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V  České republice se dějí inovace ve  vzdělávání 
pomalu – je tu však dostatek angažovaných lidí 
s chutí věci měnit. Education Hackathon je akce, 
která shromažďuje tyto lidi na  jednom místě 
a tvoří tak průsečík mezi iniciátory vzdělávacích 
projektů a lidmi ochotnými svým know-how po-
moci.

Pravděpodobně se o akci dozvíte od svého vzdálené-
ho známého nebo ze sociálních sítí (EduHackCZ). 
Moc nevíte, co vás konkrétně čeká, ale myšlenka 
akce - propojit vzdělávací projekty s dalšími lidmi, 
kteří jsou ochotni dát zpětnou vazbu - vás zaujala, 
a tak dorazíte. Sami vzdělávací projekt nemáte, ale 
rádi pomáháte lidem, přicházíte s novými pohledy 
a jste ochotni se podělit o svoje znalosti.  
Dorazíte na  určenou hodinu, trochu nesměle se 
seznamujete s  dalšími příchozími. Až je na  místě 
zhruba pětadvacet lidí, jedna ze dvou organizáto-
rek si vezme slovo. Představí Education Hackathon 
jako globální iniciativu konající se ten den v dalších 
městech po celém světě (nejbližší akce se konala 28. 
3. 2015 a  zúčastnily se jí Argentina, Egypt, Keňa, 
Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Austrálie, Maroko 
a Rakousko). A tak najednou cítíte, že jste součástí 
něčeho velkého - skupiny lidí hýřící elánem a plány. 
Dohromady všichni tvoří jednu komunitu, v jejímž 
rámci sdílí své akce, poznatky, výstupy, a  zároveň 
jsou lokální - každá země řeší svoje vzdělávací vý-
zvy. Tak například v Izraeli EH spolupracuje s mini-
sterstvem školství a je iniciátorem mnoha změn. Co 
se týče českého EH, filozofií organizátorek je pod-
pořit lokální vzdělávací projekty (které jsou dalšími 
alternativami ve  vzdělávání), a  tak malými krůčky 
vytvořit přívětivé vzdělávací podhoubí.
Prvním bodem programu je krátké představení 
všech účastníků a  následně 3–5 vzdělávacích pro-
jektů. Akce je založena na  metodice Art of Hos-
ting sloužící k  prohloubení diskuze a  efektivnímu 
sběru zpětné vazby. Z  jejích různých formátů je 
vybrán Pro Action Café, jehož základem je rozdě-
lení do  skupinek po  pěti lidech. Tyto skupinky se 
každých 20 minut mění, zůstává jen leader projektu, 
který následně pracuje s dalšími lidmi na přidělené 

otázce. Postupně se tedy projdou všechny potřeb-
né oblasti. Tato metodika je velmi účinná, pokud 
potřebujete zefektivnit jakékoliv diskuze s nutností 
jasných výstupů, a  zároveň má vzdělávací přesah. 
Během akce se konají dvě Pro Action Café. Cílem 
prvního je uchopení problematiky, cílem druhého 
je hledání řešení. V druhé části programu se účast-
níci rozdělí podle svých preferencí za jednotlivými 
projekty a  snaží se kolektivně zapracovat na  řeše-
ní. V ideálním případě vzdělávací projekt na konci 
akce odchází s  testovacím prototypem nebo s  na-
plánovanými konkrétními kroky (s výsledkem po-
máhají facilitátoři).

Jako účastník si z  Café odnášíte pozitivní pocit 
z  efektivní, chápavé a  facilitované komunika-
ce a  pocit smysluplně stráveného času. Pozná-
te spoustu zajímavých lidí a  zdrojů (sdílíme je 
na  flipchartu). Jako vedoucí projektu si odnášíte 
cennou zpětnou vazbu a základní povědomí o me-
todice HCD (Human Centered Design) vycháze-
jící z  toho, že každá služba začíná u  jejího uživa-
tele. A  s  trochou štěstí i  funkční prototyp. A  my 
organizátoři si odnášíme spoustu 
podnětů do dalšího běhu ze závě-
rečné reflexe a pocit, že jsme zase 
maličko vzdělávání v ČR posunuli 
dál.

Lea Mentlíková  
organizátorka Education Hackathon

INSPIRACE NÁZOR

Education Hackathon –  
inkubátor pro vzdělávací projekty

Na  televizi se často nedívám. Jen občas, ve  dnech, 
kdy potřebuji vypnout nejen mozek, ale i  tělo. A  to 
se stalo jednu sobotu odpoledne. Po maratonu celo-
týdenní práce se mi naskytla vysněná chvíle volna. 
Konečně jsem sama na  chalupě. Pouštím si televi-
zi a přepínám. Nejprve narážím na  jakousi brunetu 
vařící špagety, na  jiném programu pečou dva kluci 
cosi z  listového těsta. Chytám Pohlreicha, které-
mu umění vařit sice věřím, ale stejně si recepty ni-
kdy nezapamatuji. Přepínám dál. Ha! Taky vaření. 
Konečně poznávám toho Láďu Hrušku, co vydá-
vá kuchařské bestsellery. Nakonec mě ve  stejném 
čase překvapí „dobře vypadající“ Halina. Vzpomí-
nám si, jak jsem ráno po  cestě poslouchala Frek-
venci 1. Vaření s  Jirkou Babicou. Televizi vypínám.  
Vařím ráda a  troufám si říct, že vařím dobře. Jsem 
totiž mlsná. Kdo je mlsný, nemůže neumět vařit! 
Uvědomila jsem si, že se vzdělávacími programy je to 
stejné. Buď diváka zaujmete, protože mluvíte sprostě 
nebo jste „provařená“ osobnost. Anebo zkrátka něco 
umíte a  je to na  vás znát. Pokusila jsem se spočítat 
workshopy, kterých jsem se kdy zúčastnila jako frekven-
tantka, a došla jsem k závěru, že jich je nepočítaně. Lze 
je rozdělit do skupin? Podle čeho? Podle tématu? Podle 
množství předaných informací nebo podle využitelnos-
ti informací v praxi? Stejně tak jako televizní vaření je 
to mix všech atributů. Budou-li cíle programu naplně-
ny, závisí plně na  kuchaři. Zda se budou potenciální 
spotřebitelé k  obrazovkám vracet, bude záviset nejen 
na uplatnitelnosti receptu v praxi, ale především na prů-
vodci pořadem. V případě vzdělávání je to na osobnosti 
lektora. Na jeho schopnosti rozpoznat potřeby publika, 
přitáhnout jej k tématu a udržet jeho pozornost způso-
bem, který přijme. Vzpomněla jsem si na jedno školení 
s  tématem „Společenské chování“. To bylo pravděpo-
dobně nejhorší, které jsem v životě zažila. Ze zkušeného 
pana doktora s atraktivním CV a zkušeností s hradním 
protokolem se stal „USPÁVAČ HADŮ“. Příklady nám 
ukazoval na  špatně vyvedených obrázcích a  nezaujal 
ani historkami z  Hradu. Čekali jsme příběhy a  prak-
tickou zkušenost se stolováním. V  poledne přivezli 
bagety v mastném papíře, které jsme s údivem pojídali 
ve školicí místnosti. Pak jsem si vzpomněla na lektora 
Pepu. Pepa „KEEP SMILING“ aneb všechno americké 
je dobré. Pepa nás chtěl za každou cenu ztrapnit. Pro-
dávat fixy bylo „out“ už tenkrát, obzvláště nepracujete-

-li v  obchodě s  potřebami pro kancelář. Vzpomínám 
si na velice vzdělaného pana „PIŠTE SI“. Mně se jako 
lektor docela líbil, říkal chytré věci a měl můj obdiv. Vět-
šina týmu ho však „nevzala“. Večer mu, snad ze závisti, 
kolegové snědli všechny bonbóny, které měl připravené 
na druhý den školení. Jeho „pište si“ rezonovalo v kan-
celáři ještě několik týdnů. Co mě bavilo? Baví mě příbě-
hy, za kterými je vlastní zkušenost. Pan „BAVIČ“ je fajn. 
Ale! Co jsem si kromě lektora zapamatovala a co jsem 
schopná použít? Ale ano, mělo to hlavu a  patu, mám 
poznámky a je už jen na mně, jestli vtipně předané zku-
šenosti vědomě využiji. A  kdo byl ten nejlepší lektor, 
kterého jsem kdy zažila? Měl velké charisma, obrovskou 
schopnost empatie, vzdělání a  prokazatelnou profesní 
dovednost. Jeho workshopy jsem milovala. Pan „CHA-
RISMATIK“ měl odpověď na  všechno. Vždy formou 
případu z praxe. Dokázal proměnit běžnou každoden-
ní záležitost v  příběh plný emocí. Pamatuji si mnoho 
příkladů nejen v  jeho podání, ale především v podání 
ostatních účastníků školení. Nebyla to „škola hrou“, 
byla to praktická výměna zkušeností mezi frekventanty.  
A proč vlastně uspěl Láďa Hruška?
Nepochybně bude mlsný. Zkušenosti získal jako potra-
vinový a pivní inspektor velmi sledovaného televizního 
zpravodajství. Prokazatelně vaří „rychlovky“ hodící se 
k dnešnímu způsobu života. A asi tomu rozumí, řekne 
si „jeho“ publikum, ke kterému mluví „jeho“ řečí. Umí 
mluvit k lidu a odhadnout, co jeho publikum očekává 
a jak bude reagovat. Jistě to není jen jeho zásluha, má 
kolem sebe tým schopných profesionálů, průzkumní-
ků veřejného mínění, obchodníků a PíáRistů. Investoři 
se ho však zatím bojí. Nemá prokazatelnou minulost 
znalostí ani vlastní podnik, kterým by své dovednos-
ti mohl prokázat. Je to úspěch? Ptám se, když místo 
televize zapínám Facebook a sleduji, jak mě jiný zná-
mý kouč přesvědčuje, že nejsnadnější způsob podni-
kání je „Podnikání z pláže“. Podnikání přes internet. 
Pláže miluji, mám ráda slunce, moře 
a prázdninové bary. Ale pracovat bez 
možnosti osobního kontaktu s lidmi? 
Pracovat bez toho adrenalinu, jak bu-
dou klienti na  workshopu reagovat? 
To by mě nebavilo.

Bohdana Kašparová  
lektorka, Centrum andragogiky, s.r.o.

Vaření v přímém přenosu


