
  

 

  

Výroční zpráva za rok 2016 

VYVĚŠOVÁNÍ TEZÍ NA DVEŘE PEDAGOGICKÝCH FAKULT, 28. 3. 2016,  DEN UČITELŮ  

 

„Učitelé nesmějí být jako sloupy u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ 

J. A. KOMENSKÝ  



  

Jak změnit 
vzdělávání pedagogů? 

Co je Otevřeno zač a jak přispívá k  inovacím na 
pedagogických fakultách? Tato výroční zpráva je 
průvodcem celým naším světem – zachycuje 
myšlenky, na kterých stavíme, poskytuje 
informace o činnosti v roce 2016 a podává 
svědectví o stavu iniciativy na prahu roku 2017.  

Vážení podporovatelé, 

když jsme před rokem a půl mezi studenty Masarykovy univerzity 
přemýšleli, co můžeme dělat s neutěšeným stavem naší výuky a jak 
můžeme přispět k jejímu zlepšení, asi nikoho z nás nenapadalo, jak 
rychle se naše zamýšlená iniciativa začne šířit napříč zemí a jak vekých 
rozměrů brzy nabude. 

Nic z toho by přitom nebylo možné bez práce desítek zapálených 
studentů a podpory celé řady dalších vyučujících či externích 
spolupracovníků, kteří nám pomohli se na vstup do pole vzdělávacích 
inovací a společenské diskuse o nich lépe připravit. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kdo od začátku podporovali 
naše myšlenky a nás samotné ve společné snaze přispět ke kvalitě 
vzdělávání pedagogů. Cíl, který jsme si vytyčili, není z nejlehčích a 
o to víc nás naplňuje nadšením, nakolik se za poslední rok podařilo 
nastartovat diskusi o potřebě změny. Třebaže to ještě nejsou opravdové 
výsledky v proměně českého školství, tak osobně věřím, že právě 
otevírání diskuse představuje zásadní mezník na cestě k ní. 

 

Vážení přátelé, děkuji, 
že v tom i v roce 2017 budete 
s námi a těším se na další 
spolupráci. 

Tomáš Čakloš 

předseda 
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Otázky a odpovědi 

Aneb základní informace a kontext pro lepší 
obrázek o naší povaze. 

Co jsme zač? 

Jsme studenti, které nebaví jen pasivně procházet studiem, kteří věří, že 
vzdělávání by mělo vypadat jinak a kteří jsou ochotní něco udělat pro 
prestiž svých pedagogických oborů a fakult a v důsledku tak přispět 
k lepšímu školství v této zemi. 

O tom, co z takové motivace plyne a proč jsme založili Otevřeno, 
nejlépe vypovídá naše prohlášení označené jako Vize Otevřena. 

Kdo za tím stojí? 

Otevřeno je vyloženě studentský projekt, který jsme si coby studenti 
sami vymysleli, založili a rozjeli. Nevytvořil nás nikdo jiný a jsme plně 
nezávislou iniciativou. 

Jaký typ organizace Otevřeno představuje?  

Formálně je Otevřeno veřejně prospěšným spolkem (neziskovou 
organizací), asi nejlépe nás ale vystihuje označení iniciativa. 

Proč se jmenujeme zrovna Otevřeno? 

Hledali jsme název, který bude jednoduchý a svěží, ve kterém se protne 
kus našich ideálů a povahy. Otevřeno tyto představy krásně naplňuje:  

 otevřeno = naše činnost – snažíme se otevírat diskusi a inovace 

 otevřeno = náš cíl – chceme fakulty, jež se otevírají světu 
rozmanitého vzdělávání 

 otevřeno = naše hodnoty – otevřenost různým lidem 
a myšlenkám tvoří základ našich idejí 

 otevřeno = náš styl – snažíme se být sami co nejvíc otevření 
a transparentní ve svém jednání 

 otevřeno = naše identita – ve znaku máme otevřenou knihu, 
symbol vzdělanosti a pedagogických fakult 

 

Jak to vlastně celé vzniklo? 

Myšlenka studentské iniciativy tohoto typu se začala rodit na podzim 
roku 2015 mezi několika studenty a studentskými senátory na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Co se na začátku 
zdálo jako neurčitá představa, začalo velmi rychle získávat konkrétnější 
obrysy a nabalovat další lidi. Několik měsíců jsme připravovali naši Vizi 
a konzultovali její odbornou náplň i celkové vyznění s vyučujícími na 
fakultě. 

1. prosince 2015 jsme Otevřeno slavnostně rozjeli vystoupením před 
akademickým senátem a vedoucími kateder PedF MU a spuštěním 
internetové kampaně. Ta přinesla výraznou odezvu, která vedla 
k navazování spolupráce s podobnými organizacemi a především se 
studenty dalších pedagogických fakult. 

28. března 2016 – na Den učitelů – jsme spustili celostátní kampaň 
hlásající rozšíření působnosti Otevřena na celou ČR. Velkou mediální 
odezvu přinesla naše akce s vyvěšením našich 21 tezí na dveře 
pedagogických fakult, s nimiž už jsme měli navázanou spolupráci, tedy 
v Praze, Brně a Olomouci. 

Kam jsme se za rok existence posunuli? 

Z iniciativy několika studentů vznikla organizace o 75 lidech působící na 
většině pedagogických fakult v zemi. Úspěšně otevíráme diskusi, stále 
jsme ale na začátku, neboť úkol, který jsme si vytyčili, není z nejlehčích. 

V uplynulém roce jsme věnovali mnoho energie společnému 
promýšlení a budování vlastní organizace a činnosti, vedle toho jsme 
také uspořádali desítky akcí a pomalu začali rozpracovávat jednotlivé 
reálné projekty. Co konkrétně náš program obnáší, jaké jsou naše první 
úspěchy a kam jsme se vlastně posunuli, najdete dále v této zprávě. 



   

Jaké jsou naše cíle a konkrétní cesty? 

Naše cíle jsou jasně vytyčeny Vizí Otevřena, která hovoří nejen 
o prosazovaných idejích, ale rovněž o základních strategiích, jichž 
chceme dosáhnout. 

Na celostátní veřejné úrovni chceme otevírat širokou diskusi o tom, jak 
v České republice probíhá příprava a vzdělávání pedagogů. Pořádáme 
tak veřejné akce a kampaně se záměrem dostat tato témata do celo-
společenské debaty a sjednotit v ní hlas studentů pedagogických oborů. 

Na jednotlivých fakultách potom chceme v prvé řadě aktivizovat co 
největší část studentstva a podobně otevřít dialog s vyučujícími. 
Konkrétně zavádíme a podporujeme studentské oborové rady, podílíme 
se na hodnocení kvality a organizujeme vlastní program a akce. 

Jak probíhá naše spolupráce s vysokými školami? 

Klíčovým aspektem celé povahy a činnosti Otevřena je konstruktivní 
spolupráce s fakultami. Vysoké školy pro nás nepředstavují terč drtivé 
kritiky nebo snad soupeře v přetahování se o lepší pohled na věc. 
Naopak usilujeme o dobré vztahy a kooperativní přístup, neboť věříme 
a víme, že jedině přes spolupráci vede cesta k reálné změně. 

Podoba spolupráce je vždy na konkrétní domluvě mezi studenty a jejich 
fakultou nebo vyučujícími. Jako studenti se zapojujeme do fakultního 
života včetně akcí pořádaných fakultou, naši členové zároveň nejčastěji 
zasedají v akademických senátech, odkud máme nejlepší pozici pro 
přímé vyjednávání. Spolupráce s fakultami je v tomto směru plodná, 
jejich vedení nám většinou vychází vstříc a o náš dialog stojí, učitelé 
nás zároveň vnímají a podporují coby fakultní studentské spolky.  

Zabývá se Otevřeno jen pedagogickými fakultami? 

Výhledově bychom rádi působili všude, kde se vzdělávají pedagogové – 
tedy i na jiných fakultách, kde by měly podobné aktivity též svůj smysl. 
Naše reálné kapacity jsou ale samozřejmě omezené, z toho důvodu se 
v současnosti zaměřujeme takřka výlučně na fakulty pedagogické. 

Věnujeme se jen učitelství, nebo i jiným oborům? 

Tato otázka je záludná, neboť situace napříč pedagogickými obory 
v ČR je dosti rozmanitá a složitá. Ve zkratce lze říct, že do našeho záběru 
teoreticky spadají veškeré pedagogické obory, tedy včetně 
neučitelských, stejně jako veškeré dění na pedagogických fakultách, 
kde jsou tu a tam vyučovány i obory jiné. V praxi ale platí totéž, co 
u předchozí odpovědi: Náš hlavní zájem momentálně představuje 
učitelství, okrajověji řešíme třeba speciální nebo sociální pedagogiku. 

Jaké studenty sdružujeme? Kdo může být členem? 

Definujeme se jako studentský spolek, členství však studiem na 
pedagogické nebo jiné fakultě nijak nepodmiňujeme. Ve stanovách 
máme napsáno, že naším členem může být každý, kdo bude aktivně 
usilovat o naplňování naší Vize, jsme tak otevřeni i zájemcům zvenčí.  

Jak si vybíráme partnery? 

Spolupracujeme s řadou dalších subjektů, zvlášť ale pokud přijde na 
finanční spolupráci, řídíme se ve výběru partnerů a dárců jasnými 
kritérii, které definuje náš Etický kodex financování. 
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Je Otevřeno ryze neziskové, nebo je nějak 
napojeno na byznys? 

Otevřeno je dle stanov veřejně prospěšným spolkem. Z tohoto titulu 
jsme ryze neziskovým projektem, který nemá žádné komerční ambice 
ani není napojen na žádné jiné komerční aktivity. Všichni členové 
Otevřena přitom dělají svoji práci bez nároku na finanční odměnu, 
tedy zcela dobrovolnicky a z vlastní vnitřní motivace. 

Je Otevřeno nějak spojeno s politikou? 

Otevřeno je dle stanov nepolitickým spolkem. To znamená, že nemáme 
žádné politické ambice, nejsme nijak napojeni na žádnou politickou 
stranu a neprofilujeme se žádnou politickou orientací. 

Pochopitelně ale s politikou sdílíme společný svět, a když vstupujeme 
do veřejné diskuse, vyjadřujeme se často k otázkám, které současně 
náleží vzdělávací politice. V tomto smyslu lze tedy nejlépe Otevřeno 
chápat jako občanskou aktivitu a součást občanské společnosti. 

Co lze čekat od veřejné kampaně Otevřena? 
Nakolik se pouštíme do kritizování poměrů? 

Součástí našich aktivit je vedení veřejné kampaně. To může snad 
u někoho vyvolat rozpaky, my se v ní každopádně snažíme být co 
nejvíce konstruktivní a konsensuální. A věříme, že kampaň je 
příležitostí, kterou mohou vítat i samotné fakulty, jimž chceme 
zvyšovat prestiž a jejíž témata otvírat v celospolečenské debatě. 

V našem veřejném vystupování se proto soustředíme především na 
kladné vize a inspirace a na otevírání diskuse o tom, jak by věci měly 
být. Upozorňujeme sice třeba na to, kde vidíme nedostatky, rozhodně 
se ale nesnažíme na fakulty nějak přehnaně útočit, jít proti nim nebo 
je zbytečně veřejně pranýřovat. 

Přes veškerou snahu o konsenzuální přístup je ale třeba upozornit, že 
kritice se zcela vyhnout nelze a že sem tam mohou nastat chvíle, kdy 
může být naše mediální vyjádření vnímáno negativněji, ať už pro citlivý 
zásah bolavých míst nebo třeba nešťastný či dokonce nepovedený 
kontext. Ve všech takových případech stojíme o vaši zpětnou vazbu. 

Podobně se snažíme balancovat i formy naší kampaně. Určitě v ní 
chceme být kultivovaní, zároveň ale víme, že si taková kampaň žádá 
určité zajímavosti a razance. Snažíme se proto jít takovými cestami, 
jako bylo právě třeba vyvěšení našich 21 tezí na dveře fakult po vzoru 
Martina Luthera. Tato akce byla s fakultami domluvená, nebyla snad 
v ničem problematická, přesto sklidila mediální ohlas. 

Jak se ideje Otevřena promítají v samotné 
organizaci? 

Snažíme se, abychom sami šli příkladem v tom, co hlásáme. Určitě se 
nám to nebude dařit dokonale, stavíme každopádně na otevřenosti, 
transparentnosti a demokratickém řízení. Máme v týmech vyhrazené 
lidi k tomu, abychom se sami vzdělávali, hodnotili a reflektovali naši 
činnost. Děláme, co můžeme, a jsme plně otevření zpětné vazbě. Věříme, 
že náš vlastní příklad je pro prosazování pedagogických idejí zásadní.  



   

Naše vize 

Myšlenky iniciativy Otevřeno jsou formulovány 
naší dlouhodobou vizí, naším prohlášením 
z 1. prosince 2015. V něm jasně vytyčujeme směr 
našeho úsilí a program, který prosazujeme. Jádrem 
této vize je 21 idejí pro vzdělávání v  21. století, 
které rozvádějí a propojují myšlenku otevřenosti, 
tedy základní hodnotu, na  níž stavíme svoji vizi 
a kterou jsme zakotvili i do názvu iniciativy. 

Máme vizi vzdělávání 

Vzdělávací instituce by měly připravovat své žáky a studenty k tomu, 
aby dovedli čelit výzvám dnešního světa a obstát ve společnosti jako ti, 
kdo jsou schopni za ni přijímat zodpovědnost. 

Oproti tomuto ideálu však spatřujeme značné rezervy v tom, jak výuka 
v dnešních školách často standardně probíhá a v jaké podobě se 
mnohokrát stále drží nejen na našich fakultách. Jsme přitom 
přesvědčeni, že právě pedagogické fakulty jsou jedním z klíčových míst, 
kde se rozhoduje o tom, jak bude vzdělávání vypadat. 

Cítíme společenskou odpovědnost za budoucí úroveň vzdělanosti naší 
společnosti a není nám proto lhostejné, co a jakým způsobem předávají 
vysoké školy budoucím pedagogům. 

Chceme svým dílem přispět k utváření světa, který vychovává 
svědomité osobnosti a v němž jsou učitelé nositeli hodnot, vizí 
a inovací. 

 
 
 
Podporujeme pedagogické fakulty 

Chceme podpořit školství a všechny učitele, kterým leží na srdci 
budoucnost vzdělávání. Vážíme si všech, kdo se snaží dělat svoji práci 
kvalitně a naší snahou jistě není pošlapávat jejich mnohaleté úsilí. 
Naopak bychom rádi nabídli hlas studentů a pomocnou ruku k rozvíjení 
studia. 

Chceme zvyšovat prestiž pedagogických oborů i učitelské profese.  
Usilujeme o to, aby se studenti učili odvádět opravdu dobrou práci – 
a považujeme přitom za nezbytné, aby jim v tomto šli všichni vyučující 
příkladem. Jsme totiž přesvědčeni, že samotná podoba výuky na 
fakultách se zásadní měrou odráží na tom, jakým způsobem budou 
pracovat budoucí pedagogové se svými žáky. Domníváme se proto, že 
každý zdejší vyučující by měl být v prvé řadě odborníkem ve vzdělávání. 

Chápeme, že naše pedagogické obory to v minulosti neměly lehké 
a stále si z ní nesou řadu míst, jež volají po nutné inovaci – v posledních 
letech však dokázaly udělat obdivuhodný pokrok, ve kterém je třeba 
usilovně pokračovat. 

Pro inovace směrem ke kvalitní a smysluplné výuce máme spoustu 
inspirace již uvnitř samotných fakult u jednotlivých vyučujících, 
předmětů, oborů nebo pracovišť. Mnoho další skvělé praxe pak najdeme 
na jiných fakultách našich univerzit a tu další bychom se měli naučit 
hledat všude jinde ve školství, ve světě, v neformálním vzdělávání 
a v zahraničí. 

Tvoříme iniciativu 

Představujeme si fakultu jako místo maximálně podnětné pro učení 
a hledání cest k pedagogickému poslání. Motivováni tímto zájmem 
utváříme iniciativu, jež chce podněcovat diskusi a podílet se na hledání 
potřebných změn. 

Naši vizi vzdělávání formulujeme v následujících 21 myšlenkách, 
přístupech a inovacích, které chceme prosazovat a které představují 
dlouhodobé ideály a náš kompas pro vzdělávání v 21. století. 

Považujeme za důležité a nutné chápat takto vytyčené ideály jako 
vztažené ke všem účastníkům vzdělávání – tedy jak k vyučujícím 
a studentům pedagogických fakult a oborů, tak následně na učitele 
a žáky našich škol. 

Naše poslání 

Smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích 
kvalit pedagogických oborů, tak aby co nejlépe 
připravovaly své studenty pro pedagogickou profesi, ve 
které dokážou citlivým a efektivním přístupem zaujmout 
své žáky pro učení a osobní rozvoj. 
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21 idejí pro vzdělávání v 21. století 

1. Otevřenost  – otevřít diskusi, školu i sami sebe rozmanitým 
přístupům překračujícím zaběhlé zvyklosti – pojmout otevřenost 
jako obecný princip, s nímž můžeme hledat porozumění a zlepšení 
ve všech následujících oblastech. 

2. Smysluplný obsah  – hledat a revidovat samotnou náplň 
vzdělávání a učit to, co je opravdu důležité – stanovovat cíle 
s ohledem na dnešní svět a zaměřit se na rozvoj obecnějších 
dovedností důležitých pro úspěšný život. 

3. Vysoké cíle  – usilovat o vysokou laťku vzdělanosti vnímanou jako 
celoživotní snahu na sobě pracovat, učit se, dosahovat mistrovství 
ve svém oboru a rozšiřovat svůj všeobecný rozhled. 

4. Aktivizační metody  – učit se vlastní zkušeností a vzájemnou 
diskusí – tvořit školu, kde učení spočívá ve vlastní aktivní činnosti 
a efektivních vyučovacích metodách, nikoli v pouhém poslouchání 
učitele. 

5. Demokratické pojetí  – vést druhé k angažovanosti a podporovat 
v nich úsilí věci měnit – dát lidem svobodu volby, umožnit 
spolupodílet se na vlastním procesu vzdělávání a díky zažití 
demokracie vidět smysl v aktivním občanství. 

6. Kritické  myšlení  – učit se odpovědnému utváření vlastních 
postojů a podporovat trvalé tázání po smyslu věcí, vyjadřování 
pochyb a konstruktivní kritiky, ujasňování cílů a promýšlení proč 
se vlastně vůbec vzděláváme. 

7. Citlivý přístup  – obrátit pozornost na člověka a jeho prožívání – 
přistupovat k druhým tak, abychom vzájemným respektem, empatií 
a efektivní komunikací utvářeli zdravé normy a sebevědomí, kladné 
vztahy a sociální klima. 

8. Vnitřní motivace  – podporovat vnitřní motivaci na místo 
nástrojů té vnější – dokázat nadchnout studenty pro pedagogické 
poslání, aktivizovat je v jejich studiu, aby sami dovedli probouzet 
zájem o učení a radost z poznávání. 

9. Rozvoj kreativity – utvářet prostředí, které podněcuje tvořivost 
– stavět takové úkoly a výzvy, které nabízejí různé způsoby řešení – 
usilovat o otevřené myšlení, tvůrčí postupy a hledání nových cest. 

10. Příležitost pro  všechny  – dávat šance všem lidem bez rozdílu, 
hledat ideál inkluze respektováním individuality každého člověka, 
nacházet v této otevřenosti obohacení a trvale přijímat rozmanitost 
jako žádanou hodnotu. 

11. Mezinárodní přesah  – překročit hranice a učit se nahlížet na věci 
z mezinárodní perspektivy – podporovat výjezdy do ciziny, 
posilovat práci s cizími jazyky a celkově internacionalizovat 
studium v jeho formách i obsahu. 

12. Učení v souvislostech  – usilovat o porozumění tématům 
dnešního světa v jejich souvislostech a kontextu, učit se orientovat 
ve víru informací a médií, propojovat jednotlivé obory a věnovat 
pozornost průřezovým tématům. 

13. Společenská odpovědnost  – angažovat se v dění kolem nás 
a klást důraz na občanský rozměr vzdělávání – tvořit školu, jež 
přijímá spoluodpovědnost za okolní svět a se svými studenty i sama 
o sobě se do něj aktivně zapojuje. 

14. Spolupráce s okolím  – hledat partnery a inspiraci a naslouchat 
reálnému světu – spolupracovat se školami a s různými 
organizacemi, vést studenty k účasti na zajímavých projektech 
a k všestranně obohacující otevřenosti. 

15. Rozmanitost vzdělávání  – intenzivně se zamýšlet nad různými 
podobami výchovy a vzdělávání ve škole i mimo ni a nebát se 
inovací a alternativ – tvořit svět, kde rozmanitost, jinakost a změna 
jsou vnímány jako obohacující. 

16. Učení praxí  – klást důraz na praktický nácvik a za základ 
pedagogické přípravy považovat velké množství kvalitně 
reflektovaných praxí – propojovat praxi s teorií a zasazovat výuku 
do reálné a aktuální podoby světa. 

17. Reflexe při učení  – systematicky pracovat s reflexí jako 
nástrojem poučení z prožité zkušenosti – soustředit se na reflexi 
pedagogických praxí i při běžné výuce s žáky – pěstovat sebereflexi 
a učit se od sebe navzájem. 

18. Zpětná vazba  – trvale hledat a hodnotit kvalitu výuky 
a vzdělávání – učit se dávat a přijímat zpětnou vazbu a nakládat s ní 
tak, aby žákům a studentům pomáhala reflektovat jejich práci a aby 
rozvíjela úroveň výuky samotné. 

19. Osobnostní rozvoj  – zařazovat do výuky sebezkušenostní 
aktivity, v nichž se člověk učí lépe poznávat sám sebe a svůj proces 
učení, komunikovat s druhými, zvládat negativní a rizikové chování 
a působit vůči němu preventivně. 

20. Výchovný rozměr  – pracovat s hodnotami, neomezovat se na 
pouhou vzdělanost a pěstovat v lidech slušnost, pokoru a smysl pro 
morálku – formovat druhé k tomu, aby usilovali být dobrým 
člověkem. 

21. Autenticita prostředí  – uvádět všechny ideje do praxe vlastním 
příkladem školy – usilovat, aby vliv sociálního a pedagogického 
prostředí šel ruku v ruce s ideály i kurikulem a působil tak na 
budoucí pedagogy jako žádoucí vzor. 



   

Naše činnost 

Zakládáme nezávislou studentskou iniciativu a celostátní studentský 
spolek s cílem trvale podněcovat diskusi a inovace v pedagogických 
oborech. Máme jasnou vizi, již hodláme prosazovat všemi vhodnými 
cestami. Věříme, že máme co říct ke zkvalitnění výuky a chceme být 
platformou, jež zprostředkuje takový hlas jako dialog mezi studenty 
a vyučujícími. 

Zaměřujeme se na úroveň vzdělávání fakult a oborů jako celku, jde nám 
tedy jak o zlepšování pedagogicko-psychologické průpravy, tak 
o změny v aprobačních předmětech, od nichž čekáme, že budou více 
směřovat k učení. Stejně tak chceme rozvíjet kvalitu našich 
neučitelských oborů. 

Vidíme různé cesty 

Náplň naší činnosti hodláme uchopit především skrze tyto aktivity: 

 Otevírání diskuse o vzdělávání na všech úrovních. 

 Usilování o inovace a trvalé zlepšování podoby existujících 
předmětů. 

 Prosazování proměny předmětové skladby celých oborů. 

 Hledání cest ke zlepšení prostředí fakult a přístupu ke studentům. 

 Jednání v akademických senátech a s dalšími orgány. 

 Zakládání a podpora studentských oborových rad na jednotlivých 
fakultách. 

 Podporování hodnocení kvality a příležitostí pro další vzdělávání 
a rozvoj akademických pracovníků. 

 Oslovování a aktivizace studentů a jejich zapojování do dění 
a inovací. 

 Zprostředkovávání podnětů, připomínek, stížností a návrhů na 
inovace vyučujícím a fakultám. 

 Vytváření sítě spolupracujících škol, fakult, organizací a projektů. 

 Shromažďování a nabízení inspirace, zkušeností a zdrojů poznání. 

 Vydávání publikací, vzdělávacích, metodických a dalších 
materiálů. 

 Organizování debat, přednášek, anket, kurzů, školení a dalších 
setkání a akcí. 

 

 
Jdeme příkladem 

Vyzýváme všechny studenty pedagogických oborů v České republice 
k zájmu a účasti na zlepšování našich společných škol. Usilujeme 
o nastartování vývoje, v němž sami projevíme snahy podílet se na 
zvyšování kvality vzdělávání. Všechny studenty zveme k diskusi, ke 
spolupráci a v případě zájmu k aktivnímu zapojení do naší iniciativy. 

Přikládáme zásadní význam autenticitě, a tak se i my ve svém fungování 
snažíme řídit vlastními ideály. Průběžně reflektujeme a hodnotíme naši 
činnost a pracujeme v ní s demokratickými procesy. Snažíme se sami 
vzdělávat a rozvíjet v oblasti, jíž se věnujeme, a touto aktivitou 
naplňujeme vlastní společenskou angažovanost a odpovědnost. 

Vidíme ve své činnosti velký smysl a věříme, že se nám zkvalitňováním 
přípravy pedagogů podaří přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání v této 
společnosti. 

1.  prosince 2015 
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A jak je to v praxi? 

Jelikož naší vizi věříme, tak se pochopitelně 
snažíme, aby nezůstala pouze na papíře.  

Kromě samotných idejí coby pedagogických 
principů jsou z předchozí strany patrné i obrysy 
konkrétní činnosti, jak jsme si ji představovali, 
když jsme před rokem a půl  text psali. 

A s radostí můžeme stvrdit, že pokud se dnešní 
stav věcí od těchto smělých plánů v  něčem liší, 
tak snad jen postupností realizace – zkrátka 
všechno hned pochopitelně mít nelze. 

 

Vydání našeho prohlášení (naší vize) se setkalo 
s velkou podporou, která nás povzbudila do 
dalšího tvoření. Pustili jsme se tak do práce a 
během roku 2016 dali dohromady celostátní 
organizaci, zorganizovali desítky akcí a dos áhli 
prvních výsledků. 

Kudy v loňském roce náš příběh kráčel, zachycují 
následující strany. Než se vrhnete do jejich 
prozkoumávání, nabízíme krátký pohled z  jiného 
úhlu – perspektivy členů, pro které Otevřeno 
představuje výzvu a příležitost zároveň.  

 

 

 

 

 

  

Daniela Čechová 
studuje v 4. ročníku učitelství češtiny 

a ZSV na UK v Praze, podílí se na činnosti 
pobočky, organizovala listopadový Kulatý 

stůl, v celostátním Otevřenu je 
předsedkyní Kontrolní komise 

Laura Perézová 
studuje v 1. ročníku navazujícího 

magisterského studia sociální pedagogiky 
na UJEP v Ústí nad Labem, kde se podílí na 

činnosti pobočky Otevřena 

Otevřeno je pro mě, i jako spíše pasivního člena, 
důležité v přístupu k informacím, které 
poskytuje. Pomáhá mi udržet si přehled 
o novinkách ve školské legislativě, nových 
pedagogických metodách a celkově o situaci ve 
školství a fungování pedagogických fakult v ČR. 

Otevřeno je pro mě prostor, kde se věci hýbají 
a kde lidé přemýšlí, co a jak se dá společně 
změnit k lepšímu. Je to platforma pro realizaci 
projektů, které se vztahují k různým přístupům 
ve vzdělávání budoucích pedagogů… 
Jsem ráda, že se do Otevřena připojila velká část 
pedagogických fakult napříč ČR a že jsme tak 
vytvořili hlas budoucích učitelů, kteří učit 
CHTĚJÍ a jsou si vědomi toho, jak zodpovědný 
úkol to je. Je pro mě ctí být v tomto projektu 
skoro od začátku celorepublikového spojení 
a věřím, že vytvoříme dále spoustu zajímavých 
a podnětných projektů, diskusí a setkání. 



   

Úspěchy roku 2016 

První ostrý rok naší činnosti byl nabitý aktivitami. 
Otevřeno bylo hodně vidět a slyšet, uspořádali 
jsme nespočet akcí a dalších setkání a co 
především: podařilo se nám pro naše myšlenky 
zaujmout další a další lidi a rozšířit tak celou  
iniciativu z brněnského inkubátoru 
do celé České republiky. Vytvořili  
jsme pevné zázemí pro další 
program, do něhož 
se právě vrháme. 

 

 

  

vznik iniciativy 1. 12. 2015 

Na první akci Začínající učitel 
nám přišlo přes 200 lidí 

Olomoucká beseda se začínajícími 
učiteli sklidila velký úspěch. 

leden 2016 

Na dveře pedagogických fakult 
jsme vyvěsili našich 21 tezí 

28. března jsme symbolicky na Den učitelů 
a výročí narození J. A. Komenského po vzoru 
německého reformátora Martina Luthera vyvěsili 
naše teze na dveře pedagogických fakult v Praze, 
Brně a Olomouci – později také v Ústí nad 
Labem. Veřejně jsme tak deklarovali naše 
požadavky na vzdělávání pedagogů v 21. století 
a přihlásili jsme se k jejich naplňování. 

Zorganizovali jsme 
na 30 akcí a uspořádali 

vlastní semestrální kurz 
osobnostního rozvoje 

V průběhu roku jsme na jednotlivých 
fakultách uskutečnili desítky nejrůznějších 

akcí, ať už šlo o diskuse a kulaté stoly, 
vzdělávací semináře a workshopy nebo třeba  
filmové kluby. Naprosto speciálním počinem 

pak byl půlroční sebezkušenostní kurz vedený 
lektory z našich řad a doktorandy MU Tomášem 

Andrášikem a Veronikou Nýdrlovou.  
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Prosadili jsme studentské oborové rady 

Jedním z výsledků našeho snažení je zavedení studentských oborových 
rad na brněnské Pedagogické fakultě, kde jsme skrze akademický senát 
prosadili aktualizaci příslušného předpisu a zasadili se o to, aby tyto 
rady začaly reálně vznikat. Zatímco na začátku roku 2016 zde žádná 
neexistovala, nyní rady fungují již na 6 katedrách a podílejí se na 
směřování jednotlivých oborů. Už několik let přitom koncept 
studentských rad funguje v Praze, kde na nich spolupracujeme. 

Tři dny jsme rozvíjeli naše dovednosti 
na celostátním setkání 

Rok 2016 jsme zakončili naší vůbec 
největší akcí. Studenty z celé 
republiky jsme pozvali do 
Prahy na sérii diskusí 
s hosty, inspiračních 
    přednášek a 
        workshopů. 

 

Působíme již na 6 z 9 pedagogických fakult 

Během jednoho roku se nám podařilo rozšířit naši iniciativu na většinu 
pedagogických fakult v ČR. Na třech zbývajících přitom též navazujeme 
kontakty a jednáme se studenty o možném zapojení.  

Olomouc 
Uspořádali jsme Pajdácký 
ples Otevřeno se třemi sty 
hostů – byl to vůbec první 
ples fakulty v posledních 
20 letech! Také jsme udělali 
studentskou exkurzi do 
Waldorfské školy a 
nastartovali cyklus akcí 
Začínající učitel, kam nám 
napoprvé přišlo 200 lidí a 
     který se dále rozšířil i do  
       dalších měst. Naučili jsme 
            se také efektivněji pra- 
               covat s dobrovolníky 
               v týmu a navazovat 
           kontakt se studenty 
   i zaměstnanci. 

– Vojtěch Přecechtěl, 
místopředseda pobočky 

Plzeň 
Naše dosavadní aktivity spočívaly předev-
ším v oživení prostor fakulty. Do atria jsme 
umístili vánoční balíky, na které studenti 
psali, v čem by přáli fakultě se zlepšit… 

– Petr Setvín, předseda pobočky 

Praha 
V rámci oslav 70 let od založení fakulty 
jsme uspořádali kulatý stůl, kde se disku-
tovalo nad změnou vzdělávání učitelů. 
Naše kurzy všímavosti se těšily takovému 
zájmu, že byly brzo opakovány. Za velmi 
důležitou považuji úspěšnou spolupráci 
s vedením fakulty, díky které se nám daří 
vytvářet prostor pro plodnou diskusi. 

– Jana Ruzsó, předsedkyně pobočky 

Ústí nad Labem 

Naše první velká akce (promítání filmu) 
slavila úspěch, tak jsme na fakultě založili 
Filmový klub Otevřeno, který každý měsíc 
přispívá vzdělávání studentů i veřejnosti.  

– Tomáš Čurda, předseda pobočky 

Liberec 
Na liberecké fakultě se zatím 
snažíme rozšířit tým diskusí ke 
studiu a akademickém senátu. 

– Ondřej Vraštil, koordinátor 
vznikající pobočky 

prosinec 2016 Brno 
Radost ze spolkové činnosti pociťuji 
zejména v navázaném dialogu s fakultou 
a ve společné práci na našich i fakultních 
projektech (den otevřených dveří, tvorba 
evaluačního nástroje pro předměty 
společného základu…). Také se nám stále 
daří otevírat prostor a dialog se studenty 
společnými snídaněmi, semináři, a sběrem 
podnětů. Nyní se naše síly upínají ke 
konferenci, kterou pořádáme s Kariérním 
centrem MU a v níž se snažíme studentům 
zprostředkovat dialog mezi učiteli z růz-
ných typů škol a propojit tak teorii s praxí. 

– Dan Vykoukal, místopředseda pobočky 



   

Strategická a programová koncepce v roce 2016 

Celostátní program a činnost Otevřena vychází z koncepce na daný 
akademický rok nebo semestr. Koncepcí si vždy vybíráme z naší Vize 
konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout v daném období, ať už se 
jedná o vnější projekty a program anebo rozvoj samotné organizace, 
kterému jsme v roce 2016 pochopitelně věnovali nejvíce pozornosti. 

Výsledky programu zachycují okolní strany. Co se týká rozvoje 
organizace, v roce 2016 se nám kromě samotného založení spolku a 
rozšíření napříč ČR podařilo vytvořit celou řadu podpůrných nástrojů, 
ať už je to Manuál jednotného grafického stylu, Průvodce členstvím a 
celá řada dalších užitečných materiálů, ke kterým mají všichni členové 
přístup prostřednictvím interního datového úložiště a spolkových účtů. 

Hlavní oblasti současné strategie do června 2017 

1. Podpora činnosti na jednotlivých fakultách 
2. Stabilní financování a hospodaření 
3. Fungující veřejná komunikace 
4. Základ další stability a strategie 

Analýza situace, s níž vstupujeme do roku 2017 

Příležitosti 

– Přítomnost uvnitř fakult (klíčové působiště systémové změny)  
– Jasná vize, propracované cíle, program a strategie 
– Studentský drive, lidé schopní dělat efektivně skvělé věci  
– Vyjasněné těžké otázky a principy fungování napříč týmem 
– Propracované nástroje interní i externí komunikace 
– Know-how v oblasti organizace, vzdělávání a propagace 
– Rozpracované a startující smysluplné projekty a nápady 
– Pozitivní přístup a spolupráce s fakultami 
– Rostoucí poptávka po tématu a podpora řady lidí 

Limity 

– Celkově omezená kapacita lidí, kteří zároveň studují 
– Příliš rychlá fluktuace studentů, náročnost zaujetí nových 
– Personální pokrytí některých projektů a koordinačních úloh 
– Financování provozu a náročnost hospodaření s granty 
– Strnulost akademického prostředí, pomalá rychlost změn 
– Celková náročnost a netriviálnost vytyčeného úkolu 

The English Club 

Nad rámec uvedených 
událostí jsme také v Brně 
založili a organizujeme 
English Club, ve kterém se 
potkávají studenti a 
zdokonalují se v angličtině. 
Celkem v roce 2016 proběhlo 
20 jeho setkání, klub ve své 
činnosti dále pokračuje. 
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Přehled uskutečněných akcí v roce 2016 

12.–13. 2. 
Brno 

Setkání studentů z Prahy a Brna – víkendové diskuse 
o inovacích a rozšiřování Otevřena napříč ČR. 

22.–25. 2. 
Brno 

Prezentace ve výuce – oslovování studentů 
v hodinách, týdenní prezentace v atriu fakulty. 

26. 2. 
Brno 

Workshop 21 idejí pro 21. století – interaktivní 
představení Otevřena a našich myšlenek studentům. 

7. 3. 
Brno 

Setkání nových tváří – otevřené seznamovací 
setkání s novými zájemci z řad studentů.  

10. 3. 
Brno 

Workshop Internet a otevřené vzdělávání – v rámci 
celosvětového Týdne otevřeného vzdělávání jsme 
uspořádali seminář k využití internetu ve výuce. 

11. 3. 
Brno 

Mediální školení – víkendové vzdělávání studentů 
v práci s médii, vedené externími lektory z EDUinu. 

15. 3. 
Praha 

Snídáme spolu: PedF žije už od rána – společné 
snídaně studentů na fakultě za cílem nejen plného 
žaludku, ale i prohloubení kolektivu. 

29. 3. 
Praha, Brno, 

Olomouc 

Vyvěšení tezí – na dveře tří největších 
pedagogických fakult jsme při příležitosti Dne 
učitelů vyvěsili našich 21 idejí pro 21. století. 

31. 3. 
Brno 

Debata Škola a demokracie – diskuze o zavádění 
demokratického přístupu do škol s K. Hrubanovou. 

11. 4. 
Olomouc 

Začínající učitel: První kroky učitele – neformální 
debata s několika učiteli, kteří si úspěšně prošli 
vstupem do profese a mají vše ještě v živé paměti. 
Hosté studentům prozradili jejich prvotní pocity a 
tipy pro získání autority a pozornosti. 

19. 4. 
Praha 

Snídáme spolu: PedF žije už od rána II – společné 
snídaně studentů na fakultě. 

26. 4. 
Olomouc 

Workshop v UPointu – seznámení s iniciativou, 
diskuze nad zkušenostmi se studiem pedagogické 
fakulty a brainstorming nad činností pobočky. 

7.–8. 5. 
Praha 

Republikový sněm Otevřena – ustavující sněm 
Otevřena, byl oficiálně založen spolek a zvoleny 
orgány pro nadcházející akademický rok. 

10. 5. 
Brno 

Začínající učitel - první kroky – neformální setkání 
s několika učiteli, kteří si úspěšně prošli vstupem do 
profese a mají vše ještě v živé paměti (navazuje na 
úspěšný formát z Olomouce). 

18. 5. 
Ústí n. Lab. 

Slavnostní vyvěšení tezí na UJEP – nová pobočka 
vznikla v Ústí nad Labem a symbolicky vyvěšuje teze 
na dveře fakulty spolu s jejím vedením. 

 

22.–23. 5. 
Brno 

EduSpace Festival – podílíme se na organizaci 
velkého festivalu vzdělávání. 

15. 9. 
Brno 

Speciální den otevřených dveří – studentská pomoc 
fakultě a prezentace Otevřena vůči uchazečům. 

20. 9. 
Praha 

Otevřená schůzka Otevřena –představení iniciativy 
dalším pražským studentům. 

22. 9. 
Olomouc 

Snídaně na Dvorku – setkání studentů, které přispěje 
k vytvoření lepší komunity na fakultě. 

3. 10. 
Olomouc 

Pivko s Otevřenem – neformální náborová akce, 
seznámení studentů s iniciativou a diskuze nad tím, 
co konkrétně na fakultě vylepšit. 

25. 10. 
Ústí n. Lab. 

Filmový klub: Hiphop-erace – fakultní promítání 
filmu na pedagogickou tematiku. 

26. 10. 
Praha 

Kurz všímavosti – kurz pracující s metodikou 
mindfulness a připravující učitele, jak pracovat 
s vlastní psychikou a vytvořit žákům tvůrčí klima. 

10. 11. 
Praha 

Kulatý stůl: Jak je vnímána změna vzdělávání 
učitelů? – v panelové debatě diskutovali Richard 
Lukáš (EDUin), Tomáš Čakloš (MU), Lenka Štěpánová 
(Čes. středoškolská unie) a Barbora Zavadilová (UK). 

15. 11. 
Brno 

Industry Showcase – beseda s absolventy PedF MU, 
jejímž cílem bylo předat inspiraci a ukázat 
různorodé cesty, kterými se studenti mohou vydat. 
Akce byla spolupořádaná s Kariérním Centrem MU. 

29. 11. 
Ústí n. Lab. 

Filmový klub s diskusí – promítání filmu Tichá 
inkvizice a navazující diskuse se studenty. 

5.–23. 12. 
Plzeň 

Vánoční přání fakultě – aktivizační akce v atriu 
plzeňské fakulty, studenti sepisovali přání a vzkazy, 
co by rádi na své fakultě změnili. 

17.–19. 12. 
Praha 

Celostátní setkání Otevřena – velká studentská 
konference s řadou vzdělávacích programů. Studenti 
z jednotlivých fakult vystoupili s krátkými talky 
o pedagogických inspiracích, pro účastníky byly 
připraveny workshopy, diskuse i postojové hry. 

19. 12. 
Praha 

Otevřená debata studentů a hostů – o co má 
největší smysl usilovat, diskutovali Ondřej Liška, 
David Greger, Bob Kartous a Ivana Málková. 

Kromě uvedených akcí proběhl v průběhu roku nespočet dalších 
interních setkání a také řada jiných konferencí, na kterých jsme jako 
Otevřeno vystupovali (např. EduFórum, NGO Market, Kulatý stůl SKAV 
nebo Konference děkanů pedagogických fakult.)  



   

Spolupráce s partnery 
je pro nás klíčová 

Nejdůležitějšími partnery pro naši činnost jsou 
pochopitelně pedagogické fakulty. Nejrůznějšími 
způsoby zároveň spolupracujeme s  celou řadou 
dalších subjektů, což nám pomáhá umocňovat 
naše know-how i náš společenský dosah.  

Co naše spolupráce s partnery obnáší? 

S řadou dalších iniciativ a projektů, které v současnosti v ČR působí, 
sdílíme podobnou vizi v našich představách, kam by se mělo vzdělávání 
ubírat. Už jen to je důvodem, proč být vzájemně v kontaktu a navzájem 
se podporovat. Ve většině případů nakonec toto pouto znamená i něco 
víc: Tak například s Kariérním centrem MU nebo Prázdninovou školou 
Lipnice pořádáme společné akce, s díkem využíváme odborné podpory 
a konzultací od EDUinu nebo Ashoky a podobně si ceníme finanční 
podpory od Nadace Depositum Bonum. Platformu pro nejširší 
komunikaci a setkávání s mnoha dalšími organizací pak představují 
zastřešující asociace, jichž jsme aktivními členy. 

Jak se stát naším partnerem? 

Máte-li zájem s námi jakýmkoli způsobem spolupracovat, chcete-li nás 
podpořit či se jen pobavit o společné vizi, neváhejte nás kontaktovat: 

Daniel Pražák 
místopředseda pro spolupráci s partnery 

daniel.prazak@otevreno.org / telefon: 739 417 909 

Děkujeme našim partnerům a přátelům:  

ASOCACE ŘEDITELŮ 
GYMNÁZIÍ ČR 

Jsme členy: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:daniel.prazak@otevreno.org
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Jaké máme ohlasy? 

Těší nás, jaký zájem vyvolává naše iniciativa 
v médiích a jaké podpory se nám dostává od 
mnoha studentů, učitelů, ředitelů škol, politiků 
či celých spřátelených organizací.  

„Budoucí kantoři mění fakulty.“ 

– titulek článku v Lidových novinách 

„Máme představu, že hodina není o tom, aby přišel 
učitel, 45 minut něco vykládal a žák byl potom 
přezkoušen z nabytých vědomostí. A nechceme, 
aby tak vypadaly ani naše hodiny na fakultě.“ 

– rozhovor s naším předsedou v článku v Hospodářských novinách 

„Studenti zdůrazňují, že se nestaví proti fakultě, 
ale naopak chtějí spolupracovat.“ 

– článek v profesním časopise Řízení školy 

 „Snažíme se účastníky vzdělávání vnitřně 
motivovat. Aby nemuseli řídit svůj život podle 
toho, za co dostanou trest a za co dostanou 
odměnu, ale podle toho, co jim dává smysl a co 
jim dělá radost.“ 

– náš předseda hostem studia Českého rozhlasu 

„Velmi oceňuji, že studentům není lhostejné, jak 
probíhá jejich studium, a v těchto aktivitách mají 
mou plnou podporu.“ 

– Radka Wildová, bývalá děkanka Pedagogické fakulty a nynější 
prorektorka Univerzity Karlovy v Praze, 
členka Dozorčí rady Otevřena   

„Na velká gesta si Česko moc nepotrpí, 
ale občas se nějaké povede.“ 

– Petr Kamberský, šéfkomentátor Lidových novin, 
v komentáři k naší akci s vyvěšením 21 tezí na dveře fakult  

„Iniciativu Otevřeno považuji bez nadsázky za 
naprostý průlom v pokusech o transformaci 
vzdělávání v ČR a za jednu z nejvýznamněj-
ších sociálních inovací současného Česka.“  

– Ondřej Liška, bývalý ministr školství, ředitel Ashoka ČR 

„Oceňuji, že studenti nejsou lhostejní ke 
kvalitě svého vzdělávání a vážím si toho, že 
mohu být nápomocen změnám prostředí 
fakulty. Jsem rád, že se rodí jádro 
angažovaných studentů a věřím, že se bude 
dále rozšiřovat.“ 

– Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU v Brně 



   

Tým a organizace spolku 

Otevřeno je spolkem, naše organizace se tak řídí 
stanovami. Promýšlení celé struktury jsme 
věnovali na jaře 2016 hodně energie, výsledek stojí 
za to. Stanovy v jejich současné podobě jsme 
oficiálně přijali na ustavujícím Republikovém 
sněmu 7. května 2016 v  Praze. Kromě organizační 
struktury také definují povahu členství a  určují, že 
členem Otevřena může být každý, kdo se bude 
aktivně podílet na prosazování naší Vize.  

Jak funguje demokracie v Otevřenu? 

Smyslem celé naší organizační struktury je především zajištění 
demokratického fungování – tak aby bylo vždy jasné a transparentní, 
kdo, kdy, jak a o čem rozhoduje. 

Strukturu Otevřena tvoří celostátní vedení a jednotlivé pobočky (které 
mohou a nemusí být též zřízeny jako pobočné spolky, tedy s vlastní 
právní subjektivitou). Jednotlivé pobočky mají velkou autonomii ve své 
činnosti a jsou zcela samosprávné (vybírají si vlastní vedení). Od 
jednotlivých členů a jednotlivých poboček jsou pak odvozeny ústřední 
orgány, které mají jasně vymezené role a vzájemné vztahy. 

Fungování na všech úrovních tepe v rytmu akademického roku, členové 
jednotlivých orgánů jsou vždy voleni s mandátem od 1. července do 30. 
června. Pro stejné období je také koncepčně vedena veškerá činnost.   

http://otevreno.org/stanovy.pdf
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Každoroční shromáždění: Republikový sněm 

Vždy na jaře se koná celostátní Sněm, na kterém delegáti jednotlivých 
poboček volí vedení pro nadcházející akademický rok a diskutují 
nejdůležitější otázky spolku. Sněm je nejvyšším orgánem dle zákona. 

Vrcholný orgán: Republikové předsednictvo 

Nejvýše postaveným orgánem v průběhu roku je Předsednictvo, které 
schvaluje důležitá rozhodnutí (vznik poboček, rozpočet, programová 
koncepce apod.). V předsednictvu se potkávají šéfové poboček: 

– Dominik Levíček (MU) – předseda pobočky v Brně. 
– Jana Ruszó (UK) – předsedkyně pobočky v Praze. 
– Vojtěch Kuldan (UPOL) – předseda pobočky v Olomouci. 
– Tomáš Čurda (UJEP) – předseda pobočky v Ústí nad Labem. 
– Petr Setvín (ZČU) – předseda pobočky v Plzni (od 2017). 

Dalšími členy Předsednictva volenými Sněmem jsou: Veronika Matějová 
(předsedkyně, UK), Jiří Střípek (místopředseda, MU), Tomáš Bederka 
(MU) Tomáš Čakloš (MU), Karel Doleček (MU), Pavla Randáková (MU), 
Zuzana Režná (UK), Veronika Valínová (UK) a Matej Žitňanský (MU). 

Předsedy poboček dříve v roce 2016 též byly Hana Kuzníková (Olomouc) 
a Klára Ligurská (Ústí nad Labem). 

Výkonné vedení: Republiková rada Otevřena 

Rada je jmenována Předsednictvem a jejím úkolem je kompletní vedení 
Otevřena a koordinace aktivit na jednotlivých pobočkách. Radu tvoří: 

– Tomáš Čakloš (MU) – předseda a statutární orgán. 
– Daniel Pražák (UK) – místopředseda pro spolupráci s partnery. 
– Karel Doleček (MU) – vedoucí sekce pro organizační agendu. 
– Daniel Přikryl (MU) – vedoucí sekce pro vnější komunikaci. 
– Veronika Valínová (UK) – vedoucí sekce pro programovou podporu. 

Do prosince 2016, kdy došlo k obměně ve složení Rady, byli členy též: 

– Tomáš Bederka (UK) – místopředseda pro vnější komunikaci. 
– Matej Žitňanský (MU) – vedoucí sekce pro spolupráci s partnery. 
– Pavla Randáková (MU) – vedoucí sekce pro program. 

Checks and balances: Kontrolní a rozhodčí komise 

Vedle uvedených orgánů má Otevřeno též ustanovenu Kontrolní a 
Rozhodčí komisi pro revizi hospodaření a řešení případných sporů. 

Garance důvěryhodnosti: Dozorčí rada Otevřena 

Speciální externí uskupení nakonec představuje Dozorčí rada, která 
garantuje a hlídá, aby Otevřeno svou povahou dlouhodobě sledovalo 
cestu vytyčenou naší Vizí. Členy Dozorčí rady jsou: 

– Radka Wildová – bývalá děkanka Pedagogické fakulty a nynější 
prorektorka Univerzity Karlovy v Praze. 

– Zdeněk Slejška – výkonný ředitel společnosti EDUin. 

– Markéta Sedláková – členka Otevřena v Brně a členka akademického 
senátu MU a PedF MU. 

– Dalibor Neckář – člen Otevřena v Praze a člen akademického senátu 
UK a PedF UK.  

Náš tým tvoří 
celkem 75 členů 

 

Počty členů v jednotlivých městech (duben 2017). 

 

Brno: 29

Praha: 19

Olomouc: 
10

Ústí nad 
Labem: 10

Plzeň: 6
Liberec: 2



   

Hospodaření 

Činnost Otevřena stojí na dobrovolnících, kteří za 
svoji práci nepobírají žádnou odměnu. Přesto se 
pojí s  náklady na propagaci a základní provoz 
organizace, třebaže byly v  roce 2016 minimální. 

Jak jsme v roce 2016 hospodařili? 

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2016 probíhalo teprve zapisování 
spolku a zahájení formální činnosti, pohyb na nově zřízeném účtu 
Otevřena nastal až ke konci roku a byl poměrně skromný: 

Příjmy 

Příspěvek Pedagogické fakulty UK 2 500 Kč 

Dary přispěvatelů 11 155 Kč 

Příspěvky členů na výrobu triček 1 458 Kč 

CELKEM 15 113 Kč 

Výdaje 

Propagace a propagační materiály 4 440 Kč 

Cestovné 2 013 Kč 

Celostátní setkání (ubytování a občerstvení) 6 820 Kč 

Administrativní a kancelářské potřeby 255 Kč 

CELKEM 13 488 Kč  

Etický kodex financování 

V rozhodování, od koho a za jakých podmínek přijímat finanční 
podporu, jsou pro nás důležité pevné zásady. Abychom jim dali podobu 
přesných a transparentních pravidel, připravujeme začátkem roku 2017 
vlastní Etický kodex financování. Ten určuje, od jakých subjektů je pro 
nás přípustné, či nepřípustné peníze získávat, vymezuje zásady pro 
podobu konkrétní dohody a též stanovuje rozhodovací procesy, 
jimiž se celý proces posuzování řídí.   

Jak nás můžete podpořit? 

Do našich aktivit se pouštíme dobrovolnicky a často na vlastní 
náklady. Budeme velmi rádi, pokud se nás rozhodnete podpořit a 
cestu k inovacím pedagogického vzdělávání tak ulehčit. V případě 
dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám vysvětlíme více a 
nabídneme darovací smlouvu nebo potvrzení pro odečet z daní. 

Transparentní účet: 2701068373 / 2010 (Fio banka) 

 

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2701068373
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Co chystáme na rok 2017 

Zatímco čtete výroční zprávu z  roku 2016, 
svět se již dávno otočil a my právě pracujeme na 
nových projektech. Některé se již od  začátku roku 
pomalu rozbíhají, jiné jsou ve fázi plánování a 
příprav a některé další třeba teprve čekají, až se 
jich v týmu někdo chopí. Jisté ale je,  že ani 
v novém roce se rozhodně nudit nebudeme  a vody 
pedagogických fakult se budou vířit dál…  

Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů 

Jednu z nejvýznamnějších aktivit, jež právě připravujeme a v průběhu 
roku hodláme spustit, představuje vyhledávání a následná propagace 
příkladů té nejlepší pozitivní praxe, s jakou se jako studenti ve výuce 
setkáváme. Přijde nám totiž důležité vedle občasné kritiky především 
ukázat, jak si tedy vlastně kvalitní přípravu pedagogů představujeme. 
Už teď se těšíme radostí z představy, že budeme moci přispět k ocenění 
skvělé práce některých našich vyučujících a napomoci tomu, aby se 
takové inovace mohly šířit dál do světa. 

Sbírání studentských podnětů k výuce 

Již od vzniku Otevřena se snažíme zprostředkovávat fakultám zpětnou 
vazbu studentů. Aby jí bylo co nejvíce, pokoušíme se naše spolužáky 
pravidelně aktivizovat skrze nárazové kampaně v prostorách školy, ve 
kterých pokračujeme vždy zpravidla na začátku semestru. 

Propagace učitelství na středních školách 

Myslíme dopředu a přemýšlíme, jak pomoci fakultám, aby na ně chodili 
opravdu motivovaní studenti. Připravujeme tak kampaň, která 
středoškolákům ukáže, že učitelství může být jejich první volba.  

Konference Cesty absolventa 

25. dubna 2017 pořádá Otevřeno Brno ve spolupráci s Kariérním 
centrem MU a Pedagogickou fakultou půldenní konferenci zaměřenou 
na různorodost pracovních možností ve školských zařízeních. Na akci 
vystoupí absolventi, kteří se se studenty podělí o své zkušenosti z praxe. 

Setkávání studentů napříč ČR 

Nedílnou součást naší činnosti představuje pravidelné setkávání 
nejen za účelem práce na projektech Otevřena, ale též pro vzájemnou 
inspiraci a vzdělávání. V roce 2017 nás čekají hned 4 celostátní 
víkendová setkání: V březnu jsme strávili výjezdní víkend na chatě 
v Orlických horách, na stejné místo se chystáme vrátit opět v září. 
V termínu 28. dubna až 1. května pak proběhne v Brně 2. Republikový 
sněm Otevřena určený všem členům a v prosinci celý rok uzavřeme 
velkým inspiračním setkáním po vzoru minulého roku v Praze. 

Noc vzdělávání 

V úterý 9. května 2017 proběhne na vybraných pedagogických fakultách 
největší akce Otevřena v jarně-letním semestru. Dveře škol zůstanou 
otevřené i ve večerních hodinách a přivítají návštěvníky rozmanitých 
debat, seminářů, filmových projekcí nebo jiných doprovodných aktivit. 

Podpora studentského hodnocení výuky 

Běžnou součástí výuky na vysokých školách jsou studentské ankety a 
evaluace k jednotlivým předmětům. Jejich návratnost je ale nízká, spolu 
s fakultami tak usilujeme, aby je vyplňovalo čím dál tím více studentů. 

Cyklus akcí Začínající učitel 

Pro studenty pedagogických oborů je důležité setkávat se s učiteli 
z praxe a diskutovat s nimi úskalí nelehkých profesních začátků. Napříč 
ČR tak plánujeme nadále pokračovat v našem cyklu akcí a debat, do 
kterých zveme začínající učitele ke sdílení praktických zkušeností.
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