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„Češi jsou lakomí, nikomu nic nepřejí a závidí si,” slýcháme
často o obyvatelích země, ve které jsme se narodili. Mnoho
lidí i na základě toho podléhá přehnanému individualismu
a nabývá dojmu, že „když z toho přece nic nebudu mít, tak proč
bych to dělal“. To vede k nezdravé atmosféře, která vytváří
začarovaný kruh a vede k závěrům v úvodu.
Přitom mnoho nenapovídá tomu, že by obava o nepřejících Češích byla založena na faktech. Z průzkumů vyplývá,
že téměř dvě třetiny Čechů přispívají na charitu. Představitelé charitativních organizací rok co rok vystupují v médiích a nadšeně prezentují vysoké částky, které přispíváme
na dobročinné účely. Celkově jde o více než 8 miliard korun ročně, trend je navíc stoupající.
S blížícími se Vánocemi, svátkem, který si mnozí spojují se štědrostí a tolerancí k druhým, se nám tak vždy odkryje i pozitivní tvář našeho národa, na kterou velmi často
i pod vnějším tlakem zapomínáme.
Často a při rozličných příležitostech slýcháme, že nemáme dát na povrchní dojmy – a tady to platí dvojnásob.
Nepodléhejme obecně vykreslovanému narativu o naší sobeckosti a dokazujme, že opravdu nejsme ti nejlakomější,
nejsobečtější a nejvíce nepřející. Dokazujme, že nám záleží
na tom, co se děje kolem nás, ale zejména na těch, které
máme kolem sebe.
Snažme se tak při této příležitosti zamyslet nad tím,
jestli i my sami nemůžeme nějak přispět k tomu, abychom
obecně zlepšili vnímání lidí, kteří v této zemi žijí.
Zkusme být ochotnější, štědřejší, více empatičtí a méně
individualističtí. Zkusme to – nejenom o Vánocích.

Komentář
Další arabské jaro

19

JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

Inzerce
Příprava na VŠ
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UNIVERZITNÍ HONEST GUIDE
TEREZA NOVOTNÁ
redaktorka

Minule jsme vám řekli, proč jít studovat některé obory. Teď
vám řekneme, proč tam radši nechodit… 11 členů sekretu si
na tyto stránky vylilo svou frustraci, abyste se vyvarovali
chyb, které jsme před vámi udělali my.

Jediný povinný předmět pro první semestr přednáší kopie Jardy
Jágra, která 90 % přednášek kreslí elektronickou tužkou náhodné obrazce, povídá o Pocahontas a liberalismus přirovnává
k pizze. Třešničkou na dortu je fakt, že ten předmět je za tolik
kreditů, že když ho nedám, tak končím.
MILENA MÜCKOVÁ

// mezinárodní vztahy, FSS MUNI

Studovat psychologii je psycho. Když jsem
nastupovala, hrozně mi vadily ty plky o tom,
jak na psychologii chodí lidi, kteří mají vlastní
psychické problémy a tady si je chtějí řešit.
Já zjistila v průběhu pár měsíců, že mám
očividně taky nějakej problém.
ADÉLA SCHREIBEROVÁ
// psychologie, FSS MUNI

Skoro všichni vyučující si myslí, že čím víc normostran, tím
víc Adidas – za 2. semestr jsem napsal na rozsah tak dvě
bakalářky. Zadávání povinné literatury pro 120 studentů,
která je v knihovně v jednom exempláři prezenčně. Odborná
kompetence některých doktorandů při opravování seminárních prací spočívá v kontrole shodné barvy nadpisů.
MARTIN BLECHA

// mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia, FSS MUNI

Hádat se s namyšlenými režiséry a denně si několikrát
pokládat otázku „Proč?“. Pedagogové, kteří očekávají, že budeš ve škole 24/7.
MATĚJ NÁROŽNÝ

// divadelní produkce, JAMU

-4-

HONEST GUIDE

Většinový naprostý nezájem učitelů o studenty. V některých případech se uchylují
k urážkám, posmívání a nadávkám. Naprosto
nudný výklad látky a velké penzum teoretických a prakticky nepoužitelných znalostí.

Jak praví tradiční MKPR přísloví: to
nejtěžší na tomhle oboru jsou vstupní
dveře do budovy.
TONY NGUYEN

// marketingová komunikace a PR, FSV UK

PAVLA HRABCOVÁ

// bankovnictví a pojišťovnictví, FFÚ VŠE

Na škole najdete fajn učitele a taky idioty. Podle zákona schválnosti idioty
potkáte zejména u zkoušek z předmětu, který vám nejde. Díky PF a jejímu
informačnímu systému jsem zjistil, že SYS na Summitu je vlastně sakra
dobře fungující informační systém. Známku, kterou dostanete ze zkoušky,
často odhadnete i týdny dopředu už jen na základě osoby zkoušejícího. Co
vás nezabije, to vás posílí. Naše škola bohužel zvládá obojí.
LUKÁŠ TAMCHYNA
// právo, PF UK

Některé věci nelze překonat ani s maximálním sebezapřením
a není žádná hanba na škole, která člověka očividně vyšťavuje,
skončit. Takže buďte rozhodní. Pokud nevíte, kam jít, dejte si gap
year. Neporovnávejte se s ostatními a pokud vás škola nebaví,
tak začněte přemýšlet, jestli vám nebude jinde líp.
JONATHAN MACHANDER

// právo, PF UK (*po čtyřech letech podává
přihlášku na FAMU*)

Jestli máte rádi vyhnání Němců, je to obor
přesně pro vás. Nic jiného se tam nebere.
KLÁRA KLOUČKOVÁ

// česko-německá studia, FSV UK

Člověk se ztrácí v tom, co musí udělat, je to celý
strašně chaotický. Nesmyslná věc je pak nucení studentů do povinných čtyř semestrů tělesné výchovy.
ŠIMON DLOUHÝ

// obecná matematika, MFF UK

(*vyjádřil obavy, že na kritiku ba
ani jednoho předmětu nebude
stačit rozsah Chronu*)
TOMÁŠ KOSUB

// bezpečnostní studia, FSV UK
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TRUMPŮV KONEC?
JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

„Sněmovna reprezentantů dnes zahájí oficiální vyšetřování prezidenta Spojených států,“ oznámila 24. září tohoto
roku na tiskové konferenci šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. Oficiálně tak začal proces, který
může vést až k odstranění prezidenta Donalda Trumpa
z úřadu – takzvaný impeachment. Trump všechna
obvinění razantně odmítá, tvrdí, že jde o „hon na čarodějnice“ a snahu členů Demokratické strany popřít
výsledek předešlých prezi1
dentských voleb a ovlivnit
ty nadcházející.
O impeachmentu Donalda Trumpa se ve Spo-

PROBLÉM
JMÉNEM UKRAJINA
Jak to začalo?
Ukrajinská kauza, která vedla až
k zahájení vyšetřování, začala
zveřejněním obsahu rozhovoru
mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Informace
vypustil whistleblower z CIA.
Tvrdil, že prezident chce prostřednictvím Ukrajiny pošpinit
Joe Bidena, svého politického
rivala, a ovlivnit tak nadcházející
prezidentské volby.

Quid pro quo
Zelenskyj naléhal na Donalda
Trumpa, aby Spojené státy ještě
významněji posílily financování vojenské podpory Ukrajiny.
Laskavostí, kterou za to Trump
požadoval, bylo zahájení vyšetřování situace kolem energetické společnosti Burisma, v jejíž správní radě zasedá syn Joe
Bidena, Hunter.

jených státech mluví dlouho. Trumpovi odpůrci volají
po jeho odstranění z úřadu od samého počátku jeho
mandátu. Takto radikální prostředek ke zbavení se prezidenta však po dlouhou dobu odmítala většina představitelů Demokratické strany, to se však změnilo po tom,
co na veřejnost unikl obsah telefonátu mezi Donaldem
Trumpem a ukrajinským prezidentem, Volodymyrem
Zelenským. Tento telefonát upoutal obrovskou mediální pozornost a informace,
které díky tomu posléze začaly vycházet najevo, vedly
k oficiálnímu zahájení vyšetřování.

Obsah telefonátu
V telefonátu s ukrajinským prezidentem se měl Trump dopustit tzv. quid pro quo (doslova něco za něco). Oficiálním
důvodem dotčeného dubnového telefonátu byla Trumpova
gratulace k Zelenského výhře v prezidentských volbách.
Zelenskyj během rozhovoru požádal Trumpa o navýšení
finanční pomoci (zejména kvůli Rusku), Trump na žádost
reagoval slovy „potom bych chtěl, abys nám udělal laskavost“.
Měl také několikrát naznačit, že tou „laskavostí“ myslí vyšetřování kauz týkajících se rodiny Bidenových. Nakonec
Trump odkázal Zelenského na další jednání s Rudy Giulianym, Trumpovým osobním právníkem, a William Barrem,
americkým ministrem spravedlnosti.

Bidenův problém
Joe Biden se již za Obamovy administrativy, ve které působil jako viceprezident, ve vztahu k Ukrajině angažoval.
Po nástupu ukrajinského prezidenta Porošenka často
mluvil o svém cíli zbavit Ukrajinu korupce. Jedním z jeho
hlavních témat byla snaha zbavit se ukrajinského vrchního prokurátora, o němž se tvrdilo, že je do korupčních
kauz zapleten. Biden dokonce zajistil, aby se Ukrajině stopla pomoc ve výši miliardy dolarů, jejíž uvolnění podmiňoval právě propuštěním zmíněného prokurátora. Ten byl
později opravdu odvolán. Posléze prokurátor začal tvrdit,
že reálným důvodem jeho odvolání bylo jím vedené vyšetřování korupce ve společnosti Burisma, v jejímž představenstvu zasedal Bidenův syn.
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Nancy Pelosi
předsedkyně Sněmovny reprezentantů
Vede demokratickou většinu ve Sněmovně – před ukrajinskou kauzou se
ale sama stavěla proti impeachmentu.

Hovor Trump–Zelenskyj
25. červenec 2019
Došlo k inkriminovanému telefonickému
hovoru mezi prezidenty.

Rudy Giuliani
Trumpův právník
Ex-starosta New Yorku, dnes Trumpův právník. V kauze se hovoří zejména o jeho nadměrném zapojení do
politiky USA ve vztahu k Ukrajině.
Při plnění Trumpových pokynů často
obcházel i ministerstvo zahraničí.
Mimo jiné měl vyjednat dohodu
s prezidentem Zelenským.

Upozornění whistleblowera
12. srpen 2019
Veřejnosti neznámý zaměstnanec CIA
upozornil na to, že prezident zneužil
v dotčeném hovoru pravomoci pro svůj
politický zisk. Tvrdil, že Bílý dům se pokusil obsah hovoru utajit.

Výbory vyšetřují
9. září 2019
Výbor pro tajné služby, zahraniční vztahy
a výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů zahájili vyšetřování hovoru.

Mike Pence
viceprezident Spojených států
Když se kauza dostala na veřejnost,
setkal se s ukrajinským prezidentem.
Pakliže by byl Trump zbaven úřadu,
stane se prezidentem.

Volodymyr Zelenskyj
prezident Ukrajiny
Rozhovor Zelenského a Trumpa se stal
katalyzátorem celého impeachmentu.
Zelenskyj potřebuje Spojené státy jako
silného spojence proti Rusku, Trump
se toho tak snažil využít.

Joe Biden
ex-viceprezident, prezidentský kandidát
Byl Obamovým viceprezidentem,
výrazně se angažoval v politice vůči
Ukrajině. Nyní je jedním z kandidátů
v prezidentských primárkách Demokratické strany.

Začíná proces impeachmentu
24. září 2019
Nancy Pelosi, předsedkyně Sněmovny reprezentantů, oznamuje oficiální zahájení
vyšetřování.

Výslechy
říjen 2019
Během října výbory podílející se na vyšetřování pořádají celkem 13 neveřejných
slyšení s Trumpovými spolupracovníky.

Veřejná slyšení
13.–21. listopad
Probíhá několik veřejných slyšení. Svědci
vypovídají, že Trumpovy požadavky byly
nevhodné, žádný z nich ale nepotvrdil, že
by Trump pomoc Ukrajině explicitně někdy podmiňoval zahájením vyšetřování.

Hunter Biden
syn Joe Bidena
Stal se členem představenstva společnosti Burisma, kterou měl údajně
za korupci vyšetřovat prokurátor,
o jehož odvolání se Joe Biden zasadil. Trump tlačil na prověření těchto
podezření.

Body obžaloby
5. prosinec
Nancy Pelosi vyzvala předsedy výborů,
které se podílejí na vyšetřování, aby
začali připravovat body obžaloby. Některé
výbory již předložily závěrečné zprávy.
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Co je impeachment?
Impeachment je proces, který může vést
až ke zbavení úřadu veřejného funkcionáře. Obecně se o impeachmentu mluví
zejména v souvislosti s prezidentem,
nicméně z americké ústavy vyplývá, že
impeachment je možné provést i na viceprezidenta a jakékoliv státní úředníky.
V užším slova smyslu je to pouze proces
před Sněmovnou reprezentantů, proces
před Senátem je obdobou soudního
procesu. Často se však impeachmentem
nepřesně nazývá celý proces, včetně
hlasování v Senátu

Ústava Spojených států amerických
článek II., oddíl 4.
„Prezident, viceprezident a všichni úředníci Spojených států musí být zproštěni funkcí, budou-li obžalováni a usvědčeni z velezrady, úplatkářství nebo
z jiných těžkých zločinů a trestných činů.“
Co jsou jiné těžké zločiny a trestné činy?
Těžké zločiny a trestné činy nejsou přesně
definovány. V praxi tak záleží na posouzení
Kongresu. Velmi často se mluví například
o „zneužití pravomocí“ či o „maření spravedlnosti“.

„impíč-co?“
Senát v. Sněmovna reprezentantů
Aby byl prezident (nebo jiný činitel)
zbaven funkce, musí být proces schválen oběma komorami Kongresu. Celý
proces začíná ve Sněmovně reprezentantů, která také vede vyšetřování a ve
výsledku podává „obžalobu“. Pro schválení impeachmentu se musí vyslovit
nadpoloviční většina kongresmanů.
Senát má v tomto procesu roli „soudu“,
pakliže Sněmovna prezidenta „obžaluje“, koná se v Senátu přelíčení, které je
řízeno předsedou Nejvyššího soudu. Na
jedné straně zastupují obžalobu právníci
pověření Sněmovnou, na druhé straně
stojí prezidentovi obhájci. O „rozsudku“
poté hlasuje Senát jako celek. Přijat musí
být dvoutřetinovou většinou.

Impeachment v minulosti
Od vzniku Spojených států amerických proběhly všeho všudy dva impeachmenty. Oba
byly schváleny Sněnovnou reprezentantů,
ani jeden z nich nicméně posléze neschválil
Senát. Zbaven úřadu tak nebyl žádný prezident v historii.

Andrew Johnson
Impeachment prezidenta
Johnsona byl zahájen v roce
1868 poté, co při výměně ministra nerespektoval zákon
schválený Kongresem.

Bill Clinton
V roce 1998 byl Clinton
obviněn z lhaní pod přísahou a maření spravedlnosti.
Katalyzátorem byly aféry
s jeho sekretářkou a dalšími
ženami.
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„Vážené delegátky, vážení delegáti,
ctěné předsednictvo…“
V metru sedí mladá slečna v kostýmku. Na klíně
má notebook a snaží se vymyslet úderný apel, kterým
by zakončila plenární projev. Zrovna prohání webové
stránky senegalského ministerstva zahraničí Google
překladačem. Začíná litovat toho, že projev nezačala
psát včas.
Ve stejnou dobu stojí na záchodech v McDonald’s delegát Nigérie a to ráno už posté přeříkává svůj

vycizelovaný projev, jenž umí zpaměti už týden. Při
představě stovek lidí na slavnostním zahájení ho však
polévá studený pot.
O několik hodin později se na plátně objeví známá
vlajka státu. Oběma delegátům se podlamují kolena,
když kráčí uličkou v sále. Reflektory je pálí do očí.
Srovnat papíry. Nádech, výdech.
„Vážené delegátky, vážení delegáti, ctěné předsednictvo…“

O projev se nehlásíte,
protože umíte mluvit.
Hlásíte se o něj, protože
se to chcete naučit. Tak
to zkuste.

Plenární projevy
znovu na 4. WS.
Přihlašování již brzy!
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V RUSKU SE FALŠUJE
VŠECHNO, VČETNĚ PRŮZKUMŮ
VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
RADEK MAZUCH / JAROSLAV KOPŘIVA

Michael Romancov (49) je politický geograf,
přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a také na
Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Oblastmi
jeho zájmu jsou zejména geopolitika a Rusko. Příležitostně také přispívá do několika periodik.

Nedávno jste psal o tom, že James Rodgers, ředitel
Global Britain Programme, vytvořil kontroverzní
žebříček států podle jejich vlivu v mezinárodních
vztazích, ve kterém zařadil Velkou Británii na
druhé místo. Jak podle vás došel právě k tomu, že
zařadil Británii před Rusko a Čínu?
Za prvé, James Rodgers patří mezi ty autory, kteří
jednoznačně prosazují a podporují brexit. To je jedna
věc, kterou by čtenář měl vědět. Tou druhou věcí je,
že když si přečtete celý ten report, tak tam píše o tom,
že se jedná o schopnost takzvané power projection,
což se vlastně dá nazvat dálkovým silovým působením. On nepíše, že Británie je silnější nebo vlivnější
než Rusko nebo Čína. Pouze tvrdí, že fenomén power
projection je v tento okamžik u Británie ještě pořád
vyšší než v případě Číny a všech ostatních, s výjimkou Ameriky.
Pokud budeme power projection vnímat jako jeden
z mocenských parametrů, co všechno tedy dělá stát
mocným v mezinárodních vztazích?
Tady je nutné vzít v úvahu několik komponentů.
Ještě pořád ale platí, že chcete-li být mocností, musíte mít velké území, vysoký počet obyvatel, silnou
ekonomiku a silnou armádu.
Ale když se podíváme na Rusko – to má ekonomiku
Španělska, přibližně 150 milionů obyvatel, demografické problémy a výrazné problémy s korupcí.

Jak je tedy možné, že tak vyčnívá oproti ostatním
státům se srovnatelnými parametry?
Protože Rusko má zbytnělou potřebu chovat se a vystupovat jako velmoc. Ruské politické elity nešetří
své kapacity pro vnitřní ekonomický nebo sociální
rozvoj. Ruské elity, na rozdíl právě od elit ve Španělsku nebo ve Spojených státech, se totiž nikomu nezodpovídají, takže ten výkon velmocenské politiky
jim jde lépe – a co je nejdůležitější, Rusko stále má
jaderný arsenál. To znamená, že je mocensky nedotknutelné.
Zmínil jste ruské elity. Jakou roli hraje osobnostní
prvek vůdců jednotlivých států, například v Rusku
osobnost Vladimíra Putina? Může podle vás silný
lídr dosáhnout větších úspěchů čistě svými vyjednávacími schopnostmi?
Samozřejmě, že může. V zásadě se dá říci, že máme
státy, které mají silné instituce, a máme státy, které
mají silné vůdce. Silní vůdci toho v krátkém časovém okamžiku vždycky dosáhnou víc, nežli silné
a stabilní instituce. Ale z dlouhodobého hlediska
je to vždycky prohra. Rusko má momentálně v čele
silného vůdce, ten byl objektivně velice úspěšný
řekněme v letech 2000 až 2006. Od té doby jeho
úspěchů ale výrazně ubývá. A já jsem přesvědčen,
že to nakonec skončí zase nějakým průšvihem, protože taková je zatím standardně trajektorie ruských
dějin.
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Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno představil svou vizi zahraniční politiky. Vyjádřil se kriticky ke stavu Severoatlantické aliance
a zároveň vyzval k dialogu s Ruskem. Myslíte si, že
tato iniciativa může situaci někam posunout?
Může! Určitě ji může někam posunout, ale to neznamená, že to bude posun k lepšímu. Macron je jediný
Evropan, který má v současnosti dostatečný potenciál navrhnout ostatním Evropanům alternativní
trajektorii vývoje. To vůbec neznamená, že bych se
domníval, že to, co Macron navrhnul, bylo správné.
Je ale dobře, že to udělal, protože on má šanci otevřít
diskuzi. Teď záleží na ostatních Evropanech, jak se
k tomu postaví, protože pakliže je Macron schopen
sám změnit něco v mezinárodních vztazích k lepšímu, tak je to postavení Francie, ale rozhodně ne
celé Evropy.
Ale co může Emmanuel Macron Rusku nabídnout,
pokud nepřipustíme, že by například uznal anexi
Krymu? Co by mohlo přimět Rusko, aby změnilo
svůj pohled na Západ? A co Evropa může dneska
nabídnout, když ne uznání těch teritoriálních
zisků?
Vy jste se ale zeptal na dvě věci najednou. První, co
může Macron nabídnout, a pak co může nabídnout
Evropa. Macron může nabídnout přesně to, o čem
jste mluvil. To ale neznamená, že musí uznat anexi
Krymu, on o ní může pouze přestat mluvit. Za Francii může přestat dodržovat sankční režim. A já netvrdím, že to udělá, jen říkám, že tu možnost má. Ono
ale stačí, aby pozval Putina do Paříže a připravil mu
státní návštěvu, a ruský vládce bude okamžitě spokojen. Když to bude s červeným kobercem a s čestnou stráží, tak se Putin dostává na to místo, kde chce
být viděn, a to mu minimálně na nějakou dobu stačí.
Putin může jednostranně přijmout rozhodnutí, že
výměnou za ten červený koberec vpustí francouzské
firmy na ruský trh v segmentech, které jsou pro ně
zajímavé. A v ten okamžik se může zlepšit ekonomická situace ve Francii a už to začne dávat smysl.
Prostě hodit Ukrajinu přes palubu je něco, co francouzský prezident určitě může udělat. To však neznamená, že to udělá, a už vůbec to neznamená, že by
to bylo dobře pro nás, že by to bylo dobře pro Evropu
nebo že by to bylo dobře pro Ukrajinu. Ale stát se to
může.
Ještě co se týká Vladimíra Putina, vy tvrdíte, že
to není schopný vládce. Sám jste však v minulosti
napsal, že bude prezidentem až nadosmrti. Čím to
tedy je, že má v Rusku stále takovou popularitu?
Ale my nevíme, jestli má v Rusku popularitu. On
má moc. To jsou dvě kategorie, které spolu nemají
nic společného. On má evidentně moc. Jestli je populární, nebo není populární, to nevíme, protože
v Rusku se falšuje všechno včetně průzkumů veřej-

ného mínění. Dneska už nejsou na těch místech, kde
se provádí šetření o průzkumu veřejného mínění, takoví pitomci, aby deklarovali, že Putin má stále podporu přes osmdesát procent. Vidíme, že jeho popularita klesá, ale pořád je výrazně nadpoloviční. Jestli to
korespoduje s realitou, nebo ne, to nevíme, ale ona to
dokonce možná může být pravda. Mimo jiné proto,
že Rusové nemají žádnou jinou alternativu. Podívejte
se, kdo je nejpopulárnější politik u nás, respektive,
kdo byl nejpopulárnější politik u nás. Vždyť svého
času to byl Václav Klaus, pak to byl Miloš Zeman, teď
je to Andrej Babiš. Proč? Protože, když se ptáte lidí
na ulici, kdo je nejpopulárnější, oni si většinou na nikoho jiného nevzpomenou. Tady se jedná o pocit. Výzkum popularity se týká pocitu. Drtivá většina Rusů
o nikom jiném, než je Putin a případně ti, kteří ho
obklopují, nikdy v životě neslyšela. Okolo sedmdesáti procent Rusů nemá jiný zdroj informací, nežli je
pět celostátních televizních kanálů, a všech těch pět
celostátních televizních kanálů vysílá to samé.

V debatách o budoucnosti Ruska často panuje
názor, že kdyby Vladimir Putin skončil, tak by ten
režim pokračoval do značné míry podobným způsobem. Na druhou stranu, když skončil Stalin nebo
Brežněv, tak to vedlo k dramatickým změnám. Myslíte, že se Rusko po Putinovi promění?
A čím se podle vás ten režim tehdy proměnil? To
je totiž ten problém. Ten režim se vůbec nezměnil. Vy berete pravděpodobně v úvahu projev, ve
kterém Chruščov odsoudil Stalina. Ale ten projev
byl tajný. Sovětská veřejnost o něm vůbec nic nevěděla. Ta nejviditelnější změna byla, že přestali
lidi stavět před popravčí četu, což samozřejmě
bylo zásadní, ale z hlediska fungování politického
a ekonomického systému přetrval monopol komunistické strany.
Pokud jde o vztah mezi Sovětským svazem a jeho satelitními státy, tam se nezměnilo vůbec nic. Sovětská
vojska sice byla stažena z Rakouska, aby se zlepšila
vyjednávací pozice se Západem, ale v roce 1956 nechal Chruščov potlačit povstání v Maďarsku. Věřte
tomu, že z těch podstatných záležitostí se bohužel
nezměnilo vůbec nic.
Já si samozřejmě taky umím představit, že někdo přijde po Putinovi a dojde ke kosmetickým změnám.
Otázkou však je, kdy k té změně dojde a jestli už ta
situace nebude tak špatná, jako v tom pozdním Brežněvovském období, ale zdůrazňuju – Brežněv zemřel
v roce 1982, Gorbačov přichází v osmdesátém pátém
a reálné změny se začínají objevovat až někdy kolem
roku 1986. To znamená, že setrvačnost toho režimu
je poměrně dlouhá. Tam se čtyři roky prakticky vůbec
nic nedělo. A já si těžko dovedu představit nějakou
zásadní změnu, pokud by nedošlo k revoluci nebo
k něčemu, čemu by se dalo říkat revoluce. To je ale
samozřejmě taky možné.
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JE DEPRESE COOL?
TEREZA ONDRÁČKOVÁ
redaktorka
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V dnešní moderní době jsou deprese, úzkost
a samota pojmy stále častější, zejména co se týče pozornosti jim věnované. Depresí dnes podle Světové
zdravotnické organizace trpí více než 264 milionů
lidí. Nejčastějšími příznaky jsou pokleslá nálada,
ztráta zájmu a radosti z předtím uspokojujících věcí
nebo úzkost, pocit méněcennosti a sebeobviňování.
Tělesnými projevy jsou pak únava, poruchy spánku
nebo ztráta chuti k jídlu. Deprese může v krajnosti
vést až k sebevražedným sklonům, a sebevražda se
tak stala druhou nejčastější příčinou smrti mladých
lidí od 15 do 29 let hned po vážném zranění.
First world problem?
Navzdory předpokladu, že depresí trpí mladí jen
v rozvinutých zemích, protože „mají luxus volného
času, kdy se mohou trápit“, se tato domněnka ukazuje jako mylná. Podle posledních studií je míra deprese ve všech zemích obdobná a u některých pouze
nejsou kapacity tato data sesbírat nebo je společensky nepřijatelné se k depresi přiznat, což je častým
případem třeba v Japonsku. Se stíráním rozdílů ekonomických se stírají rozdíly i mezi zájmy mladých
lidí, a ze stejných předpokladů pak vychází stejné
výsledky – častější deprese. Deprese přichází s novou generací, která dospívá se smartphonem v ruce
a se sociálními sítěmi jako další dimenzí reality.
iGenerace
Starší analogové generace jsou nahrazeny generací digitální, která s mobilním telefonem vyrůstá.
Po generaci poválečných baby boomerů plných idejí,
materiální a soutěživé generaci X a už globální a sebestředné generaci Y přezdívané mileniální přichází
generace lidí narozených po roce 1995 – generace Z.
Americká psycholožka Jean Marie Twenge, která
se zabývá studiem generačních rozdílů, ji nazývá
iGenerace na základě kontextu, v jakém generace
Z vznikla. Cílem iGenerace už není touha po svobodě a nezávislosti, jako tomu bylo u mileniálů, ale
touha po individualitě a originalitě. Děti zůstávají
bydlet u rodičů déle, klesl počet autonehod zaviněných čerstvými řidiči, protože získat řidičský průkaz už není potřeba, když vás rodiče všude dovezou. Na druhou stranu ztrácejí touhu sami pracovat,
chodit do společnosti a skutečně randit. Proč chodit
ven, když stačí jedno kliknutí a s přáteli se spojím
online?
Sice narůstá čas strávený s rodinou pod jednou
střechou, ale roste i osamění za dveřmi pokoje.
A čemu se zde věnují? Komunikaci na sociálních sí-

tích a sledování videí či seriálů. Z dotazníkové studie Monitoring the Future vyplývá, že mladí, kteří
tráví více času u obrazovek, při tom nejsou šťastní,
a naopak při fyzických aktivitách a osobním kontaktu s okolím šťastní jsou. Ačkoli tedy mnohdy internet spojuje, tak dlouhodobé odtržení od reality
vede k osamění, případně depresi. Deprese je v podstatě výdobytek moderní doby, soudobý trend.
Žijete v euforii nebo depresi?
Kde jinde hledat obraz soudobých trendů, než
v médiu cíleném na masy – televizi? Dnes už se nekouká na normální televizi, ale na online vysílání.
Kdykoliv, kdekoliv – snadno. Televizní stanice jako
HBO, BBC, Netflix a mnohé další překotným tempem chrlí jeden poutavý titul za druhým, aby předběhli ve sledovanosti konkurenci. Ačkoli je žánrové
spektrum rozmanité, tak i zde lze zpozorovat trend.
Zatímco dříve byly mainstreamově oblíbené sitcomy z prostředí studentských bytů, dnes nejčastěji
hledíme do odstínů šera.
K seriálům, které nastiňují dnešní spletitý, pesimistický a beznadějný výjev světa, patří 13 Reasons
Why či The End of the F***ing World. Ukázkovým případem je Euforie z dílny HBO. Z prostředí skupiny
středoškoláků se nevytratila témata jako vztahy, divoké párty, pokušení alkoholu a drog nebo šikana doposud typická pro tuto věkovou skupinu. Všechno ale
dostává nový závoj – depresi. Euforie ukazuje na charakter moderní společnosti – vyhnaná do extrémů,
toužící po rychlém vzrušení a pro mladého člověka
neosobní, izolovaná a vlastně děsivá.
Na podkladu scén znásilnění, surového sexu,
vydírání či beznaděje drogově závislého člověka je
vlastně nádherně zobrazena prostá touha po někom
blízkém. Po skutečné důvěře a přátelství. Nejdůležitější a nejintimnější momenty se odehrávají na
obrazovkách smartphonů, které bezpečně skrývají
věci, které si dnes už neříkáme. Pouze píšeme. Je to
ale vůbec skutečné?
Přizpůsobuje se kultura depresi, nebo deprese
kultuře?
Při sledování motivů osamělosti, úzkosti
a chladném světě, kde vztahy přestávají být reálné,
ale jsou jen křehkým povrchním statusem online,
a kde se na vás všechno hroutí, se divákovi takový
obsah stává vzorem reality. Stává se každodenní realitou, a tím se stává normální i trpět depresí. Co ale
vzniklo dřív? Obsah, nebo divák, který se na tento
obsah touží dívat?
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ŠKOLY I UČITELÉ NA SOBĚ
MUSÍ STÁLE PRACOVAT
DALIBOR STEHNO

Petra Dobešová je od začátku roku 2019 členkou
správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.
Je také jednatelkou gymnázia a základní školy Open
Gate. Vedle Open Gate, kde rodinná nadace manželů
Renáty a Petra Kellnerových poskytuje studentům
sociální stipendia, dále nadace iniciovala a financuje
projekt zlepšující výuku na veřejných základních školách a formou finančních grantů podporuje také české
vysokoškoláky během jejich studia v zahraničí. Kromě
toho nadace přispívá i na další projekty v oblasti vzdělávání. Jedním z nich je Pražský studentský summit,
jehož partnerem je nadace už patnáctý rok. S Petrou
Dobešovou jsme si povídali o fungování nadace i o jednotlivých projektech, kterým se věnuje.

Co je hlavním cílem Nadace The Kellner Family
Foundation?
Když si přečtete statut nadace, tak uvidíte, že záběr
je široký. Prioritu ale vidíme ve vzdělávání. Zasazujeme se o to, aby přístup ke kvalitnímu vzdělání a aby

škola každého z nich skutečně rozvíjela. Na začátku
bylo přání zakladatelů pomáhat dětem, a proto vedly
první kroky nadace, tehdy ještě pod hlavičkou nadace
Educa, k podpoře dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Nejdříve jsme začali pomáhat skrze sti-

INZERCE

pendia sociálně znevýhodněným studentům se studijním potenciálem a silnou vnitřní motivací. Později
jsme se zamýšleli nad cestami, jak zvyšovat kvalitu
výuky veřejných základních škol. Tak vznikl projekt
s názvem Pomáháme školám k úspěchu, který míří
ke srozumitelné vizi „Každý žák se učí naplno a s radostí“.

Proč se v pomoci školám soustředíte primárně na
ty základní?
Tam je základ a můžete toho nejvíce ovlivnit. To,
jaké studijní dovednosti získají žáci na základní
škole, se bude prolínat střední i vysokou školou.
V čem vidíte největší nedostatky učitelů, s nimiž se
jim snažíte pomoci?
Já osobně nejčastěji vnímám, že učitel sám sebe ve
třídě považuje za jedinou autoritu. Ve chvíli, kdy do
třídy vstupuje další dospělý, ať už to je párový učitel, pedagogický konzultant nebo mentor, cítí se vyučující často ohrožený. Navíc, když učitelé dostávají
zpětnou vazbu, tak ji ani neumí přijímat tak, aby byla
prospěšná jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Proto
je dobré mít někoho, s kým se můžete poradit, když
se dostanete do nové situace, se kterou se neumíte
poprat.
Myslíte si, že učitelé nejsou často na vyučování
připraveni, že nemají dostatek praxe?
Slýchávám, že se pedagogické fakulty zaměřují moc
na teoretické znalosti a málo se věnují praktickým
dovednostem. Pokud pak budoucí učitelé nevedli nějaké kroužky nebo jiné mimoškolní vzdělávací aktivity, mohou mít problém, protože jsou najednou postaveni před třídu, se kterou si neumí poradit. Proto
je důležité citlivě nové učitele zaučovat například
skrze párové vyučování, mentoring zkušených kolegů a jinou pomoc.
Já mám zkušenost ze školy, že když do naší hodiny
němčiny, která nebyla dobře vyučovaná, přišla
Česká školní inspekce, tak to najednou byla velmi
dobře připravená hodina a inspekce nemohla vidět,
jak to doopravdy probíhá. Přijde Vám smysluplný
koncept fungování České školní inspekce, která se
právě chodí dívat do hodin?
V momentě, kdy nastavíte nějaká pravidla, tak je
vždy potřeba mít mechanismus kontroly. Nedokážu
posoudit, jestli to, co vy popisujte, je správný model,
nebo ne. Domnívám se ale, že pro dlouhodobý rozvoj je důležité mít takový mechanismus nastavený
v rámci školy. Ve chvíli, kdy je v pedagogickém sboru
zcela samozřejmé, že učitelé vzájemně spolupracují
a podporují se, společně řeší problémy, se kterými se

potýkají, bez rizika negativních reakcí, může se z náslechů odbourat ten pocit ohrožení. V tu chvíli může
přijít jakákoliv inspekce.

V rámci projektu Univerzity podporujete stipendii
studium v zahraničí. V čem vidíte největší přínos
studia právě v zahraničí?
Vždycky je to o tom posbírat zkušenosti a naučit se
vnímat svět i z jiného úhlu pohledu a umět přinést
tyto zkušenosti zpět do Česka. To je také podmínkou stipendia – do deseti let po dokončení studia by
se stipendisté měli vrátit zpět do ČR a pracovat tady
alespoň dva roky. Vnímáme to jako vrácení nějaké
hodnoty do české společnosti.
Je těžké u vás dostat stipendium?
Každý rok vybíráme do druhého kola zhruba třicet
nových uchazečů, z nichž pak většinou dvanáct stipendium získá. Je třeba k tomu ještě dodat, že každoročně máme okolo šedesátky stipendistů – těch
dvanáct třináct nových a k tomu zhruba čtyřicet
dalších, kteří pokračují ve studiu ve vyšších ročnících. Stipendium sice studentům dáváme na rok,
ale prakticky od nás získávají podporu opakovaně
a podporujeme je v průběhu celého bakalářského
studia. Pokud splňují podmínky, tak nebývá problém ho prodloužit.
Preferujete podporu některých oborů?
Tak to úplně není. Když se ale podíváme na obory,
které naši stipendisté studují, tak nejvíce se jich věnuje exaktním vědám. Většinou je u nich větší zápal
pro věc, oboru se věnovali už během středoškolského
studia a mají lepší představu o tom, co chtějí dělat.
Nadace většinu finančních prostředků věnuje do
projektů, které i sama realizuje. Přesto podporujete
také některé další projekty. Podle čeho se rozhodujete, které vyberete?
Hledáme projekty, které jsou nám blízké, a to jsou
hlavně ty, které mají vazbu na vzdělávání. Každou
žádostí se poctivě zabýváme, vybrané pak projednává správní rada nadace v níž jsou i její zakladatelé,
manželé Renáta a Petr Kellnerovi.
Jakou roli v nadaci mají manželé Kellnerovi?
Jsme rodinná nadace, tedy zcela samozřejmě jsou
zakladatelé nadace velmi úzce propojeni s její činností. Renáta Kellnerová je předsedkyní správní rady
a Petr Kellner je jejím členem, to znamená, že v rámci
správní rady rozhodují o tom, jak konkrétně nadace
pomáhá, do jakých projektů věnuje finanční prostředky. Jsou to také jejich vize, které na začátku nadace stály a které se nadace neustále snaží naplňovat.

POLEMIKA

DOBRÁ
ZÁRUKA MÍRU!
JIŘÍ RAJTR

místopředseda DISEC
v modelu OSN
Proč by stát takto dobrovolně limitoval své možnosti
použít nejsilnější zbraně? Pozitivních dopadů to má hned několik. Prvně, jde o prevenci nukleárních
incidentů. Stát, jež zastává no first use policy,
se stává z bezpečnostního hlediska státem,
u kterého není riziko, že by započal poslední
den lidstva. Zároveň má potenciál snižovat
tenze ve vyhrocených okamžicích. Z tohoto
titulu tedy dochází k menší šanci, že by případný rival špatně vyhodnotil podnět jako
nukleární útok a provedl protiúder jako odpověď na domnělé napadení. V takový okamžik mohou i jeho potenciální rivalové snáze
činit ústupky, jež by ve výsledku mohly vést
k úplnému jadernému odzbrojení.
Nejde však jen o incidenty, při nichž se
jedná o ostrý útok, ale i „jen“ o nehodu. Bohužel, historie ukazuje, že ty se nevyhýbají ani
jaderným zbraním, respektive jejich nosičům.
Je téměř s podivem, že se do dnešních dní nenaplnily katastrofické scénáře v podobě neúmyslné detonace. Případné snižování množství jaderných zbraní v rámci politiky NFU
logicky vede k redukci rizik takovéto nehody.
Dalším pozitivním dopadem je „dobrý

CO JE NO FIRST USE?

Politika no first use (NFU) je spojena s užitím
jaderných zbraní. Jejím přijetím stát deklaruje,
že své jaderné zbraně použije pouze v případě
napadení jiným státem právě jadernými zbraněmi. Tento koncept lze rozšířit i na spojence
deklarujícího státu. V současné době deklaruje tuto politiku Čína a Indie.
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morální status“ státu, který tyto zbraně drží.
Jeho politika deterrence (odstrašení – pozn.
red.) proklamuje, že své jaderné zbraně použije jen v sebeobraně. Tím pádem jsou jeho
jaderné zbraně vlastně úplně neškodné. Může
tedy působit svou silou i na ostatní, aby se
zavázali omezovat jaderný arzenál. Pro stát,
který se sám otevřeně nevzdal možnosti užít
jaderné zbraně jako první, je na poli mezinárodního společenství náročnější prosazovat
jejich nešíření. Budeme-li konkrétní, přijetí
NFU Spojenými státy dává velké šance na
přijetí podobného přístupu ostatními mocnostmi, případně i snížení množství jejich
jaderných zbraní.
Neposledním argumentem, který se objevuje v mezinárodním společenství, je závazek likvidace zbraní způsobujících zbytečné
utrpení a nepřiměřené škody. A právě jaderné
zbraně jsou dnes posledními z „hlavní triády“
zbraní hromadného ničení, jejichž držení,
výroba a vývoj nejsou zakázány. Jak biologické, tak chemické zbraně jsou dnes zakázány mezinárodními smlouvami. Proč tedy
nepřistoupit k odzbrojení jadernému, pokud jsme se zavázali jaderné zbraně nešířit?
Pragmatismus států disponujících jadernými
zbraněmi je pochopitelný. Jaderná zbraň dává
jisté bezpečnostní garance. Na druhou stranu
právě NFU policy může být oním prvním
kompromisním krokem, který nenutí ani se
jaderných zbraní zbavovat, ale zároveň dává
jisté záruky, že nebudou použity (tedy alespoň
ne ihned).

POLEMIKA

NFU BEZPEČNOST
NEZVÝŠÍ
MARTIN BLECHA

náměstek generální tajemnice
Rady v modelu EU
Dokáže no first use (NFU) zajistit větší
bezpečnost? Dle mého názoru nikoliv. Bez
velkých kompenzačních nákladů spíše naopak. Proč si ale kladu na úvod právě tuto
otázku? K získání jaderného arzenálu vedou
státy z teoretického pohledu různé důvody –
například prestiž či udržení mocenského
statusu. Zásadní je ale jednoznačně právě
bezpečnost – touto optikou bychom se na
politiku týkající se jaderných zbraní měli dívat.
Jakkoliv jsou jaderné zbraně odpudivé
kvůli svým strašlivým následkům, dle mého
názoru alespoň částečně stojí za absencí velkého konfliktu v předchozích desetiletích.
Jak ale již v roce 1958 zmiňuje mnohokrát
citovaný Albert Wohlstetter: „odstrašení není
samozřejmým jevem“. Pokud mu však věnujete
dostatek péče, může udržet mír.
Z praxe víme, že samotná NFU nepřinese
snížení možnosti ozbrojeného konfliktu.
Přestože Indie zastává tuto politiku, její konflikt s Pákistánem se zároveň jeví jako nejnáchylnější k jaderné eskalaci. Stejně tak nemá
reálný stabilizační efekt ani čínská NFU, jejíž
dodržení v případě Taiwanu je nepravděpodobné. Problematická je právě důvěryhodnost celého konceptu. Určitě by tyto státy
neužily jaderné zbraně, i kdyby byly jejich
vitální zájmy ohroženy konvečními silami?
V období konvenčního zbrojení a celkového zhoršení bezpečnostní situace nedává
zbavení se možnosti odstrašení konvenč-

ního útoku příliš velký smysl.
Rusko a Čína modernizují
a posilují konvenční i jaderný
arzenál. Mnoho zemí v zajištění bezpečnosti proti konvenčnímu útoku spoléhá na jadernou mocnost
a v případě přijetí NFU můžeme očekávat
snahy o získání vlastních jaderných zbraní.
Žijeme v době vzniku nové generace strategických zbraní s těžko predikovatelnými
důsledky. Hypersonické zbraně, manévrující
hlavice i modernizované mezikontinentální
balistické střely představují mnoho neznámých. Právě proto je nevýhodné zbavovat se
možnosti reagovat na útok konvenčními silami svými prozatím nejsilnějšími zbraněmi.
Idea zabránění nukleárnímu útoku, která
rámuje diskusi, je dobrá. Jak ale zajistit dostatečné odstrašení v podobě rychlé a zničující
reakce v kombinaci s institucionálními nebo
právními pojistkami? Problémem je nedostatečné uvažování o odpovědi na konvenční
útok či použití chemických a biologických
zbraní hromadného ničení. Při veškerých
úvahách o změně jaderné doktríny je nutné
uvažovat v širším rámci. Jakákoliv změna
doktríny vyžaduje komplexní a nejspíše i nákladné změny. Jinak bude velmi pravděbodobně snížena bezpečnost státu.

PRO, ČI PROTI?
A co si o politice no first use myslíte
vy? Máte pohled či argumenty, které
nezazněly? Dejte nám vědět a váš názor
se možná objeví na stránkách Chronu!
Pište na chronicle@amo.cz
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KOMEN TÁŘ

DALŠÍ ARABSKÉ JARO
BARBORA NOVOTNÁ
redaktorka

Podpora zahraničních aktérů jedné straně ve vnitrostátních konfliktech je většinou rozhodující. Když
se však například do občanské války zapojí více zahraničních aktérů na více stranách, stane se konflikt delším a krvavějším. Klasickým příkladem je válka v Sýrii, kde se konflikt táhne dlouhé roky a ztráty nejen na
životech jsou enormní.
A svět si od Blízkého východu očividně neodpočine ani nyní. Poslední týdny se do zpráv vedle impeachmentu, brexitu a Hong Kongu dostávají také Libanon
a Irák. Obě země procházejí masovými protivládními
protesty, hlavně kvůli špatné ekonomické situaci. Zatímco Libanon je symbolem spíše mírovějších protestů, v Iráku si střety s ozbrojenými složkami vyžádaly
stovky mrtvých. Na začátku prosince irácký premiér rezignoval a je otázkou, zda zemi čekají skutečné změny.
V polovině listopadu se protesty přelily i do Íránu,
kde již zemřelo přes 150 lidí a režim přerušil na několik dní internetové spojení v zemi, aby zamezil šíření
protestů. To vše vyvolává otázku – blíží se další arabské jaro?
O nástupu dalšího arabského jara se hovořilo už
v první polovině tohoto roku díky událostem v Alžírsku, Súdánu a Libyi – ty ale po nějaké době utichly
(nicméně v Súdánu došlo k úspěšnému svržení prezidenta Bašíra). Čím se však dnešní události od prvního
a „druhého” jara liší, jsou zasažené státy a také množství potenciálních zahraničních aktérů.
Během prvního a „druhého” arabského jara totiž (ve zkratce) 2 bloky regionálních aktérů aktivně
zasahovaly do dění v Alžírsku, Súdánu, Libyi, Sýrii
atd. Prvním blokem byly státy kolem Saúdské Arábie
(např. Spojené arabské emiráty a Egypt), které podporovaly především autoritářské vlády. Druhý blok – Katar a Turecko – podporoval islamisty s cílem šířit na
Blízkém východě myšlenky Muslimského bratrstva

a podobných skupin. Výjimkou byly Sýrie, kde Írán
podporuje Assadův alavitský režim, a Jemen, kde Írán
stojí na straně vzbouřeneckých Hutíů a turecko-katarský blok se do války příliš nezapojuje.
Během prvního jara byly také Libanon s Irákem
v porovnání s ostatními státy relativně klidné (nástup ISIS přišel později), nicméně arabské jaro ještě
prohloubilo studenou válku mezi Íránem a Saúdskou
Arábií. To významně přispělo k šíření vlny islamismu
prostřednictvím proxy skupin výše zmíněných států
(Hizballáh částečně vládnoucí v Libanonu a některé
irácké milice, které Írán podporuje).
Tato eskalace se může v současných protestech
projevit a znamenala by výměnu stran – tentokrát by
to mohl být Írán, kdo by podporoval vládnoucí garnitury, jelikož se Irák a Libanon nacházejí v jeho sféře
vlivu a příliš blízko jeho hranic. Irácká společnost navíc vlivu Íránu není úplně nakloněna, v posledních
volbách v Iráku zvítězili protiíránsky naladění politici.
Se špatným stavem íránské ekonomiky a nespokojeností Íránců také hrozí, že protesty v Íránu propuknou
naplno – 40 let od revoluce.
Naopak, Turecko s Katarem by mohly soupeřit
s blokem Saúdské Arábie o vliv mezi demonstranty.
Pokud by situace v obou zemích eskalovala, znamenalo by to další velkou změnu na šachovnici, která
se před rokem 2011 zdála skoro neměnnou. Donald
Trump se pokouší stahovat americké síly z Blízkého
východu, Turecko podniklo invazi do severní Sýrie,
Izrael prochází politickou krizí… Jak se tito a další zahraniční hráči do dalšího vývoje zapojí? Izrael bude
pozorně sledovat dění v Libanonu a Turecko by v Sýrii a Iráku rádo posílilo na úkor Íránu, aby mělo volné
ruce při boji s Kurdy.
Otázka tedy zní – jakou podobu bude další možné
arabské jaro mít?
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INZERCE

5 TIPŮ, JAK SE DOBŘE PŘIPRAVIT
NA PŘIJÍMAČKY NA VŠ
SABINA NETRVALOVÁ
Scio; scio@scio.cz

Ať už vás přijímací zkoušky na vysokou školu čekají letos, nebo až v následujících letech, nepodceňujte přípravu. Připravili jsme pro vás několik tipů, které vám mohou písemné zkoušky
usnadnit a třeba i zmenšit nervozitu, která je s nimi téměř nevyhnutelně spojená.

Zjistěte si informace o zkoušce předem
Veškeré detaily, které si zjistíte ještě před tím, než
dorazíte k ostré zkoušce, vám budou jedině ku prospěchu. Jakou má test obsahovou a formální strukturu?
Kolik času budu mít na jeho řešení a kolik vychází na
jednu otázku? Jaké materiály můžu u zkoušky používat? Lze špatnou odpověď měnit a pokud ano, jak?
Možná byste se divili, kolik lidí vyráží k přijímačkám,
aniž by si na podobné otázky vyhledali odpovědi.
Častým omylem při přípravě je také záměna jednoho
typu zkoušky za jiný jen proto, že mají podobný název. Myslíte si, že mezi testem Obecných studijních
předpokladů (OSP) a Testem studijních předpokladů
(TSP) není žádný rozdíl? Chyba lávky. Zatímco ten
první je součástí Národních srovnávacích zkoušek
(NSZ) a přihlížejí k němu desítky fakult v Česku, ten
druhý využívají pouze některé fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Obsahově se navíc poměrně dost
liší.
Pohlídejte si termíny
Přijímací zkoušky na vysoké školy se často konají
v podobných termínech, dejte si proto pozor, aby se
vám nekryly. Omluvenku z důvodu, že jste zrovna
dělali přijímačky jinam, bohužel většina fakult neakceptuje. Problému s křížením termínů se vyhnete,
pokud se chystáte na NSZ. Ty se v letošním školním
roce konají hned šestkrát v období od prosince do
května a to právě proto, abyste si mohli vybrat termín či termíny, které vám budou nejvíce vyhovovat.
V jejich případě je však třeba pohlídat si uzávěrku
přihlašování, která bývá zhruba 14 dní před zkouškou. Je také třeba si zkontrolovat, zda vaše vybraná
fakulta uznává všechny termíny NSZ, nebo jen některé.

Jak je to s tipováním?
Zjistěte si dopředu, zda se u zkoušky odečítají body
za špatné odpovědi. Pokud ne, pak se jednoznačně vyplatí tipovat – když správnou odpověď netrefíte, nic
se neděje. Pokud se ale body či jejich část za špatnou
odpověď odečítají, jako je tomu třeba v případě NSZ,
pak se tipování raději vyhněte, akorát byste si uškodili. Vyplatit se může jen v případě, kdy jste schopni
vyloučit většinu možností a vybíráte z posledních
dvou. Jinak je lepší úlohu prostě vynechat.
Vypracujte si strategii
Tento tip souvisí hned s tím prvním – pokud si
o zkoušce zjistíte dostatek informací, pak si můžete
vypracovat strategii jejího řešení. Zkuste si kompletní
test nanečisto doma a ideálně v časovém limitu, ať
víte, zda ho stíháte a které úlohy vás zdržují. Pokud
víte, které úlohy vám jdou a s kterými úlohami raději
začínáte, při ostrém testu vás nebude příliš zdržovat
přemýšlení nad strategií. Dlouhé a obtížné úlohy si
nechejte na závěr a přeskočte ty, se kterými si nevíte
rady. Raději se předem rozhodněte, že k takovým úlohám se budete vracet jen v případě, že vám na konci
zkoušky zbude čas.
Už doma si vymyslete svůj systém značek
Vhodné značení vám usnadní orientaci v testu
a budete mít větší přehled o jednotlivých úlohách.
To vám v časové tísni, kterou například u NSZ pocítí
téměř každý, může výrazně pomoct. Chaotická práce
není efektivní. Značek můžete mít několik – třeba
pro úlohy, které už jste vyřešili a nebudete se k nim
vracet, dále pro úlohy, které zaberou hodně času a necháte si je až na konec, a pak třeba pro úlohy, kterým
vůbec nerozumíte a zabývat se jimi nebudete.
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