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1. SEZNAM PŘÍLOH 

1.1.   PŘÍLOHA 1 -  PLÁN ROZHOVORU 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

2. Jak dlouho učíte? 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

4. Je tato škola Vaší první? 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou realitou? 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké problémy?) 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše rozhodnutí?) 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké problematické 

situace?) 

Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, kdo?)  

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 
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18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

1.2.   PŘÍLOHA 2 – ROZHOVORY 

 

Respondent Adam (SPŠST Panská) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

26 let. 

 

2. Jak dlouho učíte? 

 

První rok. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Jeden. 

 

4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano 

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

Hned v září po vystudování. 

 

 



10 

 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

Asi protože mě to vždycky zajímalo, jak to funguje i na tý druhý straně katedry. A 

prostě myslím, že mě baví předávat nějaký znalosti a dovednosti i někomu jinýmu. 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

Ne, ne. Já jsem tam měl, že to bylo v podstatě jako hospitace, že to fungovalo, že ten 

učitel z tý třídy tam seděl, u nich. Takže pokud by tam nastal nějaký problém, tak by 

tam byl on, jako aby zasáhl. Ale jako nesetkal jsem se já s problémem při praxi.  

 

8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

Myslím si, že to co jsem očekával se splnilo. Nešel jsem s nějakým idealismem do 

toho. Takže asi tak jak jsem si pamatoval, že to fungovalo na střední, když jsem tam 

chodil já jako student, tak tak nějak to furt je. A to jsem očekával a v podstatě se to 

vyplnilo. (Takže Vás nic vyloženě negativního nepřekvapilo?) Asi ne.  

 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

No, to bylo obtížnější. Protože já ještě učím předmět, kde oni to maj ve čtvrťáku a 

před tím už to maj dva roky. A na začátku čtvrťáku je takové procvičování teorie, 

kterou probrali na konci třeťáku. Že se udělá takový souvislý příklad, který je na dva 

měsíce. A takže připravit něco, co se bude pak postupně dělat dva měsíce, tak jako 

bylo docela problém. Ale tak pak mám ještě jeden předmět, kde jsou takový ty 

klasický hodiny, že máte téma, který vystačí třeba na tři hodiny, tak to šlo rozdělit 
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poměrně jako dobře, no. (Takže byste řekl, že jste měl problém s něčím 

konkrétním při tom plánování?) Ano, buď jsem toho měl připraveného málo nebo 

jsem toho měl moc. A nebo, že některá látka, zas aby to nebylo moc složitý, tak zase 

to obecný, co se jim vykládá, v tom předmětu, v té ekonomice, který maj jenom jeden 

rok ve čtvrťáku, tak aby to nebylo moc složitý, tak zase ty obecný věci mi přišli málo, 

takže zase tam přidat něco, co by pro ně nebylo moc složitý, ale zase aby to pokrylo 

tu hodinu, tak nějaký třeba příklad nebo něco na doplňování. Ale to mi připadá jako 

problém i teď. Protože pořád jedu jakoby novou látku. Ale určitě se to jakoby zlepší, 

protože na začátku je to hodně takový, že člověk neví, no. Kolik mu bude stačit času. 

Pak tam přijde do tý třídy a zjistí, že než zapíše do třídnice a to, tak najednou uběhlo 

jako minimálně pět minut. Takže určitě toho času je míň, než by bylo potřeba.  

 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

Tak mám nějaký třeba dozor na chodbách. Pak teda suplování, ale to je furt jako, že 

se má něco teda vyučovat. A jinak, mimo didaktických nebo jestli to máte myšleno, 

že se musí dělat i nějaká administrativa? (Ano) Tak já nemám třídu, takže já jenom 

zadávám v podstatě známky. Takže s tím se vyrovnám v podstatě jako v pohodě. Pak 

jako ti třídní, to chápu, že ti už toho maj jako víc, no. Ale já jako nemám třídu, takže 

nemám jako kromě těch didaktických záležitostí asi nic moc navíc, no. (Takže Vás 

to nijak nepřekvapilo?) Ne, ne. Vyrovnával jsem se s tím dobře.  

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

No, prestiž, tak asi by to neměla být asi nejníž hodnocená pracovní pozice nebo 

povolání. Ale myslím si, že se to možná trochu zlepšuje. Pomalinku. No a je to o tom, 

prostě jak k tomu přistupujou hlavně rodiče a žáci. Ale žáci se asi budou snažit, pořád 

dělat vice méně co nejmíň. Nějak tou školou proplout. Ale spíš jde o to, jak k té škole 
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přistupují rodiče. A pak se může zvýšit ta prestiž. Pokud budou spolupracovat rodiče 

se školou a ne se snažit třeba házet klacky, rodiče tý škole, tak to bude obecně lepší. 

(A Vy osobně si myslíte, že to je prestižní povolání?) Já si myslím, že jo. Proto 

jsem to šel i dělat. Protože naprostá většina lidí si nedokáže představit, že by si stoupla 

takhle před bandu puberťáků. A myslím si, že když si to uvědomí, jaký to asi je, tak 

si řeknou lidi: „Jo, to je jako náročný“. Ale když to berou jenom jako když vzpomínaj 

třeba na svoje léta ve škole, že tam museli něco dělat a nebavilo je to, tak pak prostě 

k těm učitelům přistupujou taky jinak.  

 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

Jako čekal jsem to horší. Ale to je možná tím, že tohle je asi relativně výběrová škola. 

Oproti nějakým učilištím. Takže tam by ten člověk musel přijít opravdu a rázně jim 

dát najevo, kdo je učitel, a že oni musí poslouchat toho učitele. Kdežto tady, ještě jak 

učím jenom čtvrťáky, tak to bylo takový snazší si myslím. Že oni už jsou prostě 

v určitým věku a určitým vývojovým stádiu, že už prostě chápou, že prostě musí 

trošku ctít toho dospělýho, nebo učitele v tomhle případě. A neměl jsem s tím nějaký 

výrazný problém. Ale taky se snaží, prostě když vidí, že by ten učitel je nechal nic 

nedělat, tak toho využijou. Takže když tohle začnou dělat, tak prostě je potřeba jim 

dát nějakou práci, aby třeba viděla, že se tam nemůžou tak jako nudit u výkladu nebo 

to. Jde o to prostě je nějak zabavit. Aktivizovat je.   

 

13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

No tak jako asi tím, že vidí, že maj jako špatnou známku, tak by se mohli začít učit. 

No a snažím se prostě jim to tak vysvětlit a dávat jim, nějaký příklady, aby to prostě 

pochopili. A myslím si, že oni prostě ví, že musí ten předmět úspěšně ukončit, aby se 

dostali k maturitě. A to si myslím, že jako je jejich hlavní motivace. Pak v těch nižších 
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ročnících, tam to bude třeba zase o něčem jiným. Ale já mám teďkon čtvrťáky, takže 

to mám takový zkreslený, bych řekl. (Takže myslíte, že oni jsou dostatečně 

motivovaní sami od sebe?) No některý jsou motivovaní jen tak, aby dosáhli tak na 

čtyřku. Že když už by se jim průměr blížil k pětce, tak to by je motivovalo k tomu se 

nějak snažit. Ale jako, kor teď před tou maturitou, tak některý z nich prostě vidí, že 

maj nějaký průměr, kterej se jim k tý pětce už asi nepřiblíží, když se píše, já nevím, 

jedna písemka nebo takhle. A tak jako nějaká příprava na testy je minimální. Ale zase 

aspoň v těch hodinách vidím nějakou snahu, že vypracovávaj to, co jim tam zadám a 

podobně, takže aspoň tohle si myslím, že se mi daří. Ale chce to jim zadávat nějaký 

prostě úkoly, konkrétní věci, že ta teorie a výklad, je obtížný je zaujmout. 

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí?) 

 

Tak já jsem se setkal spíš s takovým jako běžným vyrušováním, takže většinou stačí 

nějak jakoby napomenout v tý hodině. Říct jim teda, ať jsou zticha a dávaj pozor. 

Neměl jsem žádný jako projevy šikany nebo něco závažnějšího, takže takovýhle jako 

prohřešky, že třeba si tam povídaj nebo to, tak stačilo vyřešit jako, že jsem jim řekl, 

ať jsou zticha a sice třeba za deset minut to bylo znova, ale dobrý. (Takže 

respektovali Vaš pokyny?) Jo, jo.  

 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

No, to je další věc. Já učím dospělé lidi jenom, takže na podzim za mnou přišla na 

třídní schůzky jedna maminka. A ta se mě akorát v podstatě přišla postěžovat, že syn 

i z ostatních předmětů, ze kterých jako maturuje, oproti tomuhle, ze kterého 

nematuruje, tak že tam taky má ty čtyřky a jako co s tím má dělat. Ale já jsem jí jako 

doporučil tady z tohodle předmětu, ať na něj dohlídne, ať se teda učí, ať aspoň tu 
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čtyřku si ohlídá. A to bylo v podstatě jediný kontakt s rodiči. Takže já nemám 

problémy, ale v podstatě nemám tu zkušenost ještě žádnou. Protože prostě když jsou 

ve čtvrťáku a nematuritní předmět.   

 

Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Jo, určitě. Tady je funkce uvádějící učitel, že já mám přidělenou kolegyni, která 

v podstatě mě mentoruje, jak dělat přípravu nebo jak sestavit testy. Ne, že by mi říkala 

přesně na konkrétní hodiny, ale diskutoval jsem s ní třeba jak jsem měl ten příklad na 

tom začátku, kdy to bylo na ty dva měsíce, tak jak to jako nějak nastavit a podobně. 

Nebo jakou váhu testů a tak dále. A chodí mi na hospitace, jak na náslechy. To jsme 

měli asi pětkrát už. Takže tady je takováhle, že každý začínající učitel má někoho, 

jako toho uvádějícího učitele a já určitě mohu říct, že mi pomáhá jako jednak s tou 

přípravou na výuku, jednak s tím chodem školy, jako třeba zadávání těch známek a 

podobně. A určitě to oceňuju. Jako, když bych přišel a měl bych si to všechno nějak 

si to zjisti sám nebo nastavit sám, tak by to bylo ještě větší problém, no. (A ta 

kolegyně vyučuje stejné obory jako Vy?) Ano. Učí to samé.  

 

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

 

Jako, ze začátku i teď, jsou všichni vstřícní. Když něco potřebuju poradit a vůbec ty 

vztahy mezi učiteli, bych řekl, jsou tady obecně dobrý. Takže žádný problém jsem 

neměl. (Takže myslíte, že Vás všichni respektovali?) Jo, určitě. Jestli myslíte jako 

z toho hlediska, že měli třeba několikaletou praxi, tak jako nesetkal jsem se s tím,že 

by jako se na mě nějak dívali z vrchu nebo něco podobnýho.  
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18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

No, jak jsem říkal, myslím si, že tady jako mezi učiteli panujou dobrý vztahy i 

učitelský sbor vůči vedení. Tak jako že není problém přijít za panem ředitelem nebo 

za zástupcem, zástupkyní, když by byl nějaký problém. A určitě jako pomůžou nebo 

poradí i takhle vedení školy, nejenom kolegové.  

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

No, já právě mám jen dvě kolegyně a kolegu, který má menší úvazek než já, takže 

jsme tady v podstatě čtyři na ty ekonomické předměty. Takže ta komunikace a 

spolupráce jako bych řekl, že funguje dobře. Hlavně teda komunikuju s tou mojí 

uvádějící učitelkou, která mi teda nějak pomůže. Chodí mi na ty hospitace, říká mi, 

co by chtělo zlepšit a podobně. Ale i s tou druhou kolegyní nebo s tím kolegou, se 

kterým se tolik bohužel nesetkám, když se míjíme, jak máme každý jiné dny, tak 

prostě není problém. Já mám jednu třídu a ony mají ty zbylé dvě v tom ročníku, tak 

třeba diskutujeme něco k písemkám nebo podobně a jako není problém s komunikací, 

ani jako s tím jak oni jako ke mně přistupují. (A plánujete třeba nějaké společné 

hodiny nebo nějaký společný program pro žáky?) My jim organizujeme exkurzi 

do České Národní Banky a pak je tady vždycky jednou za rok taková soutěž o finanční 

gramotnosti. Že tady mají celý dopoledne s nějakou neziskovkou, která se věnuje 

třeba lidem, kteří mají třeba potíže s dluhy a podobně. A oni vymysleli nějakou hru, 

něco ve stylu Monopoly. A tak to se plánuje nějak tak jakoby hromadně. Že vždycky 

to je pro všechny ty třídy třeba v tom čtvrťáku. Ale jinak nějaký soutěže to tady moc 

nejde, protože oni to maj hrozně marginální, kor ty obory technický, tak maj ve 

čtvrťáku ekonomiku, aby se seznámili prostě co to je mzda, co to je podnikání. Takže 

ti z toho v podstatě neví nic a dělat jim soutěž, aby si tady zasoutěžili asi nemá moc 
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význam. Ale když je nějaká soutěž, kde nepotřebujou nějaký moc odborný znalosti, 

tak to jsme jim nabízeli, ať se přihlásí. 

Respondent Cyril (SPŠPT Podskalská ) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

30 

 

2. Jak dlouho učíte? 

 

Druhým rokem. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Druhým rokem. 

 

4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano 

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

Po čtyřech letech. 

 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

No, tak já už vlastně před tím 15 let skautoval, jezdil jsem na skautské tábory a dělal 

jsem vedoucího. A pak jsem po vysoké škole začal nějakou praxí v potravinářském 
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oboru. Jenom že jsem zjistil, že mě to nějakým způsobem nenaplňuje. Dělal jsem tam 

i manažerské pozice, ale mě to nějak nenaplňovalo. A pak nějak jsem podal 

požadavky, říkám tak pracoval jsem celou dobu s dětma nebo mládeží, od první třídy 

až více méně 15 let. Tak říkám, tak zkusí učit. Dostal jsem alergii na bílou barvu, jak 

člověk v tom potravinářském průmyslu furt musel chodit v něčem hygienickém, tak 

jak říkám, už mě to nebavilo a bavila mě práce s lidma. A tak, že zkusím učit. Začal 

jsem studovat Univerzitu Karlovu, pedagogickou, což vlastně ze zákona bylo potřeba. 

Tady mě přijal náš pan ředitel. Dostudoval jsem univerzitu a pracoval tady dál. Takže 

vlastně spíš taková dlouhodobá záležitost. 

 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

Tady jste viděla vlastně mojí kolegyni, to byla moje uvádějící učitelka nebo uvádějící 

kolega, takže ona už tady má letité zkušenosti, takže s ní více méně nebyl problém. 

První rok byly a stále jsou nějaké konzultace, pořád mi něco poradí. Jedině problémy, 

na co člověk nebyl zvyklý, s nějakýma administrativama, ale to jsou prostě věci 

v rámci nového povolání. Nikoliv, že bych měl nějaký vážný problém. Navíc já tady 

nedělám nějakého výchovného poradce, takže takto.  

 

8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

Je to daleko větší sranda. Tak jako pracujete s lidskými faktory, vy jste také člověk, 

ne vždy vám to sedne. Někdy prostě ty děti mají své nálady, své dny. Mají nějaké 

mezilidské vztahy, co se týče života po škole, takže se tam můžou odrazit i tyto 

nálady. Stejně tak i u vás. Můžete přijít do nějaké třídy a mít sebe horší náladu, ale 

mám tam třeba jednu super třídu, do který se i těším, takže tam můžu dojít a otevřít 

dveře a vidíte prostě tu atmosféru těch dětí, tak je to úplně jiná atmosféra. Tak si 
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člověk říká, že nemá důvod mít nějaký problém. (Takže negativně Vás nic 

nepřekvapilo?) Takže negativně ne. Jen potom, ale to je v každé nové práci, takové 

ty „žabo-myšší“ války mezi kolegy, prostě hovadiny, co si řeknete, vyřikáte, že se 

vám nelíbí něco, co jste jim třeba neřekl, co jste jim nevysvětlil. Ale to jsou více méně 

takové drobnosti.  

 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

Pro mě ten rok loni byl celkem jako náročný, já jsem více méně nebydlel v Praze a 

jsem tu teprve třetím rokem celkově. Takže pro mě to bylo náročné z toho důvodu, 

že já jsem nastoupil sem do nového zaměstnání, musel jsem se připravovat jak sem 

tu přípravu do těch hodin, plus jsem ještě nastoupil na tu pedagogickou fakultu. Takže 

pro mě to bylo více méně ze školy do školy. A ty přípravy vám zaberou opravdu 

daleko více času. Jsem spočítal, že na tu jednu vyučovací hodinu mi zhruba zabralo 

tři hodiny té přípravy. Dnes už je to trochu míň, samozřejmě, ale pořád se musím 

připravovat. Protože ti studenti se stále ptají. A na některé argumenty můžete být sebe 

víc připravený, ale ti studenti, díky moderní technologii jsou schopní opravdu 

vypátrat cokoliv. A pak mají neskutečně zajímavé dotazy. Na které, když chcete 

zodpovědět, tak musíte opravdu hodně do hloubky, což je na střední škole problém, 

a nebo to musíte vysvětlit tak, aby to oni pochopili. Takže to mi třeba dělá problémy. 

Že musím popřemýšlet tak, abych byl schopný to nějak formulovat. Ale měl jsem 

skvělé kolegy, kteří mi pomáhali.  

 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

No, dělal jsem loni takový klub diváků, že jsme měli takové diskuzní odpoledne, to 

bylo ve spolupráci s češtinářema, že se třeba promítala část filmu, teď se o tom 
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diskutovalo. To bylo třeba v rámci přípravy na ty státní maturity, protože dneska už 

ty děti málo čtou. No, ale to potom tak nějak upadlo, protože ti studenti o to přestali 

mít zájem. Takže od té doby spíš pomáhám tak idividuálně, když někdo dojde 

s nějakým problémem, tak jako mu individuálně pomůžu. Ale už né takto hromadně. 

(A nějaká administrativa třeba nebo nějaké dozory někde?) Dozory jsou povinné, 

ty mám tady vypsány, kdy mám kde být. Jsou tady i pohotovosti. Takže to máme 

povinné. Administrativa jen co souvisí s výkonem učitele, takže to znamená 

zapisování docházky, výkazy hodin, známek studentů. Ale že bych něco navíc, to ne. 

(A ta administrativa Vám nedělá problémy?) Ne, dneska sednete k počítači, 

všechno nadatlujete během chvilky. Já nejsem zase takový zastánce počítačů, takže 

to mám většinou u sebe v papírové podobě a vždycky si jednou za 3 týdny sednu 

k tomu počítači. Když bych ty známky měl zapisovat pokaždé, tak se uznámkuji. Do 

indexu jim to píši samozřejmě pravidelně. A třídní knihy musíte zapsat hnedka na 

začátku hodiny.  

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

Tak to je takové ošemetné. Na střední škole budiž, jo. Na střední škole ta prestiž 

nějaká učitelská si myslím nějaká je. Na základní škole už ne, protože to je více méně 

pozastavené na tom školním systému, že základní školu musí v České republice 

vystudovat každý, ale střední škola je nepovinná. Když ten student nesplňuje nějaké 

požadavky, může být sprostý, vulgární na ty učitele, tak prostě tady dostane ten 

student nějaké kárné napomenutí. A když se to vystupňuje, tak prostě opustí tento 

ústav. Na základní škole jsem se setkal třeba s, maminka mého bývalého kamaráda 

je učitelka a učila mě na základní škole. No a ona mi říkala, jak jsou ty studenti na 

základní škole, nebo ti žáci, tak jak jsou tam sprostí na ní a vulgární. Že jí okřikovali 

když šla do obchodu, sprostě, za to že jednomu studentovi zabavila mobil, když prostě 

natáčel tu třídu. A dneska navíc řeknou rodiče, to dítě já mám nejhodnější, ale nikdo 

není takový z rodičů, že by prostě pokáral své děti. A dnes už ti rodiče nemají ne ty 
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své děti čas, já to vidím, dneska jdete a vidíte ty dětska s tabletem, na mobilu hrají 

hry a tak. Dítě tam řve a maminka mu dá telefon a hrej si. A to neni výchova. A pak 

říkají, že mají doma zlaté dítě, protože doma sedí a hraje na počítači, nic nedělá. Ale 

někde si tu agresi musí vybít. Takže ta prestiž učitele v dnešní době není až taková.  

 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

Autoritu mezi žáky? No, já nevím jestli mám u nich autoritu. Ale já sem stanovil 

prostě pravidla. Já sem řekl, že když se oni ke mně budou chovat slušně, tak já k ním. 

Prostě základní pravidlo slušného společeneského života. Já nepotřebuju, aby mě 

respektovali, aby se třásli, jako z některých kolegů. To já nepotřebuju. Ale zase 

potřebuji to, že když už já tam dojdu do té hodiny, aby se nějakým způsobem slušně 

chovali jako lidé. Ne, abych došel do pavilonu opic. Navíc jsem chlap, takže ta 

autorita, jo, je tam nějaká. Ale nejsem takový ten přirozený autoritativní typ, že si 

potřebuju vymoct, ale prostě jednám s nima na férovku. (A to funguje?) Jo. A když 

vidím, že je ta hodina opravdu taková hlučná na můj vkus, tak řeknu a dojdu další 

hodinu a dáme krátkou desetiminutovku, prostě opakování z minulé hodiny. Ale to 

jim ukážu, že prostě porušili nějaké pravidlo. A to mi schválí vždycky celá třída. Já 

se s nimi na nějakých pravidlech dohodnu a chci za to to slušné chování. A když to 

porušují, tak jim řeknu, že ani já nemám důvod se k nim chovat slušně.  

 

13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

Já je asi neuspím. Oni mi řekli, že já je neuspím. Takže asi tak. Já je prostě snažím se 

neuspat, snažím se je nějakým způsobem prostě, aby je ta výuka bavila. Nějak jsem 

je nemotivoval sám, jako že bych prostě vymýšlel nějaké hry. To ne. Navíc i po 

hospitaci mi pan ředitel po minulém roce říkal, že mám zajímavou tóninu hlasu, a že 

dokážu ty lidi i zaujmout. Takže nevím, jestli jsem je nějak motivoval cílevědomým 
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zaměřením. To ne. A jsem tady nejmladší na odborné předměty, ostatní učitelé jsou 

starší o deset až dvacet let a mají daleko více zkušeností. A studenti si váží daleko víc 

těch starších lidí, že k nim mají nějakou tu úctu. U mě je to trošičku těžší díky tomu, 

že nemám ten věk, asi. Výhoda je, že jsem chlap, ale nevýhoda je ten věk.  

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí?) 

 

Tak oni to poznají, že jakmile se na ně podívám, během toho když vykládám a oni se 

do sebe vždycky postrčí, že mají být potichu. A nebo jdu kolem, přímo k té lavici 

cíleně a oni jako poznají, že něco není v pořádku. Já nejsem takový ten, že stojím za 

katedrou, já se rád procházím. (A máte pocit, že respektují všechna Vaše 

rozhodnutí?) No diskutují, to je vždycky. To by nebyl student, aby si něco nezkusil 

to uhrát nebo zadiskutovat. To v žádném případě. Navíc jsou to prostě mladí lidi, 

takže to prostě zkouší a vždycky budou zkoušet. A s tím se musí počítat. Že nějaké 

diskuze jako ano, ale nějaká pravidla prostě jsou. A ta se musí dodržovat.  

 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

Kromě třídních schůzek jsem žádnou komunikaci s rodiči neměl. A to sem ke mně 

přišel vždycky jeden, maximálně dva se zeptat. To já jim řeknu oblíbenou větu, 

protože tihle rodiče jsou takový fajn, oni ke mně chodí nějak pravidelněji. Takže teď 

naposledy jsem řekl mamince: „Líná, fláká se, neučí se.“ a ona řekla: „Tak to jste mi 

neřekl nic nového. Tak děkuji. Tak já si to s ní doma vyřídím“. A pobavili jsme se o 

známkách. Řekl jsme jí, že je šikovná, jenom když by se trochu víc zabrala do učení, 

tak by to nebylo na škodu. Ale komunikace tak, že by mi psali rodiče, tak to ne. 

(Takže jste s nima nezažil nějaké problémy?) Ne.  
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Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Ano, kolegyně, která sedí se mnou v kabinetě. Ta mě zaučovala, pomáhala mi. Jak 

jenom to šlo. Měla se mnou trápení, tam ještě skrz to, jak jsem studoval tu 

pedagogickou fakultu. (A paní kolegyně vyučuje stejný obor jako Vy?) Ano, 

mikrobiologii.  

 

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

 

Pěkně, mile. I svačinky mi občas nosili. Občas kolegyně napeče, tak nám donese 

buchty. (A všichni Vás respektovali?) No, nevím jestli respektovali, ale byli milí. 

Musíte brát respekt a slušnost, to nemůžete sloučit. A já mám možná trochu špatný 

odhad na lidi, ale nesetkal sem se, že bych tady byl jako nežádoucí nebo nechtěný.  

 

18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

Veselé a bujaré. 

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

Tak vždycky jsme se nějak dohodli. Jako funguje. Vždycky je to o dohodě, prostě 

buď si toho kantora vyhledat, dohodnout se. Nebo máme interní poštu mailem, co si 

reagujem. Takže nesetkal sem se, že by jako byl nějaký problém. Občas se stane, že 

mi kolegové napíšou, že zapomenu napsat třídní knihu, jako že zapomenu napsat číslo 

hodiny nebo co jsem přednášel, tak okamžitě mi napíšou mail a to bývají většinou 

moje takové malinké restíky vůči mým kolegům. Takže to vždycky hnedka napravím 

a nebo normálně si pokecáme na chodbě jak se máme a tak dále. (A plánujete nějaké 
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třeba společné hodiny nebo nějaké programy pro žáky?) To já né, to spíš jako 

ostatní kolegové, že jezdívají na exkurze v odborných předmětech a tak. 

 

Respondentka Bára  (Gymnázium Na Zatlance) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

27 

 

2. Jak dlouho učíte?¨ 

 

Druhým rokem. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Druhým rokem. 

 

4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano 

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

Hned. Absolvovala jsem akorát rok praxe na stáži ve Francii, což bylo ještě v rámci 

studia. 
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Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

Tak první byl asi takový pragmatický důvod, protože já jsem bakalářský studia dělala 

historii a francouzštinu jako dvouobor, vlastně odborně, a potom jsem měla buď 

možnost vybrat si jeden z těch předmětů nebo pokračovat v rámci učitelství pro 

střední školy. Takže to. A potom, vlastně moje maminka je učitelka a tak nějak se to 

asi dědí.  

 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

Hm, asi bylo občas těžký uvědomit si, že třeba když vyučujete například dějepis, tak 

uvědomit si, že je jakoby rozdíl mezi tím, když učíte třeba 17leté nebo 14leté děti, 

protože to byl osmiletý gympl, tam kde jsem dělala praxi, takže třeba mluvíte mluvíte 

a najednou koukáte, že oni na vás koukají s vykulenýma očima. Takže jako víc se 

musí vysvětlovat a méně se vyjadřovat v takových odborných výrazech. Tak to bylo 

takový jakoby zádrhel. Jinak ne.  

 

8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

Tak jelikož to máme v rodině, tak už jsem asi tak věděla, o čem to je, ale moje 

maminka třeba učí na jiném typu školy, takže můžu říct, že výuka na gymnáziu je 

opravdu daleko náročnější. A hlavně časově. Takže asi z toho hlediska kolik budu 

mít času. To jsem si asi nedokázala nikdy představit.  
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9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

No, obtížně, protože jsem jich měla 21 a žádná vlastně hodina se neopakovala, jako 

že bych třeba měla dvakrát první ročníky a tak. Navíc mám vlastně tři obory, dějepis, 

dějepis ve francouzštině a francouzštinu. Takže to bylo zase znova hlavně časově 

náročný. No a občas, samozřejmě, se tam vyskytl nějaký problém. Třeba špatně jsem 

odhadla třeba náročnost. Jo, takže příprava probíhala velmi důkladně a dlouhodobě.  

 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

Takže v první řadě jsem třídní, takže lítám a sháním omluvenky. Takže všechno, co 

se týká vlastně role třídního učitele. Komunikace, samozřejmě, s rodiči. Dále je nás 

poměrně málo jazykářů, nebo vyučujících francouzštiny, takže cokoliv se týká 

vlastně projektů, nějakých školních akcí, týkajících se francouzštiny, tak zařizujeme 

tohle. Například teďkon je to výlet do Paříže. No a jako dějepisář teďkon zase jiný 

projekty, dějepisně-zeměpisná exkurze. Takže různý projekty. Účastníme se na 

projektech třeba takových těch krátkodobých, jednodenních, co jsou na škole. (A 

nějaké třeba administrativní činnosti a takovéhle vedlejší činnosti?) To jenom 

v rámci toho vlastně role třídního. (A daří se Vám to dobře, nemáte s tím nějaký 

problém?) No, záleží na těch dětech, jo. Jsou samozřejmě některé děti, které mají 

své specifika, tak to potom se musí řešit problém, no.    

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

Já myslím, že třeba gymnaziální profesoři mají poměrně vysokou prestiž ve 

společnosti. Jak je to u učitelů na odborných školách nevím. Možná trošičku menší 

přece jenom. Takže si nemyslím, že by to bylo tak shazovaný, co se týče třeba úrovně 
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odborné nebo tak. Spíš si myslím, že lidé hodně znehodnocují to pracovní vytížení 

těch učitelů. (A Vy osobně to berete jako prestižní povolání?) Já nevím, asi jo.  

 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

Třída od třídy.  A asi ano. Prostě mladý učitel přece jenom, kor třeba u vyšších 

ročníků, je taková snadnější kořist. Ještě nemá zkušenosti. Takže ani bych neměla 

problémy třeba v rámci celé třídy, že bych tam neměla absolutní klid a autoritu, ale 

spíš takový to: „no víte, paní profesorko, já jsem byl nemocný a tohleto jsem jako 

nestihla a tak“, tak tam se hodně zkoušeli získat nějakou úlevu a občas jsem dělala 

chyby, samozřejmě. Ale nemyslím si, že bych se jimi cítila nějak zastrašovaná, nebo 

že bych měla problém udržet ve třídě klid. Občas je to těžší, třeba odpoledne v pátek, 

to opravdu potom je náročný a musím s tím pracovat. (A co byly ty chyby, co jste 

měla pocit, že jste dělala?) Například ta jako mírnost. Že jak jsem říkala, že třeba 

děti se snaží argumentovat, že byly nemocný nebo to nevěděly nebo prostě měly 

spoustu jiných argumentů, proč se třeba něco neudělalo doma nebo proč nezvládly 

písemnou práci a tak dále. Takže potom jsem dost často sklouzávala a i teď si musím 

říkat, že to není můj problém k tomu, že jsem říkala, ale vždyť ona je to pravda. On 

určitě na to neměl moc času a tak. Jo, takže v tomhle tom. A v rámci třídy se snažím 

být ráznější. Ono ze začátku je to opravdu těžký. Člověk to nemá zažitý, tu výuku 

před třídou, takže musím pořád sledovat co vlastně učím, teďka když se vás někdo 

ptá a vy vnímáte, že dva se tedy baví a odpovídat tomu jednomu, okřiknout ty další 

dva, další si žejo používá mobil, takže zase to samozřejmě naruší to soustředění. 

Takže ze začátku je to téměř nemožné ukočírovat celou tu třídu. Časem už si jako 

zvykám jim třeba zadat nějakou práci, tak abych je nějak donutila soustředit se a ta 

třída se srovná.  
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13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

Třeba ve francouzštině používám docela často nějaký hry. Něco, co jim přijde jako 

zaprvý stimulující, protože to je soutěž trošičku a hravý. Pořád jsou hraví, my jsme 

taky hraví jako dospělí. Takže to. A každou hodinu se snažím přinést jim něco 

zajímavýho pro ně a něco novýho. (Takže máte pocit, že jsou dostatečně 

motivovaní k tomu se učit?) Jak kdo, jak kdy. To nejde říct. Samozřejmě jsou děti, 

který mají lepší studijní předpoklady. Potom jsou děti, který mají dost jiných aktivit, 

takže chápu, že ne každý předmět můžou milovat. A někdy se ta třída celá soustředí 

na to, co děláme a já se divím a říkám si: „Wow, tak takhle to vypadá ten ideální stav 

pro učitele.“  

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky?  

 

Podobný jako v tý otázce autority. Snažila jsem se postupovat podle svého svědomí. 

Hledala jsem argumenty pro i proti. A hodně jsem se třeba ptala kolegů, jak by 

v téhleté chvíli to řešili. Nebo s paní ředitelkou. Tam je hodně důležité, že naše paní 

ředitelka je velmi vstřícná a otevřená, to znamená, že v rámci toho kolektivu můžeme 

být taky otevření a třeba s tou paní ředitelkou mluvit. Tohle je hrozně důležitý na 

týhle škole. Že to existuje, že když má učitel třeba nějaký problém s nějakým žákem, 

tak může jít za paní ředitelkou a říct: „Tohle prostě nejde takhle“ a domluvit se. Jo, 

takže kolegové, paní ředitelka a moje okolí. (A respektují žáci Vaše rozhodnutí, 

když zadáte třeba nějaký trest nebo něco takového?) Já se jim to snažím vysvětlit. 

Že tenhle kázeňský postih máte proto, že jste udělal tohle a tohle, takže proti tomu 

nemůžou nic říct. A když už najdou argumenty, tak se snažím jim najít nějaký další 

protiargumenty a nebo prostě říct je to tak jak jsem to řekla, protože má učitel pravdu. 

Ale většinou se neoháním tou veřejnou autoritou učitele. Prostě se jim to snažím 

vysvětlit. Jo, samozřejmě, že někdy argumentují.    
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15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

Já bych řekla, že tam problém, pokavaď není nějaký vážný problém, není. Občas jsou 

naštvaní. Neměla jsem zatím nějaký dlouhodobý spor. Vlastně ano, jednou jsem měla 

spor s jednou maminkou. Dokonce odhlásila svojí žákyni. Jo, jak říkáte jestli 

argumentujou žáci, zpochybňujou něco, co jim dám. Nějaký třeba výchovný postih. 

Tak v tomhletom případě to byla maminka, která vlastně zpochybňovala to, že jsem 

vlastně její dceři dala třídní důtku. Tak maminka, jelikož s tím nesouhlasila, i když 

jsem jí vysvětlila dlouhosáhle proč, a že jsem vlastně k tomu měla naprosto praktické 

důvody, tak maminka řekla, že se jí to nelíbí a odhlásila svojí dceru z naší školy. 

Takže to byl jeden takový velký, řekněme konflikt, který se mi nepodařilo urovnat 

tak, jak bych chtěla. Jinak většinou bych řekla, že problémy s rodiči nemám. (Takže 

myslíte, že ta komunikace je na dobré úrovni?) Zase rodič od rodiče. Jsou rodiče, 

který se opravdu zajímaj o své děti a přijdou na třídní schůzky a ptají se na prospěch 

nebo vůbec na chování svého dítěte ve škole. Potom jsou rodiče, který buď jsou 

pracovně vytížení nebo prostě se neptají. Takže s některýma rodičema komunikuju 

více, buď z toho důvodu, že já to potřebuju, to znamená, že je nějaký problém nebo 

z toho důvodu, že oni se chtějí jenom přesvědčit, že je něco v pořádku, což je ten 

nejlepší případ. A potom je ten střed, který tak nějak doufají, že se tomu dítěti daří 

vlastně na gymnáziu dobře. Že není potřeba nic řešit.   

 

Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Jako vyloženě třeba v předmětu ne. Měla jsem třeba kolegy, kteří se mě tak nějak 

snažili uvést do života školy. Ale že bych měla vyloženě mentora, to se říct nedá. 

Měli jsme pedagogickýho konzultanta minulý rok, ale to bylo takový nevyhovující. 
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On začal tady nějak působit v polovině roku, tuším nebo nějak tak. Vlastně byl 

dvakrát na mých hodinách se podívat. To znamená, já jsem to cítila tak trochu jako 

hospitaci, i když to nebylo, ale prostě nebylo to vyloženě, že by mi jako radil, jak to 

mám dělat a co. No a potom už jsem měla natolik práce na konci roku, že už jsem 

vlastně ty možnosti mít tohodle pomocníka nevyužívala. Ale učitele, který by mi 

pomáhal s výukou, to ani ne. Jak říkám, spíš tak mezi řečí mi radili kolegové jak by 

co mělo vypadat.  

 

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? 

 

Dobře. Je to individuální, na týhle škole je 50 učitelů, takže s každým si nevyjdete. 

Myslím, že to bylo příjemný. Já jsem, a ještě teďkon to cítím, ale už jsem s tím nějak 

smířená, problém byl asi ten, že jsou přece jenom ti kolegové starší, takže nemáte 

nějaké společné téma. To znamená, že to prostředí v rámci školy zůstává ryze 

pracovní. To mě tak nějak trošku trápilo. Protože prostě v rámci jiné práce máte 

možnost třeba pracovat s mladými lidmi a přece jenom tam je víc nějakých kontaktů, 

než jenom v rámci té práce. A tohle bylo opravdu od rána do večera maximálně 

pracovní témata. Tak to mě jako hodně mrzelo. Taky to, že jsem v rámci těch kolegů 

nenašla nějakou jako hodně spřízněnou duši. Mám samozřejmě kolegy, se kterýma si 

povídám, se kterými se cítím dobře, ale že bych tady měla kamarády, to ne. Takže to 

člověk cítí trochu jako takové ochuzení. (A když jste říkala, že jsou někteří Vaši 

kolegové starší, měla jste pocit, že Vás respektovali, když jste přišla jako mladá 

učitelka?) No, jedna kolegyně mi ukázala velký despekt v rámci konfliktu. To 

znamená, že ano i ne. Ale samozřejmě někteří ano a velmi tolerantně se ke mně 

chovali a snažili se mi pomáhat. No a někdy ne, no.  
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18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

To je těžký nějak vyjádřit. Nemůžu to nazvat nezdravým kolektivem. To ne. Spíš 

pozitivně bych to tak hodnotila. Ale asi jako všude jsou zde prostě nějaký dílčí spory. 

Tenhle si nepadne do oka s tímhle. Trošku cítím, že v rámci toho učitelskýho sboru 

se vytvářejí skupinky. Nebo takhle, ani se nevytvářejí, ale oni si řekli ti učitelé, že 

támhle je skupinka proti a tímhle je skupinka proti a oni jsou jiní, jo. Takže takhle mi 

to trošičku přijde, že se to tak jako skupinkuje v rámci nějakých myšlenek. Ale když 

se bavíte s těma lidma, tak zjistíte, že oni se vlastně zase tak neliší. Že je to tak uměle 

vytvořený. Ale není to vůbec špatný prostředí. Necítí se tam člověk nějak svázaný, 

nebo že nemůže říct, co si myslí. To vůbec ne.  

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

To bych řekla, že dobře. Od nejmenších úkonů: „Ukažte mi, jak se tohle kopíruje“ 

nebo jak funguje kopírka, k projektům. Myslím si, že jako tým jsou kolegové a snad 

i já, schopní jakoby dokázat spolupracovat a vytvářet něco novýho a něco 

zajímavýho. (Takže vytváříte pro žáky různé projekty?) No jo. Mohlo by to být 

samozřejmě lepší. Vždycky je tam prostě takový to bílo, který by se mohlo zaplnit. 

Ale já třeba osobně bych ráda spolupracovala s ostatníma kolegama na jiných věcech, 

třeba že bychom si sdíleli, ale ono to už funguje, že si sdílíme různý třeba výukový 

materiály nebo metody. To funguje. Ale že třeba bysme nějak se domluvili obecně, 

že bysme mohli udělat párové vyučování. Tohleto bysme chtěli vlastně zde 

realizovat. Nebo se domluvit na nějakých průsečíkách v rámci metody, to by bylo 

hrozně hezký a dobrý nějak vypilovat. Ale třeba z mý strany teďkon i na to prostě 

není čas. A to je problém, řekla bych, většiny kolegů. Jako byla by tam vůle, ale 

nezbývá ten čas ještě něco řešit. 
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Respondentka Dana  (OA Holešovice) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

29 let 

 

2. Jak dlouho učíte? 

 

Pokud jde o státní školu, tak teprv prvním rokem. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Jeden rok. 

 

4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano. 

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

No, za tři roky.  

 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

No, tak těch důvodů je hodně. Jednak teda to byla ta motivace taková ta negativní, že 

už jsem měla plný zuby toho být v businessu. Za tři roky. A chtěla jsem být víc 

v kontaktu s lidma, nechtěla jsem pořád jenom koukat do počítače. Baví mě na tom, 

že člověk může mít nějaký vliv na ty děti a taky i to, že v podstatě do značný míry je 



32 

 

sám sobě manažerem. Jo, jako že prostě ta výuka přece jenom je v jeho rukou a 

nemusí jenom do nekonečna poslouchat nějaký příkazy z venku. No a taky mě baví 

to, že člověk je trošku v pohybu, no. To je fajn. A nemusí se hrbit u počítače celej 

den. 

 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

Při absolvování praxe jako myslíte v rámci studia na vysoké škole? Vůbec, to ne.  

 

8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

No, tak člověk má ze začátku určitě samozřejmě velký iluze o tom, jak tady všichni 

budou úplně strašně natěšení na to, aby se něco novýho dozvěděli. Což tak úplně není, 

jo. Ale tak jako, já nevím, do nějakých 50, 60, 70 %, to takhle nedokážu říct, jo. Ale 

jako jo, do značný míry se shodovaly, až na to, že to nadšení těch studentů asi není 

takový, jaký by si člověk přál, aby bylo, no.   

 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

Ze začátku to pro mě byl problém, protože já jsem učila soukromě a to byly většinou 

90minutovky a do těch 45 minut se toho opravdu moc nevejde. Takže ze začátku ten 

čas si nějak rozvrhnout, to bylo docela těžký, no. (Takže Vaše jediné problémy byly 

s časem?) Vejít se do toho času, aby to mělo nějakou ucelenou formu, nějakou 

logickou strukturu v těch 45 minutách, to byl ten problém. Ale jinak, já jsem zvyklá 

si plánovat hodiny.  
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10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

No, tak samozřejmě máme nějaké administrativní povinnosti. Zapisovat známky, 

potom máme dozory. Od příštího roku budu vykonávat i funkci výchovného poradce. 

Ale to zatím teda ještě ne. Ale co se týče těch věcí mimo tu didaktickou rovinu, tak 

mě to samozřejmě obtěžuje, že jo. Nebaví mě to stát na dozoru. Člověk chce využít 

těch 10 minut k tomu, aby se, já nevím, napil, najedl, zašel si na záchod a ne, aby 

někde dozoroval na chodbě. Mě to přijde takové trochu nedůstojné. No a ta 

administrativa počítačová k tomu hold patří. To chápu, že to bez toho nejde. Ale že 

bych z toho byla nadšená, to nejsem. (Máte s tím nějaké problémy? Něco, co by 

jste nezvládla?) To ne. 

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

Mě docela překvapilo, že ty děti tady se k tomu staví jako k nejhoršímu odpadu, co 

se člověku může stát. Jako, že nejhorší hrůza, co se člověku může stát je dělat učitele. 

Že to je největší potupa. Což je potom hrozně těžký si u nich získávat nějaký respekt 

a uznání. Což si myslím, si ten učitel zaslouží, když oni mají takovéhle přesvědčení. 

Nevím, jak je to u veřejnosti. Já sama to vnímám jako velice záslužnou činnost. 

Myslím, že i dospělí lidé, spousta z nich to chápe, jako že to má určitou prestiž. A 

malé děti, se kterými jsem mluvila to také vnímaly jako prestižnější. Rozhodně víc 

než,  jak tihle středoškoláci. (A pro Vás osobně?) Pro mě osobně, nevím jestli úplně 

prestižní, ale určitě to je záslužná činnost a myslím, že to je důležitý, a že je dobře, 

že to někteří lidé dělají.  
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Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

No, ona je to hodně složitá, široká otázka. Já si myslím, že jakoby mám přirozenou 

autoritu už jenom prostě tím, že člověk je třeba vysokej. Ty fyzické rysy tomu hodně 

napomůžou. Já jsem zvolila možná až moc přátelský přístup, takže možná až zpětně 

třeba někde ta autorita trošičku začala pokulhávat. Když oni zjistili, že si dám říct. A 

oni to zkoušej, jak můžou. Takže ze začátku to bylo možná paradoxně lepší, než 

potom s některejma individuálníma případama později.  

 

13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

No, to byl takový docela velký oříšek, pro mě ze začátku, protože já jsem nějak 

vycházela sama ze sebe, že jsem vždycky měla hroznou touhu se něco učit. Že mě to 

hrozně bavilo. A teď tam prostě seděj ty děti, které to prostě ve většině případů fakt 

nebaví. A to teda ze začátku bylo hrozně těžký, přijít na to, co teda vlastně vymyslet. 

A ne vždycky se mi to daří dosud. Motivace, no. Určitě jim zdůrazňovat, k čemu jim 

to vlastně je dobrý. Já učím španělštinu teda, tak oni mi argumentují, že ta španělština 

je na nic, že musej umět anglicky. Potom nějaký zajímavý témata. Snažím se vybírat 

i nějak kontroverzní, třeba býčí zápasy a tak. No a samozřejmě, velice motivační jsou 

a většinou fungujou hry. Nesmějí být moc hloupé a jednoduché. V momentě, kdy to 

je moc triviální, tak se na Vás koukají, jako že jste spadla z višně. Ale hry fungujou 

docela dobře.   

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí?) 

 

Já to prostě řeším hodně jako, v podstatě takovým osobním apelem. Jako: „no prosím 

Tě, přece se budeme chovat jako dospělí lidi tak se, prosím tě, uklidni“. A snažím se 

je k tomu přesvědčit, že já je tam prostě nebudu kárat a nebudu je zapisovat do 
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třídnice, že tam nejsem od toho, abych byla policajt. A snažím se o ten partnerský 

přístup. Ale ne vždycky to jde, no. (A respektují tady ta Vaše rozhodnutí?) Jo, já 

bych řekla, že jo.  

 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

Já s rodiči nekomunikuji, vůbec. Vlastně jedna maminka mě jednou oslovila, přes 

email. Ptala se, jestli její syn je připravený a jak vidím jeho práci v hodině. Tak jsem 

jí odepsala. A vlastně od tý doby žádná komunikace neproběhla. Nejsem třídní učitel 

a zatím asi nebyly s tou španělštinou nějaký velký problémy. Ty rodiče, já nevím, já 

mám pocit, že i tak, co slyším od ostatních kolegů, že je to vlastně ani moc nezajímá. 

Že to neřešej. (Takže vyloženě problémové situace jste s nimi nezažila?) Ne, to ne. 

(A myslíte, že by ta komunikace s nimi měla být na nějaké lepší úrovni?) No, to 

já bych řekla, že oni asi především mají komunikovat s tím třídním učitelem a 

dokavaď asi není v tom předmětu nějaký problém, tak já myslím, že asi ne. Oni mají 

svých starostí dost.  

 

Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Ano, byla tady kolegyně, která mi pomohla hodně. Nicméně vlastně, trošku mě 

překvapilo, že vlastně ta její pozice toho tutora byla neoficiální. Ona se jí ujala. 

Dobrovolně. A nevím, možná že dostala nějakou instrukci zezhora, ale právě mě to 

trošku jako překvapilo, že to nebylo úplně organizovaný a spoustu věcí se se učila 

hodně za chodu. Trošičku mi to ze začátku dělalo problém. Jako co mám dělat, třeba 

známky. Třeba s těma známkama jsem ze začátku měla problém. Mně to přišlo ze 

začátku jako hroznej vopruz. (Jako hodnotit žáky?) Jo, jo. (A ta kolegyně, to byla 

kolegyně, co vyučovala taky španělský jazyk?) Jo, taky.  
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17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

 

Hrozně jsem byla mile překvapena. Jo, opravdu s respektem a velmi přátelsky. 

Spousta z nich mi rovnou navrhlo tykání. Atmosféra mezi učitelema je tady opravdu 

dobrá.  

 

18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

No, určitě jednoznačně pozitivně. Jako určitě, tady jsou dobrý vztahy, si myslím. 

Nebo nesetkala jsem se s ničím negativním.  

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

No, to je třeba taky, to co jsem měla očekávání trochu jiný. Že ta spolupráce bude 

jako intenzivnější. Jo, že tady prostě jsme, nebo já třeba ještě zatím tolik ne, ale 

spousta těch učitelů je asi přehlceno, různýma těma administrativníma, většina z nich 

jsou třídní, takže prostě na to fakt není čas. A není to nějak oficiálně organizovaný.  

Jo, takže je to spíš, že se tak někde chytíme na chodbě a řeknem si rychle něco, ale 

že bysme se nějak pravidelně třeba scházeli, k nějakejm poradám a tak, to tady moc 

neni. (Takže neplánujete třeba společné hodiny nebo nějaké společné programy 

pro děti?)  Ne, vůbec. 

 

Respondentka Eva (Gymnázium Na Pražačce) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

27 let. 

 



37 

 

2. Jak dlouho učíte? 

 

Tři roky. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Třetím rokem. 

 

4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano 

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

Hned 

 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

No, prostě jsem vždycky chtěla pracovat s mladýma lidma. A pak dělat to, co mě 

baví. Bavit se třeba o literatuře nebo dělat jazyk, s někým, koho to třeba taky 

potencionálně zajímá. 

 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

No, tak my jsme byli na různých základkách, tak tam to bylo prostě, vždycky jako 

nekázeň nebo, no většinou nekázeň, ale jinak žádné velké problémy to nebyly. Spíš 

na těch základkách, než na střední škole.  
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8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

No, docela jo. Jako tím, že teďka jsem na gymplu, tak je to tak, jak jsem to čekala. 

Prostě nejsou tady žádný velký problémy. Ti studenti jsou vstřícní, většinou. Milí, 

většinou. No, na těch základkách to bylo potom horší, no. Ale to jsem taky čekala, 

vlastně. Jo, takže se to shodovalo. Více, méně. (Takže Vás nic třeba nepříjemně 

nepřekvapilo?) No, čekala jsem, že budou problémy třeba s rodiči, což se jako 

potvrdilo, no. S některými je to prostě těžký. Ale, asi jsem to většinou čekala. Protože 

mamka je taky učitelka, takže jsem to znala.  

 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

No, já jsem teda už dlouhou dobu před tím učila v jazykovkách angličtinu. Nebo 

soukromě, takže jsem na to byla zvyklá plánovat. Takže angličtina byla bez 

problémů. Horší byla ta čeština. Na to ty přípravy prostě jsou dlouhý a náročný. Takže 

jsem tím trávila spoustu času a ještě nad tím trávím spoustu času. (Takže je to jen 

ten čas, který tomu věnujete a nebo i něco třeba při hodině?) No, většinou ne. 

Většinou jsem to tak nějak promyslela, že jsme to stihli, ale jako stane se, že toho 

třeba naplánuju víc a pak to nestihnem. Doděláváme to někdy jindy. Nebo začnou mít 

otázky a už nestihnem vůbec nic, co jsem si naplánovala. Ale většinou to nějak tak 

jako vyjde.  

 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

No, teď vidíte, jak to tady vypadá, zítra je rodičák, takže pořád, jsem třídní, takže 

vyplňuju výkazy, vyplňuju elektronický výkazy, řeším omluvenky, řeším tady teďka 

známky, hlásím ty známky, píšu rodičům, prostě řeším s kolegama něco, řeším 

výměnu, takže píšu různý žádosti někam, jo, takže je toho moc. Ta didaktická část mi 
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přijde prostě minimální, oproti tý administrativě. Je to zvláštní, ale je to tak no. (A 

máte s tím nějaký problém?) No, nemám s tím problém, ale není na to čas. Že teďka 

třeba mám volnou hodinu, tak to dělám v tý volný hodině, ale jinak to dělám prostě 

po práci. O přestávce se nic nestihne a v těch volnejch hodinách někdo chodí pořád a 

něco chce. Takže prostě, musím to dělat po práci, no.  

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

No, musím říct, že když jako řeknu někomu, že učím na gymplu, tak je to ještě dobrý. 

Ale když bych asi říkala, že učím prostě někde na učňáku nebo tak, všichni se budou 

podivovat, že žiju, ještě. No, jak kde, asi. Většinou, jako nesetkala jsem se s tím, že 

by tím někdo opovrhoval nebo tak. Většinou to, docela si myslím, působí dobře. 

Třeba když to řeknu u doktorů, že učím na gymplu, tak jako vidím, že se se mnou 

začnou bavit trochu jako líp. (A pro Vás osobně, máte pocit, že to je prestižní 

povolání?) Hm, myslím, že ne, no. Nebo, já nevím, no. Myslím si, že lidi chápou, že 

to je důležitý, ale prostě není to zaplacený a není to ani jako oceněný, třeba od těch 

rodičů nebo tak.  

 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

No, někdy je to pořád ještě obtížný. Ale, fakt, pokud si to člověk nějak nepokazí úplně 

hnedka ze začátku, tak to docela, si myslím, jde. Nebo pokud nepřijde nějaký žák, 

který vyloženě to narušuje. Tak to neni tak hrozný. Protože tam člověk má tu 

přirozenou autoritu, že jo, že před nima stojí a jako trošku jinde, než jsou oni. Ale je 

jako těžký ji získat hnedka na začátku. Potom to udržení už docela jde, když člověk 

s nima nějak jedná jako na rovinu, ale ze začátku je to těžký, no. Nevím jak a jestli se 

mi to vůbec povedlo.  
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13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

No, v angličtině to jde samo, docela. Většinou jako vědí, že to budou potřebovat. Tam 

nějaký autentický materiály, to vždycky funguje. V češtině, no jak s kým, no. 

Většinou fungujou prostě nějaký taky aktuální třeba články, třeba o pravopise nebo 

současní spisovatelé, třeba občas nějaký úryvek. Nebo hodně se jich ptám na jejich 

názory, co si o tom myslí. Ono prostě motivovat středověkou literaturou je docela 

těžký. Ale tak, nějak to tak vztáhnout na ně, co si o tom myslí, třeba. No a jestli jsem 

je motivovala, to taky teda nevím.   

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí?) 

 

No, já teda musím říct, že moc s tím ještě nemám zkušenost. Že, musím zatím říct, že 

je to docela v pohodě. Že většinou v tý třídě si prostě promluvím s tím studentem, 

prostě mu řeknu, že takhle ne teda, a že jakoby by to měl zlepšit a většinou to zatím 

fungovalo, no. Samozřejmě důtky a takový dávám taky, ale zatím žádný velký 

problém jsme neměli, kázeňskej. Tak doufám, že to přežiju bez toho. (A respektovali 

žáci Vaše rozhodnutí?) No, takhle když s nima člověk mluví z očí do očí, tak se tváří 

většinou, že jo. Co potom říkaj, to nevím. Ale jo, když jsem prostě řekla: „Nebudete 

házet věci z okna“, tak už se to nikdy nestalo. Třeba.  

 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

Tak píšem si mailem, voláme si jenom minimálně a někdy je to těžký, no prostě. 

Někteří rodiče jsou vstřícní a chápou to a někteří prostě si stěžujou na blbosti. (Takže 

nějaké problémy jste s rodiči zažila?) Jo, ale já se tak snažím většinou být na ně 

milá. Ale potom je to těžký někdy no. (A v čem myslíte, že je ten problém?) No, 

většinou, co jsem teda zažila, že maj jako to svý dítě jako na piedestalu, prostě. A 
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jakmile mají pocit, že se k němu někdo nechová dobře nebo třeba tak, jak by si 

představovali nebo mu dává horší známky, než oni by si představovali, tak najednou 

je s tím problém. 

 

Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Oficiálně ne, nebo nevím, jestli to bylo, ale pomáhali mi z kabinetu kolegové. No, ti 

se mě tak ujali. A potom, že jo, z toho předmětu jak mám češtinu, tak ty další 

češtinářky mi taky pomáhaly. Většinou, že tak pomáhali, koho jsem se zrovna zeptala, 

tak mi nějak pomohl. Ale, že by mi byl někdo přidělenej, to nebyl. 

 

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

 

Jo, já myslím, že to bylo fajn. Hodně z nich mi nabídlo tykání hnedka. Tak to bylo 

dobrý. Ale někdy jsem si přišla trošku jako, že je obtěžuju. Že oni mají práci, 

samozřejmě, a já jsem chtěla vědět tohle a kam mám tohle dát a co mám napsat. Tak 

někdy to bylo takový, že tak jako odsekli třeba nebo tak. (A měla jste pocit, že Vás 

respektovali?) No jako osobně ke mně, asi jo. Nevím, jak se jako bavili mezi sebou. 

Třeba když to slyším, teď tady máme taky novýho kolegu, tak když někdy slyším, 

když tady není, jak třeba se o něm vyjadřujou, tak si říkám: „Ježiš, co říkali o mně“. 

Ale jako jo, většinou je to profesionální. Ne vždycky teda, ale myslím, že se snaží, 

většinou 

 

18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

Já si myslím, že jo, že většinou to funguje, si myslím, v pořádku. Že se bavíme 

s většinou kolegů a dělaj se i takový různý jako sezení, třeba po rodičáku nebo v létě 
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a tak. Nebo výjezdní zasedání, třeba. Myslím si, že to funguje docela v pohodě. 

Samozřejmě, člověk nemůže vycházet s každým, že jo.  

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

No, to záleží fakt konkrétně. Třeba tady v kabinetě kolegové nebo kolegyně mi 

vždycky pomůže, podá mi pracovní listy, co potřebuju, najde všechno. Ale tak jako 

někdy se taky stane, že třeba řeknu: „Jo, nemáte náhodou tohle“ a oni řeknou „No, já 

nevím zrovna kde to mám“ nebo tak. Takže, záleží asi konkrétně na tý osobě. Ale 

byla jsem zvyklá z jazykovky, že ta spolupráce fungovala líp. Jo, že jsme prostě 

sdíleli materiály a tak. To tady moc ne. (A třeba nějaké společné vyučovací hodiny 

nebo program pro děti to neplánujete?) Myslím si, že ne. Teda hodně teďka jsou 

tady hospitace, že chodíme i na vzájemný, bychom měli chodit a dívat se, inspirovat 

se ostatními kolegy, ale něco takovýho nevím o tom, že by se něco takovýho 

plánovalo. 

 

Respondentka Frída (SŠ Náhorní) 

Identifikační otázky: 

1. Kolik Vám je let? 

 

26 let. 

 

2. Jak dlouho učíte? 

 

Dva roky. 

 

3. Jak dlouho učíte na Vaší současné škole? 

 

Dva roky. 
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4. Je tato škola Vaší první? 

 

Ano, je.  

 

5. Za jak dlouho po absolvování VŠ jste se začal/a věnovat učitelské profesi? 

 

Hned, v červenci jsem vystudovala a od září jsem začala. 

 

Okruh Příprava k profesi učitele: 

6. Z jakého důvodu jste si vybral/a povolání učitele jako svojí profesi? 

 

Protože mě vždycky bavila jako práce s dětma a s mladýma lidma. Já jsem dělala 

vlastně od sedmnácti let tábory, jako že jsem vymýšlela ty celotáborový hry a 

organizovala jsem tábory a dělám to dodneška. Takže asi proto. A baví mě prostě 

jakoby ten pocit, když někoho něco naučí člověk, no. Takový ten pocit 

sebeuspokojení, když někoho něco naučím. 

 

7. Setkal/a jste se při absolvování praxe v rámci studia s nějakými pedagogickými 

problémy? 

 

Asi ne. Já jsem měla super praxi. My jsme dělali praxi, všichni jsme byli na 

obchodkách, já jsem byla na Vinohradský obchodní akademii a měla jsem super 

takovou tu uvádějící učitelku nebo tu vedoucí praxe, řekněme. A jako problém nebyl 

žádnej. Nebyl. Jo, nejdřív jsem byla na násleších, jo, takže jsem se podívala, jak ona 

to dělá a každou tu hodinu se mnou vždycky rozebírala. Třeba mi i poradila, jako jak 

by si to představovala ona, abych něco nevynechala. I studenti byli fajn. Byla tam na 

každý tý hodině se mnou a pak to se mnou rozebrala, co se jí líbilo, nelíbilo. Ta praxe 

byla super. 
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8. Do jaké míry se shodovaly Vaše představy o tomto povolání s následnou 

realitou? 

 

Asi 100%. Jsem si to takhle představovala. (A nic Vás nepřekvapilo třeba 

negativně nebo pozitivně?) No, jako negativně právě ne. Já bych řekla, že pozitivně. 

Jako šla jsem do toho s tím, že nebudu se všema vycházet, a zase ne že bych vycházela 

úplně se všema, ale jako to se stane opravdu jako minimálně, že si s někým jakoby 

nesednu nebo přímo s nějakou celou skupinou, že bych tam chodila jako nerada.  

 

9. Jak se Vám dařilo ze začátku plánovat hodiny? (Měl/a jste s tím nějaké 

problémy?) 

 

No, špatně. Jako nestihla jsem to většinou, to co jsem si naplánovala, tak se moc nedá 

stihnout. Protože člověk se rozpovídá, že jo. Obzvlášť, když zkouší nebo chce prostě 

nějak trošku opakovat. Tak to už skoro vůbec nic nestihne z toho výkladu. Takže 

jakoby spíš jsem si toho vždycky připravila moc a musela jsem pospíchat. No, jenom 

asi v tomhle jsem měla problém. Že to časově člověk ze začátku nedokázal 

odhadnout, kolik se toho dá stihnout. Jenom s tím časovým rozvržením.   

 

10. Jaké další činnosti  (mimo didaktických)  na škole vykonáváte a jak se s nimi 

vypořádáváte? 

 

Tak jsem třídní, jednak. Tak s tím souvisí spousta věcí. Prostě, musí se řešit spousta 

výchovných problémů s těma dětma, takže prostě s rodičema. Člověk je pořád 

v kontaktu, volá si je do školy, řeší se výchovný komise, výchovný opatření a tak. A 

jinak se zapojujeme do různých soutěží, třeba do finanční gramotnosti, takže to 

člověk trošku připravuje, jakoby ty děti. Ale jinak, že bych tam vedla třeba nějaký 

divadelní kroužek nebo tak, to ne. (A třeba nějaká administrativa nebo něco 

takového?) Dělám zápisy z porad. Když máme porady, tak já dělám zápisy z porad. 
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A takový hlouposti typu, že máme permanentky do bazénu a já to prostě 

vyúčtovávám. Jinak nic závratnýho. Ale s tím třídnictvím je spousta, jako 

administrativa. (A to Vám nedělá žádné problémy?) Tak jako já jsem třídní až letos 

a ze začátku to je, jako nebudu lhát, to jsem z toho byla jako negativně překvapená, 

kolik je s tím té administrativy. Jo, že jsem opravdu první dva, tři měsíce ležela 

v papírech, vždycky po pracovní době nebo po tý přímý vyučovací činnosti. Ale jinak 

teď už je to v pořádku. Člověk se to naučí, jako v tom chodit. Aby to nějak stíhal.  

 

11. Jaký je Váš názor na prestiž učitelské profese? 

 

Já bych řekla, že se to jakoby liší, jak to říct jako kulantně, co do sociální skupiny. Já 

si myslím, že jako ty lidi, co jsou trošku víc vzdělaní, tak tu prestiž jakoby dokážou 

ocenit. Ale když člověk narazí na prostě nějakou sociální vrstvu trošku slabší, no 

prostě lidi, který sami tomu vzdělání nepřikládaj důležitost, no tak tam učitel 

samozřejmě není prestižní povolání. Takže jako neřekla bych prostě jako vcelku, že 

učitelé nemaj prestiž nebo maj prestiž. (A pro Vás osobně, jak to vidíte Vy?) Jako 

jestli já si myslím, že učitelství je prestižní povolání? Moc ne, upřímně. To myslím, 

že moc ne. Že jako je to hlavně tím, že prostě vidím ve svým okolí, že učitele dělá 

spousta lidí, kteří by je dělat neměli. Co do vzdělání a co do svých schopností. A toho, 

jak plní ty povinnosti, který maj. Jo, řekla bych, že to docela shazujou prostě někteří 

kolegové. Tu prestiž toho povolání.  

 

Okruh Žáci a Rodiče: 

12. Jak pro Vás bylo obtížné získat si autoritu mezi žáky? 

 

Kupodivu asi jako vůbec. Než jsem začla učit, tak mi radili, že jo, rodiče a kamarádi: 

„Jako musíš začít přísně a pak se dá vždycky jako polevit“, což já jsem nechtěla dělat. 

Protože myslím, že by mi to nebylo přirozený. Takže jsem tam šla prostě přirozeně, 

tak jak se chovám normálně. S tím že, jasně, zachovávat si odstup. Já jim třeba i 
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vykám, protože mám pocit, vzhledem k tomu věku, protože já jsem od některých 

třeba o pět let, od těch nejstarších, samozřejmě. Od některých víc. Ale tak myslím, že 

jakoby to vykání docela tam zabezpečí takový vzájemný respekt, že i oni vidí, že je 

jakoby prostě respektuju nebo beru jako sobě rovný, tak se k ním snažím i chovat. 

Nějak nechovat se prostě nadřazeně a dávat nějak najevo, že já tam nějakou větší 

moc. A mně přijde, že oni to prostě dokážou ocenit. Myslím si, že autoritu rozhodně 

mám. Ale ne jakoby vybudovanou nějak, že bych pouštěla hrůzu nebo tak. Spíš když 

vidí, že člověk je prostě spravedlivej, chová se k nim prostě partnersky, tak oni jako 

tu autoritu jsou schopní respektovat.  

 

13. Jak se Vám dařilo motivovat žáky k učení? 

 

Hm, míň než bych chtěla. Jako pro ně prostě není ta škola na prvním místě, jo. Přijde 

mi, že na ně moc nezabírá skoro nic, upřímně. Jako oni třeba poslouchají v těch 

hodinách, já to na nich vidím, že prostě vnímaj, píšou si, že je to i zajímá, že to na 

nich vidíte. Ale pak se jich na to zeptám prostě za týden, za dva u zkoušení a oni to 

prostě neví. Protože se prostě průběžně neučí. Já teda většinu písemek dopředu 

hlásím, z čeho to bude, aspoň téma a kdy bude. Tak na to se dokážou celkem naučit. 

Ne samozřejmě všichni, ale prostě tak, ale že by nějaký průběžný učení, to ne. Takže 

s tou motivací bych řekla, že je to prostě těžký. Oni se možná tak před maturitou 

dokážou trošku vzchopit, ale jinak průběžně moc ne.   

 

14. Jak se Vám dařilo řešit kázeňské přestupky? (Respektovali žáci Vaše 

rozhodnutí?) 

 

Jako já jsem řešila asi jenom dva problémy. Jako přímo co se týkaly mě, ve výuce, že 

jsem tam měla dvě jako problémový děti nebo jak to nazvat. A to se mi jako moc 

nedařilo řešit, ale to byly fakt extrémní případy. Jo, že na ty byl prostě každej krátkej. 

Ty prostě museli vyhodit ze školy, protože se prostě nedali ukočírovat. Co si myslím, 
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že jako funguje nebo co se mi osvědčilo, nenechat se vytočit. Prostě když se člověka 

snaží rozčílit, tak prostě pořád reagovat s úsměvem na tváři. Třeba ironicky, klidně, 

ale aby viděli, že mě nevytočí. A ono je to prostě přestane bavit, mi přijde. Ale jinak, 

jako já jsem moc žádný kázeňský problémy nikdy neřešila. Pak jenom tyhlety dva 

studenty, ale to byly tak extrémní případy, že prostě s těma si neporadil nikdo. (A 

máte pocit, že ti žáci respektují Vaše rozhodnutí?) No, jo. Ono jim moc nic jiného 

nezbývá. Když nad tím tak přemýšlím. Ale jo, respektují. Jako nesmlouvaj. Jako že 

bych něco řekla a oni mě přemlouvali. To ne. 

 

15. Jak probíhala Vaše komunikace s rodiči? (Zažili jste s nimi nějaké 

problematické situace?) 

 

Já bych řekla, že jako fakt dobře. I ty rodiče, se kterýma řeším ty problémy. To že 

prostě děti nechodí a maj neomluvený hodiny nebo moc chybí, jo, jsou drzí, třeba. 

Tak jako zatím a to fakt klepu upřímně, to uznali ty rodiče a jakoby spolupracujou. 

Takže jako jo, zatím ta komunikace je super. Mluvím o těch rodičích těch  žáků z mojí 

třídy. Jinak jakože s těma jinýma jsem nikdy vlastně nic ani jako neřešila. Když přijde 

nějaký rodič, ne jako si stěžovat, ale prostě zeptat se, proč ten jeho synáček má pětku, 

no tak mu prostě člověk ukáže ty písemky a on to musí jako uznat, no. Takže jo, ta 

komunikace s rodiči byla zatím vždycky dobrá. (Takže jste neměla zatím žádný 

problém s rodičema?) Jako jo, ale to není až tak jako jejich vina, jo. Třeba jsem měla 

nebo mám pořád, holčinu, která má rozvedený rodiče a ti spolu nekomunikujou a 

prostě hází špínu jeden na druhého, tudíž se mě snažili zatáhnout i do takových svých, 

jako tady těch bojů, takže prostě telefonovali mi, bombardovali mě prostě div ne, 

abych s nima šla na sociálku, svědčit proti tomu druhýmu. Jo, tak to bylo nepříjemný. 

Ale jinak ani ne.  
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Okruh Škola: 

16. Byl na škole někdo, kdo Vám po nástupu pomáhal, zaučoval Vás? (Pokud ano, 

kdo?)  

 

Jako přímo nějaký uvádějící učitel mi přidělený nebyl. Jedna moje kolegyně, taková 

stará, si tu funkci jako dobrovolně sama vzala. Aniž bych se jí o to prosila. Musím 

říct, že jako snažila se mi pomoct, že mi třeba prostě půjčila svoje přípravy a nebo 

jakoby písemky, prostě. Já jsem teda toho moc nevyužila, upřímně. Já si to jakoby 

radši vytvářím sama. Ale ta se mně jako snažila pomoct. Byla mi třeba jednou 

v hodině, na náslechu a pak to se mnou rozebrala. No a potom máme, že jo, jakoby 

předsedkyně předmětový komise. Jedna moje kolegyně je předsedkyní těch 

ekonomických předmětů. Tak ne, že by mě nějak systematicky jakoby školila, ale na 

cokoliv jsem se jí zeptala, tak s tím mi poradila, no. Takže tak jako nesystematicky, 

ale jako pomáhali, no. (A ti lidé, kteří Vám pomáhaj učí ty samé předměty, jako 

Vy?) Jo.  

 

17. Jak se k Vám na začátku chovali Vaši kolegové? (Respektovali Vás?) 

 

Nejdřív tak jako podezíravě, si myslím. Protože, že jo, mladá úplně, já mám všechny 

kolegy strašně starší nebo aspoň z těch ekonomů. Jo třeba, jsou tam i mladí další 

kolegové, ale učí jiný předměty. Tak jako tak podezíravě. I si myslím, že to bylo tak 

trošku způsobený tím, že jsem jakoby jim přebrala trošku jejich úvazek. Že tam prostě 

třeba neměla jedna učitelka aprobaci na ekonomický předměty a při tom je učila. Tak 

ředitelka přijala mě, protože na to tu aprobaci mám. Tak já jsem jí to jakoby přebrala. 

No, ale jako velice brzo jakoby poznali, že prostě jsem schopná, a že nejsem jako 

zákeřná nebo jo. Že jim tam prostě člověk nechtěl uškodit a jakoby se už pak ke mně 

chovali dobře. Chovaj pořád. Vycházíme spolu dobře. Ale jako úplně ze začátku 

rozhodně to jako mládí, bych řekla, že je trošku jako negativně ovlivnilo. Že prostě 

byli takoví podezíraví. Jako co umím, no. 
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18. Jak by jste okomentoval/a klima Vašeho školního sboru? 

 

Hm, to je těžký. Tak jako nejsou tam přímo špatný vztahy, to vůbec ne. Ale tak není 

všechno růžový. Jo, jsou tam prostě i nějaký jako problémy, ale nic otevřenýho Nic 

jako že by tam byly nějaký boje, vysloveně. Trošku jako bojujeme někdy s vedením. 

Nebo bojujeme, stěžujeme si. Na jejich přístup nebo nelíbí se nám všechno, co vedení 

jako vymyslí nebo co po nás chce. Ale jakoby obecně dobrý klima. Obecně jo. Ale 

tak není prostě všechno ideální.  

 

19. Jak u Vás na škole funguje spolupráce mezi učiteli? 

 

Jako já bych řekla, že dobře. Nebo aspoň já mám zatím samý jako pozitivní 

zkušenosti. Že když prostě někoho poprosím, co není až tak můj obor. Teď jsem třeba 

měla v předmětu obchodní korespondence téma anglická obchodní korespondence. 

No a to já jako moc neovládám, tak prostě poprosím angličtináře, on mi k tomu něco 

jakoby zpracoval. Nebo na nějakejch jako mimoškolních akcích, bych řekla, že je 

hodně dobrá spolupráce. Že prostě jsou ti učitelé ochotní třeba vzít mi mojí třídu na 

nějakou exkurzi. Já bych řekla, že ta spolupráce je tam dobrá. Nikdy jsem se nesetkala 

s něčím, že by mi někdo jako nevyšel vztříct nebo nepomohl nebo nechtěl 

spolupracovat. (A děláte něco jako třeba společné hodiny nebo nějaký programy 

pro děti?) Jakoby občas jo, ale je to jako spíš výjimečně. Že třeba právě tady s tou 

mojí kolegyní, tak děláme něco jako trošku víc interaktivního, že propojíme ekonomii 

a účetnictví, jo. Ale jako málo. Asi míň, než by se mělo. Ono se to moc nedá stíhat, 

jo. Člověk si to třeba i vymyslí, ale prostě, hned se dostanete prostě do skluzu, že jo. 

Jako určitě by to bylo lepší, ale moc to nestíháme. 

 


