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Úvod
Dostáváte studijní text, který vás provede soutěţními tématy. Texty obsahují odkazy na
internetové stránky, ve kterých jsou podstatné informace a videa.
Studijní texty - první část pro 6. – 7. třídu ZŠ a pro 8. aţ 9. třídu ZŠ první i druhá část.
Zástupce školy (pověřený pedagog) přihlásí školu do soutěţe na stránkách www.vcele.eu
(vlevo nahoře) a obdrţí potvrzení o zdařilé přihlášce a tyto studijní texty. Soutěţícím text
nahraje text do paměti flash nebo na jiné medium (CD, disketa ...). Texty bude moţné
zároveň stáhnout od 10. 10. 2011 z internetových stránek www.vcele.eu do svého počítače.
Texty ke studiu
Ţáci mají 31 dnů, od 10. 10. do 11. 11. 2011, na prostudování textů a internetových odkazů.
Mohou se ptát odborníků, rodičů, učitelů nebo přítele „na telefonu“. Při studiu si vytváří
svoje vlastní poznámky = „tahák“, který pouţijí při testu.
Test proběhne od 11. 11. 2011 do 14. 11. 2011.
V určenou hodinu shromáţdí pověřený pedagog ţáky. Soutěţící dostanou od pedagoga
otázky a odpoví na ně. Otázky mají tři volitelné odpovědi, z nichţ jedna je správná. Při
vyplňování otázek textu ţáci nesmí pouţít studijní materiály, ale kaţdý ţák si můţe pouţít
svoje vlastní poznámky = tahák.
Vyhodnocení testů
Pověřený pedagog obdrţí správné odpovědi, které předá porotě. Porota porovná odpovědi
ţáků se správnými odpověďmi a vyhodnotí soutěţ v jednotlivých kategoriích.
Reprezentační týmy
Z vítězů jednotlivých kategorií (6. aţ 9. třída) si sami ţáci nebo porota vytvoří čtyřčlenné
týmy - z kaţdého ročníku jeden soutěţící, které budou reprezentovat školu v krajském kole.
Týmy si zvolí svůj název a pedagog přihlásí (do 8. 12. 2011) jednotlivé týmy do krajského
kola této soutěţe.

Vytvořte vlastní nebo upravený projekt v programu Scratch a předveďte porotě.
Poznamenejte si důleţité myšlenky, abyste mohli ze svých poznámek odpovědět na otázky
testu. Otázky obdrţíte 11.11.2011.
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Začínáme v pralese
Abychom si vysvětlili, za jakých okolností umí skromný člověk ţít v souladu s přírodou,
podívejme se na zajímavý dokument České televize pana Dr. Pavla Bezoušky.
Připravte si tužku a papír na své poznámky. Připojte se na internet a podívejte se na
dokumentární film „Odcházíme z ráje“.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123227376-opoustime-raj/
Film trvá asi 53 minut. Nemusíte jej shlédnout najednou, ale je to lepší.
Vše, co potřebuje člověk k přeţití, je v přírodě zdarma. To ovšem neznamená, ţe se to dá
získat snadno. Pouze za to nemusíme platit.

Pračlověk ţil v tlupách v souladu s přírodou. O svoje potřeby nutné k přeţití se postaral sám
se svojí tlupou. Příroda mu poskytovala vše, co potřeboval, vzduch, vodu, jídlo, teplo,
spánek i partnera či partnerku.
Mimo své fyziologické potřeby, které mu umoţnily přeţít, má však člověk i další potřeby,
potřeby vyššího řádu. Mezi ně patří „potřeba jistoty a bezpečí“, „společenské potřeby“,
„potřeba uznání“ a „potřeba seberealizace a ocenění“.
Tlupa, ve které pračlověk ţil, mu mnohé z těchto ţivotních potřeb dopřávala. Dělba práce
v tlupě rozdělila lidi na lovce, sběrače a hlídače dětí a ohňů. Později se rozdělili na
chovatele domácích zvířat a pěstitele rostlin. Ještě později vznikla řemeslná výroba (výroba
šatů, bot, nářadí, nádobí…). Další informace Viz:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida
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Výměnný obchod
Nejdříve se lidé soustředili na chov zvířat, na pěstování různých rostlin a výrobu nejrůznějších
nástrojů a nářadí, vznikly podmínky pro směnný obchod. „Ten uměl to, a ten zas tohle“. Předkové
své potřeby uspokojovali směnou zboţí a sluţeb. Něco za něco. Jak však vyměnit králíka za koně?
Kolik králíků za jednoho koně?
Vraťme se ještě na chvilku do minulosti. Vznikl otrokářský řád, kdy se otrokář staral o své otroky,
kteří pro otrokáře pracovali. Otrok nebyl svobodný. Patřil svému pánovi – otrokáři, který se o něj
dobře nebo špatně staral.
Potom přišel feudalismus. Feudálové vlastnili majetek (pole, louky, lesy) a pronajímali
(propachtovávali) ho svým poddaným. Poddaní byli svobodní a pracovali na majetku svého
panovníka, aby přeţili. Za tento pronájem museli odvádět „desátek“ svému panovníkovi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Des%C3%A1tek

Poptávka po výrobcích se zvyšovala. Zvyšovala se výroba. Obchod kvetl. S rozšiřujícím se
obchodem vznikla potřeba univerzální směnné jednotky. Po různých pokusech platit škeblemi,
kameny, drahými kovy (stříbro, zlato), vznikly peníze – mince. Později vznikly papírové peníze.
Vznikly státy a státečky. Republiky a kníţectví. Lidé ţili a pracovali. Stát vynakládal peníze na jejich
bezpečnost, vzdělání a zdraví. Stavěl silnice, mosty, školy, nemocnice. A obchod vzkvétal. Současní
lidé bydlí v domech s vodovodem, s kanalizací a odvozem odpadků. Do bytů byla zavedena elektřina
a plyn. Zkrátka pohodlí a vyšší ţivotní úroveň.

Ţivot v civilizaci
V civilizaci si základní ţivotní potřeby kupujeme za peníze. Proto se musíme snaţit peníze získat.
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Známe čtyři zdroje příjmů. Na levé straně je to zaměstnání a ţivnost (samostatně výdělečná osoba =
OSVČ). A na pravé straně majitel podniku nebo investor.

Různé zdroje příjmů
V naší společnosti lidé potřebují příjmy, potřebují k přeţití a udrţení svojí ţivotní úrovně peníze.
Toto uspořádání významně odlišuje tyto čtyři zdroje příjmů. Odlišují se nejenom popisem v obrázku,
ale i tokem peněz a daňovým zatíţením.

Levá strana mapy - Výše příjmu v zaměstnání je závislá na vzdělání a na oboru, ve kterém
pracujeme. Úspěšnost v přijímacím řízení o zaměstnání je závislé také na praxi v oboru a
výjimečných znalostech uchazeče o zaměstnání. Zaměstnanec a ţivnostník jsou omezeni časem. Bez
jejich aktivní účasti se práce a peníze nekonají. Avšak den má pouze 24 hodin. Pokud není práce,
nejsou peníze. Pokud jsou úspěšní, tak jim úspěch bere čas, protoţe pracují víc neţ osm hodin denně.
Vzhledem k tomu, ţe jejich práce je závislá na čase, je jejich příjem peněz omezen. Navyšování
příjmů na levé straně mapy je těţké, protoţe den má pouze 24 hodin.

Pravá strana mapy = Majitel podniku a investor omezeni časem nejsou. Pokud jsou úspěšní, tak jim
úspěch přináší volný čas. Navyšování příjmů na pravé straně mapy je snazší. Vyšší příjmy
umožňují další investice do penězonosičů, přinášejí další peníze.
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AKTIVNÍ PŘÍJEM
K tomuto druhu příjmů se váže náš osobní čas.
Jsou to všechny druhy příjmů, které
dosahujeme svojí vlastní prací. Tedy především
se jedná o mzdu, odměny, bonusy, provize
apod.

Zde pracujeme a prodáváme svůj čas za
peníze.
Platí zde: nebudeme-li chodit do práce,
nebudeme dostávat žádnou mzdu.
PASIVNÍ PŘÍJEM
Svojí aktivní činností a svými penězi vytvoříte PENĚZONOSIČE, které přinášejí peníze bez
toho, aby se vázaly na osobní čas. PENĚZONOSIČI PRACUJÍ NA NÁS. Patří sem
například příjmy z penězonosičů, to znamená peníze z podílu na firmách, autorský honorář,
licenční poplatky, nájemné, úroky, dividendy, kapitálové výnosy, atd.
Z logiky věci vyplývá,
ţe je dobré zaměřit se
v průběhu ţivota na
penězonosiče a na
PASIVNÍ příjmy.
V podstatě bychom
měli umět přeměňovat
AKTIVNÍ PŘÍJMY na
PASIVNÍ PŘÍJMY a
postupně přesouvat své
"já pracuji pro peníze"
na "peníze pracují pro
mě".

Pasivní příjmy mají i jiné výhody. Ve většině případů se z pasivních příjmů neodvádí
zdravotní ani sociální pojištění a často jsou zdaněny i niţší sazbou daně z příjmů.

Naší budoucnosti sluší nejenom vyšší příjmy, ale i rozumné výdaje.
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Nutné a ostatní výdaje
Finanční úspěch moudrých hospodářů je založen nejenom na příjmech, ale i na výdajích.
Poučme se od moudrých lidí. Moudří lidé mají dva druhy výdajů.
Nutné výdaje jsou určeny pro přežití a zabezpečení naší životní
úrovně.

Ostatní výdaje jsou na našem rozhodnutí.

Víme, jak nakládají s výdaji moudří lidé. Snaţí se mít v OSTATNÍCH VÝDAJÍCH dost peněz, aby
se mohli rozhodnout, kolik peněz dají na jednotlivé druhy ostatních výdajů.

1. Spoří na zvýšení ŢIVOTNÍ ÚROVNĚ.

2. Spoří na budoucí investice. BUDOUCNOST!

3. Spoří na DOBROČINNOST.

Co vlastně nakupujeme? Ať se jedná o vzdělání, jídlo, oblečení nebo byt, nemovitosti,
nakupujeme majetek.

Penězoţrouty – nakupujeme, abychom přežili a zvýšili
svoji životní úroveň.
Penězonosiče – pořizujeme, abychom vybudovali vlastní
zdroj příjmů.
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Majetek můžeme nakreslit následovně: Váhy
znázorňují, že v průběhu života bychom měli
dbát na vyvážený nákup, jak penězožroutů,
tak penězonosičů.
Majetek, který přináší peníze do naší kapsy,
nazýváme penězonosičem.
A majetek, který nám naše peníze žere, je
penězožrout.
MAJETEK nazývají ekonomové a účetní AKTIVA

MAJETEK = AKTIVA
Nezapomeňme, ţe MAJETEK nebo PENÍZE nejsou hlavním měřítkem kvality ţivota. Mnozí
lidé proţijí šťastný ţivot bez velkého majetku, protoţe vědí, ţe největším „bohatstvím“ je
volný čas a jeho smysluplné vyuţití.
Robert Kiyosaki říká: „Peníze nejsou to nejdůleţitější v ţivotě – ale zdá se, ţe ovlivňují
všechno, co důleţité je.“
Umět se vypořádat s oběma hledisky, kterými jsou čas a peníze, nám můţe přinést naše
skromnost a finanční vzdělání. Mnoho finančně vzdělaných a „bohatých“ lidí ví, ţe „Peníze
jsou pouze myšlenka!“
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Uveďme si jednoduchý příklad penězonosiče. Rodina pana Černého má pozemek u hlavní
silnice. Rozhodla se navýšit rodinný příjem z reklamních panelů, které umístí na svém plotě.

Nejlepší je vlastní plot a vlastní cedule. Ale i plot se dá pronajmout …
Pan Černý vyrobil panely a připevnil je na plot. Paní Černá sehnala firmy, které si na panely
připevnily reklamu. Kaţdá firma platí měsíčně 1000 korun. To znamená, ţe rodina pana
Černého mají navýšený měsíční příjem o 3 x 1000 = 3000 korun za měsíc.
Jiný příklad penězonosiče:
Parkoviště přináší měsíčně peníze
Kaţdý asi nemá moţnost vytvořit na
svém pozemku parkoviště. Ale můţe si
vhodný pozemek pronajmout.

Sluneční elektrárna připojená na
elektrorozvodnou síť dodává elektřinu do
rozvodné sítě a přináší měsíčně peníze.
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Za co nakupujeme a jak to evidujeme
Za co kupujeme majetek? Za peníze. Za NAŠE PENÍZE nebo CIZÍ PENÍZE. Coţ je KAPITÁL!
Někdy se pouţívá pojmenování PASIVA.

Rozlišujeme NAŠE PENÍZE a CIZÍ PENÍZE.

Nákupy majetku (penězonosičů a penězoţroutů)
bychom měli evidovat.
Nakupujeme za NAŠE PENÍZE nebo CIZÍ –
PŮJČENÉ PENÍZE.
Účetní a ekonomové nazývají KAPITÁL slovem
PASIVA

KAPITÁL = PASIVA
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Rozvaha neboli bilance.
Majetek stojí peníze. Majetek se skládá z PN a PŢ. Museli jsme ho koupit za = kapitál = NAŠE
peníze anebo CIZÍ peníze. Stav majetku
Jedná-li se o přesně ohraničené období, pak:
Hodnota nakoupeného MAJETKU (penězonosiči a penězožrouti) se rovná vydanému
KAPITÁLU (cizí peníze a naše peníze).

Nakoupená a prodaná AKTIVA (MAJETEK) se v daném období rovnají utraceným a přijatým
penězům KAPITÁLU (PASIVŮM).

CIZÍ PENÍZE a KORUPCE
Korupce, úplatek, špinavé peníze, nečestné jednání
Korupce je nelegální peněţní úplatek nebo poskytnutá sluţba někomu, od koho plátce chce
upřednostnit nebo díky tomu získat jinou výhodu před ostatními. Korupce vede
k nezaslouţenému obohacení a je pro celou společnost velkým problémem. Neměla by být
ničím normálním.
Všichni nyní víme, ţe rozvaha ROZVAHA (BILANCE) popisuje, za co jsme MAJETEK
(AKTIVA) nakoupili.
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U někoho, kdo získal majetek nelegálně, potom rozvaha nesouhlasí. Majetek se nerovná
vynaloženému kapitálu – tj. vlastním a cizím zdrojům.
Protoţe tito lidé nemohou doloţit legální příjmy, někteří se vymlouvají, ţe si majetek koupili
za CIZÍ PENÍZE.

Tok peněz
Obrázky výsledovky a rozvahy nám umožňují znázornit toky peněz.

Do PŘÍJMŮ směřují peníze z našich zdrojů příjmů. Od PŘÍJMŮ odečteme VÝDAJE.
Červené šipky znázorňují, jak NAŠE PENÍZE vydáváme za PENĚZOŢROUTY, které
potřebujeme k přežití a udržení naši životní úrovně.

Druhý obrázek
znázorňuje tok peněz při
nákupu
PENĚZONOSIČŮ.
PENĚZONOSIČI přináší
peníze – pasivní příjem
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Finančně nevzdělaní a málo moudří lidé si půjčují peníze a kupují si za ně penězožrouty.
Tok peněz špatného dluhu.
Penězožrouty sice
potřebujeme k životu,
ale nevytvářejí zdroj
příjmů. Naopak nám
peníze vytahují
z kapsy.
Tok peněz jsme zvýšili
špatným dluhem
(červené šipky).
V evidenci jsme si
pouze poznamenali,
z jakého zdroje jsme
nakupovali.
Poznámka 1.: Nezapomeňte, že cizí peníze musíme jednoho dne vrátit včetně úroků.
Poznámka 2.: Obrázek je zjednodušený, ve skutečnosti se půjčka eviduje již
v okamžiku poskytnutí a ne v okamžiku utrácení. Pro nás je však podstatná samotná
skutečnost její evidence mezi cizími penězi (neboli vypůjčeným kapitálem).
Příklad dobrého dluhu a pasivního příjmu.
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Investor investuje do svého majetku cizí peníze. Investuje půjčené peníze, které splácí
z nájemného. Za cizí peníze koupí nemovitost a dluh splácí z cizích peněz – peněz
(spokojeného) nájemníka.
Pokud je nájemné vyšší než splátka, může investor spořit do „prasátka“ na nepředvídané
výdaje.
Tok peněz u dobrého a špatného dluhu. Obrázek ukazuje tok peněz dobrého a špatného
dluhu.
Dobrý dluh, investice
do penězonosiče,
přináší pasivní
příjem.

Špatný dluh,
půjčené cizí peníze,
utracené za nákup
penězožroutů, žádné
peníze nepřináší.

http://www.denfinancnigramotnosti.cz/clanky/skola-financni-gramotnosti:-jak-si(ne)pujcovat-41
http://www.denfinancnigramotnosti.cz/clanky/skola-financni-gramotnosti:-uvery-a-pujcky%E2%80%93-proc-je-tak-dulezite-rpsn-42
Všimněte si rozdílu v myšlení. Rozdíl mezi přístupem ZAMĚSTNANCE a ŢIVNOSTNÍKA,
kteří touží po vyšších příjmech ze své aktivní pracovní činnosti a přístupem MAJITELE a
INVESTORA, kteří se snaží budovat AKTIVA. Jinak řečeno MAJETEK.
Pokud máte příjmy a
majetek, tak si
můžete půjčit peníze
od banky. Půjčíte-li si
peníze na nákup
penězonosiče
zvyšujete tok svých
pasivních příjmů.
To znamená, že i
ZAMĚSTNANEC a
ŢIVNOSTNÍK mají
stejné cíle jako MAJITEL a INVESTOR, ale volí jinou cestu.
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MAJITELŮM a INVESTORŮM pomáhá získat AKTIVA (MAJETEK) DOBRÝ DLUH. Pokud
umíme rozlišit ŠPATNÝ a DOBRÝ DLUH jsme na dobré cestě umět pracovat s DOBRÝM
DLUHEM.
ZAMĚSTNANEC a ŢIVNOSTNÍK se mohou stát MAJITELEM i INVESTOREM.
Poznámka:
Některé typy MAJETKU se mohou s časem zhodnocovat. Samotné PENÍZE naopak téměř
vţdy podléhají znehodnocení = INFLACI.
Známý americký multimilionář, spisovatel a propagátor finančního vzdělávání navštívil
v roce 2011 jiţ podruhé Prahu. Zde je uvedena část z rozhovoru:

Do čeho investuji (Robert Kiyosaki)
„Obchoduji po celém světě, takţe obchodní příleţitosti vidím všude.
V současné chvíli stavím měděné doly v Argentině a Kanadě. Právě
jsem koupil více neţ 1100 bytů v Texasu. Další investicí je dobrá
práce s dluhy. Pokud má někdo silné finanční vzdělání, určitě
ví, že jsou dva druhy dluhu, dobrý a špatný. Většina lidí má právě
ten špatný dluh, a to je dělá ještě chudšími.“
A dodává „Já sám mám okolo 200 mil. dolarů dluhu, ale je to dobrý
dluh, který mě činí bohatším. To je výhoda mé finanční
gramotnosti, …“.
Podívejte se na videa na internetu:
http://czblog.cz/robert-kiyosaki-bohaty-tata-chudy-tata-online-video/
PAMATUJ!
I při využívání dobrého dluhu se dá přijít o majetek a peníze. K zajištění dobrého dluhu je
dobré mít velmi dobré finanční vzdělání. Stále platí, že banky rády půjčují peníze těm lidem,
kteří je mají. Ti kdo mají majetek a peníze, mohou nahradit výpadek pasivních příjmů
(dobrého dluhu) jinými – rezervními zdroji peněz.
Záznam vystoupení Roberta Kiyosakiho v České televizi.
http://www.youtube.com/watch?v=BiP2v26xrvo
Aktivní a pasivní příjem: Animovaný film „Penězovod“ – Příběh Bruna a Pabla.
Napište si poznámky z následujícího příběhu:
http://www.e-start.cz/cs/financni-gramotnost/penezovod.html
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Inflace ţere hodnotu našich peněz
Inflace je proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly. Přečtěte
si o inflaci.
http://www.penize.cz/inflace/92538-inflace-zahubi-vase-uspory
http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod7/spip.php?rubrique14
Většina dospělých, ať jiţ občanů nebo finančních poradců, si neuvědomují, jak moc jim
inflace uţírá z jejich peněz. Věděli jste, ţe za 10 nebo 15 let Vám inflace umí ukrojit aţ
polovinu peněz z vašich úspor?

INVESTOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ PENĚZ
Podívejte se na následující stránky a poznamenejte si možnosti zhodnocení vložených
peněz.
http://www.goldengate.cz/stribro/
http://www.denfinancnigramotnosti.cz/clanky/skola-financni-gramotnosti:-uvod-doinvestovani-44

Finanční svoboda
Tok peněz: Pokud pasivní příjmy z vlastních penězonosičů jsou větší nebo rovny nutným
výdajům, stáváme se finančně svobodní.

PASIVNÍ PŘÍJMY > NUTNÉ VÝDAJE
Finanční
svoboda
začíná při
pokrytí
NUTNÝCH
VÝDAJŮ
PASIVNÍMI
PŘÍJMY.
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Investice do penězonosičů znamená, ţe se něčeho vzdáváme proto, abychom získali
něco v budoucnosti.
Pasivní příjem znamená, ţe jsme udělali něco pro další příjem peněz, aniţ bychom museli
těmto příjmům věnovat mnoho času.
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Finanční samostatnost
Tok peněz: Pokud pasivní příjmy z vlastních penězonosičů jsou větší nebo rovny
celkovým výdajům, stáváme se finančně samostatní.

PASIVNÍ PŘÍJMY > CELKOVÉ VÝDAJE
Pokud máme dostatek vlastních finančních zdrojů, které pokryjí NUTNÉ i OSTATNÍ
VÝDAJE, potom jsme finančně samostatní.

Mnoho lidí má vlastní finanční zdroje a nemusí, ale může, chodit do zaměstnání. Jejich
vlastní finanční zdroje pasivních příjmů jim umožňují být finančně nezávislými na aktivních
příjmech.
Pro mladé lidi, finančně vzdělané a zprvu skromné (skromnost je předpoklad naší dobré
budoucnosti), to není tak velký problém. Vyuţívání DOBRÉHO DLUHU a spořením na
BUDOUCNOST (investice do penězonosičů) si tuto cestu významně usnadní.
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Textová část 8. aţ 9. třída
Internetové odkazy:

Porovnejte výnosnost investice
Připravte si tuţku a papír na své poznámky. Připojte se na internet a na následující adrese
najdete UKÁZKOVÝ VÝPOČET VÝNOSNOSTI TERMÁLNÍHO SYSTÉMU A
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY. Napište si poznámky z následující stránky:
http://www.zlatastrecha.cz/ukazkovy-vypocet/

Zjistěte výhodnost pravidelného spoření a pravidelné investice do komodit (zlato a stříbro).
http://www.goldengate.cz/sporeni/

Vytvořte své poznámky k investování
http://www.denfinancnigramotnosti.cz/clanky/skola-financni-gramotnosti:-uvod-doinvestovani-44

Porovnejte, jak vám běžný účet požírá peníze. Podívejte, jak se ztrácí
http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=710514

Vyzkoušejte si výhody pravidelného spoření
http://www.pravidelneinvestovani.cz/spocitejte-si-castku/

18

E-mail šestnáctileté Barborky tátovi na Nový Zéland:
Ahoj tati,
dozvěděla jsem se, ţe počítač vyhrává nad člověkem šachové partie a tento rok porazili superpočítač
jménem Watson v americké znalostní soutěţi Jeopardy! (RISKUJ!) dva její dosud nejúspěšnější
chlapíky.
http://www.myrobot.cz/news/umela-inteligence-pocitac-poprve-porazi-cloveka/
http://www.cnews.cz/ibm-watson-v-televizni-soutezi-rozdrtil-oba-lidske-soupere-video
Od tebe vím, ţe nejdůleţitější částí počítače je mikroprocesor. Na internetu jsem našla zprávu o úplně
novém procesoru:
http://tech.ihned.cz/veda/c1-52609450-ibm-ukazalo-pocitacovy-cip-ktery-se-chovapodobne-jako-lidsky-mozek
Dokonce jsem našla nové typy počítačových pamětí, které budou stokrát rychlejší neţ dnešní flash
disky.
http://tech.ihned.cz/c1-52213710-pocitace-budou-rychlejsi-ibm-vytvorilo-rychlejsipocitacovou-pamet
Kosmonauti si sebou berou na ISS vesmírného robota Robonaut R2.
http://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=10396
Brácha říká, ţe za deset - dvacet let budou inteligentní roboti běţně pracovat 24 hodin denně. Budou
pracovat nejenom v týdnu, ale i v sobotu, neděli a o svátcích. Nebudou zakládat odbory, nebudou mít
nemocné děti. Roboti asi budou původem ze zahraničí, nebudou Češi, a tudíţ nebudou voleni
do politických funkcí.
Proč to vše popisuji. Dočetla jsem se, ţe do důchodu půjdu v 72 letech.
Chtěla bych se tě, tati, zeptat. Co se mám nyní učit, abych měla šanci být ve svých 36 letech ještě
zaměstnaná.
S úctou Tvoje Barborka

E-mail: odpověď táty, Barborce do Čech:
Zdravím Tě, milá Barborko.
To, ţe počítače vyhrávají nad inteligentními lidmi, je sice první krok k inteligentním robotům, ale
stále výsadou člověka je tvořivost a kladení otázek, nikoliv jejich zodpovídání. Bude to ještě pár let
trvat, neţ roboti předčí člověka v jeho tvořivosti.
A ptáš-li se, co se máš učit. Důleţité je nestát! Vzpomeň si na Jana Nerudu a jeho sbírku Zpěvy
páteční:
kdo chvíli stál, již stojí opodál,
den žádný dvakráte se nenarodí,
čin dvakrát nezraje - jen dál, jen dál!

Jan Neruda - ve své sbírce Zpěvy páteční.

http://www.czech-language.cz/fiction/neruda/bas.html …
Posílám ti své poznámky a výpisky, jako odpověď na Tvoji otázku, co se máš učit.
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Věk informací, tvořivosti a technologických změn
"V okamžiku, kdy se člověk přestává učit nové věci, začíná být starý. Bez ohledu na
to, kolik mu je let." - William James - americký psycholog

Schopnost konkurence znamená nezaspat pokrok. Prostřednictvím internetu můţeš
zdarma zjistit nejnovější trendy v oborech, které se mohou stát vaším budoucím
podnikáním nebo dobře placeným zaměstnáním. Prokládám poznámky některými
vybranými odkazy.

Budoucnost (Umělá inteligence a nové technologie).
„Kolem roku 1980 se hodně mluvilo o přechodu od průmyslové
společnosti k informační společnosti. V roce 1990 lidé začali hovořit o
znalostní společnosti s tím, ţe informace jsou užitečné pouze v
případě, že jsou transformována na znalosti.“ Říká Mitchel Reznick
a pokračuje.
„Ale jak to vidím já, znalost sama o sobě nestačí. V dnešním rychle se
měnícím světě musí lidé neustále přicházet s tvořivým řešením
nečekaných problémů. Úspěch je zaloţen nejen na tom, co znáte, nebo
jak co víte, ale na schopnosti myslet a jednat tvořivě - kreativně. Stručně
řečeno, nyní žijeme v tvořivé společnosti.

Bohuţel, jen málo současných škol se zaměřuje na pomoc studentům v rozvíjení jejich
tvořivé - kreativní osobnosti. Studenti nejsou často připraveni na výzvy, s kterými se setkají
po ukončení studia ve svém pracovním i osobním ţivotě. Mnozí studenti se učí řešit
konkrétní typy problémů, ale nejsou schopni se přizpůsobit a improvizovat v reakci na změny
a neočekávané situace, které nevyhnutelně vznikají v dnešním rychle se měnícím světě.
V laboratořích MIT Media Labs vznikají dvě technologie vyvinuté výzkumnou skupinou pod
vedením Mitchela Reznicka. Cílem projektu je pomáhat lidem rozvíjet jejich kreativní
osobnost. Tyto dvě technologie, první nazývaná Crickets (cvrčci) a druhá nazvaná Scratch
(škrábání), jsou určeny na podporu "Tvůrčí myšlenkové spirály."
(Mitchel Reznick vede kolektiv spolupracovníků na univerzitě v Massachusetts (USA). Jeho
příjmení moţná trošku napovídá o jeho původu.)
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V tomto procesu
„tvůrčí myšlenkové
spirály“ si člověk na
základě své představy
vytvoří projekt,
s kterým si „hraje“,
zveřejní své výtvory na
internetu, sdílí své
nápady s ostatními a
přemýšlí o své
zkušenosti. Vše vede k
představě nových
nápadů a nových
projektů.
Obrázek "Tvůrčí myšlenková spirála".

Studenti prostřednictvím tohoto tvůrčího procesu se znovu a znovu učí rozvíjet své vlastní
myšlenky, vyzkouší je, experimentují s alternativami a vytváří nové nápady na základě své
zkušenosti.
Nové technologie hrají dvojí roli v kreativní společnosti. Na jedné straně šíření nových
technologií zrychluje tempo změn a vytváří potřebu tvořivého myšlení ve všech oblastech
lidského ţivota. A naopak tyto nové technologie jsou-li řádně navrţeny a pouţívány,
vytvářejí předpoklad, pomáhat lidem rozvíjet jejich osobní tvořivost, aby byli lépe připraveni
na ţivot ve tvořivé společnosti.

CRICKETS =) CVRČCI
Dnešní svět je plný objektů, které vnímají a reagují:
Dveře, které se automaticky otevírají, pokud k nim
přijdete. Nebo osvětlení na schodišti, které se
automaticky zapne, kdyţ přicházíte, a po vašem
odchodu
se
automaticky
vypne.
Podobně
zabezpečovací zařízeni, které osvítí a vyfotografuje
zloděje, odešle jeho fotografie mobilním telefonem
majiteli objektu, eventuálně odešle vše na policii.
Obrázek Cvrčci jsou elektronické obvody: snímače světelné čidlo, dotykový senzor, zvukový senzor,
senzor tlaku, nebo výstupy - barevné světlo,
reproduktory, numerické zobrazení, elektromotorek.

Cvrček je navrţen tak, aby to změnil. Děti mohou ke cvrčkovi připojit světla, motory,
senzory, potom programují své výtvory, aby se motory roztočily, světla zapínala a přehrávala
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se hudba. Děti mohou vyuţít cvrčky a vytvořit všechny druhy interaktivních vynálezů:
Hudební plastiky, interaktivní šperky, tančící zvířata, interaktivní komixy, animované obrazy
či scénky nebo interaktivní modely. Postupně se děti učí důleţité znalosti z přírodovědných a
technických oborů. Lépe porozumí interaktivním objektům na světě, které jsou kolem nich.
http://www.picocricket.com/whatisit.html
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=dyyypV_26WY (a mnoho dalších … )

SCRATCH =) ŠKRÁBÁNÍ
Scratch je nový programovací jazyk, který umoţňuje snadno vytvářet interaktivní příběhy, hry
a animace - a podělte se o své výtvory s ostatními uţivateli na webu.
Jistě znáte hru PUZZLE. Z různě tvarovaných
kousků, které do sebe zapadají, skládáte postupně
celý obraz. Podobně je tomu u „hry scratch“.
Autoři se inspirovali na diskotéce u dýdţejů, kteří
při pouštění hudby z desek pouţívají škrábání
přenoskou po gramofonové desce. Proto škrábání –
scratch.
Scratch jsou „Programové tvarované cihly“ nebo
(chcete-li) programovací jazyk pro ţáky, který umoţňuje snadno vytvořit vlastní interaktivní příběhy,
animace, hry, hudbu i drobná umělecká dílka a sdílet je s ostatními na internetu. Primárně je určen
pro mladší ţáky, ale vyuţití najde i ve středních školách, v práci vyučujících a i u ostatních zájemců
o tvůrčí činnost - začátek programování.
Program můţete si jej zdarma stáhnout (nepovinný dotazník k vyplnění lze přeskočit). Po staţení a
instalaci programu se automaticky nastaví čeština (pokud ne, přes symbol glóbu proveďte volbu
jazyka). K dispozici máte některé příručky v češtině.
Registrací na webových stránkách získáte moţnost zveřejňovat své práce, účastnit se diskuzí a
vyuţívat podporu. K 21. 9. 2011 je zveřejněno 2 031 001 projektů.

V programovacím vizuálním prostředí Scratch můţete vytvářet interaktivní multimediální
prezentace, hry a applety. Vlastní projekty můţete prezentovat na webových stránkách s
podporou Javy nebo společně s ostatními uţivateli programu na domácích stránkách
programu Scratch. Programování nevyţaduje znalosti skriptovacího jazyka, neboť své
projekty vytváříte z předpřipravených částí programu přetahováním do dialogového okna. A
to včetně podmínek, zvuků a další prvků.
Například děti ze Singapuru vytvořily projekt ve stylu televizní reality show „Umíte tančit?“,
kde vyzvaly ostatní uţivatele, aby vytvořili tančící postavičku. Diváci pak volili svého
favorita a vybrali vítěze za pomoci vyřazovacího systému. Další skupina vytvořila online
televizní zpravodajský pořad nazvaný „Scratch News Network“, kde animovaná kočička
jménem Scratch, která je logem celého projektu, uváděla novinky z vývojářské komunity.
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Toto spustilo celou řadu zpravodajsky orientovaných projektů. A uţivatelka, která vytvořila
oceňovanou postavičku ve stylu animace, začala nabízet rady ostatním uţivatelům, jak
mohou udělat podobné ilustrace. Pak uspořádala soutěţ a vítězné postavičky si zahrály roli v
jejím sitcomu, který zveřejňuje na internetových stránkách.
Učení ve tvořivé (kreativní) společnosti

Dnešní studenti vyrůstají do světa, který je velmi odlišný od světa jejich rodičů a prarodičů.
Chce-li uspět v dnešní kreativní společnosti, musí se studenti naučit myslet tvořivě,
systematicky plánovat, kriticky analyzovat, spolupracovat, jasně komunikovat, vytvářet
iterativní modely, a učit se průběţně celý ţivot.
Doufám, Barborko, že jsem nastínil cestu k doplnění současného vzdělání nejenom pro
tebe, ale i pro tvé vrstevníky. Ať už se budeš věnovat jakémukoliv oboru, budeš potřebovat
rozumět světu kolem sebe. Pokud budeš umět matematiku, fyziku a programování, můžeš
se naučit modelovat projekty ze svého oboru, třeba přírodovědy nebo společenských věd.
Mohu tě ubezpečit, že tyto znalosti nemá každý. Tvoje uplatnění v podnikání nebo
zaměstnání skutečně nebude mít velkou konkurenci.

Začínáme s Scratchem
1) Stáhni si program Scratch do svého počítače. Máš-li počítač s operačním
systémem Windows, vyberte si ke staţení „Scratch instalátor pro Windows“.
Pro operační systémy Linux nebo počítač Apple najdeš příslušnou aplikaci.
http://scratch.mit.edu/ (vpravo nahoře nastav češtinu) nebo přímo na stránce:
http://info.scratch.mit.edu/Scratch_1.4_Download

K dispozici jsou i příručky v češtině, slovenštině a angličtině, které najdeš je na stránkách a
můţeš si je stáhnout:
http://info.scratch.mit.edu/Languages
A. http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/translateddocs/RG13_CS.pdf (otevřít v prohlížeči Google Chrome, v Adobe Readru se nezobrazí 2.
strana)
B. http://info.scratch.mit.edu/sites/infoscratch.media.mit.edu/files/file/ScratchGettingSt

artedv14.pdf
C. http://ulabserv.fri.uniza.sk/logos/seminar_ucitelia/Scratch/StrbaScratch.pdf
2) Instalalujte a spusťte program Scratch na vašem počítači.
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3) Chcete-li vytvořit svůj první projekt, postupujte podle pokynů (v angličtině)
v příručce Začínáme.

Nebo se můžete podívat Scratch Návody videa .
4) Zaregistrujte se k účtu na webových stránkách.

5) Podělte se se svým projektem na internetových stránkách Scratch.

6) Přihlaste se do Scratch webové stránky a podívejte se na svůj projekt!

7) Stáhněte si a prohlédněte si ukázky nahoře v nabídce „projekty“ nebo „galerie“, které
vás budou zajímat. Nejlépe co nejjednodušší hru a zkus je změnit a podívat se na
programové instrukce.

Chcete více informací o tom, jak používat software Scratch? Přečtěte si Scratch Reference
Guide (pouze v angličtině! Požádejte o pomoc s překladem).
Máte dotazy? Podívejte se na Scratch FAQ. (nastavte si v prohlížeči překlad do češtiny).
Vytvořte svůj vlastní nebo upravený cizí projekt a představte ho školní porotě.
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Azimut na další doplňující informace:
Článek v Češtině - překlad z New Scientist 08/2008
http://scratch.mit.edu/forums/viewtopic.php?id=17952
O scratchi na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Scratch
Videa
Ukázka (nastavte velikost na celou obrazovku)

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=mEP18otSAbo
Tři ukázky: http://www.pavalu.com/reseni/skolstvi/scratch---programovani-pro-deti
Pico cvrčci v pohybu: http://www.youtube.com/watch?v=gJXJupqXd0k
Osm ukázek: http://www.mindsensors.com/
Stavebnice
http://info.scratch.mit.edu/wedo
http://education.lego.com/en-gb/products/mindstorms/9797/
http://www.picocricket.com/whatisit.html
http://education.lego.com/default.aspx?domainredir=www.legoeducation.com
Ukázky
http://scratched.media.mit.edu/resources
http://info.scratch.mit.edu/Support/Get_Started
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=uiLNTAvLl_s
http://web.media.mit.edu/~mres/papers/Learning-Leading-final.pdf
Distribuce učebních pomůcek pro základní, střední a vysoké školy v ČR firma EDUXE
(LEGO MINDSTORMS Education NXT) viz odkaz: http://www.eduxe.cz/les/mindstorms/

Za realizační tým soutěže Zelené podnikání
přeje mnoho úspěchů v soutěži
Mgr. Miroslav Háša
Mobil: + 420 603 649 838
hasa@vcele.eu
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