Což poznáte 

zejména na jejich hmotnosti.“ 

„To máte pravdu,“ vstoupila jí do řeči Světlana, která si pamatovala, jak s dětmi 

na školním výletě na blízký hrad diskutovali před vystavenou výstrojí a výzbrojí 

středověkých rytířů, že když se srovnají středověké meče brnění s vybavením 

dnešních profesionálních vojáků anebo sportovních šermířů, je v tom nebetyčný 

rozdíl.“ 

 

„A pokud výrobek, nebo jeho část tuto hranici zbytečně překračuje,“ pošeptal 

Světlaně do ucha Břetislav, „nainstaluje se do výrobku takzvané „kurvítko“, které 

se po záruce pokazí a zákazníkovi se vyplatí si koupit výrobek nový.“  

„Později,“ pokračovala lektorka ve výkladu, „když materiálu ubývalo a 

konkurence, ale i náklady na výrobu stoupaly, začalo se přemýšlet, jak ušetřit. 

Největší rozmach prototypingu nastal v 70. letech minulého století, kdy se i v 

důsledku ropné krize a skokového zvýšení její ceny začalo tlačit na úsporu 

materiálu a energie při výrobě. Výsledkem bylo použití lehčích materiálů a 

bohužel i dimenzování na hranici funkčnosti po dobu záruky. 

Tyto snahy o úspory vyústily do dnešní extrémní situace, že se v rámci 

prototypingu už netestuje minimální počet zatížení a funkčních cyklů, které musí 

výrobek splnit, aby splnil normu, či získal certifikát, ale naopak se v rámci 

prototypingu testuje maximální počet zatížení a cyklů, na které se výrobek 

dimenzuje, aby ještě splnil zákonnou záruku kvality ale byl zároveň cenově 

konkurenceschopný. 
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Za což si od Světlany vysloužil drobné plácnutí coby pokárání, protože měl sice 

pravdu a Světlana několikrát přemýšlela o tom, proč tolik spotřebičů vydrží 

skutečně jen po dobu záruky a pak se pokazí, ale nepatřilo to do úvah nad 

smyslem a principem prototypingu. 

 

V tomto přístupu není cílem prototypingu výrobek, ale zpětná vazba od 

zákazníků. 

 

„Logicky,“ pokračovala ve své myšlenkové linii paní Renka, „tím, jak se cíleně 

šetří výrobní náklady, prodlužuje se prototyping, který se tak stává časově a 

finančně velice náročnou fází výrobního procesu.“ 

„Včetně toho, že se neustále zpřísňují legislativní požadavky na bezpečnost a 

škodlivost výrobku vůči životnímu prostředí,“ nenechal si Břetislav ujít příležitost 

do toho vstoupit se svojí poznámkou. 

“Jedním z řešení, jak mohou firmy dnes snížit náklady na prototyping, je 

přistupovat k němu nově. Přesunout ho do marketingu a budování vztahů se 

zákazníky. Jde o takzvaně na zákazníka orientovaný vývoj, neboli design a 

testování nových inovovaných výrobků ve spolupráci se zákazníky, anglicky se 

této metodě říká „Human Centred Design“. 

 

„Samozřejmě nejde o testování účinku materiálů, léků, či jejich bezpečnost na 

lidech,“ pohotově doplnila lektorka, když uviděla zděšené pohledy posluchaček.  

„Zákazníci sami navrhují, rozhodují a vyjadřují se k detailům, co by měl výrobek 

umět, jak by mě vypadat, jaké by mělo být rozmístění tlačítek, či jak by se s ním 

mohlo efektivněji pracovat.“   
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„Buduje se tím vztah ke značce,“ doplnila popis této techniky Gabriela, „protože 

lidé se cítí poctěni, když firma zohledňuje jejich názor. Což se projeví ve 

zvýšeném zájmu o danou značku.“ 

 

„Správná připomínka,“ pochválila ji lektorka, „v metodě Human Centred Design 

(HCD), je prototyping způsobem komunikace s cílovou skupinou. Takže náklady 

na něj se přesouvají do marketingu.“ 

 

„Navíc je to dobrá strategie,“ pošeptal Břetislav Světlaně do ucha, „jak se 

efektivně zabývat záležitostmi, které je těžké předvídat. Zejména u zcela nových 

výrobků nemůžeš dopředu všechno domyslet a trh tě nutí stále častěji vstupovat 

na trh s novými modely. Takže u věcí, které jsou mimo bezpečnost a klíčové 

know-how, otevřeně přiznáš, že nevíš, jaké mají být a zákazníci jsou jako u 

vytržení, když zcela zdarma mohou různé mouchy vychytat. Na tomto principu 

komunikace se zákaznickou komunitou postavili svůj byznys různí výrobci 3D 

tiskáren, vývojáři počítačových aplikací, či online her.“ 

 

Na lektorce bylo vidět, že je s prací obou žen spokojená a opět promluvila: 

„Myslím, že v této chvíli jsme společně popsaly základní principy prototypingu 

v dávné i blízké minulosti.  

 

 

Abychom si to jen uchovali v paměti pro další analýzy, pokusím se to stručně 

shrnout: Nejprve vzniká myšlenka, nápad, který se zachycuje v podobě náčrtu či 

výkresu, z něho se vytváří model, nebo prototyp. Někdy se mu říká též zkušební 

vzorek, protože se na něm v rámci prototypingu zkouší, či testuje, zda model 

splňuje požadavky na pevnost, stabilitu, či funkčnost jednotlivých dílů.  

Pak se podle něho v závislosti na použité technologii a příslušných materiálech 

vyrobí forma. A ta se již používá na hromadnou výrobu. Případně se 

podle prototypu vytvoří originální výrobek.“ 
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Na chvíli se odmlčela, aby si obě ženy tento systém zafixovaly a když na jejich 

obličejích na obrazovkách viděla, že jsou připraveni pustit se dál, pokračovala v 

tom, jak tuto skutečnost řeší Průmysl 4.0.:  

 

„Abychom mohli příště toto spojení tvorby a prototypingu v digitálním světě 

rozebrat z pohledu Technické asistence,“ naznačila lektorka téma, čím se budou 

v nejbližší době zabývat, „do příště si nastudujte systémy jaké se používají, když 

vyhodnocování dat pro rozhodování zpracovávají lidé a jak k tomu přistupuje 

Umělá inteligence, či roboti se strojovým učením. Studijní podklady k tomu 

naleznete na naší webové stránce.“ 

 

S tímto se s nimi rozloučila, poděkovala jim za spolupráci a nasazení, se kterým 

přistupovaly k jednotlivým novým tématům a po vzájemném pozdravení se 

lektorka Renka odpojila z webináře. 

 

Už bylo pozdě na nějakou diskusi, navíc se bude muset do budoucího semináře 

podívat jen na ty vyhodnocovací systémy. Nicméně když se v posteli něžně 

přivynula ke svému partnerovi, hledala v jeho očích nějakou reakci na 

proběhnuvší seminář a zadaný úkol. 

Asi to bylo na ní dost vidět, jak je z toho rozpačitá, protože Břéťa se na ní usmál, 

pohladil jí po tváři a mezi vzrušujícími polibky na ústa i na krku jí jen tak mezi 

řečí slíbil, že si přesune setkání s kamarády a spolu se na tu problematiku 

podívají už během jejich příštího společného večera.  

Asi nebylo nutné analyzovat, zda to způsobila nabídnutá pomoc, nebo ty polibky 

na krku, které uměl jen on, v každém případě se běžný sex změnil ve 

fantastickou souhru a dialog dotyků, něžností a jimi vyvolaných vzrušivých pocitů 

a vibrací takové intenzity, jaké často při milování nezažívala.  

 „Vedle těchto spíše marketingových aktivit nabízí Průmysl 4.0 v oblasti 

prototypingu zcela nové možnosti a to díky spolupráci s umělou inteligencí (AI) a 

počítačovými aplikacemi, které umožňují propojit fázi návrhů, konstruování a 

prototypingu dohromady s nulovými náklady na materiál. Více se o tomto 

virtuální designu, a prototypingu dozvíte v druhém modulu – Informační 

transparentnost, zaměřeném na Digitální dvojče.“ 
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--------------------------------- 

 

21. den, Světlanin kabinet, brzo ráno 

 

Blížilo se čtvrtletní hodnocení. Toto období neměla Světlana ráda. U většiny žáků 

se uměla rozhodnout, ale vždy se vyskytlo pár příkladů, kde to bylo fakt obtížné. 

Ti žáci nebyli vysloveně hloupí, ani se nedalo říct, že by tu látku nechápali, či 

nezvládli. Ale byl evidentní rozdíl mezi těmi, co tomu rozuměli, uměli odpovědět 

na položené otázky, jak během hodiny, tak při různých kvízech. A co bylo 

důležité, i správně řešili různé praktické úkoly a zadání.  

Ale byli i tací, na kterých sice bylo vidět, že o tématu mají určitý pojem, na 

jednoznačné, explicitní otázky reagují vcelku správně, ale pak vystřihnou 

takovou chybu nebo vysloví na implicitní otázku takovou hloupost, že Světlana 

začala pochybovat, jestli vůbec chápou základní věci a souvislosti. Protože kdyby 

ano, tak přece takovou hloupost nemohou ani vyslovit! 

A nejhorší bylo právě období před konferencemi, kdy se chystala tyto nejasné 

případy ještě vyzkoušet s nadějí, že jí to pomůže se rozhodnout. 

A výsledek? Ještě větší pochybnost než předtím. 

V nižších ročnících to ještě šlo, psala slovní hodnocení, ale v páté třídě chtěl 

každý jasná měřítka a výsledky. Jak rodiče dětí, které chtěly jít na víceletá 

gymnázia, tak inspekce, aby bylo prokázáno, že žáci dosáhli předpokládaných 

cílů.  

 

Za pět minut mělo začít zvonit na hodinu, proto si Světlana stále zamyšlená 

sbalila věci, automaticky zamknula kancelář a s těmito úvahami vstoupila do 

třídy, aby vyzkoušela ještě těch pár jedinců, u kterých neměla hodnocení 

uzavřené.  

 

Už od počátku zkoušení bylo ve třídě něco špatně. Žáci kolem Přemka Vindaty, 

Honza a Zlata byli jako na trní i když ani jeden nebyl v seznamu těch, kteří měli 

známky nerozhodné a čekalo je přeskoušení. Neustále si něco šuškali, posílali si 

významné pohledy a bylo na nich vidět, že se jen tak nezklidní.  

 

Proto Světlana přerušila vyvolávání a rozhodla se, že přijde věci na kloub. Prudce 

zaklapla notýsek, postavila se a čekala, že si toho děti všimnou a přestanou.  

Tato změna zafungovala, protože se na ni zahleděli pěkně zpříma, až by se dalo 

říci drze, bez náznaku respektu k autoritě. 
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Aby se problém otevřel, zahájila Světlana diskusi formou, kterou se naučila na 

kurzu nekonfliktní komunikace: „Mám pocit, že s Vámi není něco v pořádku. Že 

se Vám něco nelíbí, mohli byste mi prosím říct, co se děje?“ 

Otočení bublajícího konfliktu na sdělení pocitu zafungovalo a první se osmělil 

Přemek, kdo taky jiný. 

„Zajímalo by nás paní učitelko,“ pustil se bez jakýchkoliv vytáček přímo do 

centra tématu, „na základě čeho nám dáváte známky na vysvědčení? Proč 

někoho ještě zkoušíte a někomu už druhou šanci nedáte.“ A pak se přidal i Honza 

a dodal: „Myslíme si, že to není spravedlivé.“ 

 

Každý rok žákům pravidelně vysvětlovala, že známka z desetiminutovky má nižší 

váhu, než z celohodinové, či dokonce shrnující čtvrtletní písemky. 

Ale vždy se našel někdo, kdo ve snaze vylepšit si výsledné hodnocení 

argumentoval tím, že přece dostal jedničku za donesený domácí úkol. Mnohdy 

evidentně vyřešený za pomoci dospělé osoby. 

Mělo cenu jim to znovu vysvětlovat? Navíc jak? Pojem aritmetický natož 

harmonický průměr páťákům nic neříkal. 

Nejvíc ji asi naštvalo to paušalizování. Ani Přemek, Zlata, ale ani Honza za ní 

nepřišli, že by chtěli vyvolat a známku z některého předmětu si opravit. A 

najednou takováto vzpoura? 

 

Normálně by asi vypadla z role a zareagovala by v emoci, ale že se ozvali zrovna 

tito žáci, mělo jistý smysl. Šlo o tu sázku s Přemkem, a proto si uvědomovala, že 

musí vyhrát chytře a ne z pozice síly.  

 

Proto začala z obecného hlediska: „Mám pocit, že bychom si měli společně 

rozebrat, co si každý myslí pod pojmem spravedlnost a co je cílem známkování. 

Jak by podle Vás měly vypadat známky na čtvrtletí, či na vysvědčení, aby byly 

spravedlivé? A co podle Vás má vyjadřovat známka ze zkoušení, či testu?“ 

obrátila se na protestující skupinu. 

První se ozvala Zlata: “No asi je jasné, že nemůže každý dostat jedničku, to by 

asi spravedlivé nebylo,“ dala za pravdu paní učitelce. 

 

„Díky za názor,“ pochválila jí Světlana a obrátila se přímo na Honzu, který její 

postup známkování za nespravedlivý označil: „A ty Honzo, jak dlouho bych podle 

Tebe měla všechny žáky zkoušet, abyste nabyli dojmu, že je to spravedlivé?“ 

„No, dokud by chtěli?“ vyhrkl ze sebe Honza. 
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„Chápu to správně,“ použila učitelka opět taktiku z kurzu, „že někoho bych měla 

zkoušet třeba desetkrát, pokud by chtěl, a někomu by to třeba stačilo jednou? 

Anebo tím myslíš, že pokud jeden žák chce deset známek, tak aby to bylo 

spravedlivé, měla bych desetkrát vyzkoušet všechny.“ 

A Honza aniž stihnul odpovědět, tak to hned schytal od spolužáků. 

Někteří se začali bouřit, že nechtějí být zkoušeni vůbec a jiní, že ať je nechá na 

pokoji, že jim stačí, co mají, že jsou se známkou spokojeni. 

Světlana viděla, že Honza neví, jak dál, tak mu podala pomocnou ruku tím, že 

tuto část diskuse shrnula slovy: „Takže asi Honzo, vidíš že, co je pro jednoho 

spravedlivé dost, pro někoho málo, že jedna spravedlnost pro všechny je hezký, 

ale velice těžko dosažitelný cíl.“ 

Když už neprotestoval, hned se obrátila na Přemka, protože jeho připomínka 

vyžadovala sofistikovanější odpověď: „Ty jsi se Přemku ptal, jak určuji výslednou 

známku na vysvědčení. Možná si vzpomínáš, že Vám každoročně vysvětluji, že 

známky mají různou důležitost podle toho, jak náročné testování bylo. Nicméně 

udělejme krok zpět a řekněme si, co je to vlastně známkování, jaký je jeho 

smysl?“ 

Přemek chvíli přemýšlel a pak rozvážně promluvil: „Podle mě zkoušení, je určitá 

forma zpětné vazby, jak jsme se nějakou látku naučili, a známka je vyjádření 

kvality. Čím toho vím víc, tím mám známku lepší.“ 

 

Světlana nad odpovědí pokývala hlavou, jako že mu rozumí, ale pak se pokusila 

mu jeho názor rozporovat další otázkou: Myslíš, že zkoušení, test, či písemka 

odráží stav Tvého vědění? Nestalo se Ti někdy, že jsi nebyl se svým výkonem při 

testování spokojený? Že jsi byl přesvědčený, že to víš, ale byl jsi vystresovaný, 

nebo jsi chvátal a buď sis na to v dané situaci nevzpomněl, nebo jsi třeba udělal 

hloupou chybu, kterou bys jindy a jinde neudělal? Anebo Ti prostě nesedla 

otázka, že všechno kolem jsi věděl, ale zrovna tento detail Ti unikl? A protože 

jiná otázka na toto téma v testu nebyla, tak jsi vlastně neměl možnost dokázat, 

že tu látku znáš?“  

 

„No jasně! Stalo a několikrát,“ vyhrknul Přemek okamžitě a i další děti začaly 

jeden přes druhého pokřikovat, že se jim to stalo též, až je musela potleskem 

rukou zklidnit.  

 

„Takže se můžeme dohodnout,“ ovládla situaci Světlana, že na straně jedné se 

mi vy v rámci plnění různých úkolů, testů a odpovědí na položené otázky při 

zkoušení nebo průběžně při hodině snažíte ukázat, co všechno víte a na straně 

druhé se já snažím podle kvality vašich výsledků a odpovědí zjistit, čemu 

rozumíte, co jste si zapamatovali a naopak, co nechápete a co jste zapomněli, 

nebo se Vás to dokonce ani netklo?“ 
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Když zavládlo všeobecné ticho, že tak nějak to asi bude, Světlana pokračovala: 

„Takže jistě chápete, že mým úkolem při známkování není dát Vám všem 

jedničky, ale co nejlépe zmapovat stav vašeho vědění, znalostí a dovednosti 

v daných problematikách. A pokud si nejsem u některého z Vás jistá, že mám 

tento stav zmapovaný, protože těch informací mám málo, anebo jsou velice 

rozporuplné, tak ho dodatečně vyvolám, abych si daný názor potvrdila, či 

opravila. A pro Vás jsou výsledné známky jen určitým vodítkem, v čem jste 

dobří, co rozvíjet a naopak, co Vám oproti kolegům a očekávaným výstupům v 

Rámcovém vzdělávacím plánu ještě chybí a je potřeba zlepšit.“ 

 

A pak ještě dodala, protože cítila, že by to jako vzkaz rodičům mělo zaznít: 

„Takže, byť se vám to vaše okolí snaží vsugerovat, že známky jsou odměnou, za 

vaší uplynulou práci, tak vězte, že jsou to jen momentální informace, jak na tom 

s vědomostmi, dovednostmi jste, až budete potřebovat prokázat kompetence 

k realizaci nějakého úkolu, či řešení problému.“ 

Nastalo ticho a dokonce cítila i určitý soulad, či sounáležitost celého toho 

organismu zvaného třída. 

Tento pocit ale netrval dlouho, protože začalo zvonit a tím, že to byla poslední 

vyučovací hodina, všechny děti se urychleně balily a utíkaly na oběd a pak domů.  

 

Ten samý den (21. den) Přemkův pokoj cca v 15 hodin 

„Tak pánové ukažte se, co jste vymysleli,“ vyzval Přemek Honzu s Mirkem, aby 

ukázali navržené herní prvky, zda se propojí s herní mechanikou, kterou navrhl 

on  společně se Zlatou a Frídou. 

Zlata jako obvykle dorazila poslední, takže Přemek poslouchal prezentaci jen na 

půl ucha, protože stahoval anglický překlad pravidel hry ze Zlatčiny flashky. 

Základem pro naše nápady, bylo navrhovat jen prvky rozpoznatelné hmatem. 

Samozřejmě nám trochu dělalo problém, že jsme neznali pravidla hry, jak a 

s čím se ve hře bude zacházet, ale tos Přemku vysvětloval, že je podstatou té 

vývojové metody, či co,“ dělal kolem toho úvod Honza a pak pokračoval: „Pokud 

by se používaly nějaké reliéfní obrázky, musí být jednoduché a velké. Třeba 

kdyby to byly karty, tak podobně jednoduché, jako jsou hrací karty pro 

nevidomé. Zbytek informací umístěných na herní ploše, musí být pro nevidomé 

k dispozici nějak jinak.“ 

„Co se týče té hrací plochy, pokud by se pohybovaly figurky po dráze, tak to už 

jsme s Mirkem zkoušeli minule. Ta reliéfní mapa, buď s okraji jako jsem maloval 

tím 3D perem, nebo vyrobená stejně jako jsou stávající hry pro nevidomé, by 

mohla stačit,“ okomentoval to Honza  

„No a když na té cestě bude křižovatka, kde nějaká informace z přečteného textu 

rozhoduje o tom, zda půjde hráč rovně, zkratkou, či za trest oklikou,“ navázal na 

Honzu Mirek, „mohly by se použít stávající pomůcky pro nevidomé,“ a hned 
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pokračoval: „Například máme čtečku hlasových etiket. To jsou takové malé 

samolepky, které se umístí na různá místa či předměty. Když se k nim přiloží 

čtečka, může se do ní namluvit nějaký text. Třeba čtečka PenFriend, která má 

tvar a podobu tady toho 3D pera, má kapacitu asi 70ti hodin nahrávek, takže to 

je dostatečné. Ale o to nejde,“ sám sebe umravnil Mirek, protože cítil, že se do 

toho zapletl, „zkrátka čtečka si text spojí s konkrétní etiketou a kdykoliv by 

nevidomý hráč přiložil toto čtecí pero k políčku, kde je nalepená určitá etiketa, 

přehrála by se mu příslušná informace,“ ukončil výklad Mirek. 

„Něco podobného jsem viděla v Londýně v muzeu“, doplnila ho Zlata. „Nebylo to 

pro nevidomé, ale pro návštěvníky, kdy jsme si mohly v recepci zapůjčit 

videoprůvodce a když se přiložil k etiketě s piktogramem u libovolného exponátu, 

začalo to mluvit příslušnou informaci.“ 

„To je technologie NFC (Near Field Communicaton) a mají ji i některé 

smartphony“ připojil se Přemek. 

„Zkrátka napadlo nás,“ ukončil technologickou disputaci svých kamarádů Honza. 

„Že tato technologie by se dala použít pro orientaci po hrací desce“. 

„Dobrý nápad,“ pochválil je Přemek, „a dál?“ 

„Myslíme, si, že nemá cenu vymýšlet nové hrací kostky, stačí používat ty, na 

které jsou nevidomí zvyklí. přidal další herní prvek Honza. 

Mě se to k té první verzi hry líbí. A co máte k té druhé variantě?“ moderoval 

diskusi Přemek. 

„Říkali jsme si,“ vstoupil do toho Mirek, „co by bylo dobré, aby v té hře bylo za 

pomocné přípravky, aby nemohli vidoucí hráči fixlovat, nebo aby nebyli díky 

zraku v herní výhodě, tak z toho nám vypadlo, že ať tak nebo tak, hra bude 

potřebovat nějaké zábrany, jako se používají ve scrabblu, aby vidoucí nemohli 

koukat, jaké mají slepí hráči karty, či žetony a podobně,“ vysvětloval Mirek. 

„Co se týče figurek,“ navázal na něj Honza, „tak pro rozlišení vlastní od soupeřovi 

by stačilo, kdyby měly každá hlavičku z jiného geometrického objektu. A 

z hlediska upevnění na ploše, myslím, že ty systémy už jsou též vyřešeny. 

Mailem jsem Ti Přemku poslal nějaké obrázky, jak to vypadá.“ 

 

„Samozřejmě to berte s reservou, protože nevíme, jaké se s ohledem na 

plánovaný druh pohádky, či povídky budou používat,“ opět doplnil Honzu Mirek. 

„To neřešte, Zlata přišla na geniální řešení, na druhu textu vůbec nezáleží, ale to 

Vám vysvětlí později,“ naznačil jim Přemek a s hrdostí se usmál na Zlatu. 

 

„Pak jsme si řekli,“pokračoval Honza, „že na té desce by měla být nějaká pole, či 

místa, kde si budou moct nevidomí hmatem, či PenFriendem zjistit aktuální stav 

hry, například, kde mají protihráči vystavené nějaké odměny, nebo nástroje 

opravňující je k nějaké aktivitě.“ 
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„Myslíš Badge,“ napověděl mu Přemek a mrknul na Zlatu. 

„Co se tady děje?“ hned spustil poplach Honza, který si toho mrknutí všiml. „Míro 

pozor, Přemek mrknul na Zlatu, v tom je nějaká čertovina. Co před náma tajíte?“ 

požadoval vysvětlení Honza. 

Zlata si uvědomila, že to není vůči Mirkovi fér, používat takováto neverbální 

gesta, protože on je vidět nemůže a i když v tom nic špatného nebylo, tak pro 

zachování důvěry mezi kamarády bylo potřeba to osvětlit. 

„Mirku, neboj se o nic nejde, Přemek mi jen naznačoval, že jsme měli stejné 

nápady, toť vše,“ snažila se co nejrychleji eliminovat vznikající nedůvěru. 

„Já vím, že to vypadá divně“, doplnil jí Přemek, ale vydržte to, až řeknete svoje, 

hned zjistíte, o co jde. Ale pro tu zítřejší diskusi s ostatními kolegy a s mentorem 

ve firmě bych fakt potřeboval nějaké nástřely. Já slibuju, že už nebudu na Zlatu 

žádné posuňky dělat a Vy prosím pokračujte, co jste vymysleli,“ uzavřel diskusi , 

kterou zbytečně nedopatřením vyvolal. „A ty se taky hned nejež, já můžu na 

Zlatu mrkat, jak chci, třeba spolu chodíme,“ obrátil se na Honzu Přemek, ale 

hned, jak to vyslovil, by si nejradši dal facku. 

„Vy spolu chodíte?“ překvapeně se zeptal Honza, „chvíli Vás nechám samotné a 

už mám po kamarádovi?“ durdil se. 

„Nechodíme, neblázni. Co si o mě myslíš,“ pokusil se to rozlité mléko ještě víc 

rozmatlat Přemek, ale každým slovem se do toho zaplétal a celý rudý se bál na 

Zlatu podívat i když periferně cítil, že ho upřeně pozoruje a rozhodně ne 

s veselým pohledem. 

Ta chvíli mlčela, pak popadla batoh a beze slova odešla. 

„Já jsem takovej vůl,“ říkal si v duchu Přemek a strašně rád by to Zlatě vysvětlil, 

o to víc, když si vzpomněl na tu diskusi s rodiči při večeři. 

Místo toho se obořil na Honzu: „Seš pitomej, vidíš co jsi udělal?“ 

„Co já?“ ptal se s nevinným obličejem Honza, „tys říkal, že spolu chodíte! Na mě 

to neházej.“ 

„To byl vtip, prostě jsem chtěl říct, že můžu mrkat na koho chci,“ hledalo důvody 

jak bránit svoji hrdost Přemkovo Ego. Ale svědomí vědělo, že kecá.  

„No nevím,“ vstoupil do toho Mirek, „mě se nezdá, že by se Zlata tomu vtipu 

smála. Kam šla?“ 

„Nevím, asi domu,“ mávnul nad tím Přemek rukou. 

„A nechceš za ní radši jít?“ nabízel Mirek řešení. 

„Ne, potřebuju, abychom to dokončili“ trvalo na tom Přemkovo Ego, ale srdce by 

tu nabídku strašně rádo přijalo. A o to víc ho to trápilo.  

 

Aby na to na chvíli zapomněl, snažil se zacílit diskusi na jejich práci. 
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„A teď představím já Vám, co jsme vymysleli my společně“ začal Přemek a zase 

se strašně zastyděl, že u toho Zlata není. 

 

„Mě se to taky líbí, dobrá práce,“ pochválil Přemka Honza, když si jejich nápady 

vyslechl. „A pochvalu vyřiď i Frídě. Zlatu pochválím zítra ve škole osobně.“  

S tím se rozloučili, Honza pomohl Mirkovi sbalit si batoh a oblečení a šel ho 

doprovodit domů, i když Mirek se prý dokázal od Přemka už přesouvat docela 

samostatně. Když byli obutí, pozdravili paní Vindatovou, která mezitím přišla 

z práce, poděkovali jí za svačinku a pití a zmizeli. 

Když Přemek osaměl, znova se mu vybavila ta příšerná scénka se Zlatou a bylo 

mu zase těžko. Nechtěl být s touto náladou sám, tak přišel za maminkou do 

kuchyně. Ta si zrovna připravovala potraviny na večeři. 

„Budu dělat řízky, chceš je s bramborem nebo se zeleninovou přílohou?“ zeptala 

se syna, když ho slyšela přicházet. 

„Já nevím, ani nemám hlad,“ odpověděl zkroušeně Přemek. To pani Vindatovou 

zarazilo. „Dnes tady Zlata nebyla?“ zeptala se zdánlivě nezaujatě. 

„Byla, ale pak odešla,“ odpověděl smutně Přemek.  

Dlouho čekat nemusela, už Přemka znala a věděla, že za chvíli to z něho 

vypadne, jen na něj nesmí tlačit. 

„Víš, já jsem asi něco zkazil, Ale bylo to tak narychlo a já se nechtěl před 

klukama shodit,“ začal Přemek pomalu a pak to z něj šlo všechno ven jako 

povodeň. 

Když skončil, ještě pár krát přidal na svou obhajobu další argument, ale když mu 

došly, jen se smutně koukal a čekal, co mu maminka poradí. Ještě že doma 

nebyl brácha, ten by se mu vysmál, ale mamka byla hodná, ta mu uměla 

pomoct. 

„A tobě se Zlata líbí, viď?“ zeptala se ho maminka. 

Zlata se mu líbila, ale necítil, že by s ní chtěl začít chodit. Ještě před pár týdny se 

bráchovi smál a holkama pohrdal. Ale jak spolu se Zlatou trávili víc času, byl s ní 

čím dál víc rád. 

A když odešla, tak na ní myslel a dalo by se i říct, že se mu po ní i stýskalo. 

Rozhodně se těšil na druhý den, až ji zase uvidí.  

„No dělej si, co chceš,“ začala opatrně, „ale já si myslím, že bys to neměl 

nechávat do školy, tam bude s kamarádkami a před nimi by se ti to asi 

vysvětlovalo hůř. Já bych se sebrala a šla za ní hned, dokud je ještě světlo. 

„A co jí mám říct?“ ptal se bezradně. Úplně ho jímala hrůza, když si představil, 

jak s ní bude mluvit. 
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„Prostě se jí omluv, žes to tak nemyslel. To bude stačit. Ona to ocení, neboj,“ 

těšila ho maminka. 

„Já si to ještě rozmyslím,“ prohlásil Přemek a odešel do svého pokoje. 

Za chvíli bylo slyšet, jak si v předsíni bere bundu a obouvá se. „Ona tady 

zapomněla flashku“, volal do kuchyně, „tak já jí Zlatě odnesu.“  

„Jo, to bude dobrá výmluva“ řekla si v duchu paní Vindatová, ale nahlas, aby ho 

podpořila za ním volala: „Určitě, mohla by jí večer chybět, až si bude dělat úkoly. 

Ale do sedmi se vrať, budou ty řízky. Máš je rád“. 

„Můžeš mě prosím pustit nahoru, tady je Přemek,“ řekl do venkovního 

mikrofonu, když se ozval Zlatčin hlas. Úplně mu spadl kámen ze srdce, že to 

nebyl pan Sakhee (Sumanasi). 

„Co potřebuješ?“ nechtěla mu pomoct ani o píď a pěkně ho v tom nechávala 

smažit. 

„Já bych Ti potřeboval něco říct,“ koktal Přemek. 

„Tak mi to řekni takhle,“ dál ho drtila Zlata 

„Já ti nesu tu flanku“ vzpomněl si na spásnou myšlenku Přemek.  

„Tos mi jí mohl dát ve škole, ne? odsekla Zlata.  

Najednou si vzpomněl na Matčinu poslední větu před odchodem a hned jí použil: 

„No já myslel, jestli jí ještě nebudeš potřebovat, ale jestli ne, tak já...“  

Už to plánoval zabalit, když se ozval bzučák dveří, který ho pouštěl dovnitř.  

„Třetí patro,“ ozvalo se z domovního telefonu. 

„Dobrý,“ stihl ještě říct Přemek, když se mu podařilo otevřít vchodové dveře. 

Nechtěl čekat na výtah, tak doběhl pěkně zadýchaný, alespoň nebylo moc 

poznat, jak koktá. 

Zlata stála mezi dveřmi, takže jen škvírka zbývala, aby zbytečně nebylo slyšet, 

co se děje.  

„Já to tak nemyslel Zlato,“ začal Přemek. 

„A jak jsi to teda myslel?“ nenechala mu kousek prostoru Zlata. 

„Víš, to tak nějak vyplynulo, jak se mě Honza zeptal,“ snažil se z toho vymluvit 

Přemek. 

„Ale vždyť to byla pravda, že spolu nechodíme,“ tlačila ho tvrdě ke zdi Zlatka. 

„No právě!“ vypadlo z Přemka a hned by si zase nafackoval. 

Zlata se nafoukla a už se chtěla otočit a zabouchnout před ním dveře, když 

Přemek vyhrknul: „Ale kamarádit bychom spolu mohli, mě to s Tebou docela 

baví.“ 
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Zlata si ho změřila, a jako správná začínající čarodějka vycítila, že to je asi 

maximum, co z toho nebožáka dneska dokáže vypadnout. Tak se nad ním 

smilovala a pronesla: „To bychom mohli,“ a usmála se na něj. 

Když v tom se z bytu ozval ženský hlas: „Zlatko, vezmi spolužáka dovnitř, ať tam 

nezmrzáte.“  

Přemka polil pot a strašně si oddychl, když ho Zlatka zachránila: „Ne mami on už 

chvátá. A potichu mu řekla: „Tak ahoj zítra ve škole.“ A zase použila ten svůj 

úsměv. 

„Ahoj!“ s ulehčením ale šťastný se s ní Přemek rozloučil a už se otočil k odchodu, 

když ještě zaslechl: „A to flashku mi nedáš? Mám na ní věci, co nemusí každý 

vidět. Ani ty.“  

„Jé promiň, málem bych zapomněl,“ omlouval se Přemek a hned jí podával 

zapomenutou věc. Když si jí brala, až ho ta energie kopla, když se dotkl její ruky. 

Schody dolů bral po dvou a utíkal celou cestu, aby mu ten řízek nevychladnul. 

 

Maminka se ho na nic nemusela ptát, jak zářil. Jako hladový vlk spolykal celý 

řízek.  

Ještě nebyl čas jít spát, ale událo se toho dnes tolik, že si radši lehnul do postele, 

že si bude číst. Ale nedokázal se na to soustředit. Hlavou se mu přehrával film 

z rozhovoru se Zlatou a představoval si, jak se k sobě budou zítra chovat před 

Honzou a ostatními spolužáky a s tou představou usnul.  

 

------------------------------------ 

 

 

Stále tentýž den (21.) v kavárně, diskuse s Břetislavem: 

Světlana měla dobrý pocit z toho, že nejenom urovnala emoce, které v dětech 

bublaly, ale že jim i ukázala jiný pohled, který může ovlivnit jejich vztah k tomu, 

co se učí. A to nebylo málo, byla za to na sebe hrdá. 

 

S těmito úvahami vstupovala do jejich oblíbené kavárny. Břetislav zde ještě 

nebyl, ale místo u „jejich“ stolku bylo volné. 

Tak si sama sundala kabát, přehodila ho přes opěradlo sousední židle a pohodlně 

se usadila. Původně si myslela, že si objednají společně, tak chvíli čekala, ale 

změnila názor a objednala si vídeňskou kávu. Z tašky si vyndala svůj notýsek se 

známkami a znovu si pročítala své poznámky, které si o jednotlivých žácích 

během oběhnutého období roku dělala. Nestudovala všechno, jen ty stránky, 

které si založila lepítky. To byli žáci, u kterých ještě nebyla rozhodnuta. 
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Pokoušela si vybavit okamžiky, kdy si poznámky vytvořila, jaký tehdy měla 

dojem z daného žáka, zda probírané látce rozuměl, co bylo důvodem, že se pro 

konkrétní hodnocení rozhodla. 

Za ty roky si už vytvořila určitý postup, protože věděla, že bez poznámek a 

načrtnutých postřehů si při shrnujícím hodnocení ve čtvrtletí, pololetí, či na konci 

školního roku už nevzpomene, co bylo příčinou, že tuto známku udělila. 

Nebyla příznivkyní alibistických řešení, kdyby odstranila extrémní známky a ze 

zbytku prostě vytvořila aritmetický průměr. To jí připadalo jako úplná 

zhovadilost. V nerozhodných případech se pokoušela spočítat alespoň 

harmonický průměr, kdy každá známka měla svoji váhu, koeficient, kterým 

známku násobila podle toho, jestli šlo o aktivitu v hodině, zkoušení, 

desetiminutovku, či velikou písemku, či test.  

 

Protože Břéťa stále ještě nedorazil, pokusila se zamyslet, zda by jí na nějaké 

řešení nepřivedly úvahy probírané v rámci online kurzu. 

Představovalal si žáky jako nějaké prototypy upevněné do trhacích strojů na 

nichž se testuje jejich pružnost, pevnost, či houževnatost. 

 

Z této poněkud obskurní úvahy ji vytrhnula ruka položená na její rameno, až 

sebou překvapeně trhla. 

„Děje se něco?“ udiveně se jí zeptal Břetislav, když jí na přivítanou políbil a viděl 

tuto nezvyklou reakci. 

„Ale to nic jen jsem se zamyslela,“ uklidňovala ho Světlana, „vždyť víš, blíží se 

klasifikační konference a já nemám minimálně u pětiny žáků uzavřené známky. 

Kdes byl?“ 

„Vyplňoval jsem klasifikační formuláře a nechtěl jsem si to tahat domů, když je 

dnes náš den,“ vysvětloval jí přítel. 

„Jak to ten pacholek dělá?“ v duchu se s trochou závisti ptala sama sebe 

Světlana. Jak to, že on to dělá s takovou lehkostí a ona na tom nechá spoustu 

nervů? Asi to nebylo úplně v duchu a skrytě, protože Břetislav povytáhl obočí a 

nonverbálně jí pokynem hlavy vyzval, aby mu řekla, o co opravdu jde. 

„Přemýšlela jsem, jestli by mi nějaké přístupy z kurzu mohly nějak pomoci se 

lépe rozhodovat, jaká známka znalosti toho kterého žáka lépe popisuje,“ 

svěřovala se mu Světlana, „víš, jak jsme probírali to testování správnosti 

výrobků a tak. “ 

„Tak jsem se to snažila představit v případě mých dětí,“ znovu se zasmála této 

představě, „a v tom jsi přišel ty.“ Láskyplně na něho mrkla a pohladila ho po 

ruce. 

Břetislav si mezitím objednal kávu a na žízeň lahev nealkoholického piva, protože 

jeli k němu domů autem.  
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Pak pomalu začal: „Vzdělávání je velmi komplexní a hlavně spojitý, až by se 

řeklo kontinuální proces, něco jako je chemická řetězová reakce, nejbližší je asi 

kondenzace s lokálním dávkováním kondenzačního činidla,“ vysvětloval 

s nepřítomným úsměvem a zrakem zahleděným do svého nitra. 

 

Po chvíli pokračoval, „někde proběhne proces dokonale, když se žákovi látka líbí, 

či k ní má určité predispozice a naopak existují předměty, nebo oblasti 

vzdělávání, které mu nějak nesedí a tam se mu uloží s bídou základní informace, 

čili chemická reakce neproběhne, AHA efekt se nedostaví a zůstanou tam 

původní reagent, které postupně zmizí. “ 

 

„A hlavně,“ snažil se zdůraznit, co bude následovat, „do mozku jim nevidíš! 

Můžeš se jenom domnívat, jaké informace z probírané látky se do něj přes 

zraková, hlasová, či hmatová čidla v průběhu výuky dostanou a které vyšumí do 

ztracena, jak se říká jedním uchem tam druhým ven.  

 

„Aby se Ti lépe vytvářely zpětnovazební analogie, měla by sis nejprve promyslet, 

v čem se zkoušení a známkování oproti jiným analyzovaným procesům, liší,“ 

hrnul na ni další informace Břetislav. 

 

„Strojům a zařízením je jedno, jak dopadne výsledek, pokud nejsou senzory 

porouchané, tak vlastně nelžou. Kdežto mozek se snaží uspět, a když existuje 

disproporce mezi realitou a jeho vědomostmi, tak si vymýšlí. Krásně je to vidět u 

optických klamů a kognitivní disonance.“ 

 

„To máš vlastně pravdu,“ reagovala na jeho poznámku Světlana:“ Navíc na rozdíl 

od technologických procesů je testování lidí dost stresující záležitost.  

Dnes jsem to řešila s dětmi ve třídě. Stěžovaly si, že jsem nespravedlivá, když 

někoho ještě dodatečně vyvolám a jiné ne.“ 

„Ale dobře to dopadlo,“ rychle dodala, když viděla udivený Břetislavův obličej, 

„dokonce si myslím, že jsem je sice s odřenýma ušima, ale přesvědčila, že musí 

brát, že zkoušení stresuje a že občas díky stresu dělají zbytečné chyby, které pak 

jejich známku negativně ovlivní.“ S viditelnou dávkou uspokojení popisovala 

celou událost partnerovi Světlana. 

 

„Správně,“ reagoval Břetislav, „takže Tvým prvořadým úkolem je vytvořit 

nestresující prostředí, aby zkoušení, neboli získávaná zpětná vazba z 

prototypingu, byla co nejméně zkreslená.“ 
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„Dalším faktorem, ovlivňujícím zpětnou vazbu, a to budete taky na kurzu řešit,“ 

doplňoval komplexnost Břetislav, „je správně zvolené čidlo a přijímaný signál.“ 

 

„Počkej jaké čidlo a jaký signál si mohu při zjišťování vědomostí a dovedností 

vybrat?“ bránila se Světlana, „prostě kladu otázky, dávám jim úkoly a oni volí 

odpovědi, či hledají postupy a správná řešení. Co bych podle Tebe měla dělat 

jinak?“ 

 

„To já Ti přece nemohu radit,“ smál se Břetislav, „já se jen snažím přiblížit Ti 

shody a odlišnosti mezi zpětnou vazbou z prototypingu a realitou vzdělávání ve 

škole s živými bytostmi.  Ale pokud jim budeš pokládat otázky takovou formou, 

že na ně mohou odpovědět Ano /Ne, nemůžeš čekat, že zjistíš, co z toho 

pochopili. Prostě budou s 50% šancí na úspěch hádat.“ 

„Při testování prototypu se dříve používaly destruktivní zkoušky. Zkrátka se 

měřilo, kdy výrobek už nevydrží namáhání a povolí, dojde ke strukturálním 

změnách až praskne. To samozřejmě u žáků provádět nemůžeš,“ zasmál se 

Břetislav, „i když u některých lajdáků bych to někdy rád zkusil.“ 

 

Světlana si vzpomněla na svoji představu, než Břetislav přišel a trochu se 

začervenala. 

 

“Myslím, že testování a zjišťování vědomostí a dovedností u žáků, by se dalo 

přirovnat k biopsii, kdy lékaři odebírají vzorky tkáně a analyzují je. Čili ať chceš 

nebo ne, zkoušení a testování jsou jen sondy do malých kousků celé vědomostní 

struktury a někdy se trefíš do místa, kde reakce a Aha efekt neproběhl a pak žák 

dostane pětku a někdy naopak se mu trefíš přesně do toho, co ví, i když kousek 

vedle by opět pohořel. 

Mnohem komplexnější získávání informací o znalostech a dovednostech je na 

projektech, kde žáci musí hledat nějaké řešení, což je mnohem méně stresující 

než písemka. 

A navíc díky tomu, že projekt odpresentují ostatním, tak oni sami si zvolí co a jak 

sdělí, neodpovídají na Tvé otázky, ale volí si své odpovědi, tím se učí svoji práci i 

dobře prodat.“  

S tímto závěrem dopili kávu, zaplatili a přesunuli se k Břetislavovi do bytu, kde je 

čekaly podkladové materiály k další hodině online kurzu. 

---------------------- 

Na večeři bylo ještě brzo, navíc protože předpokládali, že jim to zabere hodně 

času, rozhodli se, že si jídlo koupí v čínské restauraci a sní si ji doma. Připojili 

notebook k internetu a Světlana se přihlásila na portál s online školením. Po 

otevření modulu 3. Technická asistence nalezla v menu odkaz na studijní 
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materiály a hned první byl článek o Agnosticko-interpretačním modelu 

rozhodování. 

V úvodu článku bylo uvedeno, jaké jsou postupy, díky kterým člověk zkoumá 

svět kolem sebe a analyzuje ho. 

  

 

 

Obecně lze říct, že sledujeme realitu tím, že sbíráme data, zaznamenáváme 

jejich hodnoty do nějakých tabulek. 

Ještě v nedávné historii matematici, či obecně vědci bez použití umělé inteligence 

tuto množinu údajů za pomoci různých statistických metod analyzovali – data 

abstrahovali a modelovali, neboli předvídali vývoj hodnot (v závislosti na 

zkoumaném úkolu). 

 

Problém byl, že se k tomu předvídání závislostí a vývoji hodnost používal jeden 

model, což bylo limitující nebo se na každý model použila speciální interpretační 

metoda. 

Obecně si to průměrní pracovníci ulehčovali tím, že na modelování používali 

obecný, jednoduchý program, například Excel, který umožňoval při různém 

koeficientu pravděpodobnosti interpretovat závislosti různých jevů z vložených 

dat a prokládat jimi různé modelové křivky. Bylo to jednoduché, grafy a 

prezentace byly efektní, bohužel uživatelé vůbec netušili, jak tyto modely s daty 

pracují. Některé modely potlačovaly vliv nízkých nebo vyšších hodnot a 

ovlivňovaly tím tvar křivky. 

 

Proto když vědci chtěli, aby byly modelové křivky co nejvěrnější realitě, museli si 

hodnoty a na vysoké hodnoty a tyto křivky si pak spojili. Tento přístup byl 

náročný na znalosti, na čas, zejména při velkém objemu dat. 

například vytvořit 3 vlastní modely: na analýzu nízkých hodnot, na střední  

 

Proto se do celého procesu analýzy dat zapojila umělá inteligence a vznikla 

modelově-agnostická interpretační metoda. 
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Zdroj: Christoph Molnar: Interpretable Machine Learning. In: A Guide for Making 
Black Box Models Explainable. 2020-08-03 

https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/agnostic.html#agnostic 

https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/agnostic.html#agnostic
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I když to Světlana četla několikrát, stále jí něco unikalo, proto se obrátila na 

Břetislava, aby jí s tím pomohl. 

Břetislav se chvíli zamyslel a hledal vhodný příměr, který by v partnerce 

zarezonoval. 

Pak začal: „Ten svět znázorněný stromem, si můžeš zaměnit za stav vědomostí a 

dovedností nějakého žáka. Je to realita, která se Ti nějak jeví, ale ve skutečnosti 

o tom moc nevíš. 

Jako další vrstvu s tou tabulkou si představ ty jejich odpovědi a výpočty při 

zkoušení, či testech, které ty hodnotíš porovnáním se správným řešením a 

přidělováním bodů. A jak jsem říkal už v kavárně, ty body, či známky si představ 

jako digitalizovanou formu ojedinělých (diskrétních) sond – biopsií do vědomí 

žáka, nahrazující, či popisující celkový stav poznání, aby sis ho mohla 

zaznamenat pro budoucí čtvrtletní, pololetní, či závěrečné hodnocení. Pro žáka 

jsou známky digitalizovaná zpětná vazba. 

V Průmyslu 4.0 dochází k oddělení interpretace výsledků od modelu strojového 

učení = modelově-agnostická interpretační metoda. Velkou výhodou této 

metody, oproti nějakému specifickému modelu, je jeho flexibilita. Vývojáři 

nejsou svazováni v použití jakéhokoliv modelu strojového učení a současně lze 

použít jakoukoliv interpretaci, ať už ve formě grafického vyjádření, či 

uživatelského prostředí. 

Stejná interpretační metoda (modelově-agnostické vysvětlení) lze použít na 

jakýkoliv model strojového učení.  

Interpretace je až ta poslední vrstva, která pomáhá člověku pochopit a případně 

rozhodnout.  

Toto schéma pomáhá vysvětlit rozdíl v přístupech mezi statistiky a lidmi 

využívajícími strojové učení. Statistici sbírají data, potom přeskakují vrstvu 

s černou skříňkou a jdou přímo k Interpretační metodě. 

Odborníci na strojové učení též pracují s nasbíranými daty, poté použijí černou 

skříňku a přeskočí interpretační vrstvu a jdou rovnou k odhadům z černé skříňky. 

Technická asistence s využitím modelově-agnostické interpretační metody 

propojuje práci statistiků a odborníků na strojové učení. 
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Nad sesbíranými daty – výsledky testů nebo známek z nich je další vrstva - 

počítač se samoučícím algoritmem, který předvídá vývoj znalostí žáka a hledá 

nějaké struktury mezi těmi diskrétními známkami.  

Nad touto černou skříňkou s algoritmem se nachází vrstva s Interpretačními 

metodami, které pomáhají vysvětlit nejasnost algoritmů strojového učení.  

V současné době se rozhoduješ sama, podle svých znalostí, pedagogických 

zkušeností a někdy Ti to dělá potíže se rozhodnout.“ 

„Někdy?“ udiveně se na něj obrátila Světlana, „neustále,“ komentovala jeho 

poznámku, ale doposud tomuto výkladu rozuměla. 

Líbilo se jí, že nad vrstvou s sesbíranými daty je další vrstva - počítač se 

samoučícím algoritmem, který předvídá vývoj znalostí žáka a hledá nějaké 

struktury mezi těmi diskrétními známkami. 

Moc by se jí líbilo, kdyby nějaký počítač se strojovým učením dokázal porovnat 

odpovědi a výsledky daného žáka s výsledky ostatních žáků, ve třídě, mezi 

třídami, ale například i historicky s absolventy, kteří studovali ve škole 

v minulosti. 

Takovýto počítač s algoritmem který by se strojově učil na základě dalších a 

dalších výsledků by se jí hodil.  

Přišla na to, že do této doby vlastně používala metodu statistiků, ať už dělala pro 

každého žáka aritmetický nebo harmonický průměr jeho známek. Bez ohledu na 

ostatní žáky. 

Rozhodně potřebovala nějakou flexibilní interpretační metodu, na základě které 

by se dokázala rozhodnout a samozřejmě i žákovi a jeho rodičům vysvětlit, proč 

zvolila takovou výslednou známku. 

Bez ohledu na interpretační metody si intenzivně uvědomovala, že nelze ani 

z takto získaných předpokladů a nalezených struktur vytvořit v daném předmětu 

jednu jedinou známku. 

„Pokud si vzpomínám,“ přerušil její uvažování Břetislav, tak v USA a v Kanadě 

používají takzvaný GRE test (Graduate records Examination). Který hodnotil 

verbální projev, kvantitativní vyjadřování, analytické psaní. Každá sekce 

obsahovala další oblasti. Například Verbální projev zahrnoval hodnocení 

schopnosti pochopit text, kritické vyjadřování a slovní zásobu. Výhodou bylo, že 

testovaný vedle dosažených bodů obdržel i informaci, kolik účastníků se umístilo 

nad ním, na základě stávajících ale i historických dat. 

zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Record_Examinations  

https://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Record_Examinations
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To byl pro Světlanu dobrý směr, kterým by bylo možné se ubírat. V téměř 

každém předmětu jsou oblasti, které vyžadují ke zvládnutí různé schopnosti a 

dovednosti, pochopit fakta a souvislosti, logické či analytické myšlení a 

samozřejmě schopnost tyto vědomosti, znalosti a dovednosti při testování 

různými formami vyjádřit. Protože byli ve třídě žáci, kteří perfektně 

reprodukovali, co slyšeli, či si přečetli, jiní si zase uměli spoustu věcí odvodit a 

pak byli tací, kdy z různých jejich aktivit věděla, že problematiku znají, rozumí jí, 

ale při zkoušení se nedokázali vyjádřit, takzvaně se prodat. 

A jak pak výsledky z takto odlišných pohledů na ohraničené oblasti znalostí 

ohodnotit jednou známkou na vysvědčení? 

 

Neměli moc času na rozjímání, blížila se doma večeře, proto přistoupili ke studiu 

dalšího podkladu. Další článek pojednával o tom, jakým jiným způsobem může 

umělá inteligence (AI), roboti v rámci technické asistence lidem pomoci. 

Tentokrát nešlo o analýzu dat, ale o fyzickou spolupráci a pomoc pracovníkovi.  

Článek ukazoval, jak může robot předvídat, kdy bude operátor v rámci své práce 

potřebovat nějakou součástku či nářadí a přesně v daném okamžiku mu je podá, 

aby se pracovník mohl soustředit na svůj výkon a řešení problému, aniž by byl 

vyrušován okolím, či rozptylováním se myšlenkami které s prací přímo nesouvisí. 

Díky technické asistenci robota proces probíhal souvisle, takže operátor nemusel 

uskutečnit žádný zbytečný pohyb, či změnu svého postupu a mohl se plně 

soustředit na svůj úkol. 

 

Byl to další příklad toho, jak může robot v rámci technické asistence zvýšit 

efektivitu práce člověka a ne ho v práci nahradit. Běžně se stává, že při práci 

vznikají zbytečné prostoje jen díky tomu, že pracovník hledá vhodný nástroj, 

nebo musí poslat pomocníka pro příslušný díl nebo si pro něj sám dojít. To 

snižuje jeho efektivitu, ale i ruší jeho soustředění na řešení problému. 

Kolaborativní robot dokáže pozorovat člověka při práci, analyzovat souslednost 

kroků a záměrů člověka a odhadnout, co bude následovat. Robot například 

dokáže přinést, či podat nějaký díl na vteřinu přesně, takže pracovníkovi 

nepřekáží. Robot též dokáže přidržet příslušný díl, který je třeba na člověka příliš 

těžký v takové poloze, že ho pracovník snadno přišroubuje, přilepí, či jiným 

způsobem zafixuje. 

 

Když poté společně večeřeli, Světlana rozvíjela své úvahy o tom, jak by se jí 

takováto asistence hodila, například by jí robot podával či odebíral jednotlivé 
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kousky nádobí, když je ručně myje nebo když vaří a nemůže odbíhat od 

plotýnky, aby hledala nějakou ingredienci. 

 

Břetislavovi, který byl větší systematik a vždy si před vařením vše připravil, spíš 

oceňoval technickou asistenci robota, když něco sám montuje a potřebuje nějaký 

díl přesně přidržet. 

 

Po večeři se ještě vrátili ke zbylým článkům, aby je prostudovali. Aby jim práce 

šla lépe od ruky, dohodli se, že si každý pustí svůj notebook a budou stažené 

články prohlížet samostatně. A průběžně každý tomu druhému poreferuje, co je 

v nich zajímavého. 

 

 

“Podívej se,” upozornil Světlanu Břetislav na článek o Prediktivní údržbě, 

“krásně to navazuje na téma, které jste řešili s panem Stanislavem v úvodním 

modulu, kdy roboti jsou zařazování na ty pracovní úkony, ve kterých jsou lepší 

než lidé. V tomto případě je to analýza obrazu. Podniky, které mají nepřetržitý 

provoz, potřebují mít přehled o tom, jak se jim strojní zařízení postupně 

opotřebovává, aby si mohli naplánovat údržbu strojů a zařízení ještě před tím, 

než se nějaká součástka porouchá. 

Ale člověk není schopen v pohybu sledovat stovky a tisíce stejných součástek a 

ještě si pamatovat, jak která vypadala včera a předevčírem, jestli už je dost 

opotřebovaná, že potřebuje nutně vyměnit, nebo to ještě chvíli vydrží do 

plánované odstávky. 

Zapojili umělou inteligenci a neuronové sítě, kterému nevadí sledovat běžící řetěz 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu a které budou výskyt a vývoj vad průběžně 

detekovat. Je vtipné, že na detekování vad a jejich hodnocení použili metodu 

“učení s učitelem”, ale ten příměr má logiku,” zasmál se Břetislav. 

To Světlanu zaujalo, tak se přesunula k jeho monitoru a začala článek sledovat 

s ním. 

“Vidíš, tady mají řetězové dopravníky, kde každý článek je spojen kolíkem, jako 

spojkou,” ukazoval jí prstem na monitoru příslušné vyobrazení a dál jí 

interpretoval obsah článku. “Člověk na pozici učitele robotovi ukáže, jak vypadá 

nový kolík, jak ještě dobrý a které opotřebení už v pořádku není.” Robot si 

vzorové obrázky uloží do paměti a pak s nimi porovnává snímky jednotlivých 

kolíků tak, jak kolem jeho kamery dopravník projíždí. 
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To musela Světlana uznat. Též by se jí líbilo, kdyby jí umělá inteligence 
pomáhala s opravami diktátů, písemek, ale i třeba slohů. Rutinní chyby by 

opravoval robot a jí by odeslal reporty s problémy, které je třeba 
rozhodnout, včetně návrhu závěrečného hodnocení, které by bylo na ní. 
 

Když si pročetli všechny studijní materiály a vzájemně si o nich poreferovali, 

chtěla si z toho Světlana udělat nějaký závěr, postup, či zobecnění, které by jí 

pomohlo na semináři reagovat na případné otázky lektorky. 

Pravidelně změny na každém kolíku zaznamenává a vyhodnocuje odchylky od 

správného tvaru a pozice kolíku v řetězu a tu změnu vyjadřuje procenty.  

Je logické, že jak se dopravník pohybuje, nikdy nejsou snímky daného kolíku 

totožné, proto robot používá analýzu obrazu a pro každý kolík sestavuje časovou 

řadu opotřebení a tu posílá k rozhodnutí člověku v údržbě.” 

 

“Dobře a jak to člověku pomůže, když stejně musí všechny časové snímky 

projít?” rozporovala úsporu Světlana, ”dobře, má to snímcích a nemusí na to 

koukat za pohybu, ale jinak?” 

 

“Tak to ale není, miláčku,” odporoval jí Břetislav, “pracovník údržby se díky 

spolupráci s umělou inteligencí zaměřuje už jen na ty kolíky, které byly 

vyhodnoceny jako špatné, či s 80% stadiem opotřebení.  

Navíc, jak už jsem zmínil, umělá inteligence se může mýlit, takže má možnost si 

zpětně správnost vyhodnocení ověřit“. 

„A rozhodování je stále na člověku. Kolíky s více než 80 % opotřebením jsou 

důkladně analyzovány během celého pracovního týdne. Každý den ráno 

automaticky odešle software report s informacemi o podezřelých kolících, který 

slouží pracovníkům údržby jako podklad pro poradu. Ti jediní mají právo se 

rozhodnout o případném zastavení dopravníku a výměně kolíku, či jestli to ještě 

nějakou dobu vydrží a naplánují odstávku a výměnu většího množství kolíků 

najednou. To už je dost velká pomoc, ne?“ trval na svém Břetislav. 

 

Zdroj: Vratislav Beneš : Prediktivní údržba technologií s non-stop provozem 

pomocí umělé inteligence, Buletin Průmyslu 4.O, 3/2020, str. 1-3. 
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Poprosila tedy Břetislava, jestli by jí ty základní přístupy a zásady nepomohl 

definovat. 

Ten si tedy znovu zběžně projel články, I svoje poznámky, ze kterých jí 

vysvětloval svoji část článků. Ale než začal, nasadil krytku na pero a vyžádal si 

za to odměnu ve formě polibku. 

Světlanu to rozesmálo, protože zatím od děj nic neslyšela, tak mu dala jen 

jakousi zálohu a závdavek na prémii, když se jí jeho zhodnocení bude líbit.  

Nešlo jí totiž o to, aby mechanicky zopakoval, co našel, ale aby se pokusil jí to 

podat nějak srozumitelně, aby s tím už sama mohla svým způsobem pracovat. A 

jak byl empatický, se pozná až potom. 

 

“Už jsme si před chvílí, na tom příkladu s řetězovými spojkami, ale i na 

předešlém modulu řekli,” zahájil svoji interpretaci principů technické asistence 

Břetislav, “že roboti a umělá inteligence člověku pouze asistují ve věcech, ve 

kterých z důvodu podstaty lidských schopností oni pracují lépe. Ale stále je to o 

tom, že naopak ty věci, které jsou člověku vlastní, ve kterých exceluje, jako je 

kreativita, odhad, zasazení věcí do kontextu a umění mnohdy nestandardně 

rozhodnout, ty zůstávají člověku. 

Ale tím se Průmysl 4.0 od toho předešlého, který je též založen na automatizaci 

neliší. 

Pan Stanislav na to upozorňoval, že jednou ze základních odlišností mezi 

Průmyslem 3.0 a Průmyslem 4.0 je právě jejich propojení a neustálá 

komunikace za pomoci kontinuálně poskytovaných digitálních dat mezi 

sebou navzájem, mezi roboty a centrem a směrem k člověku. Říká se 

tomu Big Data. 

Můžeme si to připomenout i tím schématem procesu agnosticko-interpretačního 

modelu od neustálého poskytování a sběru digitálních dat, přes jejich analýzu a 

vyhodnocení, až po fázi rozhodování,” snažil se Světlaně pomoci vizualizací 

celého konceptu a ukázal jí příslušný obrázek, aby ho měla stále před očima. 

 

“Nicméně v tuto chvíli nebudeme řešit proč a jak roboti sbírají data, tato 

technická asistence je ti jasná a navíc na to je podle mě zaměřen modul o I. 

Principu – Interoperabilita” dodal Břetislav a podíval se na Světlanu, která si 
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zahrála na malou školačku a nasadila submisivní výraz malého děvčátka a 

usilovně kývala hlavou. To Břetislava rozesmálo, takže pokračoval ve výkladu o 

poznání uvolněněji.  

 

“Na to, aby se člověk dokázal správně rozhodnout, potřebuje vědět, jakým 

způsobem umělá inteligence data analyzovala. To je ta černá skříňka,” upozornil 

Světlanu tím, že jí prstem ukázal dané místo na obrázku a pokračoval: “Jak 

umělá inteligence analyzuje data lze demonstrovat dvěma různými přístupy. 

 

Jedním z nich je model, který porovnává skutečné naměřené hodnoty s 

hodnotami z předpokládaného matematického popisu. Pokud jsou data mimo 

určitou toleranci, robot to interpretuje jako chybu. Tento přístup jsme si 

ukazovali na tom dopravníku. 

 
“Též to bylo dobře popsáno na příkladu, kdy umělá inteligence kontroluje kvalitu 

troleje”, snažil se jí princip vysvětlit Břetislav na konkrétním příkladu, který 

právě Světlana četla. 

 

“Člověk naučí robota , jak vypadá správný povrch troleje na vzorku třeba 20 

centimetrů, ten se to naučí a potom dokáže předikovat, jak by mělo vypadat 

následujících 5 centimetrů. Když najde na povrchu troleje vryp, škrábanec, začne 

ho při každém průjezdu sledovat, jak se poškození vyvíjí, jaký má to poškození 

trend. Jestli je to stále banalita, nebo se poškození zvětšuje a mohla by nastat 

porucha. Systém tedy nahlásí možnou vadu do nadřazeného systému údržby.“ 

 

„Pak existuje druhý přístup, kde systém sbírá různé údaje, postupně se učí, jak 

se systém chová, jaké parametry se vzájemně ovlivňují. Například sleduje 

spotřebu energie, vibrace, teplotu a sbírané hodnoty průběžně porovnává 

s naučeným popisem, a pokud tyto nepřímé údaje vykazují změny, či odchylky, 

systém to vyhodnotí jako chybu,” předčítal Břetislav princip ze svých poznámek a 

pak pokračoval s vysvětlování na příkladu: „Systém čidel v automobilu sleduje 

celý proces přeměny energie paliva ve spalovacím motoru na hybnou sílu. Pokud 

se například sníží mazání válců olejem, nebo se válce či kroužky opotřebují , 

projeví se to na teplotě, či na výkonu motoru a kontrolka měření teploty spustí 

alarm. 
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Jaký je v tom prosím Tě rozdíl?” obořila se na Břetislava Světlana.  

 

„V našem oboru by se první přístup dal přirovnat k tomu, že pokud žák v hodině 

neumí odpovědět na nějaké otázky, když nenosí domácí úkoly, kde by si danou 

látku procvičil a zažil si správný postup, tak Ti v hlavě začne blikat kontrolka, že 

asi neuspěje v písemce, či nezvládne nějaký projekt, který je na znalostech a 

dovednostech dané problematiky založen.“  

Protože Světlana kývla, že takto pojaté vysvětlení už chápe, zkusil Břetislav 

přiblížit druhý přístup podobným příměrem ze školy, „a podobně pokud i žák ve 

škole spí, nedává pozor, vyrušuje a zapomíná si učební pomůcky, podobným 

způsobem můžeš predikovat, že se to projeví na zhoršených známkách. Je Ti už 

ten rozdíl srozumitelnější?“ testoval Břetislav pravděpodobnost vyplacené 

odměny. 

 

 
“Čili uvědom si, že roboti, ani umělá inteligence nerozhodují, to dělá člověk,” 

uzavřel tuto otázku Břetislav. 

 

“Ale zpět k naší problematice, v obou případech jde jen a pouze o nahlášení 

vady, snažil se zdůraznit podstatu technické asistence Břetislav a pokračoval: 

“Tuto skutečnost pak posuzuje kompetentní osoba a až na základě jejího 

rozhodnutí dochází k prohlášení, zda se jedná a vadu či běžný jev.” 

Zdroj: Když se pohon stává snímačem. Smart Condition Monitoring poskytuje 

monitorování stavu v reálném čase bez dalších měřicích senzorů, Lenze, s.r.o ., 

Buletin Průmyslu 4.O, 3/2020, str. 7. 
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„A pak už ani tvůrce algoritmu neví, jak si ho robot, či umělá inteligence 

upravila. Ale rozhodnutí, jak identifikovaný problém řešit, bude stále na 
lidech, „ubezpečoval Světlanu Břetislav.  
 

„Pokud bychom tuto situaci vztáhli na školství, tak mi učitelé vedle toho, že se 

snažíme žáky vzdělat, tak tím, že je testujeme a známkujeme, fungujeme pro 

žáka a jeho rodiče na pozici této umělé inteligence. Sleduješ jaké výsledky žák 

v testech a zkoušení vykazuje, snažíš se tyto jeho projevy nějak vyhodnocovat, 

jak v porovnání s očekávanými výstupy RVP, tak i v porovnání s výkonem 

ostatních žáků a digitalizuješ je do známky.  

Taktéž průběžné a výsledné reporty ve formě vysvědčení předáváš žákovi a jeho 

rodičům. Je na nich, jak se rozhodnou, jestli vyhlásí alarm, změní jeho přístup 

k učení anebo to nechají tak a až po absolvování škol, jak rodiče, tak ten žák 

zjistí, že žádné kvalitní dovednosti a znalosti nemá, že si žádné kompetence, 

které pracovní trh požaduje, si neosvojil. 

Samozřejmě fungujeme podobně jako na základě strojového učení, takže jak 

sbíráme pedagogické zkušenosti, dokážeme v obou přístupech stále lépe 

monitorovat stav vědomostí a dovedností žáků, takže naše reporty jsou stále 

přesnější a přesnější. A zároveň díky svým zkušenostem s ostatními žáky ve své 

profesní kariéře můžeme lépe predikovat trend za pomoci i jiných parametrů a 

skutečností a poukazovat na možné problémy, nedostatky v učení daného žáka 

podobně, jako to dělá robot či umělá inteligence se strojovým učením.“ 

 

„A víš co je nejhorší?“ položil Břetislav Světlaně řečnickou otázku, ale hned 

pokračoval: „Tím, že zároveň ty žáky učíme, si společnost navykla, že jsme 

vlastně za ty známky a reporty tak trochu odpovědní. A někteří z nás tomuto 

pocitu dokonce podlehli natolik, že se snaží různým dodatečným přezkušováním, 

snižováním náročnosti, informace o stavu vědění v hlavách žáků vylepšovat, aby 

nebyli frustrovaní. To je stejné, jako kdyby údržbář spoléhal na to, že robot, či 

“Jiná věc je, že v případě strojového učení robotů, či umělé inteligence informace 

v obou přístupech vstupují do další fáze učení systému, kdy si mohou na jejich 

základě rozšířit trénovací množinu dobrých vzorů nebo naopak budovat trénovací 

množinu vad. Tu se systém naučí a v budoucnu je potom sám schopen lépe a 

jednoznačně identifikovat možné problémy.“ 

 

Zdroj: Vratislav Beneš : Prediktivní údržba technologií s non-stop provozem 

pomocí umělé inteligence, Bulletin Průmyslu 4.0, 3/2020, str. 1-3.  



166 

 

umělá inteligence změní svůj report a tím se odstraní závada. Případně sám 

údržbář prosadí změnu algoritmů robotů a umělé inteligence, aby přestaly 

odesílat varovné reporty o vadách, a tím problém vyřeší,“ uzavřel svůj pohled a 

interpretaci Technické asistence na školství Břetislav. 

 

Světlaně se moc nelíbilo, že jí Břetislav přirovnal k robotu, či umělé inteligenci, 

tak se rozhodla, že Břetislava trochu při tom „odměňování“ pozlobí. Začala se 

pohybovat strojově a chladně, jako by byla tím domácím elektronickým 

pomocníkem. Břetislav byl ze začátku trochu překvapený, ale pak si to 

vyhodnotil, jako novou milostnou hru a začal si tyto mechanické projevy laskání 

dokonce užívat. Naštěstí tuto přetvářku Světlana dlouho nevydržela a vrátila se 

ke svým pocitům a svému přirozenému chování. 

---------------------------------- 

Další den (22. den) ráno ještě stále v bytě Přemkových rodičů. 

Přemek byl ráno jako vyměněný, maminka ho vůbec nepoznávala. Jindy ho 

nemohla dostat z postele a u snídaně málem spal. Dnes, když ho šla do dětského 

pokoje budit, už ho našla po ranní hygieně a oblečeného do nového trika, které 

dostal od ježíška k vánocům, ale nechtěl ho nosit, protože má moc zářivé barvy. 

Snídani spořádal rychlostí, kterou u něho nezažila a už pelášil do školy. Zkrátka 

vůbec ho dnes nepoznávala. Asi to mělo něco společného s tou podvečerní 

návštěvou u kamarádky. V duchu se usmála, že už jí to začíná nanovo, jako se 

starším synem, který si jaksi stále ještě nemohl vybrat tu pravou.  

 

Přemek čekal nervózně před školou, aby zachytil Zlatu ještě před příchodem do 

budovy školy. 

Když se blížil do školy Honza, schoval se za rohem. Toho tady ještě potřeboval, 

to už by se ho nezbavil.  

Už skoro začínala škola a Zlata stále ještě nešla. Nedalo se nic dělat, pozdní 

příchod na vyučování se zaznamenával, tak s hlavou plnou zmatků se došoural 

do školy. Jaké bylo jeho překvapení, když našel Zlatu ve třídě, jak se družně baví 

s Honzou. Už zvonilo, stihnul jí jen s trémou a s rudým obličejem pozdravit a 

rychle si vyndat učební pomůcky na lavici. 

„Kdes byl člověče?“ šeptal mu do ucha Honza, „ptala se na Tebe Zlatka.“  

„Ty ses s ní bavil?“ odpověděl otázkou Přemek. „No jasně, vždyť jsem včera říkal, 

že jí musím poděkovat za ten nápad s tou hrou. To už si to taky nepamatuješ?“ 

divil se Honza. 

„Jo vidíš,“ vzpomněl si Přemek, já jsem něco měl,“ utrousil a vytrhnul papír ze 

sešitu a napsal Zlatě dopis, kde se jí snažil vysvětlit, že na ní čekal a zároveň se 

jí ptal, jestli má dneska odpoledne čas, že by jí chtěl poprosit, zda by mu 
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nepomohla s tou prezentací her ve firmě Kham. Papír pečlivě složit, zalepil ho, 

nahoru dopsal její jméno a poslal ho přes spolužáky adresátce.  

Když ho Zlata dostala, nenápadně se rozhlídla po třídě, od koho by to mohlo být 

a když spatřila Přemka, jak se na ní upřeně dívá, usmála se a psaníčko schovala 

do učebnice, aby jí ho učitelka nevzala. 

O přestávce Zlata s kámoškama vystřelila na chodbu a utíkali na záchod. 

„No teda“, pomyslel si Přemek, „teď o tom bude vědět celá škola. No nic bude si 

muset na to zvyknout. Za Zlatou pálili i kluci ze šestky, tak by měl být na to 

hrdý, že spolu kamarádí, ale přecijen to byl divný pocit. 

 

„Co seš dneska takovej zaraženej?“ ptal se ho Honza. To je další věc, kterou 

musí dořešit, říct mu to, ale to nechá až na jindy, teď potřeboval, aby s ním šla 

Zlata na ten mítink do firmy Kham. 

---------------------------- 

 

Ten samý 22. den v Přemkově pokoji něco před 16 hodinou. 

 „Máš tady kamarádku“, řekla mu maminka, když zaklepala a otevřela dveře. 

„Je mami dík,“ rychle vykoktal Přemek a celý červený se hnal do předsíně, aby 

Zlatu přivítal. „To je dobrý mami, nech nás, my se jdeme učit tu angličtinu“ a už 

tlačil Zlatu i s bundou do pokojíčku, jen aby byli mimo mateřský dozor. 

 

„Ahoj Přemku,“ nenechala se odbýt Zlata.  

„Je, promiň Zlato ahoj, já myslel, když už jsme se dnes viděli,“ koktal Přemek. 

„Víš, já na Tebe ráno čekal před školou a nějak jsem Tě minul,“ snažil se ten 

trapas zamluvit.  

„Neminul“, odpověděla mu kamarádka, „já měla od sedmi dramaťák, takže jsem 

šla z učebny rovnou do třídy.  

Tak jak to včera proběhlo? Rychle jí vysvětloval, co se dělo potom, co odešla a 

ukazoval jí, co si připravil a poprosil jí, jestli by mu to nějak nepřeložila, by to 

mohl přednést na pracovní schůzce. Občas ho přerušila s dotazem, aby jí 

vysvětlil něco, čemu neporozuměla, ale pak to napsala. Ještě si vyjasnili nějaké 

termíny, co, který znamená a protože viděla, jak je nervózní, pohladila ho po 

ruce a řekla: „Neboj, budu tady s Tebou a vždycky Ti napovím,“ 

„Vděčně se na ní usmál, z hluboka se nadechl a přihlásil se do virtuálního světa 

firmy Kham.  
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Pro děj knihy, ani pro další práci Přemka Vindaty a jeho kamarádů v rámci 

Freelancingu, ani pro přiblížení Design Thinkingové metody není důležité, jak 

diskuse o dynamice a mechanice hry ve virtuálním světě firmy Kham probíhala. 

 

Na závěr setkání, když se všichni Avataři usadili a přestala, jak hlasová, tak 

textová komunikace mezi nimi, vzal si slovo mentor: „Vážení spolupracovníci, 

jménem firmy bych Vám chtěl velice poděkovat za skvělou práci během našeho 

setkání a nyní bych vyzval projektové zástupce, aby nám odpresentovali, k čemu 

dospěli. 

 

První herní varianta je pro dva a více hráčů a hráček a jednoho bankéře.  

Hra začíná tím, že si hráči vyslechnou příslušný text a vyberou si svůj tvar 

figurky.  

Hráči v předem  určeném pořadí hází kostkou a podle výsledku na kostce 

posouvají svoji figurku po dráze ve snaze co nejrychleji s figurkou projít pokud 

možno po co nejkratší trase až do cíle.  

Hráč či hráčka plní na určených místech trasy (většinou jde o křižovatky) 

postupně tři úkoly podle typu informací. Vzhledem k tomu, že v tomto typu hry 

jsou texty a otázky dopředu dané, losují si hráči otázky a odpovídají na ně podle 

toho, co si z textu zapamatovali. Když odpověď nezná, či není správná, za trest 

musí s figurkou pokračovat po delší trase. Asi v polovině okliky mají šanci 

odpovědět znovu. Když uspějí, přesouvají svoji figurku na hlavní trasu a karta se 

odhazuje. Pokud se jim to ani napodruhé nepovede, pokračují v postupu po delší 

trase a karta se vrací dospodu balíčku k dalšímu využití. Hráč, který projde cílem 

jako první, vyhrává,“ dočetl svoji prezentaci Přemek. 

 

 

Obr. Herní plán deskové hry – I. varianta 
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Druhá Herní varianta je určena pro dva a více hráčů a jednoho bankéře. 

I zde hra začíná tím, že si hráči vyslechnou příslušný text. 

Cílem hry je získat co nejvíce bodů, vyhrává hráč, který si zamapatoval ze 

čteného textu co nejvíce informací různého druhu (objekty - O,jejich vlastnosti–V 

a aktivity/činnosti-Č). 

V první fázi hry hráči po směru hodinových ručiček říkají tři typy informací, 

nacházejících se v textu, za což dostávají odměny podle těchto tří typů. 

Po 5. kole nastává I. fáze hry - Duel. 

Hráč, na kterém je řada, sází do hry žeton podle toho, jaký typ informace mu 

padne na kostce. Když se mu typ informace nelíbí, má ještě jeden opravný 

pokus. Pokud se mu ani tento typ nelíbí, může se vzdát položení otázky, ale 

v tom případě vrací do banku libovolný žeton.  

Když mu symbol na kostce vyhovuje, vyzve kteréhokoliv hráče na duel. Ten též 

vsadí žeton stejného typu. Pokud ho nemá, může si ho vyměnit u bankéře za jiný 

žeton. Poté vyzyvatel položí otázku příslušného typu vybranému protihráči. 

Pokud protihráč odpoví správně, získává oba žetony, pokud správně neodpoví, 

nebo neodpoví vůbec, ztrácí svůj do hry vsazený žeton. Oba žetony získává 

vyzyvatel, pokud on na vlastní položenou otázku odpoví správně. Pokud ani on 

nezodpoví otázku správně, oba žetony jdou zpět do banku. 

Hra se posouvá na dalšího hráče po směru hodinových ručiček. 

Kdykoliv získá libovolný hráč od jednoho typu informace tři žetony, může si je 

vyměnit za velký Badge opět typu O, V, Č, který položí do středu hrací desky na 

svoji stranu. 

Tím se stává expertem na daný typ informace a kdykoliv jakýkoliv vyzyvatel 

položí otázku tohoto typu, může využít přednostní právo a účastnit se duelu 

místo vyzvaného hráče.  

Hra končí, když předposlední hráč přišel o poslední žeton anebo když se všichni 

hráči dohodnou, že již nikdo neví žádnou otázku. 

Poslední hráč v poli získává bonus 10 bodů. 

Hráči si spočítají zbylé žetony a převedou je na body v poměru 1:1, badge 

proměňují v poměru 1:10. 

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů,“ dokončila svoji prezentaci Frída. 

Nejprve se ozval potlesk a pak si vzal slovo mentor: „Děkuji Vám oběma za 

skvělou prezentaci vaší práce,“ ocenil oba vedoucí týmů mentor.  

My se nyní rozhodneme, kterou variantu pošleme do prototypingové fáze. 

V tuto chvíli je naše pracovní schůzka myslím u konce, ještě jednou chci ocenit 

vzájemnou spolupráci Vás všech a těším se na workshopy a následnou prezentaci 

ostatních projektů,“ po těchto slovech se mentorův Avatar uklonil a teleportoval 

se pryč. 
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„Hurááááá!“ křičela do mikrofonu Frída a její Avatarka spustila nějaký šílený 

rituální taneček. S těma neoholenýma nohama to vypadalo, jako tanec nějaké 

ženy z pravěku. Přemek neuměl s Bushmanem takto poskakovat, tak aspoň 

hulákal do mikrofonu. Ale před monitorem se s Zlatou objali a poskakovali 

radostí sami.  

 

Když se postupně uklidnili, dohodli se s Frídou, že ona zpracuje schéma pro první 

variantu hry a on zpracuje tu druhou. 

Pak se s Frídou rozloučili, Zlata už se nemusela schovávat, tak si vzájemně 

popřáli si hezký večer a odpojili se. 

Když se otočili, uviděli otce s maminkou jak na ně nevěřícně hledí, protože je do 

pokoje přilákal ten hrozný pokřik. 

Přemek jim rychle vysvětlil, že se jim podařil v angličtině velice důležitý test a že 

postoupili do dalšího kola. 

Zlata už chvátala domů, takže oba odmítli maminkou nabízenou svačinu a 

Přemek jí odprovodil domů. 

Cestou si jeden přes druhého vyprávěli své dojmy z workshopu, Čím víc, se blížili 

k domu Zlatčiných rodičů, byl Přemek stále nervóznější, protože stále přemítal, 

jak se má se Zlatou rozloučit, aby to nebylo trapné. 

Opět to za něj vyřešila Zlata, před domem mu dala rychlou pusu na tvář a 

zmizela za vchodovými dveřmi.  

Domů šel Přemek jako ve snách. Byl z té prezentace vyčerpaný, ale nabytý 

energií a šťastný. 

Hned po večeři se stáhnul zpět do pokojíčku a celý zničený padnul do postele a 

usnul. 

---------------------- 

 

Tentýž den (22. den) v Světlanině bytě krátce po osmé hodině večer 

Tentokrát se Světlana rozhodla, že další cvičení absolvuje sama bez Břatislava. 

Podklady spolu již prostudovali a prodiskutovali, chtěla si vyzkoušet, jak jí to 

půjde samotné, bez jeho technické asistence. Navíc v modulu byly samé ženy, 

takže se tolik nebála, že výkladu nebude rozumět, či reagovat na otázky 

lektorky. 

Když nastal čas semináře, přihlásila se do aplikace, kde už probíhal rozhovor 

mezi lektorkou Renkou a Gabrielou. Nicméně v této fázi rozhovoru už nedokázala 

rozpoznat, o čem se spolu baví. Trochu ji to zneklidnilo a slíbila si, že se bude 

přihlašovat o chviličku dříve, aby i ona mohla nezávisle konzultovat případné 

nejasnosti. 
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Paní Renka se omluvila, stručně nově příchozí nastínila podstatu rozhovoru, z 

čehož Světlana usoudila, že díky Břetislavovi je na seminář lépe připravena, 

protože problém, který obě dámy řešily, jí Břetislav dostatečně vysvětlil. 

Lektorka tím, že už měly několikaminutové zpoždění, se hned pustila do výkladu. 

“Pro začátek dnešního semináře bych chtěla osvěžit vaši paměť tím, že znovu 

zopakuji obě oblasti, ve kterých se Technická asistence v Průmyslu 4.0 uplatňuje. 

Jedná se o fyzickou podporu lidí prováděním rozsahu úkolů, které jsou 

nepříjemné, příliš vyčerpávající, nebo nebezpečné, aby je prováděl člověk. Tyto 

věci jste rozebírali pokud Vím s mým kolegou panem Stanislavem a pokud jste 

studovaly podklady, mělo by Vám to být docela jasné.“ 

Lektorka udělala krátkou pauzu a sledovala obě okna s účastnicemi. Světlana 

zachytila trochu nesouhlasnou mimiku v obličeji kolegyně Gabriely, ale sama 

pohybem hlavy odsouhlasila, že ona s tím problém nemá. 

Vzhledem k tomu, že Gabriela se už k tomu nevracela, pokračovala lektorka další 

částí definice o Technické asistenci, kdy systém podporuje člověka “shrnutím a 

srozumitelným zviditelněním informací“, aby byl člověk schopen činit 

informované rozhodnutí a řešit urgentní problémy. 

https://medium.com/sap-io/industry-4-0-why-it-matters-3e03b60f8335  

Obě definice byly uvedeny na interaktivní tabuli za lektorkou s tím, že slovní 

spojení shrnutím a srozumitelným zviditelněním informací bylo mezitím 

vysvíceno a podtrženo. 

“Takže přistupme k diskusi nad touto druhou rolí technické asistence,” otevřela 

diskusi paní Renka, “proč tolik lpíme na tom, aby informace byly shrnuté a 

zároveň zviditelněné srozumitelně?” 

“No pokud lidé přistoupí na to, že hodnocení dat za ně budou dělat roboti a 

umělá inteligence,“ pustila se první do tématu Gabriela, “tak by nebylo k ničemu, 

kdyby lidé pro rozhodování obdrželi hromady číselných výsledků, či dokonce 

mezivýsledků, když by nevěděli, jak k nim umělá inteligence došla. V souladu s 

výrokem Winstona Churchilla - nevěřím statistikám, které jsem si sám 

nezfalšoval.” 

“No to nebudou vědět tak jako tak” odporovala jí Světlana, “i kdyby to dostali na 

stříbrném podnose s růžičkou ve vázičce. Protože jak naznačovaly články, které 

jsme si měly prostudovat, v rámci strojového učení si umělá inteligence na 

základě získaných dat a rozhodnutí člověka původní algoritmy stejně upraví, 

takže potom jim už nerozumí ani ten, který danou aplikaci vytvořil,” vzpomněla 

si Světlana na Břetislavovu připomínku a pokračovala, “já bych to spíš chápala 

tak, že by nám sjetina čísel moc práce neubrala. Stejně by podnik na místě 

operátora potřeboval špičkového matematika, který je drahý, či ajťáka, jako ve 

filmu Matrix, který uměl číst strojový kód, plynoucí na monitoru. Nebo by i on 

musel použít nějaký program, který by mu z těch dat vytvořil smysluplný 

výsledek.” 

https://medium.com/sap-io/industry-4-0-why-it-matters-3e03b60f8335
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Pak již jen na odlehčení dodala: “Trochu mi to přípomíná scénku z divadelní hry 

“Posel z Liptákova”, kde jeden z členů výpravy čte dlouhou sekvenci 

meteorologických číselných údajů – výška, tlak, teplota, rosný bod, kterou 

uzavře hláškou – “lepší počasí jsme si opravdu nemohli přát”. 

http://cimrman-smoljak-sverak.blogspot.com/p/posel-z-liptakova-seminar.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg6B-M_Q9Sc 

 

Obě dámy se příměru srdečně zasmáli a lektorka diskusi na toto téma uzavřela: 

“Myslím si, že paní Světlana to interpretovala správně, předpokládám, že i s 

panem Stanislavem jste rozebírali tlak firem na takzvanou demokratizaci lidské 

práce, aby konkrétní pracovní činnosti mohl dělat co největší počet lidí, I když 

nejsou v daném oboru špičkovými experty.”  

“A jak chápete tu snahu o srozumitelné zviditelnění informace?” položila ženám 

další otázku. 

Tentokrát již jejich reakce nebyly tak okamžité, na tváří obou účastnic bylo vidět, 

že usilovně přemýšlí a rozhodně Gabriela se snažila, aby nevystřelila od boku 

první věc, co ji napadne. 

Když se nic nedělo, lektorka se pokusila otázku interpretovat znovu: “možná 

jsem Vás zmátla tím zviditelněním, protože je asi jasné, že výstupy z 

interpretace dat musí být ve vizuální podobě, protože nejsme ptáci, abychom se 

dorozumívali zpěvem a z hlediska ukládání dat, není zrovna praktické, aby 

podklady pro rozhodování umělá inteligence předávala lidem ve formě 

audiovýstupu. Spíš se zaměřte na to označení srozumitelné,” napověděla jim 

paní Renka. 

“No já bych s tím zviditelněním problém neměla,” ozvala se opatrně Světlana, 

“mě to přijde vcelku logické. Na co by nám byla Big Analýza, kdybychom to 

neviděly, co z těch dat vylezlo? Já pod tím spíš chápu, že to sdělení musí být 

jednoznačné, na první pohled to poznat. Ne, že to umělá inteligence schová za 

změť balastních slov jako „možná, v určitých případech, dalo by se říct“ a 

podobně, jako jsme zvyklí od politiků.” 

 

„Já tam spíš vidím jiný problém,“ ozvala se Gabriela, „myslím si, že autoři tím 

mysleli, že bylo třeba najít takovou interpretaci, která je všem naprosto jasná, že 

se nestane, že dva lidé se stejnými daty, promiňte informacemi se rozhodnou 

různě. Protože ve výrobě, při spolupráci člověka a robota / AI se musí 

rozhodnout stejně. To není jako v politických, či vědeckých debatách, kde každý 

může mít na problém svůj přitom odlišný názor.“ 

„Teď jste uhodila, Gabrielo hřebíček na hlavičku,“ ohodnotila její úvahu lektorka.  

http://cimrman-smoljak-sverak.blogspot.com/p/posel-z-liptakova-seminar.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cg6B-M_Q9Sc
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„To je přesně to, čím se s Vámi chci dnes zabývat. V jakém formátu má být ta 

interpretace dat, neboli informace z hodnocení poskytnuta lidem, aby se všichni 

v dané situaci rozhodovali předvídatelně, pokud možno stejně?“ obrátila se na 

účastnice lektorka. 

“Této schopnosti se obecně říká “Funkční gramotnost” a znamená schopnost 

porozumět předkládaným datům/informacím a použít je. V našem případě použití 

znamená předvídatelným způsobem se rozhodnout. Jak jsme si již několikrát v 

rámci tohoto školení řekli, v současné době se vývoj ubírá směrem k 

demokratizaci pracovních činností, ať už z hlediska průměrné úrovně vědomostí, 

dovedností, či úsilí, tak i kulturně. Protože v rámci globalizace zavádí korporace 

ve svých zahraničních pobočkách stejné výrobní postupy a přístupy bez ohledu 

na kulturní rozdíly místních komunit. 

Na straně jedné existují celosvětově uznávané symboly, piktogramy, ale i jejich 

chápání má své meze a místní varianty. Nejvíce zaužívané jsou dopravní značky, 

ale i ty se musí všichni lidé na planetě učit znát a chápat jejich význam,” 

vysvětlovala jim lektorka. 

“No já si myslím,” začala opatrně Světlana, že podobně se na celém světě čtou 

grafy. Například, když nějaká křivka stoupá, většina lidí pochopí, že hodnoty jsou 

u nějakého parametru stále větší a větší. Nebo když je sloupcový graf a výška 

jednotlivých obdélníčků se zvyšuje a blíží se k nějaké hranici, vyznačené čárou, 

většina lidí pochopí, že se sledovaná vlastnost, či nějaké množství blíží k nějaké 

hranici a pokud to není žádoucí, mělo by se s tím něco dělat,” přiblížila svůj 

nápad Světlana, jak nejlépe dovedla a čekala na reakce kolegyně a lektorky. 

“Ano,” začala opatrně lektorka, “máte pravdu, že grafy mají vysokou vypovídací 

hodnotu, nicméně minimálně popis os a měřítko os vyžaduje, aby pracovník, 

který se má na základě grafu rozhodnout, musí umět číst a počítat a znát jazyk, 

ve kterém jsou tyto osy popsány,” upozornila na slabiny Světlaniny úvahy paní 

Renka. 

“Co ale mají téměř všechny kultury podobné bez ohledu na gramotnosti a to 

zejména proto, že jsme se inspirovali přírodou, kde toto značení má jasné a 

jednoznačné interpretace?” obrátila se tentokrát se svým zacílenějším dotazem 

na účastnice. 

“Myslím, že v přírodě a po celém světě mají stejnou interpretaci barvy,” 

prohlásila Gabriela. 

“Naprosto správně!” pochválila jí paní Renka, “můžete k tomu dámy uvést nějaký 

příklad?” 

Do toho se zapojila i Světlana, protože v rámci tematického okruhu “Rozmanitost 

přírody” s dětmi probíraly výstražné a varovné zabarvení zvířat. “To máš pravdu 

Gábi, například červená je ve všech kulturách i v přírodě znamení nebezpečí, 

proto i býci reagují na červenou látku agresí a útokem. Naproti tomu žlutá barva 

znamená varování, pozor jsem nebezpečný, proto ji v kombinaci s černou 

používají vosi, sršně a na druhé straně zelená působí i na člověka uklidňujícím 
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dojmem a proto lékaři radí, že když se chceme uklidnit, máme se dívat do 

zeleného,” uzavřela svůj krátký vhled do zákonitostí přírody paní učitelka. 

“V tomto případě jste to popsala naprosto správně,” pochválila jí lektorka a hned 

se za ní objevil obrázek s prostorovou vizualizací nějakého předmětu.  

“Na obrázku vidíte printscreen z grafického, modelovacího programu, který právě 

tyto tři barvy používá při vizualizaci vlastností jednotlivých částí nějaké 

součástky z hlediska odolnosti proti namáhání. Dnes již uživatelé nemusí o teorii 

a zákonitostech pružnosti a pevnosti vědět téměř nic, nebo stačí mít jen obecný 

přehled.  

A když navrhují nějaký model, objekt pro 3D tisk, různé moduly grafického 

programu jim dopředu otestují navržené tvary podle různých fyzikálních modelů 

na aerodynamické vlastnosti, pevnost v tlaku, tahu, na houževnatost, 

oděruvzdornost, zkrátka na jakékoliv druhy namáhání, kterými bude navrhovaný 

výrobek vystaven.  

Při všech těchto testech zelená barva označuje plochy, tvary, či tloušťky, které 

pevnostní požadavky splňují, žlutá označuje místa, která jsou blízko limitu a 

červená vyznačuje kritická místa, která je třeba upravit, aby výrobek požadavky 

na odolnost ve vybrané vlastnosti splňoval. Průměrný pracovník nemusí ani tušit, 

jak se analýza dat provedla, ale ví, že musí provést nějakou změnu.  

Když opět provede virtuální testování, zjistí, zda byla změna dostatečná, nebo 

musí změnu opakovat, či navrhnout jiné konstrukční řešení.” 

Informace, které lektorka používala, byly vlastně komentářem k videu, které 

běželo za ní na tabuli, neboť vše co říkala, probíhalo ve videu synchronně, jak 

změny tloušťky, či tvaru, tak renderování a testování změněného výrobku a 

opětovná zeleno-žluto-červená vizualizace výsledných hodnot.  

A hned na to lektorka navázala, jako by na něco zapomněla, či chtěla zdůraznit: 

“Jak jsme si říkali minule, toto je virtuální prototyping, který velice zrychlil a 

hlavně zlevnil vývoj nových výrobků”. 

 

Když Světlana viděla, jak technická asistence používá vizuální interpretační 

metodu, na prezentaci výsledků výpočtů k rozhodování člověkem, úplně jí to 

zasáhlo. To by bylo ono! Opět se ponořila do svého problému, jak hodnotit stav 

poznání žáků. Už od minule cítila, že by známka měla být tvořena třemi, či 

čtyřmi úhly pohledu. Neměla za sebou ohromné množství výsledků z předchozích 

let jako Educational Testing Servise, takže nemohla hodnoty dosažených 

známek, či bodů od různých žáků porovnávat.  

Ale co kdyby známky neporovnávala? Co kdyby je podobně jako vizuální 

interpretační metoda Technické asistence v Průmyslu 4.0 jen vyjádřila barevně, 

jednou barvou. Barvy se přece skládají z několika složek, systém RGB skládá 

výslednou barvu z červené, zelené a modré složky viditelného spektra. Počítače 
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zase pracují s doplňkovými barvami, například systém CMYK pracuje s azurovou, 

purpurovou, žlutou a černou. 

Ten žák, který by více exceloval v analytických dovednostech by obdržel barvu 

více do zelena, ten který umí studovat text a kriticky formulovat závěry by měl 

výslednou barvu s odstínem více do modra a ten, který lépe pracuje s logickým 

myšlením a fakty by měl výsledné zabarvení třeba do červena. 

Dnes už existuje řada počítačových aplikací, které dokážou jakoukoliv barvu opět 

rozložit na jednotlivé složky, Světlana si pamatovala, že jednou potřebovala 

namíchat konkrétní barvu, aby mohla se synem vymalovat poškozenou stěnu 

v pokoji a v prodejně s barvami jí podle doneseného vzorku namíchali nový 

nátěr, takže po nanesení na stěnu nebyl od starého nátěru vůbec poznat. 

To by bylo ono, na první pohled by lidé poznali, v čem jsou žákovi silné stránky a 

navíc by to bylo do určité míry skryté hodnocení, které by dokázal rozklíčovat jen 

odborník s příslušným softwarem, což v době ochrany osobních dat by nebylo 

úplně na škodu. 

Světlana už jen jako v mlze poslouchala závěrečné shrnutí celého modulu paní 

lektorkou a jen na půl ucha zaslechla, že pro závěrečný projekt si mají připravit 

nějaký příklad technické aplikace, která podobnou srozumitelnou vizualizaci 

interpretovaných informací využívá.  

Poté se s paní lektorkou i Gabrielou rychle, ale upřímně rozloučila a vzápětí se 

odhlásila z kurzu a okamžitě si své poznámky a úvahy o hodnocení žáků za 

pomoci skládání barev zapsala, aby o tom mohla Břetislavovi hned ráno před 

vyučováním u kávy poreferovat. 

 

 


