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Ocenění Zlatá stuha je u  nás každoročně udě-
lováno nejlepším autorům, překladatelům a ilu-
strátorům knih pro děti a  mládež. Soutěž je 
pořádána pod záštitou České sekce IBBY, Klu-
bu ilustrátorů dětské knihy, Obce překladatelů 
a Památníku národního písemnictví. V katego-
rii Výtvarný počin roku byla pro rok 2013 oce-
něna nevšední a  originální kniha Hlava v  hla-
vě Ondřeje Buddeuse a Davida Böhma, vtipně 
označovaná jako „první česká hlavopedie”. 

Publikace nabízí hravou vizuální formou 
vhled do lidské hlavy a obraz toho, co je s ní spo-
jeno. Ačkoli se zpočátku může zdát tematika „hla-
vy“ nezajímavá, opak je pravdou. Dvojice autorů 
představuje čtenáři hlavu jako středobod lidské-
ho vnímání a chápání v celé její šíři a rozmanitos-
ti, a to z různých perspektiv. Výsledkem je knížka, 
která v  sobě spojuje humor, poezii, zábavu i po-
učení a nutí k zamyšlení. Je hlava jen kulatá věc od 
ucha k uchu? Kdo jsem já? Kdo jsi ty? Jak se k sobě 
dostaneme, když chceme dát hlavy dohromady? Co 
všechno dokáže mozek? Odpovědi na tyto otázky 
jsou v knize pouze naznačeny a dávají dětskému 
čtenáři prostor pro jejich vlastní nalezení. 

Cílem autorů bylo uspořádat obsah způso-
bem, který bude blízký dětské imaginaci a myš-
lení, které je často útržkovité a tvořené různými 
odbočkami. Od konkrétního a  hmatatelného 
(oči, uši, nos) je směřováno k abstraktnímu (jak 
funguje mozek a co je vlastně ta „hlava v hlavě“), 
což je mnohdy doprovázeno vtipnými komen-
táři: „Hlava nemá moc ráda hlavu, která v  ní 
je, protože jí někdy radí blbě a pak dělá, že tam 
není. A vůbec si myslí, že je nějaká chytrá.“

Kniha by se dala rozdělit do tří oddílů. První 
z nich je věnován tomu, co je hlava z jazykové-
ho hlediska a idiomům. Druhá část se pojí s tím, 
co je na hlavě. Třetí část dává prostor k diskuzi 
a  k  vytváření nejrůznějších asociací spojených 
s tím, co je v hlavě (paměť, mozek, sny apod.). 

Textová složka je zastoupena různorodě, od 
krátkých básniček, přes prvky komiksu, k obec-
ně naučným encyklopedickým pasážím. Roz-
manitost literárních žánrů naznačuje, že publi-
kaci nelze zařadit mezi encyklopedie v pravém 
slova smyslu, nýbrž že patří spíše mezi hravé 
publikace pro celou rodinu.

Hlava v  hlavě je bohatě ilustrovaná. A  prá-
vě výtvarná stránka je dominantou tohoto díla. 
David Böhm, výtvarník, ilustrátor a  několika-
násobný finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého, 
vyobrazuje hlavu v  několika náhledech, např. 
jako kubistickou hlavu, která je vidět ze všech 
stran najednou, nebo ve formě rozkládací mapy 
Hlavozemě, v níž jsou humorně umístěny obce 
s  názvem Vráskov, Drbohlav, Smíchov, Soplín, 
Ječný Zrnín aj. 

Grafické zpracování knihy a její interaktivní 
pojetí ukazuje čtenáři, jak lze pracovat s knihou 

– objektem. Rozkládací mapy a plakáty, tvarova-
né stránky s výřezy společně s textem přinášejí 
více než jen několik postřehů o tom, jak funguje 
lidská hlava, a  dávají možnost nahlédnout na 
dané téma z více úhlů pohledu.

Knihu Hlava v  hlavě vydalo nakladatelství 
Labyrint, které ji doporučuje dětem od deseti 
let. Ty si v ní budou rády číst, prohlížet působi-
vé obrázky, a ještě se něčemu přiučí. Učitelům je 
kniha doporučována, neboť může být úžasným 
prostředníkem k  podporování imaginace žáků, 
dává prostor pro diskuzi a otvírá možnosti její-
ho dalšího využití, např. ve slohovém vyučování 
(popis, jak sestavuje detektiv podobu hledané 
osoby), vytváření mapy Hlavozemě (názvy obcí, 
měst, krajů apod.), využití v  dramatické (jaké 
je to být „hlavou v hlavě“) či výtvarné výchově. 
Navíc poskytuje žákům seznámení s dílem, které 
v současnosti patří mezi ty nejkrásnější u nás.

Mgr. Pavla Sýkorová

Každý má svou hlavu
Böhm, D. & Buddeus, O. (2014). Hlava v hlavě. Praha: Labyrint. 
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Novela školského zákona přinese 
změny pro učitele i žáky
Novela školského zákona, která by měla vejít 
v platnost 1. ledna 2015, přináší řadu změn. Re-
gistr pedagogických pracovníků, který by měl 
být spuštěn od roku 2016, nebude obsahovat 
konkrétní jména,  pouze obecné údaje o  věku, 
pohlaví, pedagogickém zaměření a  vzdělání. 
Měly by ho využít například pedagogické fakul-
ty, které tak snadněji  získají informace o  tom, 
jaká zaměření učitelů na školách v  různých re-
gionech chybějí. Novela dále upravuje vzdělává-
ní osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Až doposud byla podpora vázána na zdravotní 
diagnózu a byla dostupná jen dětem s vážnějším 
postižením. Novela zákona také umožní přijí-
mat do přípravných tříd základní školy všechny 
děti. Změnou je i to, že MŠMT ČR bude moci 
vyhláškami zakazovat prodej nezdravého jídla 
na školách. 

Školský ombudsman se ujal své funkce
Od 15. září 2014 působí na MŠMT ČR školský 
ombudsman, kterým se stal Eduard Zeman. 
Ombudsman je bývalý pedagog a  politik, v  le-
tech 1998–2002 působil jako český ministr škol-
ství. Na školského ombudsmana je možné obra-
cet se na adrese ombudsman@msmt.cz nebo na 
telefonu 234 812 211.

Světový den učitelů
Dne 5. října proběhly již po dvacáté oslavy 
Světového dne učitelů. UNESCO vyhlásilo Svě-
tový den učitelů v roce 1994 na podporu ideje, 
že učitelé jsou klíčem ke kvalitnímu vzdělávání. 
Neboť vzdělávání je tak dobré, jak dobří jsou 
učitelé. Je to druhý svátek věnovaný všem peda-
gogům, prvním z nich je březnový Den učitelů, 
který připadá na výročí narození J. A. Komen-
ského (28. 3. 1592). U příležitosti Světového dne 

učitelů začíná již 22. ročník ankety o nejoblíbe-
nějšího učitele v  České republice Zlatý Ámos. 
Nominace kandidátů na Zlatého Ámose probí-
há do 31. prosince 2014. 

ČR patří k zemím s nejnižším počtem 
osob bez vzdělání
V  České republice je, ve srovnání ze zeměmi 
OECD, nejméně dospělých lidí, kteří nemají 
žádné nebo mají jen základní vzdělání. Uká-
zalo to mezinárodní srovnání Education at 
a  Glance 2014. Alespoň střední vzdělání má 
v  České republice 92 procent lidí ve věku 25 
až 64 let, průměr v  zemích OECD je přitom 
75 procent. Mezinárodní šetření také ukázalo, 
že dvě třetiny Čechů dosahují stejného stupně 
vzdělání jako jejich rodiče a pouze 21 procent 
dosahuje vyššího stupně vzdělání. Stručné se-
známení s vybranými ukazateli mezinárodního 
srovnání je dostupné na webových stránkách 
MŠMT ČR.

K čemu vede opakování ročníku?
Zpravodaj PISA in focus 43 se zabývá otázkou 
opakování ročníku ve škole z důvodu špatného 
prospěchu. Řada výzkumů ukazuje, že opaková-
ní ročníku není efektivním řešením toho, že žák 
nezvládá učivo. Další rok studia vyžaduje další 
finance, žáci opakující ročník častěji nedokončí 
školu nebo stráví více let ve vzdělávacím systé-
mu a nezapojí se do práce. Zpráva upozorňuje, 
že opakování ročníku na prvním stupni sníží až 
o 60 % pravděpodobnost, že žák dokončí střední 
školu. V zemích OECD opakoval ročník alespoň 
jednou před dosažením 15 let každý osmý žák, 
u žáků ze sociálně a ekonomicky znevýhodněné-
ho prostředí to však byl každý pátý. PISA in focus 
je měsíčník shrnující vybrané aspekty vzdělávací 
politiky napříč zeměmi OECD. Dostupný je na 
webových stránkách http://www.oecd.org. 
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