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Abstrakt 

Tato diplomová práce se týká změn, které nastaly v profesním sebepojetí učitelŧ 

poté, co proběhla kurikulární reforma. Na počátku byla otázka, zda vŧbec nějaké 

změny v profesním sebepojetí učitelŧ nastaly a pokud ano, tak jaké.  

Práce se opírá o oficiální dokumenty týkající se reformy, o literaturu o učitelské 

profesi a o studie týkající se změny tzv. učitelského commitmentu po zavedení 

změny kurikula. Empirickou část práce tvoří kvalitativní analýza rozhovorŧ se 

sedmi učiteli a učitelkami. 

Na základě mých zjištění, reforma přinesla několik momentŧ, které profesní 

sebepojetí posílily. Jedná se hlavně o zvládnutí odborné stránky tvorby ŠVP 

a o nárŧst profesní kolegiality. Větší autonomie škol také profesní sebepojetí posílila 

díky tomu, ţe učitel mŧţe o některých záleţitostech rozhodovat sám. 

Na druhou stranu s větší autonomií je spojena i větší nejistota, protoţe reforma sebou 

přináší bourání hranic. 

Z výpovědí mŧţeme vidět, ţe učitelé jako dŧleţité pro své povolání vnímají 

dosavadní osobní praxi a praktické zkušenosti, coţ odpovídá modelu učitele jako 

řemeslníka.  

Jako posilující se pro profesní sebepojetí v souvislosti s reformou ukazuje silný blok 

vocational a teaching. Tyto bloky kladou dŧraz na poslání profese a na vztah se 

ţákem. Reforma blok teaching posiluje. Dŧraz na poslání profese pomáhá učitelŧm 

překonat rŧzné nezdary a problémy, které profese přináší.  

Jako dŧleţité se ukázalo, jak učitelé vnímají změnu. Pokud nemuseli ve své výuce 

udělat velké změny, nebo ke změnám došlo na základě jejich vnitřního rozhodnutí, 

tak reformu vnímají poměrně pozitivně. Na druhou stranu, pokud vnímají, ţe byli 

k reformě donuceni, tak celou změnu vnímají poměrně negativně. 
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Abstract 

This master thesis deals with changes in teacher´s professional commitment after the 

Czech curriculum reform. At the beginning I asked: are there any changes in 

teacher´s commitment, and if yes, of what nature are they.  

This thesis works with official papers about reform, the papers about profession of 

teacher and articles connected with the professional commitment and with 

commitment changes. The empirical research focused on seven interviews with 

teachers from comprehensive schools.  

The curriculum change brought some strengthening of the teacher´s commitment. 

This is due namely to managing the subject´s part in ŠVP and to supportive 

behaviour of colleagues, and also more space to decide by him/herself about some 

matters in school life.   

On the other hand the curriculum change is connected with higher uncertainty, 

because the reform breaks the borders.  

We can see from interviews that practical personal experiences are important for 

teachers. This points out to the “craftsman” model of teaching.  

Teachers´ commitment is forced by strong vocational and teaching block. Block 

teaching is strengthened by reform. Strong block vocational helps to deal with 

problems and discomfort induced by this occupation. 

It seems to be very important how the teachers perceive the change. When they 

perceive the changes like something what they had to do, it works against strong 

commitment. But when they didn´t have to make changes in their classwork, or they 

made the changes, because they wanted to do it, it works for strong commitment.    
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Úvod  

O připravovaných změnách v kurikulu, které s sebou přinese reforma školství, jsem 

slyšela jiţ jako studentka na gymnáziu. Uţ tehdy mě toto téma zaujalo. Tato reforma 

s sebou přináší jednu z největších změn v českém školství. Další z dŧvodŧ byl ten, ţe 

se v médiích o reformě mluvilo velmi pozitivně, moţná aţ příliš. Proto mě zajímalo, 

jak tuto situaci vnímají lidé z oboru, z praxe, kteří se s ní denně musí potýkat.   

Reformou školy získávají vyšší autonomii, mění se cíle výuky atd. Reforma uţ běţí 

několikátým rokem a v současné době veškerá výuka na základní škole uţ probíhá 

podle nové koncepce. Nejsou tedy učitelé, kteří se nesetkali se změnami, které 

s sebou reforma přinesla. 

Chtěla bych se zaměřit na to, jak se změnil subjektivní obraz učitelské profese právě 

pod vlivem kurikulární reformy. Ve své diplomové práci budu mluvit o profesi 

obecně, jaké má parametry, co je v ní náročné, obtíţné a jak tyto nároky vnímají 

specificky učitelé. 

Zpočátku mapuji změny, které reforma přinesla a vycházím přitom ze základních 

koncepčních dokumentŧ reformy jako je Bílá kniha a RVP. Na konci kapitoly se 

zabývám kritikou reformy, která zazněla v odborných kruzích. 

Ve druhé kapitole se zabývám učitelským povoláním. Na začátku popisuji vztah 

učitelství a profese a cestu učitelŧ k profesionalitě. Poté popisuji modely povolání 

a nakonec se zabývám dilematy profese.  

V poslední kapitole jsem pro lepší porozumění profesi vyuţila koncept 

commitmentu, tj. vztahu k vlastní profesi, resp. míry vlastního „angaţování“ v ní. 

Nejprve se zabývám, tím, co commitment je a také tím, co není, jeho typy 

a dimenzemi. Poté uţ popisuji rozpory a dilemata commitmentu a nakonec se 

zabývám tím, jak změna kurikula ovlivňuje commitment a jaké podmínky pro 

příznivé pro změnu commitmentu. 

Chtěla bych zjistit, zda došlo k proměně profesního sebepojetí a commitmentu 

učitelŧ, tj. jak se podle učitelŧ změnila sama profese. Také to, co učitelŧm pomohlo 

k přijetí změny. 
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Výzkumná část bude vycházet z rozhovorŧ s učiteli. Budu hledat otázky na 

odpovědi, které vychází z teoreticko-analytické části. Tyto otázky se budou týkat 

hlavně rozporŧ a dilemat profese, které s sebou reforma mohla přinést. Z rozhovorŧ 

o kurikulární reformě se také vynořila další témata spojená s profesí učitele.  
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Teoreticko- analytická část  

1. Kurikulární reforma v České republice 

1.1 Popis principů a předpokladů reformy 

Změny v kurikulu jsou zaloţeny na koncepčním dokumentu Bílá kniha národního 

rozvoje vzdělávání v České republice (2001), dále jen Bílá kniha. 

Reforma si klade za cíl vyrovnat a zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost České 

republiky, „lidský kapitál je považovaný za faktor rovnocenný finančnímu či 

fyzickému kapitálu a moderním technologiím“ (Bílá kniha, 2001, str. 14). Proto 

dochází ke změnám v kurikulu, ze školy mají vycházet lidé, kteří jsou adaptabilní, 

flexibilní a inovativní. „Změny technologie, výroby (…) mají za následek i výrazné 

změny charakteru práce, (…) i požadavků na pracovní sílu. Nejen na její flexibilitu 

a adaptabilitu, tedy schopnost přizpůsobit se změnám ale i (…) na její tvořivost 

a iniciativu, schopnost inovovat“ (Bílá kniha, 2001, str. 15). Cílem je vytvořit novou 

společnost znalostí. Ţáci by měli umět kriticky myslet, orientovat se v záplavě 

informací a spolehnout se na vlastní úsudek.  

Podle Bílé knihy tvoří škola jen jednu část celoţivotního vzdělávání, proto školní 

vzdělávání má především vytvářet nástroje a motivaci pro učení. Ţák sám má 

usilovat o dosaţení nejvyšší úrovně znalostí a sám být zodpovědný za své 

vzdělávání. Školní vzdělávání by mělo za prvé, vytvořit základnu pro celoţivotní 

učení, za druhé, vytvořit „most“ mezi vzděláním a prací, díky čemuţ bude moţný 

pruţnější přechod mezi vzděláním a zaměstnáním, za třetí, nově vymezit 

odpovědnost všech partnerŧ na všech úrovních vzdělávacího systému i mimo něj a za 

čtvrté, vytvářet stimuly pro investování do lidského kapitálu. Vzdělávací systém, by 

měl být uzpŧsobený jedinci a jeho potřebám, podle nich by se měl individualizovat 

a diferencovat.  

Učitel podle reformy získává nové funkce a role, měl by sledovat nepřetrţitý pokrok 

vědeckého poznání, sledovat proměny společenského ţivota a v souladu s tím 

modifikovat obsah vzdělávání. „Zvyšuje se odpovědnost učitelů za psychicky 

i sociálně zdravý vývoj žáků,(…) dále se vyžaduje způsobilost podílet se na 
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rozhodování o životě autonomně se spravující školy, rozvíjet týmovou spolupráci 

a vstupovat do kontaktu s místním prostředím a rodiči svých žáků“ (Bílá kniha, 2001, 

str. 18). 

Podle pŧvodních představ měla reforma proběhnout tak, ţe školy a učitelé dostanou 

zvenčí pomoc, vytvoří se takové podmínky a předpoklady, ţe se školy budou samy 

měnit zevnitř. Hlavní změnou je změna kurikula. Bylo navrţeno více úrovní 

vzdělávacích programŧ, coţ má umoţnit, aby „se o konkrétní podobě vzdělávání 

rozhodovalo tam, kde se reálně uskutečňuje, a tak (…) reagovalo na potřeby 

vzdělávajících se žáků a studentů a vytvářelo školskou kulturu těsně spjatou se 

životem místního společenství“ (Bílá kniha, 2001, str. 37). Dále by se měla zvýšit 

kvalita vzdělávání. Ta by se měla zvýšit evaluací, pod kterou spadá hodnocení ţákŧ, 

hodnocení škol i hodnocení celého vzdělávacího systému. „Získaný stupeň 

autonomie školy, která sama odpovídá, jak učí, je nutné vyvážit systematickým 

hodnocením výsledků, aby byla zajištěna kvalita i efektivita její práce“ (Bílá kniha, 

2001, str. 39). Mělo by docházet ke kombinaci vnějšího i vnitřního hodnocení. 

Pro moji diplomovou práci z toho vyplývají dvě významné změny. Dochází 

k decentralizaci kurikula, s čímţ souvisí jiné pojetí poznatkŧ vstupujících do učiva, 

a zvyšuje se autonomie, tím i zodpovědnost učitelŧ a škol. 

1.2 Co měla reforma změnit 

Tato reforma je největší reforma kurikula v ČR po roce 1989.  

Cílem reformy je mimo jiné decentralizovat systém. Stát by měl definovat pravidla 

hry (strategické cíle, směr vývoje), vytvářet odpovídající podmínky (hlavně 

ekonomické), zaloţit hlavní mechanismy nepřímého řízení. Na druhou stranu by 

škola měla nejlépe realizovat ty vzdělávací a výchovné cíle, v rámci státem 

předepsaných pravidel, které si sama stanoví. Z toho vychází i další cíl reformy, 

kterým je podněcovat tvořivost i iniciativu všech partnerŧ, coţ je státní správa, 

samospráva i okolní společnost, tedy sociální partnery a rodiče (Bílá kniha, 2001, str. 

37).  
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Reforma mírně rozvolňuje počet hodin systému jako celku, i pro kaţdý stupeň 

a předmět. Škola tedy má určený maximální a minimální počet hodin, kterými dotuje 

jednotlivé předměty (Skalková, 2005. str. 21).  

Vzdělávací programy mají více úrovní a školy tak mohou pruţně reagovat na potřeby 

ţákŧ, ale zároveň zachovávat společné minimum učiva.  

V hierarchii na nejvyšší úrovni je státní program vzdělávání (SVP) - národní 

kurikulum. Za jeho zpracování odpovídá MŠMT a je schvalován nařízením vlády. 

Vyjadřuje hlavní kurikulární poţadavky státu, ve kterých se odráţí základní 

humanitně-demokratické hodnoty, dále definuje obecné cíle vzdělávání a obecné 

klíčové kompetence. 

Na střední úrovni se nacházejí rámcové programy vzdělávání (RVP). Ty specifikují 

obecně závazné poţadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání, vymezují 

rámce a formulují pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programŧ. 

Na nejniţší úrovni, nejbliţší ţákŧm a učitelŧm jsou školní vzdělávací programy 

(ŠVP); tyto programy určují kurikulum v konkrétní škole. 

Z pohledu mé práce je klíčovou změnou skutečnost, ţe při osvojování kurikula 

nebude kladen největší dŧraz na osvojení znalostí a dovedností, ale škola by měla 

„poskytnout systematickou a vyváženou strukturu základních vztahů a pojmů, které 

umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a životní praxe“ (Bílá 

kniha, 2001, str. 38). Cílem vzdělání je vytvořit u ţákŧ soubor kompetencí
1
. Během 

vyučování je kladen velký dŧraz na rozvíjení mezipředmětových vazeb. Jedná se 

o změnu v hierarchii: namísto tradičních vědomostí, dovedností a návykŧ s dŧrazem 

na paměťové učení je nyní jako hlavní cíl kladen všestranný rozvoj dětské osobnosti, 

a především osvojení myšlení a myšlenkových operací jako nástrojŧ. Toto vše 

znamená, ţe klíčové kompetence jsou také definované jako výsledek vzdělání 

(Spilková, 2005, str. 21). Dalším cílem ve vzdělání jsou očekávané výstupy. Ty se 

váţou ke konkrétním oblastem a oborŧm, vyjadřují činnosti a zpŧsobilosti ţáka. Ţák 

by měl umět to, co se naučil, aplikovat a prakticky vyuţít (Skalková, 2005, str. 7). 

RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV) uvádí, ţe očekávané výstupy mají mít 

                                                 
1
 Kompetence= soubor vědomostí, dovedností, hodnot (RVP, 2007, str. 7). 
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činnostní povahu a mají být vyuţitelné v praktických situacích v běţném ţivotě. 

„Učivo (…) je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů“. 

Vzdělávací obsah by měl vést k rozvoji klíčových kompetencí (RVP pro ZV, 2007, 

str. 40). 

Další změnou, kterou přináší reforma, je individualizace cílŧ, tzn., ţe kaţdý ţák by 

měl podávat výsledky na úrovni svého maxima. Díky tomu by na jednotlivé ţáky 

měly být kladeny přiměřené poţadavky (Spilková, 2005, str. 21).   

Reforma dále přináší, změnu členění učiva. Učivo není členěno po roce, ale dělí se 

na tři období 1-3. ročník, 4. -5. ročník a druhý stupeň (Skalková, 2005, str. 7).   

Jak jiţ bylo řečeno, velký dŧraz je kladen na mezipředmětové vztahy a výuku 

v celcích (Bílá kniha, 2001, str. 38). Toho se má dosáhnout tak, ţe obsah vzdělání je 

rozdělený do devíti oblastí, které se skládají z jednotlivých oborŧ/předmětŧ (např. 

jazyk a jazyková komunikace se skládá z českého jazyka a literatury, cizího jazyka 

atd.). Kaţdá vzdělávací oblast má definované společné cíle a klíčové kompetence, 

kterých má být dosaţeno. Základní charakteristikou je tedy snaha o integrující, 

prŧřezový přístup (Skalková, 2005, str. 7).  

Pro moji diplomovou práci z toho vyplývá, ţe při tvorbě kurikula se ustupuje od 

oborově-systematického (seriálního kódu) přístupu a je kladen dŧraz na situačně - 

aplikační přístup (integrovaný kód)
2
. Štech i Janík a Slavík se shodují na tom, ţe oba 

přístupy mají svou nezastupitelnou roli během školního vzdělávání. Avšak 

                                                 
2
 Existují dva přístupy pro tvorbu kurikula, jeden z nich je oborově systematický (seriální), druhý je 

situačně – aplikační (integrovaný). (Janík, Slavík, 2009, str. 11). 

Oborově - systematický: učivo se odvíjí od předmětových a oborových poznatkŧ, základem je 

separace, oddělování, rozlišování, třídění, poznatky jsou hierarchicky organizované (Štech, 2009, str. 

109). Obsahy školních předmětŧ jsou uspořádány obdobně jako obsahy v mateřských vědeckých 

oborech (Janík, Slavík, 2009, str. 11, 12). 

Situačně - aplikační: učivo je probíráno v méně striktních a závazných rámcích, mluví se o tématech 

překračujících hranice, větší volnost je i ve školní práci a v organizaci učiva (tvorba projektŧ atd.), 

vyzdviţeno je kaţdodenní poznání a ţák si má osvojit poznatky spojené s kaţdodenním ţivotem. 

Poznatky nejsou hierarchicky upořádané, ale stojí vedle sebe a jsou osvojovány v konkrétním 

kontextu (Štech, 2009, str. 110). Vychází z analýzy profesního pole a obsahy vzdělávání jsou 

vybírány tak, aby ţák obstál v praktickém jednání v profesním poli (Janík, Slavík, 2009, str. 12). 
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upozorňují na to, ţe prosazováním situačně - aplikačního přístupu mŧţe dojít k tomu, 

ţe vyučování spadne do činností bez intelektuálně formativní hodnoty (Young, 

Bernstein, Esland in Štech, 2009, str 110), dŧraz  situačně- aplikační přístup také 

přináší trend pragmatičnosti a mŧţe vést k tomu, ţe je kurikulum redukováno na 

řešení určitých situací/problémŧ bez přesahu (Janík Slavík, 2009, str. 12, 13). Dŧraz 

na mezipředmětové vztahy, propojování výuky atd. oslabuje funkci a dŧleţitost 

jednotlivých předmětŧ.  

1.3 Rámcový program pro základní vzdělávání 

Cíle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) 

jsou přejaty ze čtyř základních pilířŧ vzdělávání pro 21. století: učit se poznávat, učit 

se jednat, učit se ţít společně, učit se být (Delors in Spilková, 2005, str. 21).  

Podle RVP ZV toto vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a absolvuje jej 

celá populace. Proto je velmi dŧleţité, jaké nabízí vzdělání, jak motivuje k učení 

a jak ţáka vybaví pro celý ţivot. Dochází zde také k setkávání dětí ze všech 

sociálních vrstev a tím ţáci získávají zkušenost „ze sociálních vztahů v přirozeně 

heterogenních kolektivech svých vrstevníků. Dochází zde k (…) vzájemnému 

ovlivňování a buduje se nenahraditelný sociální kapitál jako předpoklad pro 

dosahování shody“ (Bílá kniha, 2001, str. 47).  

V prŧběhu základního vzdělání by ţáci měli získat takové kvality osobnosti, které 

jim umoţní pokračovat ve studiu, zdokonalit se ve zvolené profesi a dále se 

celoţivotně vzdělávat. Základní vzdělání by mělo ţákŧm pomoci utvářet a postupně 

rozvíjet klíčové kompetence, poskytnout základ všeobecného vzdělání, které by mělo 

být orientováno zejména na uplatnění v ţivotě (RVP ZV, 2007, str. 39). 

Podobně mluví i cíle základního vzdělávání, např. umoţnit ţákŧm osvojit si strategie 

učení a motivovat je pro celoţivotní učení, podněcovat ţáky k všestranné 

komunikaci, připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a povinnosti, vytvářet u ţákŧ potřebu 

projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání ţivotních situací; rozvíjet 

vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě atd. (RVP ZV, 2007, str. 40). 

Cíle základního vzdělávání neuvádí vytvoření uceleného systému poznatkŧ či rozvoj 
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vědomostí a dovedností. Navíc nikde se nezmiňuje kultivační funkce učiva 

a vzdělání.  

Pro téma mé práce z toho vyplývá, ţe je role učiva a systematického učení se novým 

poznatkŧm odsunuta do pozadí a do popředí vystupuje práce s osobností ţáka. Kdy 

učitel by neměl vyučovat, ale především vychovávat. Je to nová situace, která se 

velice liší od desetiletí zavedeného hlavního cíle základního vzdělávání. Učitel navíc 

mŧţe jen velmi obtíţně ovlivňovat a kontrolovat klíčové kompetence, které jsou 

výsledkem utváření osobnosti mnoha faktory.   

První stupeň základní školy má dítě postupně uvést do povinného, pravidelného, 

systematického vzdělávání. To je zaloţené na poznávání, respektování a rozvíjení 

individuality a potřeb kaţdého ţáka. Má mít činnostní a praktický charakter. Mělo by 

ţáky vést k poznání, ţe je moţné hledat, objevovat, tvořit a nalézat cestu k řešení 

problémŧ (RVP ZV, 2007, str. 38). Cílem je vytváření návykŧ pro celoţivotní učení, 

osvojování základní gramotnosti. Dŧraz by měl být kladen na činnostní učení. Ve 

škole by měla panovat příznivá pracovní, sociální a emocionální atmosféra. Mezi 

ţákem a učitelem by měl být úzký lidský kontakt (Bílá kniha, 2001, str. 47, 48). 

Druhý stupeň základní školy by měl pomáhat dětem získávat dovednosti, návyky, 

vědomosti, které jim umoţní samostatné učení a měl by v nich utvářet takové 

hodnoty a postoje, které povedou ke kultivovanému chování, k zodpovědnému 

rozhodování, k respektování práv a povinností občana. Vzdělávání by mělo být 

budováno na širokém rozvoji zájmŧ ţákŧ, na provázanosti ţivota ve škole a mimo 

školu. Základem by mělo být tvŧrčí prostředí, které nadané stimuluje a nejslabší 

podporuje. Dítě by se mělo vyvíjet v souladu s vlastními předpoklady pro 

vzdělávání. Ve škole by měla být přátelská, vstřícná atmosféra, která bude ţáky 

vybízet ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu, tím jim poskytne prostor 

k plnému rozvoji jejich osobnosti. Hodnocení ţákŧ, by mělo být postaveno na 

konkrétních splnitelných úkolech, na posuzování změn ţáka a mělo by být pozitivně 

laděné. Ţáci by měli mít moţnost zaţít úspěch, umět pracovat s chybou a nebát se jí 

(RVP ZV, 2007, str. 38, 39). Vztah mezi učitelem a ţákem by měl být postaven 

a zaloţen na dŧvěře, vzájemném respektování, prostoru pro názory všech. Ke změně 

by mělo dojít také v pojetí vyučování, od předávání „hotových“ poznatkŧ by se škola 
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měla posunout k tomu, jak poznatky hledat a nalézat. Učitel by měl učivo 

zprostředkovat tak, aby jej ţáci mohli vyuţít v mimoškolní aktivitě a dále jej 

rozpracovat v projektech. Druhý stupeň by měl stírat rozdíly mezi naučeným ve 

škole a mimo školu. Ţák by si tak mohl ověřit vědomosti získané ve škole (Bílá 

kniha, 2001, str. 49).  

Programy pro první i druhý stupeň základní školy zdŧrazňují kaţdodenní charakter 

poznání svázaný s běţným ţivotem a praxí (tzv. spontánní poznatky). Je nutné si 

uvědomit, ţe díky této orientaci sice ţáci zvládají řešit běţné problémy, ale 

kurikulum nemusí mít vţdy ţádoucí přesah. Školní poznatky jsou vytrţeny 

z konkrétního kontextu svého vzniku. Kvalitu školního vzdělávání bychom měli 

hledat v tom, ţe vytváří předpoklady a potenciál pro další učení, právě tím, ţe 

poznatky vytrhává z běţného ţivota, z kaţdodenní praxe. Toto nás nakonec dovede 

k porozumění kaţdodenním situacím, ale jedná se o jiné porozumění - hlubší (Janík, 

Slavík, 2009, str. 18). Toto vše pravděpodobně vytváří napětí v profesním sebepojetí 

učitele, vyvolává to otázky, o roli, dŧleţitosti a uplatnitelnosti učiva.  

1.4 Školní vzdělávací program  

Autonomie škol spočívá jednak ve vytváření jejich školního vzdělávacího programu 

(ŠVP). Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní podobě. Při tvorbě by mělo 

být uplatňováno nové pojetí kurikula, které není zaloţeno na osvojení faktŧ, ale na 

poskytnutí systematické struktury základních pojmŧ a vztahŧ. Dŧraz je kladen na 

provázání s klíčovými kompetencemi (Bílá kniha, 2001, str. 37).  

Při psaní ŠVP by školy měly opřít o dŧkladnou znalost RVP a analýzu školy. 

U znalosti RVP nejde jen o to znát svŧj obor a osnovy v něm, ale je nutné také se 

seznámit s osnovami svých kolegŧ, s prŧřezovými tématy (tím dojde k zajištění 

mezipředmětových vztahŧ a výuky prŧřezových témat), klíčovými kompetencemi, 

cíli vzdělávání atd. Analýzou školy zjistíme přednosti, nedostatky, to čím je 

jedinečná i její záměry (Manuál pro tvorbu ŠVP, 2006, str. 13). Díky tomu si škola 

mŧţe „ušít ŠVP sobě na míru“ a zároveň je tím vymezené společné jádro, které mají 

všichni společné. 
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Vezměme si konkrétní případ, ZŠ Bělčice, jejíţ ŠVP je zcela dostupný na stránkách 

školy, svŧj ŠVP nazývá Škola pro všechny, pojetí ŠVP vychází z lokality, v níţ se 

škola nachází. Jedná se o malou venkovskou školu, kterou navštěvují téměř všechny 

děti z obce i širšího okolí.  

Cíle jejího ŠVP vychází z pojetí Bílé knihy a RVP, ŠVP „klade hlavní důraz ve své 

vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci, a práci s informacemi (…). Chceme, aby 

se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si 

sociální dovednosti“ (ŠVP ZŠ Bělčice, 2011, str. 8). Cíle výuky jsou např. vytvářet 

pohodové školní prostředí, zdravě učit- porozumět potřebě vzdělávat se, vytvářet 

informační prostředí- rozumět práci s informacemi. Obdobně jako Bílá kniha a RVP 

nezmiňuje systematické předávání poznatkŧ, vědomostí a dovedností (ŠVP ZŠ 

Bělčice, 2011, str. 8).  

„V ŠVP má být kladen důraz na získání klíčových kompetencí“, osvojení postojŧ 

a hodnot, posílení mezipředmětových vztahŧ a integraci výuky. (Bílá kniha, 2001, 

str. 38). V ŠVP ZŠ Bělčice se to projevuje tak, ţe před samotným učebním plánem 

ŠVP vypisuje jednotlivé kompetence, které jsou popsány v RVP. Poté se věnuje 

prŧřezovým tématŧm, za prvé, jakým předmětem a projektem budou pokryta a za 

druhé, jak budou integrována do výuky.  

Např. psychohygiena - téma z osobnostní a sociální výchovy, tematický okruh 

osobnostní rozvoj. 

„Psychohygiena - pokrytí předmětem: český jazyk a literatura, člověk a svět práce 

Psychohygiena - pokrytí projektem: lyžařský kurz (určen pro ročníky: 6, 7, 8, 9), 

čteme s radostí (určen pro ročníky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Psychohygiena-  integrace ve výuce:  

8. ročník: český jazyk a literatura: slohový výcvik“ (ŠVP ZŠ Bělčice, 2011, str. 26). 

I v samotném učebním plánu se projevuje dŧraz na klíčové kompetence a prŧřezová 

témata. Učební plán nejprve popisuje hodinovou dotaci u kaţdého předmětu, poté 

následuje obecný popis vzdělávací oblasti, její cílové zaměření dále, jaká pokryje 

prŧřezová témata a jaké ţák získá kompetence. Aţ na konci se objevují očekávané 

výstupy pro daný ročník, spolu s učivem, které jsou zajištěny. Např.  
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„Zvládá analýzu a syntézu 

nenáročných slov 

Čtení, sluchová analýza a syntéza, příprava 

na čtení 

Skládá slabiky, slova, krátké 

věty 

Vyvození hlásek, čtení slabik, slov a vět 

s novými písmeny“ (ŠVP ZŠ Bělčice, 2011, 

str. 83). 

 

Předposlední kapitola uváděného ŠVP se zabývá projekty školy, poslední její 

evaluací.  

1.5 Výhrady vůči reformě 

Vŧči reformě se od samého počátku v odborné literatuře objevovaly rŧzné výhrady. 

Nyní je alespoň krátce shrnu. 

1) Reformě nepředcházela důkladná analýza: jednak analýza našeho školství 

a jeho srovnání se školstvím v zahraničí, avšak chyběla i teoretická analýza 

základních pojmŧ. Kritici reformě vytýkají neujasněnost pojmŧ, neujasněné 

jsou tak základní pojmy jako je „vzdělání“, „základní vzdělání“ atd. Zvláště 

pak nově zaváděný pojem „kompetence“ (Váňová, Skalková, 2005). 

2) Nepřipravenost škol a učitelů: pro učitele, kteří po mnoho let plnili 

normativní, detailně propracované, aţ striktní osnovy, tato reforma přináší 

„kopernikovský obrat“ v pohledu na školní vzdělávání. Podle Spilkové, 

Váňové, Skalkové nejsou učitelé na tuto změnu dostatečně připraveni: 

a. Metodicky: tzn. jak na to, jak jinak pojmout výuku (dŧraz na 

konstruktivismus, projektovou výuku), z toho vyplývá i jiné 

hodnocení výsledkŧ vzdělání (ne vědomosti, ale kompetence) 

a hlavně vytvoření ŠVP. Realizace a vytvoření ŠVP klade na učitele 

mimořádné nároky, učitel musí promyslet, co je nejdŧleţitější, 

nejpodstatnější a jak to zahrnout do výuky.  

b. Lidsky: tzn., učitelé nejsou připraveni na zvládání nových nárokŧ své 

profese. Úkol učitele není jen učit a vyučovat, ale nově by měl ţákŧm 



 

 

18 

 

předávat hodnoty, dbát na předávání kompetencí, takţe jeho role je 

nyní o mnoho náročnější.  

Navíc učitelé příliš nechápou podstatu a smysl změny (Spilková, 

Skalková, Váňová, 2005) 

3) Nedostatek komunikace mezi tvůrci reformy a pedagogickou veřejností: 

podle kritikŧ nebyl dostatek příleţitostí k vyjadřování stanovisek, nebyly 

rozvinuty aktivity, kde by došlo k nastolení věcných problémŧ, které jsou 

spjaty se samotnou reformou i s její realizací. Spilková uvádí, ţe postrádá 

„přesvědčivý výklad a diskuzi k otázce metod, forem výuky, strategií učení 

jako klíčového prostředku k dosahování očekávaných výsledků“ (Spilková, 

2005, str. 23).  

4) Nevyjasněnost pojmu kompetence: pojem kompetence je tvŧrci reformy 

poměrně hojně uţíván, ale nebyla provedena analýza rŧzných pojetí pojmu 

„kompetence“, ani vztahŧ kompetence ke vzdělání a sám pojem kompetence 

je poměrně vágní. Materiál je vnitřně nejednotný - RVP G pojem kompetence 

téměř ani nepouţívá (Spilková, 2005, str. 13). Ke kompetencím se nabízí 

mnoho otázek: co lze povaţovat za kompetence, jakou mají obsahovou náplň, 

jak je vymezit, aby byly uchopitelné a měřitelné, jaký je vztah mezi 

kompetencemi, klíčovými kompetencemi, speciálními kompetencemi atd. 

(Prŧcha, 2005, str. 27).  

Bílá kniha pojem kompetence nevysvětluje a navíc pojem kompetence 

pouţívá ve dvou rŧzných významech (kompetence= schopnost 

a kompetence= rozsah pŧsobnosti).  

RVP definuje pojem „kompetence“, jako „soubor vědomostí, dovedností, 

hodnot“ (RVP ZŠ, 2005, str. 7). Klíčové kompetence jsou definovány jako 

„souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (RVP ZŠ, 2005, str. 

98). Mezi definicemi nevidím velký rozdíl. Navíc obě jsou poměrně vágní. 

Spilková uvádí, ţe pojem kompetence není zcela vymezen. Dále uvádí, ţe se 

utvářel v rámci školsko-politických úvah, kdy vzdělání se stává 

nejdŧleţitějším zdrojem ekonomického rŧstu (Spilková, 2005, str. 13). Podle 
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Prŧchy vzniká kolem kompetencí určitá terminologie, podle jeho názoru se 

vyvíjí jakoby spontánně, jako dŧsledek aktivity tvŧrcŧ kurikula. Zahraniční 

vzdělávací politika s pojmem kompetence a klíčová kompetence operuje ve 

smyslu efektŧ, které mají vznikat, nebo na něţ ţáci mají dosáhnout (Prŧcha, 

2005, str. 33).  

Pojem sám podle Prŧchy do pedagogiky pronikl z lingvistiky, z teorie N. 

Chomského, který rozlišuje kompetence a performance. Podle Chomského je 

jazyková kompetence znalost jazyka, zatímco performance je skutečná řečová 

činnost právě s vyuţitím jazykové kompetence, tzn., ţe kompetence je zde 

chápána jako potenciál pro realizaci činnosti. Podle Prŧchy si právě 

pedagogické nazírání na kompetence neuvědomuje odlišnost mezi 

kompetencí a performancí. Coţ přináší otázku jak hodnotit samotné 

kompetence, jak k vymezeným kompetencím přiřadit určité standardy výkonu 

(Prŧcha, 2005, str. 33-34). Naopak podle Štecha pojem kompetence pŧvodně 

pochází z odborného (profesního) vzdělávání, zdánlivá neutralita pojmu 

zastírá jeho propojení s praxí. Kompetence jsou spojeny s pojmy evaluace, 

kontrola, hledání vyuţití, coţ odkazuje ke světu práce (Ropé, Tanguy in 

Štech, 2009, str. 106). Kompetence nevychází z lidí/ţákŧ jako takových 

(nesměřuje k rozvoji osobnosti a jejích kvalit), ale mají formovat lidské 

zdroje (Štech, 2009, str. 106). 

Pupala s Kaščákem upozorňují na to, ţe pojem sám není analytickým 

pojmem. Podle nich o tom vypovídá i to, ţe nemáme jasně vymezený popis 

této kategorie. Ty definice, které máme k dispozici, jsou „slovní hrou o tom, 

co se slovním spojením „klíčové kompetence“ chce současné pojetí 

vzdělávání povědět“ (Pupala, Kaščák, 2010, str. 124). Podle nich klíčové 

kompetence odmítají poznatky bez pragmatického korelátu, oslabují význam 

poznání jako takového, upřednostňují univerzální adaptační schopnosti pro 

trh práce. Pozornost věnovaná klíčovým kompetencím oslabuje zájem 

o vzdělávací obsahy, čímţ se znehodnocuje vzdělání (Pupala, Kaščák, 2010, 

str. 124-132).  
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Tyto výhrady odkazují na slabá místa reformy, ale reformu jako takovou přijímají. 

Nevymezují se proti reformě jako takové ani proti jejím teoretickým a filozofickým 

východiskŧm. Následující kritika se zabývá samotnou reformou a také jejími 

teoretickými a filozofickými východisky, tím co a proč přináší.  

 Kritika samotného teoretického východiska reformy: podle Štecha 

současná reforma vychází z neoliberální politiky, která věří ţe, „vše co je 

soukromé, je nutně dobré, vše co je veřejné, je nutně špatné“(Apple in Štech 

2007, str. 326). Dochází k transformaci státu, „kdysi odpovědného za blaho 

lidí, jako i ekonomiky, na stát, který odevzdává moc globálním korporacím 

(…) jejichž prostřednictvím jsou lidé překonfigurováni na produktivní 

ekonomické podnikatele svých vlastních životů“ (Davies, Bansel in Pupala, 

Kaščák, 2011, str. 8). Neoliberalismus vytváří dojem, ţe vše mění, dělá ve 

vztahu k univerzálním zákonŧm, jako je neutralita, objektivnost a efektivita 

(Pupala, Kaščák, 2011, str. 29). Drţitelé ekonomické moci postupně prosazují 

představu o tom, jak má vypadat vzdělání, jaké kompetence má ţák získat 

atd. Vzdělání je postupně ovládáno soukromým sektorem, coţ se projevuje 

tím, ţe je dŧraz kladen na konkurenceschopnost, výkonnost, efektivitu ve 

smyslu hospodárnost- vyjadřující poměr nákladŧ a výnosŧ. Najednou se škola 

stává investiční komoditou na trhu, proto také studijní plány, vyučovací 

postupy, strategie mají být ovlivňovány potenciálními zaměstnavateli (Štech 

2008). Toto vše mŧţeme mapovat i na diskursu Bílé knihy národního rozvoje 

vzdělávání v České republice, v tomto dokumentu jsou pouţívány termíny 

jako lidské zdroje, lidský kapitál, adaptabilita, konkurenceschopnost, 

flexibilita, otevření se školy, inovace. Hned v úvodu Bílé knihy se dovídáme 

o potřebách trhu a ekonomiky, o zostřování ekonomické soutěţe. Nyní se 

mŧţeme tázat, co to pro nás znamená, co nám tato změna přinese 

v budoucnosti?  

 

Opomíjenými dŧsledky této reformy je redukce předávaných hodnot, pokles 

autonomie škol ve vztahu k firmám a podnikatelŧm (Keller in Štech, 2007, 

str. 327). Dominantním vědeckým oborem ve vzdělání se stává ekonomie, 

protoţe neoliberalismus vnímá vzdělání jako zboţí. Proto vzdělání najednou 
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vstupuje do nabídky a poptávky. Učitel se podle Štecha stává prodavačem 

(nejatraktivnější nabídky), uţ není dŧleţitá hodnota „sama o sobě“ 

jednotlivých poznatkŧ, ale poznatky se musí „ušít na míru“ zákazníkovi 

(Štech, 2007, str. 329). 

Významným úkolem vzdělání a školy bylo vyvaţovat rozbíhavé a anomické 

tendence společností, jejím úkolem bylo formovat občana (Laval in Štech 

2007, str. 327). Vzdělání mělo předávat tradiční hodnoty ověřené časem a tím 

vytvářet stabilitu kultury. Obracelo se tedy spíše do minulosti k souboru 

osvědčených poznatkŧ a hodnot. V současné reformě najednou dochází 

k tomu, ţe vzdělání má učit ţáka jak být flexibilní, ţák se např., má učit jak 

pracovat s informacemi a kde je hledat, nikoli si osvojit předem daný soubor 

poznatkŧ a dovedností (Štech, 2008). Tím dochází k redukci kultivační 

funkce školy (Bílá kniha ani jednou nezmiňuje vzdělání v souvislosti 

s kultivací ţáka/studenta) ve prospěch ryze pragmatické přípravy na povolání. 

Díky škole zaţíváme společně hodnotu trvalého, nepomíjivého, něčeho, co 

nás všechny spojuje dohromady a charakterizuje jako členy společné kultury 

(Štech, 2007, str. 330). Neoliberální reforma svým dŧrazem na aktuálnost, 

na to, co se právě děje, co se dá nejlépe vyuţít, toto vše popírá a tlačí do 

pozadí. I Bílá kniha klade dŧraz na aktuálnost. Učitel „musí sledovat 

nepřetržitý pokrok vědeckého poznání a proměny společenského života 

a v souladu s tím modifikovat obsah vzdělávání“ (Bílá kniha, 2001, str. 18).  

Neoliberální reforma sebou dále přináší kult vnějšího efektu a rezignaci na 

předávání poznatků. Najednou přichází kritika učení postaveného na 

kultivaci paměti, zdlouhavé pojmové práci a disciplíně ve prospěch tzv. práce 

s informacemi, atraktivních forem organizace vyučování směřujících ke 

strategiím učit se (Štech, 2007, str. 330). Rezignace na předávání poznatkŧ se 

ukazuje i v Bílé knize, kde se píše „nové pojetí kurikula (…) není založeno na 

osvojování, co největšího objemu faktů, ale úlohou bude poskytnout 

systematickou vyváženou strukturu základních pojmů a vztahů, které umožní 

zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a životní praxe (…) 

důraz na klíčové kompetence, posilování postojů a hodnot“ (Bílá kniha, 2001, 
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str. 38). V Bílé knize i RVP pro ZV najdeme více takových tvrzení, kdy by 

měl být obsah učiva koncipován tak, aby byl prakticky vyuţitelný v běţném 

ţivotě a provázaný s ním. Podle Štecha toto přináší ustupování podnikatelské 

ideologii a jejím zájmŧm (2007, str. 331). 

Kurikulární reforma a změny, které přináší do českých škol, tedy významně zasahuje 

do práce učitelŧ s učivem, do vyučovacích metod i do zpŧsobŧ hodnocení ţákŧ. Jde 

přitom o tradiční jádro profesní identity učitele (srvn. dále kap. o commitmentu 

učitele). Lze se proto domnívat, ţe uvedené změny mohou mít dopad i na identitu 

učitele. Proto se v následující kapitole budu věnovat učitelskému povolání. Kdo je 

učitel z hlediska sociologie profesí, jaké nároky jsou na učitele kladeny, s čím se 

musí při svém povolání potýkat a jak kurikulární reforma ovlivňuje učitelské 

povolání.  
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2. Povolání učitel 

Přestoţe oficiální instituce a dokumenty mluví a píší o dŧleţitosti učitelského 

povolání, učitelství jako by se nacházelo v pozici, kdy musí neustále dokazovat svoji 

pozici ve společnosti, svoji dŧleţitost a nutnost vysokoškolského vzdělání. Podle 

Heluse se jedná o kruciální rozpor. Podle něj se pohledy na učitelství nachází mezi 

dvěma póly, učitelství mŧţe být vnímáno jednak pozitivně jako klíčové povolání pro 

kulturní, společenský, ekonomický vývoj, nebo negativně a to, jako neschopné 

realizovat svoji roli, a proto je zanedbáváno a destruováno (Helus, 2007, str. 353).   

2.1 Učitelství a profese 

Tato část bude vycházet z textŧ S. Štecha (2007, 2008). Ten upozorňuje na to, ţe 

rŧzné modely práce v rŧzné míře naplňují poţadavky na „profesi“. Učitelství mělo 

a má ambici být profesí. Podle Maxe Webera je profese pracovní činnosti, která je 

zaloţena na hlubokém speciálním poznání, které musí být získáno dlouhou 

teoretickou přípravou. Získané poznatky se týkají dŧleţité potřeby společnosti (např. 

zdraví, právní regulace vztahŧ atd.) a profese je spojena s ideálem sluţby, tzn., není 

vykonávaná pro peníze, ale jsou jí uspokojovány dŧleţité potřeby společnosti. Tím, 

ţe k výkonu profese jsou potřeba hluboké neběţné teoretické znalosti, mají 

profesionálové od společnosti zvláštní mandát, mohou se řídit sami. Řídí se sami 

svým etickým kodexem a kodifikovanými normami svého společenství. Učitelství 

některá kritéria splňuje částečně, některá vŧbec. Proto je učitelství některými 

sociology (např. Etzionim) pojímáno jako semi-profese (polo-profese). Podle 

Etzioniho tři kritéria brání učitelství v zařazení mezi profese, za prvé, povolání má 

příliš mnoho vykonavatelŧ, za druhé, povolání vykonává příliš mnoho ţen (práce 

ţeny je do značné míry vnímána jako doplněk k její roli matky) a za třetí, učitelé jsou 

podřízeni byrokratické, ne profesní autoritě.   

2.1.2 Cesta učitelů k profesionalitě 

Cesta učitelŧ národní (pŧvodně triviální, hlavní, poté měšťanské a obecné) školy 

k profesionalizaci, od roku 1774 do konce první republiky, by se dala rozdělit do tří 

období.  
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První období začíná rokem 1774, cestou shora, kdy stát zřídil instituce pro 

vzdělávání učitelŧ – tzv. preparandy. Profesionalizace učitelŧ, probíhala pod 

vedením lidí mimo učitelský rámec a měla národnostní ráz. Došlo také k zaloţení 

České hlavní školy, coţ byla první instituce pro vzdělávání učitelŧ (Koťa, Váňová, 

1994, str. 327, 328).  

Druhé období začíná zrušením bachovského absolutismu, hrají v něm velkou úlohu 

učitelské spolky, profesionalizace je vedena z vlastních řad a začíná zápas učitelŧ 

o vysokoškolské vzdělání. Veřejné mínění totiţ učitele nepovaţuje za vzdělance, 

odborníka, v té době učitel byl povaţován za zprostředkovatele vědění, jemuţ vysoká 

škola nepřísluší. To vedlo k sebereflexi učitelŧ a hledání specifičnosti učitelského 

povolání. První a druhé období je specifické tím, ţe české učitelstvo vnímalo své 

silné poslání - zachránit jazyk a vzdělávat národ, díky tomu mělo utváření učitelstva 

silný nástup a velký emocionální akcent (Koťa, Váňová, 1994, str. 328, 329).  

Po první světové válce toto poslání odpadlo a cílem učitelstva se stalo získání plného 

vysokoškolského vzdělání. To se však neprosadilo, kvŧli nízké společenské prestiţi 

učitelŧ. To vyústilo v otázky, kde se řešila podstata profese a s tím spojená příprava 

učitelŧ. K tématu se vyjadřovali rŧzní odborníci např. Chlup či Příhoda. Příhodova 

stať o učiteli jako o „vědeckém pracovníkovi“ podpořila stát ke zřízení 

pedagogických akademií a podnítila učitelstvo ke svépomocné akci, zřízení 

soukromé Školy vysokých studií pedagogických. Učitelstvo bylo ve 20. letech 

hlavním realizátorem a propagátorem reforem (oficiální školská politika byla 

mnohem liknavější). Za první republiky dosáhli učitelé toho, aby jejich povolání 

mělo přesně vymezené hranice, práva a povinnosti v tzv. učitelské pragmatice, jejím 

vydáním byl vytvořen právní stav, coţ svědčilo o respektu k profesi (Koťa, Váňová, 

1994, str. 329, 330).  

Z toho, co jsem výše napsala, je vidět, ţe profesionalizaci učitelŧ urychlovala nutnost 

reagovat na změny mimoškolské a mimopedagogické povahy. Je vidět ţe 

s dosaţenými úspěchy rostlo sebevědomí a učitelé sami kladli větší dŧraz na svŧj 

rozvoj. Učitelé sami přicházeli se stále přesnějšími poţadavky a usilovali 

o vysokoškolské vzdělání. To, ţe vytvořili svépomocné vzdělávání (kdyţ státní sféra 

neřešila jejich poţadavky), je ukázkou toho, jak se jejich sebevědomí a sebereflexe 
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kvalitativně a kvantitativně změnila. Významnou roli ve vývoji učitelské profese 

hrály učitelské spolky.  

Zpočátku jádrem profesionality učitele byla znalost oboru, učitel byl „oborář“, 

k oboru se přidává znalost didaktiky – umění předat, poté psychodidaktiky a nutnost 

sebereflexe, později je ještě kladen dŧraz na umění interakce a komunikace. Znalost 

oboru se postupem času bere jako samozřejmost, nutná podmínka (Štech, 2008). 

Nyní ve světle reformy kurikula se zdá, ţe znalost oboru ustupuje do pozadí.  

Z uvedeného textu je vidět, jak zdlouhavá a náročná byla cesta učitelŧ 

k vysokoškolskému vzdělání. Pupala s Kaščákem dávají do souvislosti 

vysokoškolské vzdělání a neoliberalismus. Podle nich pŧvodním motivem 

vysokoškolského vzdělání učitelŧ bylo vzdálení se od bezprostřední školní praxe (ve 

školní praxi se historicky zrodila příprava učitelŧ). Současná neoliberální politika 

přitom paradoxně „artikuluje těsnou vazbu akademického poznání na sociální praxi 

a svět práce“ (Kaščák, Pupala, 2011, str. 27). To je spojeno ještě 

s konstruktivistickou interpretací formování učitelské profesionality. Ta zavádí 

koncepci vyučování, kde se transformuje osobní zkušenost s ohledem na praktickou 

uţitečnost poznatkŧ. Tato koncepce legitimizuje praktické zdroje poznání 

a individualizované poznání je chápáno jako reflexe ţité praxe. Tento koncept 

a neoliberální reforma proměňuje učitele na „reflektujícího praktika“ (Schön in 

Kaščák, Pupala, 2011, str. 27). Toto vše postupně vede k porozumění akademické 

teorii jako přípravě pro svět práce. Neoliberální politika je spojena se standardy, 

měřením výsledkŧ, evaluací školy, ţákŧ i učitelŧ (Kaščák, Pupala, 2011, str. 28). 

Pedagogové inspirovaní neoliberální reformou mají tendenci vnímat svoji hodnotu 

jako měřitelnou dobrými schopnostmi ţáka (Sultana in Kaščák, Pupala, 2011, str. 

28). Ale ukazuje se, ţe decentralizace vzdělávání spojená s kontrolou učitelŧ, 

zaloţenou na manaţerském systému, vŧbec nevede ke zvyšování profesionality, 

naopak spíše vede k procesŧm označovaným jako „deprofesionalizace (deskilling)“ 

a pouze v některých případech vede k procesŧm „reprofesionalizace (reskilling)“ 

(Wong in Pupala, Kaščák, 2011, str. 29). 
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2.3 Modely učitelského povolání 

Pro vystiţení učitelské profese se někdy uţívají tři modely. Kaţdý model má své 

výhody a nevýhody. Společné je jim to, ţe se zaměřují na prostor a podobu 

konceptorské a exekutivní funkce.  

Model dělníka: dělník je ten, který vzdělání pouze předává, předává to, co jiný 

vymyslel (didaktik), činnost učitele je pod kontrolou vnějšího experta. V tomto 

modelu má učitel pouze exekutivní funkci, kvalitně vykonává to, co jiný vymyslel 

a připravil (Štech, 2008, str. 141, 142). Vidíme ţe, pro učitele „dělníka“, mají 

poznatky závaznou hodnotu. Předává je tak, jak je získal, nemění je, nepracuje 

s nimi. 

Model řemeslníka: řemeslník na rozdíl od dělníka vykonává obě dvě funkce, 

exekutivní i konceptorskou. Učitel práci vykonává relativně autonomně. Příprava na 

povolání (řemeslo) probíhá nápodobou v praxi, tím pádem je součástí praktické 

činnosti. V této řemeslné podobě není poznání přiváděno k řeči, není uchopené 

v pojmech, je „mlčící“. To znemoţňuje teoretizaci poznatkŧ a jejich myšlenkové 

uchopení a prohloubení přípravy na profesi. V tomto modelu se povolání neopírá 

o soubor hlubokých teoretických, systematických poznatkŧ (Štech, 2008, str. 142). 

Učitel „řemeslník, jiţ s poznatky pracuje, upravuje je podle svých potřeb, ale úpravy 

probíhají spíše na intuitivním podkladě. Dŧleţité je, ţe poznatky sice upravuje, ale 

podle předem daného rámce, který byl vytvořen někým jiným. 

Model umělce: je postaven na osobnosti a kreativitě učitele, problém tohoto modelu 

je v jakémsi fatalistickém determinismu. Člověk se učitelem rodí (stejně jako 

umělcem). Coţ vyvolává otázku o dŧleţitosti vzdělání učitelŧ (Štech, 2008, str. 142, 

143). Učitel „umělec“ příliš nedbá na poznatky, klade dŧraz na práci s osobností. 

Kaţdá z uvedených metafor představuje jinou vizi učitelství, jiné pojetí práce učitele. 

2.4 Dilemata učitelské profese 

Dilemata učitelské profese popisuje Štech (in Havlík a kol, 1998, str. 43-45). 

Učitelské povolání je provázeno dilematy a ambivalencemi. Učitelství podle něj 

nestojí na pevné zemi, pohybuje se mezi póly. Na póly se mŧţeme dívat z rŧzných 

pohledŧ. Učitel musí volit mezi poţadavky (oba dva z nich jsou legitimní), jeho 
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rozhodnutí pro jeden poţadavek vyvolává otázku, proč jsem se takto rozhodl, bylo to 

a je to správné? Neměl jsem se rozhodnout jinak? Tato dilemata zpŧsobují, ţe 

pedagogický vztah je plný napětí (Helus, 2007, str. 358). Nyní uvedu jen ta dilemata, 

která souvisí s tématem mé práce a je pravděpodobné, ţe u nich ve světle reformy 

dojde ke změně. 

 Pohled sociologie profesí: z tohoto pohledu se učitel pohybuje mezi pólem 

intelektuála a dělníka. Učitel je intelektuál, ale zároveň nevytváří nic nového 

na poli poznání, neprovádí výzkum, jeho úkolem je předávat poznatky, které 

jiní vytvořili, na které jiní přišli.  

Kurikulární reforma se svým dŧrazem na praxi, na poznání pro praktický 

ţivot i svým pojetím učitele jako reflektujícího praktika, toto dilema posouvá. 

Základní cíle v podobě kompetencí a témat jsou zadány RVP – a úkolem 

učitele je vyhovět jim výběrem učiva, které je ilustruje.  Podle mého názoru 

učitele více vnímá, jako dělníka, který ale reflektuje svou činnost. Model 

intelektuála se odsouvá do pozadí. 

 Didaktický pohled: balancuje mezi normativitou a relativismem. Učitel 

předává stále stejnou látku, která se nemění, protoţe vychází z vnitřní 

normativity vědních poznatkŧ (normativita), ale látku musí přizpŧsobit 

ţákŧm, jejich předpokladŧm, zpŧsobŧm myšlení, práce atd. (relativismus). 

Učitel by měl látku přizpŧsobit jednotlivým ţákŧm, ale tak aby jádro látky, 

poznání zŧstalo zachováno. 

Reforma klade dŧraz na flexibilitu, inovaci, iniciativu, pruţné reakce na 

individuální potřeby ţáka atd. Navíc přichází s tím, ţe učivo (normativita) je 

jen prostředek k dosaţení kompetencí. Podle mě je jasné, ţe relativizující 

část dilematu se dostává do popředí a normativní je odsunutá v pozadí.  

Další pohled na dilemata učitelství nám přináší hlubinná psychologie: Freud je znám 

výrokem, ţe analyzování, vládnutí a výchova patří mezi „nemoţná“ povolání, podle 

něj si „člověk může být jist nedostatečným úspěchem“ (Freud in Cifali, 1999, str. 

324). Zajímavé je zamyslet nad tím, proč by tomu tak mělo být. Přitom se obvykle 

zmiňují následující aspekty pedagogického vztahu v učitelské profesi: 
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 Aspekt moci: učitel a ţák jsou v asymetrickém postavení, v okamţiku, kdy 

učitel narazí na vlastní bezmoc, mŧţe svoji moc zneuţít. Podle Cifali 

v dnešní době, kdy legitimita moci a autority dospělého utrpěla, je velmi 

těţké vybalancovat otázku moci, osobního teritoria, hranic. Autorita učitele je 

podle ní daná větším věděním, převahou vědění učitele nad věděním ţáka. 

Podle ní, kdyţ chybí legitimita počínání, nastupuje rivalství (Cifali, 1999, str. 

326, 327). 

V okamţiku, kdy reforma přichází s poţadavkem partnerství mezi učitelem 

a ţákem a navíc vědění (poznatky) nejsou dŧleţité (jsou jen prostředek…) je 

podle mého názoru daleko těţší, náročnější vyřešit otázku osobní převahy, 

moci a autority. Díky tomu mŧţe mnohem snadněji dojít ke zneuţití moci. 

 Klinický aspekt: podle Cifali patří učitelství mezi povolání s tzv. 

„klinickým“ momentem. Jde o situaci, kdy bychom sice neměli ignorovat 

vědní poznatky, ale zároveň musíme rozpoznat a pochopit, co se děje 

v konkrétní situaci a jednat podle toho. Z toho vyplývá, ţe někdy v tomto 

povolání přetrvává mnoho afektivity a přibliţnosti. Na učitele jsou kladeny 

nároky, aby promýšlel svou vlastní subjektivitu a pozici ve vztahu 

k objevované pravdě. To znamená, ţe učitel je vysoce angaţován ve své 

činnosti. Pokud je ve své činnosti angaţován, znamená to také, ţe z ní 

nevyjde nedotčen, ţe nasazuje sám sebe, podstupuje osobní riziko (Cifali, 

1999, str. 328, 329). 

Podle mého názoru toto dilema se kurikulární reformou více prohloubí. 

Reforma po učiteli vyţaduje vyšší zodpovědnost za ţáka a jeho psychický 

a fyzický vývoj a také vyšší podíl na ţivotě školy, komunity… Coţ 

samozřejmě vede k většímu nasazení sama sebe, podstoupení většího 

osobního rizika atd. 

 Aspekt vztahu: učitelství je vztahová profese, tzn., ţe motor pedagogické 

transmise tkví v psycho-afektivní dynamice (Filoux, 1999, str. 337). Mít rád, 

ale znamená dát se všanc, nasadit se do vztahu i přesto, ţe se mohu 

opotřebovat. Pokud by se pedagog omezil jen na čistě racionální vztah, 

nanejvýš jen zraňuje. Filoux se ve svém textu odvolává na Sókrata, který, 
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tvrdí, ţe dobře vzdělává druhého, jen ten, kdo ho má rád. Pedagogický vztah 

je zároveň spojený se zákazem uspokojování milostných pudŧ. V rámci 

vztahu se uplatňuje pól lásky a pól poznání. Učivo v tomto vztahu udrţuje 

rovnováhu mezi těmito póly, bez něj bychom získali erotický vztah zaloţený 

na lásce, nebo jak jsem jiţ napsala v úvodu chladný zraňující výukový vztah 

(Filoux, 1999, str. 377, 378).  

Aspekt vztahu podle mého názoru nejvíc utrpí reformou, jde o to, ţe učivo, 

které udrţuje rovnováhu mezi pólem lásky a pólem poznání, je najednou 

odsunuto na vedlejší kolej, učivo se stává prostředkem k získání 

kompetencí… Toto podle mého názoru mŧţe vést k převaze jednoho pólu. 

Coţ samozřejmě povede k narušení vztahu, k jeho ještě větší náročnosti, 

k většímu nasazení se a tím i k většímu opotřebování se. 

To, ţe učitelské povolání je plné dilemat, zvyšuje zpochybnění práce učitele. 

Nahrává situacím, kde nelze jednoznačně obstát a vţdy je moţné najít nějaký dŧvod 

pro kritiku či odsouzení (Helus, 2007, str. 359). 

Navíc je zde otázka „vědní“ identity učitele. Kdo je vlastně učitel? Poznatky učitele 

jsou příliš interdisciplinární, ví toho mnoho z psychologie, sociologie, svého 

předmětu (např. český jazyk) atd., ale neví toho tolik, aby v daném oboru mohl být 

odborník (psycholog, sociolog atd.), je učitel. Navíc vědy, o něţ se opírá, mu 

neposkytují velkou oporu, protoţe jsou nejisté ve svém poznání, jejich poznatky jsou 

podmíněné, někdy si odporují (Štech, 1994, str. 318).  

Kurikulární reformou se tato otázka podle mého názoru ještě více vyostřuje. Podle 

Bílé knihy by učitel měl reagovat na individuální potřeby ţákŧ, poskytovat jim 

podporu, jejich vztah by měl být zaloţen na vzájemném respektu a dŧvěře. 

A vzdělávací systém by měl být přizpŧsoben jedinci a jeho potřebám…  Jaká je tedy 

role učitele? Podle mého názoru jeho hlavní role uţ není v takové míře být „učitel“ 

(od slova učit, naučit), protoţe učivo je pouze prostředek. Ale kdo je nyní učitel? 

Z toho, co si mŧţeme přečíst, mi připadá, ţe se jeho role mění na souhrn dílčích rolí 

psychologa, rodiče, staršího přítele či vnímavého dospělého. Ale je toho učitel 

schopen? Mŧţe takto dobře vykonávat své povolání? A jak se to shoduje s tím, co od 

školy očekává společnost, s úkoly sekundární socializace a transmise poznatkŧ? 
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V této kapitole jsem se snaţila popsat učitelské povolání a s tím spojenou cestu 

k profesionalizaci a dilemata povolání. Během tohoto popisu jsem se snaţila ukázat, 

jak se pravděpodobně učitelské povolání změní se současnou změnou kurikula. Má 

diplomová práce se týká změny profesního sebepojetí učitelŧ. Pro hlubší porozumění 

učitelské profese a pro lepší vykreslení problematiky profesní identity jsem si 

vybrala koncept commitmentu. V následujících stránkách se pokusím tento koncept 

popsat, včetně  rozporŧ a dilemat commitmentu učitelŧ na základní škole a podmínek 

pro změnu commitmentu během kurikulární změny.  
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3. Commitment 

Commitment je termín z anglosaské literatury, pouţívaný symbolickými 

interakcionisty.  

V překladu z angličtiny commitment znamená „věrnost, závazek, dluh“, z pozice 

proţívajícího jde také o věrnost, angaţovanost pro něco.  

Nejstručněji lze commitment vyjádřit jako zájem aktérŧ, vyjádřený v termínech 

faktorŧ či hodnot dané profese. Zdŧrazňuje se jeho oboustrannost a vzájemnost. 

Mŧţeme jej tedy definovat jako „průsečík požadavků organizace a osobní 

zkušenosti“ (Kanter in Kučera, 1994, str. 55). Podobně se o commitmentu vyjadřují 

Aydin, Sarier, Uysal, podle nich jde o shodu mezi zaměstnancem a organizací 

(Aydin, Sarier, Uysal, 2011, str. 628). Vede k bilancování osobních investic a ziskŧ, 

které přináší míra angaţovanosti v situaci (Semerádová, 1994, str. 343). Jedná se 

o určitý obrys profese z obou stran, i kdyţ podle Kučery v realitě „vyhrává spíše 

instituce, shrnuje vztah k profesi, angaţovanost i identifikaci s profesí (Kučera, 1994, 

str. 55). Buchanan commitment vnímá jak odpovědnost, kterou má zaměstnanec vŧči 

organizaci (Buchanan in Aydin, Sarier, Uysal, 2011, str. 628).   

Jinak commitment vnímají Leithwood, Menzies a Jantzi. Podle nich je commitment 

psychologický stav, označující objekt, s nímţ je, nebo by chtěla být osoba 

identifikovaná. Commitment je vţdy k něčemu, k objektu, podle nich mŧţe být buď 

ke škole, nebo k ţáku (Leithwood, Menzies a Jantzi, 1994, str. 40).  

Commitment nesplývá s motivací ani s profesiografií oboru a nejedná se ani 

o hodnotovou orientaci jedince. Jde spíše o hodnoty, které je jedinec schopen najít na 

své profesi. Commitment nevyjadřuje strategie jednání vŧči povolání a instituci. 

Strategie představují spíše proces, kdeţto commitment vyjadřuje jakoby jejich 

kognitivní a sumarizující aspekt. Commitment není jen postoj či závazek - postoj 

vŧči profesi je jen jeden z aspektŧ commitmentu. Zároveň to není ani závazek, který 

vyjadřuje pouze vztah z jedné strany, kdeţto commitment vyjadřuje oboustranný 

a vzájemný vztah (Kučera, 1994, str. 56).  

Podle Leithwood, Menzies a Jantzi (1994, str. 14) lze rozlišit dva typy commitmentu 

učitelŧ. První je ten, kdy objektem commitmentu jsou cíle, hodnoty, normy; základ 
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pro tento commitment je morální. Tento typ commitmentu je spojený s nechutí 

odejít z organizace, často mŧţe být spojený s přáním a úsilím, co nejvíce vylepšit 

poslání školy. 

Základem druhého typu commitmentu je pragmatismus. Becker tento commitment 

nazývá „sázka mezi soupeři“ nebo investiční základ commitmentu. Učitelé, jejichţ  

commitment je pragmatický, se rozhodují, zda pokračovat jako člen organizace, 

např. neformální analýzou nákladŧ a přínosŧ (jsem placen adekvátně?…). 

V praxi není poznat příliš velký rozdíl mezi morálním a pragmatickým 

commitmentem, mnohem více záleţí na etapě kariéry, osobní situaci, charakteru 

školy atd (Leithwood, Menzies a Jantzi, 1994, str. 41).  

3.1 Dimenze commitmentu  

Podle Woodse má commitment několik dimenzí (Woods in Semerádová, 1994, str. 

343): 

 Vocational (vokační blok): 

o Education (výchova): tento blok zahrnuje téma výchovy a vzdělávání, 

pomoci, formování osobnosti, ale také rizika profese. Je v něm 

obsaţeno poslání a funkce profese ve společnosti. Učitelé se silným 

vokačním blokem berou svoji profesi jako poslání a neradi opouštějí 

instituci školy. 

 Professional: v této dimenzi se ukazuje vše, co obsahuje práce učitele, 

zvládnutí oboru, kontaktu a vztahu s ţáky a všeho, co s sebou přináší práce 

v instituci. 

o Subject (obor): tato dimenze obsahuje poţadavky na zvládnutí 

oborových poznatkŧ, dále poznatkŧ, které se váţou k didaktickému 

umění a umění vést. Zdá se, ţe tato dimenze je více orientována 

prakticky, pragmaticky, jakoby vypočítává vše, co by měl člověk 

umět, představuje předpoklady a poţadavky profese. 

o Teaching (výuka): zde nalezneme zpětnou vazbu ţákŧ, citovou vazbu 

k nim a nároky, které s sebou nese pedagogický vztah. Vypadá to, ţe 



 

 

33 

 

tato dimenze obsahuje kontakt s ţáky a jak učitel tento kontakt 

proţívá, vztah, který se vytváří mezi učitelem a ţákem se všemi jeho 

klady i zápory. 

o Institution (instituce): tato dimenze obsahuje vzájemnou spolupráci 

rodičŧ i učitelŧ, zodpovědnost učitelŧ za ţáky v prostředí školy i za 

jejich další vývoj, tlak vyvíjený školou na učitele (např. povinnost 

hodnotit atd.). Zdá se, jako by tato dimenze obsahovala institucionální 

nároky školy, ukazuje se zde struktura školního prostředí se všemi 

jeho aktéry. 

 Instrumental (instrumentální blok) 

o Career (kariéra): zde mŧţeme najít identitní zisky, které přináší 

seberealizace ale i rizika nevhodného uţití své moci a autority. Navíc 

se zde objevují i témata přesahující profesi, její prestiţ, její přesah do 

soukromého ţivota. Je zde vidět i vztah k lidem mimo profesi 

a samozřejmě otázka profesionality. Tato dimenze tedy obsahuje téma 

profesionální identity učitele a její přesahy, jakoby chtěla obsáhnout 

profesi z dlouhodobého hlediska osobní identity, ţivotní dráhy 

a postavení ve společnosti (Semerádová, 1994, str. 343-346).  

3.2 Rozpory a dilemata commitmentu studentů učitelství 

Kučera (1994, str. 64-67) vidí následující dilemata commitmentu studentŧ učitelství. 

V prvním bloku (vocational) se objevují obavy ze zacházení s mocí. Tedy jak 

mnoho mohu druhému něco vnucovat a to na základě moci, kterou má učitel předem 

danou institucí (výroky typu
3
: poučování jiných, pumpování poznatků, moc nad 

dětmi). Tyto obavy se také projevují mimo tento paragraf ve výrocích jako jsou 

rozvíjet existující osobnost, dávat podněty pro formování, důraz kladený na osobní 

autoritu.  

Pokud se podívám na tento blok ve světle reformy kurikula, přijde mi, ţe zŧstane 

podobný, ale bude více rozporný. Místo poznatkŧ „pumpuji“ kompetence, ty ale 

                                                 
3
 Slova napsaná kurzivou vyjadřují výroky studentŧ učitelství z citované studie, které vyjadřují 

parametry a dimenze učitelského povolání. 
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učitel nemá tolik pod kontrolou. Obavy ze zacházení s mocí, z vnucování, zŧstanou. 

Budou ještě větší a rozpornější, protoţe reformou získává škola větší autonomii, 

která trochu bourá hranice zodpovědnosti učitele. S bouráním hranic se stále více 

nabízí otázka: mohu zde zasahovat, jak moc zde mohu zasahovat? Najednou jakoby 

mizí hranice mezi sférou mimoškolní kaţdodennosti a sférou učitele a tím se stává 

i daleko rozpornější i zacházení s mocí.  

Ve druhém bloku (professional), v první části subject zaznívají kladné výroky 

o vztahu k práci a kultuře učitele, ale zároveň jsou ambivalentně hodnoceny výroky 

týkající se umění vést a didaktického umění. Učitelé 2. stupně v tomto bloku hodně 

tématizují látku/učivo, kterou předávají. Látka představuje zaručenou hodnotu, ale 

nejsou si jisti tím, ţe tato látka představuje to, co ţáci chtějí a přejí si. 

Pod vlivem kurikulární reformy bude podle mého názoru docházet k velkým 

rozporŧm a problémŧm pro učitele, kteří tématizují látku (učivo), jako to dŧleţité, 

podstatné. Najednou je učivo jen prostředek k … Učivo samo má jen sluţebnou 

funkci, protoţe hlavním cílem jsou kompetence. To, co předávám, není dŧleţité. 

Dŧleţité je umět tvořivě myslet, všestranně komunikovat, projevovat se jako 

svébytná, svobodná a zodpovědná bytost atd. V tomto případě mŧţe dojít 

k ohromnému rozporu v commitmentu, který by mohl podle mého názoru pro 

někoho být i nepřekonatelný. Protoţe to dŧleţité, to na čem je má práce postavena, je 

najednou cosi podřadného, slouţícího k jiným účelŧm.  

Druhá část teaching je podle Kučery centrální pro vysvětlení celého commitmentu, 

protoţe se zde nachází parametry samotného pedagogického vztahu. V této části je 

kladně hodnocena citovost, která však je současně náročná, mŧţe vést k psychickému 

vypětí a vazba mezi učitelem a ţákem na něj klade nároky. Vazba je přímá, 

bezprostřední, coţ ji dělá autentickou a ryzí, ale mŧţe být provázena nejistotou 

z reakce druhých. Dále se v tomto bloku objevují výroky jako je komunikace, 

empatie, porozumění, vstřícnost a s nimi i bezmocnost vůči tomu, co se děje uvnitř 

dítěte. Tyto výroky by mohly pomoci odstranit nejistotu, ale spíše jsou prostředky 

k odstranění moci. 

Oboustrannost vztahu je provázena jedinečností, prací s individualitami, vztahem 

k dítěti jako k osobnosti, ale jak se tyto hodnoty srovnají s tím, ţe ţáci představují 
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mnoho individualit, učitelé musí rozdělit pozornost a z toho pro něj vyplývají nároky 

a také stres a fyzické, psychické, nervové vypětí. 

Vazba je rozmanitá, coţ je studenty hodnoceno pozitivně, ale mŧţe vyústit 

do nárokŧ, které nás vyčerpávají a zatěţují. Jedním z nebezpečí je upadnutí do 

stereotypu. Jak ale toto nebezpečí vzniká? Vzniká z institucionální stránky profese, 

učitel musí vycházet s mnoha ţáky, coţ odporuje poţadavku jedinečné práce 

s individuem. Autoři tento stav nazývají učitelský donjuanismus, podle nich je to 

stav, vyjadřující nepoměr mezi jedním milovaným učitelem a mnoha milujícími 

ţáky. Jak je moţné tento stav vybalancovat? Moţná do podoby, kde je stereotyp 

neţádoucím, ale asi logickým dŧsledkem. Stereotypem jsou rizika výlučného vztahu 

ţákŧ k dětem neutralizována.  

Myslím, ţe tato část commitmentu by měla být po kurikulární reformě mnohem 

rozpornější. Za prvé, reforma s sebou nese akcent na individualitu kaţdého ţáka, 

jeho osobní rozvoj, kdy učitel by se měl kaţdému ţáku věnovat individuálně 

s ohledem na jeho vzdělávací potřeby, tím se zvýrazňuje rozpor mezi jedním 

učitelem a mnoha ţáky. Za druhé, reforma klade dŧraz na inovaci, adaptabilitu, 

kreativitu. Díky tomu, stereotyp vychází jako něco negativního a neţádoucího. Ale 

jak tedy vybalancovat vztah mezi jedním učitelem a mnoha ţáky? Za třetí, 

výsledkem vyučování nemá být osvojení látky, ale získání kompetencí, které jsou jen 

částečně v moci učitele. Coţ by mohlo vést k tomu, ţe se učitel bude cítit více nejistý 

ve svém povolání, nejistý v otázce jak velkou nese zodpovědnost za splnění cílŧ 

vzdělávání (např. podněcování ţákŧ ve všestranné komunikaci, příprava ţákŧ, aby se 

projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva 

a povinnosti, vytváření u ţákŧ potřeby projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v proţívání ţivotních situací atd.), a tato nejistota zatíţí uţ tak náročný 

pedagogický vztah. 

Třetí část institution sebou nese také rozpory. Role u dětí, potěšení s nimi přechází 

v zápory či ambivalence, kdy je na učitele vyvíjen tlak školy, jako instituce. Tento 

tlak devalvuje vztah zevnitř, např. neustálým hodnocením, klasifikací.  

Kontakt s lidmi (ne kontakt s dětmi) je místy také hodnocen ambivalentně, hlavně 

pokud se jedná o rodiče a kolegy. Jednak se jedná o spolupráci různých stran, ale 
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také jde o cosi, co bychom mohli nazvat jako vměšování se do učitelova výlučného 

vztahu (něco jako mít je sám pro sebe). Stejně tak je i negativně hodnocen opak 

kontaktu s lidmi, samostatnost a izolace. 

Identitní dilemata učitelské profese jsou vyjádřena paragrafem o zodpovědnosti. Na 

jedné straně díky zodpovědnosti toho učitel mŧţe mnoho udělat, na druhé straně toho 

mŧţe mnoho zkazit. Tato zodpovědnost je proţívaná jako vystupňovaná za všechno, 

od hygieny, ke zdraví, až k tomu, co se naučí. Zodpovědnost je provázaná veřejnou 

kontrolou, která je vnímána také ambivalentně, pozitivně, co se týče špatných 

kolegŧ, kteří nedělají dobře svoji práci, ale také negativně, protoţe byrokracie 

vstupuje do spontánního autentického vztahu učitele a ţáka. 

Uţ tak rozporný paragraf o zodpovědnosti se s kurikulární reformou stane ještě více 

rozporný. Jak jsem zmiňovala výše, reforma zvyšuje zodpovědnost učitele. Problém 

je v tom, ţe ji zvyšuje v oblastech, které nemá plně pod kontrolou. Pokud je jeho 

úkolem naučit děti zlomky či dílo J. Seiferta je jeho úkol jasný a snadno ověřitelný. 

Ale rozvíjení potencionálního vztahu k jazyku, samostatné získávání informací či 

získávání sebedŧvěry při vystupování na veřejnosti, je v jeho moci jen částečně. 

Navíc jak jsem jiţ psala u prvního bloku vocational, větší autonomie škol a učitelŧ 

bourá hranice zodpovědnosti. Najednou má učitel zodpovědnost za vše - za hodnoty, 

postoje, za citový a sociální vývoj, takţe se problematika zodpovědnosti čím dál více 

vyostřuje. 

Ve třetím bloku instrumental jsou nízko hodnoceny prestiž a peníze. V tomto 

paragrafu je ambivalentně hodnoceno soukromí (tedy spíše jeho nedostatek) 

a negativně (sebe)deformace. Negativně je také hodnocena moţnost hojit si vlastní 

komplexy, ukazuje na jiţ výše zmíněný strach z deformace ţáka (kam aţ zasahuje 

moje vlastní moc).  

Tento blok se podle mého názoru příliš nezmění. 

Naopak podle Tromana (Troman, 2008, str. 620) profesi učitele více neţ její dilemata 

a tense formuje vzdělávací politika. Nepřijetí vzdělávací politiky mŧţe přinést 

materiální problémy, kdy škola nedostane dotace. Troman v této souvislosti mluví 

jednak o velkém tlaku na učitele, který testy v 6. třídě, kde se od školy očekávají 

maximální výsledky (výzkum je z anglosaského prostředí, kde v 6. třídě jsou 
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srovnávací testy, u nás se nyní mluví o jejich zavedení) a také nutnosti „uspokojení“ 

inspekce. Coţ podle něj zahrnuje zavedení rentabilních, ekonomických zpŧsobŧ 

uvaţování do vyučování. 

Navíc podle něj jsou učitelé frustrováni „kreativní politikou“.  Učitelé během 

přijímání této politiky projevovali profesionální obavy, ale cítili, ţe jejich obavy byly 

zlehčovány a zkreslovány.  

Podle Tromana nyní (oproti obdobnému výzkumu z 80. let) se identita učitelŧ stává 

komplexnější, učitelská práce je více „manaţerská“, protoţe se učitelé stávají více 

zodpovědnými za instituci a jsou více zodpovědní rodičŧm a celé komunitě. Učitelé 

více přenáší schopnosti ze svého ţivota, do práce, tak aby přinášely prospěch škole. 

Ale jsou si více vědomi moţného „uklouznutí“ mezi profesionální a neprofesionální 

rolí. Podle Tromana učitelé rozvíjejí komplexní identitu, aby se mohli vyrovnat 

s novou nejistou rolí ve světě, kde dochází k rychlým ekonomickým, sociálním 

a kulturním změnám a kde se mění zkušenost a význam práce. Aby se s tímto vším 

vyrovnali, musí učit jak uzpŧsobit své self a včlenit jej do nové situační identity, 

která je vyţadována (Troman, 2008, str. 622 -624). 

3.2.1 Commitment starších a mladších učitelů 

Troman (2008, str. 624 - 626) vidí výrazné rozpory mezi commitmentem mladších 

a starších učitelŧ. Podle něj starší učitelé mají silný první blok vocational, který je 

podle něj spojený s pojetím učitelství jako sluţby. Učitelství je pro ně něco jako 

„ţivotní projekt. Dalo by se říci, ţe jejich commitment je morální. Naopak mladší 

učitelé (většina z nich, měla dříve jiné povolání) směřují ke zdŧraznění jiných 

hodnot, jako jsou „mezilidské“ hodnoty, navíc zdŧrazňují dŧleţitost toho, ţe díky 

této práci mají čas na rodinu, také učitelství berou jako povolání, kde „mohou něco 

změnit“. Jejich commitment je spíše pragmatický.  

Starší učitelé se s tímto pojetí učitelství identifikují uţ od počátku své praxe. Často 

mají silný blok vocational a professional, s čímţ mŧţe dojít ke krizi identity a self je 

více zranitelné. Mladší učitelé (v současném kontextu) se zdají být více 

realistickými, dŧleţité jsou pro strategie k ochraně osobního ţivota. Zdá se, ţe mají 

souběţný a „plně-pečující“ commitment (Troman, 2008, str. 624 - 626). 



 

 

38 

 

3.3 Změna kurikula a commitment 

Podle Tromana učitelství na ZŠ uţ nemŧţe být povaţováno za „práci pro ţivot“. 

Škola je instituce, kde je potřeba investovat svoje „self“. Také práce uţ není místo, 

kde se formuje osobní a pracovní identita. Základní škola je místo, o němţ mŧţeme 

říci, ţe jejím zaměstnancŧm se mění identita, commitment a kariéra.  

Nová osobní identita učitelŧ ukazuje situační výhled. Práce na identitě se stále vyvíjí 

a bude pokračovat, zatímco učitelé budou muset hledat cesty mezi rychle se měnící 

vládní politikou a prací (2008, str. 626).  

Podle Tromana s sebou změny kurikula přinesla tato témata, Troman (2008, str. 626 

-628) je nazývá instrumentalismus, vztahy a samotné učení. 

Instrumentalismus: souvisí jednak s testy v 6. třídě, kdy je dŧleţitý úspěch v těchto 

testech, učitelé tráví mnoho času tím, ţe se na tyto testy připravují a poté analyzují 

výsledky, protoţ cítí jako nutnost, aby ţáci v těchto testech uspěli. 

Instrumentalismus, také souvisí s tím, ţe si rodiče stále více stěţují na učitele, takţe 

učitelé musí neustále „hlídat“ své chování a zlepšovat se.  Dŧleţité je dosáhnout 

úspěchu. 

Vztahy: oproti podobnému výzkumu, provedenému  80. letech se ukazuje, ţe vztahy 

jsou pro učitele velmi dŧleţité. Učitelé nechtějí pracovat tam, kde je špatná 

atmosféra. Učitelé mluví o práci v „hezké škole“- kde „mŧţete učit“, kde „je radost 

učit děti“ a kde si mŧţete „uţít učení“. Také mluví o řediteli, který je „podporující“, 

„kryje záda“ atd. Podle Tromana vztahy jsou kritický faktor pro podporu pozitivní 

profesionální identity. 

Učení: anglické „národní kurikulum“ dává učitelŧm podmínky pro „kreativní učení“, 

učitelé mají mít spíše „vzrušující“ neţ „nudné“ hodiny. Podle učitelŧ reálné učení 

vypadá tak, ţe projekty se konají na konci pololetí (aţ po zkouškách a dalších 

povinnostech). Učitelé jsou často vyčerpaní a „kreativní učení“ přidává na stresu, ale 

učitelé sami hovoří o výzvě, pro ně dŧleţité mít něco, do čeho se mŧţou 

„zakousnout“. 
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3.3.1 Podmínky pro změnu commitmentu 

Pokud je ve školství skepse vŧči reformě, jak proběhne změna osnov? Také je 

dŧleţité zjistit objekt commitmentu učitele. 

Některé změny osnov jsou velmi dobře promyšleny (např. změna osnov v USA 

v post-sputnikovské éře), ale většinou jsou vágně či „flexibilně“ definovány 

a vyţadují dopracování učiteli, kteří je budou pouţívat. Jazyk reforem kurikula často 

pouţívá termíny „flexibilní inovace“. Podle Hubermanna (Huberman in Leithwood, 

Menzies, Jantzi, 1994, str. 43) zkušení učitelé se cítí pod tlakem, aby uskutečnili 

všechny podstatné novoty v prŧběhu své kariéry. Po kaţdé změně kurikula učitelŧm 

zŧstává méně a méně nadšení. Je to také kvŧli tomu, ţe celá změna není dobře 

připravena a řízena (Huberman in Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 43).  

Většina reforem kurikula je postavena na konstruktivistických teoriích učení. Podle 

Pettersona a Knappa (Petterson, Knapp in Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 43) 

tyto teorie, jako jiné teorie, kladou své vlastní dilemata. Dilemata vznikají 

v konkrétní třídě, s konkrétním ţákem v konkrétní škole. Nemohou být „před-

vyřešena“ reformou. 

Ukázalo se, ţe pro posouzení změny v commitmentu je dŧleţitý objekt 

commitmentu. Kushman (Kusman in Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 42) 

zjistil, ţe učitelé, jejichţ objekt commitmentu je škola jako organizace, jsou velmi 

ovlivněni změnou podmínek práce. Naopak učitelé, jejichţ objektem je výuka 

studentŧ, nejsou příliš ovlivněni změnou podmínek. Dále také záleţí na osobních 

atributech učitele, jako je pohlaví, věk vlastnosti atd., Menzies Leithwood, Jantzi 

(1994, str. 43-49) identifikovali osobní cíle, víru ve své schopnosti a dŧvěru 

v kontext a emoční klima.  

3.3.1.1 Osobní cíle  

Osobní cíle representují budoucí přání /stavy, aspirace atd. Dŧleţité je slovo osobní, 

často se stává, ţe cíle školy či instituce nejsou přijaty za vlastní, pro učitele ani 

nemusí mít význam. Avšak osobní cíle hrají velice dŧleţitou roli pro commitment 

učitele. Za prvé, cíle dodávají impuls k akci v okamţiku, kdy je něco jinak, neţ by si 

jedinec přál (pokud třída funguje a pracuje podle přání učitele, není potřeba akce). Za 

druhé, osobní cíle dodají impuls k akci v okamţiku, kdy cíl je sice náročný, ale 
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splnitelný. Za třetí, pro impuls k akci je dobré, kdyţ je cíl dobře zformulovaný, 

konkrétní a jasný. Za čtvrté, cíle budou spíše přivedeny k akci v okamţiku, kdy jsou 

bezprostřední, blízké, ale zapadají do dlouhodobých plánŧ.  

K přivedení cílŧ k akci musí být splněno několik podmínek. Tyto podmínky zahrnují. 

 Přijetí alespoň dŧleţité části osobních cílŧ institucí. Commitment učitelŧ 

částečně závisí na tom, zda učitelé vnímají slučitelnost mezi svými osobními 

cíli a cíli školy. Podle Louise a Smithe (Louis, Smith in Leithwood, Menzies, 

Jantzi, 1994, str. 44) je shoda mezi cíli školy a učitele jeden z dŧleţitých 

indikátorŧ kvality práce, který ovlivňuje nasazení učitelŧ v práci. 

 Pochopení toho, ţe učitelé vědí, co mají dělat a co potřebují. Velmi dŧleţité 

je dát učitelŧm pozitivní, konstruktivní zpětnou vazbu.  

 Zhodnocení rozdílu mezi současnou praxí a navrhovanou změnou 

 Pochopení na straně učitelŧ, ţe změna osnov je dŧleţitá a dosaţitelná změna, 

díky níţ se mohou o své práci a ve své práci naučit mnoho nového. 

 Vědomí zvládnutelných změn, které je potřeba přijmout k dosaţení celkové 

změny. 

Dále se ukázalo, ţe aby cíle organizace byly učiteli přijaty za vlastní, je nutné 

dosáhnout následujících podmínek. 

 Učitelé by se měli velice podílet na stanovení cílŧ.  

 Stanovení cílŧ by mělo stále probíhat, s tím ţe se přijaté cíle budou 

zdokonalovat. Neustálé redefinování cílŧ přispívá ke zvyšování uvědomování 

si významu těchto cílŧ (Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 43-5). 

3.3.1.2 Víra ve své schopnosti 

Víra ve své schopnosti zahrnuje sebevědomí, koncept sebe, sebehodnocení atd. 

Nestačí, aby učitelé měli ve své hlavě cíle, které je dokáţou motivovat, musí se cítit 

schopni splnit tyto cíle. Víra učitelŧ ve vlastní schopnosti bývá často narušovaná 

podmínkami jejich práce. Mezi tyto podmínky patří např. nedostatečná zpětná vazba, 

izolace kultury školy, nedostatek supervize apod.  
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Sebehodnocení pramení ze tří zdrojŧ. Nejhlavnější z nich je vlastní výkon povolání, 

zvláště vnímání úspěchu. Další z nich je zprostředkovaná zkušenost, kdy jedinec na 

ostatních mŧţe pozorovat a porovnávat své schopnosti. Poslední z nich je slovní 

mínění- vyjádření názorŧ druhých o mých schopnostech. Ale druhý musí být vnímán 

jako expert, nebo někdo, kdo má nárok soudit.  

Podmínky, díky nimţ se mŧţe zvyšovat víra ve vlastní schopnosti, jsou tyto:  

 Pocit úspěchu během úsilí o změnu kurikula, tyto pocity mohou být 

podpořeny pozitivně hodnotícími výroky kolegŧ či nadřízených. 

 Vhodné modely pro realizaci nové praxe. 

 Silná podpora od věrohodných kolegŧ, ohledně schopností zvládnout změnu 

osnov. Toto je jedna z podmínek spojena s nasazením učitelŧ- časté 

a podporující interakce mezi učiteli (Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 

46, 47). 

3.3.1.3 Důvěra v kontext školské politiky 

Dŧvěra v kontext školské politiky zahrnuje dŧvěru v ministerstvo, ţe zajistí dostatek 

peněz, ţe zajistí moţnost dalšího profesního vývoje. Mnoho učitelŧ nemá pozitivní 

dŧvěru v kontext, protoţe v prŧběhu své praxe byli svědky špatně řízených či špatně 

koncipovaných změn a inovací. Negativní dŧvěra kontext mŧţe špatně ovlivnit 

vnímání současné změny, zmenšit motivaci k provedení těchto změn. 

Podmínky, díky nimţ se mŧţe zlepšit dŧvěra v kontext školské politiky. 

 Pocit učitelŧ, ţe školství vedou lidé, kteří jsou odborníci a rozumí jeho 

problematice.  

 To ţe učitelé budou vnímat směr školní kultury jako slučitelný s jejich 

osobními cíli.  

 To, ţe učitelé boudou vnímat, ţe jim pracovní podmínky dovolí vykonávat 

změny, a to, ţe budou mít dostatek informací od příslušných kolegŧ 

a nadřízených. 

 Pocit učitelŧ, ţe jejich lidské i materiální moţnosti, které potřebují 

k dosaţení změny, jsou dostupné. 
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 Pocit učitelŧ, ţe celková atmosféra ve školství podporuje změnu a dŧvěřuje 

jí. 

3.3.1.4 Emoční klima 

Nestačí, aby cíle učitelŧ byly slučitelné se změnou kurikula. Učitelé také musí věřit, 

ţe jsou schopni těchto změn dosáhnout a ţe jim škola nabídne dostatek podpory, 

kterou budou vyţadovat. 

Podmínky podporující emoční klima jsou tyto. 

 Častá a pozitivní zpětná vazba týkající se změn kurikula od rodičŧ ţákŧ. 

 Častá a pozitivní zpětná vazba kolegŧ, která se týká dosahování krátkodobých 

a střednědobých cílŧ reformy. 

 Dynamické a měnící se zaměstnání (Leithwood, Menzies, Jantzi, 1994, str. 

48, 49). 

V teoreticko- analytické části jsem se snaţila nastínit kurikulární reformu, změny, 

které přináší a moţné následky pro identitu učitele. Poté jsem se zaměřila na 

povolání učitele, jeho cestu k profesionalizaci a dilemata, které toto povolání přináší 

a moţné změny, které reforma s sebou přináší. Nakonec jsem se zaměřila na 

teoretický koncept commitmentu, dilemata a rozpory commitmentu učitelŧ, jak se 

tyto rozpory mohou změnit díky reformě, poté jsem popsala podmínky, jsou nutné 

pro změnu commitmentu. Pro výzkumnou část mi zde vystupuje několik témat. 

Jednak to je vnímání autonomie a s tím je spojena i větší zodpovědnost, jaké 

proběhly změny ve výuce hlavně s ohledem na nový koncept kompetence, a jak se 

změnily vztahy s ţáky.  
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Výzkumná část 

4. Jak jsem postupovala 

Cílem mé práce je zjistit, jak učitelé a učitelky vnímají své profesní sebepojetí, poté, 

co se osnovy změnily na RVP. Reflektují sledovaní učitelé a učitelky ZŠ změny ve 

struktuře svého profesního commitmentu v souvislosti s kurikulární reformou (RVP, 

ŠVP)? 

Výzkumnou metodou byly rozhovory s učiteli a učitelkami. Ty probíhaly na dvou 

školách z malého města (asi 10 000 obyv.) v jiţních Čechách. Obě školy patří mezi 

běţné základní školy, navštěvuje je 300 -500 ţákŧ. Dalo by se říci, ţe výběr škol 

probíhal samovýběrem
4
, protoţe jen tyto dvě školy neodmítly moji prosbu 

o spolupráci. V obou školách mŧj „gate-keeper“ byla ředitelka školy. V ZŠ 1 se mŧj 

„gate-keeper“ narychlo změnil, protoţe paní učitelka, s níţ jsem se domlouvala, 

onemocněla. Myslím, ţe se to projevilo ve výběru respondentŧ. Respondent 

a respondentka ze ZŠ1 byli vybráni náhodně a změny nevnímali pozitivně. Rozhovor 

probíhal s učiteli a učitelkami a zároveň s ředitelkami obou škol. S učiteli 

a učitelkami probíhal polostrukturovaný rozhovor, témata rozhovoru vyplývala 

z teoreticko-analytické části. S ředitelkami byl rozhovor volný na téma „RVP 

a reforma“.  

4.1 Výzkumné otázky a témata rozhovoru 

Rozhovor jsem nejprve začala otázkami, které se týkají profese. Jak vnímáte vaši 

profesi? (Co vám přináší, v čem je přínosná, co bere). Co je pro vás ve vaší profesi to 

nejdŧleţitější? 

Poté následovala témata, která se jiţ konkrétně dotýkala mé diplomové práce. 

Strukturu rozhovoru jsem si rozdělila do čtyř základních okruhŧ: prŧběh změny, 

učivo, autonomie a ţák/vztah s ţákem. Kaţdý okruh se skládá z několika bodŧ. 

                                                 
4
 Pro téma své diplomové práce jsem přes 2 měsíce hledala školy ochotné spolupracovat. Školy na mé 

e-maily nereagovaly, telefonickou ţádost buď přímo odmítly, nebo mě odkázaly na e-mail, na nějţ 

také, i přes mé upomínky, nereagovaly. V jedné škole mi odmítnutí vysvělili tím, ţe by to bylo 

„dráţdění hada bosou nohou“.   
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Okruhy a témata v nich vycházejí z teoreticko-analytické části. V těchto okruzích 

jsou zakomponované otázky, které se týkají commitmentu a změny commitmentu.  

1. Průběh změny  

a) Vytváření ŠVP 

i. Prŧběh 

ii. Spolupráce s kolegy  

b) Vytváření vlastního plánu učiva 

i. Co zařadit a proč  

ii. Dostatečné znalosti pro zařazení 

iii. Změna nárokŧ 

iv. Zodpovědnost  

 

2. Autonomie 

a) Podle BK, máte větší svobodu v učení. Jak to vnímáte vy?  

b) Jaké to má výhody a nevýhody 

c) Zpětná vazba od kolegŧ 

d) Zpětná vazba od vedení, ČŠI, rodičŧ 

e) Změna v zodpovědnosti 

f) Změna hranic 

g) Podpora oficiální struktur ČŠI, ministerstvo 

i. Dostatečná podpora 

ii. Jak na vás pŧsobí to, co se teď děje na ministerstvu (testování, 

škrty/ zvyšování platŧ, odstoupení ministra, reforma 

regionálního školství…)  

iii. Finanční prostředky- na pomŧcky, k provedení změn… 

3. Učivo 

a) Změnilo se nějak vaše pojetí vyučování po reformě 

b) Činnostní charakter učiva (spojení s realitou, praxí, běţným ţivotem) 

c) Jak probíhá učení se mezipředmětovým vztahŧm? 

d) Přiblíţení učiva (normativita x relativismus) 

e) Jak vnímáte, ţe učivo má být pouze prostředkem k…  

f) Co kompetence 
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i. Je pro vás ten pojem srozumitelný 

ii. Zodpovědnost  

4. Ţák 

a) Změna vztahu k ţákŧm 

b) Reforma klade dŧraz na individualitu. Ve třídě je ale mnoho ţákŧ, jak 

to vy děláte/zvládáte? 

Rozhovor jsem zakončila dvěma otázkami. Je něco dŧleţitého, co byste chtěl/a dodat 

a já jsem se na to nezeptala? Poté následovala poslední shrnující otázka. Jak se 

změnila vaše role?  

4.2 Výzkumný vzorek a metody 

Snaţila jsem se, abych pro svoji diplomovou práci vybrala, co nejširší vzorek učitelŧ 

a učitelek, co se týče věku i aprobace, ale nakonec jsem udělala rozhovor
5
 pouze 

s těmi, kteří souhlasili s rozhovorem na téma mé diplomové práce. Dŧleţité bylo, aby 

zaţili dobu před reformou i po reformě a mohli porovnávat.  

Rozhovory probíhaly ve školách, v ředitelně, ve sborovně, v kabinetu učitelŧ, kdyţ 

učitelé měli volné hodiny ve svém rozvrhu. Během rozhovoru jsem se snaţila 

navodit milou, neohroţující atmosféru, ale i přesto se mi někteří učitelé a učitelky 

zdáli staţení, uzavření a nejistí. Pokud se mi nepodařilo odlehčit či uvolnit atmosféru 

(coţ se často povedlo poté, co jsem vypnula diktafon a přestala jsem se ptát na 

otázky týkající se reformy), snaţila jsem vést rozhovor rychleji, méně jsem se 

doptávala na doplňující otázky, někdy jsem také vynechala některé připravené 

otázky.  

 

  

                                                 
5
 Popis prŧběhu rozhovoru je v příloze č. 3. 
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Rozhovory s učiteli prŧměrně trvaly hodinu. Nejdelší (Olga, Hana) trval asi 1hod 

30min, nejkratší (Jaromír, Anna) trval přibliţně 45 min, s ředitelkami byly kratší, 

trvaly 30-45 min.  

4.3 Postup při analýze 

Všechny rozhovory jsem si mnohokrát přečetla a poté jsem jednotlivé výroky začala 

řadit do kategorií a podkategorií. Některé kategorie vycházely z odpovědí na mé 

otázky, některé se vynořovaly během čtení rozhovoru. Názvy pro některé kategorie 

                                                 
6
 Jména a příjmení všech učitelŧ jsou změněna. 

 jméno 

učitele 

aprobace učí délka 

praxe 

(roky) 

Z

Š

 

1 

Alena
6
 

(ředitelka) 

matematika, 

fyzika 

matematika 30 a více 

Jaromír tělesná výchova tělesná výchova, občanská 

výchova 

10-20 

Anna přírodopis, 

chemie 

přírodopis, chemie, rodinná 

výchova 

30 a více 

Z

Š

 

2 

Jana 

(ředitelka) 

dějepis, ruský 

jazyk 

dějepis, ruský jazyk 30 a více 

Olga matematika, 

občanská výchova  

matematika, občanská 

výchova, výchova ke zdraví 

(rodinná výchova) 

10-20 

Marie 1. stupeň 1. - 3. třída  10- 20 

Hana  ruský jazyk, 

německý jazyk, 

výchovné 

poradenství 

německý jazyk, občanská 

výchova, výchova ke zdraví 

(rodinná výchova), pěstitelské 

práce  

30 a více 
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jsem převzala z teoreticko-analytické části (např. dŧvěra v kontext školské politiky, 

emoční klima atd.).  

Tak jako ve školství je to prostě nedoceněný (s důrazem). Vŧbec jsme to 

nemohli docenit. Vŧbec jsme to nemohli ocenit. (Jana, odst. 8)  

Na učitele jsou kladený nároky hodně veliký, musí prostě pořád jít vpřed, ale 

to finanční ohodnocení, tomu neodpovídá. (Alena, odst. 6) 

Vlastně stálo spoustu volnýho času a spoustu práce navíc a vlastně zadarmo, 

zase kdyţ to řeknu, úplně blbě, v ţádnym podniku, by nikdo nepracoval 

přesčas a zadarmo, ţe jo. To je úplně taková, moţná, ţe to zní hloupě, ale ten 

učitel to udělá, protoţe mu nic jinýho nezbejvá, ale je z toho „nadšenej“, 

potom uţ samotnej vztah k tomu, je takovej, jakej je. (Alena, odst. 11) 

Tyto výroky jsem kódovala jako ocenění, protoţe se v popředí objevuje téma 

ocenění práce učitelŧ. Spadají do podkategorie tvorba ŠVP, protoţe učitelé o tomto 

mluvili v kontextu práce na ŠVP. Celá tato podkategorie spadá do kategorie ŠVP. 

Samozřejmě, zařazení některých výrokŧ do dané kategorie mŧţe být sporné. Během 

zařazování sporných výrokŧ do kategorií a podkategorií jsem se rozhodovala podle 

kontextu, v jakém učitelé o daném tématu mluvili.  

Výroky jsou seřazeny a budu je analyzovat podle četnosti.  

Všechny výroky spadají do třech hlavních kategorií, kaţdá kategorie se ještě dále 

člení. Výsledkem analýzy zakódovaných výrokŧ je tedy následující kategoriální síť: 

Commitment/ profesní sebepojetí 

a. Vnímání profese 

i. Proč jsem učitel/učitelka 

1. Vocational – education 

2. Instrumental-career 

ii. Co je pro mě v profesi dŧleţiré 

1. Professional- teaching 

2. Professional -subject 

3. Vocational- education 

iii. Nároky profese  
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b. Vztahy s dětmi 

i. Změna vztahŧ s dětmi 

ii. Změna hranic 

iii. Individuum x skupina 

c. Učivo  

i. Mezipředmětové vztahy a projektová výuka 

ii. Činnostní charakter učiva a propojení s praxí  

iii. Vztah normativity a relativismu 

iv. Změna vyučování 

v. Předměty 

vi. Nároky na ţáky 

d. Komptetence  

i. Kompetence obecně 

ii. Vztah kompetencí na učiva 

iii. Nejisté kompetence, nejisté očekávané výstupy 

e. Změna commitmentu 

i. Podpora změny 

ii. Administrativa 

iii. Dŧvěra v kontext školské politiky 

iv. Emoční klima a zpětná vazba 

1. Zpětná vazba od ţákŧ 

2. Vztahy s kolegy 

3. Vedení školy 

2. ŠVP 

a. Tvorba ŠVP 

i. Přístup k ŠVP 

ii. Samotné vytváření ŠVP  

iii. Metodické vedení 

iv. Práce koordinátorŧ  

v. Zařazení kompetencí, očekávaných výstupŧ do ŠVP 

vi. Zvýšené nároky 
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vii. Ocenění 

b. Tvorba plánu učiva 

i. Samotná tvorba plánu učiva 

ii. Vědět, co zařadit 

iii. Spolupráce s kolegy  

iv. Osnovy 

3. Autonomie 

a. Klady a zápory 

i. Klady 

ii. Zápory 

b. Větší zodpovědnost 

c. Nejistota 
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5. Analýza  

5.1 Commitment/profesní sebepojetí 

V této kategorii se budou nacházet výroky, které se týkají profesního sebepojetí 

a commitmentu. Nejprve jsem zařadila výroky, které se týkají vnímání profese. Poté 

výroky, reflektující změny v učivu, které s sebou reforma přinesla, ať uţ se jedná 

o projektovou výuku, mezipředmětové vztahy atd. Podívám se také na to, jak učitelé 

a učitelky vnímají vztah rŧzných předmětŧ k reformě a jestli se nějak změnily jejich 

nároky na ţáky. Tato kategorie je oproti ostatním nejobsáhlejší, nejrozmanitější 

a nejvíce se dotýká tématu mé diplomové práce.  

5.1.1 Vnímání profese 

V této kategorii se jednak podíváme dŧvody, které vedly respondenty 

a respondentky, aby se stali učiteli, poté na to, co je pro ně v profesi nejdŧleţitější. 

Na jejich odpovědi budu nahlíţet podle dimenzí commitmentu. Poslední část této 

kategorie se bude týkat nárokŧ profese.  

5.1.1.1 Proč jsem učitel/učitelka 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Hana 3 

Olga 2 

Marie 1 

Anna 1 

Jaromír 1 

Celkem 8 

U všech, aţ na Jaromíra, se ve výrocích objevuje silný blok education- vocational. 

Většina z nich mluví o své profesi jako o poslání, jako o něčem, co chtěli dělat 

od dětství, někteří dokonce mluví o splnění dětského snu.  Já jsem vždycky byla, jak 

já řikam dětem ujetá (smích), jak řikam od základní školy, protože mě bavilo 

vykládat, poradit, pomoci a vždycky kamarádky za mnou chodily a řikaly, ty to tak 

umíš vysvětlit, ty by si mohla bejt z fleku učitelka. Takže tahle to vzniklo (Olga, odst. 

6). Výroky se také týkají toho, jak je jich práce baví a naplňuje.  
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Jaromírova výpověď se od ostatních respondentŧ odlišuje. Povolání pro něj není 

poslání, ani splnění dětského snu. Jeho výpověď by se dala zařadit do bloku 

instrumental-career. Z jeho výpovědi vidíme, ţe se k profesi dostal „náhodou“ a uţ 

u ní zŧstal. Jako dŧleţité se zde ukazují zisky profese a její přesah do soukromého 

ţivota. (…) těch profesionálních trenérů fotbalu je hrozně málo, (…) tak když jsem se 

vracel z vojny, vracel jsem se domů a tamější pani ředitelka mě oslovila, že nemá 

tělocvikáře, vzhledem k tomu že, mám současně i tělesnou výchovu vystudovanou, tak 

jsem řekl dobře, já pudu na rok učit (Jaromír, odst. 3). 

5.1.1.2 Co je pro mě v profesi důleţité  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 3 

Anna 1 

Jaromír 1 

Olga 1 

Hana 1 

Celkem 7 

Zde se objevují 2 typy výrokŧ. Jeden typ výrokŧ spadá do kategorie professional- 

teaching a zdŧrazňuje vztah k dětem, vazbu mezi učitelem a ţákem a její podoby, 

respondenti poukazují na empatii a vstřícnost vŧči ţákovi. Nejdůležitější pro mě je 

empatie, brát žáka, takového jaký je, protože i čtyřkař je člověk a nerozdělovat ty děti 

do skupin (…) Neodsuzuju, pokud mi neokradou nebo nezmlátí, tak si myslim, že jim 

mám pořád co dát (Hana, odst. 2). 

Druhá část výrokŧ spadá do oblasti vocational-education. Zde učitelé kladou dŧraz 

na téma socializace, zdŧrazňují zařazení do společnosti. Marie z pohledu učitelky na 

1. stupni oceňuje samostatnost, Jaromír zase klade dŧraz na péči o své zdraví, 

slušnost atd. (…) jde hlavně o to, abychom děti vedli k tomu, jak maj´ , žít, jak se 

maj´ chovat, (…) takže to je vést člověka k tomu, aby byl slušnej, aby byl zdravej, aby 

pečoval o zdraví, aby sportoval (Jaromír, odst. 4). Z této části se vymyká další výrok 

Marie, která jako jediná poukazuje na proces předávání znalostí a na to, ţe mŧţe 

vidět výsledky své práce, jako dŧleţité se zde také ukazuje pozitivní zpětná vazba od 

kolegyň.  Něco předat dětem, něco tady vidět za sebou, když třeba když je předávám 
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kolegyni, že to nějakym způsobem ohodnotí, že třeba ráda, že se tohle naučili (Marie, 

odst. 4). 

V těchto dvou kapitolách jsou nejvíce tematizovány bloky vocational-education 

a professional-teaching. Tyto bloky poukazují na poslání profese a vazbu mezi 

učitelem a ţákem.  

5.1.1.3 Nároky profese 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 3 

Celkem 3 

Jediný respondent v této kategorii je Marie. Tyto výroky jsem zařadila, protoţe mi 

přišly zajímavé a týkající se tématu mé diplomové práce. Ve svých výrocích se 

jednak zabývá hodnocením profese. Profese je podleMarie náročná, protoţe je 

hodnocená z mnoha stran. Navíc je těţké jednoznačně kladně nebo záporně 

ohodnotit jednání učitele, protoţe kaţdý to vnímá jinak a vţdy se mŧţe najít ţák, 

který mŧţe říci, mně bylo ublíţeno, navíc nejde hodnotit práci učitele jen podle 

výkonŧ ţákŧ. Určitě se najde někdo, kdo se ozve, že takhle to bejt nemělo (…) ono je 

to tak těžko hodnocený, jestli to člověk dělá dobře nebo nedělá. Vždycky to pro 

někoho bude dobře a pro někoho špatně, fakt nemůžeme bejt hodnocený podle toho, 

jestli někdo něco hezky vyrobil, nebo dobře rozhod´, dycky bude dítě, který řekne, ale 

já jsem mělo pravdu a ten ne (Marie, odst. 56). Ve svém dalším výroku zase 

poukazuje na náročnost profese, kdy nestačí jen oborová znalost, ale učitel by měl 

bejt člověk trošičku psycholog, co ty děti to prožívají, nebo si furt vzpomínat na to, 

jak to znal z dětství, jaký to bylo, někoho prosadit, někomu pomoct (Marie, odst. 54). 

Je zajímavé, ţe se ve svém výroku odkazuje na zkušenosti, ne na vzdělání. Podobné 

odkazy na zkušenost a zdŧrazňování zkušenosti najdeme i v dalších výrocích.  

5.1.2 Vztahy s dětmi 

V této kategorii budou zařazeny výroky, které se týkají změny vztahu s dětmi (jestli 

reforma proměnila vztah mezi učitelem a ţákem), jak se učitel či učitelka snaţí 

vybalancovat problematiku, kdy by měli ke kaţdému přistupovat individuálně, ale 

zároveň pracují s celou třídou. Na konec této kategorie zařadím názory učitelŧ 

a učitelek na to, jestli se díky reformě změnily hranice jejich práce.  
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5.1.2.1 Změna vztahu s dětmi 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 2 

Jaromír 2 

Anna 1 

Hana 1 

Celkem 6 

Všichni vypovídají o tom, ţe se jejich vztah k ţákŧm kvŧli reformě nezměnil. 

Někteří (např. Anna, Jaromír) dodávají, ţe jsou ţáci, s nimiţ se vychází lépe 

a s nimiţ se vychází hŧře. Ale to bylo i dříve a reforma na to nemá ţádný vliv. (…) 

jsou žáci, který  jsou bezproblémoví a mam k nim výborný vztah, najdou se žáci, kteří 

byli a budou problémoví a je s nima horší práce a nemyslim, že zrovna reforma, nebo 

ŠVP to nějakým způsobem změní (Jaromír, odst. 37). Jaromír má k celé situaci jeden 

zajímavý výrok. V tomto výroku reflektuje, ţe podle reformy by se vztah měl 

změnit, učitel by ţákovi měl být více partnerem, ale v realitě vţdy existuje vztah, 

který je asymetrický, kdy učitel má větší moc neţ ţák. Mezi řádky tohoto výroku 

čteme, ţe asymetrický vztah je nutný pro vykonávání profese. Na papíře se to určitě 

změnilo, protože bysme měli být žákům ne přímo učitelem, ale tim, asi ňákym… 

partnerem, (…) ale pořád musí existovat nějakej vztah, že já jsem učitel, ty budeš 

muset asi poslouchat (Jaromír, odst. 41).  

5.1.2.2 Změna hranic 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 4 

Hana 1 

Marie 1 

Celkem 6 

Většina učitelŧ a učitelek, vypovídá o tom, ţe se hranice jejich profese nezměnily. 

Tyto výpovědi korespondují s předcházející kategorií, kde většina vypovídá o tom, 

ţe nedošlo ke změně vztahu mezi učitelem a ţákem. 

Pokud ano, došlo ke změně tím, ţe se změnily děti, které jsou dnes více otevřené 

a více se prosazují, zároveň došlo i ke změně pohledu rodičŧ na školu. K těmto 
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změnám došlo díky změnám ve společnosti. Poukazují na to, ţe hodnoty školy 

a rodiny se mohou od sebe oproti dřívějšku odlišovat. Někdy mi přijde i ty děti na 

školu nahlížejí jinak, než nahlížely dřív, kdy škola byla posvátná a učitel měl vždycky 

pravdu a ty rodiče měli ty svoje věci stejný, jakoby stejný hodnoty a chtěli, aby se to 

ty děti naučily (Olga, odst. 45). Zajímavé jsou výroky Olgy a Hany. Olga v duchu 

oficiálních dokumentŧ týkajících se reformy reflektuje zvýšení kompetencí, které 

s sebou právě reforma přinesla. Já si myslim, máme jakoby větší kompetence, že si 

můžu říct, kde co a jak, takže se nám ty kompetence trošičku jako zvýšily (Olga, odst. 

28). Na druhou stranu Hana ve svém výroku reflektuje pravý opak. Současnost 

porovnává s minulostí a podle ní se kompetence školy sníţily. Dříve měla škola 

moţnost zasáhnout, kdyţ docházelo k nevhodnému chování mimo pozemek školy, 

nyní ne. Nyní škola nemá pravomoc postihnout děti ani jejich rodiče za nevhodné 

chování, které se děje mimo pozemek školy. Tuto situaci vnímá negativně.  Protoţe 

školu vnímá jako jakéhosi „garanta“ výchovy a výchova probíhá i mimo budovu 

školy. Já když jsem učila v pohraničí (…) Péče o dítě nebyla zrovna valná, takže já 

jsem byla i několikrát i u soudu, dneska si hledim svého, myslim věci, který se týkají 

věcí, že někdo krade, to my tady neřešíme, takže tohle si myslim, že není v pořádku, 

protože to dítě se nevychovává jako ve škole, ale vychovává se celkově (…) ve škole 

mělo odrazit to, že dítě v deset hodin ještě courá venku a podobně, že by… nebo ty 

rodiče by měly nést nějakej postih a tohle je to, co mi chybí (Hana, odst. 28). 

5.1.2.3 Individuum x skupina  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 3 

Marie 2 

Hana 2 

Jaromír 1 

Anna 1 

Celkem 9 

V této podkategorii je situace podobná jako ve změně vztahu s dětmi. To jak učitelé 

vnímají individuum a skupinu, to jak hledají rovnováhu, se reformou příliš 

nezměnilo. Většina učitelŧ se shoduje na tom, ţe je potřeba individuální přístup a je 

dobré vyjít z osobnosti dítěte. Celou situaci většinou vysvětlují na příkladu.  Já tam 
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třeba mam ve třídě jednoho klučinu, to je takovej neposeda, tak mu řeknu, rozdej 

sešity, rozdej papíry, smaž tabuli, podej mi tohleto, a on rád, protože on se může 

vybít, protože on může vstát z toho místa (Olga, odst. 48). Hana reflektuje nutnost 

pracovat se skupinou a nutnosti ţáky učit dobrým mezilidským vztahŧm. 

5.1.3 Učivo  

V této kategorii se podíváme na změny spojené s učivem, které přinesla reforma. 

Nejprve si ukáţeme, jak učitelé vnímají mezipředmětové vztahy a projektovou 

výuku, poté na činnostní charakter učiva a jeho propojení s praxí, další bude, jak 

učitelé zvládají propojit normativitu a relativismus v práci s učivem a nakonec, jak 

celkově učitelé změnili vyučování. Poslední dvě podkategorie se budou týkat 

předmětŧ a jejich vztahu k reformě a změněných nárokŧ na ţáky. 

5.1.3.1 Mezipředmětové vztahy a projektová výuka 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 6 

Olga 5 

Marie 3 

Hana 2 

Jaromír 1 

Anna 1 

Celkem 18 

Nejvíce výrokŧ se týká toho, jak se zapojují mezipředmětové vztahy do výuky. Kdy 

a jak učitelé a učitelky přetahují znalosti z jednoho předmětu do jiného. Učitelé 

a učitelky většinou dodávají, ţe propojovali uţ dříve a je to jedna z dŧleţitých 

součástí výuky. Takže brali jsme v občanské výchově vztah k přírodě, což se prolíná 

s přírodopisem, národní parky, takže všechno to spolu souvisí, jak se chovat ke 

zvířatům, jaká zvířata jsou chráněná. Snažím se to provazovat, tohleto už znáte 

z přírodovědy, kam zařadíte která zvířata (Olga, odst. 40). Hana nahlíţí na projekty 

a mezipředmětové vztahy z jiného úhlu pohledu. Ona sama se nejlépe 

mezipředmětovým vztahŧm naučila díky praxi a suplování v jiných třídách.  

Druhý nejvyšší počet výrokŧ se týká projektŧ a projektového vyučování. Některé 

výroky popisují konkrétní projekty. Například Olga popisuje projekt svatba, který se 
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prolínal všemi předměty. Marie a Olga vyzdvihují, to ţe projektové hodiny děti baví, 

líbí se jim a liší se od „běţných“ hodin a zároveň i učitel mŧţe pouţít některé jiné 

netradiční metody. Takže je jasné dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, matematika, 

čeština, tam prostě oni musí… pořád jsou ty přehršle informací, co oni musí umět 

(…) tak tady mají možnost, se tam vybít, takže ty projekty, něco jiného dělat, nějaké 

různé jiné metody, tam je dobré to, že to člověk může použít (Olga, odst. 23). Jana 

upozorňuje na to, ţe hodiny, které byly podobné projektovým, v jejích hodinách 

probíhaly uţ před reformou. 

Jana ve dvou na sebe navazujících výrocích upozorňuje na to, ţe by se učivo v rámci 

rŧzných předmětŧ mělo skloubit, aby se v tom samém čase probírala shodná nebo 

podobná látka, na druhou stranu upozorňuje na to, ţe to není moţné, protoţe kaţdý 

předmět má svou vnitřní logiku. V dějepisu, když budu brát starověkej Egypt, tak by 

měli brát i Egypt v zeměpisu, ale to vůbec nejde, protože já v dějepisu vezmu Egypt, 

hned skočim do Indie, pak vezmu Čínu a pak vemu Řecko a v tom zeměpisu, by v tom 

za chvilku měli, potom měli hroznej chaos. Takže to vůbec takhle nejde (Jana, odst. 

10). Jana ve svých výrocích upozorňuje na úskalí projektŧ a projektové výuky. Podle 

ní není moţné ve všech předmětech dělat jen projekty. Protoţe projektová výuka 

ţákŧm, zabere hodně času (vyhledávání informací atd.) a někteří ţáci mají 

mimoškolní aktivity a nemohou se věnovat jen projektŧm. Ty děti na to musí mít čas. 

Ty děti mají i svoje aktivity, neříkam, že všichni, ale někteří se věnují sportu, chodí 

do ZUŠky, co je dneska, bylo to vždycky, taky musí taky cvičit, tak ten čas odpolední 

musí taky… Nemůže věnovat jenom těm projektum (Jana, odst. 9). 

Velice zajímavý mi přijde výrok Olgy. Ta akcentuje to, ţe dříve projekty pro učitele 

byly zpestření, které dělal, protoţe chtěl, protoţe mohl, bylo jakého odlehčení, 

odreagování od běţné práce. Nyní se projekty a projektová výuka staly povinností. 

Coţ ho mŧţe od tohoto typu výuky odrazovat. Teď (…) to i musí být a proto někdo 

možná řekne, hmmm, ono to musí být a už… je to povinnost a už to člověka…už se 

mu do toho nechce. Takhle jsme si to mohli jakoby defakto dělat, bylo téma, na to si 

udělat projekt, byla to nějaká jiná činnost, než bylo obvyklý (Olga, odst. 3). 

  



 

 

57 

 

5.1.3.2 Činnostní charakter učiva a propojení s praxí  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 4 

Hana 3 

Anna 3 

Marie 2 

Jana 1 

Celkem 13 

Nejvíce výrokŧ se týká propojení učiva s praxí. Všichni (kteří, se vyjádřili) toto 

propojení vítají a označují ho jako velmi dŧleţité a nutné pro výuku (zvláště Marie 

pro první stupeň). Učitelé podobně jako mezipředmětové vztahy a projektovou 

výuku i tuto kategorii povaţují za něco, co probíhalo i před reformou a co je 

dŧleţitou součástí výuky. Propojení s praxí, s běţným ţivotem je dŧleţité pro 

zvýšení motivace ţákŧ, přiblíţení látky. Podle většiny respondentŧ a respondentek 

poukázání na spojení s běţným ţivotem, poukázání na pozdější vyuţití vede ţáky 

k pochopení významu dané látky. Dávat jim tam takové praktické úlohy, aby věděli, 

že je to ze života, že to je praxe, že to není o tom, my je tady něco naučíme a oni to 

v životě potřebovat nebudou. Já řikam, to není pravda, podivejte támle pudete do 

obchodu a oni vám tam napíšou 30% sleva a vy jim budete všechno slepě věřit? 

Chcete přece taky trochu vědět, jestli to je pravda nebo vás jenom jako, že je to 

reklamní tah (Olga, odst. 35).  

Další výroky se týkají činnostního učení. Olga si pochvaluje práci s interaktivní 

tabulí. Podle Anny činnostní učení ţáky velmi baví. Během vyučovacích hodin rádi 

pracují s pomŧckami, proto se ve svých hodinách snaţí vyuţívat všechny pomŧcky. 

Na druhou stranu konstatuje, ţe se ţáci nechtějí tolik učit. Zdŧrazňuje to, ţe činnost 

musí někam vést a mít určitý přesah do učiva, do probírané látky. Takže všechny 

možný pomůcky (…). Mikroskop, lupu, furt někde něco a taky když maj, (…) tak jsou 

strašně spokojený, je fakt, že oni se potom jakoby už nechtějí tolik učit, (…) jenomže 

ono taky vždycky musí k něčemu směřovat, aby to mělo nějakej výsledek (Anna, odst. 

13). Podobné výroky ale z jiného úhlu pohledu najdeme i v kapitole Nároky na ţáky.  
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5.1.2.3 Vztah normativity a relativismu 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 3 

Marie 1 

Celkem 4 

Pro naučení něčeho nového se Olga snaţí vyuţít starou látku, kterou ţáci jiţ znají. 

Olga i Marie se shodují na tom, ţe jde o hodně individuální práci, kdy někdo to 

pochopí rychleji nebo pomaleji. Ve svém výroku se odkazuje na zkušenost, podle ní 

ví, na co se v daném okamţiku zaměřit, na co poukázat, aby ţáci danou látku 

pochopili.  Marie se dokonce radí i s rodiči, jak nejlépe novou látku děti naučit. 

Třeba jedna třetina to pochopí ze začátku, další třetina to pochopí na dalším 

příkladě, a ta poslední třetina, buď to pochopí anebo to nepochopí nikdy (smích), 

(…) člověk po tý zkušenosti, ví tady takový fíglík, a oni no jó, a už i ta poslední 

třetina se chytne, že teda timhletim fíglíkem se to dá nějak naučit (Olga, odst. 37). 

5.1.3.4 Změna vyučování 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 11 

Jana 7 

Olga 4 

Alena 3 

Jaromír 2 

Anna 2 

Hana 2 

Celkem 31 

Většina výrokŧ podobně jako u předcházejících kategorií týkajících se učiva, 

vypovídá o tom, ţe se nic nezměnilo. Učitelé učí tak, jako učili dříve. Tyto výroky by 

se daly rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina výrokŧ (Jana, Marie, Olga) vypovídá 

o tom, ţe neproběhla ţádná změna v procesu výuky, i dříve mohli dělat projekty, 

tvořili si věci navíc, reforma tedy pro ně nepřináší nic nového. Já jsem nepocítila 

žádné změny (…). Protože takový ty projektový hodiny, nebo projekty to my jsme 
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dělali vždycky, já bych řekla, že to někdo jen nově nazval, zpracoval a my to teda tak 

zapisujeme…  (Marie, odst. 1).  

Druhá menší skupina výrokŧ (Jaromír, Alena, Jana) vypovídá o tom, ţe neproběhla 

skoro ţádná změna v obsahu učiva. S ţáky se probírá to samé, nebo podobné, co 

předtím i v podobném pořadí. Proběhla jen změna v názvech učiva, ale obsah zŧstává 

ten samý (…) pro tu občanku určitá témata, nebo určitý okruhy, který jsem učil před 

ŠVP a možná se trošku změnil název, možná se to nazvalo jinak, ale věci, který se 

musej´ probrat se probírají před ŠVP a probíraly se i po ŠVP, alespoň v občance 

(Jaromír, odst. 13). Celý tento blok výrokŧ by se dal shrnout výrokem Jany. Ta se 

o změně pojetí učiva a vyučování vyjadřuje velice zajímavě v jednom výroku. Kdy 

popisuje to, jak by mělo vypadat pojetí vyučování a proč. Podle ní je toto pojetí 

pořád stejné, bez ohledu na to, jestli proběhla reforma kurikula či neproběhla. 

Z tohoto výroku mŧţeme cítit vysokou profesní jistotu. Pořád vlastně ten žák je 

vlastně v popředí našeho zájmu, pořád mu musim předat určitý penzum vědomostí, 

protože ho po něm někde budou chtít, že jo. A pořád je tam ten vztah o tom, že 

budeme pracovat a budeme se to snažit dělat i prakticky, když se teda chci něco 

naučit, tak samozřejmě musim vytvořit nějakou praktickou situaci, ve který si to 

zkusím (Jana, odst. 7).  

Další skupina výrokŧ uţ pojednává o tom, ţe se u nich něco změnilo. Většinou 

popisují, ţe jediná změna se udála v tom, ţe nyní více vyuţívají techniku ve výuce. 

Daleko častejc se dostanu na počítač, takže zpracováváme si to, já nevim třeba 

poznávačky, nebo prezentace a tak (Anna, odst. 13).  

Poslední skupina výrokŧ (velmi malá) uţ vypovídá o změnách provedených ve 

vyučování. Hana a Alena ve svém vyučování udělaly změny, které jsou vyţadovány 

reformou. Je zajímavé, ţe kaţdá učitelka udělala tyto změny z jiného dŧvodu a také 

kaţdá tyto změny vnímá rozdílně. Alena udělala změny ve výuce kvŧli tomu, ţe 

„musela“ a tyto změny nevnímá příliš pozitivně. Já teda musim říct (…), že sem 

upustila od mnohých věcí, kterým jsem byla zvyklá dělat a snažim se dělat různý i ty 

věci, který to ŠVP doporučuje, třeba ty práce kolektivní a skupinový, ve dvojicích, ale 

podle mého názoru, to nemá žádnej efekt (Alena, odst. 5). Na druhou stranu Hana 

tyto změny udělala na základě své vlastní zkušenosti, kdy si prošla vnitřní proměnou, 

kdy pocit vyhoření ji donutil k absolvování sebezkušenostního kurzu. Změny udělala 
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na základě své pozitivní zkušenosti s tímto typem výuky, kdy si nové metody sama 

zkusila a proţila, právě díky této zkušenosti začala učit jinak. Ona sama změny ve 

vyučování vnímá kladně a pozitivně. Člověk pociťuje strašný vyhoření a já jsem si 

říkala, nemam pomůcky a teď mam jinej program a co s tim, tak jsme jezdila na 

terapie, byla to etika a tam jsme si takovýto prožívání, ty metody všechno jsme si to 

tam zkusili (…) já jsem začala učit trochu jinak. Takže nemam ten stereotyp, kterej 

jsme měla, ale snažim se tam dát všechny tyhlety nový věci, který jsou (Hana, odst. 

20). 

5.1.3.5 Předměty 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 3 

Hana 3 

Jaromír 1 

Jana 1 

Marie 1 

Celkem 9 

V těchto výrocích se mluví o tom, ţe pro některé předměty je reforma, která s sebou 

přinesla vyšší autonomii, projektovou výuku, dŧraz na kompetence, větší volnost pro 

učitele, „vhodnější“. Učitelé se shodují v tom, ţe v rámci předmětŧ jako je rodinná 

výchova, občanská výchova, výtvarná výchova atd., mohou ty změny lépe 

zakomponovat a vyuţít. No tak samozřejmě, že v předmětech, jako je matika, čeština, 

jazyk, tak si myslím, že učivo, bude mít větší váhu, než ty kompetence a v občance je 

to naopak (Hana, odst. 52). 

5.1.3.6 Nároky na ţáky 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 4 

Marie 2 

Hana 2 

Anna 1 

Celkem 9 
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Výroky v této kategorii bychom mohli rozdělit na tři části. První část, ta 

nejobjemnější se týká toho, ţe ţáci mají čím dál tím méně znalostí a učitelé musí 

slevovat ze svých nárokŧ. Myslim si, že ty děti maj´ daleko míň znalostí, co se týče 

toho učiva, než měly děti před nějakým rokem, že to je prostě pořád čím dál tim, 

v tomdle směru horší (Alena, odst. 5). Další část výrokŧ představují některé výroky 

Aleny a Marie, které si myslí, ţe se škola snaţí dětem ulevit. Kaţdá se na to dívá 

z jiné pohledu. Marie zdŧrazňuje, ţe nyní si děti ve školství hodně hrají na úkor 

znalostí, zdŧvodňuje to tím, hraní je příjemnější pro ţáky i pro rodiče. To hraní se 

hodně rozmáhá, ono je to taková líbivá věc, jak pro rodiče, tak pro děti, a určitě je 

příjemnější učitelka, která si více hraje a víc kreslí a víc zpívá, dětem se víc líbí ve 

škole (Marie, odst. 11). Na druhou stanu Alena mluví o tom, ţe během skupinové 

práce někteří ţáci to odpracují, ale „hezkou“ známku dostane celá skupina i ti, kteří 

nic nedělali. Takţe podle ní je efekt skupinové práce v tom, ţe díky ní mají hezké 

známky a proto projdou i ti, kteří nemají takové znalosti. Protože v tej skupině, se 

vždycky najde, jeden dva tahouni a ty ostatní se vezou, ale má to efekt ten, že všichni 

dostanou pěknou známku a projdou, ale efekt v tom, že by se něco zvláštního naučili, 

až já takovej nevidim (Alena, odst. 5). 

5.1.4 Kompetence  

Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jak mám kompetence zařadit. Nakonec jsem se 

rozhodla, ţe je vyčlením jako samostatnou podkategorii. Sice jsou propojeny 

s učivem (proto po něm hned následují), ale zároveň se od učiva a jeho podkategorií 

liší.  

Nejprve se podíváme, jak učitelé a učitelky vnímají kompetence obecně, poté jak 

vnímají vztah kompetencí a učiva a čemu dávají přednost a nakonec se zaměřím na 

nejistotu, která je pro učitele a učitelky spojena s kompetencemi a očekávanými 

výstupy.  

Pro Jaromíra bylo odpovídání na otázky o kompetencích náročné a nechtěl se mnou 

o nich mluvit.  
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5.1.4.1 Kompetence obecně  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 3 

Jaromír 3 

Hana 2 

Anna 1 

Celkem 9 

Obecně by se tyto výroky daly rozdělit do dvou kategorií. Na ty pozitivní 

s výhradami či vysvětlením a na ty negativní. Mezi pozitivní s výhradami či 

vysvětlením patří výroky typu kompetence ano, ale… nebo výroky kompetence ano, 

protoţe… Mezi nejpozitivnější výroky o kompetencích, patří výroky Hany, podle ní 

jsou kompetence dobře udělané, ale klade se příliš velký dŧraz na jejich popis 

a administraci. Jo ten svět je úplně jiný, já přece nemůžu učit tu občanku, jako před 

30 lety, to přece nejde, takže ty kompetence jsou dobře udělaný, ale zbytečně se na ně 

klade důraz, já přece nebudu nikomu teoreticky popisovat, jestli je umim vyjmenovat, 

kam je zařazuju, já si myslím, že to přinese ten život (Hana, odst. 45). Alena poměrně 

pozitivně mluví o posílení kompetencí přirozenou formou, ona se o to ve škole snaţí 

pomocí projektu SOS ţákovské parlamenty. Ale z jejích výrokŧ zaznívá, ţe 

kompetence nepřijímá tak pozitivně jako Hana. Podle ní kompetence mají zajistit, 

aby se uměly v tej společnosti nějakym způsobem o sebe postarat (Alena, odst. 23), 

ale na druhou stranu v jejích výrocích zaznívá vŧči kompetencím jistá nedŧvěra, zda 

škola má tak velkou moc, aby mohla ovlivnit kompetence. Celou problematiku 

ukazuje na celospolečenském kontextu. Ta společnost bych řekla, má špatný morální 

základy,(…) když se člověk podívá, jak se chovají naši představitelé, jak lžou, 

podvádějí, kradou, co můžete chtít od desetiletých dětí, když maj´ takovejhle vzor, 

nějaký přitroublý kompetence… Todle nevyřeší (Alena, odst. 27). Velice negativně se 

ke kompetencím staví Jaromír. Z jeho výrokŧ je patrné, ţe kompetence vnímá 

veskrze negativně, jako teoretický pojem bez vnitřního obsahu. Kompence jsou 

podle něj teoretický, vyumělkovaný (…) a nicneříkající (Jaromír, odst. 32, 33). Do 

výuky je zapojil, protoţe to bylo povinné, protoţe musel. Z výroku mŧţeme cítit 

i nechuť vŧči tomu, ţe mu někdo něco nařídil i znechucení, ţe se musel podřídit 

nějaké vyšší instanci.  Tohleto je vlastně povinná věc, která se musela udělat všude. 
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Bylo nám vysvětleno, proč to takhle má být, bylo nám vysvětleno od lidí, kteří se 

zúčastnili mnohých školení, tak my se podle toho musíme zařídit (Jaromír, odst. 34).  

5.1.4.2 Vztah kompetencí a učiva  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 7 

Marie 6 

Olga 3 

Hana 2 

Anna 2 

Alena 1 

Celkem 21 

Zde by se výroky daly rozdělit do dvou aţ tří částí. V jedné by byly výroky, v nichţ 

učitelé a učitelky jednoznačně dávají přednost kompetencím před učivem. Ve druhé, 

výroky, kde se klade dŧraz na rovnováhu mezi kompetencemi a učivem a ve třetí, ty 

výroky, kde se dává přednost učivu před kompetencemi. Hranice mezi druhou a třetí 

částí není příliš ostrá a jasně viditelná. Pro kompetence jasně vyznívá výrok Hany 

a výrok Olgy. Hana před učivem klade dŧraz na mezilidské vztahy. Podle ní, je pro 

další ţivot ţáka lepší mít dobré vztahy a umět je vytvářet, neţ znalosti, ty si ţák 

posléze mŧţe dohledat. Důležitější, než vědět kolik členů má EU, je mít dobrý vztahy 

s kámošema, jo, to si myslim je důležitější, protože o tej EU si můžu najít doma, když 

mi to bude zajímat anebo se dozvim až budu starší, ono se taky houby stane, ale 

pokud se nebudu umět bavit s kamarádem, budeme si tady titulovat, ty šmejde, to si 

myslim, že něco není v pořádku, že by se to nemělo nechávat (Hana, odst. 36). Mezi 

ty výroky, které spíše volají po rovnováze, by patřil výrok Anny. Všeho s mírou, 

vždycky mantinely v rámci, kterých se dá, jakoby spolupracovat (Anna, odst. 35). 

Další výroky mluví spíše ve prospěch učiva a znalostí, mimo jiné také proto, ţe 

znalosti pak po ţácích budou někde dále poţadovány. Jako jeden ilustraci jsem 

vybrala výrok Jany. Další výroky jsou v podobném duchu. Nemůže to být, bude umět 

pochopit, že v Egyptě se oblíkali, (…) protože tam jsou jiný podmínky (…) ale něco si 

zapamatovat musí. Jenom aby si ty děti uměly něco najít, to mně nestačí. Ta 

kompetence mně nestačí, musí vědět to učivo, protože bez toho by nebylo (Jana, odst. 

25). Marie ukázala na zajímavý aspekt učiva, které se člověk musí naučit zpaměti. 
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I přes to, ţe učení zpaměti ţáky nebaví. Tak v okamţiku, kdy danou látku ovládají, je 

pro ně práce s tímto učivem jednodušší, protoţe s ním pracují automaticky a nemusí 

u toho přemýšlet. Dokonce i přes počáteční nesnáze s učením danou látku preferují. 

Takže když píšou bystrý tak je pro ně automatičtější než se ptát kdo co skákal a tak, 

ono tydle věci nazpaměť (…) málokterý dítě se dobrovolně učí (…) tak teda nadávaj, 

že se to musí učit, tak potom teda se to snáž používá, než když nad tim musí přemýšlet 

(Marie, odst. 64).  

5.1.4.3 Nejisté kompetence, nejisté očekávané výstupy 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 8 

Olga 1 

Celkem 9 

Většina výrokŧ sice pochází jen od Aleny, ale je jich poměrně dost pro samostatnou 

kategorii a navíc jsou velice zajímavé pro téma mé diplomové práce.  

Alena se ve svých výrocích vyjadřuje o nejistotě, kterou s sebou přinesla nová 

koncepce. Její výroky by se daly rozdělit do dvou částí, jedna je spojena 

s kompetencemi a druhá s očekávanými výstupy v ŠVP. Pokud jde o kompetence, 

tak poukazuje na dva zajímavé aspekty. Jeden z nich je velmi špatná 

kontrolovatelnost kompetencí oproti kontrolovatelnosti učební látky. To znamená, ţe 

učitel, ani další orgány si úplně nemohou být jisti tím, zda ţák danou kompetenci má 

nebo nemá. Jak zkontrolujete, jestli teda žáci vstřebali kompetenci k občanství, jak to 

zkontrolujete? Jako, že jestli umí narýsovat trojúhelník, to zkontrolujete snadno, 

řeknete, narýsujte trojúhelník a máte to. Kompetence k občanství, to se můžete 

zeptat, kdo je prezident, ale ten blbej to nikdy vědět nebude (Alena, odst. 15). Další 

aspekt, který zmiňuje ve spojení s kompetencemi (a tento aspekt zmiňuje i Olga), je 

to, ţe kompetence ovlivňuje rodina i škola a rodina moţná více neţ škola a škola 

někdy jen velmi těţce mŧţe kompetence získané v rodině ovlivnit.  Já jsem 

přesvědčená o tom, že (…) todleto všecko, co ty mají, si přinesou z domova, kde jsou 

daleko víc času než ve škole a ta škola nemá až takovou šanci to moc ovlivnit (Alena, 

odst. 22). Během ukazování a komentování ŠVP Alena reflektovala definování 

očekávaných výstupŧ a toho, co to s sebou přineslo pro kontrolovatelnost její práce 

jinými institucemi a jak tyto definice vnáší nejistotu do její práce. Podle ní, 
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očekávané výstupy jsou takové hraní se slovy, kde je nutné opravdu přemýšlet nad 

kaţdým slovíčkem. To, jak jsou formulovány očekávané výstupy, má vliv i na to, co 

mají ţáci umět před těmi, co kontrolují její práci. Takovým tomu, že něco umí, tomu 

jsme se snažili vyhnout, takže my tu třeba máme u těch geometrických útvarů, třeba 

pozná shodné útvary, užívá věty o shodnosti trojúhelníku při konstrukci a pak tu 

máme, umí (s důrazem) sestrojit trojúhelník, (…) takže z tohodle inspekce může 

zkontrolovat, jestli umí udělat trojúhelník, ale že používá matematickou symboliku, to 

on ji jako používá, ale nemusí to umět (Alena, odst. 28). Tato „šalamounská“ 

definice, ale vnáší nejistotu do její práce, vznáší otázku, zda nároky na ţáky (které 

neodpovídají „umí“ v očekávaných výstupech), nejsou příliš vysoké a zda vŧbec po 

nich danou látku mŧţe vyţadovat. Teď je otázka (…) když já po nich chci, aby 

zapsali konstrukci a použili matematickou symboliku, jestli já na nich nechci víc, než 

jsme si tady stanovili, tudíž je přetěžuju (Alena, odst. 31).  

5.1.5. Změna commitmentu 

V této kategorii budou výroky, které se týkají samotné změny commitmentu. Nejprve 

se zaměřím na to, zda učitelé dostali dostatečnou podporu k vnitřní změně, jaké další 

nároky s sebou profese přináší, zda mají dŧvěru v kontext školské politiky a jakou 

mají zpětnou vazbu od kolegŧ a ţákŧ.  

5.1.5.1 Podpora změny 

Tato kategorie je malá, ale podle mého názoru zajímavá pro téma mé diplomové 

práce. Do této kategorie jsem zařadila ty výroky, které se týkaly podmínek nějaké 

vnitřní změny. Jsou zde výroky, které se týkají vnitřního naladění vŧči změně a toho, 

jak oficiální instituce se snaţily toto vnitřní naladění proměnit nebo posílit. Tyto 

výroky se tedy nebudou týkat školení, která probíhala k tvorbě ŠVP (tato školení 

jsou zařazena v hlavní kategorii výrokŧ ŠVP), a která se zaměřovala spíše na 

technické a administrativní nároky změny, ale nešlo zde o podporu vnitřní proměny.  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 1 

Hana 1 

Celkem 2 
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Oba výroky reflektují to, ţe oficiální instituce nenabídly velkou podporu pro vnitřní 

změnu. Marie reflektuje, ţe pro ni je dŧleţitá spolupráce s kolegyněmi, kde si 

předávají nápady a rŧzná školení. Hana zase reflektuje, ţe nedostatek peněz 

k zakoupení nových pomŧcek, které by mohly pomoci překonat stereotyp. Zároveň 

z jejího výroku mŧţeme vycítit kritiku oficiálních institucí za nečinnost, přestoţe 

proklamují něco jiného. Todle mi vadí, vadí mi to, že se mluví, zbytečně se mluví, co 

se všechno změnilo a v podstatě znáte to, takovej stereotyp má člověk za ty leta 

nastavenej a oni chtějí, abyste se ze dne na den změnila myšlení, a nedají vám k tomu 

žádný nový pomůcky, kromě toho počítače (Hana, odst. 8). 

5.1.5.2 Administrativa 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jaromír 3 

Jana 2 

Olga 2 

Alena 1 

Marie 1 

Anna 1 

Celkem 10 

Zde jsou výroky, kdy se učitelé vyjadřují o nárocích profese, které se netýkají ţákŧ, 

učení ani přípravy na vyučování. Jedná se o výroky, kde učitelé reflektují 

„papírování“, vyplňování rŧzných výkazŧ, dokládání svých výkonŧ a výkonŧ dětí. 

Učitelé většinou vypovídají o tom, ţe papírování je více neţ dříve, mnoho věcí se 

musí dokládat a někam zapisovat. Spíš v tom, že to dneska musim, někam zapisovat, 

trochu se hlídá, jestli to teda děláme (Marie, odst. 1). Zajímavý je výrok Jaromíra, 

který vypovídá o tom, ţe díky této práci má méně času na učení a přípravu 

vyučování. Někdy mi připadá, že na to samotný učení a vzdělávání a připravování 

se… takový ty základní věci zbyde míň času na děti (Jaromír, odst. 11). 
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 5.1.5.3 Důvěra v kontext školské politiky 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Hana 9 

Olga 6 

Marie 5 

Alena 4 

Anna 4 

Jana 4 

Jaromír 3 

Celkem 35 

Z výrokŧ vyplývá, ţe učitelé nemají moc velkou dŧvěru v kontext školské politiky, 

i kdyţ několik výrokŧ je pozitivních. Tyto výroky odpovídají i předcházejícím 

výrokŧm, které reflektují nedostatečnou snahu o vnitřní proměnu a zvýšené nároky 

na papírování. Výroky by se daly rozdělit na několik částí. Jedna z nich se týká 

peněz. Výroky v této části by se ještě daly rozdělit na dostatek peněz pro školu 

a peníze na platy. Co se týká dostatku peněz pro školu, všichni aţ na Olgu reagují 

tak, ţe finanční prostředky jsou nedostatečné. Výroky se týkají jak peněz na 

pomŧcky, tak dostatečného mnoţství peněz pro zajištění provozu školy atd. Alena ve 

své výpovědi navíc reflektuje, ţe otázky ŠVP jsou nedŧleţité vedle otázek o finanční 

přeţití školy. Já jsem dneska skoro nespala, protože přemýšlim, jaký třídy spojim, 

abych mohla mít méně učitelů a více dětí ve třídě, abychom vyšli kde je pak ŠVP? 

(Alena, odst. 17, 18). Olga šetření vnímá jako dŧleţité, pro další rozvoj státu, podle 

ní se ve školství někdy aţ „mrhá“ penězi při financování malých škol. (…) jak 

některé státy, dopadají, jak jsou před krachem, anebo už v krachu jsou, tak si myslim, 

že my se máme hodně, hodně dobře a myslim si, že to šetření opravdu je opravdu 

někdy na místě (Olga, odst. 30). Další část výrokŧ o penězích se týká platŧ. Tady si 

uţ výroky odporují, zatímco podle Anny a Jaromíra, plat není dostatečný, není 

dostatečně ohodnocený profesní posun a plat neodpovídá vzdělání atd. Z Jaromírovy 

výpovědi je cítit znechucení a znepokojení, zda mu plat bude stačit pro jeho obţivu 

a pro obţivu jeho rodiny. Neustále slyšet že, nemáme na výplaty téměř, že jsme bez 

osobního, že se shání každá koruna,(…) tak jsem z toho dost špatnej a řikam si jak 

vůbec člověk za chvilku uživí rodinu, nebo jak si může něco ušetřit na ten vzdálenej 
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důchod (Jaromír, odst. 24). Podle jiných respondentŧ platy zase nejsou tak malé, 

hlavně v případě pokud se porovnají s výší jiných platŧ v regionu, nebo s výší 

podpory v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu jaký jsou tady platy, že ve fabrice mají 

8 tisíc, (…) tak já na to kolik oddělam, (…) a kolem těch 20 tisíc si vydělam. Takže já 

když pudu jinam, tam si to nevydělam (Hana, odst. 32). Olga klade ve své výpovědi 

dŧraz na to, ţe nedostatek financí by se neměl projevit na její práci, profesi nedělá 

kvŧli penězŧm, ale kvŧli jejímu poslání. Dŧleţité je, ţe ji její povolání baví 

a naplňuje. Aby se to nepodepsalo (…), na tom poslání, které člověk má, jestli za to 

dostanu o 100 Kč míň nebo víc, to si myslím, že proto to nedělam (…). To přece, buď 

vás to povolání naplňuje a baví vás anebo… (Olga, odst. 32). 

Další výroky se týkají toho, jak se učitelé vyrovnávají s nedŧvěrou v kontext školské 

politiky. Většina respondentŧ vypovídá, ţe danou situaci ignorují a snaţí se 

soustředit na to dŧleţité. Mně je to jedno, oni mě v podstatě sice vyplácejí peníze, ale 

mě to může bejt jedno, já se snažím pro ty děti něco udělat. Oni ne. Oni se v podstatě 

nesnaží udělat nic pro mě (Hana, odst. 31). Poslední a nejmenší skupina výrokŧ 

vypovídá o tom, jak učitelé vnímají odbornost profesionalitu tvŧrcŧ školské politiky. 

Výroky vypovídají o tom, ţe školskou politiku a reformu vytváří lidé, kteří nevědí, 

jak to ve školách chodí. Takhle připadlo mně, že ti kteří to připravovali, že si mysleli, 

že se ve školách učí jako někdy za Marie Terezie, že se tam s dětma nedělají projekty, 

že prostě jenom tam přijde učitel a ten to odřiká, vyzkouší a skončí (Jana, odst. 1). 

5.1.5.4 Emoční klima a zpětná vazba 

Zde výroky, vypovídají o tom, jak dostávají učitelé zpětnou a vazbu a podporu od 

ostatních.   

5.1.5.4.1 Zpětná vazba od žáků 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 2 

Jaromír 2 

Anna 1 

Celkem 5 

Všichni respondenti vypovídají o tom, ţe je pro ně zpětná vazba od ţákŧ velmi 

dŧleţitá. Jako zpětnou vazbu berou, kdyţ si s nimi ţáci při hodinách povídají, dobře 
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vypracují domácí úkoly, soustředí se na probíranou látku, nebo přijdou ze SŠ 

a pochválí práci učitele. Když děti jdou z devátého ročníku na SŠ, děti přijdou 

a řeknou, byl jsem dobře připravený na ten předmět, to samozřejmě člověka těší, 

když ty děti řeknou, že nemají problém na SŠ (Olga, odst. 26). 

5.1.5.4.2 Vztahy s kolegy 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 3 

Marie 3 

Anna 2 

Celkem 8 

Všechny výroky vypovídají o dŧleţitosti spolupráce s kolegy. Hlavně pokud se jedná 

o moţnost spolupráce na projektech a konzultací učiva, výuky, problémŧ ţákŧ atd. 

Máme hodiny, kdy sedíme spolu, většinou ve sborovně, a probíráme, co a jak, kdy to 

děláme, jestli už to děláme a na čem to tam vázlo v tej třídě. (…) To je strašně 

důležitý (Marie, odst., 26, 27). 

5.1.5.4.3 Vedení školy  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Hana 3 

Olga 1 

Celkem 4 

Obě dvě respondentky vypovídají o tom, jak je pro ně dŧleţité, ţe mají vedení, které 

je podpoří. Umoţní jim účast na školení i výlety s dětmi. Co si vzpomenu, to můžu, 

jedeme třeba tři na školení, nebo s dětma jedu k soudu se podívat nebo teď jsme byli 

ve sněmovně, ale musí to bejt k věci. (Hana, odst. 25)  

5.2 ŠVP 

Otázky týkající se ŠVP jsem zařadila na úvod rozhovoru, hned po obecných otázkách 

tykajících se profese. Jedním z dŧvodŧ bylo, ţe toto téma podle mého názoru není 

příliš kontroverzní, nepříjemné, není ani osobní, takţe na úvod mělo uvolnit 

atmosféru. Další dŧvod je ten, ţe ŠVP je jedna z nejviditelnějších změn, kterou 

sebou reforma přinesla. 
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Tato kategorie se bude skládat ze dvou hlavních podkategorií. Tvorba ŠVP a tvorba 

vlastního plánu učiva. Budou zde výroky týkající se přístupu k ŠVP a k reformě, 

popisování vytváření ŠVP a vytváření vlastního plánu učiva, metodického vedení 

této velké změny. Popíši také práci koordinátorŧ, to jak učitelé a učitelky do plánu 

zařazovali kompetence a očekávané výstupy, jaké na ně kladla tvorba ŠVP nároky 

a zda byli učitelé za svou práci nějak odměněni. Další výroky se také budou týkat 

toho, jak učitelé věděli, co zařadit do plánu učiva, jak se jim spolupracovalo s kolegy 

atd.   Tato kategorie byla pro učitele nejpříjemnější, odpovídali na otázky, které pro 

ně byly jasné, přehledné a nedotýkaly se osobních témat.  

5.2.1 Tvorba ŠVP 

V této podkategorii se nejprve dozvíme, jaký přístup měli a mají učitelé a učitelky 

k ŠVP a k celé reformě, potom, popisuji vytváření ŠVP, jaké měli metodické vedení, 

jak vnímají práci koordinátorŧ, zda učitelé a učitelky měli problémy zařadit 

kompetence do ŠVP, jaké nároky na ně byly kladeny během práce na ŠVP 

a nakonec, zda za svou práci byli oceněni.   

5.2.1.1 Přístup k ŠVP 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 7 

Olga 4 

Jaromír 4 

Jana 4 

Celkem 19 

Většina respondentŧ a respondentek vnímá ŠVP a s ním spojenou změnu negativně. 

Vytváření ŠVP je stálo spoustu času, úsilí a námahy. ŠVP jsem udělal jenom proto, 

že jsem musel ho udělat, měl jsem s tim spoustu trápení, spoustu práce, teoretizování 

(Jaromír, odst. 1). Většina respondentŧ a respondentek reflektuje, ţe ŠVP vytvořili, 

protoţe to udělat museli bez ohledu na jejich mínění. Z tohoto výroku lze vyčíst 

i jistá hořkost z dané situace.  Jsme to udělat museli, což byl první takovej okamžik, 

že jsme museli skousnout, že to udělat musíme, i když si o tom myslíme, co chceme 

(Alena, odst. 3). Alena a Jana ŠVP a s ním spojenou reformu nazývají jako chaos 

(Jana, odst. 9), vosí hnízdo (Alena, odst. 1) nebo černá můra (Alena, odst. 4). Olga 
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naopak ŠVP a s ním spojenou reformu vítá, pro je to moţnost, kde se mŧţe 

seberealizovat, vyţít a je to okamţik, kdy mŧţe změnit to, co podle ní nefunguje. 

Když se začalo vytvářet ŠVP, tak pani ředitelka přišla za mnou, protože měla to 

přesvědčení, (…) že budu ta, která je pro nějakou změnu. Takže já jsem to brala i tak, 

že jsem ráda, že něco takovýto je, že se můžu víc realizovat (Olga, odst. 1). Janě 

a Aleně přijde, ţe reforma příliš boří mantinely a hranice, podle nich reforma s sebou 

přinesla příliš velkou volnost. Musí bejt někde v tej škole daný mantinely, i pro ty 

učitele i pro ty děti. Todleto (pozn. ŠVP) je moc rozvlátý (Alena, odst. 31). 

5.2.1.2 Samotné vytváření ŠVP 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 3 

Olga 3 

Alena 3 

Jaromír 1 

Celkem 10 

Tyto výroky popisují uţ samotné konkrétní vytváření ŠVP. Popisuje domlouvání se 

na vzhledu a obsahu ŠVP, rozhodování o počtech hodin, o prioritních předmětech 

atd. Z výrokŧ je vidět, ţe tvorba ŠVP byla náročná z časové i profesní stránky. Měli 

jsme vždycky sezení, nejprve obecný, co všechno to musí obsahovat, atd. Každý 

abychom si rozmysleli v rámci svých předmětů, co bysme kde, jaká hodinová 

dotace… (Olga, odst. 10). 

5.2.1.3 Metodické vedení  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 2 

Marie 2 

Olga 1 

Alena 1 

Celkem 6 

Respondenti se shodují v tom, ţe metodické vedení bylo dobré a dostatečné. 

Metodické vedení učitelŧ měli na starosti koordinátoři a koordinátorky, které se vše 

dozvěděly na školení. Podle respondentŧ bylo dostatečné mnoţství nabízených 
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školení a k celé reformě měly školy dostatek informací. To bylo školení, chodilo 

k tomu spoustu papírů, (…). Nato se asi uvolní ty školení a dokumenty, který k tomu 

přišly a tak… Takže to si myslim, že bylo dost (Marie, odst. 34). 

5.2.1.4 Práce koordinátorů  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Hana 4 

Alena 2 

Olga 1 

Celkem 7 

Z výrokŧ vyplývá, ţe pro tvorbu ŠVP, i poté pro tvorbu vlastního plánu učiva byla 

velice dŧleţitá práce koordinátorŧ. Koordinátoři školení zjistili, jak se má během 

tvorby ŠVP postupovat, jaké to má mít náleţitosti, co je povinné, kde se škola mŧţe 

rozvinout. No, my jsme se řídili těma informacema, co měly ty koordinátorky, ony 

měly různý ty setkání těch koordinátorů, tam načerpaly… jak bych to řekla, moudra, 

jak nejlépe je postupovat (Alena, odst. 11). Také se dozvěděly jak má ŠVP a vlastní 

plán učiva vypadat a co má obsahovat. Za koordinátorkami se poté ostatní chodili 

radit. Práci koordinátorky u nich ve škole vyzdvihuje Hana. Paní učitelka Ptánková, 

totiž jezdila na to školení a to byl člověk, který tomu fakt rozuměl (…) jí děkujeme za 

to, že jsme se v tom vyznaly a já s její pomocí jsem trochu pronikla do té němčiny 

(Hana, odst. 9). Z těchto dvou kategorií (metodické vedení a práce koordinátorŧ) je 

vidět, ţe školy měly dostatek informací o reformě a o tom, co a jak má probíhat 

a kam vše má směřovat.  

5.2.1.5. Zařazení kompetencí, očekávaných výstupů do ŠVP  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Hana 3 

Alena 2 

Jana 1 

Celkem 6 

Ve všech výrocích se uvádí, ţe zařazení kompetencí a očekávaných výstupŧ bylo 

opravdu náročné a těţké. Učitelé a učitelky neměly většinou problémy s určením 

plánu učiva v jednotlivých předmětech, ale právě propojení kompetencí a učiva 
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označují jako to nejtěţší. Hana ve svém výroku pozitivně oceňuje pomoc kolegyně. 

Ty klíčový kompetence jsem si pomáhala do toho zasouvat podle toho programu, 

kterej už byl hotovej. Protože to opravdu, to je těžký. To, kdybych to dělala třeba 

sama tu občanku a volbu, tak jsme asi si šla pro špagát na půdu (Hana, odst. 11). 

5.2.1.6 Zvýšené nároky  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 4 

Olga 3 

Jana 3 

Anna 2 

Jaromír 2 

Hana 1 

Celkem 15 

Všichni respondenti reflektují to, ţe tvorba ŠVP pro ně byla velice náročná 

a znamenala velkou zátěţ. Samotné vytváření ŠVP a učebního plánu sebou neslo 

velké nároky a mnoho práce pro učitele. Tvorba ŠVP sebou nesla i velké nároky na 

čas. Kdy se učitelé museli společně scházet, vymýšlet plán učiva a poté ještě všemu 

dát psanou formu. Z Janina výroku je cítit i jakási hořkost, ţe danou práci mohli 

vytvořit odborníci a nemusela být jí zatěţována ona a její kolegové a kolegyně. To 

práci dalo. Strašně času, strašně práce no a vlastně (odmlka), kdyby to někdo udělal 

nahoře, místo aby vymysleli, že si to každý vytvoří podle RVP (Jana, odst. 16). 

Někteří učitelé, hlavně Anna, reflektují, jak moc pro ně byla náročná práce 

s technikou. Tak se to teda dávalo dohromady, nejhůř s počítačem, to jsem jako se 

asi rvala (Anna, odst. 3).  

5.2.1.7 Ocenění 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 2 

Jana 1 

Celkem 3 

Jana a Alena (obě ředitelky) se shodují v tom, ţe práci učitelŧ a učitelek na ŠVP, 

která s sebou přinesla velké nároky a mnoho práce navíc, vŧbec nemohly náleţitě 
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finančně ocenit a ohodnotit.  Tak, jako ve školství je to prostě nedoceněný 

(s důrazem). Vůbec jsme to nemohli docenit (Jana, odst. 8). Alena reflektuje, ţe 

učitelé veškerou práci navíc udělali zadarmo, coţ se podle ní i podepsalo na vztahu 

k reformě a k ŠVP. Vlastně stálo spoustu volnýho času a spoustu práce navíc a 

vlastně zadarmo, (…) potom už samotnej vztah k tomu, je takovej, jakej je (Alena, 

odst. 11). Z  výroku mŧţeme cítit hořkost a znechucení z celé situace. 

5.2.2 Tvorba plánu učiva 

V této podkategorii se nejprve zaměříme na tvorbu plánu učiva, potom na to, jak 

a proč učitelé věděli, co zařadit, jak se jim spolupracovalo s kolegy a zda u tvorby 

plánu učiva vyuţili osnovy. Oproti ŠVP je tato kategorie konkrétnější, je zaměřena 

na tvorbu konkrétního učebního plánu.   

5.2.2.1 Samotná tvorba plánu učiva 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 3 

Olga 3 

Alena 3 

Hana 3 

Marie 2 

Jaromír 2 

Alena 1 

Celkem 17 

Tyto výroky podobně jako u samotné tvorby ŠVP popisují konkrétní vytváření plánŧ 

pro jednotlivé předměty. Popisuje rozsah a obsah učiva, proces vytváření plánu, 

učivo zařazené v jednotlivých ročnících, posloupnost učiva i další formální 

náleţitosti, které se netýkají samotného učiva. Jsme si s tou Olinkou si řekly, že VKZ 

striktně oddělíme od OV. (…) Takže jsme si to oddělily, do tý rodinky, jsme si 

s Olinkou daly (…) takový ty rodinný typy, co do tý rodinky patří. Takže bydlení, 

jídelníček, rodina (…) komunikace, puberta, co já vim dospívání, celkově, jako porod 

a ty změny v životě člověka, povolání a tak (Hana, odst. 4). 
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5.2.2.2 Vědět, co zařadit 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 4 

Anna 2 

Jaromír 2 

Hana 1 

Olga 1 

Celkem 10 

Většina respondentŧ vypovídá, ţe věděla, co zařadit a neměla s tím problém. Ve 

svých výrocích reflektují, ţe to věděli, díky praxi a zkušenostem, které získali praxí. 

I: A věděla ste, co máte zařadit do toho plánu učiva. Z: No samozřejmě, (…) Takže 

když učíte 30 nebo 29 let, tak to už jako hodně víte, co máte dát (Anna, odst. 7, 8). 

Marie ve svých výrocích, hodně reflektuje právě spolupráci se svými staršími 

kolegyněmi, které měly praxi a zkušenosti a které jí a dalším mladším učitelkám 

hodně při tvorbě plánu pomáhaly. Takže pak v těch skupinkách, hodně nám 

pomáhaly, ty co už učily leta, takže vytvářely to, co by se v tej třídě, v tom ročníku 

mělo zvládnout, ty výstupy jaký mají bejt (Marie, odst. 6).  

5.2.2.3 Spolupráce s kolegy 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 6 

Marie 2 

Hana 2 

Anna 1 

Celkem 11 

O spolupráci s kolegy se respondenti a respondentky ve svých výrocích vyjadřují 

kladně. Většinou neměli problém se domluvit a dohodnout na obsahu učiva. Pokud 

ano, došlo k diskuzi a snaţili se dojít ke kompromisu. My jsme to dělali tak, že jsme 

to vytvářely každá sama za sebe a pak jsme diskutovaly, když jsme se neshodovaly 

tak jsme si řekly, jak to kdo vidíme a snažily jsme se o kompromis (Olga, odst. 13). 

Olga také reflektuje, ţe větší neshody kvŧli obsahu učiva, nebo počtu hodin řešila 

paní ředitelka, která se snaţila rozhodnout spravedlivě. Anna reflektuje, ţe 
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spolupráce s druhým je velice dŧleţitá, protoţe se člověk má o koho opřít a mŧţe se 

s někým poradit a také se rozdělit o zodpovědnost. Když máte někoho, s kterým se to 

zkonzultuje a o koho se můžete opřít a spolehnout, ale když spolíháte sama na sebe, 

člověk má strach, aby se neudělalo něco… (Anna, odst. 6). Spolupráci s kolegy tady 

učitelé a učitelky hodnotí pozitivně, podobně jako v kategorii vztahy s kolegy.  

5.2.2.4 Osnovy 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 1 

Jana 1 

Marie 1 

Celkem 3 

Tyto výroky reflektují vztah osnov a plánu učiva či RVP. Marie i Alena, během 

tvorby plánu učiva také vycházely z osnov. Taky to učivo bylo v těch starejch 

plánech, to je prověřený, to už bylo všechno několikrát upravovaný (Marie, odst. 15). 

Alena dokonce osnovy vyuţívá i nyní v okamţiku, kdyţ si není jistá a reflektuje fakt, 

ţe je vytvářeli odborníci.   

5.3 Autonomie 

Tato kategorie je výroky respondentŧ sycená nejméně. Zachycuje klady a zápory 

ŠVP, to jak učitelé vnímají svoji zodpovědnost. Nakonec poukáţu na nejistotu, 

kterou s sebou větší volnost přinesla. Oproti předcházejícím kategoriím, tato 

kategorie byla pro učitele nejvíce vzdálená a abstraktní.  

5.3.1 Klady a zápory 

V této kapitole popíšu, jaké učitelé a učitelky vnímají klady a zápory, které s sebou 

přinesla větší autonomie školy a učitele. 
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5.3.1.1 Klady  

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Olga 12 

Hana 4 

Alena 3 

Jana 1 

Marie 1 

Anna 1 

Celkem 22 

Nejvíce výrokŧ oceňuje jako přínos flexibilitu, kterou s sebou reforma přináší. 

Učitelé a učitelky kladně oceňují (dokonce i ti, kteří jinak reformu a změny s ní 

spojené vnímají negativně), to ţe si mohou posouvat učivo, jak je potřeba, mohou 

učivo rŧzně upravit, přidat či ubrat počet hodin, podle potřeby zavádět či rušit nové 

předměty atd. Když si něco vyzkoušíme rok, dva a pak zjistíme, že nám to nefunguje 

tak máme možnost to změnit (…). Máme možnost šoupat s hodinama, pokud ta 

hodina je zbytečná, mohli bysme to posílit, přešoupnout do jiného ročníku, kde by se 

to hodilo víc, bylo by to účelnější (Olga, odst. 12). Zajímavý je výrok Hany, té 

reforma podle jejích slov přinesla osobní změnu. Reforma jí dala impuls k nové 

vnitřní proměně, k jinému pohledu na svět. Souvisí to s jejím výrokem v kapitole 

5.1.3.4 změna vyučování, kde popisuje, jak a proč začala učit jinak. Takže nemam ten 

stereotyp, kterej jsme měla (…) To mi dala ta nová koncepce, protože tohle jsem tam 

změnila. Ten pohled na svět je jinej. Rozhodně! (Hana, odst. 20). Alena zase 

pozitivně vnímá, ţe děti ve škole mají širší záběr činností a tím i větší moţnost 

úspěchu. Já bych řekla přínos je pro ty děti v tom, že mají větší možnost úspěchu v tý 

škole, že je daleko širší ten záběr těch činností, který se provozujou (Alena, odst. 6). 
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5.3.1.2 Zápory 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Jana 8 

Olga 3 

Alena 3 

Marie 2 

Hana 2 

Celkem 18 

Nejvíce výrokŧ reflektuje jako problematické nejednotné seřazení učiva na rŧzných 

školách, coţ přináší problémy během stěhování ţákŧ. Ţák, který se přestěhuje, musí 

své spoluţáky z nové školy v něčem dohánět a v něčem je naopak napřed. Často se 

mu musí vytvářet IVP. To se nám přestěhovala holčička z Prachatic a byla úplně 

jinde, pro ty děti, který bych měla někam posílat, tak by to byla nevýhoda, jo že 

nemáme všechny ty školy úplně stejně. Ta to měla teda, když k nám přišla a půl roku 

nás doháněla a bylo to pro ni dost nepříjemný (Marie, odst. 21). Jana některé aspekty 

ŠVP reflektuje velmi negativně. Jako předcházející i tyto aspekty reformy negativně 

ovlivňují kaţdodenní, běţný chod školy. Sice přiznává i pozitivní aspekty, např. 

moţnost flexibility, ale celkově je to prostě takovej chaos (Jana, odst. 4.), na začátku 

probíhání reformy nebyla návaznost mezi ŠVP ZŠ a ŠVP SŠ, další problematický 

aspekt jsou učebnice, kdy učebnice není postavená jen na náš ŠVP. Takže se 

objednaly učebnice, a přeskakovalo se, vracelo se k látce (Jana, odst. 4). ŠVP také 

vŧbec nezohledňují vědomostní soutěţe pro ţáky, ty se vůbec nezajímají žádným 

ŠVP, ty jsou pořád stejný. Není pro ně důležitý to, že v některé škole tu látku ještě 

neprobírali (Jana, odst. 5). Velmi zajímavý je výrok Marie, která reflektuje to, ţe 

větší volnost klade větší nárok na vnitřní zodpovědnost učitelŧ a záleţí jen na 

učitelích, zda a jak dodrţí plán. Z výroku je cítit i nespokojenost s prací kolegŧ 

a kolegyň. Jak se teda dá taková volnost ve školství, možná se to objeví, může bejt 

nějaká učitelka, která to nedodrží a pak vás to mrzí, že někomu předáte, něco je 

naučíte a tam se potom třeba půl roku nedělá něco (Marie, odst. 24). 
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5.3.2 Větší zodpovědnost 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Marie 5 

Olga 3 

Jaromír 2 

Anna 1 

Celkem 11 

Zde by se výroky daly rozdělit na dvě části. Větší část vypovídá, ţe necítí větší 

zodpovědnost, ţe ze zkušenosti, z praxe a citu pro věc a znalosti ţákŧ ví, co a jak 

zařadit a zda zařadit rozšiřující učivo či ne. Samozřejmě člověk, člověk si někdy říká, 

jestli jsem jim řekla úplně všechno, jestli bych nemohla tam něco přidat, ale to zase 

člověk, tak ňák vycítí a vidíte, jestli ty děti jsou schopné pojmout, pobrat ještě něco 

navíc (Olga, odst. 18). O větší zodpovědnosti mluví Jaromír a Marie. Výroky Marie 

jsou velice zajímavé, protoţe poukazují na zvláštní rozpornost. Na jednu stranu 

vypovídá, ţe je příjemné, kdyţ nemusí pracovat pod tlakem, na druhou stranu, kdyţ 

nemá přesně dané co, a kdy musí probrat, tak se musí sama řídit svým vlastním 

vnitřním harmonogramem. Teď je mam v sobě, že stejně vim, že musim tohle a tohle 

udělat do května, takže já myslim, že v sobě to mam furt (Marie, odst. 22, 23). Navíc 

větší volnost sebou přináší větší nárok na spolupráci s kolegyněmi a domluvit 

i s druhym stupněm a dycky s každym dalším ročníkem, kam je předáváme a srovnat 

to (pozn. učivo) (Marie, odst. 23, 24).  

5.3.3 Nejistota 

Jméno respondenta Absolutní počet odpovědí [-] 

Alena 1 

Jaromír 1 

Hana 1 

Celkem 3 

Těchto výrokŧ je poměrně málo, ale jsou velice zajímavé. Hana i Jaromír mluví 

o nejistotě, která je spojena s větší svobodou a volností ale také i rozvolněním hranic. 

Oba vypovídají o tom, ţe nemají jasně dané hranice své práce a neví, jestli to, co 

dělají, ohodnotí vnější kontrola jako dobré.  Dřív jsem měl daný nějaký osnovy, který 
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se musely přesně dodržovat a teď nevim jestli to dělam správně, možná kdyby přišla 

kontrola, skočila mi na občanku a řekla pane učiteli, vy vůbec nejedete podle ŠVP 

nebo vy si tady děláte, co chcete (Jaromír, odst. 14). Alena zase mluví o nejistotě 

spojené s kontrolou ŠVP, kdy ŠVP jejich školy je podle ní tak otevřený a tak ze 

všech stran děravý (Alena, odst. 31). Škola si jej stanovila sama, ale podle Aleny 

byla na tvorbu ŠVP daná příliš velká volnost a svoboda, podle ní nebyly dobře 

a jasně stanoveny mantinely k tvorbě a škola si tyto mantinely stanovila sama. Tady 

je takových možností, že jsme si to mohli stanovit sami a tak jsme si to stanovili sami. 

Otázka jestli to je správně…(Alena, odst. 31). S tím přichází i nejistota oficiálního 

hodnocení a kontroly ŠVP. Kdy ŠVP mŧţe být v jednom okamţiku hodnoceno 

kladně i záporně. V tomdle (ukazuje na ŠVP) když se mně začne vrtat kdokoli a bude 

chtít mě ztopit, tak se mu to povede, bude chtít mě pochválit, tak se to taky povede 

(Alena, odst. 31).  
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6. Interpretace a diskuze 

Interpretace a diskuze kategorií bude probíhat v jiném pořadí, neţ probíhal jejich 

popis a třídění. Nejprve se zaměřím na kategorii tvorba ŠVP, poté bude následovat 

autonomie a nakonec profesní sebepojetí/commitment. Pro toto pořadí jsem se 

rozhodla kvŧli  dŧleţitosti jednotlivých témat pro pochopení hlavního tématu 

diplomové práce – proměny profesního sebepojetí pod vlivem kurikulární reformy.  

6.1 ŠVP 

6.1.1 Tvorba ŠVP 

Z výpovědí učitelŧ a učitelek je vidět, ţe technicky a administrativně jim tvorba ŠVP 

nedělala problémy. Oficiální instituce jim zajistily dobré metodické vedení a díky 

práci školních koordinátorŧ vytváření ŠVP školy zvládly dobře a bez problémŧ. 

Jedním z dŧvodŧ je i to, ţe se jednalo o konkrétní, jasně pochopitelný a uchopitelný 

úkol. Myslím, ţe tento fakt mohl pozitivně ovlivnit a posílit profesní sebevědomí 

učitelŧ. 

Jako problematické se ukázalo zařazení kompetencí do ŠVP. Podle mě to je tím, ţe 

sám pojem kompetence je problematický. Spilková i Prŧcha ve svých statích 

poukazují na to, ţe pojem kompetence není zcela teoreticky vymezen. Další dŧvod 

mŧţe být i to, ţe při zařazování kompetencí do ŠVP jde o poměrně abstraktní činnost 

a pro učitele a učitelky mŧţe být těţké určit její obsah.  

Práce na ŠPV na učitele a učitelky kladla velké nároky, jak profesní tak i časové. 

Obě dvě ředitelky školy vnímají jako velký problém to, ţe nemohly práci, která byla 

nad rámec běţných povinností, finančně ocenit. Nedostatečné ocenění mŧţe pro 

učitele také znamenat, ţe si oficiální instituce neváţí jejich práce, coţ by mohlo 

učitelŧm narušovat pocit profesionality. Zde se podle mého názoru také projevuje 

nedostatek komunikace mezi tvŧrci reformy a pedagogickou veřejností, podle 

Spilkové nedošlo k vyjadřování stanovisek, nebyly nastoleny věcné problémy atd.  

6.1.2 Tvorba plánu učiva 

Profesní sebevědomí musel učitelŧm a učitelkám zvýšit fakt, ţe neměli problémy 

s vytvářením plánu učiva i to, ţe věděli kam jaké učivo zařadit. Chtěla bych poukázat 

na fakt, ţe se ve svých výrocích odvolávají na zkušenosti. Díky svým zkušenostem 
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nebo díky zkušenostem kolegŧ věděli, jaké učivo měli kam zařadit. Z některých 

výpovědí, je vidět, ţe se jim to jevilo spíše jako „vlamování do otevřených dveří“: 

projekty, zařazování učiva, práce s jednotlivci atd. 

Z úhlu modelŧ povolání tento stav nejlépe vystihuje model řemeslníka. Kdy učitel 

vykonává konceptorskou činnost (rozhoduje o tom, co bude učit) i exekutivní a opírá 

se o praxi a nápodobu praxe a neopírá se o systematické teoretické poznatky (učitelé 

během rozhovorŧ ani jednou nezmínili své vzdělání, jeho dŧleţitost, pokud mluvili 

o školení, tam oceňovali praktické tipy a „fígle“, ne poznatky). Kdyţ se na to 

podíváme z pohledu sociologie profesí, tak vidíme, ţe učitel se vnímá více jako 

řemeslný dělník neţ intelektuál. To odkazuje i na stať Pupaly a Kaščáky, kteří 

upozorňují na to, ţe neoliberální reforma a konstruktivistická interpretace učitelské 

profesionality proměňují učitele na „reflektujícího praktika“. 

Pohled na učitele jako na řemeslníka, na praktika neposílí vnímání učitelství jako 

profesionála. Myslím si, ţe učitelství zŧstane vnímáno jako semi-profese. 

Pro profesní sebepojetí mi přijde dŧleţité, ţe učitelé a učitelky mají pozitivní záţitky 

ze spolupráce s kolegy. Tento fakt mohl posílit jejich profesní sebepojetí 

a sebevědomí. Troman ve svém výzkumu upozorňuje na to, ţe učitelé chtějí pracovat 

ve škole, kde je příjemná atmosféra. Podle něj jsou vztahy kritický faktor pro 

pozitivní profesionální identitu. Navíc Leithwood, Menzies, Jantzi upozorňují na to, 

ţe pro učitele je dŧleţitá pozitivní zpětná vazba od kolegŧ.  

Výroky Anny svědčí nejen o pozitivech spolupráce, ale i o nejistotě, kterou s sebou 

změna přinesla. Podobně vypovídají i výroky, které reflektují vztah osnov a vlastního 

plánu učiva. Podle mě je vidět, ţe učitelé si nejsou úplně jistí a tak se radí s kolegy 

nebo vyuţijí osnovy, které jsou ověřené z dřívějška nebo vytvořené odborníky z jiné, 

vyšší, instituce. Přijde mi, ţe v těchto okamţicích jakoby učitelé ukazovali, ţe se 

potřebují o něco opřít, o něco, co má vyšší vypovídající hodnotu a zdá se to být 

neutrální.   
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6.2 Autonomie 

6.2.1 Klady a zápory  

Učitelé a učitelky oceňují flexibilitu, kterou jim reforma přinesla. To, ţe záleţí na 

jejich rozhodnutí, kdy se bude učivo probírat, to ţe si mohou učivo posunout, tak jak 

uznají za vhodné určitě muselo posílit jejich profesní sebepojetí.  

Chci ještě upozornit na výpověď Hany, která díky změnám, které reforma přinesla, 

prošla vnitřní proměnou. Cítila se v zajetí profesního stereotypu, blízká vyhoření.  

Dŧleţité je, ţe popud ke změně, přišel z ní, ne z venku. To mŧţe být jeden z dŧvodŧ, 

proč se ke změnám, které s sebou reforma přinesla, staví pozitivně. Otázkou ovšem 

je, zda její pozitivní hodnocení je spojeno nutně s kvalitou kurikulární reformy, a zda 

by podobně pozitivně nepociťovala i jinou změnu. 

Jako negativní faktory jsou vnímány ty, které jim komplikují běţný, „praktický“ 

ţivot ve škole. Děti, které se stěhují, co se učí podle jiného plánu, 

nekomplementárnost učebnic se ŠVP, atd. Marie upozorňuje na to, ţe reforma klade 

velký dŧraz na profesionální zodpovědnost učitele, kdy je ponecháno na 

zodpovědnosti učitele, jak, co a kdy bude probírat. Díky tomu se učitelé mohou cítit 

pod tlakem, ţe nesmí selhat, nebo naopak mohou rezignovat. Toto také mŧţe 

přispívat k pocitu nejistoty a nejednoznačnosti.  

6.2.2 Zodpovědnost a nejistota 

Ve výrocích, kde učitelé a učitelky vypovídají, ţe nevnímají ve svém povolání větší 

zodpovědnost, se odvolávají na praktické odborné znalosti. Podle mého názoru 

z toho vyplývají dvě věci. Za prvé, je to oblast, kterou učitelé dobře znají a jsou si jí 

jisti a cítí se profesně zdatní a silní. Za druhé dŧraz na praxi, znalost ţákŧ, na 

zkušenosti ukazuje to, o čem mluvila v kap. 6.1.2 tvorba plánu učiva, ţe role 

vzdělání učitelŧ se odsouvá do pozadí a praxe a zkušenosti vystupují do popředí.  

Několik málo výrokŧ vypovídá o větší zodpovědnosti (Marie), kterou s sebou 

rozvolnění přineslo. Se zodpovědností je spojena i větší nejistota (Alena, Hana, 

Jaromír), zda to, co dělám, dělám správně a zda za to, co dělám, nebudu 

sankcionovaný/á. Tyto skutečnosti mohou narušovat pozitivní profesní sebepojetí. 

Ano, sice mám vyšší zodpovědnost, ale nejsem si jist, zda to, co dělám je správné 
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a zda to bude oficiálně pozitivně ohodnoceno. Ukazuje to, ţe se z profese vytrácí 

pocit jistoty, profese se stává více neuchopitelnou. „Nemoţné“ povolání se stává 

ještě více nemoţným nejen, ţe si člověk mŧţe být jist nedostatečným úspěchem, 

zároveň se vytrácí vnější opory jistoty toho, co je správné a jak to má být.  

6.3 Commitment a profesní sebepojetí 

6.3.1 Vnímání profese 

6.3.1.1 Proč, jsem učitel/učitelka, co je pro mě v profesi důleţité  

V těchto kategoriích se ukazuje, ţe se v commitmentu učitelŧ a učitelek hodně ozývá 

blok vocational a  blok professional- teaching. To znamená, ţe učitelé nejvíce 

reflektují téma výchovy a vzdělání, poslání profese a vztahu se ţáky. Zde se 

nepotvrzuje předpoklad Tromana, ţe mladší učitelé mají jiný commitment neţ starší. 

Tady naopak všichni aţ na Jaromíra mají commitment stejný nebo podobný 

a učitelství vnímají jako ţivotní projekt. Na druhou stranu musím připustit, ţe mladší 

učitelé v mém výzkumu, mají za sebou nejméně 15 let praxe. 

Podle Tromanova výzkumu učitelé a učitelky se silnějším blokem vocational 

a professional jsou profesně více zranitelní. V mém výzkumu se tyto předpoklady 

nepotvrdily, naopak jediný Jaromír tématizoval blok instrumental- career a ve své 

výpovědi pŧsobil nejvíce zklamaně a nespojeně. Naopak učitelé se silným blokem 

vocational a proffesiconal- teaching (Olga, Hana, Marie) pŧsobí velice spokojeně aţ 

nadšeně. Naopak mi přijde, ţe právě silný blok vocational chrání učitele před 

zklamáním. Kdy jim dŧraz na poslání profese pomáhá překonat problémy, které 

s sebou tato profese přináší.  

Z pohledu Beckera vidíme, ţe základ commitmentu u všech je, aţ Jaromíra morální. 

Jedině u Jaromíra je základ commitmentu pragmatický. Jeho nespokojenost se podle 

mého názoru dá vysvětlit tak, ţe Jaromír ve své práci vidí mnoho nákladŧ a málo 

přínosŧ.  

Pokud se na danou situaci podíváme z pohledu objektu commitmentu uvidíme, ţe 

všichni aţ na Jaromíra a Alenu vnímají jako svŧj objekt commitmentu výuku 

studentŧ. Naopak Jaromírŧv a Alenin objekt commitmentu je škola. Tady se 
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potvrzuje předpoklad Kusmana. Ţe jsou více ovlivnitelní změnou podmínek práce, 

coţ by také mohlo vysvětlovat jejich nespokojenost s danou situací.  

Na to jak učitelé vnímají reformu a na jejich dŧvody se zaměřím později.  

6.3.1.2 Nároky profese 

Marie ve svých výrocích poukazuje na dilemata profese. Ve svých výrocích 

potvrzuje názor Heluse, povaha učitelské profese nahrává situacím, kde nelze 

jednoznačně obstát a vţdy je moţné najít nějaký dŧvod pro kritiku.  

Také poukazuje na otázku vědní identity učitele, kdy nestačí jen dobře znát obor, 

který učí, ale učitel by měl mít ještě další poznatky z jiných oborŧ. Ale zase zde 

Marie vyzdvihuje praktické zkušenosti, ale ne poznatky, coţ nás odkazuje k modelu 

řemeslníka a k učiteli jako „reflektujícím praktikovi“ (viz kap. 6.1.2 Tvorba plánu 

učiva). 

6.3.2 Vztahy s dětmi  

6.3.2.1 Změna vztahu s dětmi 

Jaromír celou situaci hezky reflektuje i přesto, ţe reforma vyţaduje mezi učitelem 

a ţákem více rovnocenný a více partnerský vztah, přesto mezi učitelem a ţákem 

existuje vţdy vztah asymetrický. To je asi jeden z dŧvodŧ, proč všichni vypovídají, 

ţe u nich neproběhla ţádná změna vztahu se ţáky. V této oblasti, oproti mým 

předpokladŧm, k ţádné velké změně v profesním sebepojetí nedošlo. Oproti 

výzkumu Kučery se tato oblast neukázala jako výrazně rozporná.  

6.3.2.2 Změna hranic 

V této oblasti došlo k nějakým změnám. Tyto změny nejsou podle respondentŧ 

zpŧsobeny reformou, ale vychází ze změn ve společnosti a z liberálnějšího přístupu 

rodičŧ ke škole. 

Olga ve svém výroku, v duchu oficiálních dokumentŧ, sice mluví o vyšších 

kompetencích, ale jiţ konkrétněji nevysvětluje, v čem a jak se zvýšily. Na druhou 

stranu v jiném výroku reflektuje to, ţe škola nemá takovou pravomoc, aby 

zasahovala do toho, co se děje v rodině. Realita celospolečenské liberalizace 

a proměny vztahu rodičŧ ke škole neumoţňuje nové přístupy prosadit. Myslím, ţe 

tento rozpor je daný tím, ţe Olga reformu vnímá velmi pozitivně a bere ji jako velký 
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přínos. Další dŧvod, je podle mého názoru ten, ţe nemá moţnost srovnání jako Hana. 

Hana ve svém výroku poukazuje na svou zkušenost, ţe dříve měla škola více 

pravomocí. Podle ní se moţnosti školy zasahovat do výchovy dítěte sníţily.   

6.3.2.3 Individuum x skupina  

V této oblasti reforma nepřinesla velké změny v profesním sebepojetí.  

Znovu bych chtěla upozornit na to, ţe výroky popisují praktické zkušenosti, danou 

problematiku vysvětluje na příkladech. Podle mého názoru, se zde zase objevuje 

neschopnost zachytit problematiku abstraktně a uchopit ji v pojmech. Coţ poukazuje 

k modelu řemeslníka.   

6.3.3 Učivo 

6.3.3.1 Mezipředmětové vztahy a projektová výuka 

Zapojování mezipředmětových vztahŧ do výuky, není pro učitele a učitelky nic 

zvláštního ani nic nového. Dělali to dříve a dělají to i teď. Tento aspekt profesního 

sebepojetí je stejný před reformou i po reformě.  

Většina (hlavně Olga) vnímá projektovou výuku jako příjemné zpestření, oţivení. Je 

to pro ně okamţik, kdy se mohou rozvinout, vyuţít své nápady, kdy se mohou 

vyvléci z běţné vyučovací rutiny. Coţ je to velmi posilující pro vnitřní přijetí 

reformy i pro jeho profesní sebepojetí. Na druhou stranu výrok Olgy ukazuje, ţe se 

projekty a projektová výuka stávají povinností. Coţ mŧţe projektovou výuku 

znechutit. Najednou se nejedná o vlastní iniciativu, která zpestřuje hodiny, ale je to 

povinnost, která je vyţadována, která se musí někam zapisovat a dokládat.  Tento 

fakt, mluví proti vnitřnímu přijetí reformy a není posilující pro profesní sebepojetí. 

Celá situace je podle mého názoru poměrně ambivalentní.  

Na druhou stranu se mi zdá, ţe se mezi řádky některých výrokŧ (hlavně ve výrocích 

Jany), dá vyčíst „uraţená hrdost“. Jakoby chtěli říct, my to známe, my to víme, to, 

co, reforma přináší jako ohromnou novinu, je pro nás známé a snaţili jsme se tak učit 

i dříve.  

Některé negativní výroky by se daly interpretovat jako nedŧvěra v kontext školské 

politiky. Učitelé poukazují na negativa projektové výuky a „praktické“ potíţe, které 
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s sebou mŧţe přinést. Mezi řádky výrokŧ mŧţeme číst kritiku tvŧrcŧ reformy, ţe si 

celou problematiku nepromysleli lépe.  

Jeden z výrokŧ Jany také poukazuje na problematiku seriálního a integrovaného 

kódu ve tvorbě kurikula. Jana se ve svém výroku vyjadřuje pro seriální kód, který 

sice jednotlivé předměty nepropojuje, ale dodává do nich systém. Velký dŧraz na 

integrativní systém mŧţe být jeden z dŧvodŧ, proč Jana nazývá reformu jako chaos.  

6.3.3.2 Činnostní charakter učiva a propojení s praxí, vztah normativity 

a relativismu 

Z výrokŧ je vidět, ţe propojení učiva s praxí, s běţným ţivotem je pro učitele běţné, 

samozřejmé a nutné. Tady se nic nezměnilo. 

Kdyţ se jedná o činnostní učení, Anna poukazuje na fakt, ţe činnostní učení by mělo 

někam vést, směřovat. Pokud se na její výrok podíváme z pohledu dilemat profese, 

konkrétně z dilematu mezi normativitou a relativismem, tak její výrok, ţe to musí 

někam vést, někam směřovat, mluví ve prospěch normy, normativity. Výroky 

týkající se normativity a relativismu učiva často popisují konkrétní případy. Podle 

mého názoru je to proto, ţe učitelé neumí tuto problematiku uchopit pojmově, 

abstraktně. I to, podle mě, poukazuje k dominanci modelu řemeslníka.  

6.3.3.3 Změna vyučování 

Výroky, které vypovídají, ţe se nic nezměnilo, ukazují, ţe učitelé a učitelky mají 

představu o tom, jak by mělo správné vyučování vypadat a nemění ji. Výrok Jany 

ukazuje na silnou profesní jistotu v dané oblasti. Moţná i proto Jana i Alena reformu 

nevnímají příliš pozitivně.  

Je zajímavé zamyslet se nad tím, co nám říkají dva odlišné výroky, které se týkají 

změn ve vyučování a dŧvodech, které vedly k těmto změnám. Podle mě se zde 

ukazuje jako velmi dŧleţitý dŧvod, motiv k provedení změny. U Aleny byl motiv 

vnější. Alena neudělala změny ve výuce, protoţe chtěla, protoţe z jejího profesního 

pohledu to je přínosné pro výuku. Alena ke změnám ve výuce byla v podstatě novou 

koncepcí výuky „donucena“, navzdory svému profesnímu přesvědčení. Myslím, ţe 

celá tahle situace není přínosná pro její profesní sebepojetí a zvyšuje „odpor“ ke 

změnám, které přinesla reforma. U Hany to bylo naopak. Hana prošla vnitřní 
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proměnou a nové prvky do výuky zařadila na základě vlastní pozitivní zkušenosti 

(oproštění se od stereotypu). Celá tato situace tedy musela podpořit její profesní 

sebepojetí a celkově pozitivní vztah k reformě.   

6.3.3.4 Předměty  

Výroky v této kategorii odpovídají tomu, ţe reforma je vhodnější pro ty předměty, 

kde se dá více vyuţít integrovaný přístup, jsou spíše relativní neţ normativní a učivo 

zde nemá takovou váhu.  

Olga, Hana a Marie tyto předměty vyučují (Marie tyto předměty neučí, ale principy, 

které s sebou reforma přináší, hodně rezonují s principy výuky na prvním stupni). 

Tyto učitelky se také k reformě staví poměrně pozitivně a vidí v nich více výhod neţ 

nevýhod. Podle mého názoru jeden z dŧvodŧ je i to, ţe se jim zvýšilo profesní 

sebevědomí.  

6.3.3.5 Nároky na ţáky 

Současný stav musí vyvolávat velké napětí v profesním sebepojetí učitelŧ a učitelek, 

kteří mají silný blok subject. Ve své profesi vnímají jako to podstatné předat látku, 

předat poznatky. Najednou jsou v situaci, kdy děti naučí méně neţ dříve. Navíc 

reforma neposiluje učivo, ale odsouvá ho do pozadí. Takţe ten „problematický stav“ 

nenapravuje, ale ještě jej „zhoršuje“. Do popředí jejich profesního sebepojetí 

vystupují základní otázky o profesi, např. kdo je učitel, jaká je tedy jeho role, kdyţ 

nepředává poznatky, jaké jsou jeho povinnosti atd. Tento blok ve svých odpovědích 

hodně tematizují Alena, Jana a Anna. A tyto učitelky vnímají reformu spíše 

negativně.  

6.3.4 Změna commitmentu  

6.3.4.1 Podpora změny  

Z výrokŧ uvedených v této kategorii vidíme, ţe oficiální instituce sice zajistily 

dostatek školení, které ukázala, jak psát a vytvářet ŠVP apod. Ale uţ neproběhly 

akce, které měly podpořit vnitřní změnu.  

Spilková, Skalková, Váňová ve svých statích, týkajících se reformy upozorňovaly na 

to, ţe učitelé nejsou metodicky a lidsky připraveni pro tak velkou změnu ve 

vzdělávání. Z výrokŧ vidíme, ţe oficiální instituce připravily dobré metodické 
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zázemí a učitelé jej vnímali kladně. Na druhou stranu nedošlo podpoře vnitřní 

změny, aby učitelé dobře zvládali nové nároky profese.  

6.3.4.2 Administrativa 

Z těchto výrokŧ je vidět, ţe učitelé musí mnohem více času strávit nad vyplňováním 

rŧzných papírŧ, dokládáním a zapisováním své činnosti. Většina tuto činnost vnímá 

jako zátěţ. Tato situace mŧţe, ale nemusí pŧsobit nepříznivě pro profesní sebepojetí, 

záleţí na tom, jak učitel vnímá další faktory spojené s reformou. Tato podkategorie 

mi trochu připomíná Tromanŧv instrumentalismus, ne z toho pohledu, ţe je nutné 

dosáhnout úspěchu a uspět, ale z toho pohledu, ţe nutné mít vše zapsané, 

zaznamenané, doloţitelné, předloţitelné, aby škola a s ní i učitelé a učitelky mohla 

obstát před dalšími institucemi. Společným jmenovatelem je ţe, není kladen tak 

velký dŧraz na samotnou výuku.  

6.3.4.3 Důvěra v kontext školské politiky  

Naprostá většina výrokŧ vypovídá o tom, ţe učitelé nemají příliš velkou dŧvěru 

v kontext školské politiky. Jediný, kdo celou situaci aţ na malé výjimky vnímá 

opravdu kladně, je Olga. Olga má jak dŧvěru v odborníky, kteří vytvářeli reformu, 

tak i pozitivně vnímá současnou školskou politiku („šetřit se musí, i ve školství“). 

Pro její profesní sebepojetí je tedy celá situace velice posilující.   

Hana a Marie nevnímají školskou politiku příliš pozitivně, ale nenechávají se tím 

odradit a zabývají se jinými činnostmi, které jsou pro ně pozitivní. Navíc vnímají, ţe 

jejich plat „není malý“ v porovnání s platy ostatních v dané oblasti. Myslím, ţe celá 

situace není pro profesní sebepojetí nepříznivá. Nedochází sice k jeho posílení, ale 

ani také k jeho zeslabení. Zde také hraje roli dŧraz na poslání profese, které 

„přebije“, to co pro profesi pŧsobí nepříznivě.   

Alena a Jaromír nevnímají školskou politiku pozitivně a navíc nevnímají ani 

pozitivně finanční stránku situace. Navíc Alena nemá ani příliš velkou dŧvěru 

v odborníky, kteří vedou oficiální instituce. Alena celou situaci vidí z pohledu 

ředitelky a přemýšlí, kde ušetřit. Jaromír reflektuje výši svého platu. Tady myslím, 

ţe hraje roli i genderové hledisko. Jaromír je muţ a u něj se předpokládá, ţe svým 

platem uţiví rodinu, takţe má na plat vyšší poţadavky neţ jeho kolegyně ţeny. Zde 
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se potvrzují předpoklady Leithwood, Menzies a Jantzi, ţe pro profesní sebepojetí 

obou je celá situace nepříznivá, profesní sebepojetí oslabuje a pŧsobí v něm rozpory.    

6.3.4.4 Emoční klima a zpětná vazba  

V mém výzkumu se ukazuje, ţe toto je jednou z velmi dŧleţitých součástí jejich 

profesního ţivota. Z výpovědí vyplývá, ţe ve školách je příjemná atmosféra a také  

to, ţe se svými kolegy hodně konzultují problémy, které vyvstanou během výuky 

i problémy s jednotlivými ţáky. Tento fakt je podle mého názoru velmi posilující pro 

profesní sebepojetí. Obdobně vypovídá výzkum Leithwood, Menzies, Jantzi. Ti ve 

své stati píší, ţe pozitivní zpětná vazba, podpora od věrohodných kolegŧ, podpora od 

vedení jsou velmi dŧleţité podmínky pro změnu commitmentu. Troman ve své stati 

také poukazuje na to, ţe učitelé hodně tematizují dobré vztahy na pracovišti, chtějí 

učit ve škole s příjemnou atmosférou a pod ředitelem, který je podpoří.  

6.3.5 Kompetence  

6.3.5.1 Kompetence obecně  

Kompetence a  ŠVP jsou nejviditelnější změny, které s sebou reforma přinesla. To 

jak učitelé a učitelky vnímají kompetence, vztah mezi učivem a kompetencemi a to, 

co s sebou přináší, je podle mého názoru jeden z nejdŧleţitějších faktorŧ přijetí 

reformy a posílení profesního sebepojetí.  

Někteří učitelé vnímají kompetence pozitivně (hlavně Olga a Hana), ti samí učitelé 

pak pozitivně vnímají i celou reformu. Na druhou stranu i přes to, ţe je přijímají 

pozitivně, vŧči nim mají výhrady. Tyto výhrady se ale spíše týkají jejich praktického 

provádění, ne koncepce kompetencí.  

Pro všechny, aţ na Jaromíra, je pojem kompetence srozumitelný a „svým zpŧsobem“ 

jej uznávají. Naopak Jaromír pojem kompetence neuznává a není pro něj 

srozumitelný a uchopitelný. Zde se ukazuje oprávněnost výtek odborníkŧ (např. 

Prŧcha, Spilková atd.), kteří poukazují na to, ţe pojem kompetence není dostatečně 

jasný a vymezený. Také to odpovídá výrokŧm Pupaly a Kaščáka, podle nichţ 

kompetence nejsou analytickým pojmem. Z mého pohledu tento fakt je jeden 

z dŧvodŧ Jaromírova velice negativního vztahu k reformě a jeden z dŧvodŧ 

nespokojenosti se svým povoláním.  
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6.3.5.2 Vztah kompetencí a učiva 

Z výrokŧ učitelŧ vidíme, ţe učitelé vnímají vztah kompetencí a učiva rŧzně. Liší se 

to učitel od učitele. Ve svých výpovědích dávají rŧznou hodnotu kompetencím 

i učivu a zdŧvodňují ji.  

Přijetí kompetencí, jejich zařazení do výuky, vztah mezi kompetencemi a učivem 

patří mezi klíčové poloţky přijetí či odmítnutí reformy. To se také projeví i na 

posílení nebo naopak zeslabení profesního sebepojetí. To, jak učitelé a učitelky 

vnímají vztah kompetencí a učiva a to, čemu dávají přednost, poukazuje na jejich 

osobní cíle. Leithwood, Menzies, Jantzi upozorňují na to, ţe cíle školy nebo instituce 

mohou, ale nemusí být přijaty za vlastní. Shoda mezi osobními cíli a cíli školy je 

velice dŧleţitá pro změnu commitmentu.  

Hana a Olga kompetence vnímají kladně a dávají jim přednost před učivem. Jejich 

profesní nastavení se shoduje s novou koncepcí vyučování. Tato situace je velice 

dobrá pro jejich profesní sebepojetí, protoţe jejich osobní cíle a cíle instituce jsou 

shodné. Takţe celá situace je pro jejich profesní sebepojetí posilující.  

I přesto, ţe Olga a Hana vnímají kompetence velice pozitivně a dávají jim přednost 

před učivem, je stále znát, ţe pro „hlavní“ předměty (ČJ, MA, AJ, NJ) je učivo velice 

dŧleţité a má svou nezastupitelnou roli. Podle mého názoru pozitivně pŧsobí, ţe obě 

učí i „vedlejší“ předměty, kde mohou upřednostňovat kompetence. 

Pro učitele a učitelky, kteří kladou dŧraz na rovnováhu mezi kompetencemi a učivem 

(mŧţeme sem zařadit výroky Anny a také Marie), není tento vztah navozený 

reformou pro profesní sebepojetí příliš příznivý ani příliš nepříznivý. Nedochází k aţ 

tak výraznému rozporu mezi cíli instituce a cíli učitele. Podle mě bude záleţet ještě 

na dalších faktorech, které ovlivní přijetí reformy a změnu profesního sebepojetí.  

Pro učitele a učitelky, kteří upřednostňují učivo před kompetencemi (Alena, Jana), je 

celá situace z profesního hlediska poměrně nepříjemná. Celá situace vnáší velké 

rozpory do jejich profesního přesvědčení. Protoţe jejich osobní cíle a cíle instituce se 

rozchází. Jedním z dŧsledkŧ je pak naštvání, nespokojenost v profesi atd.   

I přesto, ţe Marie vnímá reformu poměrně pozitivně, tak z jejího výroku je vidět, ţe 

paměťové učivo má pro ni svou hodnotu a nezastupitelnou roli ve vyučování.  
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6.3.5.3 Nejisté kompetence, nejisté očekávané výstupy 

Výroky v této kategorii poukazují na nejistotu, kterou s sebou kompetence 

s reformou přinesly. Z výrokŧ je vidět, ţe si učitelé a učitelky uvědomují nejistotu, 

kterou reforma přinesla svým dŧrazem na kompetence.  

Aleniny výroky poukazují na „dvojitou“ nejistotu, kterou přináší kompetence. Za 

prvé, kompetence jsou také v moci rodiny a učitel má někdy jen omezené moţnosti 

je ovlivnit. Za druhé, učitel nikdy nemá úplnou jistotu, zda ţáky kompetencím 

naučil. Dokonce ani oficiální instituce mu nemohou potvrdit, zda odvedl dobrou 

práci.   

Kučera ve svém výzkumu poukazuje na zodpovědnost a na rozpory, které s sebou 

přináší. Tato rozpornost je nyní zvýšena, protoţe učitel si uvědomuje, ţe je 

zodpovědný za kompetence, které nemá ve své moci a nemŧţe je příliš ovlivnit.  

Další Alenin výrok o nejistotě, kterou vnímá díky očekávaným výstupŧm, poukazuje 

k výzkumu Kučery, který upozorňuje na to, ţe učitelé 2. stupně si nejsou jisti tím, 

zda látka/učivo představuje to, co ţáci chtějí a přejí si, ale učitelé ji vnímají jako 

zaručenou hodnotu. Z Alenina výroku je vidět, ţe nyní látka přestává být zaručenou 

hodnotou a stává se také zdrojem nejistoty.  

6.4 Strategie pro přijetí reformy  

6.4.1 Přijetí 

Tato strategie by se dala vyjádřit slovy reforma, rozhodně ano. Představitelem této 

strategie je pouze Olga.  

Olga reformu vnímá velice pozitivně. Bere ji jako moţnost se rozvinout, zkusit něco 

jiného. Nemá nedŧvěru v kontext školské politiky, pozitivně přijímá i kompetence. 

Ve své výpovědi nezmiňuje pocit nejistoty, či pocit vyšší zodpovědnosti. Má 

pozitivní postoj k tvorbě ŠVP a k dalším aktivitám, které jsou s ním spojeny. Navíc 

vyzdvihuje téměř jen klady reformy. Z rozhovoru lze cítit jednoznačně pozitivní 

emoce a nadšení. 

V Olţiných výrocích se její commitment ukazuje jako morální, jeho objektem je ţák. 

Hodně tematizuje dimenzi vocational a teaching. Dŧraz klade na poslání profese 

a vztah se ţáky. Coţ je pro její profesní sebepojetí posilující. Jednak reforma posiluje 
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blok teaching a navíc jí dŧraz na poslání pomáhá překonat rŧzné rozpory, které 

s sebou reforma přinesla.  

Dŧleţité je ovšem poukázat na to, ţe Olga ve svých výrocích vypovídá o tom, ţe 

nezměnila koncept ani pojetí vyučování. To, co s sebou reforma přináší jako nové, na 

co klade dŧraz, ona uţ vyuţívala dříve. Nebyla tedy „nucena“ ke změnám. Dŧleţité 

je ţe, vedle matematiky učí ještě VKZ a OV, kde je pojetí výuky méně 

„oborové“, více se pracuje s integrativním kódem a relativní stránkou učiva. 

 6.4.2 Přijetí s výhradami 

Tato strategie se dá vyjádřit slovy reforma ano, ale. Představitelkami této kategorie 

jsou Marie a Hana. V rozhovoru obě dvě vyznívají většinou pozitivně.  

Obě dvě vnímají reformu pozitivně, ale uţ obě vyjadřují vŧči ní určité výhrady. 

Marie a Hana sice nemají velkou dŧvěru v odbornost vedení školské politiky. Ale 

svŧj plat vnímají jako dostatečný. Obě reflektují spíše klady reformy neţ její zápory, 

obě dvě pozitivně přijímají kompetence, Hana jim dokonce dává přednost před 

učivem. Ale uţ zmiňují nejistotu (Hana) či větší nároky (Marie), které jim přinesla 

reforma. Hana navíc také reflektuje náročnost tvorby ŠVP. 

Obě mají morální commitment a jeho objektem je ţák. Obě, obdobně jako Olga, 

tematizují blok vocational a teaching.  

Marie podobně jako Olga popisuje, ţe nezměnila koncept vyučování, učí stejně jako 

dříve. Dŧleţité je zdŧraznit, ţe zase jako Olga nebyla „nucena“ udělat změny ve 

výuce. Hana naopak změnila koncept vyučování a ve výuce udělala změny. K těmto 

změnám došlo na základě její vnitřní změny, na základě jejího osobního rozhodnutí 

řešit pocit jistého opotřebování a ohroţení stereotypem a vyuţít k tomu kurikulární 

reformu - ne na základě toho, ţe je musela udělat.   

Navíc, obdobně jako u Olgy, principy výuky, které reforma přináší, velmi dobře 

rezonují s povahou jejich předmětŧ (u Hany ve VKZ a OV, u Marie výuka 1. -3. 

třídy).   

Jeden z dalších dŧvodŧ, proč Hana vnímá změnu poměrně pozitivně, je spolupráce 

s Olgou. Tady se jí dostalo podpory od věrohodné kolegyně, coţ je podle Leithwood, 

Menzies, Jantzi  jedna z podmínek pro změnu commitmentu.  
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6.4.3 Rezignace 

Tato strategie by se dala vyjádřit slovy, většinou nesouhlasím s tím, co reforma 

přinesla, ale nevadí mi to. Představitelem této kategorie je Anna. Anna nevnímá to, 

co s sebou reforma přinesla příliš pozitivně, s nadšením, ale také to nevnímá ani 

příliš negativně. Její výpověď je poměrně plochá, nejsou tam cítit silné emoce, není 

tam vidět ani vztek, naštvání ale ani radost a nadšení.  

Anna reflektuje velkou náročnost tvorby ŠVP, ale ve své výpovědi nereflektuje 

nejistotu spojenou s větší autonomií. Ve své výpovědi také neuvádí skoro ţádné 

klady ale ani ţádné zápory reformy. Anna klade dŧraz na rovnováhu mezi učivem 

a kompetencemi a nemá dŧvěru ve školskou politiku. 

Anna má morální commitment, jeho objekt je ţák. Ve své výpovědi tematizuje blok 

vocational a teaching, ale také i subject.   

Podle mého názoru právě dŧraz na subject zeslabuje její přijetí reformy, protoţe 

reforma tento blok commitmentu oslabuje a odsouvá do pozadí. Naopak morální 

commitment jehoţ objektem je ţák posilují a pozitivně ovlivňují její současné 

vnímání profese.  

Anna vypovídá o tom, ţe udělala změny ve výuce, ale nevnímá je jako příliš razantní 

a nevnímá je negativně.  

Jana, podle mého názoru, patří mezi rezignaci a nepřijetí. Ve svých výrocích se 

poměrně kriticky vyjadřuje o reformě. Dává přednost učivu před kompetencemi. 

Nemá dŧvěru v kontext školské politiky. Více reflektuje zápory reformy, neţ její 

klady. Také hodně reflektuje náročnost tvorby ŠVP. Ale její výpověď zní poměrně 

vyrovnaně, není z ní cítit vztek a naštvání, rozčarování.  

5.4.4 Nepřijetí  

Tato strategie by se dala vyjádřit slovy, s reformou nesouhlasím, nechci ji, ale 

musel/a jsem.    

Představiteli této kategorie jsou Alena a Jaromír. V jejich výpovědích je cítit 

nespokojenost, vztek a naštvání. Oba dva vnímají reformu, jako něco negativního, 

něco, co nechtěli udělat a s čím nesouhlasí, ale museli to udělat. Něco k čemu byli 

„donuceni“.  
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Oba dva nemají dŧvěru v kontext školské politiky. Oba dva (Alena více) tematizují 

nejistotu spojenou s bouráním hranic. Oba dva také hodně reflektují povinnost udělat 

ŠVP a problémy a námahu, kterou jim to přineslo.  

Jaromír nezmiňuje klady ani zápory ŠVP, během rozhovoru byl tak napjatý, ţe jsem 

tyto otázky radši vynechala. Alena sice zmiňuje nějaké klady, které s sebou reforma 

přinesla, ale mnohem více tematizuje zápory 

Jaromír má velice negativní vztah ke kompetencím. Alena nemá ke kompetencím tak 

negativní vztah, ale staví se k nim poměrně skepticky a ve výuce preferuje před nimi 

učivo.  

Alenin commitment je morální. Naopak Jaromírŧv pragmatický. Objektem 

commitmentu obou je škola, takţe podle Kusmana jsou ovlivněni změnou práce. 

Jaromír hodně tematizuje blok instumental-career a vocational, Alena blok 

vocational a subject. 

Jaromír je podle mého názoru nespojený se svojí profesí celkově. Dŧvody 

Jaromírovy nespokojenosti a naštvání podle mého názoru vycházejí z pragmatického 

commitmentu. Spočítal zisky a náklady a podle něj jeho náklady jsou vyšší neţ 

zisky, navíc se za svou práci necítí dostatečně oceněný. Nespokojenost nevychází 

z dilemat profese, ale je zapříčiněná školskou politikou. Tady se potvrzuje 

předpoklad Tromana. Oproti ostatním Jaromír nevnímá jako dŧleţité poslání profese, 

takţe to poslání nemŧţe posílit pozitivní vnímání profese.  

Naopak Alena, má svoje povolání ráda, ale její nespojenost je zapříčiněna nepříliš 

pozitivními změnami. Alenin commitment je morální a Alena silně tematizuje blok 

vocational, coţ by mělo posilovat její profesní sebepojetí. Tyto síly ale nejsou 

dostatečné, aby překryly všechny problémy, které s sebou změny přinesly. Také 

tematizuje blok subject, který právě reforma odsouvá do pozadí ve prospěch práce 

s osobností ţáka (tedy bloku teaching). 

U Aleny je nespokojenost zpŧsobena dilematy profese, coţ nepotvrzuje předpoklad 

Tromana. Tato dilemata spojená se zodpovědností a předáváním látky se reformou 

stala ještě rozpornější. K dilematŧm se přidala nejistota, kterou s sebou přinesl dŧraz 

na kompetence.  
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6.5 Shrnutí 

Z předchozích stránek je vidět, ţe reforma s sebou přinesla momenty, které vedly 

k posílení profesního sebepojetí učitelŧ/učitelek – respondentŧ/respondentek. Jde 

o autonomii a profesní kolegialitu při tvorbě ŠVP a tvorbě vlastního plánu učiva. Zde 

učitelé mohli vycházet ze svých znalostí a zkušeností a zvládnutí celé situace posílilo 

jejich profesní sebevědomí. Také některé aspekty, které s sebou přinesla autonomie, 

mohou pŧsobit pozitivně. Zde pozitivně pŧsobí hlavně to, ţe o některých 

záleţitostech rozhoduje sám učitel na základě své profesní zdatnosti.  

Pro profesní sebepojetí je také posilující pozitivní zpětná vazba od ţákŧ, kolegŧ, 

podpora vedení, moţnost konzultovat pracovní problémy s kolegy. Coţ potvrzuje 

závěry výzkumŧ Tromana a Leithwooda, Menzies, Jantzi, kde se vyzdvihuje podpora 

od kolegŧ a dobré vztahy na pracovišti. 

Činnostní charakter učiva a propojení učiva s praxí se neukázaly rozporné. Oproti 

výzkumu Kučery se ani vztah mezi učitelem a ţákem neukázal jako zvýšeně 

rozporný či problematický.  

Trochu rozporný se jiţ ukázal vztah mezi normativní a relativní stránkou učiva, vztah 

mezi integrativním kódem a seriálním kódem. Většinou ti, kteří učí předměty, které 

jsou spíše integrativní a které mají relativní povahu učiva, přijali reformu lépe.  

Naproti tomu se zvýšila nejistota, kterou učitelŧm po reformě profese přináší. 

Nejistota je zpŧsobená bouráním vnitřních i vnějších hranic profese. Škola je 

najednou v situaci, kdy si sama ve svém ŠVP určuje, co se bude vyučovat. Navíc 

cílem výuky je získání kompetencí, které někteří respondenti a respondentky vnímají 

jako něco, co nemají úplně ve své moci.  

Z výpovědí je také vidět, ţe se oslabuje funkce vzdělání pro profesi, ve svých 

výpovědích jako dŧleţité vyzdvihují respondenti na pozadí reformy kurikula praxi 

a zkušenosti. To odpovídá, tomu, co píší Pupala s Kaščákem o vlivu neoliberalismu 

na vzdělání učitelŧ. Z modelŧ profese současnému stavu nejlépe odpovídá model 

řemeslníka, kdy se učitel odkazuje na praxi, praktické zkušenosti a nereflektuje 

dŧleţitost vzdělání. S tím souvisí to, ţe své znalosti někdy neumí převést do slov.  
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Profesní sebepojetí oslabuje malá dŧvěra v kontext školské politiky. Coţ zahrnuje 

jak dŧvěru v to, ţe školství řídí odborníci, kteří rozumí svému oboru a zároveň v i to, 

ţe ministerstvo zajistí dostatek peněz, jak pro potřeby školy, tak i na dostatečně 

vysoké platy učitelŧ.  

Jeden z klíčových momentŧ pro přijetí reformy a pro posílení profesního sebepojetí 

je pak vnitřní přijetí konceptu kompetence, který mŧţe nebo nemusí rezonovat 

s vnitřním pojetím učitelství a tím, co je v něm dŧleţité.   

Učitelé a učitelky ovšem mnohem více času neţ dříve stráví papírováním 

a dokládáním své činnosti. Coţ jim podle některých výrokŧ ubírá čas na přípravu 

a na samotné vyučování.  

Jako posilující pro profesní sebepojetí v souvislosti s reformou ukazuje silný blok 

vocational a teaching. Tyto bloky kladou dŧraz na poslání profese a na vztah se 

ţákem. Reforma tyto bloky nenarušuje, blok teaching naopak ještě posiluje. Dŧraz na 

poslání profese učitelŧm pomáhá překonat nesnáze profese, nebo problémy, které 

sebou přináší. Naopak silný blok subject ve spojení s reformou je pro profesní 

sebepojetí oslabující. Reforma blok subject oslabuje a odsouvá ho do pozadí ve 

prospěch práce s osobností ţáka.  

Oproti Tromanovi se v mém výzkumu ukazuje, ţe učitelé s morálním 

commitmentem nejsou tak zranitelní. Naopak morální commitment se ukazuje jako 

posilující pro profesní sebepojetí a zvládání změn, dŧraz na poslání profese učitelŧm 

pomáhá překonat nesnáze. Naopak pragmatický commitment se ukázal jako 

oslabující, kdy ztráty převýší přínosy profese.  

Naopak se potvrzuje předpoklad Kusmana, ţe učitelé, jejichţ objektem commitmentu 

je výuka studentŧ, nejsou příliš ovlivněni změnou podmínek. Naopak ti, jejichţ 

objektem commitmentu je škola, jsou ovlivněni změnou podmínek práce.  

Jako velmi dŧleţité se pro přijetí reformy ukázalo to, jak učitelé vnímají změny, 

které s sebou reforma přinesla v konceptu jejich vyučování. Dŧleţité je, ţe buď 

vnímají, ţe učí stejně jako předtím, nebo ke změně došli na základě vnitřní volby. 

Nejhŧře reformu vnímají ti, kteří mají pocit, ţe byli „nuceni“ k nějakým změnám, 

které navíc u některých jdou proti jejich profesnímu přesvědčení. V tomto okamţiku 

pŧsobí reforma poměrně destruktivně.  
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Závěr  

Ve své diplomové práci jsem se zabývala tím, jak se změnil subjektivní obraz 

profese, kdyţ proběhla reforma kurikula.  

Nejprve jsem se zaměřila na reformu a změny, které s sebou přinesla, poté jsem se 

zabývala profesí učitele a jejími dilematy. Pro lepší proniknutí do problematiky 

profese jsem zvolila koncept commitmentu.  

Data jsem sbírala pomocí rozhovorŧ. Rozhovory byly polostrukturované a vycházely 

z otázek, které vyplývaly z teoreticko-analytické části. Výroky jsem nejprve rozdělila 

do kategorií a poté jsem je analyzovala a interpretovala.  

Rozhovory ukázaly, ţe změna kurikula s sebou přinesla okamţiky, které vedly 

k posílení profesního sebepojetí, ale také zároveň s sebou přinesla nejistotu, která je 

spojena s bouráním vnějších hranic. Také je vidět, ţe role teoretického vzdělání 

učitelŧ ustupuje do pozadí a do popředí vystupuje dŧraz na praxi a zkušenosti 

(u učitelŧ i u ţákŧ). To odpovídá modelu učitele jako řemeslníka.  

Reforma posiluje profesní sebepojetí, pokud učitelé mají silný blok vocational 

a professional teaching. Naopak oslabuje ho, pokud mají silný blok subject. Pro 

přijetí reformy je lepší pokud učitelé mají morální commitment a jeho objektem je 

ţák. Dalším posilujícím faktorem je, kdyţ učitelé reflektují, ţe učí jako předtím, 

nebo změny ve výuce udělali z vnitřního přesvědčení.  

Tato reforma přináší jednu z největších změn v českém školství za posledních 20 let. 

Proto je dŧleţité se na ni zaměřit a popisovat ji a její dopady. Tato práce ji popisuje 

z pohledu učitelŧ a prizmatem jejich profesního sebepojetí. Ve své práci vyuţívám 

kvalitativní přístup, kdy se snaţím proniknout do hloubky problému. Výsledky proto 

mohou být ovlivněny ne úplně reprezentativním výběrem učitelŧ a také 

nedostatečným mnoţstvím respondentŧ.  

Další práce na podobné téma by se mohly zaměřit na respondenty z jiného kraje, 

např. Praha a další kraje. Nebo by mohly porovnávat pohledy na reformu učitelŧ 

z pilotních a nepilotních škol, nebo by se mohly zaměřit na rozdíly mezi muţi 

a ţenami, či na to, jak se liší pohled na reformu ředitelŧ škol a učitelŧ.  



 

 

99 

 

Učitelství patří mezi jedno z nejdŧleţitějších povolání. Najdeme v něm mnoho 

dilemat a rozporŧ. Reforma s sebou přinesla nové pohledy na profesi, nové cíle 

výuky a vyučování, které mohou tyto rozpory zvýšit nebo oslabit, nebo mohou 

vyvolat úplně nové rozpory. Proto je velmi dŧleţité se tímto tématem zabývat, tyto 

rozpory popisovat a analyzovat.  
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Přílohy 

Příloha 1, Tabulka četností 

  

četnost rel. četnost

Commitment/profesní sebepojetí 216 56,99

Vnímání profese 18 4,75

Proč jsem učitel 8 2,11

Vocational - education 7 1,85

Instrumentál-career 1 0,26

Co je pro mě v profesi důležité 7 1,85

Professional-teaching 4 1,06

Vocational- education 3 0,79

Nároky profese 3 0,79

Učivo 75 19,79

Změna vyučování 31 8,18

Mezipředmětové vztahy a projektová výuka 18 4,75

Činnostní charakter učiva a propojení s praxí (učení jinak) 13 3,43

Vztah normativity a relativizmu 4 1,06

Předměty 9 2,37

Kompetence 38 10,03

Kompetence obecně 8 2,11

Vztah kompetencí a učiva 21 5,54

Nejisté kompetence, nejisté očekávané výstupy 9 2,37

Vztahy s dětmi 21 5,54

Změna vztahu s dětmi 6 1,58

Změna hranic 6 1,58

Individuum x  skupina 9 2,37

Změna commitmentu 64 16,89

Podpora změny 2 0,53

Důvěra v kontext školské politiky 35 9,23

Administrativa 10 2,64

Přívětivé emoční klima 17 4,49

Zpětná vazba od žáků 5 1,32

Vztahy s kolegy 8 2,11

Vedení školy 4 1,06

ŠVP 109 28,76

Tvorba ŠVP 69 18,21

Přístup k ŠVP 19 5,01

Samotné vytváření ŠVP 12 3,17

Práce koordinátorů 7 1,85

Metodické vedení 7 1,85

Kompetence/očekávané výstupy do ŠVP 6 1,58

Ocenění 3 0,79

Zvýšené nároky 15 3,96

Tvorba plánu učiva 40 10,55

Samotná tvorba plánu učiva 16 4,22

Osnovy 3 0,79

Vědet, co do plánu zařadit 10 2,64

Spolupráce s kolegy 11 2,90

Autonomie 54 14,25

Klady a zápory vlastního ŠVP 40 10,55

Klady 22 5,80

Zápory 18 4,75

Větší zodpovědnost 11 2,90

Nejistota 3 0,79

Celkem 379 100
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Příloha 2, Tabulky výroků  

Commitment/profesní sebepojetí 

Vnímání profese 

Proč jsem učitel 

Vocational - education 

Svoji profesi vnímám takto, dělám to 30 let a neţ jsem ještě chodila do školy, 

tak kdyţ se mě někdo ptal čim budu, tak jsme řekla, ţe budu učitelka, to se mi 

taky splnilo. Takţe já jsem nikdy nic jinýho dělat nechtěla a nic jinýho dělat 

neumim (Hana, odst. 1). 

Pořád mi stojí kvŧli některým dětem, ne všem teda, tuhle profesi dělat, myslim 

si, ţe jsem si splnila svŧj sen. (Hana, odst. 1). 

Musím říct, ţe ačkoli učim tak dlouho, tak se těšim do školy. (Hana, odst. 29) 

Já jsem vţdycky byla, jak já řikam dětem ujetá (smích), jak řikam od základní 

školy, protoţe mě bavilo vykládat, poradit, pomoc a vţdycky kamarádky za 

mnou chodily a řikaly, ty to tak umíš vysvětlit, ty by si mohla bejt z fleku 

učitelka. Takţe tahle to vzniklo (smích). (Olga, odst. 6) 

Takţe proto jsem učitelka. Protoţe jsme vţdycky ráda poradila, vysvětlila, 

pomohla a tak nějak to vyplynulo. (Olga, odst. 7) 

No tak já učim strašně ráda, ale vţdycky během toho školního roku je období, 

kdy prostě se toho sesype… ţe jo, ţe přijde nějakej rodič, nebo něco se 

nepovede, někdo se s někym neshodne, v ten okamţik toho máte dost, ale to 

jsou takový chvilkový věci, ale myslim si po těch letech učim ráda. (Marie, 

odst. 3) 

To víte, tradice v rodině ze všech světovejch stran, takţe… podceňovaný 

všema, musí člověk hodně umět, pro mě teda je to, já to slovo poslání ráda, ale 

je to tak. Zŧstala jsem u toho…ale asi hlavně kvŧli dětem, to je tak…(Anna, 

odst. 1) 
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Instrumental-career 

Tak vzhledem, kdyţ jsem vystudovanej trenér fotbalu a vlastně těch 

profesionálních trenérŧ fotbalu je hrozně málo, navíc je jich dost velkej 

přetlak, tak kdyţ jsem se vracel z vojny, vracel jsem se domŧ a tamější pani 

ředitelka mě oslovila, ţe nemá tělocvikáře, vzhledem k tomu ţe, mám 

současně i tělesnou výchovu vystudovanou, tak jsem řekl dobře, tak jsem řekl 

dobře, já pudu na rok učit a pak se uvidí, no tak uţ učim uţ asi… strašně 

dlouho asi 20 let, moţná víc, tak asi 22 by očko. (Jaromír, odst. 3). 

 

Co je pro mě v profesi důleţité  

Professional-teaching 

Vlastnosti, no já si myslim, ţe je dŧleţitá empatie, vstřícnost, porozumění, ne 

si říct tohle musim do těch hlav za kaţdou cenu dostat ale i ta výchova, 

nejenom ta výchova v rodině, ale i ta výchova ve škole, takţe nejenom to do 

nich cpát, horem dolem aby uměly, ale taky je učit tý spolupráci, být vstřícná, 

umět komunikovat s těma dětma, ale umět jim i naslouchat, protoţe to si 

myslim, ţe oni rády děti, kdyţ je někdo vyslechne, já to vidim právě v rámci 

VKZ, ţe oni rádi si povídají a jsou rádi, kdyţ je někdo vyslechne a umí jim 

poradit, nevim jestli umí, ale snaţí se jim poradit. (Olga, odst. 8) 

No ty děti. (Anna, odst. 2) 

Nejenom to učení (Marie, odst. 5). 

Nejdŧleţitější pro mě je empatie, brát ţáka, takového jaký je, protoţe i čtyřkař 

je člověk a nerozdělovat ty děti do skupin a hlavně já si o sobě myslim, ţe 

jsem cholerik, coţ je hrozná vlastnost, ale já třeba na ty děti zařvu, nebo jim 

něco vyčtu, ale já to v tu chvíli zapomenu a pořád je mam stejně ráda, to si 

myslim, ţe musí bejt. Neodsuzuju, pokud mi neokradou nebo nezmlátí, tak si 

myslim, ţe jim pořád co dát. (Hana, odst. 2) 

Vocational- education 

Něco předat dětem, něco tady vidět za sebou, kdyţ třeba kdyţ je předávám 
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kolegyni, ţe to nějakym zpŧsobem ohodnotí, ţe třeba ráda, ţe tohle naučili. 

(Marie, odst. 4) 

Pak mám docela radost, kdyţ sem dostanu, já dostanu třeba ty prvňáčky někdy 

strašně nesamostatný, takový jako na mamince závislý i na tom, ţe jim 

všechno někdo pomáhá. Asi bych řekla samostatnost, ţe se naučí ty děti nějak 

chovat v kolektivu, ţe se o sebe postaraj´, ţe jsou samostatný, ţe tady v tý 

škole se chovají, orientujou, ţe pochopili význam toho, proč sem chodí, to by 

bylo u všech, ne ty výsledky, spíš to, ţe vlastně ví, proč sem chodí, ţe musí 

dělat, naučí se nějakym povinnostem a novym zvykum. (Marie, odst. 4) 

Tak z mýho hlediska, tak si myslim, ţe jde hlavně o tom, abychom děti vedli 

k tomu, jak maj´ , ţít, jak se maj´ chovat, co je pro ně nejdŧleţitější, dbát o 

svoje zdraví o svoji bezpečnost, k tomu aby byly vychovaný, zdravý a připadá 

mi, myslim si, ţe některý věci, který učíme, jsou skoro druhořadý, takţe to je 

vést člověk k tomu, aby byl slušnej, aby byl zdravej, aby pečoval o zdraví, aby 

sportoval. (Jaromír, odst. 4) 

Nároky profese 

Prostě jsme zhodnocený z hodně moc stran. (Marie, odst. 13) 

Určitě se najde někdo, kdo se ozve, ţe takhle to bejt nemělo, mŧţou to říct 

rodiče, mŧţe to říct dítě, ono je to tak těţko hodnocený, jestli to člověk dělá 

dobře nebo nedělá. Vţdycky to pro někoho bude dobře a pro někoho špatně, 

fakt nemŧţeme bejt hodnocený podle toho, jestli někdo něco hezky vyrobil, 

nebo dobře rozhod´, dycky bude dítě, který řekne, ale já jsem mělo pravdu a 

ten ne. (Marie, odst. 56) 

Ono něco proto by se asi v tom školství nemělo nic nařizovat, tam by měl bejt 

člověk trošičku psycholog, co ty děti to proţívat, nebo si furt vzpomínat na to, 

jak to znal z dětství, jaký to bylo, někoho prosadit, někomu pomoct. (Marie, 

odst. 54) 
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Vztahy s dětmi 

Změna vztahu s dětmi 

Mŧj ne (smích), já si myslim, asi u nikoho ne, já si myslím, ţe kaţdý se snaţí 

k té práci přistupovat zodpovědně a ke všem těm ţákŧm stejně, i kdyţ někdy 

je to těţké, kdyţ je nějaké zlobidlo tak přistupovat k němu stejně, jako k tomu 

hodnému je těţké, ale já si mysli, ţe kaţdý se snaţí se s tim vyrovnat, říct, si 

smaţme to, nebudeme zatahovat nějaký naše spory, ale to jsme si vyřešili, 

jedeme. To si myslim, ţe mají ti učitelé všichni stejně, to si mysli, ţe kdyby to 

neměli, tak by to dělat nemohli (smích). (Olga, odst. 46) 

No nevim, jestli se změnil muj vztah k ţákum, já si myslim, ţe před reformou 

i po reformě jsou ţáci, který jsou bezproblémoví a mam k nim výborný vztah, 

najdou se ţáci, kteří byli a budou problémoví a je s nima horší práce a 

nemyslim, ţe zrovna reforma, nebo ŠVP to nějakým zpŧsobem změní. Takţe 

člověk se musí naučit pracovat s tou i s tou druhou skupinou ať se ŠVP nebo 

s něčim jinym, co bylo nebo co, ještě příde. U mě se to příliš nezměnilo. 

(Jaromír, odst. 37) 

Na papíře se to určitě změnilo, protoţe bysme měli být ţákŧm ne přímo 

učitelem, ale tim, asi ňákym… partnerem, nevim, jestli to řikam dobře, tak 

jednak jsme kaţdej učitel jinej, kaţdej ten vztah bereme trošku jinak, ale pořád 

musí existovat nějakej vztah, ţe já jsme učitel, ty budeš muset asi poslouchat a 

řikam, kaţdej to máme jinak, kaţdej si ty děti připustíme jinak k tělu, někdo je 

přísnější, někdo má vztah nějakej kamarádštější, ale je individuální. Co se týká 

mýho vztahu k dětem, nevim, tak já s většinou dětí vycházim dobře a je jasný 

někoho máte oblíbenýho a někoho máte neoblíbenýho. (Jaromír, odst. 41) 

Tak já je mam pořád ráda, aţ některý trochu míň (smích). Ale před reformou, 

mě taky některý moţná štvali víc. To záleţí na tom, jaký přídou děti, některý 

jsou fajn, některý ne. To ne, tou reformou., to rozhodně nemŧţe bejt. To je 

tim, jaký ty děti jsou. (Anna, odst. 36) 

Oni, mi vţdycky ty kolegyně říkají, ty přijdeš z té třídy taková vysmátá 

(smích). Já si to nepřipouštím, i kdyţ mě ty děti naštvaly, tak prostě řikam, 
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nemŧţu si to přenášet do další třídy, i kdyţ někdy to nejde. Někdy vás někdo 

naštve, zkazí vám náladu na celý den, a pak to někdy odnáší i ty děti v té další 

třídě, ţe dítě, který je bezproblémový, hodný jenom se vás na něco zeptá a vy 

na něj vyjedete (smích). (Olga, odst. 48) 

I: Změnil se nějak váš vztah k ţákŧm, před reformou a po reformě? V: Ne 

(rázně), ne, ne, to nejde, protoţe řikam, jsem pořád stejná, to se tim nemŧţe 

změnit a já jsem člověk, kterej má děti fakt rád. (Hana, odst. 54) 

Změna hranic 

Já si myslim, ţe v rámci, nemŧţeme zasahovat tak, ţe nemŧţeme dětem 

jednu dát výchovnou, to je pořád stejný, i kdyţ pořád jako člověk nechce 

vztahovat ruku, ale někdy by si to zaslouţili (smích), ale v rámci spíš… 

Hranice jsou pořád stejné, akorát mŧţeme trošičku mluvit o… já si myslim, 

máme jakoby větší kompetence, ţe si mŧţu říct, kde co a jak, takţe se nám 

ty kompetence trošičku jako zvýšily (Olga, odst. 28) 

Myslim, ţe jsme to učily vţdycky, jako děti jsou otevřenější, jako neţ bych 

vzala i já, kdyţ jsme chodili do školy, tak se víc snaţí diskutovat a nějak 

mluvit a prosazovat a to je asi přínos, no. Ale my to zase musíme dost 

usměrňovat, aby reagovaly přiměřeně. (Marie, odst. 53) 

Někdy mi přijde i ty děti na školu nahlíţejí jinak, neţ nahlíţely dřív, kdy 

škola byla posvátná a učitel měl vţdycky pravdu a ty rodiče měli ty svoje 

věci stejný, jakoby stejný hodnoty a chtěli, aby se ti to ty děti naučily. Je i 

moţná fakt, ţe dřív bych řekla, aspoň já to pociťuju tak, ţe rodiče neměli, 

aţ tolik času na ty děti, oni chodili poměrně hodně do práce, nevěnovali se 

jim tolik, ta mateřská v těch prvních letech nebyla tak dlouhá a ty děti si… 

já to vim od našich, my jsme si hráli sami a brali to tak automaticky, co vás 

to v tý škole naučí a jak vás to tam naučí, tak to prostě platí, jestliţe to je 

takhle, tak to prostě tak bude a my do toho zasahovat nebudeme. Dneska si 

myslim, ţe ty rodiče do toho hodně zasahují, kdyţ někdo řekne, pani 

učitelka to říkala takhle… (Olga, odst. 45) 

Já to vidim i od mojí dcery, ona chodí do školky a ona říká, pani učitelka 
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nám říkala, ţe to máme dělat takhle, já řikam dobře, pani učitelka to dělá 

tahle… nebo jí vysvětlím, my nejsme ve školce, takhle to ani dělat 

nemŧţeme, protoţe jsme tady jako rodina, je nás tady míň a tady to 

mŧţeme dělat jinak a ona uţ to chápe. Někdy si myslím, ţe některý rodiče, 

to dělají podle svého a pak ty děti přijdou do školy a říkají, my vás 

poslouchat nebudeme, protoţe to řekli rodiče. (Olga, odst. 45) 

Samozřejmě řikam, musí umět spolupracovat rodina a pokud ta rodina 

nespolupracuje, tak je to taky těţké, naučit se určitým věcem, jenom ta 

škola nestačí, takţe třeba je třeba i komunikace a spolupráce tý rodiny, 

protoţe ty všechny věci spolu souvisí. (Olga, odst. 42) 

I: Změnily se vám hranice, kam mŧţete profesně zasahovat a kam uţ ne? 

V:  Na to vám nemŧţu odpovědět, nebo nevim… to bych si musela 

rozmyslet, z jednoho prostého dŧvodu, já kdyţ jsme učila v pohraničí, tak 

tam byly po válce dvě české rodiny a jinak přistěhovalci Rusíni, Rumuni 

atd. Péče o dítě nebyla zrovna valná, takţe já jsem byla i několikrát 

i u soudu, dneska si hledim svého, myslim věci, který se týkají věcí, ţe 

někdo krade, to my tady neřešíme, takţe tohle si myslim, ţe není 

v pořádku, protoţe to dítě se nevychovává jako ve škole, ale vychovává se 

celkově, ne ţe bych touţila po tom někam chodit, myslim si ţe by se i ve 

škole mělo odrazit to, to dítě v deset hodin ještě courá venku a podobně, ţe 

by… nebo ty rodiče by měly nést nějakej postih a tohle je to, co mi chybí. 

To je právě, mně by to jinak….(Hana, odst. 28) 

 

Individuum x skupina 

Vy samozřejmě vidíte, kaţdý to dítě je jiný, někdo je tokový hyperaktivní čilý, 

tak se ho snaţíte nějakym zpŧsobem uklidnit, aby dělalo to, co… usměrnit, 

k tomu, k čemu chcete, abyste ho vy dovedla. (Olga, odst. 48) 

Já tam třeba mam ve třídě jednoho klučinu, to je takovej neposeda, tak mu 

řeknu, rozdej sešity, rozdej papíry, smaţ tabuli, podej mi tohleto, a on rád, 

protoţe on se mŧţe vybít, protoţe on mŧţe vstát z toho místa, já kolikrát 
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vidim, jak najednou aniţ bych… uţ mi stojí u stolku a já řikam no jo, to je náš 

Péťa a uţ k tomu člověk nějak přistupuje. (Olga, odst.48) 

Vim, ţe některý chytrý děti, jsou to pecky, ruku nezvednou, nemaj tu povahu 

se předvádět uţ jim jen stačí, ţe mají dobrý známky, ţe je třída povaţuje za 

šprty, takţe ke kaţdýmu musí člověk přistupovat k tomu dítěti jinak, ale 

samozřejmě musí ho člověk začleňovat do kolektivu, nesmí ho nějak 

vyčleňovat, vyvyšovat, protoţe, kdyţ si někoho vyberete, tak ta třída mu to dá 

setsakramentsky seţrat, jo ty jsi její miláček… To nejde, musí k tomu 

přistupovat stejně, ale brát v potaz ty jejich individuality, ty jejich osobnosti. 

(Olga, odst. 48) 

Já kdyţ si vybavim kaţdý dítě, tak je to strašně odlišný.  Mám tu chytrýho 

chlapečka, ale tichýho, ten neprodá nic a zase někoho, kdo nemá tolik 

chytrosti, ten se prosadí ihned, tak se to snaţim nějak jemu pomáhat a tu zase 

usměrňovat, je to strašně individuální práce, ţe to nejde dát všem tuhle 

moţnost, přijde dítě, který prostě s kaţdym se zná, kaţdýmu tyká a nemělo by 

a jiný který by mohlo ty věci prodat, mlčí. Vono je to strašně individuální ta 

práce. (Marie, odst. 53) 

I: A jak to děláte, kdyţ máte ve třídě 20 dětí a teď ke kaţdýmu musíte 

přistupovat trochu jinak? K: No, kdyţ vemu tyhlety dva rŧzný případy, tak tu 

holčinu okřiknu a řeknu to nemŧţeš, takhle bez argumentŧ, musím si o těch 

věcech něco zjistit, takţe jí usměrňuju a řeknu třeba Ondro ty to víš, jak by to 

mělo bejt? No tak ty to řeknu, ty nám to pověz, no snaţim se ho prostě zapojit. 

Ji usměrnim, jemu se musí pomoct, řikam, to zas´ je, jaký se sejdou děti, jaká 

je třída, to nejde vŧbec říct takhle…. (Marie, odst. 54) 

I: Ta reforma klade velký dŧraz na individualitu, na toho jednotlivce ale 

přitom v tý třídě máte 20 dětí, tak jak to zvládáte? V: Jestli, takhle, kdyţ jich 

mam jenom 20, tak jsem ráda, to je málo. Mŧţe jich bejt i 30, 28, 29. Kaţdý 

dítě je potom znát. Ale klást dŧraz na individualitu se nikdy nevyplácí. 

Protoţe na to ty děti, to je právě to, ţe oni je nutí si sednout k tomu počítači a 

nekomunikovat ale to taky nejde. A jestli chtějí tu společnost úplně rozloţit, 

tak skutečně vychovají kaţdýho, kterej pŧjde přes mrtvoly, to já nedělam 
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a nesouhlasim s tim. To ne. (Hana, odst. 56) 

I: Takţe vy tu třídu, jako hodně stmelujete,? V: Stmeluju, určitě. To byste 

nevěřila, ţe se to pozná i na tom třídnim učiteli, jestli se o to snaţí, nebo ne. 

Protoţe ty ţáci potom k sobě přistupujou úplně jinak, my tady máme třeba, 

která si, je to šestá třída a ty se zásadně titulujou a řikaj´ tomu druhýmu 

šmejde, pani učitelka třídní je skvělá ţena a má s tim šílený práce a moc se jí 

nedaří se to změnit. (Hana, odst. 58) 

I: A eště, ta reforma klade velký dŧraz na to, jak máte jednak s ţáky, s kaţdým 

individuálně, ale ve třídě je prostě tak, jak děláte? O: Třeba 28. No, je to 

hodně těţký, zvlášť třeba v předmětech jako mam já v občance, (…) ten učitel 

hlavně tam hlavně mluví nebo vysvětluje nějaký věci teoretický, ty děti dost 

často zneuţijou toho, ţe tam maj´ větší volnost a kdyţ potom skoro těch 30 

dětí, tak je dost sloţitý. Něco jinýho je, kdyţ v matice rozdáte písemku, dáte 

příklady a počítejte, dokud to nebudete mít. (Jaromír, odst. 38) 

I: Jak to děláte, kdyţ máte ve třídě třeba 20 nebo 30 ţákŧ a teď ke kaţdýmu 

musíte přistupovat individuálně? Z: No tak k někomu jde snadnějc a k někomu 

ne. Záleţí, jak to dítě je, jestli je otevřený, nebo uzavřený, no tak musí se. 

(Anna, odst. 37) 

 

Učivo 

Mezipředmětové vztahy a projektová výuka 

A ţe se probírá to samý ve dvou předmětech, ale to si myslim, ţe vŧbec 

nevadí, aspoň si to procvičí. Aspoň si dají dohromady, kdyţ řeknu, budeme 

probírat Egypt, víte, kde najdeme Egypt. Ale, stejně mi to nedá. Bereme 

Mezopotámii a co tam je dneska, občanka válečnej konflikt. Tak to takhle se 

prolíná dohromady, ale to bylo předtim taky, to není moţný prostě od sebe 

oddělit, ten mezipředmětovej… Ty mezipředmětový vztahy tam byly, bejvaly 

vţdycky, musí být. (Jana, odst. 10) 

Ty projekty jsou na to úplně ideální, většinou ty mezipředmětový vztahy 
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objevují, ale většinou, kdyţ máme nějaký předmět, takţe brali jsme 

v občanské výchově vztah k přírodě, coţ se prolíná s přírodopisem, národní 

parky, takţe všechno to spolu souvisí, jak se chovat ke zvířatŧm, jaká zvířata 

jsou chráněná. Snaţím se to provazovat, tohleto uţ znáte z přírodovědy, kam 

zařadíte která zvířata. Měli jsme tam jednotlivý pásy, typy krajin, takţe ze 

zeměpisu znáte…ţe máte podnebné pásy, tam mŧţe být zastoupena nějaká 

krajina, tak ţe, to co znají ze zeměpisu vyuţívat v rámci té občanské výchovy. 

(Olga, odst. 40) 

No tak ono se to tady prolíná všechno, kdyţ teda tady máme prvouku a učíme 

se  ptákách, tak je kreslíme a pak je popisujeme. Snaţíme se to téma udělat a 

rozvrhnout ho do všech těch předmětŧ, který maj´. To máte, kdyţ byly 

Velikonoce, Vánoce, tak se tyhlety věci dělají…(pomlka). (Marie, odst. 45) 

No připravujeme se, ty hodiny si připravíme tak, kdyţ to je, ale ono na tom 

prvním stupni se to fakt nabízí. Tak já kdyţ vim, ţe zrovna máme ptáky, tak je 

hned kreslíme, hned si je popíšem´. To děláme právě zrovna teď, támhle 

koukam (ukazuje na okno, kde jsou vidět srovnané kresby ptáků). Tady se to 

nabízí samo o sobě, tady to tak je. (Marie, odst. 45) 

No tak, já teď učim chemii, příroďák, rodinku učim teďka sama. Tak je jasný, 

ţe to v jednom předmětu a v druhym se to vyuţije hned. S matikou taky a 

fyzikou něco. I: A děláte spíš projekty nebo… Z: Projekty se dělaj´, teďka 

zrovna byl projekt média, takţe to je takový jako, úplně napříč všim. I: …nebo 

spíš ty mezipředmětový vztahy v tom jednom předmětu, poukáţete na ten 

druhej. Z: No to určitě a znalosti z jednoho přetáhnu do druhýho a tak. (Anna, 

odst. 27, 28, 29) 

I: (…) Takţe jakoby to akcentujete v tý hodině ţe, to spojujete, nebo děláte 

třeba nějaký společný projekty, třeba eště s někym jinym. O: Spíš ta druhá 

moţnost, ale není to tak, asi neni to tak častý a teď nevim zrovna příklad, 

ale… tady je řeč o tom propojení, řikam to správně, tak moţná v nějaký 

teoretický rovně asi jo, ale pro mě propojení… (…), kdyţ vlastně šlo o 

propojování OV, zeměpis a RV, tak tam k nějaký domluvě došlo, určitě 

nějakym zpŧsobem jsme srovnali naše látky, který vyučujeme. (Jaromír, odst. 
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27) 

Je pravdou, ţe ze začátku bylo to, ţe se jedno učivo probírá, na to se 

upozorňovalo, ţe to je špatně, ţe se jedno učivo probírá v zeměpisu, ţe by se 

to mělo skloubit tak, aby i ten dějepis třeba, kdyţ se začne vývoj země, tak 

aby to bylo, ţe budu v dějepisu to samý. (Jana, odst. 10) 

Kdyţ narazim na tu samou problematiku třeba v dějepisu, kdyţ budu brát 

starověkej egypt, tak by měli brát i Egypt v dějepisu, aby to vŧbec nejde, 

protoţe já v dějepisu vezmu Egypt, hned skočim do Indie, pak vezmu Čínu a 

pak vemu Řecko a v tom zeměpisu by v to za chvilku měli, potom měli 

hroznej chaos. Takţe to vŧbec takhle nejde. (Jana, odst. 10) 

Teď je to, jako ţe to i musí být a proto někdo moţná řekne, hmmm, ono to 

musí být a uţ… je to povinnost a uţ to člověka…uţ se mu do toho nechce. 

Takhle jsme si to mohly jakoby defakto dělat, bylo téma, na to si udělat 

projekt, byla to nějaká jiná činnost, neţ bylo obvyklý. (Olga, odst. 3) 

My většinou právě kdyţ děláme ty projekty, nebo něco mluvíme. Třeba řeknu, 

dělali jsme v rámci OV, tak máme v 7. ročníku umělecké slohy, coţ se 

samozřejmě probírá v dějepise a ve výtvarné výchově se na to malují nějaké 

obrázky, takţe kdyţ děláme to téma, tak se to snaţíme nějak skloubit 

dohromady, kaţdý se zaměřit na něco jiného, vy si to namalujete, vy si povíte 

tu teorii, my si tady povíme nějaký ten praktický věci. (Olga, odst. 38) 

Třeba jednou jsme dělali téma v rámci VKZ, jsme měli téma svatba, tak to byl 

projekt, kdy jsme si hráli na svatbu, takţe jsme všechno připravili na svatbu 

s tim, ţe ve výtvarce navrhovali svatební oznámení, snaţili se to nějakym 

zpŧsobem to skloubit v češtině, sestavit řeč oddávajícího, nebo řeč tatínka při 

hostině, stolování, měli do toho zakomponovaný, měli jsme i domluvenou 

jídelnu, tam byl oběd, takhle jsme to měli domluvené… Došli jsme i na 

radnici, na matriku, tam nám řekli, kde se všechno zapisuje, jak ta svatba 

probíhá, byli jsme i na zámku, kde probíhají svatby, co a jak musí být, teď 

jsme se zabývali i odíváním, co je vhodné, takţe všechno moţné… (Olga, 

odst. 38). 
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Tak ty hodiny, kdyţ se připraví, ty projekty, tak jsou to hezký hodiny, jo je 

vidět, ţe ty děti z toho radost mají. (Marie, odst. 18) 

Takţe je jasné dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, matematika, čeština, tam 

prostě oni musí… pořád jsou ty přehršle informací, co oni musí umět, tak si 

myslim, ţe aby ty děti dělaly pořád jakoby totéţ, tak tam mají moţnost, se tam 

vybít, takţe ty projekty, něco jiného dělat, nějaké rŧzné jiné metody, tam je 

dobré to, ţe to člověk mŧţe pouţít. (Olga, odst. 23) 

To, ţe si ty projekty děláme, ty jsme si dělali i předtim moţná, ţe jsme to 

nazývali jinak, nenazývali jsme to projekt, ale kdyţ jsme s dětma při dějepisu 

probírali Egypt. Tak jsme si udělali jeden den, kdy jsme se zabývali Egyptem 

ani jsme to nenazvali projekt. Dneska to honosně nazveme projekt. (Jana, odst. 

4) 

No, za prvé, ţe mam docela dobrej základ protoţe jsem musela učit 

v pohraničí přírodopis, zeměpis, já to mam všechno z praxe, já si to eště 

celkem pamatuju, protoţe jsme museli být všestranní, takţe já jsme tam vedla 

pozemky, kdyţ jsme sem přišla, tak jsme učila tělocvik, podle postavy, ne ţe 

bych něco extra uměla, řikali, ty si hubená, mŧţeš učit tělák. (Hana, odst. 41) 

Heleďte se jak se naučíte nejlíp vařit? I: Tim, ţe budu vařit. V: Tim, ţe budete 

vařit, a já ty mezipřemětový vztahy dostávam od kolegŧ protoţe, to vidim, co 

se děti učí, taky tim suplováním. (Hana, odst. 42) 

To není moţný ve všech předmětech naráz dělat jenom projekty a pracovat 

jenom tím, ţe budu zadávat dětem úkoly a oni si sami nacházeli, oni si to 

samozřejmě umí najít, ale nemŧţou to dělat pořád a musí si to skloubit 

rozumně, musí ta práce bejt taková i taková. (Jana, odst. 9) 

Ty děti na to musí mít čas. Ty děti mají i svoje aktivity, neříkam, ţe všichni, 

ale někteří se věnují sportu, chodí do ZUŠky, co je dneska, bylo to vţdycky, 

talk musí taky cvičit, tak ten čas odpolední musí taky… Nemŧţe věnovat 

jenom těm projektum. (Jana, odst. 9) 
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Činnostní charakter učiva a propojení s praxí  

Určitě ano, protoţe já si myslim, ţe kolikrát si mě děti ptají a k čemu já to 

budu potřebovat a já vţdycky řikam, třeba děti nemají rády slovní úlohy, nebo 

geometrii, ale já řikam, to je přesně to s čím se mŧţete kdykoliv setkat, budete 

si chtít udělat dlaţbu nebo vykachlíkovat místnost a nebudete vědět kolik si 

vlastně máte koupit kachlíkŧ, kolik vás to bude stát, potřebujete mít nějaký 

výhled, kolik vás to bude stát, jestli na to máte, jestli na to nemáte, jestli si 

máte takový příjem, abyste si mohli vzít pŧjčku. (Olga, odst. 35) 

Vţdycky se jim člověk snaţí říct, kde to budou potřebovat a dávat jim tam 

takové praktické úlohy, aby věděly, ţe je to ze ţivota, ţe to je praxe, ţe to není 

o tom, my je tady něco naučíme a oni to v ţivotě potřebovat nebudou. Já 

řikam, to není pravda, podivejte támle pudete do obchodu a oni vám tam 

napíšou 30% sleva a vy jim budete všechno slepě věřit? Chcete přece taky 

trochu vědět, jestli to je pravda nebo vás jenom jako, ţe je to reklamní tah. 

(Olga, odst. 35) 

Protoţe je tak hodně vzdálený, zvlášť kdyţ si sestavujeme jídelníček. I: Jo (se 

zájmem). 

Co by mohli jíst pravěcí lidé a oni začnou brambory, a já říkam no brambory 

v ţádnym případě, anebo kdyţ bereme Řecko, tak si vlastně uvědomujou ty 

souvislosti. (Jana, odst. 17,18) 

Třeba teď jsme začli s tou sexuální výchovou, začátek… jak začít, začnu 

příběhem a ty děti si o tom příběhu dokáţou povídat i celou hodinu… (…) a 

jak se na to rozvine téma a děti o tom, začali přemýšlet, o tom proč se o tom 

bavíme, o tom co a jak. Myslim si, ţe kdybych jim jenom říkala sexuální 

výchova to je bla, bla .bla. Tak … by to bylo zase nějaký řeči, to známe, a 

kdyţ jim řeknu tohle tak oni nad tim začnou přemýšlet a já řeknu, jak byste to 

udělali, chová se ten člověk dobře… A oni začnou nad tim přemýšlet a 

řeknou, to je přesně jako u nás doma, nebo, to se mi přesně stalo… Já řikam 

vidíte, to je ze ţivota a chybama se člověk učí, nebo příběhama, co člověk 

čte… (Olga, odst. 36) 
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I: Ta reforma klade velký dŧraz na to, aby to učivo mělo ten činnostní 

charakter a bylo spojený s praxí. Jak vy to vnímáte? K: No si myslim, ţe 

dobře. (…)To jsou témata v obchodě, na poště nebo na oslavě. (…). S tou 

praxí, bylo vţdycky nějakym zpŧsobem spojený, kdyby bylo odtaţený, tak by 

nemělo nikdy význam. (Marie, odst. 41)  

Mam tady pani na sociálce, která taky nelituje hodin a deváťákŧm, kdyţ 

bereme tyhlety věci, takţe jim příde ze ţivota vysvětlit sociální podmínky 

v Čechách, na co má člověk nárok, na co nárok nemá atd. Krásně jim to 

všechno vysvětlí, po lopatě (…) To musí ta spolupráce bejt, tyhlety lidi 

z vnějšku, ty strašně pomŧţou, jo protoţe to jsou lidi z praxe a to zase ničim 

jinym. (…) ale tyhlety lidi z praxe, tak s těma já ráda spolupracuju a zvu si je 

sem, z úřadu práce apod. (Hana, odst. 24) 

I: Podle tý reformy to učivo má mít ten činnostní charakter…I: Má být hodně 

spojený s praxí…V: Ano, ano. I: Jak vy to vnímáte? V: Jako strašný 

pozitivum, je 100x pro ty děti lepší, kdyţ to jednou uvidí, neţ ode mě 20x 

uslyší. To jsou zásady Komenskýho, škola hrou, ale dneska uţ to tak nejde, ale 

názorný vyučování. (Hana, odst. 38, 39) 

A oni to ty děti líp pochopí (na příkladě), jenom mě občas mrzí, ţe si 

pamatujou spíš takovej ten negativní příklad neţ… tu strukturu toho 

problému. Já vám řeknu takovou klasiku, která mě vţdycky je pro mě 

varování, protoţe já si pamatuju, ţe na střední škole jsme měli pani na češtinu, 

která byla rozevlátá, ale byl to bohém a ta nám dycky říkala, jaká byla pani 

Boţena Němcová potvora a to je to, co si do dneška pamatuju, moţná některý 

díla Boţeny Němcový, jsem uţ zapoměla, ale to ţe byla přelétavá mrcha, to si 

pamatuju furt (smích). Takţe to je takovej názornej příklad, ţe se to mŧţe 

zvrtnout, nesmí bejt takových těch špatnejch příkladŧ. (Hana, odst. 40) 

Je, je, je, my těm dětem musíme vysvětlit, oni říkají a proč. Řikam, protoţe ty 

si musíš tohle támhle spočítat, oni jo, oni to potřebujou, pro ně to musím bejt 

hodně konkrétní a říct jim tam je to takhle a takhle. Ale myslim, ţe tak to bylo 

na tom prvním stupni vţdycky, ţe se jim muselo vysvětlit, jak se to učí, proč 

se to učí, kde to upotřebí a něco si tady s nima na to téma zahrát. (Marie, odst. 
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42) 

Jinak děti milujou mikrospkopování, to prostě jako je a to nás provádí furt a 

kdyţ jsme se tudle ptala po krásnej projekci šesťákŧ, protoţe to jeden kluk za 

mnou přišel po hodině a říkal, ţe to bylo strašně krásně krásný, tak mi holky 

povídaj´, no jo, pani učitelko, bylo to krásný, ale mikroskop je mikroskop 

(smích). (Anna, odst. 13) 

Takţe všechny moţný pomŧcky, furt se snaţim, aby měly v tom přírodopise 

k ruce. Mikroskop, lupu, furt někde něco a taky kdyţ maj´ bedýnky při chemii 

a dělaj´ s nima osmáci, tak jsou strašně spokojený, je fakt, ţe oni se potom 

jakoby uţ nechtějí tolik učit, ale dělání pokusŧ je vysloveně baví, jenomţe ono 

taky vţdycky musí k něčemu směřovat, aby to mělo nějakej výsledek. (Anna, 

odst. 13) 

Ano, prostě dělají se… slovesa (smích). Jo, jo (pauza). Činnostní učení ano. I: 

Takţe hodně děláte všechny tydlety věci, to je baví. Z: No, kdyţ je činnost, 

tak to jo (smích). To učení uţ tak ne. Kdyţ od nich něco chcete, tak to uţ ne, 

no. (Anna, odst. 25, 26) 

Třeba teď vidim, jak máme ty interaktivní tabule, takţe jsou děti, jeţiš supr, to 

je něco novýho, chodí k tabuli, mŧţou jen prstem nebo tuţkou, mŧţou si tam 

hrát, tak to je samozřejmě baví, takţe kaţdá nová věc, která je jiná, neobvyklá, 

tak je samozřejmě baví, samozřejmě to nesmí být kaţdou hodinu, protoţe to 

zevšední, ale kdyţ je to takhle jednou za čas, tak ty děti jsou rády za to a ony 

si často neuvědomí, ţe se při tom učí. Coţ je… To je perfektní…(Olga, odst. 

24) 

 

Vztah normativity a relativizmu 

Já to dělám tak, ţe vţdycky, kdyţ vytvářím ty pracovní listy, tak tam mám 

uděláno to, ţe to dáme něco na opakování, co vím, ţe bude navazovat na tu 

látku, takţe to víme, to si procvičíme a uvidíte, ţe to co budeme dělat dál, 

spolu hodně souvisí, takţe kdyţ je tam nová věc, takţe pokud vim, ţe ty děti 

jsou schopný na to přijít, tak dám nějaký příklad, který jsou oni z těch znalostí, 
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které mají schopni vypočítat a pak řeknu, koukni na ten výsledek, nedalo by se 

s ním něco udělat, nebo spočítat nějak jinak. (Olga, odst. 37) 

Teď budeme třeba odvozovat takové ty součtové vzorce, mocinu na druhou, 

znáte to (a+b)
2
 já jim nenapíšu, ţe je na druhou, já jim to napíšu, ţe je to 

(a+b)*
 
 (a+b) a to oni umějí spočítat a řeknu, teď se koukněte na tohle, nedalo 

by se ze znalostí, který máte předtím… Někdo řekne, ţe to dáme na druhou, 

tady to máme dvakrát a uţ dokáţeme ten vzorec jakoby odvodit, takţe oni na 

spoustu věcí dokáţou přijít sami, (…) tak si uděláme příklad a z toho příkladu 

to pochopí další část…(Olga, odst. 37)  

Třeba jedna třetina to pochopí ze začátku, další třetina to pochopí na dalším 

příkladě, a ta poslední třetina, buď to pochopí a ne o to nepochopí nikdy 

(smích), já řikam, to je praxe, to je systém a většinou člověk po tý zkušenosti, 

ví tady takový fíglík, a oni no jó, a uţ i ta poslední třetina se chytne, ţe teda 

timhletim fíglíkem se to dá nějak naučit (…), samozřejmě někdo je schopnej 

to pobrat, někdo samozřejmě ne, to vy uţ víte, kde a co ty děti ty děti jsou 

schopný pobrat a co nejsou schopný pobrat. (Olga, odst. 37) 

I:Jak to děláte, kdyţ to učivo, musíte furt zachovat nějakou tu látku, zároveň 

ho musíte vysvětlit, tak aby ho pochopili všichni. K: No (smích). Pochopili 

všichni, to nepochopí všichni (smích), individuálně, pak k tabuli, tam máte 

dítě taky třeba čtvrt hodiny a ty ostatní mají třeba jinou práci, věnovat se jim, 

pak se radim s rodičema, aby doma pomohli, protoţe někdy se musí pomoct 

doma a procvičovat dokola a procvičovat. Je dítě, který se naučí násobit, pak 

se naučí dělit, ale pak zapomene násobit, úplně i kdyţ to má spojitost, jestli 

tam je jedna tečka nebo dvě tečky nad sebou vypustí, tak opakovat, 

opakujeme, opakujeme, procvičujeme, jak to jde… A hrozně s rodičema, 

potom taky, spolupracovat. (Marie, odst. 49). 

 

Změna vyučování 

My uţ jsme v tý době, kdy uţ začlo ŠVP, kdyţ se o tom, začlo mluvit, tak 

jsme dělali věci, který v těch osnovách, se tam nechaly najít (…) Nechalo se 
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najít v osnovách, ţe se s nima mŧţe dělat, věci navíc. (Jana, odst. 1) 

Jenţe pak se doba poněkud změnila a příručky uţ nebyly pro to, co bylo to 

stěţejní a učitel si mohl tvořit i předtim. I kdyţ byly osnovy, tak si mohl tvořit. 

Kdyţ chtěl, tak si při těch hodinách tvořit mohl. (Jana, odst. 2) 

Tak i ty kompetence, jak říkáme. To jsme ţáky předtím učili taky, moţná, ţe 

jsme to nazývali jinak. (Jana, odst. 6)  

Já bych řekla, ţe tam velkej rozdíl mezi tím, jak jsme učila já předtím a jak 

učím, teď prostě není. (Jana, odst. 6) 

I: A tohleto jste dělala i předtím. (pozn. sestavování jídelníčku, viz. tab. 

činnostní charakter učiva, propojení s praxí) K: No samozřejmě, to jsem 

dělala, to je jako to oţivení toho předmětu. To muselo bejt i předtim, protoţe 

to bysme se z toho zbláznili i my i děti. Protoţe dostávat do nich jenom ty 

fakta, to prostě nejde. To musí být spojený s něčím, na čem si to budou 

pamatovat. (Jana, odst. 19) 

Já si myslim, ţe to mohl dělat i předtím pokud chtěl a měl k tomu i od vedení 

od pani ředitelky jakoby i poţehnání. Tak mohl ty věci taky dělat jinak, spíš to 

bylo učitel od učitele. Někdo to přivítal, někdo zase ne, ale řikam, my máme 

takovou pani ředitelku, ta byla ráda vţdycky, kdyţ bylo něco nového, s něčim 

jsme přišly, tak byla ráda a bylo jedno, kdyţ se to uskutečnilo a bylo jedno, 

jestli to bylo za bývalého vzdělávacího plánu, nebo tohohle nového, takţe to je 

spíš si myslim, ţe je to takový moc předepsaný… (Olga, odst. 1) 

Moţná, ţe i někdo řekne, jako na just ne, kdyţ jsme to dělali, tak proč jako to 

musí být, vţdyť kaţdej ať si to dělá jakoby podle svého (…) ale já si myslim, 

ţe byla moţné i neţ přišlo to ŠVP. (Olga, odst. 2) 

Já jsem nepocítila ţádné změny (…). Protoţe takový ty projektový hodiny, 

nebo projekty to my jsme dělali vţdycky, já bych řekla, ţe to někdo jen nově 

nazval, zpracoval a my to teda tak zapisujeme, jo, ale to ţe, kdyţ jsme měli 

hodinu…  (Marie, odst. 1) 

Hodně se to dělá v prvouce, a aby se to prolínalo do češtiny, to bylo vţdycky, 
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ţe jsme k vyjmenovanejm slovum přidávali, zvířata, ţe jsme to pak lepili 

a stříhali a zpracovávali ty projekty. Takţe já bych velkou tu změnu neviděla 

(…) ale ţádnou větší změnu jsem nepoznala. (Marie, odst. 1) 

Já řikam, my jsme to dělali… i předtím, jsme to dělávali. Takţe nevidim 

nějakou výraznou změnu, kdyţ jsme třeba nastoupili jako mladý, tak jsme to 

dělali automaticky, kdyţ to nebylo. Měly jsme to zase z těch hodin, kdyţ jsme 

to učily, ale nenazývali jsme to…(Marie, odst. 18) 

Takţe je na to dŧraz, to je dobře, ale já bych řekla, ţe to je věc slova, ţe jsme 

vţdycky. Vţdycky jsme těm dětem vyprávěly svoje příhody a jak se kde 

chovat, kdyţ jsme něco počítaly, tak vţdycky věděly, proč se to učí počítat, 

kde to budou potřebovat, zaokrouhlování, ţe si zaokrouhlují nákup, aby na to 

měly a tak (Marie, odst. 41) 

Taky si myslim, ţe to taky je, nebo bylo, nevidim ţádnou velikou změnu. 

(Marie, odst. 52) 

Myslim, taky ţe ne, ţe tak jak jsme začínaly, tak ţe je to takový nějaký stejný, 

nepoznala bych nějakou velkou změnu. Ne, ne (rozhodně). (Marie, odst. 67) 

Ne (ostře), to se nemŧţe změnit, jako pojetí vyučování, nemŧţete to změnit, 

protoţe jste pořád stejnej člověk, já sem před revolucí byla kantor a jsem i po 

revoluci a je pravda, ţe i některý předměty učim jinak, ale to pojetí, to aby si 

ten člověk něco odnes´ do ţivota, to musí bejt furt stejný (…) Jedete, tak 

abyste ty děti nejvíc naučily, tam já si myslím, ţe pokud vám někdo řekne, ţe 

se to strašně změnilo, tak by mě teda zajímalo v čem. Protoţe to nejde. (Hana, 

odst. 35). 

Ale i mam pocit, ţe vţdycky jsme to dělaly s praxí. My kdyţ jsme něco 

počítali, tak jsme to dělali… (Marie, odst. 41). 

Protoţe kdyţ máme jednání, tak vţdycky z toho vyplynulo… to byly praktici 

z praxe a řikali to, co říkam já. Ţe takhle se učilo, ţe to není nic novýho. (Jana, 

odst. 27). 

I: Určitě, změnilo se nějak to vaše pojetí vyučování? P: U mě ne (smích). 
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(Olga, odst. 33)  

Tak jak jsme začínaly, tak ţe je to takový nějaký stejný, nepoznala bych 

nějakou velkou změnu. Ne, ne. (Marie, odst. 66). 

Já tam fakt takovýhle zásadní změny nevidim, ţe bych je nazvala. Taky si 

myslim, ţe to taky je, nebo bylo, nevidim ţádnou velikou změnu. (Marie, odst. 

51). 

Protoţe jak uţ jsem říkal, pro tu občanku určitá témata, nebo určitý okruhy, 

který jsem učil před ŠVP a moţná se trošku změnil název, moţná se to 

nazvalo jinak, ale věci, který se musej´ probrat se probírají před ŠVP a 

probíraly se i po ŠVP, alespoň v občance. (Jaromír, odst. 13). 

I: Změnilo se nějak vaše pojetí vyučování, před reformou a po reformě. O: 

Tak určitě jsem si dával větší pozor…nebo takhle, musel jsem nějakou dobu… 

nebo jedu podle toho, co v tom mém ŠVP mám, ale… učim to, co si myslim, 

ţe bych učit měl a to, co jsem učil i předtím, tak. (Jaromír, odst. 25). 

A myslim si ţe, za ty léta, jsme se zaběhli, ţe uţ nám nepřijde, jestli jedeme 

podle tohodle, nebo podle tohodle plánu… (Olga, odst. 17). 

Hmm, třeba na moji, jedině díky těm počítačum a tadytěm programu 

tvořenejm na ty tabule. To byl pro nás starší větší změna, pouţívat tuhletu 

techniku, to asi myslím, ţe mi nejvíc pomohly děti, moje vlastní (smích). To 

jsou počítačový děti, tak si mysli, ţe jedině nároky na tady ty tabule, na tu 

počítačovou techniku a grafiku. (Marie, odst. 16). 

Tak ono třeba se na kaţdym školení něco novýho dozvíme, něco novýho 

uděláme. Jo člověk se poučuje furt (smích). Ţe bych jako… po letech je 

sebevědomější před dětma, to určitě a zase někdy ztrácí sílu. Řekla bych… oni 

jsou školení pořád a člověk se pořád něco učí a pořád něco novýho objeví, jak 

jsme se báli, těch tabulí, tak teď kdyţ uděláme tu hodinu, tak je to zase hezký 

a líbí se nám to. Jenom se do toho pustit. Je to náročnější, neţ si jet pořád po 

starym. My ty nový věci docela se snaţíme přijímat zatím ještě, kdyţ budeme 

starší, tak třeba uţ ne (smích). Teď ještě to máme rádi. (Marie, odst. 40) 
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Daleko častejc se dostanu na počítač, takţe zpracováváme si to, já nevim třeba 

poznávačky, nebo prezentace a tak. Zdaleka nejsem schopná to všechno to 

udělat sama, ale stahuju si a pouţiju, takţe to je jakoby ta práce s tim 

počítačem, kterej nemam ráda, je daleko častější.(Anna, odst. 13) 

Určitě, záleţí na tom vybavení, před reformou jsme jely hodně z kníţek, atlasŧ 

a tak. Hodně učebnice, dneska teda spíš ta další technika. To, co zŧstalo, líbí 

se, to jsou ty mikroskopy a laborky. (Anna, odst. 23) 

Moţná ţe to bude znít blbě, víte, člověk pociťuje strašný vyhoření a já jsme si 

říkala, nemam pomŧcky a teď mam jinej program a co s tim, tak jsme jezdila 

na terapie, byla to etika a tam jsme si takovýto proţívání, ty metody všechno 

jsme si to tam zkusili (…) a tak díky tomu (…) já jsem začala učit trochu 

jinak. Takţe nemam ten stereotyp, kterej jsme měla, ale snaţim se tam dát 

všechny tyhlety nový věci, který jsou a který ty děti umí líp neţ já, tak nebejt 

pozadu. To mi dala ta nová koncepce, protoţe tohle se mi tam změnilo. Ten 

pohled na svět je jinej. Rozhodně! (Hana, odst. 20) 

No fakticky se změnit muselo to, ţe prostě přístup k dětem je jiný, 

samozřejmě, člověk od člověka se s tim popral nějak po svým, (…) já teda 

musim říct sama podle sebe, ţe sem upustila od mnohých věcí, kterým jsem 

byla zvyklá dělat a snaţim se dělat rŧzný i ty věci, který to ŠVP doporučuje, 

třeba ty práce kolektivní a skupinový, ve dvojicích, ale podle mého názoru, to 

nemá ţádnej efekt. (Alena, odst. 5) 

Takţe se všichni snaţíme, tydlety práce ty děti samozřejmě baví víc, neţ 

kdyby měly psát písemku, ale takový to klasický zkoušení to funguje pořád, 

písemky fungujou pořád, řekla bych, ţe se právě ty známky z těch rŧzných 

projektŧ a skupinových prací a z tohodle všeho vlastně do tý známky zahrnou 

také. (Alena, odst. 5) 

Pořád vlastně ten ţák je vlastně v popředí našeho zájmu, pořád mu musim 

předat určitý penzum vědomostí, protoţe ho po něm někde budou chtít, ţe jo. 

A pořád je tam ten vztah o tom, ţe budeme pracovat a budeme se to snaţit 

dělat i prakticky, kdyţ se teda chci něco naučit, tak samozřejmě musim 
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vytvořit nějakou praktickou situaci, ve který si to zkusím. (Jana, odst. 7) 

I: Vono stejně v tý matematice nebo fyzice jinak nevymyslíte? Š: Ne, ne. Ale 

ono ani nevymyslíte ani třeba v přírodopise, ani v dějepise, vţdyť nemŧţete 

začít od druhý světový války, musí se začít od těch chlupatejch skrčenin, aby 

to mělo nějakou jako návaznost, nejde to prostě hup sem, hup tam. To musí 

mít nějakou logiku pro ty děti. Takţe já si myslim, ţe se todle úplně aţ tolik 

vymyslet nedá. Otázka je, jak to do těch dětí nacpat. (Alena, odst. 33) 

Předměty 

I: To VKZ je takový předmět, kde to jde. P: Ano, je jasný, ţe o matice si toho 

moc nepovíme, tam zase apeluji na to, aby uměli to, co mají umět a aby to 

dokázali pochopit. (Olga, odst. 9) 

I: Takţe pro tu rodinku ta autonomie je lepší. P: Určitě, vím, ţe někdo třeba 

řekne, ţe ten předmět, by nemohl učit, protoţe je to hodně povídací, co si ten 

učitel připraví, co tam chce povědět, protoţe ono se na to aţ tolik učebnic 

není, nebo jsou rŧzné, kde člověk čerpá náměty a pak si do toho přidá to svoje 

atd. a pak…(Olga, odst. 25) 

Takţe já kdyţ mám matematiku, kde je to přesně daný, tam nemam moc 

moţnost se aţ tak rozvinout, ty moje nápady, tam je to striktně, jasně dané, ale 

v rámci té občanky, ale občanka je taky taková danější, ale v rámci toho VKZ, 

tak tam to je opravdu na učiteli, jak to těm dětem to téma podá to je na něm, a 

co jim všechno o tom tématu řekne, kdyţ tam máte téma sexuální výchova, 

nebo pojem antikoncepce, tak jim řeknete ty základní věci, nějak jim to 

podáte, co k tomu řeknete, to uţ potom na vás, jak to uděláte. (Olga, odst. 25) 

I: Tak oni jsou i předměty, s kterejma se to propojuje lepší, ţe jo? K: No 

určitě…I: Třeba výtvarka…K: Prvouka jde skoro do všeho, pak se to všechno 

počítá. (Marie, odst. 46, 47) 

V jazykách, něco jinýho je občanka, něco jinýho je volba povolání, něco 

jinýho je VKZ, tam určitě, jsou mnohem širší ty hranice, nikdo mě neomezuje, 

mŧţu si klidně nadávat, kdyţ mi to není nic platný, ale v základních věcech, 

jako je matika, čeština atd. Jedete, tak abyste ty děti nejvíc naučily (Hana, 
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odst. 35) 

I: V čem je jiné učit tu němčinu a to VKZ? V: No, v přístupu k dětem, protoţe 

pokud učíte němčinu, tak si hodina probíhá, tím, ţe je vyzkouším, ţe neřikám, 

kaţdá, hrajeme si hry a podobně, ale má to určitou koncepci a já musím ty děti 

od toho časování po skloňování naučit základní věci, kdeţto ve VKZ, 

v občance je to volnější, mŧţou přijít, mŧţeme řešit jejich problém, jo nejsem 

svázaná jenom těma osnovama, ale při němčině si nedovolim řešit, pokud teda 

přídou s nějakou šikanou, nebo kdyby se něco objevilo, tak proběhne hodina 

a řešíme to potom, kdyţto při těhletěch předmětech to mŧţu řešit okamţitě, 

coţ dělam. (Hana, odst. 36) 

I: Kdyţ byste měla… jsou kompetence a je učivo… jak vy byste to vlastně 

dala, aby… (…). V: To se nedá. To je zase právě, jiná je výchova, jiná je 

občanka, jiný jsou hlavní předměty, to nemŧţu, to nejde. I: No a třeba, 

kdybyste mi to řekla pro němčinu a třeba pro VKZ, pro OV? V: No tak 

samozřejmě, ţe v předmětech, jako je matika, čeština, jazyk, tak si myslím, ţe 

učivo, bude mít větší váhu, neţ ty kompetence a v občance je to naopak. 

(Hana, odst. 51, 52) 

Ale tim, ţe ta občanka je takovej, mluvim za sebe, takovej volnější předmět, 

kdy si řikam, ţe některá věc je dŧleţitější neţ ta jiná, která třeba je v ŠVP, tak 

se jí věnuju delší dobu a tý méně podstatný je věnuju třeba kratší dobu, ale u 

mě v hodině mŧţe nastat situace, kdy něco se třeba stane, během týdne, nebo 

dítě příde s nějakym problémem a já třeba mŧţu hodinu věnovat úplně jinýmu 

tématu, neţ mam třeba napsaný, nebo, co mam připravený, samozřejmě nejde 

to v matematice, nejde to v češtině, ale v občance to určitě de. Nevim, jestli to 

je správný, ale já si myslim, ţe to není asi velký problém. (Jaromír, odst. 14) 

Protoţe třeba kdyţ bereme Řecko, tak oni se učí sloupy, stavitelství s paní 

učitelkou jsme domluvený, ţe v tý výtvarce. Tam to de. Ale abych řekla, ţe 

zeměpis teďka bude probírat Řecko, aby se soustředili na řecký hospodářství. 

To nejde. Protoţe oni taky začínají, v tom zeměpisu musí taky začít tím jak se 

orientovat na mapě a to se učí v šestce a není moţný, aby tam hned vzali 

Řecko, protoţe my se ho učíme v dějepisu. Jo to je i nelogický a neměli by 
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v tom vŧbec ţádnej systém. (Jana, odst. 15) 

 

Nároky na ţáky 

Ale je teda pravda, ţe člověk… za těch 30 let jsem musela hodně slevit, z těch 

nárokŧ, protoţe mám pocit, ţe děti toho nezvládnou tolik jako dřív, ani se to 

nesmí, protoţe jim jsou dávány rŧzné úlevy (Hana, odst. 1) 

Protoţe nepřeju vám, abyste někdy zjistila, jakej je stav na školách, co se týče 

jazykŧ, hlavně českého jazyka, protoţe to je katastrofa. Včera jsem zrovna 

opravovala písemky- pohlavní stik- protoţe bereme tu pubertu…(Hana, odst. 

7) 

Mně se spíš zdá, ţe toho chceme po dětech čim dál tim míň, kaţdej rok… Teď 

jsme psala písemku z devítky a zase jsme ubrala nějaký otázky (smích), 

takový to, co jsem dávala dříve, to… bohuţel. Nejdřív se mi zdálo, ţe moţná 

v devítce asi tak dva kluci k tomu budou, ţe bych jim dala takový ty písemky, 

co mam schovaný, ale ne ne, ne. (Anna, odst. 11) 

Protoţe v tej skupině, se vţdycky najde, jeden dva tahouni a ty ostatní se 

vezou, ale má to efekt ten, ţe všichni dostanou pěknou známku a projdou, ale 

efekt v tom, ţe by se něco zvláštního naučili, aţ já takovej nevidim. (Alena, 

odst. 5) 

Takţe já vidim tydlety snahy v tom, aby ty děti prostě postoupily 

a nepropadly, takhle to řeknu úplně natvrdo, na hrubo (Alena, odst. 5) 

ale myslim si, ţe ty děti maj´ daleko míň znalostí, co se týče toho učiva, neţ 

měly děti před nějakým rokem, ţe to je prostě pořád čím dál tim, v tomdle 

směru horší (Alena, odst. 5)  

kdyţ vyjdou z tý školy, aby něco uměly, řikam něco, zdaleka ne tolik, co to 

bejvalo. (Alena, odst. 22) 

A spíš bych řekla, ţe, já nevim, jestli to je správný nebo není, ţe to školství 

spíš se snaţí těm dětem ulevovat, aby si tady jakoby víc pohrály a míň se 

naučily. (Marie, odst.  
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To hraní se hodně rozmáhá, ono je to taková líbivá věc, jak pro rodiče, tak pro 

děti, a určitě je příjemnější učitelka, která si více hraje a víc kreslí a víc zpívá, 

dětem se víc líbí ve škole. (Marie, odst. 11) 

 

Kompetence  

Kompetence obecně  

Jo ten svět je úplně jiný, já přece nemŧţu učit tu občanku, jako před 30 lety, to 

přece nejde, takţe ty kompetence jsou dobře udělaný, ale zbytečně se na ně 

klade dŧraz, já přece nebudu nikomu teoreticky popisovat, jestli je umim 

vyjmenovat, kam je zařazuju, já si myslím, ţe to přinese ten ţivot, a jestli ten 

inspektor příde a veme si ty děti a bude si s nima povídat, tak pozná mnohem 

víc, co se tady s těma dětma dělá, neţ z toho, kdyţ já mu napíšu nějakej papír. 

(Hana, odst. 45) 

I: Jo, takţe vy byste to dělala jakoby…V: (skočí do řeči) Prakticky…(…) I: Ale 

ne ţádný vykazování papírama? V: Ne, to určitě, to ne, mŧţu dobře, pokud 

třeba na to bude nějaká anketa. (Hana, odst. 46, 48) 

To si myslim, ţe je i cíl toho ŠVP, aby vlastně došlo k nějaký shodě, aby ty 

děti, kdyţ vyjdou z tý školy, aby něco uměly (…) aby se uměly v tej společnosti 

nějakym zpŧsobem o sebe postarat. To sou takový dvě základní věci a otázka 

je, jestli je to postarat se není víc neţ to, co budou umět a ten ŠVP, podle mě 

vede k tomu, ţe se ta sloţka těch znalostí potlačuje oproti těmhletěm věcem 

který, jsou ty kompetence. (Alena, odst. 23) 

To je právě to, ţe celkově ta společnost bych řekla, má špatný morální základy 

a začíná to uţ vod těch nejvyšších míst, kdyţ se člověk podívá, jak se chovají 

naši představitelé, jak lţou, podvádějí, kradou, co mŧţete chtít od desetiletých 

dětí, kdyţ maj´ takovejhle vzor, nějaký přitroublý kompetence… Todle 

nevyřeší. To prostě je celkově ta společnost… je prostě nemorální a to je to 

špatný. Todle (kompetence) je snaha to nějak změnit. (Alena, odst. 27) 

I: Jak vy vnímáte, ţe to učivo, teď je prostředek k získání těch kompetencí?  O: 
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(Nešťastně se šklebí). I: Tak jestli se vám to líbí nebo nelíbí…O: Tak… pokud 

to funguje, pokud to někdo vymyslel, aby to fungovalo, tak asi snad je to 

správný, no. Já…. (zase se šklebí). I: Dobře, takţe kompetence nemáte moc rád. 

O: No, příliš ne. (Jaromír, odst. 28, 29,30) 

I: A je to vŧbec pro vás srozumitelný ten pojem? O: (Přemýšlí) Vim, o co de, 

ale prostě se tim nezabývám. Stačí taková odpověď? I: Stačí. Protoţe já, kdyţ 

jsem to pročítala všechny materiály, tak mě to přišlo takový jako … ne úplně 

jako…O: Teoretický, vyumělkovaný… I: Ano. O: A nicneříkající, výborně. 

(Jaromír, odst. 31, 32, 33) 

I: Tak se na to ptam, protoţe mě to zajímá, kdyţ pro vás to je cíl učiva, jak teda 

to jako děláte. O: No (smích)… tak bylo nám vysvětleno, jak by… protoţe 

tohleto je vlastně povinná věc, která se musela udělat všude. Bylo nám 

vysvětleno, proč to takhle má být, bylo nám vysvětleno od lidí, kteří se 

zúčastnili mnohých školení, tak my se podle toho musíme zařídit, spousta věcí, 

o kterých jste říkala, je pro mě nesrozumitelných, zbytečných, teoretických 

a mně nicneříkajících. Ale nevim, jestli tyhlety odpovědi jsou pro vás 

vyhovující (směje se). (Jaromír, odst. 34) 

My teda jsme zapojený, jako škola do projektu SOS ţákovské parlamenty, takţe 

pracujeme v tom směru s těmi ţákovskými parlamenty, jako bychom tu 

kompetenci k tomu občanství trošku posílili, takovou přirozenou formou, 

protoţe kdyţ ty děti vlastně mají pocit, ţe mŧţou o některých věcech v tý škole 

rozhodovat, tak je to taky víc jako zajímá a baví. (Alena, odst. 16) 

 

Vztah kompetencí a učiva  

Protoţe já si osobně myslim, ţe dŧleţitější neţ vědět kolik členŧ má EU je mít 

dobrý vztahy s kámošema, jo, to si myslim je dŧleţitější, protoţe o tej EU si 

mŧţu najít doma, kdyţ mi to bude zajímat anebo se dozvim aţ budu starší. Ono 

se taky houby stane, ale pokud se nebudu umět bavit s kamarádem, budeme si 

tady titulovat ty šmejde, to si myslim, ţe něco není v pořádku, ţe by se to 

nemělo nechávat. (Hana, odst. 36) 
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Takţe bych opravdu v dnešní hnusnej, uspěchanej době bych dala přednost, 

před kvantem informací, který si mŧţou všude najít tomu, ţe si umí najít přátele 

a ţe jsou s nima šťastný, protoţe vo tom je ţivot, co si budeme povídat. (Hana, 

odst. 44)       

Já to dělám, pořád stejně, jak řikám jinak se učí matematika, jinak se učí to 

VKZ, ale vţdycky to člověk učí, aby tam ty děti ved´ nejenom k tomu, aby 

uměly jak nějakej stroj ale taky k takový tý lidskosti, k tý spolupráci vzájemný 

a všem těmhle věcem, které k tomu neodmyslitelně patří. (Olga, odst. 34) 

My jsme se vţdycky učili, ţe dějiny jsou 50 let zpátky, kdyţ uţ to je nějak 

historicky zhodnocený. Mŧj syn mi to vyvrací, říká ne, děti to musí umět, děti 

by to měly vědět, jo vědět by to měly, to samozřejmě. Spíš bych to viděla na tu 

občanku, i kdyţ mŧj syn říká, no mami, proč je učíš pravěk, kdyţ pro ně by 

měly bejt ty nejnovější dějiny to nejlepší. Ale já řikam, ţe ten člověk nemŧţe 

pochopit současnost, kdyţ nebude znát minulost, tak jak to šlo od začátku a 

pravdou je, ţe ten pravěk je baví (smích). (Jana, odst. 17) 

Taky se říká, ţe děti by se neměly učit příliš fakta, ţe si to vyhledají. To je 

pravda, ale některý ty věci, musí taky znát. Pak kdyţ se člověk kouká na Nikdo 

není dokonalý a začnou se ptát těch lidí. Tak kolikrát… buď si teda řikam, ţe to 

musí být nahraný, ţe to není moţný, aby nevěděli takový základní věci, ale je to 

o tom, ţe to někdo ve škole bral někdo tak povrchně, ţe některý ty skutečně 

základní. (Jana, odst. 20) 

Já jsem studovala ty papíry a tam dŧraz není kladenej na učivo, ale spíše na 

očekávané výstupy a klíčové kompetence. Jaký na to vy máte názor? K: Zase, 

zlatá střední cesta. Nemŧţeme říct, ţe nebudeme dávat dŧraz na učivo. Kdyţ na 

tom mají stavět dál. Musí být i to učivo. Nemŧţe být učivo daný stranou. Musí 

to učivo být tím stěţejním, protoţe děti na něm staví dál. Jdou na střední školu a 

staví na něm furt dál. (Jana, odst. 25) 

Nemŧţe to být bude umět pochopit, ţe v Egyptě se oblíkali, jak se oblíkali, 

protoţe tam jsou jiný podmínky, neţ jsou u nás, ale musí i z toho Egypta i kdyţ 

po nich nechci ţádný velký… letopočty, na to jsme nikdy nebyla, aby znali 
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letopočty, spíš aby znali tu souvislost, ale něco si zapamatovat musí. Jenom aby 

si ty děti uměly něco najít, to mně nestačí. Ta kompetence mně nestačí, musí 

vědět to učivo, protoţe bez toho by nebylo. (Jana, odst. 25) 

Třeba čeština nebo matematika, tu násobilku se stejně naučit musí, bez toho to 

prostě nejde. Aţ pŧjde nakoupit, tak si bude muset umět spočítat, kdyţ bude 

chtít deset rohlíkŧ, kolik na to bude potřebovat peněz. To musí umět vynásobit. 

(Jana, odst. 25) 

To, ţe má kalkulačku, samozřejmě, ale aţ kdyţ… protoţe kolikrát se nám stalo, 

ţe přemáčkne číslíčko a vyjde mu nějakej výsledek a ty děti se ani 

nepozastavily ţe 10*13 je 1300, klidně to napíše, protoţe mu to ta kalkulačka 

spočetla. A měl by si uvědomit ţe 10*3 a to jsme vzala ten nejjednodušší 

příklad… Nebo v jednotkách, ţe jim často vyjdou věci, které jim na kalkulačce 

vyšly, protoţe jim to ta kalkulačka spočítala a ono je nenapadne, ţe je to úplná 

hloupost. Vţdyť to paní učitelko, vyšlo, ale ţe se tam předtím přemáčkli, 

zapomněli desetinou čárku, to jim prostě nedojde a to je špatně. (Jana, odst. 25) 

Ţe mají děti ku pomoci třeba tabulky, to ano, ale aţ pudou do ţivota, do reálu, 

tak ty tabulky mít nebudou. Ani ten počítač. Jí vím, ţe ty notebooky se nosí 

sebou pořád, ale kdyţ to ten člověk ví, tak… Ty základní věci prostě v hlavě 

mít musí. Nebylo by dobře, aby uměly jenom vyhledat. Ano vyhledat, dávat do 

souvislostí, ale určitý penzum těch vědomostí misí znát. (Jana, odst. 26) 

:  Myslíte, ţe to je správný? Z: Asi ne, no. Všeho s mírou, vţdycky mantinely 

v rámci, kterých se dá, jakoby spolupracovat. (Anna, odst. 35) 

Jo, ţe ze začátku, jak jsou zvyklí, ţe teda se naučili sčítání a pak kdyţ byla 

násobilka, tak i rodiče měli takový ty tendence, jeţiš to bude těţký a to… Ale 

teď kdyţ píšeme ty desetiminutovky na sčítání, tak říkají, prosim vás ať to je 

násobení. Ono nakonec, to co se naučí člověk pouţívat nazpaměť, nebo se pak 

nabifluje tak je snaţší, neţ to u čeho se musí přemýšlet.  (Marie, odst. 63) 

Vyjmenovaný slova taky, kdyţ uţ se je naučí, tak já jsem jim říkala, oni jsou 

pořád stejný, je to snaţší se je naučit, neţ potom o nich přemýšlet, ţe těch pár 

slov se naučili, co se je naučili, tak řikaj´ to je tak lehký, neţ potom třeba i ty 
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větší, kdyţ měly hledat podmět. Takţe kdyţ píšou bystrý tak je pro ně 

automatičtější neţ se ptát kdo co skákal a tak, oni tydle věci nazpaměť se ţádný 

dítě nechce dobrovolně učit, musí se učit, nebo málokterý dítě se dobrovolně 

učí, jsou takový, který se chtějí učit… Ale kdyţ… tak teda nadávaj, ţe se to 

musí učit, tak potom teda se to snáţ pouţívá, neţ kdyţ nad tim musí přemýšlet. 

(Marie, odst. 64) 

I: Takţe jsou věci, který je musí umět? K: No, no, kdyţ ono zase na tom prvním 

stupni, tam z těch znalostních je jenom prvouka a tam to není těţký, my sme 

tady děti z vesnice, takţe všichni znají ptáky, znají zvířata v lese, to těţký není a 

tady se ani nemusej´ moc učit, do tý třetí třídy, pak uţ jo. Z tý češtiny, nebo 

z matiky, tam musím trvat na tom, aby násobilku… Násobilku musí umět 

pozpátku i popředu, vyjmenovaný slova, to jsou věci, který jako musí umět. 

(Marie, odst. 60) 

Oni pak tydle  věci, který se naučí zpaměti, tak se jim líp pouţívají, neţ to u 

čeho musí přemýšlet. Kdyţ vezmu třeba příklad plus, mínus do sta, tak a 

násobilka. Kdyţ jim budu diktovat příklady a oni píšou jenom výsledky, tak 

budou chtít radši násobilku, na kterou nadávali, ţe ji musí učit zpaměti, protoţe 

kdyţ jim dam 37+28, tak je to pro ně těţší neţ kdyţ dam 4*6…(Marie, odst. 62) 

I:  Kdyţ byste měla porovnat, nebo jak, máte učit kompetencím a zároveň ty 

děti musíte něco naučit, nějakejm faktickejm poznatkŧm. Jak si myslíte, ţe to 

má být? K: Spojovat to nějakym zpŧsobem, no naučit je musíme, musí umět 

pádový otázky zpaměti, to si nemouţou nikde vyhledávat, jsou věci z paměti. 

(Marie, odst. 59) 

(…) aby to uměli, jo takţe nějakou rovnováhu, no. Hledáme asi furt, všichni. I: 

Jak to děláte vy, tu rovnováhu? K: Hledáme ji všichni, všichni se snaţíme, jsou 

to hodiny, kdyţ máme probráno, tak to většinou děláme, ţe si teda vemem´ 

papíry a kreslíme, a děláme velký společný projekty a takový věci, ţe deme do 

přírody a tam pozorujem´, ale zase chci od nich taky výsledky. (Marie, odst. 11, 

12) 

Někdy to učivo moţná člověk má pořád tendenci, aby ty děti uměly. Protoţe 
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bych řekla, ţe na SŠ jim jde hlavně o ty znalosti a vědomosti, takţe se člověk to 

snaţí skloubit, musíte umět ty věci, ty poznatky umět ale musíte umět i to 

okolo, umět se naučit, vědět, kde se to naučit, taky jak se to učit, oni kolikrát ty 

děti se učí, ale neumí se učit. (Olga, odst. 42) 

Kdyţ budeme potlačovat tu…jakoby část těch vědomostí, tak se mŧţe stát, ţe 

budeme někde na nule za chvíli, ne? (Alena, odst. 24) 

I: Hmmm, takţe je potřeba obojí. P: Obojí… (Olga, odst. 43)  

I: Co říkáte na kompetence? Z: (Smích) No jsou… dáme jim kompetence a 

nebudeme uţ učit (smích). (Anna, odst. 34) 

 

Nejisté kompetence, nejisté očekávané výstupy 

Nevim, jak to teda dneska postupuje, ale vim, ţe se říkalo, ţe sama inspekce, 

jako kontrolní orgán v tom nemá moc jasno, co vlastně má kontrolovat, jo. 

Protoţe jak zkontrolujete, jestli teda ţáci vstřebali kompetenci k občanství, jak 

to zkontrolujete? Jako, ţe jestli umí narýsovat trojúhelník, to zkontrolujete 

snadno, řeknete, narýsujte trojúhelník a máte to. Kompetence k občanství, to se 

mŧţete zeptat, kdo je prezident, ale ten blbej to nikdy vědět nebude. (Alena, 

odst. 15) 

Takový hraní se slovíčky (kouká do ŠVP a čte školní výstupy), jako ţe pozná 

shodné útvary, uţívá vhodné věty, ale jako takovým tom, ţe něco umí, tomu 

jsme se snaţili vyhnout, takţe my tu třeba máme u těch geometrických útvarŧ, 

třeba pozná shodné útvary, uţívá věty o shodnosti trojúhelníku při konstrukci a 

pak tu máme umí sestrojit trojúhelník (zdůrazňuje), pouţívá matematickou 

symboliku, to jsou straně takový, jako bych řekla, citlivý věci, takţe z tohodle 

inspekce mŧţe zkontrolovat, jestli umí udělat trojúhelník, ale ţe pouţívá 

matematickou symboliku, to on ji jako pouţívá, ale nemusí to umět, jestli mi 

rozumíte? (Alena, odst. 28) 

Kdybych si tam napsala, umí a pouţívá matematickou symboliku, tak na mě 

inspekce, aby to uměli všichni. Otázka je, jestli je to dobře, kdyţ je to takhle 
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udělaný, jestli mi rozumíte. (Alena, odst. 29) 

No, protoţe jako, já mám vopravdu, ţe z tohodle (ukazuje na školní výstupy) 

umí ten trojúhelník, tečka. Jestli umí popsat, tady je, ţe pouţívá matematickou 

symboliku, jestli to umí popsat velkejma  a malejma písmenkama, to uţ je 

jedno… Je to hraní se slovíčky. Ale i pro nás to vlastně má nějakou taky, jakoţe 

my jsme se taky něco naučili. Naučili jsme se hrát si se slovíčky a naučili jsme 

se kličkovat. (Alena, odst. 30) 

Teď je otázka, jestli je to dost anebo jestli teďko, kdyţ já po nich chci, aby 

zapsali konstrukci a pouţili matematickou symboliku, jestli já na nich nechci 

víc, neţ jsme si tady stanovili, tudíţ je přetěţuju. (Alena, odst. 31) 

Ty kompetence by k tomu měly slouţit, aby se todleto zlepšilo ty vztahy, ale já 

jsme přesvědčená o tom, ţe tydlety vztahy a návyky a todleto všecko, co ty 

mají, si přinesou z domova, kde jsou daleko víc času neţ ve škole a ta škola 

nemá aţ takovou šanci to moc ovlivnit. (Alena, odst. 22) 

I: Já jsem si právě taky říkala, kdyţ jsem to četla, jak ta škola mŧţe ovlivnit? Š:  

Nesmíme být pesimisti, musíme si myslet, ţe taky ten svŧj kousíček do toho tou 

svou činností taky přidáme, musíme být optimisti. (Alena, odst. 23) 

Ale, pro boha svatýho, pracovní kompetence (…) vţdyť to by přece měly mít 

vypěstovaný z domova (…). Já učim matematiku v šestej třídě, za chvíli tam 

budu a tam jsou dvě děti a ty řeknou, ţe to prostě dělat nebudou a celou hodinu 

nic nedělají, prostě to neudělají, pak zapomenou sešit, ztratí sešit, ţákovskou 

nemají, rodiče ošulí (…). Doma jim to taky tak řekne, teď tam nepudu, teď to 

dělat nebudu a je to. (Alena, odst. 25, 26, 27)  

I: Podle těch papírŧ, které já jsem pročítala, tam má učitel naučit kompetencím 

a vlastně vy jste za ně zodpovědná, přitom mi přijde, ţe jsou taky v moci tý 

rodiny? P: Hmmm, Je fakt, ţe někdy to my ovlivnit jakoby nemŧţeme, my tady 

mŧţeme říkat, co by, jak by, ale jak oni se budou chovat a co jim vštěpujou 

v rodině, to my nemŧţeme nějak ovlivnit a vědět, takţe to je pak těţký, my 

mŧţeme říct, takhle by to mělo být. (Olga, odst. 45) 
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Změna commitmentu 

Podpora změny 

K: Ţe to nezměnila, ţe jsme si teda ty věci, ţe jsme je dělaly vţdycky a 

nejenom tu reformu, ale ţe jsme na rŧznejch školení … ukázkový hodiny jsme 

jezdily, takţe kdyţ jsme měly závody tak jsme dělaly olympiády a prostě 

všechno, ale ţe se to dělá, ţe se to spíš dovíme neţ tim, ţe vytvoříme nějaký 

plán, ţe si ty zkušenosti předáváme samy mezi sebou nebo na školeních. 

(Marie, odst. 44) 

Co je strašný, já jsme to věřila, fakt jsme tomu věřila, kdyţ se tvořily ty ŠVP, ţe 

se do školství dají peníze a ţe já nebudu odkázaná jenom na ty počítače (…). 

Tak pro mě bylo strašný zklamání, ţe se neobnovujou pomŧcky. Já třeba kdyţ 

bych vám ukázala, já mám občanku, ta je starší neţ ty děti (ukazuje učebnici 

občanské výchovy). (…) Todle mi vadí, vadí mi to, ţe se mluví, zbytečně se 

mluví, co se všechno změnilo a v podstatě znáte to, takovej stereotyp má člověk 

za ty leta nastavenej a oni chtějí, abyste se ze dne na den změnila myšlení, a 

nedají vám k tomu ţádný nový pomŧcky, kromě toho počítače. (Hana, odst. 8) 

 

Administrativa 

I: Kdyţ kontolujou, tak se zaměřují na to, jak to děláte nebo na ty papíry. K: No 

teď všechno co řikal, tak to byla administrativa. Jak máme označené pracoviště, 

jak máme vedenou dokumentaci, jak máme zřízení účtu, o dětech neřekl ani 

slovo (smích). Papír snese všechno. To já vţdycky říkám, ale to je dnes i ČŠI. 

Dřív kdyţ přijela ČŠI, ne ţe bysme ji tu viděli rádi, to ne, to ke klidu učitelŧ 

vŧbec nepřidá…(Jana, odst. 21, 22) 

K: Ne to bylo vţdycky, takhle, kdyţ dřív to bylo, před změnou osnov, tak přišli, 

byli tady týden, přijeli čtyři, tří chodili do hodin a kaţdej den udělali tři 

hospitace. Dneska se soustředí na papíry, na hospitace jsou daleko míň. Koukají 

se na ten papír, jestli je to správně napsaný, dneska je to o papírový kontrole. 

Kdyţ jsme tu letos měli inspekci, na začátku školního roku, tak vŧbec nešli do 

tříd. Ne ţe by učitelum vadilo, ţe jim nejdou do těch tříd, ale všechno zjišťujou 
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z papíru. (Jana, odst. 23)  

Další věci jsou ohledně těch evropských peněz, jak do školy na nějaký to 

vytváření.(…) abychom dostali peníze z EU, ale je to podmíněno tim, ţe 

musíme předloţit, za ty peníze, ţe jsme něco dostali, předloţit nějakou práci, 

buď v papírový podobě, takţe pracovní listy, nebo v podobě digitální, to jsou ty 

práce, kdy vlastně děti pracují na digitální tabuli.  (Olga, odst. 3, 4) 

Takţe my i kdyţ si to vytváříme a vţdycky jsme si to dělali, člověk si vţdycky 

řekl, vytvořim si nějakou tajenku, vytvořim si nějaký kvíz pro ty děti, to člověk 

dělal běţně, ale teď tomu musíme dát nějakou formu, musíme to dát na nějaký 

papír, ten musíme někomu předkládat. (Olga, odst. 4) 

Spíš v tom (pozn. jsem pocítila změnu, viz. změna vyučování), ţe to dneska 

musim, někam zapisovat, trochu se hlídá, jestli to teda děláme asi všichni, 

protoţe ne…ne ţe by to dělali všichni pravidelně. (Marie, odst. 1) 

(…) máme krásný, úhledný (vstává a vyndává ze skříně krabici velikosti A4 

plnou papírů). Máme to teda v počítači, jinak to vypadá takhle (ukazuje mi 

krabici a vyndává z ní některé papíry), protoţe to ani nešlo dát do nějakýho 

pořadače, je to příšerný, mam to tady, kdyţ potřebuju, tak si z toho vytáhneme, 

jako, ale, kdyţ se to pak něco změní, tak je zase sloţitý, to nějak přečíslovat, 

nebo dělat dodatek, pak se u toho muselo jednat i se školskou radou, aby to teda 

bylo posvěcený, ty dodatky, tak to jsou takový věc (Alena, odst. 4) 

Tak celkově… určitě před mnoha lety, kdyţ jsme třeba začínal, bylo míň práce 

kolem, teď přibejvají spousta práce navíc, to jsou projekty, to je tvoření DUMŧ, 

takţe určitě si myslim, kromě toho, ţe člověk se věnuje výuce dětí přímo 

v hodině, tak aspoň já mám teda hodně práce kolem, který víc či míň s tou 

výukou souvisejí. Takţe určitě přibylo víc práce. (Jaromír, odst. 9) 

I: To jsou spíš jakoby nějaký papíry, papírování? O: Papírování, tvorba rŧzných 

projektŧ zapojení do rŧzných projektŧ, práce pro to, abychom získali pro školu 

další peníze, třeba atd., tvorba těch DUMŧ, je toho hodně no. (Jaromír, odst. 10) 

O: Někdy mi připadá, ţe na to samotný učení a vzdělávání a připravování se… 

takový ty základní věci zbyde míň času, na děti. Je to aspoň mŧj názor teda. 
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(Jaromír, odst. 11) 

Musíte je tady je milion věcí, který musíte dodrţet, nejhorší je to papírování, 

pro krista pána. Tam mám taky větu „ dej blbci funkci a vymyslí papír“. Manţel 

příde  hrdej z práce, jak odeslal dvě tabulky, jako ředitel malý školy a vypadnou 

na něj tří nový (smích). Prostě někdo někde dřepí a vymejšlí a nemá, co dělat, 

asi chce bejt za něco placenej. I: To ale dřív nebylo, ne? Z: Určitě ne, to je… To 

roste úplně šílenym tempem. (Anna, odst. 40, 41) 

 

Důvěra v kontext školské politiky 

Tady je jeden základní problém pokud pŧjdete do praxe, oni nám dělají to 

školství od zelenýho stolu a vŧbec neví, jaká je praxe a my bychom spíš 

potřebovali ne rušit zvláštní školy, nám nepomŧţe to, ţe tady budou u těch dětí 

asistenti, protoţe vy se musíte věnovat těm dětem všem a já kdyţ se teda budu 

muset věnovat těmhletěm, tak co ty chytrý a abyste udělala za 45 minut třeba 

hodinu jazyka, ţe se budete věnovat těm hodně slabejm, těm normálním, těm 

výbornejm, tak to bych teda chtěla vidět, toho ministra, kterej by mi to 

předvěd´. A hlavně, kde bych vzala čas se na to připravovat. (Hana, odst. 8) 

Takhle připadlo mně, ţe ti kteří to připravovali, ţe si mysleli, ţe se ve školách 

učí jako někdy za Marie Terezie, ţe se tam s dětma nedělají projekty, ţe se 

s dětma, prostě jenom tam přijde učitel a ten to odřiká, vyzkouší a skončí. (Jana, 

odst. 1) 

Takţe já ty výtky nevidim, nakonec, ta politická situace v tom státě vzhledem 

ke školství viz pan Dobeš, tak ta uţ tomu sává svŧj punc, takţe to tomu školství 

vŧbec nepomáhá. (Alena, odst. 21) 

Tak se mi zdálo, jak ze začátku, kdyţ tohleto se připravovalo, jak to bude děsně 

převratný, ty RVP, ty ŠVP, ţe to skutečně dělali ti, co chodili do školy před 50 

lety… (Jana, odst. 27) 

Jak je to krásný, nádherný, konečně mají všichni volné ruce, ve všom, oni nám 

je dokáţou svázat finančními prostředky a je to. (Jana, odst. 27) 
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Víte, já bych potřebovala třeba na občanku, mně ani tak neláká ten počítač, ale 

potřebovala bych třena Universum, encyklopedii, aby měli dva ţáci do ve třídě 

do lavice, a kdyţ děláme NATO, EU, takţe aby si tam ty základní informace 

našli, a pak uţ si mŧţeme doplnit společně další věci, (…), mně chybí tyhlety 

materiály mapy… My si to mŧţeme dovolit koupit ale dyť to máte za dva roky 

starý no a já si zas´ nemŧţu kupovat kaţdej rok něco novýho. (Hana, odst. 24) 

I: Ne já jsme myslela spíš na pomŧcky (že chybí peníze). V: Ano, ano, ale 

abyste to nepochopila tak, ţe pláču kvŧli sobě. (Hana, odst. 33) 

I: Jak vy to vnímáte, všechno, co se děje, jako se školám škrtnou peníze, ministr 

odstoupil… Š: Já jsem dneska skoro nespala, protoţe přemýšlim, jaký třídy 

spojim, abych mohla mít méně učitelŧ a více dětí ve třídě, abychom vyšli kde je 

pak ŠVP?(…) Představte si, ţe prostě máte 17, 20 dětí ve třídě, nebo jich tam je 

34 (Alena, odst. 17, 18)  

Včera zrovna jsme dostali, ţe máme vázat 2,32% z rozpočtu, tzn., přeloţeno do 

češtiny, s nima nehospodařit, nechat je stranou, to za svou ředitelskou praxi 

zaţila, vázat znamená ušetřit a bude se to zřejmě vracet, to se neřeklo, ţe se to 

bude vracet, ale proč jinak by na to nesmělo sáhnout. Takţe my ten rozpočet 

máme takhle hubenej a ještě nám ukrojej´. ( Alena, odst. 19) 

Takţe to je v tom školství všechno takhle provázaný, teď se šetří na všech 

frontách, tak si nemyslim, ţe by se to nějakym zpŧsobem zlepšilo. (Alena, odst. 

16) 

I: Co vŧbec na to, co se teď děje na ministerstvu, ţe ministr odstoupil, peníze 

nebudou…Z: Je to šokující, mŧj muţ je na malý škole, ty jsou teda kriticky 

ohroţený, pamatuje se před revolucí, ţe vlastně byly zavíraný malý školy a teď 

se dostáváme do situace, ţe snad budou zavíraný malý školy (smích). (Anna, 

odst. 20) 

Jestli mam bej upřímnej, tak si řikam, jestli jsem se měl líp nebo jestli jsem se 

neučil moc dobře, protoţe si řikam, ţe bejt takhle dlouho ve školství, neustále 

slyšet ţe, nemáme na výplaty téměř, ţe jsme bez osobního, ţe se shání kaţdá 

koruna, ţe… já nevim, budou ubírat učitele a ještě budeme pracovat skoro za 
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míň, tak jsme z toho dost špatnej a řikam si jak vŧbec člověk za chvilku uţiví 

rodinu, nebo jak si mŧţe něco ušetřit na ten vzdálenej dŧchod. (Jaromír, odst. 

24) 

Kamarádka má tak jako já těsně před dŧchodem, spočítala si to, jak děláme na 

dŧchod a platově deme dolŧ. To je pořád, loni říkala 30 000, samozřejmě, ţe 

letos to bude ještě daleko horší, protoţe teď zdaleka si nedovedem´ představit, 

co všechno se musí vrátit. Buďte klidná v tom, ţe kdyţ kantor nastoupí, tak 

něco, nějaký ten základ těch 20 musí dostat, ale ten profesní je do 24, takţe 

4 000 za 30 let je docela sranda (smích). (Anna, odst. 21) 

Já dycky na to řikam, mám na to větu: „ Mam dvě vysoký školy a mŧj plat mě 

uráţí“ (smích). Berte to jako bonmot starýho člověka (Anna, odst. 22) 

I: Jak na vás vŧbec pŧsobí, to co se teď děje na ministerstvu, ministr odstoupil, 

škrty, zvyšování a sniţování platŧ, škrty… P: Ptáte se na nesprávném místě, 

protoţe podle mého názoru se nemáme aţ tak špatně na to jak člověk, měl dřív, 

co je dneska moţno k dispozici, co si lidi dneska mŧţou lidi pořídit a koupit, to 

si myslim, ţe nemá obdoby, ţe člověk neví, co je to bída, myslím si, ţe kdyţ 

opravdu vidí, co se děje ve světě a jak některé státy, dopadají, jak jsou před 

krachem a nebo uţ v krachu jsou, tak si myslim, ţe my se máme hodně, hodně 

dobře a myslim si ţe to šetření opravdu je opravdu někdy na místě. (Olga, odst. 

30) 

Někdy se mrhá penězma, vidim to opravu v rámci rŧzných obcí, škol. Opravdu 

jsou maličké školy, které mají řeknu dva km do velkého města a ta škola 

dostane třeba 10 mil., tak si myslim, ţe… tu školu zrenovujou, udělají ji 

nádhernou, zvenku, zevnitř a je tam 30, 40 dětí, to mi přijde prostě… a potom 

škola, která je tahle veliká, se hádá o kaţdou korunku, aby dostala a přitom tady 

máme skoro 500 dětí, je mi to potom líto, ţe ty děti… přijde mi, ţe ty děti, které 

chodí do velké školy, jsou pomalu bity na tom, ţe chodí do velké školy z města, 

kolikrát ty podmínky na té vesnici jsou… já jsme na vesnické škole učila, takţe 

vím, jaké tam jsou i moţnosti a kolik těch peněz… i ta škola dostává, ţe vlastně 

jsou na tom rovnocenně, jako velká škola a nechci tím, jako… (Olga, odst. 30) 
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Někdy mi ti přijde to šetření prostě na místě je… prostě nechceme dopadnout 

jako třeba v Řecku, kde si za to Řekové za to mŧţou sami, dvanácté a třinácté 

platy… já přece pracuji 12 měsícŧ a ne 14. Takţe nechápu, proč bych měla 

dostávat třináctý a čtrnáctý plat. (Olga, odst. 30) 

I: Taky jste říkala, ţe vám chybí ty finanční prostředky? V: Ne pro mě 

(vzrušeně). Já kdyţ si to tak vezmu, tak neměla bych to tady říkat nahlas, ale 

vzhledem k tomu jaký jsou tady platy, ţe ve fabrice mají 8 tisíc, moje 

kamarádka co tam dělá bere 8, 10 tisíc, kdyţ vidim, co berou jinde, tak já na to 

kolik oddělam, já mam o tři hodiny míň úvazek, protoţe dělam výchovnýho 

porace, takţe já si odučim 18 hodin, plus čtyři hodiny suplování, pokud 

kolegové chybí a kolem těch 20 tisíc si vydělam. Takţe já kdyţ pudu jinam, tam 

si to nevydělam. (Hana, odst. 32) 

Samozřejmě, ţe by se mi super hrubá mzda líbila, pcháá, komu by se nelíbila, to 

by bylo o něčem jinym, ale mŧţe bejt hŧř, já kdyţ budu bez práce, tak dostanu 

3178 Kč a mŧţu se jít klouzat. (Hana, odst. 34) 

Ale já si řikam, hlavně aby se to nepodepsalo na dětech, na tom poslání, které 

člověk má, jestli za to dostanu o 100 Kč míň nebo víc, to si myslím, ţe proto to 

nedělam, dělam to proto, ţe jsme si to vybrala, jako své poslání, jako svŧj úděl, 

protoţe kdybych to tahle měla brát, tak to člověk kolikrát přijde do třídy a ty 

děti, vás tak vytočí do nepříčetnosti, to by se člověk sbalil a odešel okamţitě. 

(Olga, odst. 32) 

Takţe já si myslim, ţe to říci, dobře dostanu 30 tis., tak kvŧli těm penězum tady 

zŧstanu… To přece, buď vás to povolání naplňuje a baví vás a nebo… Nemá to 

cenu dělat jenom proto, ţe za to dostanu dobrou odměnu. Samozřejmě peníze 

jsou motivace velká, ale já si myslim, kdo na to na to povolání mít nebude nebo 

se na to necítí, tak to dělat nebude i kdyby ty peníze tam byly…(Olga, odst. 32) 

Bohuţel tady těch chvil, kdy člověk má radost z práce ubývá a těch druhých, 

těch negativních přibejvá. Ale není, protoţe by děti byly horší, ale… nevim 

no… Někdy je toho na nás moc a myslim, ţe to ocenění tý naší práce, nemyslim 

tim z vedení, z našeho vedení, ale celkově ať uţ jsme se bavili, o tom 
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ministerstvu není takový, jaký by mělo bejt. (Jaromír, odst. 40) 

Takţe to je tahleta věc, co se děje na ministerstvu nějakou dobu, mě nebaví 

sledovat, co se děje v politice, ať uţ je na ministerstvu školství nebo kdekoliv 

jinde, takţe já kdyţ to slyšim, tak radši odcházím od televize…. Není to dobrý 

asi tak. (Jaromír, odst. 24) 

Jo, je to strašný, je to strašný a to si řikam, ţe takovejhle bordel je ve školství, 

kde vysloveně záleţí, co jako… jestli chcete jít proti svýmu svědomí, tak nejste 

placená nijak, například máš dohled, tzn., ţe v tý třídě ste, teoreticky, kdyţ se 

řekne dohled, tak tam teda budete fyzicky přítomná a koukáte… Jak byste 

takhle přetrpěla s dětma, těm se musí něco udělat, musí se pro to něco připravit, 

ať uţ je to hodina ta nebo ona a placený nic není. (Anna, odst. 20) 

I: Jak na vás teď pŧsobí, to co se děje na ministerstvu, ţe ministr odstoupil, teď 

to testování…? Já si myslím, ţe furt jsme na tom dobře podle jinech profesí. K: 

Ne, to si myslim upřímně. (Marie, odst. 35, 36) 

I: Já jsem to spíš myslela, takţe, já kdyţ někdy čtu UN… (skočí do řeči) P: Já 

uţ je radši nečtu…I: někdy z toho mám stres… P: Určitě, určitě jo. (Olga, odst. 

31, 32) 

Ale, co se týče toho od toho ministerstva tam, tam pracovali lidi určitě u 

zelenýho stolu a moc tady tu situaci v těch školách neznali. Prostě něco 

vymysleli, někdo něco vymyslel a …(Jana, odst. 9).  

Kdyţ jsem změnila svoje názory, kdy sem si začala váţit kaţdýho dne (s 

důrazem), je to, ţe mně před čtyřmi lety diagnostikovali rakovinu plic 

a skončila jsem na pŧl roku s prací a byla jsem v Motole na operaci a naštěstí to 

nebylo zhoubný. Takţe sem sekla s kouřenim, se všim, takţe takovýdle věci 

nezajímaj´. Ale věnuje se hodně právě týdle práci pro ty děti a tak, protoţe jsme 

zjistila, ţe tady nemusim zítra bejt. To jsou takový rány, kdy si říkáte, mě 

ţádnej ministr nemŧţe rozházet, ţádnej Kalousek mi nestojí ani za to, abych na 

něj plivla. (Hana, odst. 43) 

Co mŧţu dělat. Ale zaplať pánbu, ţe ráno vstanu, du sem, tady se hned 

rozčílim… oni si tady lehají, takţe já řvu hned po ránu, ale ste v úplně v jinym 
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světě, ten vás pohltí. Já zapomenu telefonovat rodině, já zapomenu, co jsem 

slíbila, aţ přijdu domu, protoţe tady máte pořád něco. To já si taky uvědomí 

v pŧl čtvrtý, kdyţ du domu, musim si dojít na záchod, protoţe od rána jsme 

nebyla, protoţe vás to nenapadne. (Hana, odst. 40) 

I: Jak na vás pŧsobí teď co se děje na ministerstvu? V: Chcete říct upřímně, co 

si myslím, mě je to jedno, oni mě v podstatě sice vyplácejí peníze, ale mě to 

mŧţe bejt jedno, já se snaţím pro ty děti něco udělat. Oni ne. Oni se v podstatě 

nesnaţí udělat nic pro mě. (Hana, odst. 31) 

Takţe podivejte se, já si osobně po těch letech, jestli tam bude Pepík nebo Petr 

(…). Já to nezměním, já se budu starat o to, co změnit mŧţu, takţe optimismus, 

optimismus, ten budou potřebovat do ţivota, jako blázen a řikam změnit to, co 

se změnit dá (…). Takţe myslim si, ţe mi bude mnohem prospěšnější, kdyţ se 

budu starat o svý přípravy na zejtra neţ se starat o nějakýho pitomýho Dobeše, 

s prominutim. (Hana, odst. 31) 

Protoţe znám poměry jinde nebo, ono co se děje na ministerstvu to my 

neovlivníme a mŧţe bejt ještě hŧř (smích), ţe jo. Kdyţ se kouknu na sebe, tak 

furt nadbytek. Ne, ţe bych nechtěla přidávat, ale tak nějak to beru, kdyţ to je 

třeba no tak to asi musim udělat. Dneska je třeba váţit si toho, ţe má člověk 

takovouhle práci, kam chodí trochu rád. (…) Jsou země nebo okolí, kde na tom 

jsou hŧř, kde zase jsou učitelé líp postavený a někde je to celkově hŧř. Ještě furt 

to zvládáme. (Marie, odst. 35, 36) 

I: Já třeba kdyţ čtu UN, tak z toho mám stres, tak uţ to radši nečtu. K: Nó 

(nadšeně), já taky, já uţ jsem se naučila zase řešit ty dŧleţitý věci a taky dokuď 

to funguje, nebo tak myslim, není moţnost to nějak předělat, tak se to 

v takovejch vlnách všechno opakuje, to uţ tu všechno bylo… i ty problémy, ty 

uţ tu byly a zase přijdou a zase bude další takovejhle člověk…(Marie, odst. 37) 

Necham to plynout a asi si uvědomuju, ţe jsou na to lidi mnohem hŧř… okolo. 

Takţe já asi nemŧţu do takovejhle věcí zasahovat a furt si myslim, ţe v tom 

školství, nebo jak státní zaměstnanci vŧbec máme jako lepší postavení…(Marie, 

odst. 38) 
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Emoční klima a zpětná vazba 

Zpětná vazba od žáků 

Třeba v rámci, toho VKZ pro je takový pozitivum to, ţe ty děti si s vámi rádi 

povídají, a řeknou vám věci, které by hned tak někomu nepověděly a kdyţ 

člověk získá tu jejich dŧvěru a to je pro mě takový docela dŧleţitý, kdyţ mají 

nějaký problém, tak se nebojí přiznat, protoţe vědí, ţe to řešim s nadhledem a 

ne s nějakou záští, ţe prostě oni vědí, ţe nemam nějaké oblíbené, neoblíbené 

ţáky, ţe prostě to vţdycky řešim s nadhledem, nad věcí, konstruktivně, abych 

nikomu neublíţila, všechny vyslechnout a děti to doufám, ţe vědí, ví ţe to 

takhle je, pro mě je ta zpětná vazba. (Olga, odst. 26) 

No tak, pro mě zpětná vazba je to, kdyţ to děti při hodině baví a kdyţ si 

připraví na příští hodinu pěknej domácí úkol, nebo udělaj´ pěknej referát z toho, 

co jsme probírali. (Jaromír, odst. 16)  

U témat, který zrovna i ty starší chytí, ať to bude dam příklad stravování 

v McDonaldu, a pustim jim hodinu a pŧl film, kterej kouskuju, aby to viděli 

navíckrát, tak je to baví, protoţe se jich to týká, konkrétně, takţe asi,jo, určitě 

zpětná vazba nějaká je, vidim to sám, co je dobrý a co je spatný. (Jaromír, odst. 

16) 

I: Dostáváte zpětnou vazbu třeba od kolegŧ, ţákŧ? Z: No to je jasný. Jasný, jak 

od těch který vyšli, tak od těch který tu jsou. Ty tu sou, tak ty sem právě teďka 

říkala, tohle přece byla zpětná vazba jako bejt u toho šesťáka a ty co vyjdou tak 

tam je to jasný, kdyţ přijdou na střední školu a tu chemii uměj´, tak to je dar, ţe 

to vyuţili a nestrávili jsme tady čas zbytečně. (Anna, odst. 16) 

Samozřejmě si vţdycky řekneme, jakým zpŧsobem třeba, někdy se stane, ţe tu 

třídu převezme někdo po vás, někdo jiný a kdyţ vám řekne, ty děti byly dobře 

připravené, tak to je pro vás vizitka, nebo potom, kdyţ děti jsou z devátého 

ročníku na SŠ, děti přijdou a řeknou, byl jsem dobře připravený na ten předmět, 

to samozřejmě člověka těší, kdyţ ty děti řeknou, ţe nemají problém na SŠ. 

(Olga, odst. 26) 
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Vztahy s kolegy  

Kdyţ se třeba dělá projekt, tak je to třeba náročnější, i kdyţ já jsem chtěla dělat 

nějaký projekt, tak taky třeba zašla za kolegyní, třeba z výtvarky a řekla jsem jí, 

hele budu dělat tohle, hodilo by se mi, kdybys z výtvarky udělala tohle, a ona 

říká, jo supr, to jsem ráda, máme témata, propojíme to a bylo to skvělý (Olga, 

odst. 3) 

Od učitelŧ… tady si povíme, jak to tady všechno je, samozřejmě někdo 

komunikuje víc, někdo míň, ale my třeba v rámci tří matematiky, jsme tu tři 

matikáři, my opravdu diskutujeme (smích) pomalu přestávku co přestávku 

(smích). I: Je to pro vás dŧleţité? 

P: Jo, pro mě určitě (smích), tak člověk získá náhled na ty děti, tak protoţe 

většinou třeba v těch třídách, vy neučíte matematiku, ale jiný předmět, víte, jaký 

máte náhled na ty děti, kde si máte dát pozor, takový to, tamta třída, to se zase 

těš, dneska byly takový a makový… (Olga, odst. 26, 27) 

Takţe tohle my si tady řekneme a já si myslim, ţe tohle je dŧleţité, my máme 

sborovnu, ţe všichni sedíme v jedné sborovně, samozřejmě učitelé na prvním 

stupni, ty jsou ve svých třídách, kde je výchovný poradce a… Takţe, my 

sedíme v té sborovně všichni, takový to sezení někde mimo, tak bych si ani 

neřekli co a jak, jak třeba ty děti, jestli mají nějaký problém, ve známkách, 

takţe my si tady mŧţeme krásně všechno povědět (smích). (Olga, odst. 27) 

I: Radíte se někdy s kolegama, o tom co budete učit. K: Hmm, hmm, máme 

hodiny, kdy sedíme spolu, většinou ve sborovně, a probíráme, co a jak, kdy to 

děláme, jestli uţ to děláme a na čem to tam vázlo v tej třídě. I: Je to pro vás 

pomoc? K: Je, to je strašně dŧleţitý. (Marie, odst., 26, 27) 

I: Potom dostáváte nějakou zpětnou vazbu třeba od rodičŧ, nebo pani ředitelky 

(…). K: (…) Dostávam ji hlavně od těch kolegyň, kam jsou dál, takţe to si 

zpětně potom říkáme, co a jak. (Marie, odst. 28) 

Hm, my si tady dost, dost radíme, se tady scházíme a povídáme. (Marie, odst. 

48) 

I: Radíte se s někym, jak máte učit, nebo co učit, nebo tak? Z: No tak především 

se doma s muţem. To je taky učitel, to je takový hlavní. (Anna, odst. 31) 

Tam se to musí hodně prokonzultovat i ve sborovně, jestli někdo má nějakej 
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problém a pak to řešit zvlášť. (Anna, odst. 37) 

 

Vedení školy 

Čim víc bude ustrašenej ředitel, tim máte mnohem víc ty křídla přistřiţený, čim 

víc ten ředitel vám věří, máte s nim dobrej vztah, tak si mŧţete víc  dovolit, ale 

musí ona vidět ţe v první řadě je tady zájem o ty děti, ţe to neděláte pro své 

pohodlí, ţe ste ochotná i ten volnej čas obětovat, ţe ty děti z toho něco maj´. 

(Hana, odst. 23) 

Já vţdycky jsem měla nějakou tu akci, tak jsem přišla za pani ředitelkou, jestli 

mŧţu udělat v rámci, protoţe učim VKZ, to byl rodinná výchova, takţe učim 

rodinku, a kdyţ jsme dělali projekty a to je potřeba se domluvit a musely se 

přehazovat rŧzné hodiny, jestli to tak mŧţu dělat, pani ředitelka to vítala. (Olga, 

odst. 3) 

Ale tady teď je ta atmosféra jiná a je to funkce toho ředitele, tady musí bejt 

s těma dětma nadhled, denně bych řešila tisíce případŧ… Takţe to ne, to člověk 

musí bejt nad věcí, to my tady máme. Co si vzpomenu, to mŧţu, jedeme třeba 

tři na školení, nebo s dětma jedu k soudu se podívat nebo teď jsme byli ve 

sněmovně, ale musí to bejt k věci. (Hana, odst. 25) 

I: Myslíte, ţe máte dodatečnou podporu v tý nový koncepci vyučování od těch 

oficiálních struktur, jako je ministerstvo…? V: Kromě peněz ano. Já kdyţ jsem 

poţádala pani ředitelku, kdyţ jsme dělali tu šikanu, abychom mohly jet za 

panem Koláře, tak jsme tam mohly jet tři a z jinejch škol se divili, jako, ţe nás 

je tolik. (… ale co se týče učení a toho, co si učim já, tak ano cítim se v tom 

jako ryba ve vodě. Musím říct, ţe ačkoli učim tak dlouho, tak se těšim do školy. 

(Hana, odst. 29) 
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ŠVP 

Tvorba ŠVP 

Přístup k ŠVP 

Já popravdě řečeno musím říct, ţe jeden z těch starších a konzervativních a 

musím říct, ţe jsme ze začátku moc nevěřila, ţe to bude mít tolik pozitiv, jako 

jsem četla, kdyţ jsem četla Učitelské noviny. (Jana, odst. 1) 

Takţe já jsem k tomu fakt přistupovala skepticky. Aţ úplně na konci, kdyţ 

jsme museli tak jsme dělali a protoţe tehdy ten sbor byl sloţenej, bylo nás pŧl 

na pŧl. Ty učitelé jestli to vnímali podle mě, nebo jestli to vnímali podle sebe, 

tak jsme to vnímali stejně. (Jana, odst. 2) 

Ta (odmlka) kreativita těch učitelŧ měla bejt vidět v tom, ţe tady máme nějaký 

pravidla všichni stejný, ale ten učitel by si tu látku měl přizpŧsobit sobě, ţe by 

si dělal projekty to všechno, ale aby to šlo posloupně za sebou. (Jana, odst. 4) 

Takovej zbytečnej to byl podle mě chaos. Zbytečná práce, to se nechalo 

pozměnit ty osnovy, dneska oni uţ to vidí, já nevím, jestli víte. Pan ministr, 

který odstoupil, vyhlásil, ţe budou dělat jakoby pro všechny… uţ u některých 

předmětŧ s tim začli i kdyţ je to třeba doporučené. (Jana, odst. 9) 

Takţe, kdyţ to začalo, před těmi x lety, kdyţ se začalo vytvářet ŠVP, tak pani 

ředitelka přišla za mnou, protoţe měla to přesvědčení, ţe by se mělo něco 

změnit, nebo ţe budu ta, která je pro nějakou změnu. Takţe já jsem to brala i 

tak, ţe jsem ráda, ţe něco takovýto je, ţe se mŧţu víc realizovat. (Olga, odst. 1) 

Ale jinak já si myslím, ţe já to kvituju docela s povděkem, ţe to mŧţu dělat. 

(Olga, odst. 1) 

I: Takţe bych spíš řekla, ţe pro vás ta reforma je pozitivní…P: Ano…I: Ţe se 

mŧţete vyţít (smích) P: Já se vybiju přímo. (Olga, odst. 52, 53) 
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Jinak k tomu budou přistupovat ty starší učitelé, který maj´ zaběhnutej nějakej 

svŧj systém, takţe kdyţ mně to funguje, tak proč bych to měnil, ale jsou 

učitelé, kteří řeknou, ale mně to nefunguje a já chci změnu a ta změna je teď 

moţná. (Olga, odst. 2) 

To je takový vosí hnízdo. (Alena, odst. 1) 

Jak já mam svŧj názor nějakej, ale to neznamená, ţe ho maj´ všichni takovej, to 

je tak vţdycky, do toho se promítá rŧzný soukromý záţitky a i ten mŧj věk, 

kdyţ budete mluvit s někam mladšim, tak třeba ten názor bude mít jinej. Já uţ 

jsem stará učitelka, tak uţ sem zaţila rŧzný takový věci, který se v školství děly 

od mnoţin, přes rŧzné jiné věci, takţe jako nevidim v tom, ţádnej… 

světobornost ţádnou. (Alena, odst. 2) 

Jsme to udělat museli, coţ byl první takovej okamţik, ţe jsme museli 

skousnout, ţe to udělat musíme, i kdyţ si o tom myslíme, co chceme. (Alena, 

odst. 3) 

Kdyţ se to potom vezme kolem a kolem, tak je to prostě černá mŧra. (Alena, 

odst. 4) 

Ten vývoj by stejně se posunul někam do těhletěch rozměrŧ, protoţe by tak 

prostě vyplynulo a ţe kdyby to nebylo ŠVP, tak by se to jmenovalo jinak, nebo 

by vŧbec nemusel ŠVP bejt. Já si myslim, ţe s tim nesouvisí, ţe ten vývoj jde 

vpřed, ţe ta škola by se musela otevřít veřejnosti, nebo těm rodičŧm a musí. 

(Alena, odst. 10) 

Já prostě si pořád myslim, ţe by to prostě ten vývoj přinesl stejně, takhle je to 

daný shora (Alena, odst. 23) 

Pak ten ţivot to všechno udělá jinak, ale musí bejt někde v tej škole daný 

mantinely, i pro ty učitele i pro ty děti. Todleto (ŠVP) je moc rozvlátý. (Alena, 

odst. 31) 

ŠVP jsem udělal jenom proto, ţe jsem musel ho udělat, měl jsem s tim spoustu 

trápení, spoustu práce, teoretizování. (Jaromír, odst. 1) 
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Samotné vytváření ŠVP 

Takţe někdy právě otázku nějakýho ŠVP a rŧznejch těch… si myslim, ţe jsou 

druhořadý. (Jaromír, odst. 4) 

Pro mě je oficiálně, nevim moţná, ţe se o tom zmínila pani ředitelka, v tom 

ŠVP nevidim něco extra, ale vzhledem k tomu, ţe nejsem asi tak velkej 

odborník na tyhlety otázky a baví mě jiný věci neţ sestavovat ŠVP. (Jaromír, 

odst. 21).  

Ne já jsme špatnej příklad toho, s kterym bys měla mluvit o ŠVP. Vzhledem 

k tomu, ţe já jsem  tělocvikář a člověk přes sport tak mě tyhlety věci, který jsou 

hlavně teoretický, tak my nejsme spolu kamarádi. I: Čili je to pro vás ještě vo to 

náročnější. O: Určitě. (Jaromír, odst. 35, 36) 

Tak jsme si udělali několik sezení, kde jsme si řekli, co budeme měnit, co 

budeme mít v těch jednotlivých předmětech. (Jana, odst. 2) 

A ono nešlo udělat úpravy nějaké ohromně velké, jenom nějaké, kde se zdálo 

češtinářŧm, ţe ta látka je příliš obtíţná z tý jazykovědy a tyhlecty věci, ţe je 

příliš obtíţná, tak ji vynechali. Ale jako všechny ostatní úkoly, které byly 

v učebních osnovách, tak se vlastně zakomponovaly do ŠVP a v tom RVP jsou 

taky. (Jana, odst. 2)  

To jsme neměnili a musím říct, ţe jsme neměnili ani v ostatních předmětech, ţe 

se neměnil příliš počet hodin. Nechali jsme to. Jsme základní škola, 

poskytujeme základní vzdělání, tak aby z toho nějaký předmět vyčníval, tak 

z toho teda nevyčnívá. (Jana, odst. 13) 

Měli jsme vţdycky sezení, nejprve obecný, co všechno to musí obsahovat, atd. 

Kaţdý abychom si rozmysleli v rámci svých předmětŧ, co bysme kde, jaká 

hodinová dotace, co bysme kde… A pak jsme to samozřejmě museli skloubit… 

(Olga, odst. 10) 



 

 

148 

 

Samozřejmě hlavní slovo tady měla paní ředitelka s paní zástupkyní, ty byly ty, 

které to dávaly dohromady a hlavně musely přihlídnout k tomu, kdo co učí, 

abychom v rámci těch předmětŧ, které tady jsou… abychom nenabízeli něco, 

kdyţ tu nemáme vyučujícího, a aby se to skloubilo, aby jeden vyučující neřekl, 

já budu učit to, to, to… a pak neměl 40 hodin (smích). (Olga, odst. 10) 

Velký podíl má tady pani zástupkyně, která tady dávala tu technickou stránku 

dohromady a pani ředitelka, ta dělala tu omáčku, ta je potřeba a my učitelé ji 

zase moc neumíme, třeba po tý stránce toho vedení, to my učitelé do toho zase 

aţ tak nevidíme, to měla starosti pani ředitelka s pani zástupkyní a my uţ jsme 

dělali ty věci ke konkrétním, jednotlivým předmětŧm, eventuelně projektŧm 

atd. (Olga, odst. 11) 

Ono se samozřejmě muselo vycházet z toho, co máme dáno, co jsme měly dáno, 

a řekly jsme ano, tohle fungovalo, proč bysme to měnili, funguje to, jsme takhle 

spokojený, takţe se to pouţil. (Olga, odst. 11) 

Muselo se samozřejmě říci, přednější je čestina, matematika, cizí jazyk, takţe to 

aby bylo prioritou, takţe třeba v 9. ročníku, tam jsme automaticky… Běţně je 

třeba 4 hodiny českého jazyka, matematiky, v jiných ročnících, v devítce jsme 

řekli posílit, nevíme, budou někdy dělat přijímací zkoušky a bude se jim ta 

hodina navíc třeba hodit. (Olga, odst. 12) 

Pak byl RVP, kterej jsme museli, nějakym  zpŧsobem projít, seţvýkat a museli 

se s nim seznámit, domluvili jsme se, ţe budeme mít koordinátora nebo 

koordinátorku, (…) takţe ty koordinátoři, nebo ta koordinátorka, byla na 

školení, tam se potom dověděla, ţe je skoro lepší, kdyţ jsou ty koordinátoři dva, 

ţe se mŧţou trochu podpořit, protoţe sám voják v poli, to má vţdycky horší. 

(Alena, odst. 6) 
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Metodické vedení 

I: Kdyţ jste sestavovali ten plán, věděli jste jak na to? Měli jste nějaké 

metodické vedení? P: No, to jako jsem měla na starosti já, já jsem tady byla ten 

koordinátor, já jsem měla říct, tohle tady být mŧţe, tohle nemŧţe, tady si s tím 

mŧţeme pohrát, tady máme nějaký ty disponibilní hodiny, tam jsme si řekly, co 

bysme chtěli k tomu svýmu. (Olga, odst. 12) 

I: Máte nějakou podporu oficiálních struktur, jako třeba ministerstvo a tak? K: 

Teďko uţ to neděláme, ale kdyţ byla. Ale kdyţ se to dělalo, tak byla, to bylo 

školení, chodilo k tomu spoustu papírŧ, byly na to třeba ty volný dny, my jsme 

chodily, kdyţ byly ty ředitelský volna. Tak jsme to tady dělali, to si myslim, ţe 

toho kolem bylo dost. Na to se asi uvolní ty školení a dokumenty, který k tomu 

Museli jsme teda do toho nějakym zpŧsobem kousnout, tak jsme postupovali, 

podle těch doporučení, který přinesli, tzn., udělat si SWOT analýzu školy a 

z toho vyjít, potom ty silný a slabý místa zmapovat, pokusit se dohodnout na 

tom směrování školy, jakým směrem se bude škola ubírat, stanovit si nějaký ty 

prioritní témata, po kterých se bude škola ubírat, takţe potom tomletom, po 

těhletěch aktivitách (…). (Alena, odst. 3) 

Tak jsme se domluvili, ţe budeme se zaměřovat na výuku cizích jazykŧ a na 

výuku výpočetní techniky, tyhlety dva směry, ţe budou takový stěţejní, pak 

jsme řešili učební plán, protoţe tam jsou ty disponibilní hodiny, tak kam je dát, 

kam je nedat, který ty věci posílit, no tak kdyţ uţ jsme si jednou stanovili, ţe 

jazyky, tak jsme posílili samozřejmě výuku jazykŧ a tu výpočetní techniku jsme 

tam nandali těm dětem z disponibilních hodin, co nejvíc. (Alena, odst. 3) 

Vzhledem k tomu, ţe jsem občankář, teda učim občanku a tělocvik, tak ty 

hlavní… ty otázky a ty hlavní body byly určitě na kolegyních a kolezích, takţe 

já samozřejmě jsem taky přidal svoji trošku do mlýna, ale tvořil se určitě 

sloţitě, museli na tom spolupracovat všichni dohromady, nebylo to dílo jenom 

jednoho člověka, nějaký já jsem vytvořil tohle, takţe museli jsme všichni 

dohromady, kolektivně, samozřejmě někdo víc, někdo míň. (Jaromír, odst. 5)  
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přišly a tak… Takţe to si myslim, ţe bylo dost. (Marie, odst. 34) 

I: Kdyţ mluvíte o tom chaosu, ten chaos je v tom, jak to probíhá, nebo je v tom, 

ţe nevíte přesně, co máte dělat? K: to my víme, co máme dělat. (Jana, odst. 5) 

No, to jo, na to bylo školení, těch školení bylo dost, si myslim. Pak taky, kdyţ 

jezdíme, třeba na to školení, kromě těch školení, tak jsme si zase řikaly, ty grify 

mezi sebou, učitelky. Jo a radily jsme se z jiných škol, to já si myslim, ţe jo, ţe 

informací, bylo dost. (Marie, odst. 9) 

I kdyţ se někdo… asi snaţili, ale ten to záleţelo na tom, na jaký školení sis 

naběhla, tam to záleţelo vysloveně jako ze svý inciativy, kam jste se přihlásila. 

Mně se teda podařilo úţasná chemie, na těch, kteří si mysleli, to samý, co já. 

Pomohli, coţ bylo úţasný, autoři učebnic. (Anna, odst. 18) 

My jsme věděli, ţe se máte sejít. Ale ţe by to bylo nějaký … (odmlka). No 

takhle určitě semináře na to nějaký byly, ale to se mně zdálo taky… Byly jsme 

na jednom a to mně stačilo. Protoţe potom se nabalí agentury, který se tim 

začnou zabývat a teď vám to začnou vysloveně nutit, jo, ţe uţ člověk ani nemá 

chuť. Protoţe ví, ţe uţ to udělat musí a udělá to stejně nakonec podle nějakýho 

svýho selskýho rozumu (Jana, odst. 9) 

 

Práce koordinátorů  

Já jsem koordinátor, tak jsme jela na školení a tam jsem dostala instrukce, jak 

to má vypadat, jaká má být podoba, co všechno to musí obsahovat, co je 

povinně a kde máme tu moţnost se sami rozvinout, co bysme rádi, co bysme 

chtěli (Olga, odst. 10) 

Paní učitelka Ptánková, totiţ jezdila na to školení a to byl člověk, který tomu 

fakt rozuměl, ona je matikářka, ona má úţasnej, to, co zas nemáme my 

jazykáři, prostě je racionální, rozumíte, prostě to dá do škatulek a všechno nám 

vysvětlila zaplaťpánbŧ… Jí děkujeme za to, ţe jsme se v tom vyznaly a já s její 

pomocí jsem trochu pronikla do té němčiny. (Hana, odst. 9) 
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Olina mi okamţitě dala, řekla ne ne, takhle to není myšlený. Ona jezdila na ty 

porady a věděla jak přesně to nasadit. (Hana, odst. 16)  

To byl koordinátor, kterej tady byl k nezaplacení, pokud dostala za to 

ohodnocení, tak si kaţdou korunu vopravdu zaslouţila. (Hana, odst. 17) 

Všem, kdo chtěl, skutečně já si mysli, ţe ta se doma neobjevovala, protoţe vim, 

ţe za ní chodily i holky z národky, vŧbec chemie přírodopis, ne ţe by to uměla 

jako jim napsat, ony nepotřebovaly, říct co mají učit, ale dát to dohromady 

s těma kompetencemi a vlastně všechno to proplést. (Hana, odst. 18) 

Jel (koordinátor) na školení a tam zase načerpali nějaký znalosti a postupy, 

postřehy a nápady. (Alena, odst. 3) 

No, my jsme se řídili těma informace, co měly ty koordinátorky, ony měly 

rŧzný ty setkání těch koordinátorŧ, tam načerpali… jak bych to řekla, moudra, 

jak nejlépe je postupovat. (Alena, odst. 11) 
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Zařazení kompetencí/očekávaných výstupů do ŠVP 

Ale měla jsme k tomu, upozorňuju, ţe jsem to nedělala sama, ale ty klíčový 

kompetence jsem si pomáhala do toho zasouvat podle toho programu, kterej uţ 

byl hotovej. Protoţe to opravdu, to je těţký. To, kdybych to dělala třeba sama tu 

občanku a volbu, tak jsme asi si šla pro špagát na pŧdu, protoţe je třeba, aby 

tomu opravdu člověk rozuměl.(Hana, odst. 11) 

Rozhodně řikam, ţe tohle napsat bylo strašný (důrazně), ţe budu učit 

trojúhelníky, jsem věděla, a budu chtít, aby ho děti uměly narýsovat, to taky, 

teď jsme se ale musela rozhodnout, co dam, ţe umí, to bylo to nejhorší. (Alena, 

odst. 31) 

Vo tom, co v tom ŠVP bude, to nám bylo všem jasný, co se budou učit v matice 

v pětce, šestce, v sedmičče, to prostě je jasný, v tom se toho nedá moc 

vymyslet. I: Takţe tam bylo takový těţký … (skočí mi do řeči). Š: No, no, jako 

ty kompetence, spárovat s nějakym tim učivem. (Alena, odst. 14, 15) 

I: Ještě tam všude vepsat ty kompetence. O: To bylo úplně nejhorší a já jsem 

člověk… já hlavně hlavně na praxi, jít a vzít děti někam do přírody a udělat jim 

branej závod, nebo udělat soutěţ a teď musim tvořit takovýhle věci hodně 

teoretický, proto tohleto prostě neni, tohleto je otázka pro někoho jinýho, kdo se 

tím zabejvá víc a… (Jaromír, odst. 8) 

Já bych řekla, ţe ta němčina, náročnější protoţe tady, kdyţ máte člověka, který 

ty kompetence naprosto ovládá a hned to prostě ty myšlenky jdou dohromady, 

napadnou ji ty témata, který spolu souvisí, takţe já vim, ţe ta multikultura je 

strašně dŧleţitá ale mam na to zase jinej názor, kterej nemŧţu do toho plánu 

dát, tak jak já si myslim, takţe v tomdletom směru, byly ta němčina těţká. 

(Hana, odst. 16) 

Ne ţe by to uměla jako jim napsat, ony nepotřebovaly, říct co mají učit, ale dát 

to dohromady s těma kompetencemi a vlastně všechno to proplést. (Hana, odst. 

18) 
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Zvýšené nároky 

Nevím, co uslyšíte od těch ostatních, ale já jsem přesvědčená, ţe to bylo 

zbytečný, ţe celej tenhleten proces byl zbytečnej. Zbytečně se vyčerpaly…, teď 

všichni byly zbytečně naštvaný, zbytečně se vyčerpali sílu lidí na to, ţe jsme 

teda to dávali dohromady, ţe jsme se museli sejít a museli jsme to dávat 

dohromady. (Jana, odst. 7) 

I: Hmmm, to muselo být strašně náročný. K: Náročný. (Jana, odst. 8) 

I: To muselo dát strašně práce! K: No to dalo (s důrazem). To práci dalo. 

Strašně času, strašně práce no a vlastně (odmlka), kdyby to někdo udělal 

nahoře, místo aby vymysleli, ţe si to kaţdý vytvoří podle RVP (Jana, odst. 16) 

Naťukat to do toho počítače, ţe ten čas jsme nad tim strávily. (Olga, odst. 17) 

Já teda musím říct, ţe mě se ta práce nad tím, ţe člověk stráví čas něco na víc, 

tak si říká, jeţišmarjá, člověk ani nemá pořádně čas, aby si připravil to svoje, 

samozřejmě doma, rodinné věci. (Olga, odst. 20) 

I: Mně to přišlo hrozně těţký to vytvářet. V: Ano. Na tom skutečně, my jsme se 

tady scházely denně a no to eště my s Olinou jsme byly docela takový pruţný, 

ale ty národkářky, co musely vyrábět, kaţdou hodinu matiky a kaţdou hodinu, 

kaţdýho předmětu, vlastně si to dávat dohromady společně, protoţe to jsou 

paralelky, tak tady nad tim strávily času, ještě podstatně víc. (Hana, odst. 12) 

Jako kaţdej teda se na tom nějak podílel, uţ jenom to podílení se na tom, to 

bylo x odpolední tady vysedávat, takţe to nový uţ vlastně tím vzbudilo odpor, 

to vlastně stálo spoustu volnýho času a spoustu práce navíc. (Alena, odst. 11) 

Takţe to pro ty učitele byla taková docela práce, docela zdlouhavá a sloţitá, 

kdyţ my jsme to opravdu pojali podle těch doporučení, ţe jsme se to opravdu to 

snaţili tvořit, ţe jsme neotevřeli internet a neopsali pilotní školu. (Alena, odst. 

14) 

I: To asi muselo bejt strašně náročný co? O: Pro mě šíleně! (Jaromír, odst. 7) 

I:  No, já si myslim, ţe to muselo bejt strašně práce navíc…O: No zmínil jsem 

se pro mě, tolik práce asi ne tolik, jako pro ostatní, ale i tak (s důrazem) toho aţ 
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takhle (ukazuje nad hlavu). (Jaromír, odst. 22) 

Tak potom nastala taková ta mravenčí práce, ţe jsme jaksi se dohodli na těhle 

zásadních věcech, ale pak se musela vytvořit ta náplň, toho ŠVP, no tak tam 

nám nejvíc dělaly problémy ty technický věci, jako neţ jsme si řekli, ţe to bude 

v tabulce a v tej tabulce se to bude psát takhle a bude se to psát timhle písmem, 

to bylo nejstrašnější, musim říct, vymyslet, ţe se budeme učit v 6. třídě o 

trojuhelníku, to věděl kaţdej, ale tydlety věci vokolo, ty technický (…). Takţe 

tahleta práce, taková ta editorská, to pro nás bylo to nejstrašnější. (Alena, odst. 

3) 

Teď na to počítači, ten, kdo na ně nebyl zdatnej, tak pro něj to bylo úplně… 

(Olga, odst. 17) 

To, co chceme, to my jsme věděli, to my jsme se domluvili snadno, ale tohleto, 

to potom sedět u toho na tom počítači to sepisovat, dávat to dohromady, no 

kdyţ jsme to dali dohromady, pak jsou další zase změny, tak se to zase muselo 

předělávat, takový rŧzný. (Alena, odst. 4)  

Tak se to teda dávalo dohromady, nejhŧř s počítačem, to jsem jako je asi rvala. 

(Anna, odst. 3) 

A furt jako ta práce s tim počítačem, já mam na to takovou tu myšlenku, počítač 

mě uvidí, řekne hele Zpatná chcípnu (smích). (Anna, odst. 10) 

Ocenění 

Tak jako ve školství je to prostě nedoceněný (s důrazem). Vŧbec jsme to 

nemohli docenit. Vŧbec jsme to nemohli ocenit. (Jana, odst. 8)  

Na učitele jsou kladený nároky hodně veliký, musí prostě pořád jít v před, ale to 

finanční ohodnocení, tomu neodpovídá. (Alena, odst. 6) 

Vlastně stálo spoustu volnýho času a spoustu práce navíc a vlastně zadarmo, 

zase kdyţ to řeknu, úplně blbě, v ţádnym podniku, by nikdo nepracoval přesčas 

a zadarmo, ţe jo. To je úplně taková, moţná, ţe to zní hloupě, ale ten učitel to 

udělá, protoţe mu nic jinýho nezbejvá, ale je z toho „nadšenej“, potom uţ 

samotnej vztah k tomu, je takovej jakej je. (Alena, odst. 11) 
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Tvorba plánu učiva 

Samotná tvorba plánu učiva 

Takţe rozsah hodin jsme zanechali v dějepisu, tak jak byl.(…). Jsme základní 

škola, poskytujeme základní vzdělání, tak aby z toho nějaký předmět vyčníval, 

tak z toho teda nevyčnívá. Co se týče rozsahu učiva, tak v dějepisu se příliš 

nezměnilo. Jako zase dějepis není moţná ten charakteristický předmět, protoţe 

v dějepisu nemŧţeme začít  2. svět. válkou abychom potom přišli, abychom 

potom přišli k pravěku. Takţe tam to bylo spíš o tom, abychom nějakou látku 

přesunuli třeba z konce sedmičky, do osmičky, z osmičky do…(Jana, odst. 13) 

Takţe učivo v šestce zŧstalo na stejno. Tam je pravěk, Řecko a Řím. (Jana, 

odst. 13) 

V sedmičce se taky nic neměnilo, akorát tady mezi osmičkou a devítkou se 

posunulo učivo tak, aby se začínalo v devítce 1. sv. válkou. Protoţe tam přibyly 

nejnovější dějiny. Na ty se dává dŧraz v tom, ţe by se mělo probrat aţ do 60. 

let, ´68 rok. (Jana, odst. 17) 

Dělaly jsme skupinky, udělaly jsme, tehdá to byly učitelky první druhá, pak 

byly třetí, čtvrtá třída, takţe pak v těch skupinkách, hodně nám pomáhaly, ty co 

uţ učily leta, takţe vytvářely to, co by se v tej třídě, v tom ročníku mělo 

zvládnout, ty výstupy jaký mají bejt, no a my jsme to nějak slovně formulovaly 

a sepisovaly do těch plánŧ. (Marie, odst. 6) 

I: Kdyţ jste vytvářela ten váš plán toho učiva, bylo to pro vás těţké? K: Tak 

taky, ne, protoţe, já uţ jsme to měla odučený, ty ročníky, uţ jsme věděla, co se 

tam bere, měla jsem je po několikátý, takţe ne. (Marie, odst. 14) 
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Podle ŠVP, si my mŧţeme udělat rozvrh, jaký chceme, samozřejmě je tam 

nějaký rámec, ale jsme si s tou Olinkou si řekly, ţe VKZ striktně oddělíme od 

OV. (…) Takţe jsme si to oddělily, do tý rodinky, jsme si s Olinkou daly 

takový to povídání a takový ne méně závaţný, to bych nechtěla říct, ale takový 

ty rodinný typy, co do tý rodinky patří. Takţe bydlení, jídelníček, rodina tam je 

taky spousta moţností těch her rŧznejch, komunikace, puberta, co já vim 

dospívání, celkově, jako porod a ty změny v ţivotě člověka, povolání a tak. 

(Hana, odst. 4) 

A do tý občanky jsme nechaly spíš ty právní úkony, takţe já s těma dětma 

dělam od sedmičky, vývoj státu, vznik státu, navazuju na dějepis. Pak si s nima 

dělam Listinu základních práv a svobod, občan, co to znamená být občanem, 

tou listinou se probíráme, Chartu se jim snaţim (…) v devítce se jim trochu 

snaţim vysvětlit základy náboţenství, co to je sekta, co je to vymývání mozkŧ, 

docela se s tim babráme dlouho, oni si dělají referáty, to je docela baví, trošku 

ekonomie a trošku toho svět a Evropa, aby věděly co to je EU, co to je OSN. 

(Hana, odst. 4). 

Takţe  ŠVP utvořil jakoby k obrazu svému, ţe to jsem učil dřív, tak se pouze 

třeba jinak nazvalo a jedu stejně podle věcí, který jsem učil, který mi připadaj´ 

normální, samozřejmě do toho občas šlehnu, co si myslim ţe  děti potřebujou, 

ať je to o AIDS, o první pomoci třeba nebo takţe. (Jaromír, odst. 1) 

Jeţiši Kriste (zhrozeně), no ŠVP, chápete, já mam chemii a příroďák, tzn., ţe 

v podstatě na chemii jsem úplně sama a na příroďák mi teda pomohla jedna 

kolegyně. Tečka. Takţe je to strašlivý mnoţství hodin, který nad tim člověk 

nasedí a přitom teda velký zkušenosti, tak se to teda dávalo dohromady (…). 

Jinak bych tam měla vědět, co děti asi mají umět. (Anna, odst. 3)  
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On je vlastně RVP a ten je daný. My jsme si ho vzali jako koncept, abychom 

věděli, co vlastně děti za těch 9 let musí probrat. Konkrétně, v rámci 

matematiky jsme si sedli matikáři a udělali jsme to tak, ţe jsme si kaţdá vzala 

ten RVP domŧ, vzali jsme si učivo, které by ty děti měly umět a co jsme učili 

dřív a řekli jsme si co, kde v kterém ročníku by bylo dobré, vhodné odučit, co 

bychom mohly přesunout do jiného ročníku, po těch zkušenostech, které jsme 

měly. (…) Po tom roce, dvou jsme si řekli, funguje to, v pořádku, měla jsi 

pravdu, nebo ne, moţná by se to mělo přesunout jinam. (Olga, odst. 13) 

Třeba matematika, tam víceméně ta posloupnost je jasná, ţe ty děti se musí 

naučit a nabaluje se to, maximálně to mŧţeme udělat tak, ţe mŧţeme něco 

přesunout z geometrie z jednoho do druhého ročníku. Jinak ty matematické 

operace na sebe navazují a moc se s tím hýbat nedá. Takţe matematika je na 

tohle docela šikovná (smích). Ta jak se vymyslela kdysi, tak to funguje 

víceméně pořád stejně. (Olga, odst. 13) 

Ta matematika se dneska trošičku mění, dneska máme třeba finanční 

matematiku, to za nás vŧbec neexistovalo, to teď děláme v tom 9. ročníku, aby 

se ty děti orientovaly v tom, ţe kdyţ si pŧjdou udělat úvěr, úroky, pŧjčky, 

hypotéky (…). Takţe se tam přidalo něco nového, jako dějiny, se neustále 

rozšiřují, tak i… (Olga, odst. 13) 

Takhle já jsem to nedělala s kolegyní tady ze školy, ale dělala jsem to s jednou 

paní, která má taky němčinu a je ze Strakonic, je to moje kamarádka a ona 

vlastně mi to ŠVP stahla, to se přiznam, z internetu a my jsme si do toho jenom 

vsadili svý. Protoţe samozřejmě nemŧţeme od nikoho opisovat, máme jiné 

učebnice, máme Heute haben wir Deutsch, peníze nejsou, takţe jsme se 

nechávaly, ten program byl dělanej pro jiné. (Hana, odst. 11) 

Jsme se drţeli osvědčených náplní a postupŧ, který v těch jednotlivých 

předmětech byly. Vlastně ten obsah toho, nebo to učivo, takţe to jsme tam 

vlastně a ty výstupy zachovaly, snad jsme s tim nedělali ţádný velký fígle, 

protoţe to je jaksi osvědčený dlouhym vývojem, takţe jaksi v těhletěch 

předmětech se ani moc jinak začít nedá (Alena, odst. 28) 
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Vědet, co zařadit 

Tak ono jde o to, ţe člověk měl něco odučíno, člověk měl praxi, já měla něco 

odučíno nejen tady, ale i na jiné škole, takţe člověk nasbíral zkušenosti i člověk 

komunikoval (…) řekneme si, kde byl problém, co těm dětem jde, co jim nejde, 

kde byl problém, kde bysme měli víc, u čeho se víc zaseknout, co zabere víc 

času, kde zase víme, kde to učivo děti zvládají velmi dobře, takţe ty zkušenosti, 

byly a právě díky nim, jsme si mohli říct, kde, jak, co, v kterém ročníku a jak to 

sestavovat. (Olga, odst. 16) 

Dával jsem si tam věci, který jsem učil, který si myslím, ţe jsou potřebný a to 

ostatní, takový ty věci teoretický jsem tam musel samozřejmě zařadit taky. 

(Jaromír, odst. 6) 

Takţe pak v těch skupinkách, hodně nám pomáhaly, ty co uţ učily leta, takţe 

vytvářely to, co by se v tej třídě, v tom ročníku mělo zvládnout, ty výstupy jaký 

mají bejt, no a my jsme to nějak slovně formulovaly a sepisovaly do těch plánŧ, 

ale vycházely jsme hodně jako ze zkušeností těch starších, co tu byly v té době 

(Marie, odst. 6) 

I: Takţe ty vám hodně pomohly? K:  Já bych řekla, ţe hodně tim, ţe co v tej 

třídě je moţný zvládnout, co by ony přendaly, měly uţ odučíno no, měly velkou 

praxi, z praxe těch starších asi. (Marie, odst. 7) 

Takţe tady to začíná, tou charakteristikou předmětu (první stránky ŠVP), ţe se 

člověk musel zamyslet, co vlastně třeba ta matematika dává, jaký ty předměty, 

jsou příbuzný, a jak to dohromady dává smysl, aby to nebylo oddělený, aby ty 

předměty se prolínaly jeden s druhym, nějaké ty mezipředmětová vztahy atd. 

(Alena, odst. 28) 

Takţe matematika svoje specifika, tak asi budeme teda v matematice mít jako 

základ, ţe budujeme kompetence občanské, to asi těţko, ţe jo, ale mŧţeme 

třebas ty pracovní, který dětem chybí, protoţe potřebujou houţevnatost, aby 

zvládly nějaký problémy, komunikativní kompetence, kompetence k učení a 

řešení problémŧ, to bych viděla jako základní. (Alena, odst. 26) 
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Hmm, ty co přišly prvně, asi by měly jít pro radu, třeba ta pátá třída je nabitá 

češtinou, nebo kam dát tu násobilku a takhle jak to rozdělit, protoţe tahle ta 

zkušenost těch lidí z toho, co ví, jak se to učí, je hodně dŧleţitá no, kdyţ potom 

učíte nějakou dobu, tak přesně zjistíte, co dělá problémy, na co je třeba víc času, 

i ty chyby jsou stejný, jakmile dám slovo hbitě, tak vím, ţe ho napíšou s tvrdym 

y, to vim dopředu (smích). Nebo kdyţ tam dáte ami, prostě koncovka ami, to 

nebude ţeny, ale ami, to jsou prostě ty věci, který ony znaj´, tohle nech, tohleto 

procvičujte, začněte, to třeba, i kdyţ byly dřív ty plány, třeba o chvilku dřív a 

tohle vemte rychlejš a tyhlety rady asi, zkušenosti. (Marie, odst. 8) 

I: Myslíte, ţe jste na to měla, jakoby znalosti abyste věděla, co tam máte 

zařadit? K: No tak, tim, ţe uţ (rozpačité) učite, tak jo, protoţe si to děláte, tak 

jak chcete, to co tam… já myslim, ţe jo. A hlavně my jsme vycházeli. Taky to 

učivo bylo v těch starejch plánech, a ono to uţ zas řikam, to je prověřený, to uţ 

bylo všechno několikrát upravovaný, já myslim, ţe tam nebyl problémy.(Marie, 

odst. 15) 

I: věděla jste, co tam máte zařadit a proč? V: Teď budu moţná trošku 

namyšlená, věděla protoţe, vono 20 let praxe je 20 let praxe. (…) Takţe já uţ 

jsme si tam hodně věcí dávala z praxe a to vám řekne asi kaţdej, kdo je trochu 

v mym věku. (Hana, odst. 14), 

Tak, musel jsem se na to samozřejmě zeptat, nebo mně bylo řečeno, kde si to 

mam najít, takţe, jak uţ jsem říkal, dával jsem si tam věci, který jsem učil, který 

si myslím, ţe jsou potřebný a to ostatní, takový ty věci teoretický jsem tam 

musel samozřejmě zařadit taky. (Jaromír, odst. 6) 

I: A věděla ste, co máte zařadit do toho plánu učiva. Z: No samozřejmě, vţdyť 

při tom mnoţství… Já učím 34. rok a nevim, před kolika lety se tohlecto 

dělalo… I: Asi 4 nebo 5. Z: Takţe kdyţ učíte 30 nebo 29 let, tak to uţ jako 

hodně víte, co máte dát.(Anna, odst. 7, 8)  

Člověk jako tou praxí tam stejně dá jenom to nejhlavnější, co musí. (Anna, odst. 

11) 
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Spolupráce s kolegy 

Takţe potom, ona byla ta, co řikala, ţe já budu ta, která do těhle věcí, jako ţe 

budu dělat něco i jinak, takţe bych měla být ta… dokáţu přesvědčit i ostatní 

(smích). O tom ale nejsem úplně přesvědčená (řečeno se smíchem), ţe bych 

jako přesvědčila, ale je to o komunikaci, o tom, ţe někdo řekne, já to povaţuju, 

ne za nesmysl, ale ţe někdo řekne, já na to moc nejsem, někdo řekne, mně se to 

líbí, ano pudu do toho, ale třeba byly tady takový, který do toho nechtěli jít 

sami, báli se. (Olga, odst. 3) 

Takţe tahle jsme vytvářeli ty plány, prostě fakt jsme si sedly, my jsme to dělali 

tak, ţe jsme to vytvářely kaţdá sama za sebe a pak jsme diskutovaly, kdyţ jsme 

se neshodovali tak jsme si řekli, jak to kdo vidíme a snaţili jsme se o 

kompromis. (Olga, odst. 13) 

I: Nepohádaly jste se kvŧli tomu? P: Ale jó, to jó. To samozřejmě bylo takový, 

hlavně v tom, dyť my potřebujeme tu jednu hodinu a tak. Tam bylo 

samozřejmě vidět, kdo je takový ten prosazovací typ, kdo se prosadí, 

samozřejmě buď si to prosadili a my jsme řekli jó, ano, nebo hlavní slovo měla 

paní ředitelka, která řekla, tak to necháme, projít hlavou a pak to probereme. 

Takţe se někdy utlo a řeklo se, heleďte se, nikam to nevede, necháme to projít 

v hlavě, nechá se to uleţet a potom, ty lidi uţ vyšuměli (smích) a většinou jsme 

se nějak dohodli. (Olga, odst. 14.) 

Pak jsme se sededli a řekli jsme si, hele já si myslim, ţe by to mohlo bejt takhle 

a ona řekla, máš stejnej názor jako já, takţe tohle učivo dáme do tohohle a 

tohohle ročníku. Pak jsme se někde neshodly, tak jsme si řekly ty dŧvody, proč 

já bych to viděla v sedmičce a ona v osmičce a shodly jsme se na nějakém 

kompromisu (smích). (Olga, odst. 13) 

My jsme tam byly zdatné obě dvě, tak jsme si to rozdělily, řekly jsme si, ty 

uděláš tyhle dva ročníky, já udělam tyhle dva ročníky, sjednotily jsme formát, 

to uţ nebyl problém. (Olga, odst. 17) 
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My jsme se shodly, i kdyţ je nás tady hodně, tak jsme se shodly při tej tvorbě 

plánŧ dost. (Marie, odst. 10) 

Teď bych řekla, ţe je trošku škoda, ţe kdyţ jdou tu, kdyţ přijdou ty mladší 

kolegyně, tak si to přepisujou po sobě, pro sebe a dělaj´ si to zvlášť a to 

nechtěj´ moc poradit. (Marie, odst. 11) 

Ano, kupodivu ač jsme teda o generaci rozdílný, tak pani Ptánková je člověk, 

kterýho já si strašně váţim a řeknu proč, přídou sem mladší kolegové, který na 

nás dělají a nohy a myslí si, ţe seţrali Šalamouna, kdeţto pani Ptánková je 

stejnýho raţení jako já a tim pádem i kdyţ jsme si v něčem nerozuměly, tak to 

dycky byla diskuze. My jsme spolu měly kabinet, samy dvě, takţe my jsme 

spolu byly celý dny a měly jsme na to dost času, takţe jsme si to vysvětlily 

a dělaly jsme to tedy, neţ ona šla na mateřskou (Hana, odst. 8) 

Ale pani Klímavá uţ je starší neţ já, je dŧchodkyně, ale je tady na poloviční 

úvazek, tak ona říkala, prosim tě vyznáš se v tom, já řikam, ano, Olina to do mě 

natloukla, takţe ano, vyznám, takţe jsem si to stahla a s tou kamarádkou jsme 

to udělaly a ona potom to pročítala, tak jsme ještě upravovaly s pani Klímavou, 

spoustu věcí, měla tam ona taky, protoţe taky tu němčinu leta letoucí, tak 

k tomu měla tak připomínky, tak nějak jsme to společně daly dohromady. 

(Hana, odst. 14) 

I: Kdyţ jste dělala ten přírodopis s tou kolegyní tak, … Z: To bylo o kousíček 

lepší, kdyţ máte někoho, s kterým se to zkonzultuje a o koho se mŧţete opřít a 

spolehnout, ale kdyţ spolíháte sama na sebe, člověk má strach, aby se 

neudělalo něco… Aby z toho třeba nevypadly značky (smích). (Anna, odst. 6) 
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Osnovy 

 

Byly konkrétní vzdělávací plány na ty předměty. To uţ jsme byly potom 

rozdělený do skupinek podle předmětŧ (…). Čtyři angličtináři si sedli a sepsali, 

co kde v kterém ročníku, by se mělo probírat, kdo jaké má zkušenosti, co 

přesunout, co všechno by ty děti měly umět a tak, takţe tam jsme pracovali ve 

skupinkách, ale pak jsme se zase sesedli a diskutovali, kdyţ třeba někde vznikl 

problém, kdyţ jsme třeba zjistili, ţe ta hodinová dotace je málo, ţe bysme tam 

rádi dali více. To pak byly všelijaký diskuze, diskuzní krouţky a scházeli jsme 

se rŧzně. (Olga, odst. 10) 

A hlavně my jsme vycházeli. Taky to učivo bylo v těch starejch plánech, to je 

prověřený, to uţ bylo všechno několikrát upravovaný, já myslim, ţe tam nebyly 

problémy. (Marie, odst. 15) 

Vţdyť RVP, to je vlastně taky to, co bejvaly osnovy. Jen to udělali daleko 

obecnější neţ je v osnovách. Jo to jsou vlastně obecné osnovy (…). Protoţe je 

tam v tom RVP nějaký učivo a to se ty děti se stejně musí naučit. (Jana, odst. 

16) 

Mně víc vyhovovalo, kdyţ byly daný osnovy a bylo to jasný. Dřív to byla jedna 

kníţka (vstane a vyndá z knihovny jednu knížku velikosti A5, silnou tak 5 cm), 

kde bylo všechno moţný, ty osnovy. No teď si kaţdá škola stvoří takovejdle 

štos papírŧ na 300 stránek (ukazuje na krabici se ŠVP) a sami, todle dělali lidi, 

který tomu rozumí a dělali to s nějakým… a taky to dělali za peníze (směje se), 

kdyţ to teda řeknu, jak si myslim. Z toho (ukatuje na osnovy) kdyţ nevim, tak 

se dycky koukam, jak to bejvalo, podle toho jsme to upravovali. (Alena, odst. 

32) 
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Autonomie 

Klady a zápory 

Klady  

A to myslim, ţe bylo jediný, nevím, jak berou ostatní vyučující, ale já to beru 

jako pozitivum, ţe jsme si mohly upravit některý to učivo. (Jana, odst. 2) 

Takţe vţdycky přijdeme s něčím, teď je fakt, ţe zrovna, kdybyste nepřišla, tak 

jsme šla hovořit s pani ředitelkou o ŠVP, protoţe jsme zjistili během praxe, ţe 

něco úplně nevyhovuje, ţe je potřeba to změnit, takţe chci jít za pani ředitelkou 

s návrhem nějaký změny, jestli by bylo moţné, něco opravit, změnit, coţ ŠVP 

umoţňuje. (Olga, odst. 12) 

Je výhoda také v tom, ţe kdyţ si něco vyzkoušíme rok, dva a pak zjistíme, ţe 

nám to nefunguje tak máme moţnost to změnit. To dříve být nemohlo, máme 

moţnost šoupat s hodinama, pokud ta hodina je zbytečná, mohli bysme to 

posílit, přešoupnout do jiného ročníku, kde by se to hodilo víc, bylo by to 

účelnější, jo takţe máme, moţnost změny, to dřív být nemohlo, dřív to bylo 

prostě striktní a ţádné volné, disponibilní hodiny nebyly, to teď je a to si 

myslim, ţe je dobře. (Olga, odst. 12) 

Po tom roce, dvou jsme si řekli, funguje to, v pořádku, měla jsi pravdu, nebo ne, 

moţná by se to mělo přesunout jinam. Takţe máme moţnost tady s tím 

eventuelně šoupat. (Olga, odst. 13) 

Tak právě chci jít teď za pani ředitelkou a udělat nějaké změny na druhém 

stupni, ţe bychom chtěli udělat nějaké změny, protoţe teď tu máme třeba volbu 

povolání, máme ji v 8. ročníku a myslím si, ţe to není úplně ono, protoţe 

dneska ta doba se mění a je moţnost internetu, rŧzných CD, takţe ty mají 

moţnost si ty informace shánět rŧznou cestou. (Olga, odst. 16) 

Tenhle předmět se nám zdá v tuto chvíli jakoby bezpředmětný, dal by se 

skloubit s občanskou výchovou, máme to prodiskutovaný, paní učitelka, která 

tu volbu povolání učí a sama řekla, ţe ji to nepřijde aktuální, dříve ten předmět 

byl, protoţe nebyla taková dostupnost informací. Dneska školy posílají spoustu 
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propagačních materiálŧ, mají dny otevřených dveří, takţe si myslíme, ţe by byl 

zbytečný. Právě tady je moţnost, ţe mŧţeme, po několika letech vyzkoušení, ţe 

mŧţeme říct, uţ to není aktuální, mohlo by tam dojít k nějaké změně, přesunout 

to, skloubit to. (Olga, odst. 16) 

On kaţdý učitel si hájí, ten svŧj předmět, ale myslim, ţe já učim VKZ a OV, ţe 

tam se ty věci tak neskutečně opakují, já neříkám, opakování matka moudrosti, 

ale ty děti to pak taky nebaví, oni říkají, to uţ jsme slyšeli, potom uţ takové to 

omílání, to oni si radši omelou matematiku, kde ví, ţe to budou potřebovat, neţ 

nějaké to omílání těch věcí o rodině a tak, to uţ je nebaví, tak je moţné udělat 

redukci. Tohle ŠVP umoţňuje, coţ já povaţuju za dobrou věc. (Olga, odst. 16) 

Pak si to další rok přizpŧsobí, řekne si, tohle téma mi šlo dobře, vim, ţe ho 

zvládnu za 14 dní, mŧţu tam přidat další téma, které bylo poměrně dlouhé a 

nestačilo mi na něj 14 dní, dam si na něj tři týdny, takţe kaţdý učitel si to pak 

upravuje, ale samozřejmě musí dodrţovat to, co musí odučit, ale samozřejmě to 

uţ ty učitelé většinou mají tak nějak zaběhlý. (Olga, odst. 17) 

Tak jsme řekli jeţiš tohle to né, tohle se nám nelíbí, tohle bysme nejradši jako 

tam daly a nemohly jsme a teď máme moţnost, takţe si myslim, ţe je dobře, ţe 

tady ta moţnost tady je, je tady ještě moţnost s tím hýbat, něco odučíte, uděláte 

si na to názor, dohodnete se s ostatními, jak oni to třeba učili, jak jim to 

vyhovuje a mŧţe dojít k úpravě, coţ se mi hrozně líbí. (Olga, odst. 20) 

I: Takţe vy hodnotíte hodně kladně tu flexibilitu. P: Ano, ano, ţe se vše dá 

domluvit, upravit, samozřejmě určité věci jsou dané, třeba počet hodin atd., ale 

to další hýbání s tím je moţné a to já docela kvituju (Olga, odst. 21) 

Taky neříkám, ţe je to ideální, ale pokud přijdou mladí, víte, tady je jedna 

výborná věc, pokud někomu to to nevyhovuje, přijde po mě někdo, tak si to 

mŧţe předělat. Tady to není Bible, která by byla stanovena, ale mŧţe si s tim 

nakládat, mŧţe po svým, kaţdej si s tim, kaţdej jsme jinak zaloţenej, máme 

jiný třeba třeba i nároky, takţe si to mŧţe upravit, coţ mi vyhovuje a taky si to 

dodrţuju. (Hana, odst. 9)  

Já řikam já kvituju to, ţe je tady ta flexibilita, ta moţnost té změny, víc se 
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trošku… víc tam dát toho svého, co člověk v sobě má, dřív to tak tolik 

projevovat nemohl, dneska to má poštemplovaný, ţe mŧţe se takhle rozvinout. 

(Olga, odst. 51) 

Člověk jezdí někam na semináře, nebo mluvím s jinou kolegyní, ta mi řekne, to 

je supr, to se mi osvědčilo a já řeknu, jo to je dobrej nápad to bych mohla přidat. 

Takţe někdo samozřejmě ano, vítá rád ty změny, někdo ne. Já jsem taková, ţe 

nejsem staotická, vidim to i na těch dětech, ţe kdyţ něco meleme dokola, tak je 

to nebaví a mě to taky nebaví, já se snaţim tam přidat něco novýho, jinýho, a 

vidim, jak ty děti jsou rády, vidim jak se jim rozsvítí očička, to je něco novýho, 

co ještě nedělaly: Zase se teda učíme, ale jinak trochu, to ty děti vítají rády a já 

taky. (Olga, odst. 51) 

Tak asi se dycky lépe pracuje, kdyţ to není pod nátlakem (Marie, odst. 21) 

Takţe já si opravdu s tim plánem, kdyţ si ho vytvořim, tak si tam třeba dodam 

projekt, nebo něco vymaţu, kdyţ to tam nejde, prostě, je to takový tvárný, mně 

to teda vyhovuje. (Hana, odst. 9) 

Takţe nemam ten stereotyp, kterej jsme měla, ale snaţim se tam dát všechny 

tyhlety nový věci, který jsou a který ty děti umí líp neţ já, tak nebejt pozadu. To 

mi dala ta nová koncepce, protoţe tohle jsem tam změnilo. Ten pohled na svět 

je jinej. Rozhodně! A já kdyţ se budu drţet toho, co jsem kdysi prosazovala, tak 

vono prostě nejde, protoţe vás ty děti smetou a oni to zjistí a začnou se smát 

(Hana, odst. 20) 

Já bych řekla přínos je pro ty děti v tom, ţe mají větší moţnost úspěchu v tý 

škole, ţe je daleko širší ten záběr těch činností, který se provozujou. (Alena, 

odst. 6) 

Ony jsou pravda pomŧcky, který by se daly koupit, ale ta škola na to nemá 

finanční prostředky, takţe se ten učitel musí snaţit sám vymýšlet a kreativní, 

takţe to podporuje kreativitu učitelŧ. (…)Tak to je přínos pro učitele. (Alena, 

odst. 6) 

Výhody to má v tom, ţe pokud ty děti tady budou od první do devátý třídy, tak 

dostanou systematický vzdělávací takový náznaky, něco by tam mělo zŧstat 
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(Hana, odst. 20) 

No jinak teda bych tady u toho viděla klad, ţe si vlastně to učivo mŧţeme rŧzně 

posunout, dřív bylo daný, co je přesně v šestce, v tej sedmičce, ale dřív taky 

bylo daný, kolik je tam hodin, teď to není daný a kaţdá ta škola si to mŧţem´ 

podle počtu hodin teda přizpŧsobit, to je teda výhoda. (Alena, odst. 26) 

I kdyţ je pravda, ţe mŧţu dělat korekci, třeba kdyţ se mi něco nepodaří 

konkrétně, takţe mŧţu udělat. (Anna, odst. 15) 

I: Ty oficiální dokumenty, (…)tam se hodně akcentuje autonomie školy, 

učitele…Jak vy to vnímáte? P: Já kladně (s důrazem, smích), protoţe já jsme 

ten tvor, který říkám, uţ předtím jsem se vţdycky snaţila ozvláštňovat hodiny, 

zvlášť jako je rodinná výchova, občanský výchova. Ty děti baví dělat trošičku 

něco jiného, protoţe těch výkladových hodin, oni mají dost, (…) a mŧţe se tam 

vyřádit (smích). (Olga, odst. 23) 

I 

Zápory 

V tu dobu, kdy my jsme začínali se ŠVP tak SŠ o svým ŠVP neměly ani zdání a 

prostě chtěly po dětech, to co bylo předtim v osnovách. Takţe ta návaznost tam 

v počátku vŧbec nebyla teď uţ třeba je moţná trošku lepší v tom, ţe oni uţ 

mají… Uţ si třeba zjistili, co my jsme udělali, jaký jsme udělali změny v těch 

úpravách, takţe uţ ty přijímačky… Byl to takovej chaos, podle mě je teď ve 

školství chaos. (Jana, odst. 2) 

Takţe nakonec by bylo lepší. Podle mě by bylo lepší, kdyby vskutku bylo nějak 

logicky poskládaný, ono to ani jinak nejde (Jana, odst. 4) 

Nevím je to prostě takovej chaos. Já nevím, moţná, ţe ty moje zkušenosti jsou 

chaotický, ale já to tak cítím, ţe je to chaos. (Jana, odst. 4) 

To máte to samý v učebnicích, protoţe poté co ŠVP, tak učebnice, dřív byla 

SNP, ale teď je učebnic kvanta a kaţdá učebnice to má jinak poskládaný. Takţe 

my jsme si udělali, pak jsme si museli učebnici, kterou… Učebnice není 

postavená jen na náš ŠVP. Takţe se objednaly učebnice, a přeskakovalo se, 
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vracelo se k látce. (Jana, odst. 4) 

Ten chaos vidim v tom, ţe skutečně kaţdá škola si tu posloupnost toho učiva si 

mŧţe stanovit sama. (Jana, odst. 5) 

Ale pak jedeme na soutěţ, na vědomostní soutěţ, ty se vŧbec nezajímají 

ţádným ŠVP, ty jsou pořád stejný. Není pro ně dŧleţitý to, ţe v některé škole tu 

látku ještě neprobírali. To potom odradí. To odradí. I kdyţ já chci, máme 

takový trend, ţe se zúčastňujeme téměř všech soutěţí. Tak tohlecto jako vidím 

z výsledkových listin, kde se na okrese, kde je 20 škol, tak se zhruba tak 5,6 

škol zúčastňuje. Je to vidět i v tomhle, není to ucelený, není to daný. (Jana, odst. 

5) 

Pro ty učitele je to v kaţdym případě daleko víc práce, protoţe i ten učitel se 

musí stále vzdělávat a musí rŧzný věci si doplnit, musí se naučit pracovat 

s interaktivní tabulí, musí se naučit pracovat s počítačem, musí si vytvářet rŧzný 

pomŧcky (Alena, odst. 6) 

Ale co chudáci děti, který nám přijdou z jinejch škol. Ze začátku jsme si říkali, 

těch dětí nebude tolika, ale tím jak se rodiče stěhujou, tak my uţ jsme tady měli 

ţáka, který neměl angličinu, který přišel do šestky, neměl fyziku, takţe se 

vlastně pro musí dělat individuál. Takţe pro ty děti je to obtíţné. (Jana, odst. 3)  

Kdyţ byly osnovy, dobře šly jsme podle jedněch osnov všichni, ale stejně to ty 

děti naučím, jestli je to naučím na začátku šestky a v jinej škole je to naučí 

ňákou tu látku na konci šestky. Ono to zase nejde tak poskládat, takţe, no prostě 

je v tom chaos. Před měsícem nám přišel kluk a neměl fyziku, takţe jsme mu 

dělali individuál. Člověk si říkal, těch dětí nebudu tolika, ale i kdyby byl jeden, 

a takhle mu zkomplikujeme ţivot. On přijde do nového kolektivu, mezi nový 

děti, učitelé jsou jiní, a ještě on musí mít IVP. (Jana, odst. 3) 

Je tady nevýhoda, taky ţe, jak se teda dá taková volnost ve školství, moţná se to 

objeví, mŧţe bejt nějaká učitelka, která to nedodrţí a pak vás to mrzí, ţe 

někomu předáte, něco je naučíte a tam se potom třeba pŧl roku nedělá nic, tak 

to se teda tady objevuje. (Marie, odst. 24) 
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Člověk zjišťuje, ţe kdyţ ty děti přechází z jedné školy na druhou, tak moţná ta, 

je přece jen nějaký problém, ţe kaţdá ta škola si to přece jen mŧţe udělat 

trošičku po svým a je fakt, ţe kdyţ přišly děti z nějaké jiné školy tak řekly, my 

jsme neprobírali tadyhleto, nebo máme to aţ od jiného ročníku, tak tam někde 

vznikají trošičku problémy, ţe by to mělo být trošičku stanovený, od kdy by 

který předmět měl být, jestli má být, jak má být, protoţe někdy se stalo, ţe ty 

děti to neměly, protoţe ta škola to má nastavené jinak, takţe je tam moţná moc 

velká benevolence toho vytváření ŠVP. (Olga, odst. 1) 

Vím, ţe v zeměpise takhle jsou školy, kde kdyţ začnou Evropu, tak ČR dají 

jako první, někde si řeknou ne, dáme ji, aţ probereme Evropu. Kaţdá škola to 

vnímá jinak, má jiné zkušenosti, takţe potom vznikají tadyty nesrovnalosti, 

kdyţ se dítě přestěhuje, tak řekne, my uţ jsme to brali v osmičce a jiné dítě 

řekne, my to teprve brát budeme. Takţe tahle vznikají ty nesrovnalosti. (Olga, 

odst. 13) 

Nevýhody, to je vţdycky, kdyţ se přestěhuje dítě. To se nám přestěhovala 

holčička z Prachatic a byla úplně jinde, pro ty děti, který bych měla někam 

posílat, tak by to byla nevýhoda, jo ţe nemáme všechny ty školy úplně stejně. 

Ta to měla teda, kdyţ k nám přišla a pŧl roku nás doháněla a bylo to pro ni dost 

nepříjemný. (Marie, odst. 21) 

Negativního bych řekla to, ţe potom kdyţ si to člověk mŧţe přendat, tak 

v rámci, těch dětí, kdyţ se stěhují, takţe mŧţe to někdy na ty děti dopadnout 

tak… Vím, ţe my tady ve škole máme třeba angličtinu od 1. třídy, povinně od 

třetího, přijde sem nějaké dítě do ročníku vyššího a tu angličtinu mít nebude a 

bude trošičku pozadu, takţe pro ty děti to mŧţe být trošičku nevýhodné, ale 

myslim, ţe všechno se dá, všechno se dá uzpŧsobit, eventuálně dohnat rŧznými 

konzultacemi, kaţdý učitel pokud takoví dítě dostane, ţe něco nemělo, tak 

vţdycky mu vyjde vstříc a dá se dohodnout a domluvit (Olga, odst. 22) 

 

Nevýhoda je v tom, ţe kdyţ mi přijde chlapec odjinud, tak on neměl v šesté 

třídě fyziku a přijde do sedmé třídy, přídou mi ţáci z jiné školy a učí se 
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němčinu podle jiných kníţek a co pak…Přijde ţák, který přijde do devítky a 

druhý jazyk vŧbec na té škole se neučí. Protoţe ty vzdělávací programy mají 

širokou benevolenci, a i kdyţ jsou daný takový strukturní programy… Ta 

benevolence je strašně široká a věřte mi, kdybyste byla na deseti školách, tak je 

to všude jinak. (Hana, odst. 23) 

Ano, časově, ale zase řikam, kdyţ ten čas máte, tak je ta školská koncepce 

volná, ale pro ţáky, kteří vědí, ţe se nebudou někam stěhovat (smích). To ale 

hroznej problém, ve světě jsou na to uvyklí, ale u nás, my jsme měli jednu 

koncepci, jedny osnovy, jedny kníţky. Kdybyste přijela do Košic, ještě kdyţ 

bylo Československo, tak jste se učila ze stejnejch kníţek jako tady. Nebo 

hodně podobných, ale dneska je to opravdu velký rozdíl a teky velký rozdíl je 

v tom, jaký pomŧcky si ta škola mŧţe dovolit. (Hana, odst. 24) 

Sice je to hezký, ţe máme svŧj ŠVP, ale na druhou stranu, to má zase hodně 

nevýhod v tom, ţe třeba kaţdá škola to má postavený jinak. Já vidim to, my 

máme fyziku od 7. třídy, coţ je moţný, ale kdyţ se děti přestěhujou, třeba naši 

šesťáci, teď kdyby se přestěhovali, tak fyziku celej rok neměl a tam ji celej roku 

mít bude. (Alena, odst. 4) 

Teď to není daný a kaţdá ta škola si to mŧţem podle počtu hodin teda 

přizpŧsobit, to je teda výhoda, otázka jestli je to výhoda pro ţáky, kdyţ se 

potom přestěhujou. Ale tam ten rozdíl není aţ tak veliký. (Alena, odst. 28) 

Větší zodpovědnost 

Tak asi se dycky lépe pracuje, kdyţ to není pod nátlakem ale já zase stejně 

vidim, ţe uţ je třeba květen, ţe musíme takhle a přidat, takţe si myslim, ţe furt 

jedu podle nějakejch svých jako cílŧ…I: Hmm a ty ste měla předtím i teď. K: ty 

jsme měla předtím, ale muselo přesně se jet, podle rŧznejch měsícŧ. Teď je 

mam v sobě, ţe stejně vim, ţe musim tohle a tohle udělat do května, takţe já 

myslim, ţe v sobě to mam furt. (Marie, odst. 22, 23) 

I: Takţe, mně z toho přijde, ţe jakoby to klade větší nároky na vás… ţe vy 

musíte mít v sobě nějaký vnitřní harmonogram abyste…K: A znát ty, znát asi, 

co mají umět. Protoţe my třeba uţ mluvíme s těma, kterym je předáváme, já 
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jsme dřív měla teda třetí, čtvrtou, pátou (na domluvení se), a z druhýho stupně, 

měla jsme zpětnou vazbu, tohle jim šlo, tohle měly procvičený, tohle ne. Takţe 

jo… asi si to musíme hlídat my samy, jo a tady se v té škole domluvit i 

s druhym stupněm a dycky s kaţdym dalším ročníkem, kam je předáváme 

a srovnat to. (Marie, odst. 23, 24) 

Samozřejmě člověk, člověk si někdy říká, jestli jsme jim řekla úplně všechno, 

jestli bych nemohla tam něco přidat, ale to zase člověk, tak ňák vycítí a vidíte, 

jestli ty děti jsou schopné pojmout, pobrat ještě něco navíc (Olga, odst. 18)…  

Jestli to je dobrá skupinou, s tou se dělá fajn, mŧţu jim tam dát v matematice 

v devítce, jsme na tom časově dobře, vím, ţe by to zvládli, zkusíme si dát 

nerovnice, většinou to máme napsaný v plánu jako rozšiřující učivo, tzn., my to 

to zakomponovaný máme, ale jako rozšiřující učivo, tzn., ţe mŧţeme a 

nemusíme. Je to pouze jenom na nás, jestli ano nebo ne, jak na to časově 

budeme, jak víme, ţe by ty děti, to byly schopné zvládnout, protoţe pokud tam 

máte nějaké děti, které mají integraci, individuální plán, takţe jim zase nebudete 

dávat něco navíc, nebudete je zatěţovat. (Olga, odst. 18) 

I: To předtím bylo taky moţný? P: Jo, to je, to bylo taky, to bylo uţ dříve také, 

ale teď jde o to, ţe je to jakoby i na nás, dřív to také bylo, to bylo třeba i 

v učebnicích napsáno, rozšiřující učivo a teď bylo na učiteli, jestli jim chce to 

dát, jestli si myslí, ţe to je dŧleţité, dříve spíš to bylo v rámci toho, ţe se to 

stíhalo, tzn., jestliţe byl čas, tak aby jakoby ta moţnost byla (Olga, odst. 19) 

Tak, v zodpovědnosti, tak, jak uţ sem se, tom zmínil, jsou věci, který jsou 

dŧleţitý, dneska i před i před ŠVP, jak uţ jsem říkal, otázka zdraví, otázka 

ochrany zdraví, moţná i přírody, AIDS, problematika ekologie (…), věci, který 

jsou dŧleţitý, tak ty si řikam, musim je probrat, je to pro mě dŧleţitý, mam 

k tomu zodpovědnost (Jaromír odst. 18, 19) 

Kdyţ přeskočím na tělocvik, tak v současný době, kdy děti nejsou moc fyzicky 

zdatný (…) Takţe dneska moţná dávam víc pozor na to, aby se jim nic nestalo, 

ať uţ je to na lyţáku, na výletech, protoţe stále nade mnou visí nějaká hrozba 

toho, ţe v případě, ţe kdyby se něco stalo, něco se podcenilo, nedal jsem 
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poučení dětem nebo jsem potvrzení od rodičŧ neměl, neměl jsme já nevim další 

papíry, tak dneska zeshora je na mě hodně tlačeno, abych všechno bylo 

v pořádku, takţe tohleto je takový pro mě asi větší zodpovědnost, nebo víc se 

bojim o to, aby všechno proběhlo tak jak má, aby nedošlo třeba ke zranění. 

(Jaromír, odst. 19) 

Ale mělo by asi bejt, ţe jsem zodpovědnější, mělo. Člověk jako tou praxí tam 

stejně dá jenom to nejhlavnější, co musí. (Anna, odst. 11) 

To ne. Zas nemŧţeme nějak jako dělat něco navíc nebo víc. Zas´ ty děti mají 

nějakej strop, takţe ani nechceme, protoţe to by se muselo předělávat všechno, 

ne já myslim, ţe to je tak postavený, ţe dycky nějaký dítě chytrý, který by 

mohlo umět víc, ale drţíme se nějakýho středu a tak. Takţe to dítě víc 

procvičuje a zbytek se ho snaţí dohnat, ale víc zasahovat do toho asi… myslim, 

ţe furt stejně. (Marie, odst. 33) 

No, svobodu asi máme, ţe nás nikdo přímo nekontroluje, ale máme zase 

zodpovědnost, já kdyţ je předávam kolegyni, teďko ve třetí třídě, tak chci aby, 

todle uměly. Ta svoboda není, tenkrát to bylo na papíře, ţe se to muselo splnit, 

ale stejně to člověk chtěl. Jo jako profesně kdyţ chci, tak tu práci, já tu 

zodpovědnost mám furt, nemyslim, ţe bych se zbavila nějaký zodpovědnosti, 

nebo volnosti, protoţe pořád do těch dětí chci nahustit. (Marie, odst. 19)  

I: Pořád tam je nějaký to učivo, který… K: Který musí umět, ale já chci, aby ho 

uměly, já zase sem ráda, kdyţ mi kolegyně řekne, dobře, todle jim de. Je vidět, 

ţe to dělaly. Takţe máte, to není… teď, nebo dřív jsme taky nepracovaly 

nějakym příkazem. Prostě tohle mam ty děti naučit, takţe z toho má ten pocit, 

tohle jsme je naučila. Jo to máte, kdyţ je učíte číst, tak taky řeknete rodičum 

v tom pololetí, tak teď uţ vim, ţe hezky čtou a ono to není, ţe někdo vám to dal 

do nějakejch povinností, ţe naopak, ţe ste to ty děti takový a naučíte je něco. 

(Marie, odst. 20) 

 

Nejistota 

Teď máte větší svobodu v učení, taky to tak vnímáte? V: (šklebí se a ukazuje na 
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diktafon) No jistě (se širokým úsměvem), to víte, ţe jo. Dokaď vám inspektor 

nešlápne na prsty. (Hana, odst. 22) 

Dřív jsem měl daný nějaký osnovy, který se musely přesně dodrţovat a teď 

nevim jestli to dělam správně, moţná kdyby přišla kontrola, skočila mi na 

občanku a řekla pane učiteli, vy vŧbec nejedete podle ŠVP nebo vy si tady 

děláte, co chcete (Jaromír, odst. 14) 

V tomdle (ukazuje na ŠVP) kdyţ se mně začne vrtat kdokoliv, ale bude chtít mě 

ztopit, tak se mu to povede, bude chtít mě pochválit, tak se to taky povede. 

Todle je tak otevřený a tak ze všech stran děravý, já jsem matematik, já bych 

měla ráda, tak nějak, v nějakejch škatulkách, abych aspoň poměrně přesně 

věděla, co všechno je tam třeba, tady je takových moţností, ţe jsme si to mohli 

stanovit sami a tak jsme si to stanovili sami. Otázka jestli to je 

správně…(Alena, odst. 31) 

 

Příloha 3, Popis průběhu rozhovorů 

Jana:  

S Janou probíhal mŧj první rozhovor. Bylo znát, ţe během rozhovoru probíhalo 

„vzájemné oťukávání“. Jana byla během rozhovoru uvolněná, na otázky odpovídala 

rychle a s chutí. Na druhou stranu bylo znát, ţe si „hlídá“ svŧj projev, aby nevyzněl 

příliš negativně.  

Olga: 

Od prvního okamţiku bylo znát, ţe Olga je reformou nadšená. Během rozhovoru z ní 

„tryskala“ energie. Na otázky odpovídala ráda a s nadšením. Celkově bylo znát, ţe 

má svoji práci velmi ráda a moc ji těší. 

Marie:  

Z Marie byla během rozhovoru cítit nejistota a nervozita. Proto jsem během 

rozhovoru několik otázek vypustila. Na některé otázky nevěděla co odpovědět 

a musela déle přemýšlet. Po přemýšlení na ně často odpověděla nějakým příkladem.  
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Hana: 

Z Hany během rozhovoru, podobně jako u Olgy, byla cítit veliká energie. Během 

rozhovoru byla klidná uvolněná, někdy i trochu vtipkovala.  Na otázky odpovídala 

rychle a s chutí. Na konci celý rozhovor kladně ocenila, díky němu si celou situaci 

mohla dobře srovnat.   

Alena:  

Z Aleny během rozhovoru nebyla cítit ani nejistota, ani neklid. Ale ještě před 

začátkem rozhovoru se o celé reformě vyjádřila jako o vosím hnízdě. Během 

rozhovoru byla otevřená. Myslím, ţe byla i ze všech mých respondentŧ 

nejotevřenější. 

Jaromír:   

Jaromír svolil aţ na druhou ţádost paní ředitelky. Celkově byl při rozhovoru 

neklidný, nejistý a necítil se kompetentní se k této otázce vyjadřovat. V okamţiku, 

kdy se mi podíval do papírŧ s otázkami a zahlédl otázky týkající se kompetencí, tak 

se zhrozil a řekl něco ve smyslu: „jeţišmajá, kompetence, na to se mě budete ptát“, 

a vypadalo to, ţe odejde. Nakonec se mi ho povedlo nějak uklidnit a rozhovor 

proběhl. Ale v některých okamţicích byla znát jeho neochota odpovídat a pouštět se 

do sporných témat. 

Anna:    

Anna s rozhovorem souhlasila, během něj pŧsobila klidně ale staţeně, velice nejistě 

reagovala na diktafon. Na otázky odpovídala několika větami. Uvolnila se 

v okamţiku, kdy jsem vypnula diktafon a „off record“ si se mnou povídala chvilku 

otevřeněji.    
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Příloha 4, Přepisy rozhovorů  

Jana Králíková 

ředitelka 

aprobace: D, RJ,  

učí: D, RJ  

I: Kdybyste mi popsala celej ten prŧběh toho 

K: Prŧběh toho vzniku? Já popravdě řečeno musím říct, ţe jeden z těch starších 

a konzervativních a musím říct, ţe jsme ze začátku moc nevěřila, ţe to bude mít tolik 

pozitiv, jako jsem četla, kdyţ jsem četla Učitelské noviny. Řekla bych, ţe se mi to i 

potvrdilo, musím říct, ţe tam, kde se ve školách neučilo… Takhle připadlo mně, ţe ti 

kteří to připravovali, ţe si mysleli, ţe se ve školách učí jako někdy za Marie Terezie, 

ţe se tam s dětma nedělají projekty, ţe se s dětma, prostě jenom tam přijde učitel a 

ten to odřiká, vyzkouší a skončí. My uţ jsme v tý době, kdy uţ začlo ŠVP, kdyţ se o 

tom, začlo mluvit, tak jsme dělali věci, který v těch osnovách, se tam nechaly najít. 

(1) 

I. Hmmmm 

K: Nechalo se najít v osnovách, ţe se s nima mŧţe dělat, věci navíc. Protoţe 

pamatuju dobu, kdy jsme skutečně měly metodické příručky a v metodických 

příručkách bylo slovo od slova, co ten učitel měl říct, jak se měl zeptat. Já konkrétně, 

moje aprobace je ruština, dějepis a metodická příručka na ruštinu. Ta byla skutečně 

rozepsaná, podle toho, co by měl říct učitel, jak děti budou zřejmě reagovat a jak by 

se teda mělo navazovat dál. A pamatuju si, kdyţ jsem sem přišla na školu, kdyţ jsme 

měla na inspekci pana inspektora a ten skutečně seděl na tý hodině a měl tu 

metodickou příručku a dělal, jestli jedu podle tý příručky. Jenţe pak se doba poněkud 

změnila a příručky uţ nebyly pro to, co bylo to stěţejní a učitel si mohl tvořit 

i předtim. I kdyţ byly osnovy, tak si mohl tvořit. Kdyţ chtěl, tak si při těch hodinách 

tvořit mohl. Takţe já jsem k tomu fakt přistupovala skepticky. Aţ úplně na konci, 

kdyţ jsme museli tak jsme dělali a protoţe tehdy ten sbor byl sloţenej, bylo nás pŧl 

na pŧl. Ty učitelé jestli to vnímali podle mě, nebo jestli to vnímali podle sebe, tak 

jsme to vnímali stejně. Nicméně poté, kdyţ jsme teda uţ museli, tak jsme si udělali 
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několik sezení, kde jsme si řekli, co budeme měnit, co budeme mít v těch 

jednotlivých předmětech jinak, a to myslim, ţe bylo jediný, nevím, jak berou ostatní 

vyučující, ale já to beru jako pozitivum, ţe jsme si mohly upravit některý to učivo. A 

ono nešlo udělat úpravy nějaké ohromně velké, jenom nějaké, kde se zdálo 

češtinářŧm, ţe ta látka je příliš obtíţná z tý jazykovědy a tyhlecty věci, ţe je příliš 

obtíţná, tak ji vynechali. Ale jako všechny ostatní úkoly, které byly v učebních 

osnovách, tak se vlastně zakomponovaly do ŠVP a v tom RVP jsou taky. Nehledě na 

to, ţe v tu dobu, kdy my jsme začínali se ŠVP tak SŠ o svým ŠVP neměly ani zdání a 

prostě chtěly po dětech, to co bylo předtim v osnovách. Takţe ta návaznost tam 

v počátku vŧbec nebyla teď uţ třeba je moţná trošku lepší v tom, ţe oni uţ mají… 

Uţ si třeba zjistili, co my jsme udělali, jaký jsme udělali změny v těch úpravách, 

takţe uţ ty přijímačky… Byl to takovej chaos, podle mě je teď ve školství chaos. (2) 

I: hmmm 

K: Je (s důrazem). Řikalo se, ţe… Nebo takhle, kaţdá škola si mohla udělat ty 

osnovy podle svého, takţe někde se učí třeba fyzika od sedmičky, někde se učí uţ od 

šestky. V tomhlectom jsme dostali volnou ruku. To vŧbec nezastírám. Volná ruka 

ano, ale co chudáci děti, který nám přijdou z jinejch škol. Ze začátku jsme si říkali, 

těch dětí nebude tolika, ale tím jak se rodiče stěhujou, tak my uţ jsme tady měli ţáka, 

který neměl angličinu, který přišel do šestky, neměl fyziku, takţe se vlastně pro musí 

dělat individuál. Takţe pro ty děti je to obtíţné. Kdyţ byly osnovy, dobře šly jsme 

podle jedněch osnov všichni, ale stejně to ty děti naučím, jestli je to naučím na 

začátku šestky a v jinej škole je to naučí ňákou tu látku na konci šestky. Ono to zase 

nejde tak poskládat, takţe, no prostě je v tom chaos. Před měsícem nám přišel kluk 

a neměl fyziku, takţe jsme mu dělali individuál. Člověk si říkal, těch dětí nebudu 

tolika, ale i kdyby byl jeden, a takhle mu zkomplikujeme ţivot. On přijde do nového 

kolektivu, mezi nový děti, učitelé jsou jiní, a ještě on musí mít IVP protoţe 

(s důrazem)… No a to je. Ta doba to přináší, rodiče se stěhují za prací a my těm 

dětem připravujeme tohle. (3)   

I: Takţe ty nevýhody představuje ten chaos. 

K: Ano. To máte to samý v učebnicích, protoţe poté co ŠVP, tak učebnice, dřív byla 

SNP, ale teď je učebnic kvanta a kaţdá učebnice to má jinak poskládaný. Takţe my 
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jsme si udělali, pak jsme si museli učebnici, kterou… Učebnice není postavená jen 

na náš ŠVP. Takţe se objednaly učebnice, a přeskakovalo se, vracelo se k látce. 

Takţe nakonec by bylo lepší. Podle mě by bylo lepší, kdyby vskutku bylo nějak 

logicky poskládaný, ono to ani jinak nejde. Já nevím je to prostě takovej chaos. Já 

nevím, moţná, ţe ty moje zkušenosti jsou chaotický, ale já to tak cítím, ţe je to chaos 

a ţe ta (odmlka) kreativita těch učitelŧ měla bejt vidět v tom, ţe tady máme nějaký 

pravidla všichni stejný, ale ten učitel by si tu látku měl přizpŧsobit sobě, ţe by si 

dělal projekty to všechno, ale aby to šlo posloupně za sebou. To, ţe si ty projekty 

děláme, ty jsme si dělali i předtim moţná, ţe jsme to nazývali jinak, nenazývali jsme 

to projekt, ale kdyţ jsme s dětma při dějepisu probírali Egypt. Tak jsme si udělali 

jeden den, kdy jsme se zabývali Egyptem ani jsme to nenazvali projekt. Dneska to 

honosně nazveme projekt. (4) 

I: Kdyţ mluvíte o tom chaosu, ten chaos je v tom, jak to probíhá, nebo je v tom, ţe 

nevíte přesně, co máte dělat? 

K: to my víme, co máme dělat. Ten chaos vidim v tom, ţe skutečně kaţdá škola si tu 

posloupnost toho učiva si mŧţe stanovit sama. Ale pak jedeme na soutěţ, na 

vědomostní soutěţ, ty se vŧbec nezajímají ţádným ŠVP, ty jsou pořád stejný. Není 

pro ně dŧleţitý to, ţe v některé škole tu látku ještě neprobírali. To potom odradí. To 

odradí. I kdyţ já chci, máme takový trend, ţe se zúčastňujeme téměř všech soutěţí. 

Tak tohlecto jako vidím z výsledkových listin, kde se na okrese, kde je 20 škol, tak 

se zhruba tak 5,6 škol zúčastňuje. Je to vidět i v tomhle, není to ucelený, není to 

daný. (Přerušení zvoní telefon) (5)  

Já k tomu řeknu ještě jednu věc. My kdyţ jsme tady měli inspekci, kdyţ jsme měli 

ŠVP první rok, tak jsme tady měli inspekci. Nejdřív si vyţádali náš ŠVP, který 

mimochodem, kromě diskety je … (odchází do skříně, přináší krabici plnou papírů, 

ukazuje). Tohle je náš ŠVP. Úvod a pak jsou vlastně všechny předměty, takhle daný. 

Takţe rozdělení, tak jak máme podle jednotlivých předmětŧ. Inspekce si tohleto 

odvezla, teda CD, kdyţ potom jsme se o tom bavili, tak i ty kompetence, jak říkáme. 

To jsme ţáky předtím učili taky, moţná, ţe jsme to nazývali jinak, ale podle mě není 

moţné říct, ţe teda teď bude ŠVP a budeme učit úplně nějak… Já nevím v těch 

školách, nebo ty učitelé, kteří učili tak jako ţe se před ţáka postaví, odmemorujou 
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tak moţná, ţe to tak vnímají, ale já bych řekla, ţe tam velkej rozdíl mezi tím, jak 

jsme učila já předtím a jak učím, teď prostě není. (6) 

I: Hmmm 

K: Pořád vlastně ten ţák je vlastně v popředí našeho zájmu, pořád mu musim předat 

určitý penzum vědomostí, protoţe ho po něm někde budou chtít, ţe jo. A pořád je 

tam ten vztah o tom, ţe budeme pracovat a budeme se to snaţit dělat i prakticky, 

kdyţ se teda chci něco naučit tak samozřejmě musim vytvořit nějakou praktickou 

situaci, ve který si to zkusím. Nevím, co uslyšíte od těch ostatních, ale já jsem 

přesvědčená, ţe to bylo zbytečný, ţe celej tenhleten proces byl zbytečnej. Zbytečně 

se vyčerpaly…, teď všichni byly zbytečně naštvaný, zbytečně se vyčerpali sílu lidí na 

to, ţe jsme teda to dávali dohromady, ţe jsme se museli sejít a museli jsme to dávat 

dohromady. (7)       

I: Hmmm, to muselo být strašně náročný. 

K: Náročný, a tak jako ve školství je to prostě nedoceněný (s důrazem). Vŧbec jsme 

to nemohli docenit. Vŧbec jsme to nemohli ocenit. (8) 

I: A od ministerstva, inspekce jste měli jednoznačné pokyny, co máte dělat.   

K: No my jsme věděli, ţe se máte sejít. Ale ţe by to bylo nějaký … (odmlka). No 

takhle určitě semináře na to nějaký byly, ale to se mně zdálo taky… Byly jsme na 

jednom a to mně stačilo. Protoţe potom se nabalí agentury, který se tim začnou 

zabývat a teď vám to začnou vysloveně nutit, jo, ţe uţ člověk ani nemá chuť. Protoţe 

ví, ţe uţ to udělat musí a udělá to stejně nakonec podle nějakýho svýho selskýho 

rozumu. Ale, co se týče toho od toho ministerstva tam, tam pracovali lidi určitě u 

zelenýho stolu a moc tady tu situaci v těch školách neznali. Prostě něco vymysleli, 

někdo něco vymyslel a … Nějakej ohromnej převrat, ale ono to zase. Taky se to musí 

zkombinovat s tim, ţe to není moţný ve všech předmětech naráz dělat jenom 

projekty a pracovat jenom tím, ţe budu zadávat dětem úkoly a oni si sami nacházeli, 

oni si to samozřejmě umí najít, ale nemŧţou to dělat pořád a musí si to skloubit 

rozumně, musí ta práce bejt taková i taková. To si myslim, ţe tohlecto tam nahoře na 

ministerstvu vŧbec nepředpokládali, jo ono je to hrozně hezký, ale… Ty děti na to 

musí mít čas. Ty děti mají i svoje aktivity, neříkam, ţe všichni, ale někteří se věnují 

sportu, chodí do ZUŠky, co je dneska, bylo to vţdycky, talk musí taky cvičit, tak ten 
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čas odpolední musí taky… Nemŧţe věnovat jenom těm projektum. Takovej 

zbytečnej to byl podle mě chaos. Zbytečná práce, to se nechalo pozměnit ty osnovy, 

dneska oni uţ to vidí, já nevím, jestli víte. Pan ministr, který odstoupil, vyhlásil, ţe 

budou dělat jakoby pro všechny… uţ u některých předmětŧ s tim začli i kdyţ je to 

třeba doporučené. Čeština je třeba doporučená, co by tam mělo být, aby to šlo tak za 

sebou, tak jak to bylo v těch osnovách. (9) 

I: Takţe vlastně se to mění, aby…(K doplňuje) 

K: No a teď se zase bude měnit do těch kolejí ve kterejch to bylo, akorát se zase 

jinak nazve a vono to bude vypadat, ţe je vlastně něco novýho. Je pravdou, ţe ze 

začátku bylo to, ţe se jedno učivo probírá, na to se upozorňovalo, ţe to je špatně, ţe 

se jedno učivo probírá v zeměpisu, ţe by se to mělo skloubit tak, aby i ten dějepis 

třeba, kdyţ se začne vývoj země, tak aby to bylo, ţe budu v dějepisu to samý, kdyţ 

narazim na tu samou problematiku třeba v dějepisu, kdyţ budu brát starověkej egypt, 

tak by měli brát i Egypt v dějepisu, aby to vŧbec nejde, protoţe já v dějepisu vezmu 

Egypt, hned skočim do Indie, pak vezmu Čínu a pak vemu Řecko a v tom zeměpisu 

by v to za chvilku měli potom měli hroznej chaos. Takţe to vŧbec takhle nejde. A 

ještě jedna věc, a ţe se probírá to samý ve dvou předmětech, ale to si myslim, ţe 

vŧbec nevadí, aspoň si to procvičí. Aspoň si dají dohromady, kdyţ řeknu, budeme 

probírat Egypt, víte, kde najdeme Egypt. Ale, stejně mi to nedá. Bereme 

Mezopotámii a co tam je dneska, občanka válečnej konflikt. Tak to takhle se prolíná 

dohromady, ale to bylo předtim taky, to není moţný prostě od sebe oddělit, ten 

mezipředmětovej… Ty mezipředmětový vztahy tam byly, bejvaly vţdycky, musí 

být, to se nedá, bez toho by to školství… to bysme se vrátili někam před 

Komenskýho. (10) 

I: Já jsem si procházela váš ŠVP. Já tedy nevím, jak to má bejt, ale vy tam máte 

úvod, pak to chcete učit, ale pak na stránkách nemáte uţ tam nemáte ty jednotlivé 

předměty. 

K. Hmm. To my máme schválně. To máme tady (ukazuje na krabici). To jsme měli 

i doporučený protoţe se stalo to, ţe opisují. Já tedy nevím, jak to mají ostatní, ale my 

to máme tady. To je naše know-how (s důrazem, společný smích). Ono to nemŧţe 
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bejt… Já vám ukáţu… tady máme angličtinu, pro jednotlivý ročníky, prŧřezový 

témata, názvy projektŧ (listuje papíry, ŠVP pro Aj). Takţe tahle to máme daný. (11) 

I: Kdybyste se mnou mohla jeden předmět projít, co vlastně, kdybyste mi řekla, jak 

to bylo předtim a jak to je teď.  

K: No tak v tom případě si vezmu dějepis. (12) 

I: To je váš předmět. 

K: To je mŧj předmět. (listuje v krabici a hledá ŠVP dějepisu). Takţe rozsah hodin 

jsme zanechali v dějepisu, tak jak byl. To jsme neměnili a musím říct, ţe jsme 

neměnili ani v ostatních předmětech, ţe se neměnil příliš počet hodin. Nechali jsme 

to. Jsme základní škola, poskytujeme základní vzdělání, tak aby z toho nějaký 

předmět vyčníval, tak z toho teda nevyčnívá. Co se týče rozsahu učiva, tak v dějepisu 

se příliš nezměnilo. Jako zase dějepis není moţná ten charakteristický předmět, 

protoţe v dějepisu nemŧţeme začít  2. svět. válkou abychom potom přišli, abychom 

potom přišli k pravěku. Takţe tam to bylo spíš o tom, abychom nějakou látku 

přesunuli třeba z konce sedmičky, do osmičky, z osmičky do…(13) 

I: Jo… 

K: Tam to vlastně musí jít za sebou, jinak by to bylo proti logice. (14) 

I: (K listuje ŠVP, papír A4 je rozdělen do 3 sloupců) Vy tam máte to učivo, co se 

probere (jeden sloupec), potom tedy máte ten výstup (druhý sloupec), coţ je něco 

praktickýho,  

K: a pak k tomu prŧřezový témata (třetí sloupec). Protoţe třeba kdyţ bereme Řecko, 

tak oni se učí sloupy, stavitelství s paní učitelkou jsme domluvený, ţe v tý výtvarce. 

Tam to de. Ale abych řekla, ţe zeměpis teďka bude probírat Řecko, aby se soustředili 

na řecký hospodářství. To nejde. Protoţe oni taky začínají, v tom zeměpisu musí taky 

začít tím jak se orientovat na mapě a to se učí v šestce a není moţný, aby tam hned 

vzali Řecko, protoţe my se ho učíme v dějepisu. Jo to je i nelogický a neměli by 

v tom vŧbec ţádnej systém. Takţe učivo v šestce zŧstalo na stejno. Tam je pravěk, 

Řecko a Řím. (15) 

I: To muselo dát strašně práce! 
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K: No to dalo (s důrazem). To práci dalo. Strašně času, strašně práce no a vlastně 

(odmlka), kdyby to někdo udělal nahoře, místo aby vymysleli, ţe si to kaţdý vytvoří 

podle RVP. Vţdyť RVP, to je vlastně taky to, co bejvaly osnovy. Jen to udělali 

daleko obecnější neţ je v osnovách. Jo to jsou vlastně obecné osnovy, co si budeme 

povídat, a dali volnost školám, aby si to rozvrhly, jak potřebují. Protoţe je tam v tom 

RVP nějaký učivo a to se ty děti stejně musí naučit. (16) 

I: Hmm. 

K.: V sedmičce se taky nic neměnilo, akorát tady mezi osmičkou a devítkou se 

posunulo učivo tak, aby se začínalo v devítce 1. sv. válkou. Protoţe tam přibyly 

nejnovější dějiny. Na ty se dává dŧraz v tom, ţe by se mělo probrat aţ do 60. let, ´68 

rok. Ten se zároveň probírá i v občance, trošku z jinýho pohledu, tam se o tom spíše 

povídá, kdeţto tady jsou fakta, kdeţto v tý občance třeba získávají názory od lidí, 

který to proţili. Já bych bývala byla pro to, aby to zŧstalo v tý občance, protoţe brát 

dějepis jako ´ 68 rok. My jsme se vţdycky učili, ţe dějiny jsou 50 let zpátky, kdyţ uţ 

to je nějak historicky zhodnocený. Mŧj syn mi to vyvrací, říká ne, děti to musí umět, 

děti by to měly vědět, jo vědět by to měly, to samozřejmě. Spíš bych to viděla na tu 

občanku, i kdyţ mŧj syn říká, no mami, proč je učíš pravěk, kdyţ pro ně by měly bejt 

ty nejnovější dějiny to nejlepší. Ale já řikam, ţe ten člověk nemŧţe pochopit 

současnost, kdyţ nebude znát minulost, tak jak to šlo od začátku a pravdou je, ţe ten 

pravěk je baví (smích). Protoţe je tak hodně vzdálený, zvlášť kdyţ si sestavujeme 

jídelníček. (17) 

I: Jo (se zájmem). 

Co by mohli jíst pravěcí lidé a oni začnou brambory, a já říkam no brambory 

v ţádnym případě, anebo kdyţ bereme Řecko, tak si vlastně uvědomujou ty 

souvislosti. (18) 

I: A tohleto jste dělala i předtím. 

K: No samozřejmě, to jsme dělala, to je jako to oţivení toho předmětu. To muselo 

bejt i předtim, protoţe to bysme se z toho zbláznili i my i děti. Protoţe dostávat do 

nich jenom ty fakta, to prostě nejde. To musí být spojený s něčím, na čem si to budou 

pamatovat. Je taky pravda, ţe oni si často pamatují takovou tu omáčku, tu hloupost, 

tu nadstavbu ale ten fakt ne…(19) 
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I: Ano, např. pan učitel z dějepisu nám říkal, ţe F. Rieger byl švagr F. Palackého, ale 

uţ si nepamatují program Staročechŧ.   

K: Smích (společný). Jo, ano. Taky se říká, ţe děti by se neměly učit příliš fakta, ţe si 

to vyhledají. To je pravda, ale některý ty věci, musí taky znát. Pak kdyţ se člověk 

kouká na Nikdo není dokonalý a začnou se ptát těch lidí. Tak kolikrát… buď si teda 

řikam, ţe to musí být nahraný, ţe to není moţný, aby nevěděli takový základní věci, 

ale je to o tom, ţe to někdo ve škole bral někdo tak povrchně, ţe některý ty skutečně 

základní, já nevím konkrétně co, protoţe já uţ na to nekoukam, protoţe je mi líto 

těch lidí, který tam špatně odpovídají, jak se jim všichni smějou. (zvoní telefon, 

přerušení). (20) 

K: Tak kontroly, ty mam nejradši ze všeho (povzdech). Čeká nás kontrola projektu. 

(21) 

I: Kdyţ kontolujou, tak se zaměřují na to, jak to děláte nebo na ty papíry. 

K: No teď všechno co řikal, tak to byla administrativa. Jak máme označené 

pracoviště, jak máme vedenou dokumentaci, jak máme zřízení účtu, o dětech neřekl 

ani slovo (smích). Papír snese všechno. To já vţdycky říkám, ale to je dnes i ČŠI. 

Dřív kdyţ přijela ČŠI, ne ţe bysme ji tu viděli rádi, to ne, to ke klidu učitelŧ vŧbec 

nepřidá… (22) 

I: Před změnou osnov?  

K: Ne to bylo vţdycky, takhle, kdyţ dřív to bylo, před změnou osnov, tak přišli, byli 

tady týden, přijeli čtyři, tří chodili do hodin a kaţdej den udělali tři hospitace. Dneska 

se soustředí na papíry, na hospitace jsou daleko míň. Koukají se na ten papír, jestli je 

to správně napsaný, dneska je to o papírový kontrole. Kdyţ jsme tu letos měli 

inspekci, na začátku školního roku, tak vŧbec nešli do tříd. Ne ţe by učitelum vadilo, 

ţe jim nejdou do těch tříd, ale všechno zjišťujou z papíru. (23) 

I: Ale není takové… 

K: Není, ono to nikdy nebylo. Zase je pravdou i to, ţe za jednu hodinu, kdyţ 

inspektor přijde do hodiny, za jednu hodinu nemŧţe říct, ţe ten učitel učí špatně. 

Kdyţ se mu hodina líbí, tak je v pořádku, samozřejmě, my jsme taky rádi, ale 

samozřejmě taky se stalo, ţe se jedna hodina, to jsme tam i byla já, se ta hodina paní 
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učitelce nepovedla, ale to tak je. Ale to je v kaţdym takovymdle zaměstnání, kdyţ 

tam je i někdo jinej, kdyţ tam není o tom, ţe pracuji na počítači a vypracuju dobře 

příklad. Ale oni to vemou tak, kdyţ jsme měli třeba zápis z angličtiny, paní uč, paní 

učitelce se hodina nepovedla, a uţ to bylo tak, ţe ta výuka angličtina je třeba ze 70% 

dobře. Přitom viděl jen jednu hodinu a ostatní angličtináře neviděl. (24) 

I: Jo… Ještě jsem se vás chtěla zeptat. Já jsem studovala ty papíry a tam dŧraz není 

kladenej na učivo, ale spíše na očekávané výstupy a klíčové kompetence. Jaký na to 

vy máte názor? 

K: Zase, zlatá střední cesta. Nemŧţeme říct, ţe nebudeme dávat dŧraz na učivo. 

Kdyţ na tom mají stavět dál. Musí být i to učivo. Nemŧţe být učivo daný stranou. 

Musí to učivo být tím stěţejním, protoţe děti na něm staví dál. Jdou na střední školu 

a staví na něm furt dál. Nemŧţe to být bude umět pochopit, ţe v Egyptě se oblíkali, 

jak se oblíkali, protoţe tam jsou jiný podmínky, neţ jsou u nás, ale musí i z toho 

Egypta i kdyţ po nich nechci ţádný velký… letopočty, na to jsme nikdy nebyla, aby 

znali letopočty, spíš aby znali tu souvislost, ale něco si zapamatovat musí. Jenom aby 

si ty děti uměly něco najít, to mně nestačí. Ta kompetence mně nestačí, musí vědět to 

učivo, protoţe bez toho by nebylo. Třeba čeština nebo matematika, tu násobilku se 

stejně naučit musí, bez toho to prostě nejde. Aţ pŧjde nakoupit, tak si bude muset 

umět spočítat, kdyţ bude chtít deset rohlíkŧ, kolik na to bude potřebovat peněz. To 

musí umět vynásobit. To, ţe má kalkulačku, samozřejmě, ale aţ kdyţ… protoţe 

kolikrát se nám stalo, ţe přemáčkne číslíčko a vyjde mu nějakej výsledek a ty děti se 

ani nepozastavily ţe 10*13 je 1300, klidně to napíše, protoţe mu to ta kalkulačka 

spočetla. A měl by si uvědomit ţe 10*3 a to jsme vzala ten nejjednodušší příklad… 

Nebo v jednotkách, ţe jim často vyjdou věci, které jim na kalkulačce vyšly, protoţe 

jim to ta kalkulačka spočítala a ono je nenapadne, ţe je to úplná hloupost. Vţdyť to 

paní učitelko, vyšlo, ale ţe se tam předtím přemáčkli, zapomněli desetinou čárku, to 

jim prostě nedojde a to je špatně. (25) 

I: To je špatně. 

K: Ţe mají děti ku pomoci třeba tabulky, to ano, ale aţ pudou do ţivota, do reálu, tak 

ty tabulky mít nebudou. Ani ten počítač. Jí vím, ţe ty notebooky se nosí sebou pořád, 

ale kdyţ to ten člověk ví, tak… Ty základní věci prostě v hlavě mít musí. Nebylo by 
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dobře, aby uměly jenom vyhledat. Ano vyhledat, dávat do souvislostí, ale určitý 

penzum těch vědomostí misí znát. (26) 

I: Takţe, kdyţ vy učíte tak to řešíte, tak ţe mají to penzum vědomostí plus ještě něco 

navíc. 

K: Ano, ano, ano. To musí. je to o tom, ţe by se z kaţdýho podle mě brát to 

rozumný, Ne ţe se vyhlásí, ţe budeme jenom a pak zase jenom, my bychom se 

jakoby měli plácat mezi těma krajníma moţnostma, ale ţe by měl bejt ten zlatej střed 

toho co, ten člověk. Ano učit třeba to co vyuţije, ale aby to mělo logiku, aby to na 

sebe navazovalo, aby to prolínalo, od kaţdýho něco jo, neupřednostňovat vysloveně 

jenom jednu část. Mělo by to být vyváţený, aby to děti bavilo, kdyţ budu před nima 

40 minut jenom povídat tak je to nebude bavit a budou se bavit oni a musí ta hodina 

bejt postavená tak aby dělali všechno, aby pracovali se mnou, samostatně, s učebnicí 

se sešitem, to není moţný, aby… Tak se mi zdálo, jak ze začátku, kdyţ tohleto se 

připravovalo, jak to bude děsně převratný, ty RVP, ty ŠVP, ţe to skutečně dělali ti, 

co chodili do školy před 50 lety… (odmlka). Nemyslim si, ţe by ty RVP bylo něco 

aţ tak převratnýho, ţe by to bylo tak převratný, ţe by ty děti poznaly, tak tenhle rok 

jsme se učili podle osnov a tenhle rok podle ŠVP. To si myslim, ţe by bylo i špatně. 

Tak jak čtu v UN ty příspěvky, nevim, jestli tam dávají jen ty příspěvky, který jsou 

kladný, protoţe kdyţ máme jednání, tak vţdycky z toho vyplynulo… to byly praktici 

z praxe a řikali to, co říkam já. Ţe takhle se učilo, ţe to není nic novýho. Ale v těch 

UN, jak je to krásný, nádherný, konečně mají všichni volné ruce, ve všom, oni nám 

je dokáţou svázat finančními prostředky a je to. (27) 

 

Olga Ptánková 

aprobace: Ma, VKZ (rodinná výchova)  

učí:  Ma, VKZ, OV, informatika           

P: Musím říct, ţe paní ředitelka si mě vybrala záměrně, protoţe já jsme 

koordinátorka ŠVP. Takţe, kdyţ to začalo, před těmi x lety, kdyţ se začalo vytvářet 

ŠVP, tak pani ředitelka přišla za mnou, protoţe měla to přesvědčení, ţe by se mělo 

něco změnit, nebo ţe budu ta, která je pro nějakou změnu. Takţe já jsem to brala i 
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tak, ţe jsem ráda, ţe něco takovýto je, ţe se mŧţu víc realizovat, i kdyţ na jednu 

stranu, člověk zjišťuje, ţe kdyţ ty děti přechází z jedné školy na druhou, tak moţná 

ta, je přece jen nějaký problém, ţe kaţdá ta škola si to přece jen mŧţe udělat trošičku 

po svým a je fakt, ţe kdyţ přišly děti z nějaké jiné školy tak řekly, my jsme 

neprobírali tadyhleto, nebo máme to aţ od jiného ročníku, tak tam někde vznikají 

trošičku problémy, ţe by to mělo být trošičku stanovený, od kdy by který předmět 

měl být, jestli má být, jak má být, protoţe někdy se stalo, ţe ty děti to neměly, 

protoţe ta škola to má nastavené jinak, takţe je tam moţná moc velká benevolence 

toho vytváření ŠVP. Ale jinak já si myslím, ţe já to kvituju docela s povděkem, ţe to 

mŧţu dělat, ale já si myslim, ţe to mohl dělat i předtím pokud chtěl a měl k tomu i od 

vedení od pani ředitelky jakoby i poţehnání. Tak mohl ty věci taky dělat jinak, spíš 

to bylo učitel od učitele. Někdo to přivítal, někdo zase ne, ale řikam, my máme 

takovou pani ředitelku, ta byla ráda vţdycky, kdyţ bylo něco nového, s něčim jsme 

přišly, tak byla ráda a bylo jedno, kdyţ se to uskutečnilo a bylo jedno, jestli to bylo 

za bývalého vzdělávacího plánu, nebo tohohle nového, takţe to je spíš si myslim, ţe 

je to takový moc předepsaný… (1) 

I: Hmmm… 

P: Moţná, ţe i někdo řekne, jako na just ne, kdyţ jsme to dělali, tak proč jako to 

musí být, vţdyť kaţdej ať si to dělá jakoby podle svého. Jinak k tomu budou 

přistupovat ty starší učitelé, který maj´ zaběhnutej nějakej svŧj systém, takţe kdyţ 

mně to funguje, tak proč bych to měnil, ale jsou učitelé, kteří řeknou, ale mně to 

nefunguje a já chci změnu a ta změna je teď moţná, ale já si myslim, ţe byla moţné i 

neţ přišlo to ŠVP. (2) 

I: Chci se zeptat, vy ste řikala, ţe si pani ředitelka myslela, ţe vy byste přivítala tu 

změnu? 

P: No ona věděla, ţe já jsem vţdycky měla nějakou tu akci, tak jsem přišla za pani 

ředitelkou, jestli mŧţu udělat v rámci, protoţe učim VKZ, to byl rodinná výchova, 

takţe učim rodinku, a kdyţ jsme dělali projekty a to je potřeba se domluvit a musely 

se přehazovat rŧzné hodiny, jestli to tak mŧţu dělat, pani ředitelka to vítala. Takţe 

potom, ona byla ta, co řikala, ţe já budu ta, která do těhle věcí, jako ţe budu dělat 

něco i jinak, takţe bych měla být ta… dokáţu přesvědčit i ostatní (smích). O tom ale 
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nejsem úplně přesvědčená (řečeno se smíchem), ţe bych jako přesvědčila, ale je to o 

komunikaci, o tom, ţe někdo řekne, já to povaţuju, ne za nesmysl, ale ţe někdo 

řekne, já na to moc nejsem, někdo řekne, mně se to líbí, ano pudu do toho, ale třeba 

byly tady takový, který do toho nechtěli jít sami, báli se. Kdyţ se třeba dělá projekt, 

tak je to třeba náročnější, i kdyţ já jsem chtěla dělat nějaký projekt, tak taky třeba 

zašla za kolegyní, třeba z výtvarky a řekla jsem jí, hele budu dělat tohle, hodilo by se 

mi, kdybys z výtvarky udělala tohle, a ona říká, jo supr, to jsem ráda, máme témata, 

propojíme to a bylo to skvělý. Teď je to, jako ţe to i musí být a proto někdo moţná 

řekne, hmmm, ono to musí být a uţ… je to povinnost a uţ to člověka…uţ se mu do 

toho nechce. Takhle jsme si to mohly jakoby defakto dělat, bylo téma, na to si udělat 

projekt, byla to nějaká jiná činnost, neţ bylo obvyklý. Teď je to jakoţe musíme, 

vymýšlet a tak, teďko zase další problémy, další věci jsou ohledně těch evropských 

peněz, jak do školy na nějaký to vytváření. To je další věc, která tady vytváří 

takovou… Někdy dělá i zle, jako kdo si zase vymyslel takovou věc, copak toho 

děláme málo, nebo se snaţíme dělat málo? (3) 

I: Jakoţe vy musíte psát nějaký projekty, abyste… 

P: Ano, ano, my musíme… abychom dostali peníze z EU, ale je to podmíněno tim, 

ţe musíme předloţit, za ty peníze, ţe jsme něco dostali, předloţit nějakou práci, buď 

v papírový podobě takţe pracovní listy, nebo v podobě digitální, to jsou ty práce, kdy 

vlastně děti pracují na digitální tabuli. Takţe my i kdyţ si to vytváříme a vţdycky 

jsme si to dělali, člověk si vţdycky řekl, vytvořim si nějakou tajenku, vytvořim si 

nějaký kvíz pro ty děti, to člověk dělal běţně, ale teď tomu musíme dát nějakou 

formu, musíme to dát na nějaký papír, ten musíme někomu předkládat, teď se to 

někomu nemusím líbit, ten udělá třeba uum (zvuk opovžení), kaţdej má jinej trochu 

pohled a je to takový… Někdo na to jenom koukne a řekne, mně se to nelíbí a jenom 

na to koukne a ta škola, ţe někdo nad tim trávil x hodin, ale to je jiná otázka, to 

nesouvisí s ŠVP. (4) 

I:  Ještě bych se chtěla zeptat, co vy učíte? 

P: Já učim, takhle mám aprobaci matematika, rodinná výchova, my to máme 

označený jako VKZ, výchova ke zdraví a k tomu občanskou výchovu a informatiku. 

(5) 
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I: Úplně na začátek bych se chtěla zeptat, jak vy vnímáte tu vaši profesi? Co to pro 

vás znamená být učitel?  

P: Já jsem vţdycky byla, jak já řikam dětem ujetá (smích), jak řikam od základní 

školy, protoţe mě bavilo vykládat, poradit, pomoc a vţdycky kamarádky za mnou 

chodily a řikaly, ty to tak umíš vysvětlit, ty by si mohla bejt z fleku učitelka. Takţe 

tahle to vzniko ( smích). (6) 

I: Takţe proto jste učitelka (smích). 

P: Takţe proto jsem učitelka. Protoţe jsme vţdycky ráda poradila, vysvětlila, 

pomohla a tak nějak to vyplynulo. (7) 

I: Kdybyste měla popsat, co je dŧleţitý pro to povolání. Třeba vlastnosti. 

P: Vlastnosti, no já si myslim, ţe je dŧleţitá empatie, vstřícnost, porozumění, ne si 

říct tohle musim do těch hlav za kaţdou cenu dostat ale i ta výchova, nejenom ta 

výchova v rodině, ale i ta výchova ve škole, takţe nejenom to do nich cpát, horem 

dolem aby uměly, ale taky je učit tý spolupráci, být vstřícná, umět komunikovat 

s těma dětma, ale umět jim i naslouchat, protoţe to si myslim, ţe oni rády děti, kdyţ 

je někdo vyslechne, já to vidim právě v rámci VKZ, ţe oni rádi si povídají a jsou 

rádi, kdyţ je někdo vyslechne a umí jim poradit, nevim jestli umí, ale snaţí se jim 

poradit. Protoţe doma se s rodiči mohou probírat něco jinýho, s  kamarádama taky o 

něco jinýho, ale pak kdyţ vidí, ţe je tady někdo třetí, kdo je vyslechne, něco mezi 

tim, tak jsou za to rádi, vděční. (8)              

I: To VKZ je takový předmět, kde to jde. 

P: Ano, je jasný, ţe o matice si toho moc nepovíme, tam zase apeluji na to, aby uměli 

to, co mají umět a aby to dokázali pochopit. Já řikam uděláte někde nějakou chybu, 

to bude vţdycky, v ţivotě jich uděláte spoustu a dŧleţitý je abyste si uměli poradit, 

abyste dokázali řešit ten problém, abyste neházeli flintu do ţita, kdyţ se vám něco 

nepovede a aby člověk neodsuzoval, kvŧli jedný věci toho druhýho, jak učitel vŧči 

dětem, tak děti vŧči učitelum, já vţdycky řikam, neházejte do jednoho pytle všechny 

učitele najednou a hlavně kvŧli jedný nepovedený… jedný věci, která se vám 

nepovede je nesmysl, protoţe si myslim, ţe hlavní vinu máte spíš vy, protoţe se 

neučíte a měli byste si to přiznat, ţe jste vy něco neudělali správně, nejenom ţe učitel 
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chce po vás něco chce, ten učitel je tady od toho, my vám většinou vštěpujeme do 

hlavy to, co se vám bude jednou v ţivotě hodit. Takţe nejenom to, co mají umět, ale i 

to, co budou v ţivotě potřebovat a zdŧrazňovat jim to. Řikam jim jo tohle se vám 

bude v ţivotě hodit a řikam jim, záleţí na to jakej obor si vyberete,teď to nevíte,  

takţe teď se vám zdá, ţe se učíte věci zbytečný, ale pak jednou, třeba na střední škole 

zjistíte, ţe vás to hrozně baví i kdyţ teďko to povaţujete za zbytečnost, tak najednou 

se tomu začnete věnovat naplno a zjistíte, ţe to potřebujete. (9) 

I: Teď bych se chtěla zeptat na to, jak jste vytvářeli ten ŠVP? 

P: Defakto, já jsem koordinátor, tak jsme jela na školení a tam jsem dostala 

instrukce, jak to má vypadat, jaká má být podoba, co všechno to musí obsahovat, co 

je povinně a kde máme tu moţnost se sami rozvinout, co bysme rádi, co bysme 

chtěli. Měli jsme vţdycky sezení, nejprve obecný, co všechno to musí obsahovat, atd. 

Kaţdý abychom si rozmysleli v rámci svých předmětŧ, co bysme kde, jaká hodinová 

dotace, co bysme kde… A pak jsme to samozřejmě museli skloubit… Samozřejmě 

hlavní slovo tady měla paní ředitelka s paní zástupkyní, ty byly ty, které to dávaly 

dohromady a hlavně musely přihlídnout k tomu, kdo co učí, abychom v rámci těch 

předmětŧ, které tady jsou… abychom nenabízeli něco, kdyţ tu nemáme vyučujícího, 

a aby se to skloubilo, aby jeden vyučující neřekl, já budu učit to, to, to… a pak neměl 

40 hodin (smích). Takţe všechny tyhle věci se musely dát dohromady, no a potom, 

byly konkrétní vzdělávací plány na ty předměty. To uţ jsme byly potom rozdělený 

do skupinek podle předmětŧ, není tady učitel, který by učil vyloţeně sám předmět. 

Máme tady třeba chemii, na tu je paní učitelka jediná, ta si to vytvářela sama, podle 

svého sama, ale jinak jsme to vytvářeli po dvou, po třech, po čtyřech. Čtyři 

angličtináři si sedli a sepsali, co kde v kterém ročníku, by se mělo probírat, kdo jaké 

má zkušenosti, co přesunout, co všechno by ty děti měly umět a tak, takţe tam jsme 

pracovali ve skupinkách, ale pak jsme se zase sesedli a diskutovali, kdyţ třeba někde 

vznikl problém, kdyţ jsme třeba zjistili, ţe ta hodinová dotace je málo, ţe bysme tam 

rádi dali více. To pak byly všelijaký diskuze, diskuzní krouţky a scházeli jsme se 

rŧzně. Ten, co byl třeba technicky zdatnej, ten to pak přepisoval na počítači, protoţe 

jsme to museli dát v digitální podobě a pak to hlavní gró uţ dávala dohromady paní 

ředitelka s paní zástupkyní. (10) 
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I: To jste museli odvést strašný kus práce. 

P: Tak vlastně kaţdá škola, tak kaţdá škola to musela udělat, ono se samozřejmě 

muselo vycházet z toho, co máme dáno, co jsme měly dáno, a řekly jsme ano, tohle 

fungovalo, proč bysme to měnili, funguje to, jsme takhle spokojený, takţe se to 

pouţil. Velký podíl má tady pani zástupkyně, která tady dávala tu technickou stránku 

dohromady a pani ředitelka, ta dělala tu omáčku, ta je potřeba a my učitelé ji zase 

moc neumíme, třeba po tý stránce toho vedení, to my učitelé do toho zase aţ tak 

nevidíme, to měla starosti pani ředitelka s pani zástupkyní a my uţ jsme dělali ty věci 

ke konkrétním, jednotlivým předmětŧm, eventuelně projektŧm atd. (11) 

I: Kdyţ jste sestavovali ten plán, věděli jste jak na to? Měli jste nějaké metodické 

vedení? 

P: No, to jako jsem měla na starosti já, já jsem tady byla ten koordinátor, já jsem 

měla říct, tohle tady být mŧţe, tohle nemŧţe, tady si s tím mŧţeme pohrát, tady 

máme nějaký ty disponibilní hodiny, tam jsme si řekly, co bysme chtěli k tomu 

svýmu. Samozřejmě kaţdý učitel si řekl ke svýmu předmětu, já bych chtěl (smích), 

mám toho hodně, dějepis, ten je nacvaklej informacemi, tam bysme… Muselo se 

samozřejmě říci, přednější je čestina, matematika, cizí jazyk, takţe to aby bylo 

prioritou, takţe třeba v 9. ročníku, tam jsme automaticky… Běţně je třeba 4 hodiny 

českého jazyka, matematiky, v jiných ročnících, v devítce jsme řekli posílit, nevíme, 

budou někdy dělat přijímací zkoušky a bude se jim ta hodina navíc třeba hodit. Takţe 

vţdycky přijdeme s něčím, teď je fakt, ţe zrovna, kdybyste nepřišla, tak jsme šla 

hovořit s pani ředitelkou o ŠVP, protoţe jsme zjistili během praxe, ţe něco úplně 

nevyhovuje, ţe je potřeba to změnit, takţe chci jít za pani ředitelkou s návrhem 

nějaký změny, jestli by bylo moţné, něco opravit, změnit, coţ ŠVP umoţňuje. Je 

výhoda také v tom, ţe kdyţ si něco vyzkoušíme rok, dva a pak zjistíme, ţe nám to 

nefunguje tak máme moţnost to změnit. To dříve být nemohlo, máme moţnost 

šoupat s hodinama, pokud ta hodina je zbytečná, mohli bysme to posílit, přešoupnout 

do jiného ročníku, kde by se to hodilo víc, bylo by to účelnější, jo takţe máme, 

moţnost změny, to dřív být nemohlo, dřív to bylo prostě striktní a ţádné volné, 

disponibilní hodiny nebyly, to teď je a to si mysli, ţe je dobře. (12) 
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I: Kdyţ teda… mohla byste mi říct, jak jste vytvářeli ŠVP, nebo ten váš učební plán 

pro ten váš konkrétní předmět? 

P:  My jsme vlastně vzali v úvahu… on je vlastně RVP a ten je daný. My jsme si ho 

vzali jako koncept, abychom věděli, co vlastně děti za těch 9 let musí probrat. 

Konkrétně, v rámci matematiky jsme si sedli matikáři a udělali jsme to tak, ţe jsme si 

kaţdá vzala ten RVP domŧ, vzali jsme si učivo, které by ty děti měly umět a co jsme 

učili dřív a řekli jsme si co, kde v kterém ročníku by bylo dobré, vhodné odučit, co 

bychom mohly přesunout do jiného ročníku, po těch zkušenostech, které jsme měly a 

pak jsme se sededli a řekli jsme si, hele já si myslim, ţe by to mohlo bejt takhle a ona 

řekla máš stejnej názor jako já, takţe tohle učivo dáme do tohohle a tohohle ročníku. 

Pak jsme se někde neshodly, tak jsme si řekly ty dŧvody, proč já bych to viděla 

v sedmičce a ona v osmičce a shodly jsme se na nějakém kompromisu (smích). Po 

tom roce, dvou jsme si řekli, funguje to, v pořádku, měla jsi pravdu, nebo ne, moţná 

by se to mělo přesunout jinam. Takţe máme moţnost tady s tím eventuelně šoupat. 

Vím, ţe v zeměpise takhle jsou školy, kde kdyţ začnou Evropu, tak ČR dají jako 

první, někde si řeknou ne, dáme ji, aţ probereme Evropu. Kaţdá škola to vnímá 

jinak, má jiné zkušenosti, takţe potom vznikají tadyty nesrovnalosti, kdyţ se dítě 

přestěhuje, tak řekne, my uţ jsme to brali v osmičce a jiné dítě řekne, my to teprve 

brát budeme. Takţe tahle vznikají ty nesrovnalosti a je to o těch zkušenostech těch 

lidí a já si myslim, ţe v některých předmětech se to tak neliší. Třeba matematika, tam 

víceméně ta posloupnost je jasná, ţe ty děti se musí naučit a nabaluje se to, 

maximálně to mŧţeme udělat tak, ţe mŧţeme něco přesunout z geometrie z jednoho 

do druhého ročníku. Jinak ty matematické operace na sebe navazují a moc se s tím 

hýbat nedá. Takţe matematika je na tohle docela šikovná (smích). Ta jak se 

vymyslela kdysi, tak to funguje víceméně pořád stejně. Máme výhodu v tom, ţe kdyţ 

já jsme chodila do školy, ta jsme končili v osmičce, takţe jsme se to museli naučit 

během osmi let. Teď to je jednodušší v tom, ţe se to učivo rozvolnilo a je to do devíti 

let. Coţ je docela výhodný, protoţe v tom devátym ročníku máme čas na to, 

abychom mohli všechno zopakovat a trošičku to rozvolnit, tzn., nějaké nové věci dát 

do devátého ročníku, ale máme tam dost času na to, abychom se pořád vraceli k těm 

starým věcem a pořád nabalovali to nový, takţe to je výhoda, ten devátý ročník. Ta 

matematika se dneska trošičku mění, dneska máme třeba finanční matematiku, to za 
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nás vŧbec neexistovalo, to teď děláme v tom 9. ročníku, aby se ty děti orientovaly 

v tom, ţe kdyţ si pŧjdou udělat úvěr, úroky, pŧjčky, hypotéky… To dřív tak běţné 

nebylo, člověk se nad tím aţ tak nezamýšlel, nezabýval. Dneska si myslim, ţe je to 

dŧleţité…Takţe se tam přidalo něco nového, jako dějiny, se neustále rozšiřují, tak 

i…  Takţe tahle jsme vytvářeli ty plány, prostě fakt jsme si sedly, my jsme to dělali 

tak, ţe jsme to vytvářely kaţdá sama za sebe a pak jsme diskutovaly, kdyţ jsme se 

neshodovali tak jsme si řekli, jak to kdo vidíme a snaţili jsme se o kompromis. (13) 

I: Nepohádaly jste se kvŧli tomu? 

P: Ale jó, to jó. To samozřejmě bylo takový, hlavně v tom, dyť my potřebujeme tu 

jednu hodinu a tak. Tam bylo samozřejmě vidět, kdo je takový ten prosazovací typ, 

kdo se prosadí, samozřejmě buď si to prosadili a my jsme řekli jó, ano, nebo hlavní 

slovo měla paní ředitelka, která řekla, tak to necháme, projít hlavou a pak to 

probereme. Takţe se někdy utlo a řeklo se, heleďte se, nikam to nevede, necháme to 

projít v hlavě, nechá se to uleţet a potom, ty lidi uţ vyšuměli (smích) a většinou jsme 

se nějak dohodli. (14) 

I: Ale muselo to být náročný? 

P: Tak, určitě jo, já si myslim, ţe hlavně pro tu pani ředitelku, která kdyţ jsme se my 

nemohli dohodnout, tak ona byla ta, která musela rozhodnout, samozřejmě si to 

dokáţete představit (smích), jak jsme si řikali, ona rozhodla špatně (smích), ale ne, 

většinou jsme si řikali, ne ona je tady ta hlavní a většinou se nám to i snaţila i 

vysvětlit, abysme chápali ty dŧvody, jak se rozhodla ta nezaujatá strana, ona třeba ty 

předměty neučila a řekla já to vidim takhle a my většinou jsme si řekli, pani ředitelka 

má pravdu. Pak jsme si s klidnym svědomím řekli, pani ředitelka nám to vysvětlila, 

uklidnila nás a uklidnily se vody a šlo se dál. Řekli jsme si, ţe hlavně to děláme 

proto, aby to bylo v pořádku pro ty děti, aby ty děti něco uměly, takţe hlavně to bylo 

vytvářený… všude vidíte, ţe hlavním tématem je ţák, všude je, co ţák má a pak je 

jak k tomu má vystupovat ten učitel. (15) 

I: Kdyţ jste vytvářela plánu pro tu matiku a rodinku, tak věděla jste, co tam máte 

zařadit? 

P: Tak ono jde o to, ţe člověk měl něco odučíno, člověk měl praxi, já měla něco 

odučíno nejen tady, ale i na jiné škole, takţe člověk nasbíral zkušenosti i člověk 
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komunikoval, komunikujeme tady, třeba my matikáři, tady komunikujeme poměrně 

hodně. Snaţíme se, řekneme si, kde byl problém, co těm dětem jde, co jim nejde, kde 

byl problém, kde bysme měli víc, u čeho se víc zaseknout, co zabere víc času, kde 

zase víme, kde to učivo děti zvládají velmi dobře, takţe ty zkušenosti, byly a právě 

díky nim, jsme si mohli říct, kde, jak, co, v kterém ročníku a jak to sestavovat. 

Samozřejmě, něco jsme si vymysleli a teď máme dojem, ţe to není to pravý 

ořechový, ţe by se to dalo udělat nějak jinak… Tak právě chci jít teď za pani 

ředitelkou a udělat nějaké změny na druhém stupni, ţe bychom chtěli udělat nějaké 

změny, protoţe teď tu máme třeba volbu povolání, máme ji v 8. ročníku a myslím si, 

ţe to není úplně ono, protoţe dneska ta doba se mění a je moţnost internetu, rŧzných 

CD, takţe ty mají moţnost si ty informace shánět rŧznou cestou. Tenhle předmět se 

nám zdá v tuto chvíli jakoby bezpředmětný, dal by se skloubit s občanskou 

výchovou, máme to prodiskutovaný, paní učitelka, která tu volbu povolání učí a 

sama řekla, ţe ji to nepřijde aktuální, dříve ten předmět byl, protoţe nebyla taková 

dostupnost informací. Dneska školy posílají spoustu propagačních materiálŧ, mají 

dny otevřených dveří, takţe si myslíme, ţe by byl zbytečný. Právě tady je moţnost, 

ţe mŧţeme, po několika letech vyzkoušení, ţe mŧţeme říct, uţ to není aktuální, 

mohlo by tam dojít k nějaké změně, přesunout to, skloubit to. On kaţdý učitel si hájí, 

ten svŧj předmět, ale myslim, ţe já učim VKZ a OV, ţe tam se ty věci tak neskutečně 

opakují, já neříkám, opakování matka moudrosti, ale ty děti to pak taky nebaví, oni 

říkají, to uţ jsme slyšeli, potom uţ takové to omílání, to oni si radši omelou 

matematiku, kde ví, ţe to budou potřebovat, neţ nějaké to omílání těch věcí o rodině 

a tak, to uţ je nebaví, tak je moţné udělat redukci. Tohle ŠVP umoţňuje, coţ já 

povaţuju za dobrou věc. (16) 

I: Hmm, změnily se nějak nároky na tu vaši práci? 

P: Je fakt, ţe kdyţ jsme to vytvářeli, tak jsme samozřejmě, to jsme si řikali, to bude 

zase práce, teď na to počítači, ten, kdo na ně nebyl zdatnej, tak pro něj to bylo úplně 

jako…Ale my jsme se dohodli, ţe v té skupince, kdo byl zdatnější, nebo my jsme 

tam byly zdatné obě dvě, tak jsme si to rozdělily, řekly jsme si, ty uděláš tyhle dva 

ročníky, já udělam tyhle dva ročníky, sjednotily jsme formát, to uţ nebyl problém, 

ale naťukat to do toho počítače, ţe ten čas jsme nad tim strávily. A myslim si ţe, za 

ty léta, jsme se zaběhli, ţe uţ nám nepřijde, jestli jedeme podle tohodle, nebo podle 
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tohodle plánu. Samozřejmě musíme se toho plánu drţet, kaţdý na začátku roku musí 

vytvářet ještě další plány toho předmětu, jak to přesně tam bude rozvrţený v rámci 

měsícŧ, takţe si to člověk bere do ruky a tam si to projíţdí znova a defakto ten plán 

máte jakoby při ruce. Takţe kaţdý učitel se do toho plánu podívá minimálně kaţdý 

týden, jestli jede podle plánu, jestli jede tak jak má, jestli někde nesklouzl, atd. Pak si 

to další rok přizpŧsobí, řekne si, tohle téma mi šlo dobře, vim, ţe ho zvládnu za 14 

dní, mŧţu tam přidat další téma, které bylo poměrně dlouhé a nestačilo mi na něj 14 

dní, dam si na něj tři týdny, takţe kaţdý učitel si to pak upravuje, ale samozřejmě 

musí dodrţovat to, co musí odučit, ale samozřejmě to uţ ty učitelé většinou mají tak 

nějak zaběhlý. (17) 

I: Necítíte větší zodpovědnost, kdyţ vlastně učíte, co si sama řeknete ţe, máte učit? 

P: Samozřejmě člověk, člověk si někdy říká, jestli jsme jim řekla úplně všechno, 

jestli bych nemohla tam něco přidat, ale to zase člověk, tak ňák vycítí a vidíte, jestli 

ty děti jsou schopné pojmout, pobrat ještě něco navíc… nebo jestli to je dobrá 

skupinou, s tou se dělá fajn, mŧţu jim tam dát v matematice v devítce, jsme na tom 

časově dobře, vím, ţe by to zvládli, zkusíme si dát nerovnice, většinou to máme 

napsaný v plánu jako rozšiřující učivo, tzn., my to to zakomponovaný máme, ale jako 

rozšiřující učivo, tzn., ţe mŧţeme a nemusíme. Je to pouze jenom na nás, jestli ano 

nebo ne, jak na to časově budeme, jak víme, ţe by ty děti, to byly schopné zvládnout, 

protoţe pokud tam máte nějaké děti, které mají integraci, individuální plán, takţe jim 

zase nebudete dávat něco navíc, nebudete je zatěţovat. (18) 

I: To předtím bylo taky moţný? 

P: Jo, to je, to bylo taky, to bylo uţ dříve také, ale teď jde o to, ţe je to jakoby i na 

nás, dřív to také bylo, to bylo třeba i v učebnicích napsáno, rozšiřující učivo a teď 

bylo na učiteli jestli jim chce to dát, jestli si myslí, ţe to je dŧleţité, dříve spíš to bylo 

v rámci toho, ţe se to stíhalo, tzn., jestliţe byl čas, tak aby jakoby ta moţnost byla, ţe 

mají tu učebnici a mŧţou se kouknout i do učebnice a mŧţe jim dát cvičení z té 

učebnice, a ne si někde vymýšlet hledat a by to děti měly tu učebnici, takţe kdyby se 

stihlo, tak je tam to rozšiřující učivo. Ta kapitola se s nima mŧţe udělat, ale 

samozřejmě nemusí, jo to zaleţí na to tom, jak to ten učitel stíhá, v jedné v jedné 

třídě jedete jako po másle a v druhé třídě se páráte s jedním tématem a ne a ne se 
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dostat dál, jo je to opravu od ţáka k ţáka (smích) od třídy k třídě, takţe proto je tam 

ta moţnost, toho rozšiřujícího učiva. (19) 

I: Kdybych se vás měla zeptat, tím bysme uzavřely tu část vytváření tu část vytváření 

ŠVP i toho vašeho plánu, kdybyste to měla nějak zhodnotit. 

P: Já teda musím říct, ţe mě se ta práce nad tím, ţe člověk stráví čas něco na víc, tak 

si říká, jeţišmarjá, člověk ani nemá pořádně čas, aby si připravil to svoje, 

samozřejmě doma, rodinné věci, ale zase si řikam, vţdyť to člověk dělá pro… jak 

pro ty ţáky, tak pro sebe, aby si to přizpŧsobil podle svého, protoţe kolikrát jsme, 

kdyţ bylo něco daného, tak jsme řekli jeţiš tohle to né, tohle se nám nelíbí, tohle 

bysme nejradši jako tam daly a nemohly jsme a teď máme moţnost, takţe si myslim, 

ţe je dobře, ţe tady ta moţnost tady je, je tady ještě moţnost s tím hýbat, něco 

odučíte, uděláte si na to názor, dohodnete se s ostatními, jak oni to třeba učili, jak jim 

to vyhovuje a mŧţe dojít k úpravě, coţ se mi hrozně líbí. (20) 

I: Takţe vy hodnotíte hodně kladně tu flexibilitu. 

P: Ano, ano, ţe se vše dá domluvit, upravit, samozřejmě určité věci jsou dané, třeba 

počet hodin atd., ale to další hýbání s tím je moţné a to já docela kvituju. (21) 

I: Hmmm, kdyţ teda byste měla to pozitivní ta flexibilita a něco negativního… 

P: Negativního bych řekla to, ţe potom kdyţ si to člověk mŧţe přendat, tak v rámci, 

těch dětí, kdyţ se stěhují, takţe mŧţe to někdy na ty děti dopadnout tak… Vím, ţe 

my tady ve škole máme třeba angličtinu od 1. třídy, povinně od třetího, přijde sem 

nějaké dítě do ročníku vyššího a tu angličtinu mít nebude a bude trošičku pozadu, 

takţe pro ty děti to mŧţe být trošičku nevýhodné, ale myslim, ţe všechno se dá, 

všechno se dá uzpŧsobit, eventuálně dohnat rŧznými konzultacemi, kaţdý učitel 

pokud takoví dítě dostane, ţe něco nemělo, tak vţdycky mu vyjde vstříc a dá se 

dohodnout a domluvit. (22) 

I: Ty oficiální dokumenty, které já jsme prostudovala, já nevím, jak to probíhá ve 

skutečnosti, proto se vás ptám, tam se hodně akcentuje autonomie školy, 

učitele…Jak vy to vnímáte? 

P: Já kladně (s důrazem, smích), protoţe já jsme ten tvor, který říkám, uţ předtím 

jsem se vţdycky snaţila ozvláštňovat hodiny, zvlášť jako je rodinná výchova, 
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občanský výchova. Ty děti baví dělat trošičku něco jiného, protoţe těch výkladových 

hodin, oni mají dost, takţe je jasné dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, matematika, 

čeština, tam prostě oni musí… pořád jsou ty přehršle informací, co oni musí umět, 

tak si myslim, ţe aby ty děti dělaly pořád jakoby totéţ, tak tam mají moţnost, se tam 

vybít, takţe ty projekty, něco jiného dělat, nějaké rŧzné jiné metody, tam je dobré to, 

ţe to člověk mŧţe pouţít a mŧţe se tam vyřádit (smích). (23) 

I: Takţe pro to VKZ je to lepší neţ pro matematiku? 

P: Ano, určitě, tyhlety věci, ale já si mysli, ţe pokud ty učitelé, mladší učitelé, jsou 

nabití z té školy, jak by rádi, co by rádi, ono je to tedy přejde po nějaké době, ţe se ty 

děti, tak úplně neto… třeba teď vidim, jak máme ty interaktivní tabule, takţe jsou 

děti, jeţiš supr, to je něco novýho, chodí k tabuli, mŧţou jen prstem nebo tuţkou, 

mŧţou si tam hrát, tak to je samozřejmě baví, takţe kaţdá nová věc, která je jiná, 

neobvyklá, tak je samozřejmě baví, samozřejmě to nesmí být kaţdou hodinu, protoţe 

to zevšední, ale kdyţ je to takhle jednou za čas, tak ty děti jsou rády za to a ony si 

často neuvědomí, ţe se při tom učí. Coţ je… To je perfektní…(24) 

I: Takţe pro tu rodinku ta autonomie je lepší. 

P: Určitě, vím, ţe někdo třeba řekne, ţe ten předmět, by nemohl učit, protoţe je to 

hodně povídací, co si ten učitel připraví, co tam chce povědět, protoţe ono se na to aţ 

tolik učebnic není, nebo jsou rŧzné, kde člověk čerpá náměty a pak si do toho přidá 

to svoje atd. a pak…Někteří učitelé říkají, já bych to učit nemohl- sexuální výchova, 

jsou učitelé, kteří prostě v ţivotě by je nikdo o tom nedonutil učit, třeba mluvit, 

nebos si s těma dětma, nevěděl by, co o tom mám povídat, ale mě to nevadí, já jsme 

ten tvor, který dokáţe mluvit o všem, o čemkoli, takţe já jsme ráda, ţe tam mŧţu si 

přidat to svoje, to vyprávění, tam musíte jet striktně. Takţe já kdyţ mám matematiku, 

kde je to přesně daný, tam nemam moc moţnost se aţ tak rozvinout, ty moje nápady, 

tam je to striktně, jasně dané, ale v rámci té občanky, ale občanka je taky taková 

danější, ale v rámci toho VKZ, tak tam to je opravdu na učiteli, jak to těm dětem to 

téma podá to je na něm, a co jim všechno o tom tématu řekne, kdyţ tam máte téma 

sexuální výchova, nebo pojem antikoncepce, tak jim řeknete ty základní věci, nějak 

jim to podáte, co k tomu řeknete, to uţ potom na vás, jak to uděláte, kdyţ tamhle 

povídáme, zlomky, tam je to jasný (smích), tam nemáte moţnost se rozvíjet. Mně to 
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vyhovuje, ţe v té matematice jsem vázaná, kdeţto tady se mŧţu vyřádit (smích). Je to 

rovnoměrně rozloţený. Někdo má rád jasné linie, coţ mě vyhovuje taky, třeba v té 

matematice, tam já jsem pedant, vše mám do úhledných A4, A5, to jo, ale pak mám 

ráda, povídání si a naslouchání a tydlety věci, to mě vyhovuje v tom VKZ. (25) 

I:Dostáváte nějakou zpětnou vazbu, jak z matematiky z VKZ, jak jsme učila, co jste 

učila, od kolegŧ nebo tak? 

P: Samozřejmě si vţdycky řekneme, jakým zpŧsobem třeba, někdy se stane, ţe tu 

třídu převezme někdo po vás, někdo jiný a kdyţ vám řekne, ty děti byly dobře 

připravené, tak to je pro vás vizitka, nebo potom, kdyţ děti jsou z devátého ročníku 

na SŠ, děti přijdou a řeknou, byl jsem dobře připravený na ten předmět, to 

samozřejmě člověka těší, kdyţ ty děti řeknou, ţe nemají problém na SŠ, třeba 

v rámci, toho VKZ pro je takový pozitivum to, ţe ty děti si s vámi rádi povídají, a 

řeknou vám věci, které by hned tak někomu nepověděly a kdyţ člověk získá tu jejich 

dŧvěru a to je pro mě takový docela dŧleţitý, kdyţ mají nějaký problém, tak se 

nebojí přiznat, protoţe vědí, ţe to řešim s nadhledem a ne s nějakou záští, ţe prostě 

oni vědí, ţe nemam nějaké oblíbené, neoblíbené ţáky, ţe prostě to vţdycky řešim 

s nadhledem, nad věcí, konstruktivně, abych nikomu neublíţila, všechny vyslechnout 

a děti to doufám, ţe vědí, ví ţe to takhle je, pro mě je ta zpětná vazba, to ţe děti 

přijdou za váma, chtějí se poradit kvŧli něčemu, řeknou si mŧţete mi to dovysvětlit, 

kdyby to takhle nebylo, tak si najdou doučování někde jinde a… takţe to je pro mě 

taková ta zpětná vazba. Od učitelŧ… tady si povíme, jak to tady všechno je, 

samozřejmě někdo komunikuje víc, někdo míň, ale my třeba v rámci tří matematiky, 

jsme tu tři matikáři, my opravdu diskutujeme (smích) pomalu přestávku co přestávku 

(smích). (26) 

I: Je to pro vás dŧleţité? 

P: Jo, pro mě určitě (smích), tak člověk získá náhled na ty děti, tak protoţe většinou 

třeba v těch třídách, vy neučíte matematiku, ale jiný předmět, víte, jaký máte náhled 

na ty děti, kde si máte dát pozor, takový to, tamta třída, to se zase těš, dneska byly 

takový a makový… Takţe tohle my si tady řekneme a já si myslim, ţe tohle je 

dŧleţité, my máme sborovnu, ţe všichni sedíme v jedné sborovně, samozřejmě 

učitelé na prvním stupni, ty jsou ve svých třídách, kde je výchovný poradce a… 
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Takţe, my sedíme v té sborovně všichni, takový to sezení někde mimo, tak bych si 

ani neřekli co a jak, jak třeba ty děti, jestli mají nějaký problém, ve známkách, takţe 

my si tady mŧţeme krásně všechno povědět (smích). (27) 

I: Změnily se nějak hranice, co vše mŧţete a nemŧţete, té vaší profese, kdyţ 

proběhla ta změna kurikula? 

P: Já si myslim, ţe v rámci, nemŧţeme zasahovat tak, ţe nemŧţeme dětem jednu dát 

výchovnou, to je pořád stejný, i kdyţ pořád jako člověk nechce vztahovat ruku, ale 

někdy by si to zaslouţili (smích), ale v rámci spíš… Hranice jsou pořád stejné, akorát 

mŧţeme trošičku mluvit o… já si myslim, máme jakoby větší kompetence, ţe si 

mŧţu říct, kde co a jak, takţe se nám ty kompetence trošičku jako zvýšily. (28) 

I: Dobře, děkuju. Myslíte, ţe jste měli dostatečnou podporu od těch oficiálních 

institucí, jako je ministerstvo, ČŠI? 

P: Já si myslim, ţe ano, protoţe defakto, vytvořili RVP a teď my máme moţnost si 

do toho nasunout, co defakto ta škola chtěla, jediný, co nám to potom schvaluje, je 

zřizovatel, to je město a samozřejmě rodiče měli moţnost jakoby nahlédnout, kdyţ 

měli nějaké připomínky, tak je mohly vznést, coţ i samozřejmě je na jednu stranu 

dobře, ale myslím ţe co vím, ţe ţádné, tyhlety věci nebyly, třeba byly podněty 

rodičŧ v rámci školní jídelny, v rámci školní druţiny, coţ je neustále jo, někomu se 

něco nelíbí. My děláme rŧzné ankety, jaké je oblíbené, neoblíbené jídlo, co by děti 

chtěly navíc, takţe pořád tady řešíme takové interní věci, ale ty ne nepříjemné, ale 

aby ty děti, protoţe tady máme i ten školní parlament, kde jsou zastoupeny děti 

z kaţdé třídy na druhém stupni a mají moţnost se vyjádřit. (29) 

I: Jak na vás vŧbec pŧsobí, to co se teď děje na ministerstvu, ministr odstoupil, škrty, 

zvyšování a sniţování platŧ, škrty… 

P: Ptáte se na nesprávném místě, protoţe podle mého názoru se nemáme aţ tak 

špatně na to jak člověk, měl dřív, co je dneska moţno k dispozici, co si lidi dneska 

mŧţou lidi pořídit a koupit, to si myslim, ţe nemá obdoby, ţe člověk neví, co je to 

bída, myslím si, ţe kdyţ opravdu vidí, co se děje ve světě a jak některé státy, 

dopadají, jak jsou před krachem a nebo uţ v krachu jsou, tak si myslim, ţe myslim, 

my se máme hodně, hodně dobře a myslim si ţe to šetření opravdu je opravdu někdy 

na místě, někdy se mrhá penězma, vidim to opravu v rámci rŧzných obcí, škol. 
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Opravdu jsou maličké školy, které mají řeknu dva km do velkého města a ta škola 

dostane třeba 10 mil., tak si myslim, ţe… tu školu zrenovujou, udělají ji nádhernou, 

zvenku, zevnitř a je tam 30, 40 dětí, to mi přijde prostě… a potom škola, která je 

tahle veliká, se hádá o kaţdou korunku, aby dostala a přitom tady máme skoro 500 

dětí, je mi to potom líto, ţe ty děti… přijde mi, ţe ty děti, které chodí do velké školy, 

jsou pomalu bity na tom, ţe chodí do velké školy z města, kolikrát ty podmínky na té 

vesnici jsou… já jsme na vesnické škole učila, takţe vím, jaké tam jsou i moţnosti a 

kolik těch peněz… i ta škola dostává, ţe vlastně jsou na tom rovnocenně, jako velká 

škola a nechci tím, jako… někdy mi ti přijde to šetření prostě na místě je… prostě 

nechceme dopadnout jako třeba v Řecku, kde si za to Řekové za to mŧţou sami, 

dvanácté a třinácté platy… já přece pracuji 12 měsícŧ a ne 14. Takţe nechápu, proč 

bych měla dostávat třináctý a čtrnáctý plat. (30) 

I: Já jsem to spíš myslela, takţe, já kdyţ někdy čtu UN… (skočí do řeči) 

P: Já uţ je radši nečtu…(31) 

I: někdy z toho mám stres… 

P: Určitě, určitě jo, ale já si řikam, hlavně aby se to nepodepsalo na dětech, na tom 

poslání, které člověk má, jestli za to dostanu o 100 Kč míň nebo víc, to si myslím, ţe 

proto to nedělam, dělam to proto, ţe jsme si to vybrala, jako své poslání, jako svŧj 

úděl, protoţe kdybych to tahle měla brát, tak to člověk kolikrát přijde do třídy a ty 

děti, vás tak vytočí do nepříčetnosti, to by se člověk sbalil a odešel okamţitě. Takţe 

já si myslim, ţe to říci, dobře dostanu 30 tis., tak kvŧli těm penězum tady zŧstanu… 

To přece, buď vás to povolání naplňuje a baví vás a nebo… Nemá to cenu dělat 

jenom proto, ţe za to dostanu dobrou odměnu. Samozřejmě peníze jsou motivace 

velká, ale já si myslim, kdo na to na to povolání mít nebude nebo se na to necítí, tak 

to dělat nebude i kdyby ty peníze tam byly…(32) 

I: Určitě, změnilo se nějak to vaše pojetí vyučování? 

P: U mě ne (smích). (33) 

I: U vás ne (smích). Takţe vy to děláte… 

P: Já to dělám, pořád stejně, jak řikám jinak se učí matematika, jinak se učí to VKZ, 

ale vţdycky to člověk učí, aby tam ty děti ved´ nejenom k tomu, aby uměly jak 
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nějakej stroj ale taky k takový tý lidskosti, k tý spolupráci vzájemný a všem těmhle 

věcem, které k tomu neodmyslitelně  patří. (34) 

I: Jak vnímáte to, ţe to učivo má mít činnostní charakter, má být spojené s praxí 

s běţným ţivotem? 

P: Určitě ano, protoţe já si myslim, ţe kolikrát si mě děti ptají a k čemu já to budu 

potřebovat a já vţdycky řikam, třeba děti nemají rády slovní úlohy, nebo geometrii, 

ale já řikam, to je přesně to s čím se mŧţete kdykoliv setkat, budete si chtít udělat 

dlaţbu nebo vykachlíkovat místnost a nebudete vědět kolik si vlastně máte koupit 

kachlíkŧ, kolik vás to bude stát, potřebujete mít nějaký výhled, kolik vás to bude stát, 

jestli na to máte, jestli na to nemáte, jestli si máte takový příjem, abyste si mohly vzít 

pŧjčku. Vţdycky se jim člověk snaţí říct, kde to budou potřebovat a dávat jim tam 

takové praktické úlohy, aby věděly, ţe je to ze ţivota, ţe to je praxe, ţe to není o 

tom, my je tady něco naučíme a oni to v ţivotě potřebovat nebudou. Já řikam, to není 

pravda, podivejte támle pudete do obchodu a oni vám tam napíšou 30% sleva a vy 

jim budete všechno slepě věřit? Chcete přece taky trochu vědět, jestli to je pravda 

nebo vás jenom jako, ţe je to reklamní tah. (35) 

I: Takţe vy, to co učíte, uvozujete, vysvětlujete tim… 

P: Ano, přesně tak, třeba VKZ, to děti vědí, já jsme takovej vypravěč příběhŧ 

(smích), ţe třeba řikam, stalo se mi…, nebo slyšela jsem…, kamarádce…, 

známým…, všechno jim to řikam… Třeba teď jsme začli s tou sexuální výchovou, 

začátek… jak začít, začnu příběhem a ty děti si o tom příběhu dokáţou povídat i 

celou hodinu… Myslim, ţe to je i takovej příběh z praxe, vyprávěl mi ho na jedné 

besedě Radim Uzel, takţe to není vymyšlené a jak se na to rozvine téma a děti o tom, 

začali přemýšlet, o tom proč se o tom bavíme, o tom co a jak. Myslim si, ţe kdybych 

jim jenom říkala sexuální výchova to je bla, bla .bla, tak … by to bylo zase nějaký 

řeči, to známe a kdyţ jim řeknu tohle tak oni nad tim začnou přemýšlet a já řeknu, 

jak byste to udělali, chová se ten člověk dobře… A oni záclonou nad tim přemýšlet a 

řeknou, to je přesně jako u nás doma, nebo, to se mi přesně stalo… Já řikam vidíte, to 

je ze ţivota a chybama se člověk učí, nebo příběhama, co člověk čte… Oni rádi tohle 

poslouchají, nemají rádi povídání o ničem, ale o něčem (smích). (36) 
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I: Kdyţ vysvětlujete tu látku, tak je dŧleţité zachovat tam to gró, ale zároveň ji 

musíte vysvětlit tak aby to pochopili všichni? 

P:  Já to dělám tak, ţe vţdycky, kdyţ vytvářím ty pracovní listy, tak tam mám 

uděláno to, ţe to dáýme něco na opakování, co vím, ţe bude navazovat na tu látku, 

takţe to víme, to si procvičíme a uvidíte, ţe to co budeme dělat dál, spolu hodně 

souvisí, takţe kdyţ je tam nová věc, takţe pokud vim, ţe ty děti jsou schopný na to 

přijít, tak dám nějaký příklad, který jsou oni z těch znalostí, které mají schopni 

vypočítat a pak řeknu, koukni na ten výsledek, nedalo by se s ním něco udělat, nebo 

spočítat nějak jinak. Teď budeme třeba odvozovat takové ty součtové vzorce, mocinu 

na druhou, znáte to (a+b)
2
 já jim nenapíšu, ţe je na druhou, já jim to napíšu, ţe je to 

(a+b)*
 
 (a+b) a to oni umějí spočítat a řeknu, teď se koukněte na tohle, nedalo by se 

ze znalostí, který máte předtím… Někdo řekne, ţe to dáme na druhou, tady to máme 

dvakrát a uţ dokáţeme ten vzorec jakoby odvodit, takţe oni na spoustu věcí dokáţou 

přijít sami, na to je ta matika dobrá, ţe na sebe navazuje, takţe dokáţou si spoustu 

věcí odvodit sami, takţe pak uţ si uděláme ten… Ţe si to sesumírujeme, ţe jim řeknu 

jak to je a kdyţ jim potom řeknu a kdyţ to někdo necháte, tak si uděláme příklad a 

z toho příkladu to pochopí další část… Třeba jedna třetina to pochopí ze začátku, 

další třetina to pochopí na dalším příkladě, a ta poslední třetina, buď to pochopí a ne 

o to nepochopí nikdy (smích), já řikam, to je praxe, to je systém a většinou člověk po 

tý zkušenosti, ví tady takový fíglík, a oni no jó, a uţ i ta poslední třetina se chytne, ţe 

teda timhletim fíglíkem se to dá nějak naučit. Já řikam, jsou věci, které se prostě 

musíte naučit, ale dá se si vytvořit si nějakou pomŧcku díky, který to snadno dáte 

dohromady, a nějak někdy to funguje, někdy to nefunguje, samozřejmě někdo je 

schopnej to pobrat, někdo samozřejmě ne, to vy uţ víte, kde a co ty děti ty děti jsou 

schopný pobrat a co nejsou schopný pobrat. (37) 

I: Jak děláte předmětový vztahy, na ně má být kladený velký dŧraz? 

P: My většinou právě kdyţ děláme ty projekty, nebo něco mluvíme. Třeba řeknu, 

dělali jsme v rácmci OV, tak máme v 7. ročníku umělecké slohy, coţ se samozřejmě 

probírá v dějepise a ve výtvarné výchově se na to malují nějaké obrázky, takţe kdyţ 

děláme to téma, tak se to snaţíme nějak skloubit dohromady, kaţdý se zaměřit na 

něco jiného, vy si to namalujete, vy si povíte tu teorii, my si tady povíme nějaký ten 
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praktický věci: Třeba jednou jsme dělali téma v rámci VKZ, jsme měli téma svatba, 

tak to byl projekt, kdy jsme si hráli na svatbu, takţe jsme všechno připravili na 

svatbu s tim, ţe ve výtvarce navrhovali svatební oznámení, snaţili se to nějakym 

zpŧsobem to skloubit v češtině, sestavit řeč oddávajícího, nebo řeč tatínka při 

hostině, stolování, měli do toho zakomponovaný, měli jsme i domluvenou jídelnu, 

tam byl oběd, takhle jsme to měli domluvené… Došli jsme i na radnici, na matriku, 

tam nám řekli, kde se všechno zapisuje, jak ta svatba probíhá, byli jsme i na zámku, 

kde probíhají svatby, co a jak musí být, teď jsme se zabývali i odíváním, co je 

vhodné, takţe všechno moţné… (38) 

I: To bylo hezké…    

P: To bylo hezké, a teď kdo bude ţenich a nevěsta (smích). Myslim, ţe na to docela 

rádi vzpomínají. (39) 

I: Tomu věřim, takţe ty mezipředmětový vztahy zajišťujete hlavně projektama. 

P: Ty projekty jsou na to úplně ideální, většinou ty mezipředmětový vztahy objevují, 

ale většinou, kdyţ máme nějaký předmět, takţe brali jsme v občanské výchově vztah 

k přírodě, coţ se prolíná s přírodopisem, národní parky, takţe všechno to spolu 

souvisí, jak se chovat ke zvířatŧm, jaká zvířata jsou chráněná. Snaţím se to 

provazovat, tohleto uţ znáte z přírodovědy, kam zařadíte která zvířata. Měli jsme tam 

jednotlivý pásy, typy krajin, takţe ze zeměpisu znáte…ţe máte podnebné pásy, tam 

mŧţe být zastoupena nějaká krajina, tak ţe, to co znají ze zeměpisu vyuţívat v rámci 

té občanské výchovy. (40) 

I:  Jak vy vnímáte ten pojem kompetence, coţ je ten cíl? 

P: Cíl… samozřejmě kaţdý učitel má nějaký cíl myslím si ţe u kaţdého toho tématu, 

chcete i nějaké to  gró, co by si ty děti měly odnést, naučit se, takţe kdyţ vezmu, ţe 

budeme dělat skupinovou práci, takţe to, co se probírá, ale i to aby uměli 

spolupracovat, aby uměli předávat ty informace, takţe se tam nabaluje spoustu věcí, 

co by ty děti měly umět a vy si většinou řeknete, tady bych chtěla, docílit toho a toho 

a pak si zhodnotíte jestli se to podařilo, jak moc se to podařilo nebo nepodařilo. (41) 

I: Jak vy vnímáte tu roli poznatkŧ a kompetencí? 
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P: Někdy to učivo moţná člověk má pořád tendenci, aby ty děti uměly. Protoţe bych 

řekla, ţe na SŠ jim jde hlavně o ty znalosti a vědomosti, takţe se člověk to snaţí 

skloubit, musíte umět ty věci, ty poznatky umět ale musíte umět i to okolo, umět se 

naučit, vědět, kde se to naučit, taky jak se to učit, oni kolikrát ty děti se učí, ale 

neumí se učit, takţe řikam naučit se všechny tyhle věci, samozřejmě řikam, musí 

umět spolupracovat rodina a pokud ta rodina nespolupracuje, tak je to taky těţké, 

naučit se určitým věcem, jenom ta škola nestačí, takţe třeba je třeba i komunikace a 

spolupráce tý rodiny, protoţe ty všechny věci spolu souvisí. (42) 

I: Hmmm, takţe je potřeba obojí. 

P: Obojí…(43) 

I: Podle těch papírŧ, které já jsem pročítala, tam má učitel naučit kompetencím a 

vlastně vy jste za ně zodpovědná, přitom mi přijde, ţe jsou taky v moci tý rodiny?  

P: Hmmm, Je fakt, ţe někdy to my ovlivnit jakoby nemŧţeme, my tady mŧţeme 

říkat, co by, jak by, ale jak oni se budou chovat a co jim vštěpujou v rodině, to my 

nemŧţeme nějak ovlivnit a vědět, takţe to je pak těţký, my mŧţeme říct, takhle by to 

mělo být, ale někdy mi přijde i ty děti na školu nahlíţejí jinak, neţ nahlíţely dřív, 

kdy škola byla posvátná a učitel měl vţdycky pravdu a ty rodiče měli ty svoje věci 

stejný, jakoby stejný hodnoty a chtěli aby se ti to ty děti naučily. Je i moţná fakt, ţe 

dřív bych řekla, aspoň já to pociťuju tak, ţe rodiče neměli, aţ tolik času na ty děti, 

oni chodili poměrně hodně do práce, nevěnovali se jim tolik, ta mateřská v těch 

prvních letech nebyla tak dlouhá a ty děti si… já to vim od našich, my jsme si hráli 

sami a brali to tak automaticky, co vás to v tý škole naučí a jak vás to tam naučí, tak 

to prostě platí, jestliţe to je takhle, tak to prostě tak bude a my do toho zasahovat 

nebudeme. Dneska si myslim, ţe ty rodiče do toho hodně zasahují, kdyţ někdo 

řekne, pani učitelka to říkala takhle… Já to vidim i od mojí dcery, ona chodí do 

školky a ona říká, pani učitelka nám říkala, ţe to máme dělat takhle, já řikam dobře, 

pani učitelka to dělá tahle… nebo jí vysvětlím, my nejsme ve školce, takhle to ani 

dělat nemŧţeme, protoţe jsme tady jako rodina, je nás tady míň a tady to mŧţeme 

dělat jinak a ona uţ to chápe. Někdy si myslím, ţe některý rodiče, to dělají podle 

svého a pak ty děti přijdou do školy a říkají, my vás poslouchat nebudeme, protoţe to 

řekli rodiče. (45) 
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I: Změnil se nějak po té reformě váš vztah k ţákŧm? 

P: Mŧj ne (smích), já si myslim, asi u nikoho ne, já si myslím, ţe kaţdý se snaţí k té 

práci přistupovat zodpovědně a ke všem těm ţákŧm stejně, i kdyţ někdy je to těţké, 

kdyţ je nějaké zlobidlo tak přistupovat k němu stejně, jako k tomu hodnému je těţké, 

ale já si mysli, ţe kaţdý se snaţí se s tim vyrovnat, říct, si smaţme to, nebudeme 

zatahovat nějaký naše spory, ale to jsme si vyřešili, jedeme. To si myslim, ţe mají ti 

učitelé všichni stejně, to si mysli, ţe kdyby to neměli, tak by to dělat nemohli 

(smích). (46) 

I: to chápu.     

P: Kdyby si to všechno brali nějak hrozně moc osobně a nedokázali by se s tim nějak 

smířit, s tou situací, tak by to opravdu dělat nemohli. (47) 

I: Jak zvládáte to… zvládnout celou třídu ţákŧ a zároveň klást dŧraz na jedince? 

P: Oni, mi vţdycky ty kolegyně říkají, ty přijdeš z té třídy taková vysmátá (smích). Já 

si to nepřipouštím, i kdyţ mě ty děti naštvaly, tak prostě řikam, nemŧţu si to přenášet 

do další třídy, i kdyţ někdy to nejde. Někdy vás někdo naštve, zkazí vám náladu na 

celý den, a pak to někdy odnáší i ty děti v té další třídě, ţe dítě, který je 

bezproblémový, hodný jenom se vás na něco zeptá a vy na něj vyjedete (smích), ale 

člověk se snaţí přistupovat… vy samozřejmě vidíte, kaţdý to dítě je jiný, někdo je 

tokový hyperaktivní čilý, tak se ho snaţíte nějakym  zpŧsobem uklidnit, aby dělalo 

to, co… usměrnit, k tomu, k čemu chcete, abyste ho vy dovedla. Já tam třeba mam ve 

třídě jednoho klučinu, to je takovej neposeda, tak mu řeknu, rozdej sešity, rozdej 

papíry, smaţ tabuli, podej mi tohleto, a on rád, protoţe on se mŧţe vybít, protoţe on 

mŧţe vstát z toho místa, já kolikrát vidim, jak najednou aniţ bych… uţ mi stojí 

u stolku a já řikam no jo, to je náš Péťa a uţ k tomu člověk nějak přistupuje. Vim, ţe 

některý chytrý děti, jsou to pecky, ruku nezvednou, nemaj tu povahu se předvádět uţ 

jim jen stačí, ţe mají dobrý známky, ţe je třída povaţuje za šprty, takţe ke kaţdýmu 

musí člověk přistupovat k tomu dítěti jinak, ale samozřejmě musí ho člověk 

začleňovat do kolektivu, nesmí ho nějak vyčleňovat, vyvyšovat, protoţe, kdyţ si 

někoho vyberete, tak ta třída mu to dá setsakramentsky seţrat, jo ty jsi její miláček… 

To nejde, musí k tomu přistupovat stejně, ale brát v potaz ty jejich individuality, ty 

jejich osobnosti. (48) 
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I: To se vám dělá líp v občance, nebo v matice? 

P: Já si myslim, ţe to je jedno, ţe člověk ví, ţe v tý matice víte ţe, to dítě je slabší na 

něco, tak člověk k němu přistupuje jinak, ví, ţe musí opatrnějc, támhle tohle, víc 

musí poradit, pomoct, vim, ţe třeba ani se k tomu ţákovi koukat protoţe vim, ţe to 

bude mít správně, protoţe má dobrou úpravu a takhle. Tady zase vim, ţe se musim 

zastavit častějc, protoţe vim, ţe tam mŧţe udělat nějaké chyby trochu třeba ukázat, 

kde, tady, podívej se, jestli jsi neudělal chybu, takţe to uţ člověk taky vidí, zná. 

V tom VKZ tam je to opravdu, ţe i ty děti, který v tý matice jsou slabý, se s nima 

velmi dobře mŧţe povídat, takţe tam ty děti poznáte z jiný stránky, nad někym 

mávnete rukou, protoţe tu matiku nedá, ale strašně dobře se s nim povídá, protoţe 

má třeba všeobecnej přehled o nějakých tématech, takţe člověk to nemŧţe a priori 

říct, ty jsi chytrej s tebou se bude perfektně dělat všechno perfektně, to nikde není, to 

vidim, i kdyţ přijdou kolegyně, co je maj´ třeba na vaření, na nějaký ty pracovní 

činnosti, pozemky, říkají jeţiš ten je chytrej, ale tak nešikovnej (smích). Jo kaţdej je 

jinej a musíte k tomu, tak přistupovat. (49) 

I: Je něco, co byste mi chtěla říct a já jsme se vás na to nezeptala? 

P: (smích) Já myslim, ţe jsme tak rozpovídala (smích), ţe není nic, co bych neřekla, 

paní ředitelka věděla, proč si mě vybrala (smích). (50) 

I: Mohla byste mi shrnout, jak se změnila ta vaši profesní role? 

P: Já si myslim, ţe u mě osobně aţ tolik ne, ale já řikam já kvituju to, ţe je tady ta 

flexibilita, ta moţnost té změny, víc se trošku… víc tam dát toho svého, co člověk 

v sobě má, dřív to tak tolik projevovat nemohl, dneska to má poštemplovaný, ţe 

mŧţe se takhle rozvinout, ale já si myslim, ţe je to opravdu o člověku a kaţdý ten 

učitel bude k tomu přistupovat jinak, někdo řekne u mě se nic nezměnilo, dyť já to 

tak nějak pořád stejně, já to dělala předtím, tak to budu dělat dál, proč bych to 

měnila, vim, ţe to funguje a kaţdý člověk má někdy pocit, ţe je vyšeptalej, 

vyšumělej, ţe by mohl přidat něco novýho. Člověk jezdí někam na semináře, nebo 

mluvím s jinou kolegyní, ta mi řekne, to je supr, to se mi osvědčilo a já řeknu, jo to je 

dobrej nápad to bych mohla přidat. Takţe někdo samozřejmě ano, vítá rád ty změny, 

někdo ne. Já jsem taková, ţe nejsem statická, vidim to i na těch dětech, ţe kdyţ něco 

meleme dokola, tak je to nebaví a mě to taky nebaví, já se snaţim tam přidat něco 



 

 

204 

 

novýho, jinýho, a vidim, jak ty děti jsou rády, vidim jak se jim rozsvítí očička, to je 

něco novýho, co ještě nedělaly: Zase se teda učíme, ale jinak trochu, to ty děti vítají 

rády a já taky. (51) 

I: Takţe bych spíš řekla, ţe pro vás ta reforma je pozitivní… 

P: Ano…(52) 

I: Ţe se mŧţete vyţít (smích) 

P: Já se vybiju přímo, já jsme se teď vrátila po mateřské, já jsem šla na tu mateřskou 

s tim, ţe já jsme ten koordinátor ŠVP, pomáhala jsem ho vytvářet, ale ţ jsem ho 

nestihla zrealizovat, tzn., ţe já jsem odcházela na mateřskou a to ŠVP teprve 

najíţdělo, takţe já moţná ty prvotní problémy, tak já jsem nepociťovala, přišla jsem 

do zajetých kolejí, takţe tam uţ to bylo… Pokud něco nebylo v pořádku, nebo něco 

se jim nezdálo, tak to poupravili, takţe uţ jsem přišla do rozjetých kolejí, já jsem to 

pomáhala vytvářet, ale to prvotní ověřování, to se mě netýkalo. Já jsem byla tři roky 

doma, já jsem se sem tešila, jak se vyřádim… Já mam ráda změnu, takţe po dítěti, 

tam máte furt stereotyp, furt dokolečka… Proto ráda učim druhej stupeň, tam mi 

přijde, ţe je to takový jiný, na tom prvním stupni mi přijde, ţe je to pořád stejný, ţe 

ty děti jsou pořád stejný, všichni jsou hodný….(smích). Prostě je to takový… Já mam 

ráda ten druhej stupeň, tam se člověk mŧţe víc… Víc se tam i mŧţe projevit i 

osobnost dětí a to mam ráda. (53) 
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Marie Karanová 

aprobace: učitelství 1. stupně 

učí: 1. - 3. třída   

K: Já jsem nepocítila ţádné změny, kromě papírování, teda teď, ţe to někam 

zapisuju, třeba do třídnice a tak. Protoţe takový ty projektový hodiny, nebo projekty 

to my jsme dělali vţdycky, já bych řekla, ţe to někdo jen nově nazval, zpracoval a 

my to teda tak zapisujeme, jo, ale to ţe, kdyţ jsme měli hodinu… hodně se to dělá 

v prvouce a aby se to prolínalo do češtiny, to bylo vţdycky, ţe jsme 

k vyjmenovanejm slovum přidávali, zvířata, ţe jsme to pak lepili a stříhali a 

zpracovávali ty projekty. Takţe já bych velkou tu změnu neviděla, spíš v tom, ţe to 

dneska musim, někam zapisovat, trochu se hlídá, jestli to teda děláme asi všichni, 

protoţe ne…ne ţe by to dělali všichni pravidelně, ale ţádnou větší změnu jsem 

nepoznala.(1) 

I: Děkuju, vy jste učitelka na prvním stupni? 

K: Ano.(2) 

I: Pro začátek bych se chtěla zeptat, jak vnímáte vaši profesi jaké to je pro vás být 

učitelem? 

K: No tak já učim strašně ráda, ale vţdycky během toho školního roku je období, kdy 

prostě se toho sesype… ţe jo, ţe přijde nějakej rodič, nebo něco se nepovede, někdo 

se s někym neshodne, v ten okamţik toho máte dost, ale to jsou takový chvilkový 

věci, ale myslim si po těch letech učim ráda. (3) 

I: Hm, to je prima (úsměv). Co je pro vás nejdŧleţitější v učení, v učitelský profesi? 

K: Něco předat dětem, něco tady vidět za sebou, kdyţ třeba kdyţ je předávám 

kolegyni, ţe to nějakym zpŧsobem ohodnotí, ţe třeba ráda, ţe tohle naučili. Pak mám 

docela radost, kdyţ sem dostanu, já dostanu třeba ty prvňáčky někdy strašně 

nesamostatný, takový jako na mamince závislý i na tom, ţe jim všechno někdo 

pomáhá a teď teda zvlášť, kdyţ je předávám v tý třetí třídě, dřív jsem je předávala ve 

druhej, takţe teď budou třídní schŧzky a já těm rodičŧm řeknu, ţe ten pokrok je 

strašně vidět na všech těch dětech, asi bych řekla samostatnost, ţe se naučí ty děti 

nějak chovat v kolektivu, ţe se o sebe postaraj´, ţe jsou samostatný, ţe tady v tý 
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škole se chovají, orientujou, ţe pochopili význam toho proč sem chodí, to by bylo u 

všech, ne ty výsledky, spíš to, ţe vlastně ví proč sem chodí, ţe musí dělat, naučí se 

nějakym povinnostem a novym zvykum. (4) 

I: Hmm. 

K: Nejenom to učení. (5) 

I: Jo a jak to vlastně to probíhalo, jak jste vytvářeli ty ŠVP? 

K: Já jsem se vrátila z mateřský a tehdá a dělaly jsme skupinky, udělaly jsme, tehdá 

to byly učitelky první druhá, pak byly třetí, čtvrtá třída, takţe pak v těch skupinkách, 

hodně nám pomáhaly, ty co uţ učily leta, takţe vytvářely to, co by se v tej třídě, 

v tom ročníku mělo zvládnout, ty výstupy jaký mají bejt, no a my jsme to nějak 

slovně formulovaly a sepisovaly do těch plánŧ, ale vycházely jsme hodně jako ze 

zkušeností těch starších, co tu byly v té době. (6) 

I: Takţe ty vám hodně pomohly? 

K:  Já bych řekla, ţe hodně tim, ţe co v tej třídě je moţný zvládnout, co by ony 

přendaly, měly uţ odučíno no, měly velkou praxi, z praxe těch starších asi. (7) 

I:  Takţe to bylo asi náročný pro, co nemají praxi? 

K: Hmm, ty co přišly prvně, asi by měly jít pro radu, třeba ta pátá třída je nabitá 

češtinou, nebo kam dát tu násobilku a takhle jak to rozdělit, protoţe tahle ta 

zkušenost těch lidí z toho, co ví, jak se to učí, je hodně dŧleţitá no, kdyţ potom učíte 

nějakou dobu, tak přesně zjistíte, co dělá problémy, na co je třeba víc času, i ty chyby 

jsou stejný, jakmile dám slovo hbitě, tak vím, ţe ho napíšou s tvrdym y, to vim 

dopředu (smích). Nebo kdyţ tam dáte ami, prostě koncovka ami, to nebude ţeny, ale 

ami, to jsou prostě ty věci, který ony znaj´, tohle nech, tohleto procvičujte, začněte, 

to třeba, i kdyţ byly dřív ty plány, třeba o chvilku dřív a tohle vemte rychlejš a 

tyhlety rady asi, zkušenosti. (8) 

I: Věděla jste jak na to, jak to máte dělat? 

K: No, to jo, na to bylo školení, těch školení bylo dost, si myslim. Pak taky, kdyţ 

jezdíme, třeba na to školení, kromě těch školení, tak jsme si zase řikaly, ty grify mezi 
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sebou, učitelky. Jo a radily jsme se z jiných škol, to já si myslim, ţe jo, ţe informací, 

bylo dost. (9) 

I: Tak fajn, takţe podle vás byla hodně dŧleţitá spolupráce s těma vašima 

kolegyněmi, který byly starší. 

K: Tak ono se vycházelo z toho, co se v tom ročníku má odučit a s čim jít dál, a ony 

uţ tak věděly, co taky ty děti zvládaj, co bude dělat problémy, co nebude, co taky 

třeba se dalo dát dát starším radši. (10) 

I: A shodly jste se na tom víceméně, jak by to mělo bejt? 

K: My jsme se shodly, i kdyţ je nás tady hodně, tak jsme se shodly při tej tvorbě 

plánŧ dost. (10) 

I: to vás asi muselo bejt hodně, těch učitelek, co učí ten první stupeň. 

K: Hmm, shodly jsme se a teď bych řekla, ţe je trošku škoda, ţe kdyţ jdou tu, kdyţ 

přijdou ty mladší kolegyně, tak si to přepisujou po sobě, pro sebe a dělaj´ si to zvlášť 

a to nechtěj´ moc poradit. A spíš bych řekla, ţe, já nevim, jestli to je správný nebo 

není, ţe to školství spíš se snaţí těm dětem ulevovat, aby si tady jakoby víc pohrály a 

míň se naučily. Ale potom najednou přijdou přijímačky, nebo střední škola a tam se 

diví, jak to ţe to zase neznají. Nebo přejdou na druhej stupeň a tak řeknou proč jste 

s nima tohle tolik neprocvičily, ţe to hraní se hodně rozmáhá, ono je to taková líbivá 

věc, jak pro rodiče tak pro děti, a určitě je příjemnější učitelka, která si více hraje a 

víc kreslí a víc zpívá, dětem se víc líbí ve škole, i kdyţ tydle malí, oni mají rádi 

kaţdýho skoro, tak to není nic těţkýho (smích), ale pak jako přijde to procitnutí, my 

chcem´ aby to uměli, jo takţe nějakou rovnováhu, no. Hledáme asi furt, všichni. (11) 

I: Jak to děláte vy, tu rovnováhu? 

K: Hledáme ji všichni, všichni se snaţíme, jsou to hodiny, kdyţ máme probráno, tak 

to většinou děláme, ţe si teda vemem´ papíry a kreslíme, a děláme velký společný 

projekty a takový věci, ţe deme do přírody a tam pozorujem´, ale zase chci od nich 

taky výsledky. (12) 

I: Hmm, takţe vy máte tu rovnováhu takhle. 
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K: Ono i rodiče se ozvou, oni tedy řeknou, vy si tam jenom hrajete, takţe zase i ta 

práce toho učitele, je říkat, né to není jenom o výletě, jenom o tom, ţe jdem´ ven. 

Prostě jsme zhodnocený z hodně moc stran, teď záleţí, co ty rodiče, někdy se jim to 

líbí, někdy ne, no. Fakt je to těţký. (13) 

I: Kdyţ jste vytvářela ten váš plán toho učiva, bylo to pro vás těţké? 

K: Tak taky, ne, protoţe, já uţ jsme to měla odučený, ty ročníky, uţ jsme věděla, co 

se tam bere, měla jsem je po několikátý, takţe ne. (14) 

I: Myslíte, ţe jste na to měla, jakoby znalosti abyste věděla, co tam máte zařadit? 

K: No tak, tim, ţe uţ (rozpačité) učite, tak jo, protoţe si to děláte, tak jak chcete, to 

co tam… já myslim, ţe jo. A hlavně my jsme vycházeli. Taky to učivo bylo v těch 

starejch plánech, a ono to uţ zas řikam, to je prověřený, to uţ bylo všechno 

několikrát upravovaný, já myslim, ţe tam nebyl problémy. (15) 

I:  Myslíte, ţe se změnily nároky na vaši práci?  

K: Hmm, třeba na moji, jedině díky těm počítačum a tadytěm programu tvořenejm na 

ty tabule. To byl pro nás starší větší změna, pouţívat tuhletu techniku, to asi myslím, 

ţe mi nejvíc pomohly děti, moje vlastní (smích). To jsou počítačový děti, tak si 

mysli, ţe jedině nároky na tady ty tabule, na tu počítačovou techniku a grafiku. (16) 

I: To asi bylo těţký se s tím vším najednou naučit… 

K: Hmm.(17) 

I: Zkusila byste porovnat, jaký to bylo předtím a jaký to je teď. Co vám přineslo to 

vytvářená ŠVP, co vám to vzalo? 

K: Tak ty hodiny, kdyţ se připraví, ty projekty, tak jsou to hezký hodiny, jo je vidět, 

ţe ty děti z toho radost mají, ale já řikam, my jsme to dělali… i předtím, jsme to 

dělávali. Takţe nevidim nějakou výraznou změnu, kdyţ jsme třeba nastoupili jako 

mladý, tak jsme to dělali automaticky, kdyţ to nebylo. Měly jsme to zase z těch 

hodin, kdyţ jsme to učily, ale nenazývali jsme to… nebylo to ŠVP. Já myslim, ţe ne. 

(18) 

I: Podle těch oficiálních dokumentŧ, který já jsme prostudovávala, teď máte větší 

svobodu, větší volnost v tom učení, vnímáte ji tam? 
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K: No, svobodu asi máme, ţe nás nikdo přímo nekontroluje, ale máme zase 

zodpovědnost, já kdyţ je předávam kolegyni, teďko ve třetí třídě, tak chci aby, todle 

uměly. Ta svoboda není, tenkrát to bylo na papíře, ţe se to muselo splnit, ale stejně 

to člověk chtěl. Jo jako profesně kdyţ chci, tak tu práci, já tu zodpovědnost mám 

furt, nemyslim, ţe bych se zbavila nějaký zodpovědnosti, nebo volnosti, protoţe 

pořád do těch dětí chci nahustit. (19) 

I: Pořád tam je nějaký to učivo, který… 

K: Který musí umět, ale já chci, aby ho uměly, já zase sem ráda, kdyţ mi kolegyně 

řekne, dobře, todle jim de. Je vidět, ţe to dělaly. Takţe máte, to není… teď, nebo 

dřív jsme taky nepracovaly nějakym příkazem. Prostě tohle mam ty děti naučit, takţe 

z toho má ten pocit, tohle jsme je naučila. Jo to máte, kdyţ je učíte číst, tak taky 

řeknete rodičum v tom pololetí, tak teď uţ vim, ţe hezky čtou a ono to není, ţe někdo 

vám to dal do nějakejch povinností, ţe naopak, ţe ste to ty děti takový a naučíte je 

něco. (20) 

I: To musí bejt hezký, ţe takhle… vy je něco naučíte… Má to pro vás nějaký 

výhody, kdyţ si vy sama určujete, co je máte a nemáte učit? 

K: Výhody…(21) 

I: nebo nevýhody? 

K: Nevýhody, to je vţdycky, kdyţ se přestěhuje dítě. To se nám přestěhovala 

holčička z Prachatic a byla úplně jinde, pro ty děti, který bych měla někam posílat, 

tak by to byla nevýhoda, jo ţe nemáme všechny ty školy úplně stejně. Ta měla teda, 

kdyţ k nám přišla a pŧl roku nás doháněla a bylo to pro ni dost nepříjemný. Kdyţ si 

změníte školu a nevýhody pro mě nebo výhody… (pomlka).Tak asi se dycky lépe 

pracuje, kdyţ to není pod nátlakem, ale já zase stejně vidim, ţe uţ je třeba květen, ţe 

musíme takhle a přidat, takţe si myslim, ţe furt jedu podle nějakejch svých jako 

cílŧ…(22) 

I: Hmm a ty ste měla předtím i teď. 

K: ty jsme měla předtím, ale muselo přesně se jet, podle rŧznejch měsícŧ. Teď je 

mam v sobě, ţe stejně vi, ţe musim tohle a tohle udělat do května, takţe já myslim, 

ţe v sobě to mam furt. (23) 
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I: Takţe, mně z toho přijde, ţe jakoby to klade větší nároky na vás… ţe vy musíte 

mít v sobě nějaký vnitřní harmonogram abyste… 

K: A znát ty, znát asi, co mají umět. Protoţe my třeba uţ mluvíme s těma, kterym je 

předáváme, já jsme dřív měla teda třetí, čtvrtou, pátou (na domluvení se), a 

z druhýho stupně, měla jsme zpětnou vazbu, tohle jim šlo, tohle měly procvičený, 

tohle ne. Takţe jo… asi si to musíme hlídat my samy, jo a tady se v té škole 

domluvit i s druhym stupněm a dycky s kaţdym dalším ročníkem, kam je předáváme 

a srovnat to.   Je tady nevýhoda, taky ţe, jak se teda dá taková volnost ve školství, 

moţná se to objeví, mŧţe bejt nějaká učitelka, která to nedodrţí a pak vás to mrzí, ţe 

někomu předáte, něco je naučíte a tam se potom třeba pŧl roku nedělá něco, tak to se 

teda tady objevuje, neřikam, ţe tady třeba na prvním stupni, vím, ţe to tady mezi 

učitelema mŧţete objevit. ţe se najde dycky, ale to je asi v kaţdym zaměstnání, kdo 

si uleví. (24) 

I: A tak ta vaše práce vyjde vniveč. 

K: Ale to uţ je zase věc nějakejch kontrol nad námi který, jsou od toho, aby to 

kontrolovaly. (25) 

I: Radíte se někdy s kolegama, o tom co budete učit. 

K: Hmm, hmm, máme hodiny, kdy sedíme spolu, většinou ve sborovně, a probíráme, 

co a jak, kdy to děláme, jestli uţ to děláme a na čem to tam vázlo v tej třídě. (26) 

I: Je to pro vás pomoc? 

K: Je, to je strašně dŧleţitý. (27) 

I: Potom dostáváte nějakou zpětnou vazbu třeba od rodičŧ, nebo pani ředitelky. 

K: Hmm, dostávám, určitě, od rodičŧ to jo (smích), to je vţdycky. Dostávam ji 

hlavně od těch kolegyň, kam jsou dál, takţe to si zpětně potom říkáme, co a jak. (28) 

I: Třeba, kdyby sem vám přišla inspekce, máte nějakou zpětnou vazbu od ní? 

K: Hmm, měli jsme inspekci, tak ty dou na hodiny a my s nima sepisujeme, jak ta 

hodina probíhala, co se jim líbilo, koukaj´ se do sešitŧ, kolik je probráno, jo to 

máme, to je potom celý i za školu a to pani ředitelka na poradě, kdo jak dopad´ nebo, 
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jako škola celkově, jak jsme dopadli, tak nějak to tam obecně přečte veřejně a potom 

se dovíme, jak jsme dopadli individuálně. (29) 

I: A třeba oni vám dávají zpětnou vazbu k tomu, jak vy učíte. Co jak děláte? 

K: Hm, hm. Já mám dycky pohovor s inspektorkou. (30) 

I: Jaký to bylo? 

K: Já myslim, ţe docela příjemný, oni jako uţ zase jsme starší, ţe uţ si nevytýkáme 

úplně… Takţe vţdycky to je na základě něco pochválit a něco asi třeba vytknout. 

Nikdy to není, ţe by člověka jako sepsuli úplně. Někdy se i třeba shodnem´, se dá 

říct. Vím, ţe mám tendenci bejt mírná, kdyţ přijde inspektorka, tak si samozřejmě 

řikam, ţe budu přísnější, nebudu taková ta mamina a ona mi na konci řekne, tak 

trošičku je víc pochválit (smích). Člověk si v duchu říká, no to dělam… (smích). To 

jsem se chtěla předvést… tak to musíte přijmout a říct jo, jojo. Protoţe kdyţ je 

člověk kontrolovanej, tak to, co si myslím, ţe je jeho slabostí, ţe je třeba takovej 

maminkovskej, no tak si řekne, teď nebudu při tej kontrole, no ale nakonec je to 

naopak. (31) 

I: Vnímáte vy nějakou změnu v zodpovědnosti za to učivo a tak? 

K: No taky, řekla bych, ţe to by měl kaţdej chtít, aby v tom školství byli ty lidi, 

který i kdyţ ví, ţe nemusí, tak aby to dělali: Jenomţe asi… no to je všude. (32) 

I: Hm, myslíte, ţe se vám změnily hranice v tom, jak a kam mŧţete zasahovat? 

K: To ne. Zas nemŧţeme nějak jako dělat něco navíc nebo víc. Zas´ ty děti mají 

nějakej strop, takţe ani nechceme, protoţe to by se muselo předělávat všechno, ne já 

myslim, ţe to je tak postavený, ţe dycky nějaký dítě chytrý, který by mohlo umět 

víc, ale drţíme se nějakýho středu a tak. Takţe to dítě víc procvičuje a zbytek se ho 

snaţí dohnat, ale víc zasahovat do toho asi… myslim, ţe furt stejně. (33) 

I:   Kdyţ jste vytvářely program a teďko jdete podle těch nových plánŧ, máte nějakou 

podporu oficiálních struktur, jako třeba ministerstvo a tak? 

K: Teďko uţ to neděláme, ale kdyţ byla. Ale kdyţ se to dělalo, tak byla, to bylo 

školení, chodilo k tomu spoustu papírŧ, byly na to třeba ty volný dny, my jsme 

chodily, kdyţ byly ty ředitelský volna. Tak jsme to tady dělali, to si mylim, ţe toho 
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kole bylo dost. Na to se asi uvolní ty školení a dokumenty, který k tomu přišly a 

tak… Takţe to si myslim, ţe bylo dost. (34) 

I: Jak na vás teď pŧsobí, to co se děje na ministerstvu, ţe ministr odstoupil, teď to 

testování…? 

K: Já si myslím, ţe furt jsme na tom dobře podle jinech profesí. (35) 

I: (smích). 

K: Ne, to si myslim upřímně (smích). Protoţe znám poměry jinde nebo, noc se děje 

na ministerstvu to my neovlivníme a mŧţe bejt ještě hŧř (smích), ţe jo. Kdyţ se 

kouknu na sebe, tak furt nadbytek. Ne, ţe bych nechtěla přidávat, ale tak nějak to 

beru, kdyţ to je třeba no tak to asi musim udělat. Dneska je třeba váţit si toho, ţe má 

člověk takovouhle práci, kam chodí trochu rád a …(36) 

I: Hmm 

K: Jsou země nebo okolí, kde na tom jsou hŧř, kde zase jsou učitelé líp postavený a 

někde je to celkově hŧř. Ještě furt to zvládáme. (37) 

I: Já třeba kdyţ čtu UN, tak z toho mám stres, tak uţ to radši nečtu. 

K: Nó (nadšeně), já taky, já uţ jsem se naučila zase řešit ty dŧleţitý věci a taky 

dokuď to funguje, nebo tak myslim, není moţnost to nějak předělat, tak se to 

v takovejch vlnách všechno opakuje, to uţ tu všechno bylo… i ty problémy, ty uţ tu 

byly a zase přijdou a zase bude další takovejhle člověk…No nevim (polohlasem). 

(38) 

I: Prostě to necháte plynout… 

K: Necham to plynout a asi si uvědomuju, ţe jsou na to lidi mnohem hŧř… okolo. 

Takţe já asi nemŧţu do takovejhle věcí zasahovat a furt si myslim, ţe v tom školství, 

nebo jak státní zaměstnanci vŧbec máme jako lepší postavení…(39) 

I: Hm, změnilo se nějak vaše pojetí vyučování?  

K: Tak ono třeba se na kaţdym školení něco novýho dozvíme, něco novýho uděláme. 

Jo člověk se poučuje furt (smích). Ţe bych jako… po letech je sebevědomější před 

dětma, to určitě a zase někdy ztrácí sílu. Řekla bych… oni jsou školení pořád a 

člověk se pořád něco učí a pořád něco novýho objeví, jak jsme se báli, těch tabulí, 
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tak teď kdyţ uděláme tu hodinu, tak je to zase hezký a líbí se nám to. Jenom se do 

toho pustit. Je to náročnější, neţ si jet pořád po starym. My ty nový věci docela se 

snaţíme přijímat zatím ještě, kdyţ budeme starší, tak třeba uţ ne (smích). Teď ještě 

to máme rádi. (40) 

I: Ta reforma klade velký dŧraz na to, aby to učivo mělo ten činnostní charakter a 

bylo spojený s praxí. Jak vy to vnímáte? 

K: No si myslim, ţe dobře. Ale i mam pocit, ţe vţdycky jsme to dělaly s praxí. My 

kdyţ jsme něco počítali, tak jsme to dělali… To jsou témata v obchodě, na poště 

nebo na oslavě. Takţe je na to dŧraz, to je dobře, ale já bych řekla, ţe to je věc slova, 

ţe jsme vţdycky. Vţdycky jsme těm dětem vyprávěly svoje příhody a jak se kde 

chovat, kdyţ jsme něco počítaly, tak vţdycky věděly, proč se to učí počítat, kde to 

budou potřebovat, zaokrouhlování, ţe si zaokrouhlují nákup, aby na to měly a tak. 

S tou praxí, bylo vţdycky nějakym zpŧsobem spojený, kdyby bylo odtaţený, tak by 

nemělo nikdy význam. (41) 

I: On ten první stupeň je hodně spojený s tou praxí. 

K: Je, je, je, my těm dětem musíme vysvětlit, oni říkají a proč. Řikam, protoţe ty si 

musíš tohle támhle spočítat, oni jo, oni to potřebujou, pro ně to musím bejt hodně 

konkrétní a říct jim tam je to takhle a takhle. Ale myslim, ţe tak to bylo na tom 

prvním stupni vţdycky, ţe se jim muselo vysvětlit, jak se to učí, proč se to učí, kde to 

upotřebí a něco si tady s nima na to téma zahrát. (42) 

I: Jo, třeba scénky? 

K: Jo, jo, jo, nakupujeme a máme obchod a prostě taky pohádky a máme jak se 

chovat na poště, nebo při oslavách, to jako děláme, ale mám pocit, ţe jsem to dělala 

vţdycky. (43) 

I: Jo, ţe ta reforma, ţe to nezměnila. 

K: Ţe to nezměnila, ţe jsme si teda ty věci, ţe jsme je dělaly vţdycky a nejenom tu 

reformu, ale ţe jsme na rŧznejch školení … ukázkový hodiny jsme jezdily, takţe 

kdyţ jsme měly závody tak jsme dělaly olympiády a prostě všechno, ale ţe se to 

dělá, ţe se to spíš dovíme neţ tim, ţe vytvoříme nějaký plán, ţe si ty zkušenosti 

předáváme samy mezi sebou nebo na školeních. (44) 
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I: Jak vlastně děláte, to učení se mezipředmětovym vztahŧm?     

K: No tak ono se to tady prolíná všechno, kdyţ teda tady máme prvouku a učíme 

se  ptákách, tak je kreslíme a pak je popisujeme. Snaţíme se to téma udělat a 

rozvrhnout ho do všech těch předmětŧ, který maj´. To máte, kdyţ byly Velikonoce, 

Vánoce, tak se tyhlety věci dělají…(pomlka). No připravujeme se, ty hodiny si 

připravíme tak, kdyţ to je, ale ono na tom prvním stupni se to fakt nabízí. Tak já 

kdyţ vim, ţe zrovna máme ptáky, tak je hned kreslíme, hned si je popíšem´. To 

děláme právě zrovna teď, támhle koukam (ukazuje na okno, kde jsou vidět srovnané 

kresby ptáků). Tady se to nabízí samo o sobě, tady to tak je. (45) 

I: Tak oni jsou i předměty, s kterejma se to propojuje lepší, ţe jo? 

K: No určitě…(46) 

I: Třeba výtvarka… 

K: Prvouka jde skoro do všeho, pak se to všechno počítá. (47) 

I: Radíte se… 

K: Hm, my si tady dost, dost radíme, se tady scházíme a povídáme. (48) 

I: Jak to děláte, kdyţ to učivo, musíte furt zachovat nějakou tu látku, zároveň ho 

musíte vysvětlit, tak aby ho pochopili všichni. 

K: No (smích). Pochopili všichni, to nepochopí všichni (smích), individuálně, pak 

k tabuli, tam máte dítě taky třeba čtvrt hodiny a ty ostatní mají třeba jinou práci, 

věnovat se jim, pak se radim s rodičema, aby doma pomohli, protoţe někdy se musí 

pomoct doma a procvičovat dokola a procvičovat. Je dítě, který se naučí násobit, pak 

se naučí dělit, ale pak zapomene násobit, úplně i kdyţ to má spojitost, jestli tam je 

jedna tečka nebo dvě tečky nad sebou vypustí, tak opakovat, opakujeme, opakujeme, 

procvičujeme, jak to jde… A hrozně s rodičema, potom taky, spolupracovat. (49) 

I: Děláte třeba i projekty i s rodičema? 

K: Ne to jsme zatím nedělali, jedině sportovní dny, kam chodí rodiče pomáhat, měřit 

a takový věci, ale přímo tady ve škole, to jsme neměli. (50) 

I: Hm, a jak vnímáte to, ţe teď podle reformy to učivo je prostředek k něčemu 

dalšímu, k získání těch kompetencí. 
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K: Hmm (rozpačitě), já tam fakt takovýhle zásadní změny nevidim, ţe bych je 

nazvala. Taky si myslim, ţe to taky je, nebo bylo, nevidim ţádnou velikou změnu. 

Jestli tomu dobře rozumim, jako prostředek k tomu, aby se ty děti se něco dalšího 

naučily? Nebo? (51) 

I: Já nevim, jak to probíhá v praxi, já jsme to jenom pročítala a tam se píše, ţe dřív 

byl kladenej dŧraz na to učivo, aby ty děti uměly, ale teď se klade dŧraz ne na učivo, 

ale na to aby měly…  

K: Aby to uměly přenést…(52) 

I: Uměly to přenést, uměly si s tím poradit a tak. 

K: Myslim, ţe jsme to učily vţdycky, jako děti jsou otevřenější, jako neţ bych vzala 

i já, kdyţ jsme chodili do školy, tak se víc snaţí diskutovat a nějak mluvit a 

prosazovat a to je asi přínos, no. Ale my to zase musíme dost usměrňovat, aby 

reagovaly přiměřeně, takţe ono to je, já kdyţ si vybavim kaţdý dítě, tak je to strašně 

odlišný.  Mám tu chytrýho chlapečka, ale tichýho, ten neprodá nic a zase někoho, 

kdo nemá tolik chytrosti, ten se prosadí ihned, tak se to snaţim nějak jemu pomáhat a 

tu zase usměrňovat, je to strašně individuální práce, ţe to nejde dát všem tuhle 

moţnost, přijde dítě, který prostě s kaţdym se zná, kaţdýmu tyká a nemělo by a jiný 

který by mohlo ty věci prodat, mlčí. Vono je to strašně individuální ta práce. (53) 

I: A jak to děláte, kdyţ máte ve třídě 20 dětí a teď ke kaţdýmu musíte přistupovat 

trochu jinak? 

K: No, kdyţ vemu tyhlety dva rŧzný případy, tak tu holčinu okřiknu a řeknu to 

nemŧţeš, takhle bez argumentŧ, musím si o těch věcech něco zjistit, takţe jí 

usměrňuju a řeknu třeba Ondro ty to víš, jak by to mělo bejt? No tak ty to řeknu, ty 

nám to pověz, no snaţim se ho prostě zapojit. Ji usměrnim, jemu se musí pomoct, 

řikam, to zas´ je, jaký se sejdou děti, jaká je třída, to nejde vŧbec říct takhle… Ono 

něco proto by se asi v tom školství nemělo nic nařizovat, tam by měl bejt člověk 

trošičku psycholog,co ty děti to proţívat, nebo si furt vzpomínat na to, jak to znal 

z dětství, jaký to bylo, někoho prosadit, někomu pomoct. (54) 

I: Je to pro vás náročný, to vyvaţovat, ty všechny děti a tu individualitu? 
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K: Já nevim, já myslim, ţe tim, ţe mam vlastní děti a ţe člověk projde nějakou 

výchovou, tak mi to přijde normální. (55) 

I: Jo (smích), kdyţ to člověk poslouchá, tak mu to přijde strašně, ţe musíte bejt 

hrozně dobrá, kdyţ to všechno zvládáte… 

K: Nee, to nemŧţu říct, musím říct, ţe se snaţíme to tak dělat, určitě se najde někdo, 

kdo se ozve, ţe takhle to bejt nemělo, mŧţou to říct rodiče, mŧţe to říct dítě, ono je 

to tak těţko hodnocený, jestli to člověk dělá dobře nebo nedělá. Vţdycky to pro 

někoho bude dobře a pro někoho špatně, fakt nemŧţeme bejt hodnocený podle toho, 

jestli někdo něco hezky vyrobil, nebo dobře rozhod´, dycky bude dítě, který řekne, 

ale já jsem mělo pravdu a ten ne. Snaţit se nějak to dělat jak to je, tak taky to člověk 

nemusí rozhodnout vţdycky dobře, to asi nejde. (56) 

I: To nejde no… 

K: To je určitě i doma, řeknou rodiče, takhle by to mělo nebo nemělo bejt. (57) 

I: Co vy vnímáte jako ty kompetence, který teď jsou cílem? 

K: Hm, no jako ty naše moţnosti, který máme, všechno co tady mŧţu pouţívat nebo 

dělat. No my sme rádi, ţe se nám nabízí to, ţe si mŧţeme učivo prohodit, prolnout, 

ţe smíme tyhlety věci. Teď uţ teda nevim… (58) 

I:  Kdyţ byste měla porovnat, nebo jak, máte učit kompetencím a zároveň ty děti 

musíte něco naučit, nějakejm faktickejm poznatkŧm. Jak si myslíte, ţe to má být?  

K: Spojovat to nějakym zpŧsobem, no naučit je musíme, musí umět pádový otázky 

zpaměti, to si nemouţou nikde vyhledávat, jsou věci z paměti. (59) 

I: Takţe jsou věci, který je musí umět? 

K: No, no, kdyţ ono zase na tom prvním stupni, tam z těch znalostních je jenom 

prvouka a tam to není těţký, my sme tady děti z vesnice, takţe všichni znají ptáky, 

znají zvířata v lese, to těţký není a tady se ani nemusej´ moc učit, do tý třetí třídy, 

pak uţ jo. Z tý češtiny, nebo z matiky, tam musím trvat na tom, aby násobilku… 

Násobilku musí umět pozpátku i popředu, vyjmenovaný slova, to jsou věci, který 

jako musí umět. Tam jde spíš o to, jak… Kolik je toh času tadystim, ţe si s tim 

pohrajeme, ţe si ta slova kreslíme, hrajeme si s tou násobilkou. Dostávají domu taky, 
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třeba naučit se násobilku musejí doma, nebo vyjmenovaný slova. Jsou věci, ţe to 

mají za domácí úkol naučit se řady. Nevim, co bych k tomu ještě řekla (rozpačitě). 

(60) 

I: Ne, já jenom, ţe kdyţ jsem to studovala, já nejsem praktik, kdyţ jsem to studovala 

ty papíry, tak jsem si říkala, ţe to přece nejde, aby byly jen ty kompetence, ţe přece 

musí… Tu násobilku, tu se prostě musí naučit… 

K: (Přikyvuje). To jsou věci, který se musí naučit, no…(61) 

I: Nebo vyjmenovaný slova…Tak se vás na to ptam, jak vy…  

K:  Oni pak tydle  věci, který se naučí zpaměti, tak se jim líp pouţívají, neţ to u čeho 

musí přemýšlet. Kdyţ vezmu třeba příklad plus, mínus do sta, tak a násobilka. Kdyţ 

jim budu diktovat příklady a oni píšou jenom výsledky, tak budou chtít radši 

násobilku, na kterou nadávali, ţe ji musí učit zpaměti, protoţe kdyţ jim dam 37+28, 

tak je to pro ně těţší neţ kdyţ dam 4*6…(62) 

I: Hmm … 

K: Jo, ţe ze začátku, jak jsou zvyklí, ţe teda se naučili sčítání a pak kdyţ byla 

násobilka, tak i rodiče měli takový ty tendence, jeţiš to bude těţký a to… Ale teď 

kdyţ píšeme ty desetiminutovky na sčítání, tak říkají, prosim vás ať to je násobení. 

Ono nakonec, to co se naučí člověk pouţívat nazpaměť, nebo se pak nabifluje tak je 

snaţší, neţ to u čeho se musí přemýšlet. Vyjmenovaný slova taky, kdyţ uţ se je 

naučí, tak já jsem jim říkala, oni jsou pořád stejný, je to snaţší se je naučit, neţ 

potom o nich přemýšlet, ţe těch pár slov se naučili, co se je naučili, tak řikaj´ to je 

tak lehký, neţ potom třeba i ty větší, kdyţ měly hledat podmět. Takţe kdyţ píšou 

bystrý tak je pro ně automatičtější neţ se ptát kdo co skákal a tak, oni tydle věci 

nazpaměť se ţádný dítě nechce dobrovolně učit, musí se učit, nebo málokterý dítě se 

dobrovolně učí, jsou takový, který se chtějí učit… Ale kdyţ… tak teda nadávaj, ţe se 

to musí učit, tak potom teda se to snáţ pouţívá, neţ kdyţ nad tim musí přemýšlet. 

Nevim, co bych k tomu víc…(63) 

I: Změnil se nějak váš vztah k dětem, kdyţ proběhla ta reforma? 

K: K dětem, ne, ne. (64) 

I: Je ještě něco, co byste mi chtěla říct a já jsme se na to nezeptala? 
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K: Já nevim, myslim, ţe ne. (65) 

I:  Nakonec, myslíte si, ţe se nějak změnila vaše role jako učitelky. 

K: Myslim, taky ţe ne, ţe tak jak jsme začínaly, tak ţe je to takový nějaký stejný, 

nepoznala bych nějakou velkou změnu. Ne, ne. (rozhodně). (66)  

 

Hana Vatuchová 

aprobace: NJ, RJ (+ výchovné poradenství) 

učí: NJ, OV, VKZ, pěstitelské práce 

 

I: Já bych se vás úplně na začátek chtěla zeptat, jak vŧbec vy vnímáte tu vaši profesi? 

V: Svoji profesi vnímám takto, dělám to 30 let a něţ jsem ještě chodila do školy, tak 

kdyţ se mě někdo ptal čim budu, tak jsme řekla, ţe budu učitelka, to se mi taky 

splnilo. Takţe já jsem nikdy nic jinýho dělat nechtěla a nic jinýho dělat neumim. Ale 

je teda pravda, ţe člověk… za těch 30 let jsem musela hodně slevit, z těch nárokŧ, 

protoţe mám pocit, ţe děti toho nezvládnou tolik jako dřív, ani se to nesmí, protoţe 

jim jsou dávány rŧzné úlevy a nóó pořád mi stojí kvŧli některým dětem, ne všem 

teda, tuhle profesi dělat, myslim si, ţe jsem si splnila svŧj sen. (1) 

I: To je hezký, co myslíte, ţe jako úplně nejdŧleţitější pro vás… 

V: Nejdŧleţitější pro mě je empatie, brát ţáka, takového jaký je, protoţe i čtyřkař je 

člověk a nerozdělovat ty děti do skupin a hlavně já si o sobě mysli, ţe jsem cholerik, 

coţ je hrozná vlastnost, ale já třeba na ty děti zařvu, nebo jim něco vyčtu, ale já to 

v tu chvíli zapomenu a pořád je mam stejně ráda, to si myslim, ţe musí bejt. 

Neodsuzuju, pokud mi neokradou nebo nezmlátí, tak si myslim, ţe jim pořád co 

dát.(2) 

I: To je hezký. 

V: Děkuju.(3) 

I: A kdyţ teda byste měla popsat ten prŧběh tý změny, jak jste to vŧbec vytvářely ty 

ŠVP. 
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V: Já bych byla pro, abyste si dobře poslechla paní Ptánkovou, u které jste byla, a my 

jsme spolutvŧrci všeho toho, co dělala ona, kromě matiky, jsme dělaly spolu. Takţe 

VKZ, OV, a já jsem si dělala sama Volbu povolání, coţ je předmět, který nebyl a 

který je nový a já jsme si tady vyndala plán, kdyţ byste se chtěla podívat…Takţe to 

je předmět, který je nový, který si myslim, ţe smysl má. Já mam moţnost těm dětem 

dát dývka, jezdit s nima do těch škol, máme moţnost jezdit na úřad práce, udělat si ty 

testíky na volbu povolání… To jsou pomŧcky, který mam. Hlavně, ţe se mŧţeme 

dojet podívat, to si mysli, ţe smysl má. Podle ŠVP, si my mŧţeme udělat rozvrh, 

jaký chceme, samozřejmě je tam nějaký rámec, ale jsme si s tou Olinkou si řekly, ţe 

VKZ striktně oddělíme od OV. Takţe já sice nejsem vystudovaná občankářka, já 

mam RJ, NJ, ale studovala jsem výchovné poradenství. Takţe jsme si to oddělily, do 

tý rodinky, jsme si s Olinkou daly takový to povídání a takový ne méně závaţný, to 

bych nechtěla říct, ale takový ty rodinný typy, co do tý rodinky patří. Takţe bydlení, 

jídelníček, rodina tam je taky spousta moţností těch her rŧznejch, komunikace, 

puberta, co já vim dospívání, celkově, jako porod a ty změny v ţivotě člověka, 

povolání a tak. A do tý občanky jsme nechaly spíš ty právní úkony, takţe já s těma 

dětma dělam od sedmičky, vývoj státu, vznik státu, navazuju na dějepis. Pak si 

s nima dělam Listinu základních práv a svobod, občan, co to znamená být občanem, 

tou listinou se probíráme, Chartu se jim snaţim… protoţe voni vo tom nikde se o 

tom nemluví, v dějepise jsou teprve u války, takţe je takový docela nenavazující a 

v devítce se jim trochu snaţim vysvětlit základy náboţenství, co to je sekta, co je to 

vymývání mozkŧ, docela se s tim babráme dlouho, oni si dělají referáty, to je docela 

baví, trošku ekonomie a trošku toho svět a Evropa, aby věděly co to je EU, co to je 

OSN. Takţe, to jsou spíš´ vyloţeně otázky, a stavu samozřejmě… a v tom VKZ je to 

takový volnější, prostě takovej ten správnej přístup k ţivotu, jako třeba sport. Ta pani 

Ptánková, je na to nesmírně šikovná a devítka, tam uţ jsou ty dospělácký věci, o tom 

já uţ moc přehled nemam, to uţ ona si dělala sama. No a já jsem se zaměřila u 

tohodle, aby se děti uměly o sebe trošku postarat, aby se uměly ocenit. Jo neříkat, já 

jsme blbec. Myslim si, ţe to pro ty děti má smysl. (4) 

I: No, ale já jsem teď mluvila s pani Ptánkovou a ona mi říkala, ţe to bude chtít 

změnit. 

V: Ano. (5) 
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I: Ţe budete chtít zrušit tu Volbu povolání. 

V: Ne (velmi rázně), tak to ne!! To ste pochopila špatně, nebo takhle, my si ji chceme 

dát v rámci občanky. (6) 

I: No ano. 

V: Jo, pokud by to takhle vyšlo a Olinka má ještě představu, ţe by klidně VKZ 

mohlo být klidně osmička, devítka a ţe by těm sedmákum se mohla přidat hodina 

češtiny, protoţe nepřeju vám, abyste někdy zjistila, jakej je stav na školách, co se 

týče jazykŧ, hlavně českého jazyka, protoţe to je katastrofa. Včera jsem zrovna 

opravovala písemky- pohlavní stik- protoţe bereme tu pubertu… Ona má plnou 

hlavu nápadŧ, ona je mladá, já uţ jsem stará, ona mě jenom rámcově načrtla, jak si to 

představuje a já bych s tim, téměř souhlasila, protoţe mně by ta volba povolání 

klidně stačila, kdyţ bych měla, pŧlku osmičky a pŧlku devítky, protoţe, tady 

kolegyně na druhé škole si to do ŠVP dala tak, ţe má deváťáky, jenomţe vezměte si, 

ţe v tej devítce, oni uţ se musí rozhodnout. A umělecké obory, to uţ se musí 

rozhodnout do 30.11.  a oni se v lednu dozví, zda jsou přijatí nebo nejsou a co tam, 

budou votravovat. Ale já si v tej osmičce s nima tyhlety kolečka udělam, většina dětí 

není rozhodnutá, takţe i kdyţ budu mluvit o SOU, tak ty děti to stráví spíš, neţ v tý 

devítce kde vědí, ţe já chci jít na gympl, tak co mi to tady kecáš. Měla by tam bejt ta 

osmička, na tom trvam, ale ona by to chtěla dát do občanky, jako téma a dát jednu 

hodinu jazyka. Ale to je opravdu jenom rámcový, my si chceme sednout s pani 

ředitelkou, protoţe ona o tom rozhoduje a navrhnout jí to. (7) 

I: Kdyţ ste teda s pani  Ptánkovou dělaly občanku a VKZ, měly ste stejný názory, na 

to, jak to bude. 

V: Ano, kupodivu ač jsme teda o generaci rozdílný, tak pani Ptánková je člověk, 

kterýho já si strašně váţim a řeknu proč, přídou sem mladší kolegové, který na nás 

dělají a nohy a myslí si, ţe seţrali Šalamouna, kdeţto pani Ptánková je stejnýho 

raţení jako já a tim pádem i kdyţ jsme si v něčem nerozuměly, tak to dycky byla 

diskuze. My jsme spolu měly kabinet, samy dvě, takţe my jsme spolu byly celý dny 

a měly jsme na to dost času, takţe jsme si to vysvětlily a dělaly jsme to tedy, neţ ona 

šla na mateřskou. Tady je jeden základní problém pokud pŧjdete do praxe, oni nám 

dělají to školství od zelenýho stolu a vŧbec neví, jaká je praxe a my bychom spíš 
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potřebovali ne rušit zvláštní školy, nám nepomŧţe to, ţe tady budou u těch dětí 

asistenti, protoţe vy se musíte věnovat těm dětem všem a já kdyţ se teda budu muset 

věnovat těmhletěm, tak co ty chytrý a abyste udělala za 45 minut třeba hodinu 

jazyka, ţe se budete věnovat těm hodně slabejm, těm normálním, těm výbornejm, tak 

to bych teda chtěla vidět, toho ministra, kterej by mi to předvěd´. A hlavně, kde bych 

vzala čas se na to připravovat. Co je strašný, já jsme to věřila, fakt jsme tomu věřila, 

kdyţ se tvořily ty ŠVP, ţe se do školství dají peníze a ţe já nebudu odkázaná jenom 

na ty počítače, protoţe samozřejmě, ţe nemŧţeme… aby kaţdej, kaţdou hodinu byl 

na počítačích, pro ty děti by to byla i zhouba, ty s námi musí taky mluvit, jenom tam 

cinkat do toho stroje. Tak pro mě bylo strašný zklamání, ţe se neobnovujou 

pomŧcky. Já třeba kdyţ bych vám ukázala, já mám občanku, ta je starší neţ ty děti 

(ukazuje učebnici občanské výchovy). A já musim všechno dělat z internetu, protoţe 

jak mŧţu dělat třeba sociální příspěvky, z kníţky, která je z roku ´98. Todle mi vadí, 

vadí mi to, ţe se mluví, zbytečně se mluví, co se všechno změnilo a v podstatě znáte 

to, takovej stereotyp má člověk za ty leta nastavenej a oni chtějí, abyste se ze dne na 

den změnila myšlení, a nedají vám k tomu ţádný nový pomŧcky, kromě toho 

počítače a na tom, já si mŧţu připravit, mŧţu si na flešce připravit hodinu, ale jsou 

tady dvě ty učebny a musí mě tam někdo pustit. Teď uţ je to jiný, protoţe teď se 

třeba vybavil dolní stupeň interaktivníma tabulema, ale to je zase, ţáci s prominutim, 

jenom koukaji. Takţe tady chybí to slovo a ty děti neumí absolutně mezi sebou 

komunikovat a v tom, já vidim agresi ve školách. (8) 

I: Věděly jste jak na to, jak si vytvořit ty svý ŠVP? 

V: Hmm, za prvé probíhalo školení a za druhé paní učitelka Ptánková, totiţ jezdila 

na to školení a to byl člověk, který tomu fakt rozuměl, ona je matikářka, ona má 

úţasnej, to, co zas nemáme my jazykáři, prostě je racionální, rozumíte, prostě to dá 

do škatulek a všechno nám vysvětlila zaplaťpánbŧ… Jí děkujeme za to, ţe jsme se 

v tom vyznaly a já s její pomocí jsem trochu pronikla do té němčiny, kterou jsem 

tvořila sama. Taky neříkám, ţe je to ideální, ale pokud přijdou mladí, víte, tady je 

jedna výborná věc, pokud někomu to to nevyhovuje, přijde po mě někdo, tak si to 

mŧţe předělat. Tady to není Bible, která by byla stanovena, ale mŧţe si s tim 

nakládat, mŧţe po svým, kaţdej si s tim, kaţdej jsme jinak zaloţenej, máme jiný 

třeba třeba i nároky, takţe si to mŧţe upravit, coţ mi vyhovuje a taky si to dodrţuju. 
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To taky tam sem tam do toho trošku zasahuju, ale zas´ nemŧţu moc, protoţe my 

jsme tady dvě a to se divim, ţe nám zatím inspekce, nebo paní ředitelka, jednu z nás 

nevyhodila, protoţe moje kolegyně, my uţ jsme obě dŧchodkyně, ale já bohuţel 

jenom na papíře, protoţe mi to prodlouţili o šest let, jinak bych uţ byla v dŧchodu. 

Ale moje kolegyně učí striktně podle kníţky a já zase mam kníţku jako rámec, abych 

mohla vytvořit ten plán, ale jinak mě ta kníţka příliš nezajímá. Protoţe já dělam ty 

olympiády a vim, ţe děti musí umět mluvit, takţe my máme, kdyţ mam v kníţce, 

mam kníţku z němčiny a mam tam slovíčka na jídlo jogurt, špagety a guláš, tak mi to 

připadá málo. Takţe já si opravdu s tim plánem, kdyţ si ho vytvořim, tak si tam třeba 

dodam projekt, nebo něco vymaţu, kdyţ to tam nejde, prostě, je to takový tvárný, 

mně to teda vyhovuje. (9) 

I: Vy teda učíte OV, Volbu povolání, VKZ a NJ 

V: A RJ, kdyţ by…  Jenomţe teď nemŧţu, protoţe tu je tady ještě šest ruštinářŧ. 

Takţe já musim učit němčinu, protoţe jsme tady jenom dvě, ráda bych ji učila, mám 

na to aprobaci, ale letošní rok ji neučím. Jo a taky učim čtyři roky pěstitelské práce. 

(10) 

I: Jak se vám dělala ta němčina s tou druhou kolegyní? 

V: Takhle já jsem to nedělala s kolegyní tady ze školy, ale dělala jsem to s jednou 

paní, která má taky němčinu a je ze Strakonic, je to moje kamarádka a ona vlastně mi 

to ŠVP stahla, to se přiznam, z internetu a my jsme si do toho jenom vsadili svý. 

Protoţe samozřejmě nemŧţeme od nikoho opisovat, máme jiné učebnice, máme 

Heute haben wir Deutsch, peníze nejsou, takţe jsme se nechávaly, ten program byl 

dělanej pro jiné. Ale měla jsme k tomu, upozorňuju, ţe jsem to nedělala sama, ale ty 

klíčový kompetence jsem si pomáhala do toho zasouvat podle toho programu, kterej 

uţ byl hotovej. Protoţe to opravdu, to je těţký. To, kdybych to dělala třeba sama tu 

občanku a volbu, tak jsme asi si šla pro špagát na pŧdu, protoţe je třeba, aby tomu 

opravdu člověk rozuměl. (11) 

I:  Mně to přišlo hrozně těţký to vytvářet. 

V: Ano. Na tom skutečně, my jsme se tady scházely denně a no to eště my s Olinou 

jsme byly docela takový pruţný, ale ty národkářky, co musely vyrábět, kaţdou 

hodinu matiky a kaţdou hodinu, kaţdýho předmětu, vlastně si to dávat dohromady 
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společně, protoţe to jsou paralelky, tak tydy nad tim strávily času, ještě podstatně 

víc, ale tak nějak, kdyţ na to byl ten rok čas, tak je to pořád lepší, neţ kdyţ vám, to 

dá někdo ze dne na den, takţe jsme to s Olinou probíraly horem dolem a myslim si, 

ţe jsme to docela…Takhle vyhovuje nám to. (12) 

I: Tak to je prima, kdyţ vám to vyhovuje, věděla jste, co tam máte zařadit a proč? 

V: Teď budu moţná trošku namyšlená, věděla protoţe, vono 20 let praxe je 20 let 

praxe. Takţe pokud, dříve to bylo ještě tak, ţe jsme měly odezvu, my jsme měly 

takový lístečky, my jsme je poslali na střední školy a učiliště a oni nám tam, doplnili 

známky těch našich ţákŧ v pololetí, nebo na konci roku. Tak my jsme měly zpětnou 

vazbu, jestli je to dobrý, není to dobrý, samozřejmě je to individuální, některý děti 

měly jedničky a některý propadaly, ale přece jen člověk viděl. Jestliţe byli všichni na 

chemii slabší, nebo by všichni kulhali z tý němčiny, tak si člověk řekne, hele je třeba 

něco změnit. Takţe já uţ jsme si tam hodně věcí dávala z praxe a to vám řekne asi 

kaţdej, kdo je trochu v mym věku. (13) 

I: To mi právě říkala i pani Ptánková, já jsme si říkala, jak to dělají, ty co ţádnou tu 

praxi neměli? 

V: Nedovedu si představit, ale dovedu, dovedu, ţe je pod křídla vzali starší kolegové 

a dělali to dohromady, protoţe to není individuální plán, kdyby tady bylo třeba pět 

těch němčinářŧ, tak to děláme všichni dohromady, ale pani Klímavá uţ je starší neţ 

já, je dŧchodkyně, ale je tady na poloviční úvazek, tak ona říkala, prosim tě vyznáš 

se v tom, já řikam, ano, Olina to do mě natloukla, takţe ano, vyznám, takţe jsem si to 

stahla a s tou kamarádkou jsme to udělaly a ona potom to pročítala, tak jsme ještě 

upravovaly s pani Klímavou, spoustu věcí, měla tam ona taky, protoţe taky tu 

němčinu leta letoucí, tak k tomu měla tak připomínky, tak nějak jsme to společně 

daly dohromady. (14) 

I: Bylo to pro vás hodně náročný? 

V: Ano, ano. (15) 

I: To všechno udělat? 

V:  Já bych řekla, ţe ta němčina, náročnější protoţe tady, kdyţ máte člověka, který ty 

kompetence naprosto ovládá a hned to prostě ty myšlenky jdou dohromady, 
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napadnou ji ty témata, který spolu souvisí, takţe já vim, ţe ta multikultura je strašně 

dŧleţitá ale mam na to zase jinej názor, kterej nemŧţu do toho plánu dát, rak jak já si 

myslim, takţe v tomdletom směru, byly ta němčina těţká, protoţe Olina mi okamţitě 

dala, řekla ne ne, takhle to není myšlený. Ona jezdila na ty porady a věděla jak 

přesně to nasadit. (16) 

I: Takţe pani Ptánková vám hodně pomohla. 

V: To byl koordinátor, kterej tady byl k nezaplacení, pokud dostala za to ohodnocení, 

tak si kaţdou korunu vopravdu zaslouţila. (17) 

I: Takhle pomáhala jenom vám? 

V: Všem, kdo chtěl, skutečně já si mysli, ţe ta se doma neobjevovala, protoţe vim, 

ţe za ní chodily i holky z národky, vŧbec chemie přírodopis, ne ţe by to uměla jako 

jim napsat, ony nepotřebovaly, říct co mají učit, ale dát to dohromady s těma 

kompetencemi a vlastně všechno to proplést. Já vím, ţe to jsou jenom slova, ale 

prostě to tam muselo bejt. (18) 

I: Změnily se nějak nároky na vaši práci? 

V: Pokud si to připouští tak ano. (18) 

I: Jo. (smích) 

V: A pokud si to záleţí na tom, jak je kdo poctivej, pokud teda chci vyhovět a chci… 

Mě třeba osobně zabírá nejvíc času a jsem vytíţená, třeba podle toho taky vypadam, 

kdyţ se deváťáci rozhodujou, kdyţ si vybírají školy, tak tohle mŧţu vzít a zahodit 

(ukazuje na plány předmětu volba povolání). Jsou tady kaţdou přestávku, jsou tady 

denně, já tady kolikrát do čtyř a nemŧţu na ten čas hledět, protoţe si ty školy vybírají 

a chtějí s vámi hovořit. A tady vidim, vţdycky a je to čím dál horší, čím víc mají těch 

přístrojŧ, tím víc potřebujou, aby sis s nima někdo povídal. To je moje zkušenost, ať 

si říká, kdo chce, co chce já jim dam adresu, řeknu www.atlasskolstvi.cz máš tam 

všechny školy, rozkrej si, podívej se: Přijde druhej den, schlíple a potřebuje 

vysvětlit… a teď jich vychází 50, 60. Takţe to je opravdu od toho září doteď (konec 

dubna). Je to pro mě hrozně náročný, ale jenom devátá třída a osmáci, kteří vychází, 

teď vychází šest, protoţe propadají, nezvládají ten ročník. Ale není to náročností 

učiva, abychom si rozuměly, je to nezájmem rodiny. (19) 

http://www.atlasskolstvi.cz/
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I:  Přineslo vám, to ţe ste teda vytvářela ty ŠVP? 

V: Ano, přineslo mi to, ţe jsem si připadala, moţná ţe to bude znít blbě, víte, člověk 

pociťuje strašný vyhoření a já jsem si říkala, nemam pomŧcky a teď mam jinej 

program a co s tim, tak jsme jezdila na terapie, byla to etika a tam jsme si takovýto 

proţívání, ty metody všechno jsme si to tam zkusili. Já u toho trpěla jako pes, 

protoţe kdyţ řeknou, nakreslete erb a tyhlety věci, pro mě to bylo něco, co jsem 

nikdy nezaţila, tak díky tomu, ţe oni mi pomohli tadyto překonat tak já se v tom 

orientuju a já jsem začala učit trochu jinak. Takţe nemam ten stereotyp, kterej jsme 

měla, ale snaţim se tam dát všechny tyhlety nový věci, který jsou a který ty děti umí 

líp neţ já, tak nebejt pozadu. To mi dala ta nová koncepce, protoţe tohle jsem tam 

změnilo. Ten pohled na svět je jinej. Rozhodně! A já kdyţ se budu drţet toho, co 

jsem kdysi prosazovala, tak vono prostě nejde, protoţe vás ty děti smetou a oni to 

zjistí a začnou se smát, takţe jí díky tomu, ţe učim, tak denně musim vědět (ukazuje 

na noviny), kdyţ učim tu občanku, víte jak mi to leze na nervy, ale já musim, protoţe 

já tady mam třeba kluka, kterej vyhrál snad kaţdou olympiádu kam jel a je schopnej 

se mnou diskutovat o tý politice na úrovni dopělýho člověka, já tam přece nebudu za 

blbce. Takţe se snaţíte, ty děti vás nutí a ty děti jsou dneska na jinej úrovni neţ já. Je 

pravda, ţe dneska nesleduju literaturu, moderní hudbu, na to nemáme, moje 

generace, ale to není podstatný a ty děti to ví. Ty změny jsou, měly by být, 

představovala bych si je jinak, ale zaplať pánbu aspoň za to. (20) 

I: Podle těch oficiálních dokumentŧ, teď máte větší svobodu v učení, taky to tak 

vnímáte? 

V: (šklebí se a ukazuje na diktafon) No jistě (se širokým úsměvem), to víte, ţe jo. 

Dokaď vám inspektor nešlápne na prsty, tak já si ty plány, ty jsem si udělala, aby 

vyhovovaly mně, proto řikam, aţ přijde jiný kolega, tak je udělá jinak, bude to 

vidět… Dejme tomu já mŧţu učit jenom gramatiku z jazyka, ale sama víte, ţe ta 

konverzace… No tak kdyţ bude muj kolega na tom jinak, tak si to udělá jinak. (22) 

I:   Jaký to má výhody a nevýhody, to ţe si vy sama určujete, co budete učit. 

V: Výhody to má v tom, ţe pokud ty děti tady budou od první do devátý třídy, tak 

dostanou systematický vzdělávací takový náznaky, něco by tam mělo zŧstat, a 

nevýhoda je v tom, ţe kdyţ mi přijde chlapec odjinud, tak on neměl v šesté třídě 
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fyziku a přijde do sedmé třídy, přídou mi ţáci z jiné školy a učí se němčinu podle 

jiných kníţek a co pak…Přijde ţák, který přijde do devítky a druhý jazyk vŧbec na té 

škole se neučí. Protoţe ty vzdělávací programy mají širokou benevolenci, a i kdyţ 

jsou daný takový strukturní programy… Ta benevolence je strašně široká a věřte mi, 

kdybyste byla na deseti školách, tak je to všude jinak. Čim víc bude ustrašenej 

ředitel, tim máte mnohem víc ty křídla přistřiţený, čim víc ten ředitel vám věří, máte 

s nim dobrej vztah, tak si mŧţete víc  dovolit, ale musí ona vidět ţe v první řadě je 

tady zájem o ty děti, ţe to neděláte pro své pohodlí, ţe ste ochotná i ten volnej čas 

obětovat, ţe ty děti z toho něco maj´. Já si myslim, ţe já osobně jsme na novej 

koncepci vydělala, ale v tomhle směru, jenom, neřikam ţe to je moje pohodlím je to 

mnohem náročnější. Zase my, naše generace, mně uţ doma děti nepláčou, 

chápete…(23) 

I: Takţe náročnější je to v tom, ţe daleko víc času. 

V: Ano, časově, ale zase řikam, kdyţ ten čas máte, tak je ta školská koncepce volná, 

ale pro ţáky, kteří vědí, ţe se nebudou někam stěhovat (smích). To ale hroznej 

problém, ve světě jsou na to uvyklí, ale u nás, my jsme měli jednu koncepci, jedny 

osnovy, jedny kníţky. Kdybyste přijela do Košic, ještě kdyţ bylo Československo, 

tak jste se učila ze stejnejch kníţek jako tady. Nebo hodně podobných, ale dneska je 

to opravdu velký rozdíl a taky velký rozdíl je v tom, jaký pomŧcky si ta škola mŧţe 

dovolit.  Zda má nějaký granty a co si za ně mŧţe koupit, to je taky dŧleţitý. Já si 

myslim, ţe neni jenom… Víte, já bych potřebovala třeba na občanku, mně ani tak 

neláká ten počítač, ale potřebovala bych třena Universum, encyklopedii, aby měli 

dva ţáci do ve třídě di lavice, a kdyţ děláme NATO, EU, takţe aby si tam ty 

základní informace našli, a pak uţ si mŧţeme doplnit společně další věci, ale mám tu 

encyklopedii sama doma, kdyţ ji sem ponesu, tak abych měla otroka, protoţe obě 

dvě najednou, to neodnesu a to je to, co mi chybí, mně chybí tyhlety materiály 

mapy… My si to mŧţeme dovolit koupit ale dyť to máte za dva roky starý no a já si 

zas´ nemŧţu kupovat kaţdej rok něco novýho. Jinak máme tady bezvadný zázemí, 

mam tady pani na sociálce, která taky nelituje hodin a deváťákŧm, kdyţ bereme 

tyhlety věci, takţe jim příde ze ţivota vysvětlit sociální podmínky v Čechách, na co 

má člověk nárok, na co nárok nemá atd. Krásně jim to všechno vysvětlí, po lopatě a 

kaţdej jim říká ty novinky, protoţe ona v tom 20 let pracuje. To musí ta spolupráce 
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bejt, tyhlety lidi z vnějšku, ty strašně pomŧţou, jo protoţe to jsou lidi z praxe a to 

zase ničim jinym. Jakţe jim budu vyprávět náboţenství a pozvu sem jehovisty, tak 

mě vyhodí, ale bylo by to mnohem lepší, jenomţe ty jehovisti jsou, ty jim budou lhát, 

ty jim neřeknou tu pravdu, ale tyhlety lidi z praxe, tak s těma já ráda spolupracuju a 

zvu si je sem, z úřadu práce apod. (24) 

I: Radíte se s kolegyněmi, co kam máte zařadit?  

V: Ano, já si myslim, ţe není tady ţádnej vyhrocenej stav, ţe by se někdo s někym 

nebavil, ţe by mi někdo něco nepučil nebo ţe by někdo neporadil, takţe já teda 

musim říct, taky ţe tam nemusim v tom babinci bejt (paní učitelka nesídlí ve 

sborovně, ale v školním poradenském pracovišti, ještě s psycholožkou, speciální 

pedagogem a asistenty pedagoga) takţe jsme tady ráda, ţe je to… Ale tady teď je ta 

atmosféra jiná a je to funkce toho ředitele, tady musí bejt s těma dětma nadhled, 

denně bych řešila tisíce případŧ… Takţe to ne, to člověk musí bejt nad věcí, to my 

tady máme. Co si vzpomenu, to mŧţu, jedeme třeba tři na školení, nebo s dětma jedu 

k soudu se podívat nebo teď jsme byli ve sněmovně, ale musí to bejt k věci. (25) 

I: Dostáváte nějakou zpětnou vazbu jak od pani ředitelky, od kolegŧ, od rodičŧ a 

tak…? 

V: Hmm, To víte ţe jo, to musí bejt jeden provázenej uzel, dneska aspoň teda ty 

rodiče, který mají zájem, aby s jejich dětí něco bylo, tak si hlídaj´, co se děti učí, mají 

třeba k tomu připomínky a to je třeba akceptovat, jinak to nejde a zase rodiče, kteří 

víme, ţe se o děti absolutně nestarají, ţe je jen buzerace z jejich strany, aby nám 

ukázali ramena, tak s tim uţ si taky umíme poradit, to posíláme tam vedle (ukazuje 

na ředitelnu), na to nemam ani kompetence, ani nervy (smích). (26) 

I: Od nějaký tý inspekce taky dostáváte zpětnou vazbu? 

V: Samozřejmě. Musim říct, ţe kdyţ se probíralo ŠVP a fungovalo čtyři roky, tak 

jsme tady měli do šesté třídy inspekci. Inspekce dopadla pro nás velmi dobře, byli 

jsme samozřejmě… nám bylo řečeno, co se jim líbilo, co ne a ten ŠVP nám nikdo, 

nemuseli jsme v něm takhle něco měnit, ţe tam neshledali nějaký pochybení. (27) 

I: Změnily se vám hranice, kam mŧţete profesně zasahovat a kam uţ ne? 
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V:  Na to vám nemŧţu odpovědět, nebo nevim… to bych si musela rozmyslet, 

z jednoho prostého dŧvodu, já kdyţ jsme učila v pohraničí, tak tam byly po válce dvě 

české rodiny a jinak přistěhovalci Rusíni, Rumuni atd. Péče o dítě nebyla zrovna 

valná, takţe já jsem byla i několikrát i u soudu, dneska si hledim svého, myslim věci, 

který se týkají věcí, ţe někdo krade, to my tady něřešíme, takţe tohle si myslim, ţe 

není v pořádku, protoţe to dítě se nevychovává jako ve škole, ale vychovává se 

celkově, ne ţe bych touţila po tom někam chodit, myslim si ţe by se i ve škole mělo 

odrazit to, to dítě v deset hodin ještě courá venku a podobně, ţe by… nebo ty rodiče 

by měly nést nějakej postih a tohle je to, co mi chybí. To je právě, mně by to jinak… 

Já se necítim omezovaná, ve svým povolání, samozřejmě, ţe kdyţ pani ředitelka 

řekne, jako něco, tohle e mi nelíbí, nebo tohle nedělej, tak samozřejmě mě omezí, ale 

kdyţ není nic proti dětem, tak nemam dŧvod si myslet…, ţe. Nebudu to srovnávat 

s totalitou. Dneska tady opravdu to, ţe kdyţ ty děti opravdu něco zajímá a přijdou 

s něčim, tak já mam volný hodiny a kde si todle mŧţeme probrat a stává se to. (28) 

I: Myslíte, ţe máte dodatečnou podporu v tý nový koncepci vyučování od těch 

oficiálních struktur, jako je ministerstvo…? 

V: Kromě peněz ano. Já kdyţ jsem poţádala pani ředitelku, kdyţ jsme dělali tu 

šikanu, abychom mohly jet za panem Koláře, tak jsme tam mohly jet tři a z jinejch 

škol se divili, jako, ţe nás je tolik. On nám dal instrukce, vyzkoušeli jak to řešit. Jo 

určitě. Nevim, jestli bych to uměla řešit v praxi, ale co se týče učení a toho, co si 

učim já, tak ano cítim se v tom jako ryba ve vodě. Musím říct, ţe ačkoli učim tak 

dlouho, tak se těšim do školy. (29) 

I: Tak to je príma. 

V: Hm, těšim se. (30) 

I: Jak na vás pŧsobí teď co se děje na ministerstvu? 

V: Chcete říct upřímně, co si myslím, mě je to jedno, oni mě v podstatě sice 

vyplácejí peníze, ale mě to mŧţe bejt jedno, já se snaţím pro ty děti něco udělat. Oni 

ne. Oni se v podstatě nesnaţí udělat nic pro mě. Takţe podivejte se, já si osobně po 

těch letech, jestli tam bude Pepík nebo Petr, někam se řítíme kam nechcem´ ty nŧţky 

se rozevírají. Já to nezměním, já se budu starat o to, co změnit mŧţu, takţe 

optimismus, optimismus, ten budou potřebovat do ţivota, jako blázen a řikam změnit 
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to, co se změnit dá. Vţdyť ono 120 tisíc lidá je pro pana Nečase… nic, nic není. 

Takţe myslim si, ţe mi bude mnohem prospěšnější, kdyţ se budu starat o svý 

přípravy na zejtra neţ se starat o nějakýho pitomýho Dobeše, s prominutim.  Ještě 

navíc si ho člověk nemŧţe za nic váţit, protoţe kam vítr, tam plášť. Coţ jsou dneska 

všichni. (31) 

I: Taky jste říkala, ţe vám chybí ty finanční prostředky?  

V: Ne pro mě (vzrušeně). Já kdyţ si to tak vezmu, tak neměla bych to tady říkat 

nahlas, ale vzhledem k tomu jaký jsou tady platy, ţe ve fabrice mají 8 tisíc, moje 

kamarádka co tam dělá bere 8, 10 tisíc, kdyţ vidim, co berou jinde, tak já na to kolik 

oddělam, já mam o tři hodiny míň úvazek, protoţe dělam výchovnýho porace, takţe 

já si odučim 18 hodin, plus čtyři hodiny suplování, pokud kolegové chybí a kolem 

těch 20 tisíc si vydělam. Takţe já kdyţ pudu jinam, tam si to nevydělam. (32) 

I: Ne já jsme myslela spíš na pomŧcky. 

V: Ano, ano, ale abyste to nepochopila tak, ţe pláču kvŧli sobě. (33) 

I: Ne: 

V: Ne to teda určitě ne, samozřejmě, ţe by se mi super hrubá mzda líbila, pcháá, 

komu by se nelíbila, to by bylo o něčem jinym, ale mŧţe bejt hŧř, já kdyţ budu bez 

práce, tak dostanu 3178 Kč a mŧţu se jít klouzat. (34) 

I: Změnilo se nějak vaše pojetí vyučování po reformě? 

V: Ne (ostře), to se nemŧţe změnit, jako pojetí vyučování, nemŧţete to změnit, 

protoţe jste pořád stejnej člověk, já sem před revolucí byla kantor a jsem i po 

revoluci a je pravda, ţe i některý předměty učim jinak, ale to pojetí, to aby si ten 

člověk něco odnes´ do ţivota, to musí bejt furt stejný, zvláště v jazykách, něco jinýho 

je občanka, něco jinýho je volba povolání, něco jinýho je VKZ, tam určitě, jsou 

mnohem širší ty hranice, nikdo mě neomezuje, mŧţu si klidně nadávat, kdyţ mi to 

není nic platný, ale v základních věcech, jako je matika, čeština atd. Jedete, tak 

abyste ty děti nejvíc naučily, tam já si myslím, ţe pokud vám někdo řekne, ţe se to 

strašně změnilo, tak by mě teda zajímalo v čem. Protoţe to nejde. (35) 

I: V čem je jiné učit tu němčinu a to VKZ? 
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V: No, v přístupu k dětem, protoţe pokud učíte němčinu, tak si hodina probíhá, tím, 

ţe je vyzkouším, ţe neřikám, kaţdá, hrajeme si hry a podobně, ale má to určitou 

koncepci a já musím ty děti od toho časování po skloňování naučit základní věci, 

kdeţto ve VKZ, v občance je to volnější, mŧţou přijít, mŧţeme řešit jejich problém, 

jo nejsem svázaná jenom těma osnovama, ale při němčině si nedovolim řešit, pokud 

teda přídou s nějakou šikanou, nebo kdyby se něco objevilo, tak proběhne hodina a 

řešíme to potom, kdyţto při těhletěch předmětech to mŧţu řešit okamţitě, coţ dělam, 

protoţe já si osobně myslim, ţe dŧleţitější neţ vědět kolik členŧ má EU je mít dobrý 

vztahy s kámošema, jo, to si myslim je dŧleţitější, protoţe o tej EU si mŧţu najít 

doma, kdyţ mi to bude zajímat anebo se dozvim aţ budu starší. Ono se taky houby 

stane, ale pokud se nebudu umět bavit s kamarádem, budeme si tady titulovat ty 

šmejde, to si myslim, ţe něco není v pořádku, ţe by se to nemělo nechávat. Protoţe 

potom si myslim, ţe to kulminuje, pak jsou z toho ty problémy, který potom slyšíte 

v televizi, ţe jo. Ale asi to zaklepu, teda ne ţe bysme neměli co řešit, ale pořád proti 

nějaký velký šikaně, jsou to prkotiny, ţe umejou klukovi houbou hlavu, to si myslim, 

ţe se dít nesmí, ale to se dá zastavit. Pořád je to taková ta, takový ty dětský, bych 

řekla, věci, není to tak zákeřný: Jako třeba kdyţ slyšim, moje kamarádka učí na 

Jiţním městě v Praze, tam je o něčem jinym. (36) 

I: Podle tý reformy to učivo má mít ten činnostní charakter… 

V: Ano. (37) 

I: Má být hodně spojený s praxí… 

V: Ano, ano. (38) 

I: Jak vy to vnímáte? 

V: Jako strašný pozitivum, je 100x pro ty děti lepší, kdyţ to jednou uvidí, neţ ode mě 

20x uslyší. To jsou zásady Komenskýho, škola hrou, ale dneska uţ to tak nejde, ale 

názorný vyučování. (39) 

I: Hmm, takţe všechno uvozujete na příkladě … 

 V: Určitě. A oni to ty děti líp pochopí, jenom mě občas mrzí, ţe si pamatujou spíš 

takovej ten negativní příklad neţ… jóó, tu strukturu toho problému. Já vám řeknu 

takovou klasiku, která mě vţdycky je pro mě varování, protoţe já si pamatuju, ţe na 
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střední škole jsme měli pani na češtinu, která byla rozevlátá, ale byl to bohém a ta 

nám dycky říkala, jaká byla pani Boţena Němcová potvora a to je to, co si do dneška 

pamatuju, moţná některý díla Boţeny Němcový, jsem uţ zapoměla, ale to ţe byla 

přelétavá mrcha, to si pamatuju furt (smích). Takţe to je takovej názornej příklad, ţe 

se to mŧţe zvrtnout, nesmí bejt takových těch špatnejch příkladŧ, kdyţ budume 

mluvit o té šikaně, nebo o náboţenství, taky musíte dát nějakou perspektivu, protoţe 

kdyţ jim budu pořád říkat, jak je to špatný, to ne (rozhodně)! Ale bránit se tomu, 

tadydle máš fitko vedle školy, tak aţ přijdou jehovisti, tak je tam pošli, jdi tam 

s nima a ukaţ o čem ţivot je. Pořád lepší neţ propadat pesimismu apod. Tohle 

kdybych si přečetla (ukazuje na noviny), podivala se v neděli na Moravce, na 

Občanský judo, na Reportéry, tak co? Co nám zbývá, to já si nedokáţu představit, já 

bych potom neměla ani chuť se bavit se svym vnoučkem protoţe si budu říkat, ty 

chudáku, co tebe jednou čeká. Ale víte, to je to, co oni chtěj, já mam pocit, ţe nás do 

toho uměle vláčej´, proč mi bude někdo vykládat, ţe je krize, jaká krize, támle 

nacpali hypotéky a já nevim, co všechno pŧjčky v Americe, pak to bankéřum dali ze 

státního a todleto dělaj´ u nás a oni mi budou vyprávět, ţe já jsme zpŧsobila nějakou 

krizi, nebo proţrala jsem nějaký peníze? Dyť to je všecko, leţ, leţ, leţ, protoţe ty 

prachy mají oni, my ne. Co mŧţu dělat. Ale zaplať pánbu, ţe ráno vstanu, du sem, 

tady se hned rozčílim… oni si tady lehají, takţe já řvu hned po ránu, ale ste v úplně 

v jinym světě, ten vás pohltí. Já zapomenu telefonovat rodině, já zapomenu, co jsem 

slíbila, aţ přijdu domu, protoţe tady máte pořád něco. To já si taky uvědomí v pŧl 

čtvrtý, kdyţ du domu, musim si dojít na záchod, protoţe od rána jsme nebyla, 

protoţe vás to nenapadne. (40) 

I: Jak probíhá u vás to učení se mezipředmětovym vztahum. 

V? No, za prvé, ţe mam docela dobrej základ protoţe jsem musela učit v pohraničí 

přírodopis, zeměpis, já to mam všechno z praxe, já si to eště celkem pamatuju, 

protoţe jsme museli být všestranní, takţe já jsme tam vedla pozemky, kdyţ jsme sem 

přišla, tak jsme učila tělocvik, podle postavy, ne ţe bych něco extra uměla, řikali, ty 

si hubená, mŧţeš učit tělák, a tak jsem vlastně, kdyţ jsem přišla z Bělic, tak jsem 

tady učila 10 let tělocvik, neţ jsem šla na operaci: Tak nějak to jde všechno samo. A 

kdyţ, heleďte se jak se naučíte nejlíp vařit? (41) 
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I: Tim, ţe budu vařit. 

V: Tim, ţe budete vařit, a já ty mezipřemětový vztahy dostávam od kolegŧ protoţe, 

to vidim, co se děti učí, taky tim suplováním, já třeba, kdyţ jdi do tý třetí třídy, tak 

vidim jaký je to třeba velkej rozdíl, ţe oni umí všechny vyjmenovaný slova, umí 

násobilku, coţ je pro úplně šok, protoţe já ty osnovy přesně neznam. Ale to se 

naučíte praxí, i kdyţ je to, čim menší škola, tak tim víc, do mezipředmětových 

vztahŧ. (42) 

I: A… 

V: Ještě bych k tomu chtěla říct jednu věc, jo já strašně za dŧleţitý povaţuju to, co 

spousta podle mě lidí ve školství nechápe a rodičŧ to hlavně nechápe. Ať je to tělák 

nebo matika, oba dva předměty jsou pro vývoj toho dítěte stejně dŧleţitý. Nebo mi 

řeknou rodiče, no prosim vás vy ste  mu dala z VKZ …Voni mají představu, ţe 

existuje jednička a dvojka a já řikam, ne jedna aţ pět ze všeho, takţe uţ si zvykli, ţe 

z občanky mají chlapci čtyřku, ţe kdyţ se to nenaučí, tak nemŧţou dostat jedničku a 

z VKZ téţ, protoţe já známkuju, to co děti odvedou a ne to jestli mají hezký voči. A 

navíc, jeţišmarja, já kdyţ budu nějakýmu dítěti nadrţovat, tak to děti poznaj´, kdyţ 

to udělam z legrace, řekne Dana je integrovaná, ţádnou pětku si nepíše a oni to 

pochopí, ty děti, protoţe ona je fakt snaţivá, ale písemnej projev, to nejde, nebudu 

známkovat integrovaný nebo dyslektický dítě, kdyţ mu dam 1/5 z němčiny, tak co si 

pomŧţu. Já jsem se naučila bejt hrozně tolerantní. Já uţ dneska, moţná eště nejhorší, 

kdyţ jsme změnila svoje názory, kdy sem si začala váţit kaţdýho dne (s důrazem), je 

to, ţe mně před čtyřmi lety diagnostikovali rakovinu plic a skončila jsem na pŧl roku 

s prací a byla jsem v Motole na operaci a naštěstí to nebylo zhoubný. Takţe sem 

sekla s kouřenim, se všim, takţe takovýdle věci nezajímaj´. Ale věnuje se hodně 

právě týdle práci pro ty děti a tak, protoţe jsme zjistila, ţe tady nemusim zítra bejt. 

To jsou takový rány, kdy si říkáte, mě ţádnej ministr nemŧţe rozházet, ţádnej 

Kalousek mi nestojí ani za to, abych na něj plivla, tady si jedu po svým, já si ten 

ţivot musim proţít a změnit to nemŧţu. (43) 

I: Jak vnímáte to, ţe to učivo má být… To učivo je pouze prostředek k… něčemu, 

k získání kompetencí… 
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V: No, ale samozřejmě, já si osobně myslim taky, podivejte se, jestliţe říkáte, ţe to 

učivo je prostředek, tak proto já řikam, ţe je třeba s těma dětma třeba mluvit, chápete 

to? Dyť to je přece to, my jim vlastním příkladem i rodiče, ať mi říkají…to přijdou 

rodiče a řeknou, co von má, co kritizovat, ţe kouřim. Já řikam, dyť vy ste pro něj ten 

základ, ten vzor, od vás si bere ten příklad, my to mŧţeme trochu zkorigovat, ale 

sama víte, ţe s tim uţ nic nenaděláte, to dítě přijde uţ v šesti letech hotovej člověk a 

pokud je z tý rodiny, trochu vedenej, tak to jde pořád k lepšímu, pokud není, tak nám 

nakonec mŧţe i nafacakovat. Takţe pro mě není podstatný, jestli umí, taky je to 

dŧleţitý, jestli odejdou ty děti a jsou perfektní v němčině, ale mam ráda, kdyţ jsou 

přátelský, kdyţ jsou sympatický a příjemná a to poznáte, protoţe vám lezou za 

prdelí, svěřujou se a to je pro mě to dŧleţitý. Takţe bych opravdu v dnešní hnusnej, 

uspěchanej době bych dala přednost, před kvantem informací, který si mŧţou všude 

najít tomu, ţe si umí najít přátele a ţe jsou s nima šťastný, protoţe vo tom je ţivot, co 

si budeme povídat. (44)       

I: Jak vnímáte ty kompetence, který jsou tím cílem toho učiva? 

V: No já si myslim, ţe je to v pořádku, vţdyť to ţe svět se mění, já přece nejsem 

ţádnej rasista, takţe já musim ty děti přizpŧsobit tomu, ţe Evropa bude jednou 

jednotná nebo, ţe se mŧţe cestovat. Já jsem všema deseti pro. Mně se hnusí takový 

ty věci, jako je individualismus, hrabat si na vlastním písečku, co nás oni nutí. Jo ten 

svět je úplně jiný, já přece nemŧţu učit tu občanku, jako před 30 lety, to přece nejde, 

takţe ty kompetence jsou dobře udělaný, ale zbytečně se na ně klade dŧraz, já přece 

nebudu nikomu teoreticky popisovat, jestli je umim vyjmenovat, kam je zařazuju, já 

si myslím, ţe to přinese ten ţivot, a jestli ten inspektor příde a veme si ty děti a bude 

si s nima povídat, tak pozná mnohem víc, co se tady s těma dětma dělá, neţ z toho, 

kdyţ já mu napíšu nějakej papír. (45) 

I: Jo, takţe vy byste to dělala jakoby… 

V: (skočí do řeči) Prakticky…(46) 

I: prakticky? 

V: Samozřejmě, ano…(47) 

I: Ale ne ţádný vykazování papírama? 
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V: Ne, to určitě, to ne, mŧţu dobře, pokud třeba na to bude nějaká anketa, tak jsem je 

vyplňovala, zvláště z tý občanky, aby i kdyţ já s nima napíšu testy, tak oni mi řikaj´, 

to sme se neučili, já řikam, ne jenom školou ţiv je člověk, taky chci vědět, co máš 

v tej makovici, o čem přemejšílíš, o čem se bavíte doma, protoţe tam poznáte ty 

názory těch dětí, ale ty jsou samozřejmě přejatý z rodiny, vlastní názor má málokdo 

v těch 15 letech, aby věděl konkrétně, co chce dělat, jak to chce dělat, ta cesta je 

otevřena pořád, je to málo těch 15, si myslim já. A jsme ráda, ţe aspoň do těch 18 let 

musí kaţdej těch našich dětiček do tý školy chodit, myslim si, ţe to je nejzazší 

taková mez těch 26, ale nejniţší těch 18.  Já pořád eště mŧţu porovnávat, jak to bylo 

za komunistŧ a já si myslím, ţe pořád eště to školství u nás není tak špatný, ať si 

říká, kdo chce, ať bychom skončili někde, kde vzadu, tak prostě... Neřikam, ţe naše 

děti jsou na tom, co se týče vzdělávání, na tom tak špatně. A Pořád je to v tom, ţe ty 

kantoři si svoji laťku udrţí. Co tady mam mladý kolegyně a musim říct o většině 

z nich, ţe jsem na ně pyšná. (48) 

I: To je fajn.  

V: Chce to nasadit určitou laťku a to oni umí. Člověk je rád, ţe to pokračuje. (49) 

I: Kdyţ byste měla… jsou kompetence a je učivo… jak vy byste to vlastně dala, 

aby… 

V: (skočí do řeči). Pŧl na pŧl myslíte? Nebo klik procent čemu? (50) 

I:  Nebo, jak… no procenta. 

V: To se nedá. To je zase právě, jiná je výchova, jiná je občanka, jiný jsou hlavní 

předměty, to nemŧţu, to nejde. (51) 

I: No a třeba, kdybyste mi to řekla pro němčinu a třeba pro VKZ, pro OV? 

V: No tak samozřejmě, ţe v předmětech, jako je matika, čeština, jazyk, tak si 

myslím, ţe učivo, bude mít větší váhu, neţ ty kompetence a v občance je to naopak. 

Jak jsem vám  říkala, nejde tady o to, aby uměli to, co v osnovách tak dobře, ale byly 

z nich solidní lidi. (52) 

I: Hmm. 
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V: Tady trošku připravený na ţivot, protoţe dneska, kdyţ se mi holka kácí, teď tady 

byla maminka, ţe holčička se nedostala na školu a ţe končí se ţivotem a ţe nic nemá 

cenu: To je právě to, ţe oni všechny úskalí se jim z cesty… ty balvany se odvalujou, 

to není dobře. Ono je fakt dobře, ţe si to zkusí a vědí, ţe kaţdá radost je vykoupena 

nějakym… neradostí, abych to řekla slušně, to je třeba, aby to poznali. Ne tu cestičku 

vyšlapat, mrzí mě, ţe se zrušily přijímací zkoušky… Musim říct, ţe jsem ráda, ţe ste 

přišla… Člověk si to tak i sám srovná v makovici, sem ráda, protoţe já pořád to naše 

školství vidim dobře a jsme vděčná, ţe kaţdýho, kdo se do toho školství vrací. Já 

neřikam , ţe jsem pořád nadšená, ale převládá ten pocit toho dobra. (53) 

I: Změnil se nějak váš vztah k ţákŧm, před reformou a po reformě? 

V: Ne (rázně), ne, ne, to nejde, protoţe řikam, jsem pořád stejná, to se tim nemŧţe 

změnit a já jsem člověk, kterej má děti fakt rád. (54) 

I: Hmm, to je vidět.  

I: Já si nemŧţu pomoct, ale nedovedu si představit ublíţit někomu nebo poniţovat 

někoho, my se tady spolu hodně zasmějem´, ale nevysmíváme se. Takţe oni kdyţ mi 

třeba napíšou, ţe děloha je sloţí k tomu, ţe se tam vyvíjejí spermie, tak řeknu, hele 

Albíne, bude ti vadit, ţe to přečtu nahlas, on se tak zarazí a některý děti, vyloţeně 

zrudnou, ne pani učitelko, nečtěte to, alw Albín, řekne klidně, ján jsme sám zvědav, 

co jsem tam napsal. Tydle děti já mam ráda, protoţe si řikam ano, jednou si budou 

udělat legraci ze sebe sama a ten ţivot si proţijou jinak neţ ješitnej blbec. To je jako 

z rodiny, tak kde bývá u maminky nebo u tatínka nepřístupnost a hraní si na něco, 

tam bohuţel se to těţko láme…(55) 

I: Ta reforma klade velký dŧraz na individualitu, na toho jednotlivce ale přitom v tý 

třídě máte 20 dětí, tak jak to zvládáte? 

V: Jestli, takhle, kdyţ jich mam jenom 20, tak jsem ráda, to je málo. Mŧţe jich bejt i 

30, 28, 29. Kaţdý dítě je potom znát. Ale klást dŧraz na individualitu se nikdy 

nevyplácí. Protoţe na to ty děti, to je právě to, ţe oni je nutí si sednout k tomu 

počítači a nekomunikovat ale to taky nejde. A jestli chtějí tu společnost úplně 

rozloţit, tak skutečně vychovají kaţdýho, kterej pŧjde přes mrtvoly, to já nedělam a 

nesouhlasim s tim. To ne. (56) 
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I: Takţe vy tu třídu, jako hodně stmelujete, 

V: Stmeluju, určitě. To byste nevěřila, ţe se to pozná i na tom třídnim učiteli, jestli se 

o to snaţí, nebo ne. Protoţe ty ţáci potom k sobě přistupujou úplně jinak, my tady 

máme třeba, která si, je to šestá třída a ty se zásadně titulujou a řikaj´ tomu druhýmu 

šmejde, pani učitelka třídní je skvělá ţena a má s tim šílený práce a moc se jí nedaří 

se to změnit. Takţe někde se ta chyba stala. Pro mě je strašně dŧleţitý ta tolerance a 

to, ta vzájemná ohleduplnost, protoţe bez toho ten svět spěje opravdu k zániku. Víte, 

co to do dŧsledku znamená individualismu, viz Malý princ. (57) 

I: Hmmm. 

V: Takţe budeme kolem sebe a budeme kolem sebe kopat, budem´ eventuálně dělat, 

ţe někoho nevidim, kdyţ na ulici padne, tak mi řekněte, jak by ta společnost 

vypadala, takţe já zas´ v tomhle směru s tim nesouhlasím, myslim si ţe, nevim, jaký 

názory vám řekli moji kolegové, ale spousta z nich…, víte, ten individualismus 

takový to postarat se sám o sebe, to je strašně dobrý, ale nesmí se to hnát aţ do 

absurda, Nic se nemá přehánět. (58) 

I:   Je něco dŧleţitýho, co byste mi chtěla říct o tý reformě a o tom všem a já jsem se 

na to nezeptala? 

V: Ne to určitě. (59)  

  

Alena Šalíková  

ředitelka 

aprobace: Ma, Fy 

učí: Ma  

I: To jse ráda, ţe se mnou o tom, chcete mluvit. 

Š: To se mi moc nechce (smích), protoţe to je takový vosí hnízdo. (1) 

I: No oni mi to všude řikali. 

Š: To jsem ráda, ţe nemam, já jediná takovejhle kacířskej názor. Jak já mam svŧj 

názor nějakej, ale to neznamená, ţe ho maj´ všichni takovej, to je tak vţdycky, do 
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toho se promítá rŧzný soukromý záţitky a i ten mŧj věk, kdyţ budete mluvit s někam 

mladšim, tak třeba ten názor bude mít jinej. Já uţ jsem stará učitelka, tak uţ sem 

zaţila rŧzný takový věci, který se v školství děly od mnoţin, přes rŧzné jiné věci, 

takţe jako nevidim v tom, ţádnej… světobornost ţádnou.(2) 

I: A jak to tady na škole probíhalo, kdyţ jste to dělali. 

Š: (Povzdech). No probíhalo to tak, ţe prostě jsme to udělat museli, coţ byl první 

takovej okamţik, ţe jsme museli skousnout, ţe to udělat musíme, i kdyţ si o tom 

myslíme, co chceme. Pak byl RVP, kterej jsme museli, nějakym  zpŧsobem projít, 

seţvýkat a museli se s nim seznámit, domluvili jsme se, ţe budeme mít koordinátora 

nebo koordinátorku, to je právě paní Hourová, tak je nemocná, ta by toho věděla 

nejvíc, takţe ty koordinátoři, nebo ta koordinátorka, byla na školení, tam se potom 

dověděla, ţe je skoro lepší, kdyţ jsou ty koordinátoři dva, ţe se mŧţou trochu 

podpořit, protoţe sám voják v poli, to má vţdycky horší. No tak, ještě jeden učitel 

z prvního stupně byl koordinátorem, jel na školení a tam zase načerpali nějaký 

znalosti a postupy, postřehy a nápady, museli jsme teda do toho nějakym zpŧsobem 

kousnout, tak jsme postupovali, podle těch doporučení, který přinesli, tzn., udělat si 

SWOT analýzu školy a z toho vyjít, potom ty silný a slabý místa zmapovat, pokusit 

se dohodnout na tom směrování školy, jakým směrem se bude škola ubírat, stanovit 

si nějaký ty prioritní témata, po kterých se bude škola ubírat, takţe potom tomletom, 

po těhletěch aktivitách skutečně jsme postupovali, jako ty děti, ţe jsme pracovali ve 

skupinách, aspoň jsme si vyzkoušeli jaký to je, tak jsme se domluvili, ţe budeme se 

zaměřovat na výuku cizích jazykŧ a na výuku výpočetní techniky, tyhlety dva směry, 

ţe budou takový stěţejní, pak jsme řešili učební plán, protoţe tam jsou ty 

disponibilní hodiny, tak kam je dát, kam je nedat, který ty věci posílit, no tak kdyţ uţ 

jsme si jednou stanovili, ţe jazyky, tak jsme posílili samozřejmě výuku jazykŧ a tu 

výpočetní techniku jsme tam nandali těm dětem z disponibilních hodin, co nejvíc. 

Tak potom nastala taková ta mravenčí práce, ţe jsme jaksi se dohodli na těhle 

zásadních věcech, ale pak se musela vytvořit ta náplň, toho   ŠVP, no tak tam nám 

nejvíc dělaly problémy ty technický věci, jako neţ jsme si řekli, ţe to bude v tabulce 

a v tej tabulce se to bude psát takhle a bude se to psát timhle písmem, to bylo 

nejstrašnější, musim říct, vymyslet, ţe se budeme učit v 6. třídě o trojuhelníku, to 

věděl kaţdej, ale tydlety věci vokolo, ty technický, protoţe jsme byli hodně starší 
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samí, no tak todle byl velkej problém ta koordinátorka, to pak musela dát 

dohromady, tak to muselo bejt napsaný tak, aby, kdyţ kaţdej napsal kus, aby se to 

dalo vlastně spojit. Takţe tahleta práce, taková ta editorská, to pro nás bylo to 

nejstrašnější. (3) 

I: Hmm 

Š: To, co chceme, to my jsme věděli, to my jsme se domluvili snadno, ale tohleto, to 

potom sedět u toho na tom počítači to sepisovat, dávat to dohromady, no kdyţ jsme 

to dali dohromady, pak jsou další zase změny, tak se to zase muselo předělávat, 

takový rŧzný… jo. To nás nejvíc na to prostě trápí, zdrţuje, jinak to máme krásný, 

úhledný (vstává a vyndává ze skříně krabici velikosti A4 plnou papírů). Máme to 

teda v počítači, jinak to vypadá takhle (ukazuje mi krabici a vyndává z ní některé 

papíry), protoţe to ani nešlo dát do nějakýho pořadače, je to příšerný, mam to tady, 

kdyţ potřebuju, tak si z toho vytáhneme, jako, ale, kdyţ se to pak něco změní, tak je 

zase sloţitý, to nějak přečíslovat, nebo dělat dodatek, pak se u toho muselo jednat i 

se školskou radou, aby to teda bylo posvěcený, ty dodatky, tak to jsou takový věci, 

který, kdyţ se to potom vezme kolem a kolem, tak je to prostě černá mŧra 

(s důrazem) taková, sice je to hezký, ţe máme svŧj ŠVP, ale na druhou stranu, to má 

zase hodně nevýhod v tom, ţe třeba kaţdá škola to má postavený jinak. Já vidim to, 

my máme fyziku od 7. třídy, coţ je moţný, ale kdyţ se děti přestěhujou, třeba naši 

šesťáci, teď kdyby se přestěhovali, tak fyziku celej rok neměl a tam ji celej roku mít 

bude, nebo, to je s výukou jazykŧ…To, ţe pak bylo doporučeno, aby všechny děti 

měly angličtinu, to jsme teda uvítali, protoţe s tim jsme měli hodně špatný 

zkušenosti, ale potom s tim dalším jazykem to prostě souvisí, kdyţ si někdo někde 

vybere portugalštinu a přestěhuje se sem, tak má prostě smŧlu. To bych řekla, ţe to 

komplikuje ţivot. (4) 

I: To my taky řikali, kromě těch papírŧ se jakoby něco změnilo? 

Š: Tak to je ŠVP, no fakticky se změnit muselo to, ţe prostě přístup k dětem je jiný, 

samozřejmě, člověk od člověka se s tim popral nějak po svým, ty mladší kolegové, 

bych řekla, ţe se s tim nějak tak rovnali lépe neţ starší kolegové, já teda musim říct 

sama podle sebe, ţe sem upustila od mnohých věcí, kterým jsem byla zvyklá dělat a 

snaţim se dělat rŧzný i ty věci, který to ŠVP doporučuje, třeba ty práce kolektivní a 
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skupinový, ve dvojicích, ale podle mého názoru, to nemá ţádnej efekt, protoţe v tej 

skupině, se vţdycky najde jeden dva tahouni a ty ostatní se vezou, ale má to efekt 

ten, ţe všichni dostanou pěknou známku a projdou, ale efekt v tom, ţe by se něco 

zvláštního naučili, aţ já takovej nevidim. Moţná, ţe se třeba lepší poznaj´, naučí se 

pracovat v tej skupině, ţe to někdy jednou zúročí, ale v tej škole zase todleto se naučí 

ty děti schopný, který by se to naučily kdykoli by bylo potřeba, ale ty míň schopný, 

vţdycky byly jaksi na ocase jako vŧbec ve všech těch činnostech, tak i v tejdle práci 

a navíc je velkej problém, ţe tydle děti do těch skupin třeba ani nechtěj´, to je jako 

v zaměstnání, ţe tam jsou tři lemplové a přidělí vám je do rýmu, máš s nima něco 

dělat, tak budeš taky „nadšená“, tak jako se znaj´ dospělí lidi znaj´ se i ty děti a je 

velkej problém tydlety děti, který prostě neoplývají aktivitou a neoplývají ani teda 

inteligencí nějakym zpŧsobem zapojit, takţe já vidim tydlety snahy v tom, aby ty děti 

prostě postoupily a nepropadly, takhle to řeknu úplně natvrdo, na hrubo. Takţe se 

všichni snaţíme, tydlety práce ty děti samozřejmě baví víc, neţ kdyby měly psát 

písemku, ale takový to klasický zkoušení to funguje pořád, písemky fungujou pořád, 

řekla bych, ţe se právě ty známky z těch rŧzných projektŧ a skupinových prací a 

z tohodle všeho vlastně do tý známky zahrnou také, takţe mají děti více šancí uspět, 

otázka je jestli je to dobře, to já hodnotit nebudu, v kaţdym případě nemyslim, ţe by 

za to moh´ ŠVP, ale myslim si, ţe ty děti maj´ daleko míň znalostí, co se týče toho 

učiva, neţ měly měly děti před nějakým rokem, ţe to je prostě pořád čím dál tim, 

v tomdle směru horší, zase na druhou stranu jsou schopný třeba pracovat 

s počítačem, to nebylo, to dřív děti neměly, neuměly a rŧzný takový věci, který dřív 

ty děti v tej škole nepoznaly, tak to je… Ale myslim, ţe tohle by se stalo i bez ŠVP, 

ţe ty počítače prostě ovládly spoustu činností lidských, takţe v tej škole by byly 

stejně, ţe se pouţívá více nejrŧznějších pomŧcek, jako jsou interaktivní tabule a 

počítače a takový, to je všechno pravda, ale to by se podle mě stalo i bez ŠVP.(5) 

I: Vidíte někde nějakej přínos teda toho ŠVP nebo tý reformy? 

Š: Přínos (dlouho přemýšlí), já bych řekla přínos je pro ty děti v tom, ţe mají větší 

moţnost úspěchu v tý škole, ţe je daleko širší ten záběr těch činností, který se 

provozujou, takţe to je pro ty děti. Pro ty učitele je to v kaţdym případě daleko víc 

práce, protoţe i ten učitel se musí stále vzdělávat a musí rŧzný věci si doplnit, musí 

se naučit pracovat s interaktivní tabulí, musí se naučit pracovat s počítačem, musí si 
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vytvářet rŧzný pomŧcky, ony jsou pravda pomŧcky, který by se daly koupit, ale ta 

škola na to nemá finanční prostředky, takţe se ten učitel musí snaţit sám vymýšlet a 

kreativní, takţe to podporuje kreativitu učitelŧ, na druhou stranu zase jako 

v současný době je školství v taková slepý uličce, ţe učitel teda na učitele jsou 

kladený nároky hodně veliký, musí prostě pořád jít v před, ale to finanční 

ohodnocení, tomu neodpovídá, bych řekla, zase mnoho těch učitelŧ, který prostě 

v tom školství, aspoň tady u nás ve škole pracujou, sice si na to postěţujou, ale 

nicméně stejně prostě se chovají, jako učitelé, čili se vzdělávají a připravujou snaţí 

se a vymýšlej´ a tak.   Tak to je přínos pro učitele, bych já řekla, a pro ty ţáky. (6) 

I: Jo, jo. 

Š: Zase kdyţ ty děti jsou nadaný, šikovný, tak vlastně stejně z tý školy vyjdou 

připravený na nějakou tu střední školu, problém je v tom, ţe střední školy, dneska 

berou všechny, takţe kdyţ tam přijdou děti, který maj´ čtyřky. Na střední škole, tak 

samozřejmě tak kdyţ se tam posadí do jedný lavice s těma, co měli jedničky, tak jak 

tam ten rozdíl je vidět, mě přijde, ţe rodiče mají tendence, říkat, ţe základní škola je 

nepřipravila na střední školu, a uţ neřeší, ţe uţ na základní škole byli ţáci prŧměrní 

aţ podprŧměrní, čili nemohou očekávat, ţe jsou připravení ke studiu, kdy tady uţ 

teda studovali prŧměrně, podprŧměrně. (7) 

I: Hmm, nemáte to lehký, co? 

Š: No, to určitě nemáme lehký, protoţe jeden kámen jsou děti, jeden kámen jsou 

rodiče a pak je ještě teda zřizovatel, kterej školu zřídil, taky se samozřejmě zajímá o 

to, jak škola funguje, jaký jsou aktivity, zase veřejnost posuzuje tu školu podle toho, 

třeba jaký jsou tady problémy s dětma, jestli maj´ třeba sníţený známky z chování, 

jestli ty děti se dostanou na ty střední školy jestli škola dělá nějaký aktivity, třeba 

veřejně, aby o sobě dala vědět, jestli jsou nějaký akce ve škole, aby ty rodiče se třeba 

seznámili s činností školy, jako veřejnost. Todle všechno se dneska posuzuje. (8) 

I: Hmm. 

Š: Já bych řekla, ţe to ŠVP, tam zahrnuje všechny tři tydlety sloţky, ţe jo. (9) 

I: Tam se to právě hodně vypichuje… 
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Š: No, jako ty rodiče samozřejmě jsou dneska, daleko otevřenější, neţ byli před 

nějakými roky, ale ŠVP s tim nemá nic společného, jo, rozumíte. To by bylo stejný, 

kdyţ někdo bude chtít, tak bude s tim učitelem normálně spolupracovat, ať by to 

bylo teď nebo před dvacíti lety, jestli někdo bude chtít udělat ze školy, nebo z učitelŧ 

prostě čerty a bubáky, který se jejich dítě bojí a chodit do školy, nebude, protoţe 

předtím chodilo x dní za školu, protoţe se údajně bálo pana učitele, tak jsou věci, 

který byly vţdycky a budou zase, s tim ŠVP nemá, co dělat. Já si myslim, ţe to ŠVP 

je prostě…, ţe ten vývoj by stejně se posunul někam do těhletěch rozměrŧ, protoţe 

by tak prostě vyplynulo a ţe kdyby to nebylo ŠVP, tak by se to jmenovalo jinak, 

nebo by vŧbec nemusel ŠVP bejt. Já si myslim, ţe s tim nesouvisí, ţe ten vývoj jde 

vpřed, ţe ta škola by se musela otevřít veřejnosti, nebo těm rodičŧm a musí 

(s důrazem) jinak ty rodiče školu nebudou akceptovat, nebudou tam dávat děti, 

protoţe si dneska mŧţou vybrat, kam dají svoje děti, jestli to dají sem, na vedlejší 

školu, nebo kamkoliv jinam. Rodiče k tomu maj´ nejrŧznější dŧvody, někde jsou to 

čistě praktický, ţe sem jezdí do práce, tak si dítě vyzvednou, nebo tady maj´ babičku, 

nebo se jim ta škola, kde bydlí, z nějakýho dŧvodu nezdá, protoţe tam třeba sami 

chodili a neměli tam výborný známky, tak uţ tam dítě nedají, takţe rodiče to dneska 

takhle přebírají a berou tu školu jako sluţbu, tu sluţbu oni si vybíraj´. Já vidim, kdyţ 

se tady hlásí do první třídy, tak jsou k zápisu, za 14 dní hlásí, ţe si to rozmysleli, ţe 

chtěj´… byli na druhé škole a dozvěděli se, ţe nějakej Pepíček jde sem a tak vŧbec si 

to rozmysleli, a jestli by mohli sem, někdo zas´ příde obráceně. To je 

taková…vlastně kdyţ maj´ ty rodiče moţnost toho výběru, tak mnohdy neví, podle 

čeho a jak se maj rozhodnout. Tak je třeba, aby ta škola o sobě dávala vědět nějaký 

informace, aby ty rodiče měli podle čeho posoudit. (10) 

I: Kdyţ ste si měli měnit ty osnovy na ŠVP, věděli jste, co máte dělat, měli jste dost 

informací, jak to má probíhat, jak to má bejt? 

Š: No, my jsme se řídili těma informace, co měly ty koordinátorky, ony měly rŧzný 

ty setkání těch koordinátorŧ, tam načerpali…, jak bych to řekla, moudra, jak nejlépe 

je postupovat, ale na rŧzných školách, vím, ţe to fungovalo rŧzně. Někde to napsal 

pan ředitel a je to stejný, jak kdyţ jsme se k tomu my dopracovali, jako kaţdej teda 

se na tom nějak podílel, uţ jenom to podílení se na tom, to bylo x odpolední tady 

vysedávat, takţe to nový uţ vlastně tím vzbudilo odpor, to vlastně stálo spoustu 
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volnýho času a spoustu práce navíc a vlastně zadarmo, zase kdyţ to řeknu, úplně 

blbě, v ţádnym podniku, by nikdo nepracoval přesčas a zadarmo, ţe jo. To je úplně 

taková, moţná, ţe to zní hloupě, ale ten učitel to udělá, protoţe mu nic jinýho 

nezbejvá, ale je z toho „nadšenej“, potom uţ samotnej vztah k tomu, je takovej jakej 

je. Já bych to srovnala. Jak je teď ten projekt EU peníze školám, prostě, kdy školy si 

mŧţou poţádat o peníze, tam uţ je to o něčem jiným, tam ty učitelé třeba vytváří 

třeba nějaký učební materiály, ale za kaţdý materiál dostanou nějakou korunu, takţe 

ten učitel, se zaváţe, ţe vytvoří 20 učebních materiálŧ, kaţdá škola si mŧţe stanovit, 

kolik za ten materiál dá, tak si řekněme, ţe třeba dostane 200, kdyţ jich vytvoří 20, 

odevzdá mi je, tak ví, ţe dostane 4000. V dnešní době to nejsou ţádný peníze, jo. 

Tomu učiteli, to dá strašně práce, neţ to stvoří, ale ví, ţe za to něco dostane, ţe ta 

jeho snaha bude odměněna.  Tady u toho (kouká na mě a čeká) (11) 

I: Vŧbec nic… 

Š: Vŧbec nic. (12) 

I: Ani ţádný odměny ste nedostali? 

Š: Rozumíte, ten ředitel má peníze na odměny, takţe mŧţe je dát třeba tomu 

koordinátorovi, ale kdyţ je dá všem učitelŧ za vyváření ŠVP, tak uţ jim je nedá třeba 

za to, ţe nacvičili akademii, on ty peníze má jenom jedny. (13) 

I: No já myslim, jestli jste ještě nějaký navíc…? 

Š: Ne, ne, to máš pořád jedny peníze, jestli já rozhodnu za vytvoření ŠVP, tak to ten 

učitel za tadyto, kdyţ rozhodnu, ţe to dostane, za akademii, nebo ţe děti na soutěţi, 

nebo já nevim, co… Ale já mám pořád těch peněz stejně… Takţe to pro ty učitele 

byla taková docela práce, docela dlouhavá a sloţitá, kdyţ my jsme to opravdu pojali 

podle těch doporučení, ţe jsme se to opravdu to snaţili tvořit, ţe jsme neotevřeli 

internet a neopsali pilotní školu, jako se mnohde se dělo. Neřikam, ţe jsme se 

neinspirovali, mnohde u nějakejch těch předmětŧ, nebo u toho zpracování, nebo 

tak… To jsme se inspirovali, ale vo tom, co v tom ŠVP bude, to nám bylo všem 

jasný, co se budou učit v matice v pětce, šestce, v sedmičče, to prostě je jasný, v tom 

se toho nedá moc vymyslet. (14) 

I: Takţe tam bylo takový těţký … (skočí mi do řeči). 
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Š: No, no, jako ty kompetence, spárovat s nějakym tim učivem, nevim, jak to teda 

dneska postupuje, ale vim, ţe se říkalo, ţe sama inspekce, jako kontrolní orgán v tom 

nemá moc jasno, co vlastně má kontrolovat, jo. Protoţe jak zkontrolujete, jestli teda 

ţáci vstřebali kompetenci k občanství, jak to zkontrolujete? Jako, ţe jestli umí 

narýsovat trojúhelník, to zkontroluješ snadno, řeknete, narýsujte trojúhelník a máš to. 

Kompetence k občanství, to se mŧţete zeptat, kdo je prezident, ale ten blbej to nikdy 

vědět nebude, nebo já nevim, co. (15) 

I: je to takový neuchopitelný… 

Š: No právě a to neuchopitelné se tam do toho, jakoby vlastně přidalo proto, aby ty 

děti měly nějaký tydlety…, aby se uměly zařadit od ţivota, ţe jo. Aby je všechno 

hnedka neodradilo, aby se uměly proprat, ale mě se těţko některý, jak jsem říkala, 

perou i v tý škole, kdyţ pracujou v nějakejch´ těch skupinách, nebo v tej třídě, my 

teda jsme zapojený, jako škola do projektu SOS ţákovské parlamenty, takţe 

pracujeme v tom směru s těmi ţákovskými parlamenty, jako bychom tu kompetenci 

k tomu občanství trošku posílili, takovou přirozenou formou, protoţe kdyţ ty děti 

vlastně mají pocit, ţe mŧţou o některých věcech v tý škole rozhodovat, tak je to taky 

víc jako zajímá a baví, a kdyţ potom třeba se něco… ten parlament… ty děti to 

samy… maj´ jako pocity, ţe si to samy vydobyly, tak si myslim, ţe se k tomu 

mnohdy i lépe chovají i kdyţ to taky záleţí na sloţení ţákŧ, který tady ve škole jsou, 

na rŧzných dalších věcech, takţe musim říct, ţe teďko třeba v současný době, jsou 

tady děti, co se týče chování k majetku docela slušný, ale stačilo by… Z těch malejch 

vidíme, tak ty aţ vyrostou tak s tim budeme bojovat. Jestli máme ţákovský 

parlament, nebo ne, třeba se to tim trošku zmírní, to nevim, proto to děláme, 

abychom trošku nějakym zpŧsobem jednak ten náš ŠVP odlišili od těch ostatních, 

jednak daly těm dětem moţnost, budujeme demokratickou otevřenou školu, todle je 

teda jedna cesta k tomu, ale je to opět strašně práce, pro toho učitele, kterej ten 

parlament vede a opět to dělá zadarmo. Takţe to je v tom školství všechno takhle 

provázaný, teď se šetří na všech frontách, tak si nemysli, ţe by se to nějakym 

zpŧsobem zlepšilo. (16) 

I: Jak vy to vnímáte, všechno, co se děje, jako se školám škrtnou peníze, ministr 

odstoupil… 
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Š: Já jsem dneska skoro nespala, protoţe přemýšlim, jaký třídy spojim ,a bych mohla 

mít méně učitelŧ a  více dětí ve třídě, abychom vyšli kde je pak ŠVP? (17) 

I: To to musí bejt strašně stresující. 

Š: Představte si, ţe prostě máte 17, 20 dětí ve třídě, nebo jich tam je 34…(18) 

I: To musí bejt strašně velkej rozdíl… 

Š: No, to je velkej rozdíl, ale jelikoţ my máme dvě paralelky, kde jich je teď plácnu 

16, to je luxus, tak co… Včera zrovna jsme dostali, ţe máme vázat 2,32% z rozpočtu, 

tzn., přeloţeno do češtiny, s nima nehospodařit, nechat je stranou, to za svou 

ředitelskou praxi zaţila, vázat znamená ušetřit a bude se to zřejmě vracet, to se 

neřeklo, ţe se to bude vracet, ale proč jinak by na to nesmělo sáhnout. Takţe my ten 

rozpočet máme takhle hubenej a ještě nám ukrojej´. (19) 

I: To je strašný. 

Š: takţe se to vrátí zpátky k tomu, ţe… mně přijde směšný zjišťovat, co přinesl ŠVP, 

kdyţ ty školy mají úplně jiný problémy. Já to řek nu obráceně, za chvíli se stane, ţe 

v tom školství zŧstanou jenom ty učitelé, který si jinde nenajdou práci, tzn., ty 

špatný, no protoţe všude jinde, ve všech jiných sférách… jsou to vysokoškolsky 

vzdělaní lidi budou mít daleko větší moţnosti pracovní, jednak kariérního postupu, 

coţ tady nemaj´, tady nastoupí jako učitelé a jsou učitelé celej ţivot, kolik se jich 

mŧţe stát třeba ředitelem a otázka je jestli o to vŧbec stojí, takţe ţádnej kariérní 

postup, ty postupy, co jsou těch platových třídách, ty jsou tak mizivý a nakonec 

dneska podle novejch předpisŧ, vŧbec nemusí být, takţe ten učitel mŧţe nastoupit, za 

tu základní nejniţší sazbu a tak mŧţe skončit aţ v dŧchodu, ţe bude mít ředitel na 

nějaký proměnlivý sloţky platu, to je rok od roku horší, na to se nedá spoléhat, takţe 

kariérní postup ţádnej, společenská prestiţ těch učitelŧ v podstatě není ţádná veliká, 

protoţe rodiče jsou zvyklí, ţe ten učitel ve škole vlastně se o to dítě postará se všim 

všudy i kdyby mu měl zadnici umejt, kdyţ se tady pokaká, coţ teda udělá, takţe oni 

nás mají opravu za posluhy, taky podle toho se mnohdy k nám chovají, takţe prestiţ 

společenská ţádná, finanční ohodnocení ne ţádný velký, kariérní postup skoro 

mizivej takţe, kterej absolvent vysoký školy nastoupí do školy, pouze ten kterej 

prostě jinou práci neseţene. Taţe v těch školách, je tady docela hodně bych řekla 

kolegŧ, který mají ten vyšší věk, jak dětí ubývá, tak se ani nový moc nepřijímaj´ a aţ 
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se to celý obmění, tak abych byla hodně ráda, aby tady byli schopní učitelé, aby tady 

nezŧstali takoví z těch, který ţádaj´ o místo, s tim, ţe to zkoušeli všude moţně, ale 

todle ještě nezkusili, jako taková moţnost, jako kdyţ není nic jinýho bud uklízet, tak 

mě to příde podobný, jako kdyţ není nic jinýho, tak pudu do školy a to s těma dětma 

nějak přeţiju. (20) 

I: Nemáte to lehký… 

Š: Takţe já ty výtky nevidim, nakonec, ta politická situace v tom státě vzhledem ke 

školství viz pan Dobeš, tak ta uţ tomu sává svŧj punc, takţe to tomu školství vŧbec 

nepomáhá a jak ty jako myslí, ţe učitele budou pořád takový ty, který budou dělat 

z lásky k dětem (pauza), to si myslim, ţe nesází na dobrou kartu. (21) 

I: Taţdej pohár jednou přeteče… 

Š: No, děti jsou čim dál tim rozvernější, kdyţ to řeknu slušně, mají spoustu vjemŧ z 

domova, rodiče mnohdy je vedou takovym tim dravym směrem, nekoukej vpravo ani 

vlevo, měj lokty a urvi si to svoje, jak to chodí v jejich ţivotě, takový ty děti, který 

opravdu jsou přes mrtvoly, těch taky přibejvá, takţe i pro toho učitele to ukočírovat, 

je prostě dost obtíţný. Ty kompetence by k tomu měly slouţit, aby se todleto zlepšilo 

ty vztahy, ale já jsme přesvědčená o tom, ţe tydlety vztahy a návyky a todleto 

všecko, co ty mají, si přinesou z domova, kde jsou daleko víc času neţ ve škole a ta 

škola nemá aţ takovou šanci to moc ovlivnit. (22) 

I: Já jsem si právě taky říkala, kdyţ jsem to četla, jak ta škola mŧţe ovlivnit? 

Š:  Nesmíme být pesimisti, musíme si myslet, ţe taky ten svŧj kousíček do toho tou 

svou činností taky přidáme, musíme být optimisti, ale ono ten optimismus, kde ho 

pořád brát. Ve svý podstatě optimisti, protoţe pořád v tom školství jsme, pořád se 

snaţíme, aby těm dětem jsme dali to nejlepší, co umíme a mŧţeme, to se podle mě 

všichni snaţí, ty učitelé, samozřejmě někdo na 100%, někdo na 50%, to je jako v 

kaţdej práci. Takţe optimisti jsme, protoţe jinak bychom to nemohli dělat, pro 

peníze to neděláme. Takţe to je spíš o tomdle a ten ŠVP, já prostě si pořád myslim, 

ţe by to prostě ten vývoj přinesl stejně, takhle je to daný shora a zase je pravda, ţe to 

mají všechny ty školy, takhle moţná by to měly jen některý, jako si myslim třeba my 

máme ten školní parlament, ţe se časem stane, ţe bude muset bejt všude. Dycky 

někde něco vznikne, nějak se s tim třeba a nějak se s tim musí potýkat, ta škola nebo 
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ty školy a snaţí se prostě nějakym zpŧsobem, aby to v tej škole šlo, aby to 

neskřípalo, aby teda byli všichni spokojení. To je relativní, aby všichni…, aby to 

nějak šlo, nemá cenu, aby byl boj mezi katedrou a ţáky a rodiči a třeba zřizovatelem, 

taková cesta to nika nevede, je třeba najít nějakou společnou řeč a prostě nějakym 

zpŧsobem řešit i to dobré i to zlé. To si myslim, ţe je i cíl toho ŠVP, aby vlastně 

došlo k nějaký shodě, aby ty děti, kdyţ vyjdou z tý školy, aby něco uměly, řikam 

něco, zdaleka ne tolik, co to bejvalo, aby se uměly v tej společnosti nějakym 

zpŧsobem o sebe postarat. To sou takový dvě základní věci a otázka je, jestli je to 

postarat se není víc neţ to, co budou umět a ten ŠVP, podle mě vede k tomu, ţe se ta 

sloţka těch znalostí potlačuje oproti těmhletěm věcem který, jsou ty kompetence. 

(23)   

I: Ano, to mi taky vyšlo, kdyţ jsem… 

Š: (skočí do řeči) Takhle jí to cítim, jako stará kantorka si chci odpovědět na otázku, 

jestli je to tak správně a já to nevim, protoţe, kdyţ budeme potlačovat tu…jakoby 

část těch vědomostí, tak se mŧţe stát, ţe budeme někde na nule za chvíli, ne? (24) 

I: Hmm, jo…  

Š: Tak já mám osobní problém najít v tom nějakou zlatou střední cestu, abych těm 

dětem ty vědomosti dala a abych ty kompetence s nima ňákym zpŧsobem taky 

zvládla, aby teda trošku byly připravený na ten ţivot, abychom měli kompetenci 

k občanství a pak… Ale, pro boha svatýho, pracovní kompetence, nebo jak se to 

jmenuje (přemýšlí), pracovní ne? (25) 

I: Asi jo. 

Š: To je jedno, mluvíme o tej  stejnej, vţdyť to by přece měly mít vypěstovaný 

z domova. (26) 

I: No to, určitě… 

Š: Tak jako dneska. Já nevim, já učim matematiku v šestej třídě, za chvíli tam budu a 

tam jsou dvě děti a ty řeknou, ţe to prostě dělat nebudou a celou hodinu nic nedělají, 

prostě to neudělají, pak zapomenou sešit, ztratí sešit, ţákovskou nemají, rodiče 

ošulí…  To je tak, takţe my jsme tam tak eště za policajty, takţe prostě je jasný, ţe 

jich ve třídě je 20, takţe všechny nebaví rýsovat trojúhelník, ale takový ty děti, který, 
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kdyţ řeknu normální, tak řeknou, tak teď děláme trojúhelník, to mě moc nebaví, další 

máme angličtinu, ta mě baví, nebo tak… Ale některý ty děti, nemaj´ prostě… tak to 

dělat nebudou. Doma jim to taky tak řekne, teď tam nepudu, teď to dělat nebudu a je 

to. To je právě to, ţe celkově ta společnost bych řekla, má špatný morální základy a 

začíná to uţ vod těch nejvyšších míst, kdyţ se člověk podívá, jak se chovají naši 

představitelé, jak lţou, podvádějí, kradou, co mŧţete chtít od desetiletých dětí, kdyţ 

maj´ takovejhle vzor, nějaký přitroublý kompetence… Todle nevyřeší. To prostě je 

celkově ta společnost… je prostě nemorální a to je to špatný. Todle je snaha to nějak 

změnit. (27) 

I: ještě jsem vás chtěla poprosit, kdybyste si vzala jeden předmět a řekla mi, jak to 

bylo jinak v osnovách a jak jste to změnili do RVP: 

Š: Já si teda vezmu matematiku, já bych řekla ţe, úplně jednoduše řečeno (jde ke 

skříni a vyndává krabici s RVP), ţe jsme se drţeli osvědčených náplní a postupŧ, 

který v těch jednotlivých předmětech byly. Vlastně ten obsah toho, nebo to učivo, 

takţe to jsme tam vlastně a ty výstupy zachovaly, snad jsme s tim nedělali ţádný 

velký fígle, protoţe to je jaksi osvědčený dlouhym vývojem, takţe jaksi v těhletěch 

předmětech se ani moc jinak začít nedá (listuje v krabici a hledá ŠVP pro 

matematiku a nemůže jin najít). Takţe jak se to liší, nejdřív teda v těch osnovách 

bylo to učivo a nebyla tam ta omáčka okolo, kdyţ to tak řeknu, takţe tady to začíná, 

tou charakteristikou předmětu (první stránky ŠVP), ţe se člověk musel zamyslet, co 

vlastně třeba ta matematika dává, jaký ty předměty, jsou příbuzný a jak to 

dohromady dává smysl, aby to nebylo oddělený, aby ty předměty se prolínaly jeden 

s druhym, nějaké ty mezipředmětová vztahy atd. Takţe matematika svoje specifika, 

tak asi budeme teda v matematice mít jako základ, ţe budujeme kompetence 

občanské, to asi těţko, ţe jo, ale mŧţeme třebas ty pracovní, který dětem chybí, 

protoţe potřebujou houţevnatost, aby zvládly nějaký problémy, komunikativní 

kompetence, kompetence k učení a řešení problémŧ, to bych viděla jako základní, 

jinak to máme zpracovaný takhle, ţe máme (ukazuje mi papíry na šířku, rozdělené do 

čtyř sloupců a v každém sloupci je…) teda očekávané výstupy, školní výstupy, učivo 

a prŧřezová témata tam jsou. Takţe očekávané výstupy z toho RVP, tak to jsme tam 

opsali, to je jednoduchý, v těch školních výstupech potom je to prostě přizpŧsobený 

vlastně, tomu kdo, to dělal, takţe nějakym zpŧsobem teda na to reagovali učitelé 
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prvního stupně, protoţe tam je to hravý, takţe docela v těch výstupech je to hodně 

teda kombinovaný s tim názorem, s kreslením a s výtvarnou činností, no takţe já 

bych řekla, ţe to učivo, je zhruba zachovaný, jako to bývalo kdysi, na to prvním 

stupni tam se mŧţeme bavit o nějakých věcech, jestli tamto ještě tam nebo ne tam. 

My teda jsme se domluvili v 6. třídě na nějakém tom učivu a kdyţ jsme to projeli ten 

ŠVP jednou, tak jsme zjistili, jak jsme si mohli v těch disponibilních hodinách, někde 

přidat nebo ubrat, takţe nám to aţ tak úplně nesedlo, tak jsme se rozhodli, ţe třeba 

nějakou část, těch výstupŧ ze sedmičky, ţe dáme uţ do šestky, protoţe tam máme 5 

hodin a pak uţ to dál máme 4 hodiny, protoţe zase jsme posílili angličtinu, tak se 

muselo někde ubrat, ušetřit, takţe to bych k tomu, asi takhle řekla. No jinak teda 

bych tady u toho viděla klad, ţe si vlastně to učivo mŧţeme rŧzně posunout, dřív 

bylo daný, co je přesně v šestce, v tej sedmičce, ale dřív taky bylo daný, kolik je tam 

hodin, teď to není daný a kaţdá ta škola si to mŧţem podle počtu hodin teda 

přizpŧsobit, to je teda výhoda, otázka jestli je to výhoda pro ţáky, kdyţ se potom  

přestěhujou. Ale tam ten rozdíl není aţ tak veliký. Takový hraní se slovíčky (kouká 

do ŠVP a čte školní výstupy), jako ţe pozná shodné útvary, uţívá vhodné věty, ale 

jako takovým tom, ţe něco umí, tomu jsme se snaţili vyhnout, takţe my tu třeba 

máme u těch geometrických útvarŧ, třeba pozná shodné útvary, uţívá věty o 

shodnosti trojúhelníku při konstrukci a pak tu máme umí sestrojit trojúhelník 

(zdůrazňuje), pouţívá matematickou symboliku, to jsou straně takový, jako bych 

řekla, citlivý věci, takţe z tohodle inspekce mŧţe zkontrolovat, jestli umí udělat 

trojúhelník, ale ţe pouţívá matematickou symboliku, to on ji jako pouţívá, ale 

nemusí to umět, jestli mi rozumíte? (28) 

I: To chápu… 

Š: Kdybych si tam napsala, umí a pouţívá matematickou symboliku, tak na mě 

inspekce, aby to uměli všichni. Otázka je, jestli je to dobře, kdyţ je to takhle udělaný, 

jestli mi rozumíte… (29) 

I: Takový hraní se slovíčkama… 

Š: No, protoţe jako, já mám vopravdu, ţe z tohodle (ukazuje na školní výstupy) umí 

ten trojúhelník, tečka. Jestli umí popsat, tady je, ţe pouţívá matematickou 

symboliku, jestli to umí popsat velkejma  a malejma písmenkama, to uţ je jedno… Je 
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to hraní se slovíčky. Ale i pro nás to vlastně má nějakou taky, jakoţe my jsme se taky 

něco naučili. Naučili jsme se hrát si se slovíčky a naučili jsme se kličkovat. (30) 

I: To muselo bejt ale strašně těţký a náročný… 

Š: Rozhodně řikam, ţe tohle napsat bylo strašný (důrazně), ţe budu učit trojúhelníky, 

jsem věděla, a budu chtít, aby ho děti uměly narýsovat, to taky, teď jsme se ale 

musela rozhodnout, co dam, ţe umí, to bylo to nejhorší. Teď je otázka, jestli je to 

dost anebo jestli teďko, kdyţ já po nich chci, aby zapsali konstrukci a pouţili 

matematickou symboliku, jestli já na nich nechci víc, neţ jsme si tady stanovili, tudíţ 

je přetěţuju. Rozumíte, to je tak jako… V tomdle (ukazuje na ŠVP) kdyţ se mně 

začne vrtat kdokoliv, ale bude chtít mě ztopit, tak se mu to povede, bude chtít mě 

pochválit, tak se to taky povede. Todle je tak otevřený a tak ze všech stran děravý, já 

jsem matematik, já bych měla ráda, tak nějak, v nějakejch škatulkách, abych aspoň 

poměrně přesně věděla, co všechno je tam třeba, tady je takových moţností, ţe jsme 

si to mohli stanovit sami a tak jsme si to stanovili sami. Otázka jestli to je správně… 

Ale to se pozná aţ za 20 let, to je právě v to školství tak, ţe teď hned nic nevíš. 

Všechno je to aţ tak za těch 20 let, aţ budou v praxi ti naši ţáci, ono se ale pak 

ukáţe, ţe mnohdy, ţe takoví ti premianti, ţe třeba pijou, končí někde na drogách, 

protoţe nezvládli stres a učení na vysoké škole a takovej ten prŧměrnej, kterej byl 

furt hahaha, hihihi, vobčas rozbil vokno, tak nakonec má stavební firmu a je 

milionář. Protoţe ţije a všechno to bere, tak lehce, takový znam. Pak ten ţivot to 

všechno udělá jinak, ale musí bejt někde v tej škole daný mantinely, i pro ty učitele i 

pro ty děti. Todleto je moc rozvlátý… (31) 

I: Hmmm?  

Š: Pro mě jo, pro mě jo. Mně víc vyhovovalo, kdyţ byly daný osnovy a bylo to jasný. 

Dřív to byla jedna kníţka (vstane a vyndá z knihovny jednu knížku velikosti A5, 

silnou tak 5 cm), kde bylo všechno moţný, ty osnovy. No teď si kaţdá škola stvoří 

takovejdle štos papírŧ na 300 stránek (ukazuje na krabici se ŠVP) a sami, todle dělali 

lidi, který tomu rozumí a dělali to s nějakým… a taky to dělali za peníze (směje se), 

kdyţ to teda řeknu, jak si myslim. Z toho (ukatuje na osnovy) kdyţ nevim, tak se 

dycky koukam, jak to bejvalo, podle toho jsme to upravovali. (32) 

I: Vono stejně v tý matematice nebo fyzice jinak nevymyslíte? 
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Š: Ne, ne. Ale ono ani nevymyslíte ani třeba v přírodopise, ani v dějepise, vţdyť 

nemŧţete začít od druhý světový války, musí se začít od těch chlupatejch skrčenin, 

aby to mělo nějakou jako návaznost, nejde to prostě hup sem, hup tam. To musí mít 

nějakou logiku pro ty děti. Takţe já si myslim, ţe se todle úplně aţ tolik vymyslet 

nedá. Otázka je jak to  do těch dětí nacpat. (33) 

Jaromír Oříšek 

aprobace: TV 

učí: TV, OV   

O: Rovnou vás upozorňuju, učim občanku, a ţe, jako ŠVP jsem udělal jenom proto, 

protoţe jsem musel ho udělat, měl jsme s tim spoustu trápení, spoustu práce, 

teoretizování, takţe  ŠVP utvořil jakoby k obrazu svému, ţe to jsme učil dřív, tak se 

pouze třeba jinak nazvalo a jedu stejně podle věcí, který jsem učil, který mi připadaj´ 

normální, samozřejmě do toho občas šlehnu, co si myslim ţe  děti potřebujou, ať je 

to o AIDS, o první pomoci třeba nebo takţe. Takţe nečekejte ode mě nic odborného 

a nic světobornýho. (1) 

I: Ne to já nečekam, já spíš bych chtěla vědět, jak vy to máte, co si vo tom myslíte a 

jestli se u vás něco změnilo? Kdyţ teda máte jakoby to ŠVP.  

O: Ne dobře, kdyţ tam bude něco, co se vám nebude hodit, tak to vymaţte, 

nebo…(2) 

I: Ještě pro začátek, bych se chtěla zeptat, co to pro vás je být učitel? 

O: (směje se, pak zvážní) Tak vzhledem, kdyţ jsem vystudovanej trenér fotbalu a 

vlastně těch profesionálních trenérŧ fotbalu je hrozně málo, navíc je jich dost velkej 

přetlak, tak kdyţ jsem se vracel z vojny, vracel jsme se domŧ a tamější pani ředitelka 

mě oslovila, ţe nemá tělocvikáře, vzhledem k tomu ţe, mám současně i tělesnou 

výchovu vystudovanou, tak jsem řekl dobře, tak jsem řekl dobře, já pudu na rok učit 

a pak se uvidí, no tak uţ učim uţ asi… strašně dlouho asi 20 let.(3) 

I: Co si myslíte, ţe je nejdŧleţitější pro tu profesi: 

O: Tak z mýho hlediska, tak si myslim, ţe jde hlavně o tom, abychom děti vedli 

k tomu, jak maj´ , ţít, jak se maj´ chovat, co je pro ně nejdŧleţitější, dbát o svoje 
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zdraví o svoji bezpečnost, k tomu aby byly vychovaný, zdravý a připadá mi, myslim 

si, ţe některý věci, který učíme, jsou skoro druhořadý, takţe to je vést člověk k tomu, 

aby byl slušnej, aby byl zdravej, aby pečoval o zdraví, aby sportoval, takţe někdy 

právě otázku nějakýho ŠVP a rŧznejch těch… si myslim, ţe jsou druhořadý. (4) 

I: Jak jste vŧbec vytvářeli to ŠVP? 

O: Vzhledem k tomu, ţe jsem občankář, teda učim občanku a tělocvik, tak ty 

hlavní… ty otázky a ty hlavní body byly určitě na kolegyních a kolezích, takţe já 

samozřejmě jsem taky přidal svoji trošku do mlýna, ale tvořil se určitě sloţitě, museli 

na tom spolupracovat všichni dohromady, nebylo to dílo jenom jednoho člověka, 

nějaký já jsem vytvořil tohle, takţe museli jsme všichni dohromady, kolektivně, 

samozřejmě někdo víc, někdo míň. (5) 

I: A věděl jste co, tam máte zařadit? 

O: Tak, musel jsem se na to samozřejmě zeptat, nebo mně bylo řečeno, kde si to 

mam najít, takţe, jak uţ jsem říkal, dával jsem si tam věci, který jsem učil, který si 

myslím, ţe jsou potřebný a to ostatní, takový ty věci teoretický jsem tam musel 

samozřejmě zařadit taky. (6) 

I: To asi muselo bejt strašně náročný co?    

O: Pro mě šíleně! (7) 

I: ještě tam všude vepsat ty kompetence… 

O: To bylo úplně nejhorší a já jsem člověk… já hlavně hlavně na praxi, jít a vzít děti 

někam do přírody a udělat jim branej závod, nebo udělat soutěţ a teď musim tvořit 

takovýhle věci hodně teoretický, proto tohleto prostě neni, tohleto je otázka pro 

někoho jinýho, kdo se tím zabejvá víc a… Takţe já radši spíš věci, který jsou vidět, 

který kdyţ vidim, ţe dítě se zlepší v běhu, ţe se zlepší v tom, ţe má lepší koordinaci, 

tak je mi to bliţší a milejší. (8) 

I: To je fajn. A myslíte, ţe se nějak změnily nároky na tu vaši práci, kdyţ teď máte 

ŠVP? 

O: Tak celkově… určitě před mnoha lety, kdyţ jsme třeba začínal, bylo míň práce 

kolem, teď přibejvají spousta práce navíc, to jsou projekty, to je tvoření DUMŧ, 
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takţe určitě si myslim, kromě toho, ţe člověk se věnuje výuce dětí přímo v hodině, 

tak aspoň já mám teda hodně práce kolem, který víc či míň s tou výukou souvisejí. 

Takţe určitě přibylo víc práce. (9) 

I: To jsou spíš jakoby nějaký papíry, papírování? 

O: Papírování, tvorba rŧzných projektŧ zapojení do rŧzných projektŧ, práce pro to, 

abychom získali pro školu další peníze, třeba atd., tvorba těch DUMŧ, je toho hodně 

no. (10) 

I: Hmm.  

O: Někdy mi připadá, ţe na to samotný učení a vzdělávání a připravování se… 

takový ty základní věci zbyde míň času, na děti. Je to aspoň mŧj názor teda. (11) 

I: Jo, a kdybyste to měl porovnat, jako probíhalo to vytváření ŠVP a všechno. Co 

vám to přineslo, co vám to vzalo? 

O: (šklebí se…) Jednak je to uţ hrozně dávno, takţe si spoustu věcí uţ nepamatuju, 

co mi to dalo, mam bejt upřímnej? (12) 

I: No, mŧţete (úsměv). 

O: Nahráváte? Tak (smích) mě osobně to asi moc nedalo, protoţe jak uţ jsem říkal, 

pro tu občanku určitá témata, nebo určitý okruhy, který jsem učil před ŠVP a moţná 

se trošku změnil název, moţná se to nazvalo jinak, ale věci, který se musej´ probrat 

se probírají před ŠVP a probíraly se i po ŠVP, alespoň v občance. (13) 

I: Hm, podle Bílý knihy, máte mít větší svobodu v tom učení a vyučování, jeto tak 

podle vás? 

O: Tak to asi jo, dřív jsem měl daný nějaký osnovy, který se musely přesně 

dodrţovat a teď nevim jestli to dělam správně, moţná kdyby přišla kontrola, skočila 

mi na občanku a řekla pane učiteli, vy vŧbec nejede podle ŠVP nebo vy si tady 

děláte, co chcete, jak uţ jsem říkal, asi svoboda, asi svobodnější to je, ale tim, ţe ta 

občanka je takovej, mluvim za sebe, takovej volnější předmět, kdy si řikam, ţe 

některá věc je dŧleţitější neţ ta jiná, která třeba je v ŠVP, tak se jí věnuju delší dobu 

a tý méně podstatný je věnuju třeba kratší dobu, ale u mě v hodině mŧţe nastat 

situace, kdy něco se třeba stane, během týdne, nebo dítě příde s nějakym problémem 



 

 

253 

 

a já třeba mŧţu hodinu věnovat úplně jinýmu tématu, neţ mam třeba napsaný, nebo, 

co mam připravený, samozřejmě nejde to v matematice, nejde to v češtině, ale 

v občance to určitě de. Nevim, jestli to je správný, ale já si myslim, ţe to není asi 

velký problém. (14) 

I: Dostáváte nějakou zpětnou vazbu jakoby vo tom jak učíte? 

O: Myslíte od dětí? (15) 

I: No, vod dětí, vod kolegŧ… 

O: No tak, pro mě zpětná vazba je to, kdyţ to děti při hodině baví a kdyţ si připraví 

na příští hodinu pěknej domácí úkol, nebo udělaj´ pěknej referát z toho, co jsme 

probírali, je spousta hodin v devítce, kdy kdyţ se učí vo zákonech, nebo já nevim, vo 

právu, se to snaţim hrozně zjednodušovat, protoţe je toho hodně, kdyţ vidim u 

děváťákŧ, ţe maj´ úplně jiný záliby a myslí na úplně něco jinýho, neţ na zákony, tak 

tam je to u nich sloţitější, ale u některejch mladších a u témat, který zrovna i ty starší 

chytí, ať to bude dam příklad stravování v McDonaldu, a pustim jim hodinu a pŧl 

film, kterej kouskuju, aby to viděli navíckrát, tak je to baví, protoţe se jich to týká, 

konkrétně, takţe asi,jo, určitě zpětná vazba nějaká je, vidim to sám, co je dobrý a co 

je spatný. (16) 

I: A řešíte to třeba s kolegama, co máte učit, nebo… 

O: Tak tohle jsme asi probírali, spíš kdyţ se tvořilo ŠVP, tak aby to bylo trošku 

v návaznosti a pospojovaný a prakticky mně občanky nezasahují, ale někdy se mŧţe 

stát, ţe je nějaký téma, kdy řeknou, hele potřebovali bychom probrat tohle, mohl bys 

to udělat při občance, tak to při tý hodině udělam. (17) 

I: Vnímáte nějakou změnu v zodpovědnosti, kdyţ si určujete, co se bude učit? 

O: Tak, v zodpovědnosti, tak, jak uţ sem se, tom zmínil, jsou věci, který jsou 

dŧleţitý, dneska i před i před ŠVP, jak uţ jsem říkal, otázka zdraví, otázka ochrany 

zdraví, moţná i přírody, AIDS, problematika ekologie, tak… Teď jsem se moţná 

zamotal, takţe to jsou témata, co jsou dŧleţitý… ještě jednou tu otázku. (18) 

I: Zodpovědnost, jestli cítíte, ţe máte větší zodpovědnost, kdyţ si určujete, jak, co 

budete všechno učit? 
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O: Jo, tak uţ jsem o tom mluvil, věci, který jsou dŧleţitý, tak ty si řikam, musim je 

probrat, je to pro mě dŧleţitý, mam k tomu zodpovědnost. Kdyţ přeskočím na 

tělocvik, tak v současný době,  kdy děti nejsou moc fyzicky zdatný, protoţe sedí u 

počítačŧ, tak trošku slevuju v nárocích, kdyţ jsem dělal před 15 nebo 20 lety něco, 

co dneska uţ bych se bál udělat, protoţe bych měl strach, ţe jejich tělesná konstrukce 

není tak dokonalá, jako tehdy u některých. Takţe dneska moţná dávam víc pozor na 

to, aby se jim nic nestalo, ať uţ je to na lyţáku, na výletech, protoţe stále nade mnou 

visí nějaká hrozba toho, ţe v případě, ţe kdyby se něco stalo, něco se podcenilo, 

nedal jsem poučení dětem nebo jsem potvrzení od rodičŧ neměl, neměl jsme já 

nevim další papíry, tak dneska zeshora je na mě hodně tlačeno, abych všechno bylo 

v pořádku, takţe tohleto je takový pro mě asi větší zodpovědnost, nebo víc se bojim 

o to, aby všechno proběhlo tak jak má, aby nedošlo třeba ke zranění. (19) 

I: A myslíte, ţe jste měl dostatečnou, nebo škola ţe měla, podporu při tom vytváření 

těch ŠVP a v těch všech změnách, třeba jako od ministerstva nebo tak? 

O:  To neřeknu, protoţe to nevim, ale… nevim, nemŧţu se k tomu vyjádřit, nevim. 

(20) 

I: To nevadí. 

O: Pro mě je oficiálně, nevim moţná, ţe se o tom zmínila pani ředitelka, v tom ŠVP 

nevidim něco extra, ale vzhledem k tomu, ţe nejsem asi tak velkej odborník na 

tyhlety otázky a baví mě jiný věci neţ sestavovat ŠVP…(rozpačitý smích) (21) 

I:  No, já si myslim, ţe to muselo bejt strašně práce navíc… 

O: No zmínil jsem se pro mě, tolik práce asi ne tolik, jako pro ostatní, ale i tak (s 

důrazem) toho aţ takhle (ukazuje nad hlavu). (22) 

I: To věřim. 

O: A dneska… no… prostě ne, konec. (23) 

I: Jak na vás pŧsobí to, co se teď děje na ministerstvu, kdyţ ministr odstoupil, 

nebudou peníze a tak? 

O: Jestli mam bej upřímnej, tak si řikam, jestli jsem se měl líp nebo jestli jsem se 

neučil moc dobře, protoţe si řikam, ţe bejt takhle dlouho ve školství, neustále slyšet 
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ţe, nemáme na výplaty téměř, ţe jsme bez osobního, ţe se shání kaţdá koruna, ţe… 

já nevim, budou ubírat učitele a ještě budeme pracovat skoro za míň, tak jsme z toho 

dost špatnej a řikam si jak vŧbec člověk za chvilku uţiví rodinu, nebo jak si mŧţe 

něco ušetřit na ten vzdálenej dŧchod. Takţe to je tahleta věc, co se děje na 

ministerstvu nějakou dobu, mě nebaví sledovat, co se děje v politice, ať uţ je na 

ministerstvu školství nebo kdekoliv jinde, takţe já kdyţ to slyšim, tak radši odcházím 

od televize…. Není to dobrý asi tak. (24) 

I: Změnilo se nějak vaše pojetí vyučování, před reformou a po reformě. 

O: Tak určitě jsem si dával větší pozor…nebo takhle, musel jsem nějakou dobu… 

nebo jedu podle toho, co v tom mém ŠVP mám, ale… učim to, co si myslim, ţe bych 

učit měl a to, co jsem učil i předtím, tak. (25) 

I: Jak vy děláte to učení se těm mezipředmětovým vztahum, coţ tak reforma hodně 

podporuje, akcentuje? 

O: Asi teda víc komunikuju s kolegama, kdyţ je třeba. Jestli to stačí takováhle 

odpověď. (26) 

I: Bude muset (smích). Takţe jakoby to akcentujete v tý hodině ţe, to spojujete, nebo 

děláte třeba nějaký společný projekty, třeba eště s někym jinym.           

O: Spíš ta druhá moţnost, ale není to tak, asi neni to tak častý a teď nevim zrovna 

příklad, ale… tady je řeč o tom propojení, řikam to správně, tak moţná v nějaký 

teoretický rovně asi jo, ale pro mě propojení… Teď nevim, jestli to řikam dobře, 

kdybych měl propojit předměty, který spolu nesouvisí, tak to asi nejde, ale asi kdyţ 

vlastně šlo o propojování OV, zeměpis a RV, tak tam k nějaký domluvě došlo, určitě 

nějakym zpŧsobem jsme srovnali naše látky, který vyučujeme. (27) 

I: Jak vy vnímáte, ţe to učivo, teď je prostředek k získání těch kompetencí? 

O: (Nešťastně se šklebí). (28) 

I: Tak jestli se vám to líbí nebo nelíbí… 

O: Tak… pokud to funguje, pokud to někdo vymyslel, aby to fungovalo, tak asi snad 

je to správný, no. Já…. (zase se šklebí). (29) 

I: Dobře, takţe kompetence nemáte moc rád. 
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O: No, příliš ne. (30) 

I: A je to vŧbec pro vás srozumitelný ten pojem?   

O: (Přemýšlí) Vim, o co de, ale prostě se tim nezabývám. Stačí taková odpověď? 

(31) 

I: Stačí. Protoţe já, kdyţ jsem to pročítala všechny materiály, tak mě to přišlo takový 

jako … ne úplně jako… 

O: Teoretický, vyumělkovaný… (32) 

I: Ano. 

O: A nicneříkající, výborně. (33) 

I: Tak se na to ptam, protoţe mě to zajímá, kdyţ pro vás to je cíl učiva, jak teda to 

jako děláte. 

O: No (smích)… tak bylo nám vysvětleno, jak by… protoţe tohleto je vlastně 

povinná věc, která se musela udělat všude. Bylo nám vysvětleno, proč to takhle má 

být, bylo nám vysvětleno od lidí, kteří se zúčastnili mnohých školení, tak my se 

podle toho musíme zařídit, sousta věcí, o kterých jste říkala, je pro mě 

nesrozumitelných, zbytečných, teoretických a mně nicneříkajících. Ale nevim, jestli 

tyhlety odpovědi jsou pro vás vyhovující (směje se). (34) 

I: Tak, pro je vyhovující všechno, co se tady dozvim… 

O: Ne já jsme špatnej příklad toho, s kterym bys měla mluvit o ŠVP. Vzhledem 

k tomu, ţe já jsem  tělocvikář a člověk přes sport tak mě tyhlety věci, který jsou 

hlavně teoretický, tak my nejsme spolu kamarádi. (35) 

I: Čili je to pro vás ještě vo to náročnější. 

O: Určitě. (36) 

I: Myslíte, ţe se změnil po tý reformě váš vztah k ţákum? 

O: No nevim, jestli se změnil muj vztah k ţákum, já si myslim, ţe před reformou i po 

reformě jsou ţáci, který jsou bezproblémoví a mam k nim výborný vztah, najdou se 

ţáci, kteří byli a budou problémoví a je s nima horší práce a nemyslim, ţe zrovna 

reforma, nebo ŠVP to nějakým zpŧsobem změní. Takţe člověk se musí naučit 
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pracovat s tou i s tou druhou skupinou ať se ŠVP nebo s něčim jinym, co bylo nebo 

co, ještě příde. U mě se to příliš nezměnilo. (37) 

I: A eště, ta reforma klade velký dŧraz na to, jak máte jednak s ţáky, s kaţdým 

individuálně, ale ve třídě je prostě tak, jak děláte? 

O: Třeba 28. No, je to hodně těţký, zvlášť třeba v předmětech jako mam já 

v občance, tak dokáţu si představit rodinku, dokáţu si představit, já nevim dějepis, 

v občance je to hodně těţký protoţe, ten učitel hlavně tam hlavně mluví nebo 

vysvětluje nějaký věci teoretický, ty děti dost často zneuţijou toho, ţe tam maj´ větší 

volnost a kdyţ potom skoro těch 30 dětí, tak je dost sloţitý. Něco jinýho je, kdyţ 

v matice rozdáte písemku, dáte příklady a počítejte, dokud to nebudete mít. Takţe 

v tomdle předmětu je to šloţitý u mě zase při tělocviku je to něco jinýho, tam je 

limit, to poběţíš, tam to hodíš a tam skočíš. Takţe…(38) 

I: je ještě něco, co byste mi chtěl říct a já jsme se vás na to nezeptala? 

O: (Smích). Co se týká ŠVP? (39) 

I: No nebo celkově. 

O: Tak pro mě osobně jsou často chvíle, kdy si řikam, jestli jsem vŧbec si zvolil 

tehdy dobře, začal jsme se věnovat týhletý práci, ale zase naopak přídou chvíle, 

vidíte ţe, jste něco udělali něco dobrýho pro děti, ţe děti jsou štastný, ţe například 

absolvovali lyţák a ¾ z nich, který nestáli na lyţích, se naučilo lyţovat, nebo 

proběhnou nějak závod, vyfáborkovanou trať s nějakejma úkolama a jsou veselí a 

říkají si, jaký to bylo skvělý, takţe pak ten člověk trošičku si řekne, tak asi je to 

dobrý, asi to třeba dělam dobře, bohuţel tady těch chvil, kdy člověk má radost 

z práce ubývá a těch druhých, těch negativnícvh přibejvá. Ale není, protoţe by děti 

byly horší, ale… nevim no… Někdy je toho na nás moc a myslim, ţe to ocenění tý 

naší práce, nemyslim tim z vedení, z našeho vedení, ale celkově ať uţ jsme se bavili, 

o tom ministerstvu není takový, jaký by mělo bejt. (40) 

I: Myslíte, ţe se nějak změnila nějak vaše role jako učitele? 

O: Asi je ta role…Na papíře se to určitě změnilo, protoţe bysme měli být ţákŧm ne 

přímo učitelem, ale tim, asi ňákym… partnerem, nevim, jestli to řikam dobře, tak 

jednak jsme kaţdej učitel jinej, kaţdej ten vztah bereme trošku jinak, ale pořád musí 
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existovat nějakej vztah, ţe já jsme učitel, ty budeš muset asi poslouchat a řikam, 

kaţdej to máme jinak, kaţdej si ty děti připustíme jinak k tělu, někdo je přísnější, 

někdo má vztah nějakej kamarádštější, ale je individuální. Co se týká mýho vztahu 

k dětem, nevim, tak já s většinou dětí vycházim dobře a je jasný někoho máte 

oblíbenýho a někoho máte neoblíbenýho. (41) 

 

Anna Zpatná 

aprobace: přírodopis, chemie 

učí: přírodopis, chemie, RV 

I: Úplně na začátek bych se chtěla zeptat, jak vnímáte vaši profesi, co to pro vás je 

být učitelkou?   

Z: To víte, tradice v rodině ze všech světovejch stran, takţe… podceňovaný všema, 

musí člověk hodně umět, pro mě teda je to, já to slovo poslání ráda, ale je to tak. 

Zŧstala jsem u toho…ale asi hlavně kvŧli dětem, to je tak…(1) 

I: Co je pro vás nejdŧleţitější na tý profesi? 

Z: No ty děti. (2) 

I: A jak vŧbec probíhalo, to vytváření toho ŠVP? 

Z: Jeţiši Kriste (zhrozeně), no ŠVP, chápete, já mam chemii a příroďák, tzn., ţe 

v podstatě na chemii jsem úplně sama a na příroďák mi teda pomohla jedna 

kolegyně. Tečka. Takţe je to strašlivý mnoţství hodin, který nad tim člověk nasedí a 

přitom teda velký zkušenosti, tak se to teda dávalo dohromady, nejhŧř s počítačem, 

to jsem jako je asi rvala. Jinak bych tam měla vědět, co děti asi mají umět.(3)       

I: To muselo bejt strašně těţký pro vás všechno to tam naskládat, přepsat a vŧbec…  

Z: Jo, určitě. (4) 

I: Takţe vy ste vlastně chemii dělala úplně sama. 

Z: Jo.(5) 

I: Kdyţ jste dělala ten přírodopis s tou kolegyní tak, …  
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Z: To bylo o kousíček lepší, kdyţ máte někoho, s kterým se to zkonzultuje a o koho 

se mŧţete opřít a spolehnout, ale kdyţ spolíháte sama na sebe, člověk má strach, aby 

se neudělalo něco… Aby z toho třeba nevypadly značky (smích). (6) 

I: A věděla ste, co máte zařadit do toho plánu učiva. 

Z: No samozřejmě, vţdyť při tom mnoţství… Já učím 34. rok a nevim, před kolika 

lety se tohlecto dělalo…(7) 

I: Asi 4 nebo 5. 

Z: Takţe kdyţ učíte 30 nebo 29 let, tak to uţ jako hodně víte, co máte dát.(8) 

I: Takţe to pro vás bylo strašně náročný? 

Z: Náročný.(9) 

I: Strašně času a všeho…        

Z: A furt jako ta práce s tim počítačem, já mam na to takovou tu myšlenku, počítač 

mě uvidí, řekne hele Zpatná chcípnu (smích). (10)  

I: Změnila se nějak zodpovědnost… dřív ty osnovy byl od někoho daný, takţe jste 

odučila to, co vám někdo řekla, ale teď učíte to, co si sama řeknete, ţe je dŧleţitý? 

 Z: Já myslim, ţe teda ne.  Ale mělo by asi bejt, ţe jsem zodpovědnější, mělo. Člověk 

jako tou praxí tam stejně dá jenom to nejhlavnější, co musí. Mně se spíš zdá, ţe toho 

chceme po dětech čim dál tim míň, kaţdej rok… Teď jsme psala písemku z devítky a 

zase jsme ubrala nějaký otázky (smích), takový to, co jsem dávala dříve, to… 

bohuţel. Nejdřív se mi zdálo, ţe moţná v devítce asi tak dva kluci k tomu budou, ţe 

bych jim dala takový ty písemky, co mam schovaný, ale ne ne, ne. Je to prostě úplně 

jinak, spoustu času se stráví při takových ptákovinách. (11) 

I: Reforma měla přinést větší svobodu, máte ji? 

Z: No, asi jo. (12) 

I: A v čem? 

Z: Daleko častejc se dostanu na počítač, takţe zpracováváme si to, já nevim třeba 

poznávačky, nebo prezentace a tak. Zdaleka nejsem schopná to všechno to udělat 

sama, ale stahuju si a pouţiju, takţe to je jakoby ta práce s tim počítačem, kterej 
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nemam ráda, je daleko častější. Takţe jsem musela v sobě překonat, takţe to je 

častější a jinak děti milujou mikrospkopování, to prostě jako je a to nás provádí furt a 

kdyţ jsme se tudle ptala po krásnej projekci šesťákŧ, protoţe to jeden kluk za mnou 

přišel po hodině a říkal, ţe to bylo strašně krásně krásný, tak mi holky povídaj´, no 

jo, pani učitelko, bylo to krásný, ale mikroskop je mikroskop (smích). Takţe všechny 

moţný pomŧcky, furt se snaţim, aby měly v tom přírodopise k ruce mikroskop, lupu, 

furt někde něco a taky kdyţ maj´ bedýnky při chemii a dělaj´ s nima osmáci, tak jsou 

strašně spokojený, je fakt, ţe oni se potom jakoby uţ nechtějí tolik učit, ale dělání 

pokusŧ je vysloveně baví, jenomţe ono taky vţdycky musí k něčemu směřovat, aby 

to mělo nějakej výsledek. (13) 

I: Taky se tam musí dodat nějaký teoretický znalosti. 

Z: No, no. Ty teoretický znalosti tam po tom… My jdem´ samozřejmě jenom po těch 

základech. (14) 

I: Jaký to má výhody a nevýhody, ţe se teda sama určujete, co budete a nebudete 

učit? 

Z: No to uţ jsem si určila a teď uţ to musim dodrţovat, i kdyţ je pravda, ţe mŧţu 

dělat korekci, třeba kdyţ se mi něco nepodaří konkrétně, takţe mŧţu udělat… Ale já 

jsme k ní eště zatím nepřistoupila, ţe bych jako korigovala, co kde kdy budu probírat 

to zatím ne. Snaţim se to dodrţet, uvidim jak to bude ovlivněno, letos jsem stonala 

měsíc s haksnou. Tak uvidim, jak to bude, třeba budu muset to upravit, ale dodrţuju 

to, určila jsem si to a dodrţuju to. (15) 

I: Dostáváte zpětnou vazbu třeba od kolegŧ, ţákŧ? 

Z: No to je jasný. Jasný, jak od těch který vyšli, tak od těch který tu jsou. Ty tu sou, 

tak ty sem právě teďka říkala, tohle přece byla zpětná vazba jako bejt u toho šesťáka 

a ty co vyjdou tak tam je to jasný, kdyţ přijdou na střední školu a tu chemii uměj´, 

tak to je dar, ţe to vyuţili a nestrávili jsme tady čas zbytečně. (16) 

I: A změnily se vám nějak hranice, kam mŧţete profesně zasahovat nebo nemŧţete? 

Z: Já nevim, to fakt nevim (pauza), jak (pauza)…Asi bych měla říct, ţe jo. (17) 

I:  A kdyţ ste dělali ŠVP a todle, myslíte, ţe ste měla dostatečnou podporu z vyšších 

míst, jako třeba ministerstvo a tak.        
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Z: Ministra nemáme teď (smích), uţ nějakou dobu, ne, to vŧbec ne. I dyţ se někdo… 

asi snaţili, ale ten to záleţelo na tom, na jaký školení sis naběhla, tam to záleţelo 

vysloveně jako ze svý inciativy, kam jste se přihlásila. Mně se teda podařilo úţasná 

chemie, na těch, kteří si mysleli, to samý, co já. Pomohli, coţ bylo úţasný, autoři 

učebnic. (18)  

I: Tak to ste měla dobrý… 

Z: To jako jo, to bylo geniální, protoţe ta vteřinu věděli (smích), vo čem sem já a pak 

uţ teda to šlo (smích). (19) 

I: Co vŧbec na to, co se teď děje na ministerstvu, ţe ministr odstoupil, peníze 

nebudou… 

Z: je to šokující, mŧj muţ je na malý škole, ty jsou teda kriticky ohroţený, pamatuje 

se před revolucí, ţe vlastně byly zavíraný malý školy a teď se dostáváme do situace, 

ţe snad budou zavíraný malý školy (smích). Jo, je to strašný, je to strašný a to si 

řikam, ţe takovejhle bordel je ve školství, kde vysloveně záleţí, co jako… jestli 

chcete jít proti svýmu svědomí, tak nejste placená nijak, například máš dohled, tzn., 

ţe v tý třídě ste, teoreticky, kdyţ se řekne dohled, tak tam teda budete fyzicky 

přítomná a koukáte… Jak byste takhle přetrpěla s dětma, těm se musí něco udělat, 

musí se pro to něco připravit, ať uţ je to hodina ta nebo ona a placený nic není. (20) 

I: Hmmm. 

K: Kamarádka má tak jako já těsně před dŧchod, spočítala si to, jak děláme na 

dŧchod a platově deme dolŧ. To je pořád, loni říkala 30 000, samozřejmě, ţe letos to 

bude ještě daleko horší, protoţe teď zdaleka si nedovedem´ představit, co všechno se 

musí vrátit. Buďte klidná v tom, ţe kdyţ kantor nastoupí, tak něco, nějaký ten základ 

těch 20 musí dostat, ale ten profesní je do 24, takţe 4 000 za 30 let je docela sranda 

(smích). (21) 

I: To je hrozný. 

Z: ne to je pravda (smích). Já dycky na to řikam, mám na to větu: „ Mam dvě vysoký 

školy a mŧj plat mě uráţí“ (smích). Berte to jako bonmot starýho člověka. (22) 

I: Změnilo se nějak vaše pojetí vyučování, před reformou a po reformě? 
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Z: Určitě, záleţí na tom vybavení, před reformou jsme jely hodně z kníţek, atlasŧ a 

tak. Hodně učebnice, dneska teda spíš ta další technika. To, co zŧstalo, líbí se, to jsou 

ty mikroskopy a laborky. (23) 

I: Takţe se vám víc… víc pouţíváte tu techniku? 

Z: Ale jinak předtím, ale já si myslim, ţe práce s kníţkou taky není špatná, jo. Tam 

se taky soustu věcí najde a při tom, se nutí děti číst a i ty který jsou slabí, tam prostě 

nějakou potvoru najdou. (24) 

I: Podle tý reformy má to učivo mít činnostní charakter. 

Z: Ano, prostě dělají se… slovesa (smích). Jo, jo (pauza). Činnostní učení ano. (25) 

I: Takţe hodně děláte všechny tydlety věci, to je baví. 

Z: No, kdyţ je činnost, tak to jo (smích). To učení uţ tak ne. Kdyţ od nich něco 

chcete, tak to uţ ne, no. (26) 

I: Hmm a co mezipředmětový vztahy a tydlety  věci. 

Z: No tak, já teď učim chemii, příroďák, rodinku učim teďka sama. Tak je jasný, ţe 

to v jednom předmětu a v druhym se to vyuţije hned. S matikou taky a fyzikou něco. 

(27) 

I: A děláte spíš projekty nebo… 

Z: Projekty se dělaj´, teďka zrovna byl projekt média, takţe to je takový jako, úplně 

napříč všim. (28) 

I: …nebo spíš ty mezipředmětový vztahy v tom jednom předmětu, poukáţete na ten 

druhej.  

Z: No to určitě a znalosti z jednoho přetáhnu do druhýho a tak. (29) 

I: Ale to bylo i dřív? 

Z: No to je jasný. (30) 

I: Radíte se s někym, jak máte učit, nebo co učit, nebo tak? 

Z: No tak především se doma s muţem. To je taky učitel, to je takový hlavní. (31) 

I: Jak vnímáte, to ţe to učivo je jen prostředek k něčemu dalšímu? 
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Z: (Povzdech), No… (32) 

I: No, mně osobně se to moc nezdá, ale já nevim, tak se ptám vás, kdyţ vy ste 

takovej starej praktik… 

Z: Ale ne, dyť oni teda k něčemu se dohrabou (smích), ať chcete nebo nechcete, tak 

oni přeci jenom… dá to ale víc práce, protoţe jak řikam, hlavně ty děti jsou jiný. Já 

neřikam, ţe jsou lepší nebo horší, ale jsou jiný. (33) 

I: Co říkáte na kompetence? 

Z: (Smích) No jsou… dáme jim kompetence a nebudeme uţ učit (smích). (34) 

I:  Myslíte, ţe to je správný? 

Z: Asi ne, no. Všeho s mírou, vţdycky mantinely v rámci, kterých se dá, jakoby 

spolupracovat. (35) 

I: Myslíte, ţe se nějak změnil váš vztah k ţákŧm? 

Z: (Povzdech) no, ne. Tak já je mam pořád ráda, aţ některý trochu míň (smích). Ale 

před reformou, mě taky některý moţná štvali víc. To záleţí na tom, jaký přídou děti, 

některý jsou fajn, některý ne. To ne, tou reformou., to rozhodně nemŧţe bejt. To je 

tim, jaký ty děti jsou.  Záleţí na tom, jaký jsou… jak jsou vedený z domova. 

Protoţe… ty rodiče prostě se jim tolik  nevěnuju, já třeba si myslim, ţe takový ty 

moje pra, pra, pra taky se jim rodiče nemohli věnovat, ale  prostě ten člověk chtěl a 

čet´ a dělal a dneska oni nemusí, tak nemusí, nemaj´ vlastně skoro ţádný povinnosti. 

Dyť já jsme teďka zrovna s nima dělala v tý rodince kolik času vlastně věnujou 

sportu, takovej jako týdenní program, a kolik času věnujou čumění na bednu a 

hranim na počítači a jako někomu to opravu vycházelo jako vyrovnaně, ale kdyţ 

byly hodně takový, ţe to neupravili, tak u toho počítače, prosedí přeci jenom víc, já 

neřikam, ţe o moc, ale takový dvě, tři hoďky tejdně, ten rozdíl tam je. To platí do 

všeho, aby ţily zdravě, aby měly prostě čas na to se učit a taky čas se proběhnout a 

sportovat a tak. (36) 

I: Jak to děláte, kdyţ máte ve třídě třeba 20 nebo 30 ţákŧ a teď ke kaţdýmu musíte 

přistupovat individuálně? 
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Z: No tak k někomu jde snadnějc a k někomu ne. Záleţí, jak to dítě je, jestli je 

otevřený, nebo uzavřený, no tak musí se. Tam se to musí hodně prokonzultovat i ve 

sborovně, jestli někdo má nějakej problém a pak to řešit zvlášť. (37) 

I: Je něco, co byste mi chtěla říct a já jsem se vás na to nezeptala? 

Z: Já nevim, ne asi ne. (38) 

I: Změnila se nějak vaše role, kdybyste to měla nějak porovnat? 

Z: Já myslim, ţe vŧl zŧstane volem…jako to bylo dřív. To je věta mý kolegyně 

„všechno je jinak, ale vŧl zŧstane volem, jako to bylo dřív“. (39) 

I: To asi muselo bejt těţký, zvykat si na nějaký nový pořádky? 

Z: To je všechno za pochodu prostě musíte…Musíte je tady je milion věcí, který 

musíte dodrţet, nejhorší je to papírování, pro krista pána. Tam mám taky větu „ dej 

blbci funkci a vymyslí papír“. Manţel příde  hrdej z práce, jak odeslal dvě tabulky, 

jako ředitel malý školy a vypadnou na něj tří nový (smích). Prostě někdo někde dřepí 

a vymejšlí a nemá, co dělat, asi chce bejt za něco placenej. (40) 

I: To ale dřív nebylo, ne? 

Z: Určitě ne, to je… To roste úplně šílenym tempem. (41) 

 


