
 

 

 

Příloha č. 1 - rozhovory 

 
1. Rozhovor - Judita 

Takže první otázka: Jak dlouho tvá tvoje učitelská praxe? 

„Od 93. roku, tím že tam byla přestávka na mateřskou jednou půl roku, ale to se do praxe započítává, 

takže 22 let.“ 

 jaká byla tvoje motivace stát se učitelkou? 

„Pro mě to bylo tak trochu z nouze, protože jsem po gymnáziu neměla úplně přesnou a jasnou představu, 

co chci dělat. Vybírala jsem si ze tří takových možností, v podstatě upřímně jako nejmenší zlo 

pedagogickou fakultu. Také jsem zažila jako dítě úžasnou paní učitelku, kterou jsem úplně milovala, takže 

díky ní jsem také učitelkou.“ 

 Jaké byly další možnosti? 

„Toho studia?“ 

„Ano“ 

„Mno, chtěla jsem být sociální pracovnice, což byla jediná škola v republice velice preferovaná, že se 

dostávaly tři děti z kraje, což jsem tušila, že by mi zřejmě nevyšlo. Mno a pak jsem také ulítla na 

zemědělskou fakultu, protože tatínek byl ze zemědělské rodiny a byl rozhodnutím velmi potěšen, ale taky 

mě zklamal, když jsem teda řekla za 14 dnů, že teda na zemědělku radši ne. Jsem ráda, že to tak 

dopadlo.“ 

A vy jste mohli dávat jenom jednu přihlášku? 

„Jednu.“ 

Aha, tak to děkuji. 

Jaká byla tvoje očekávání od profese učitelky? 

„Měla jsem očekávání, která jsem viděla z pozice dítěte paní učitelku jako paní úžasnou, která všechno ví 

a se vším si poradí. Jako nějaké úplné očekávání jsem neměla, byla to pro mě prostě možnost, pro kterou 

jsem se rozhodla a chtěla jsem to vyzkoušet. Ani jsem nebyla přesvědčena, že to budu dělat do smrti – 

prostě to byla možnost. Někdo to má jako toužebné přání od dětství, tak ja jsem to opravdu volila jako 

jednu z možností, kam se dostat na vysokou školu po gymnáziu. Není to můj sen dítěte být paní učitelkou.“ 

A  jaký byl tvůj sen? 

„Chtěla jsem pracovat se zvířaty v čemž teda profese učitelky je dost podobná. Chtěla jsem pracovat 

v zoologické zahradě, potom jsem chtěla být myslivec nebo ochránce přírody. Ale to je ovlivněno tím, že 

jsem vyrostla v hájovně, takže jsem měla k přírodě vztah. Tatínek byl myslivec, takže mi to asi svým 

způsobem předal. Pak jsem také chtěla být veterinářkou, jenže článek o úmrtí psa, kterého léčil veterinář, 

mě naprosto dostal – to bych tedy nezvládala, že by mi tam ty zvířata umírala, ale to byl můj sen.“ 

Jak hodnotíš profesní přípravu – vysokou školu? 

„ Nehodnotím ji úplně skvěle, protože podle jako mých zkušenosti, prostě to učitelování někdo v sobě má 

a někdo nemá. Považuji se do té skupiny, že já to v sobě mám, ale nemyslím si, že bych to měla díky 

vysoké školy nebo vzdělání. Myslím si, že to v sobě člověk obsahuje nebo neobsahuje – nějaký 

temperament, nějakou aktivitu, nějaký vztah k lidem, k dětem. Myslím si, že bych byla dost podobná 



 

 

 

učitelka i s gymnáziem. Dřív to bylo, že holky šly učit hned po gymplu a nebyl to problém. Dnes je to 

samozřejmě problém. Tak to vysokoškolské vzdělání mě připravilo po stránce teoretické mnohem tak, že 

jsem to neupotřebila a ta realita byla tak odlišná od té teorie, že stejně si tam člověk musel poradit 

nějakým způsobem sám.“ 

Takže teorie a praxe vidíš jako velký problém? 

„Ano, velký problém.“ 

Vidíš možnost v nějakém dovzdělávání? Uplatňuješ to? 

„Určitě ta odbornost. Tím, že jsem na prvním stupni, tak vlastně to je takový základ. Dovzdělávání, co se 

týče odbornosti, vědomostí jako např. v zeměpise, kde se to pořád mění, tak tam určitě musí studovat 

daleko víc. Já jsem byla mnohokrát na seminářů vzdělání učitelů, ale vybírám si semináře spíše týkající 

se chování dětí, psychologických a pedagogických náhledů, spíše postupů nebo didaktických, než přímo 

co se týče jednotlivých předmětů a učiva. Něco ano, ale je to spíše v menšině proti tomu, co si vybírám já. 

V dovzdělávání hledám také psychohygienickou pomoc pro sebe, protože považuju za důležité se z toho 

neunavit a nezbláznit se.“ 

Jak probíhaly tvoje první profesní začátky? 

„První roky velice hezky. Nastoupila jsem na malou školu, kde pracovala moje spolužačka, velice 

nadšená a aktivní. První stupeň byl na zvláštní budově a postupně se tam dostaly samé mladé učitelky. 

Vzpomínám na to jako na nejlepší období, ohromně nás to bavilo, byli jsme na jedné lodi, co se týče chutí 

do práce a různých akcí mimo školu, které jsme dělali i s rodiči i s dětmi. Toto první moje období bylo 

plné aktivity a bavilo mě to.“ 

Pociťuješ nějaké změny po těch prvních letech? 

„Pociťuji únavu a ztrátu elánu nejenom jako co se týče mého těla, ale mám pocit, že se hodně mění i typy 

a požadavky rodičů a trošku se mění i ty děti. V samotných dětech nevidím tak zásadní rozdíl, jako vidím 

ohromný rozdíl v práci nebo v přístupu rodičů ke škole a v tom jak teda se školou spolupracují či spíše 

nespolupracují.“ 

Uvažovala jsi někdy o změně profese? 

„Uvažovala, ale spíš jsem s tím flirtovala z důvodu zájmu o sociální práci, než že bych byla tak 

vyčerpaná, že bych s tím chtěla přestat. Už jsem si ale řekla ve svých 45 letech, že si nejsem jistá, jestli do 

důchodu s tím starým tělem a opotřebovanými nervy jsem toto povolání schopná dělat.“ 

Jak bys to řešila? 

„Řešila bych to až tak, že bych si našla nějakou jinou práci a pak teprve bych teda nějakým způsobem 

ukončila tuto, ale bez práce bych s tím nesekla. Zatím se tak cítím, může se stát, že se něco někde přihodí, 

a že se to změní. Ale představa, že půjdu před 70. narozeninami ještě do práce a budu kočírovat takhle 

rozjeté děti a takhle náročné rodiče, to si nedovedu představit. Teď třeba ten věk, musím říci, že mi 

přináší klady v tom, že jsem starší než ti rodiče a můžu zdůraznit, že mám nějaké zkušenosti a mám 

profesionální vhled. Když jsem byla mladá holka, tak jsem byla s těmi rodiči jakoby se zkušenostmi stejně 

a řekla bych, že je to taková psychická pomůcka, tím, že jsem starší.“ 

Ještě se zeptám, musím to nějak jinak zformulovat: ty jsi vlastně školu měnila, neměnila jsi profesi,  

ale působiště. Mohla bys to nějak zreflektovat, v čem ti to třeba pomohlo? Je to moc osobní? 



 

 

 

„Je to osobní, ale nevadí mi to. Vystřídala jsem tři školy. Jednu, kterou nám zrušilo město, která byla 

báječná, a dělali jsme alternativní školství v tom, že jsme využívali osnovy obecné školy, což tady byla 

jediná škola ve městě. Tzv. škola hrou. Tím, že jsme měli opravdu dobrý tým a byli jsme mladší a bavilo 

nás to a rodiče si nás vybírali a dávali tam děti záměrně. To bylo báječné období. Pak jsme se sloučili se 

základní školou na Liščím kopci a tam jsem učila 10 let, ale oba kolektivy se dobře nesžily a osobní 

problémy s kolegyní mě dohnaly k tomu, že jsem přešla na jinou školu, kde se cítím dobře. Jsem 

plnohodnotný člen učitelského sboru, mám tam i přátele, rozumíme si, je to sice více pracovní, než osobní 

vztahy, ale vyhovuje mi to.“ 

Změna pro tebe byla tedy přínosem? 

„Ano, určitě.“ 

Považuješ učitelskou profesi za stresovou? 

„Ano, za velmi stresovou. Mám na starosti děti a jejich bezpečí a zdraví. Toto je pro mě ten nejmenší 

stres. Paradoxně větší stres je setkávání s nespokojenými, náročnými rodiči. Vlastně je to také trošku o 

osobním životě, neboť jsem neustále pod nějakým sledováním. Nejsem anonymní osoba ve městě, vnímám 

to, že jsem pedagog a měla bych se určitým způsobem chovat a občas to poruším, ale nejsem úplně nad 

věcí.“ 

Mohla bys uvést nějaký konkrétní příklad? 

„ Třeba když si jdeme někde sednout a šla bych se zpěvy večer domů, tak druhý den si budu trhat vlasy a 

bude mi to nepříjemné, že by mě mohl někdo vidět, co si řekne atd.…není to jakože by to bylo nejhorší na 

tom, ale ta práce s rodiči – pokud nejsme na jedné vlně, tak je to to nejnáročnější.“ 

Čili ty žáky nevnímáš samy o sobě jako takovou zátěž, ale spíš ty rodiče. Dovedla bys říct taky něco 

konkrétního k tomu? Ty jsi mluvila o tom, že když rodiče mají jiné požadavky nebo vidí to dítě 

jinak než ty? 

„Dneska to považuju tak, že děti mají v rodinách naprosto mimořádné a výsadní postavení a mnohé 

rodiny se přizpůsobují svým dětem, prostě žijí podle dětí. Není to tak, jak to bylo dříve, že rodiče 

vychovávali děti a děti poslouchali a žili život, který určili rodiče a dneska – neříkám, že všude – ale 

v mnoha rodinách je to tak, že se rodiče natolik obětují a věnují svým dětem, že ty děti vládnou těm 

rodinám. Pokud ty rodiny takhle fungují, tak vytváří pro ty děti sice bezpečné prostředí a rozhodně 

rozvíjející, ale pouze v tom, co to dítě chce. Pokud přijde do školy, narazí na určité požadavky a nároky 

školy, kde musí dělat i to, co to dítě nechce nebo co nemá oblíbené, nebo co mu třeba nejde. Zde je takový 

střet v tom, že dříve jsem s rodiči spolupracovala a domlouvali jsme se, jak tomu dítěti pomoct a dneska 

se ho rodiče přijdou zastat a zlobí se na školu, že to škola anebo učitelka dělá špatně. Ale je to o nějakých 

pravidlech o nějakém dodržování. Je to pro mě náročné, je to střet, který mi vadí.“ 

Takže vidíš problém v té výchově ze strany rodičů a že škola se dostává do jiného postavení, než 

byla v minulosti. 

„Ano, to já teda prožívám velmi zásadně.“ 

Ještě jsi mluvila o tom učitelském kolektivu/sboru. To se teda pro tebe změnilo a nevnímáš to jako 

stresové. Jak jsi to prožívala předtím v minulé škole? 



 

 

 

„V minule škole jsem cítila určitou soutěživost, neochotu, dodržovat stejná pravidla a nepovyšovat se. 

Pro mě je důležité mít v práci lidi kolem sebe, kteří nemusí být přátelé, ale mají určité společenské 

chování a tam se mi to nedařilo.“ 

Jak to vnímáš teď? 

„Teď to vnímám tak, že dodržujeme ty základní formy slušného chování a dokonce tam mám i přátele a je 

jich hodně. Považuju si jejich práci a většinou to dělají podobně, domluvíme se, necítím tam žádnou 

soutěživost či nadřazené chování, respektujeme se. I pan ředitel je nám nakloněn a podporuje nás 

v různých aktivitách i mimo vyučování.“ 

Dostáváš se do nějakých konkrétních stresových situací? 

„Napadají mě běžné situace, že se děti např. zraní nebo že má přijít rodič s nějakým požadavkem 

k vyřízení. Mám špatný pocit, když se vyučovací hodina nepovede. Když cíl, který si kladu, se nesplní a 

úplně to vybouchne. Asi ale nejvíce o bezpečnost dětí, aby odešli živí a zdraví. To je můj cíl. Né, jestli 

něco umí nebo neumí, hlavně aby odešli domu zdraví.“ 

Máš pocit, že se tohle změnilo za dobu tvého působení? 

„Mno, nevím, jestli to je dobou nebo mnou. Ale na začátku mé praxe  jsem začleňovala jeden rozměr a to 

byl mateřský, opatrovnický, kdy jsem s těma dětma prožívala osobní starosti a problémy a mnoho dětí 

bylo zanedbaných bez domácí péče a to jsem měla takové pnutí na začátku, že já jim to musím nahradit 

nebo doplnit a toto teď nemám, což je změna. Chovám se více jako profesionál, já jsem učitel, já 

zastupuju pro to dítě vnější svět a né rodinu. První prostředí, kam se vydávají bez rodičů, kde jsou celé 

dopoledne sami za sebe. Používáme pravidla a dohody a snažím se, aby to bylo srozumitelné, abychom se 

tak chovali všichni, aby tomu rozuměli a pokud to poruší, tak o tom mluvíme nebo jsou nějaké sankce. 

Zastupuju vnější svět. Nelezu už tolik do detailu, myslím, že to není už tolik potřeba, že díky tomu, že ty 

děti jsou opečovávané hodně, tak už to není potřeba. Dříve to bylo více potřeba, maminky byly více 

upracované a měla jsem potřebu – možná to bylo i věkem, nevím – jako v té škole být jejich kamarádka, 

byla jsem také mladá, tak jako jim nakloněná duše. Dneska již cítím spíš reprezentaci jiného prostředí, se 

kterým se setkávají jakoby v uvozovkách ten „svět“. Že jako jdou do světa, když jdou do školy. Že jsou 

tam už sami a že jsou i zodpovědní za to, co.. „ 

Jak bojuješ obecně vůči stresu, co ti pomáhá? Jak se odreagováváš? 

„Za prvé: dovzdělávám se. Navštěvuji tyhle kurzy nebo ve škole podporuji, když nám pán ředitel chce 

dopřát nějaké vzdělání, tak si říkáme právě o tyto psychohygienické pomůcky. Mám prostě vyzkoušené a 

pomůže mi, když se z toho můžu vymluvit. Nechci zatěžovat manžela, tak nejlépe v práci s kolegyní. Právě 

že tady mám tu výhodu v tom, že tady jsou nějaké uši, které jsou ochotné mě vyslechnout a poradit nebo 

stačí i jen vyslechnout. To je pro mě asi nejdůležitější ventilek. Kdybych na to byla sama a nemohla o tom 

mluvit, hodně špatně by se mi žilo. Za druhé: můj ventil je ten můj druhý svět, že mám rodinu a 

domácnost, a že to tady nějak funguje nějakým způsobem. Nemám jen ten pracovní svět, ale i další 

prostředí. Mám naštěstí i koníčky a ty teda taky. Na stres mám já nejradši tu protiváhu tu pohodu. 

Nepoužívám moc velké meditace. To hození do klidu – chtěla bych se tomu dopracovat - ale moje nejlepší 

pomůcka je u kafe si popovídat s kolegyněmi.“ 

Takže odreagováváš se teda hlavně tím, že o tom si můžeš s někým popovídat. 



 

 

 

„Ano, nevím, jestli je to málo, ale takhle to je no. Nechci tím zatěžovat rodinu. Samozřejmě, že mnohdy 

přijedu domů a mám pořád ten problém v hlavě, ale tak třeba ho stručně řeknu manželovi, anebo kdybys 

byla doma ty, tak ho řeknu asi tobě. Ale nechci si to úplně tahat domů.“ 

Takže se to snažíš vyřešit hned ve škole, tím že si o tom popovídáš s kolegyněmi/kamarádkami a 

většinou to tím ze sebe takto dostaneš. 

„Ano, přesně tak. Ještě by pomohla svižná procházka po venku. „ 

Nemáš třeba problém s tím, že na to myslíš při té procházce? 

„Ano, myslím, ale tím jak dýchám, tak to zpracovávám.“ 

Víš, které postupy používají tvojí kolegové? 

„Moje kolegyně si po náročné situaci koupí něco na sebe. Již má několik nových oblečků na jaro a 

botičky naposledy. Nebo jedna kolegyně sportem. Další si to zase nosí domů a topí se v tom, je z toho 

nešťastná. Jiná kolegyně jízdou na kole nebo těžkou fyzickou aktivitou zvýšeným adrenalinem.“ 

Pokud zažíváš stres nejenom pracovní, jak se s ním vypořádáš mimo školu v běžném životě? 

„Tak ta procházka nebo se pohádám s někým. Mnohdy bych potřebovala únik z toho prostředí, odejít ven 

nebo aspoň do jiné místnosti něco dělat. Někdy tak, že to odnese někdo jiný, třeba seřvu Martina. Přijdu 

v napětí domů a jdou mě všichni na nervy i přesto, že nedělají žádné zásadní věci. To tam k tomu možná 

přidej, to si člověk ani neuvědomí, ale je to tak. Mno a potom to, co dělám ráda. Ráda si čtu, tupě se 

koukám na televizi, seriály. Hrozně si u toho odpočinu, vypnu myšlenky. Divadlo, zpěv, to jsou takové 

činnosti, které jsou vzácné, a mám to ráda, to mě nabije. Když je nějaká situace a zpívá se, nebo kafe 

s kolegyní. Sprcha a voda. Také něco dobrého sním, jídlo je ventilek.“ 

Měla jsi toho někdy opravdu hodně? Zažila jsi momenty, že jsi třeba uvažovala o tom odchodu 

z práce? 

„Zažila jsem období, kdy jsem chodila do práce, že už ráno jdu nerada do práce. Byl těchto období 

několik, bývá to už ke konci školního roku. Taky se mi už stalo, že některé děti mi byly nesympatické, že 

jsem to musela zvládat tak, aby to na mě nepoznali. Byť se tomu opravdu dost vyhýbám, teď mě možná 

pomáhá i to, že k nim nemám tak vřelý vztah – neprožívám to, nevyzvídám a neřeším to, co mě už nepatří 

a patří do rodiny. Někdy taky vidím dítě, jež by mohlo být v hlavě šikovné, díky tomu, že rodina o něj 

nedbá, tak je zanedbané. To je ale už úděl rodiny, to já už nespasím. Dříve, na začátku kariéry bych to 

dělala, že bych se s ním doučovala, maminku bych obtěžovala a vysvětlovala, že bych to dělala za ní po 

odpoledni, ale to už teď teda nedělám. Ale ty období, že jsem toho měla plné zuby, byly. Je to nepříjemné, 

že když už ráno vstanu a už vím, že se mi už nechce do školy, do práce, ale jako je to asi jen únava nebo je 

to období, kdy jim to nejde, nebo nejsme naladěni jako na stejno. Já do nich něco cpu a oni to neslyší 

nebo zlobí více než obvykle. Je z toho člověk takový – má to člověk zapotřebí nebo kdo to má vydržet?“ 

Takže to bylo teda zaviněné spíše těmi dětmi než kolegy? 

„Já si myslím, že to je ten rozdíl v těch dvou školách, že ty období jsem měla i tady na té škole, ale to bylo 

dětma, ale úžasné je, že právě po obědě odpoledne na to téma můžeš zavtipkovat nebo prostě jenom ze 

sebe vypustit „ty mi šly na nervy“ a jakoby tu máš to ucho. Kdyžto na tom Liščáku jsem byla jako 

neschopná učitelka, když mi ta práce nešla. Ty kolegyně mi řekly, jak jim to ale jde. Oni mi neřekly: 

„hele, nám to taky dnes nešlo“ anebo „my máme taky hajzlíka, nic si z toho nedělej“ ale řekli mi: „to já 



 

 

 

jsem měla úžasné děcka“. A to prostě s tím souvisí, že odcházím unavenější a že jsem asi neschopná, když 

mi to dnes nešlo, když ty ostatní ti řeknou :“áále, prosím tě, zasmějeme se něčemu že jo“. Naštěstí ta 

kolegyně má takový dar, černý humor, leccos shodí a zasmějeme se tomu a je to lepší.“ 

Konzultuješ někdy s kolegyněmi postupy? Předáváte si je? Sdílíte? 

„Spíš než jako předávání je to sdílení. Řeknou mi, co mají vyzkoušené, co udělali a s čím mají zkušenosti. 

Tady v tomto kolektivu jo.“ 

p: ještě bych se vrátila ještě k rodičům. Tohle také nějak konzultujete? 

„Ano, podobně jako konzultace o dětech. Nikdy ale nevíš, jak to dopadne, každý rodič je jiný. Také je 

důležité, pokud máme nějaký spor s rodiči nebo schůzku, kde se jako moc necítíme. Tak máme tady 

pracovnici preventistku a výchovného poradce a také schopnou zástupkyni, kteří by mě přišli podpořit.“ 

Takže tam cítíš podporu zázemí ze strany školy? 

„Ano, využila jsem toho několikrát. Ta výchovná poradkyně, nebo když jsme měli ještě psycholožku, že 

semnou a s rodiči a dítětem pracovala. Byla neutrální mluvčí na té schůzce a opakovala, co jsem řekla a 

neutralizovala rodiče.“ 

Napadá tě něco, co by ti mohlo pomoct? Třeba teoreticky? I to, co by se nedalo splnit? 

„Třeba teď myslíme s kolegyní, že by nám pomohla přednáška p. doktorky Veselé, kterou jsme několikrát 

měli ve škole. Podává velice jednoduché instrukce a způsoby řešení naprosto prakticky a až jako 

pragmaticky. Vrací se k tomu základu, nehledá k tomu nic komplikovaného a ohromně je paní doktorka 

vtipná. Takže to je pro nás takový balzám, tu bychom si zase přáli, aby ji pán ředitel pozval, protože je 

pro nás léčivá. Není to jen naše, ale má to takto většina učitelů. Rodiče mají své povinnosti stejně jako 

učitelé. Máme dělat jen ty svoje povinnosti a nijak si to nedělat složité, protože to není potřeba.“ 

 

2. Rozhovor – Andrea 

 

Takže ještě jednou, učitelská praxe jsi říkala…. 

„ 22 let, z toho 6 let mateřská.“ 

Takže tvoje motivace, říkala jsi o tvém dědečkovi žejo a že už od mala. 

„ Ano“ 

Takže další možnosti… 

„Dědeček chtěl, abych dělala na dráze.“ 

Tvoje očekávání, jaké bylo? 

„Že jsem chtěla pracovat s dětma, něco je naučit, povídat si s nimi.“ 

Odborná příprava? 

„Co se týče těch vědomostí a znalostí, takže to bylo v pořádku, ale chyběly spíše ty praktické dovednosti a 

vlastně jak se změnilo i období po 89tém, tak v tom školství byly velké změny, tak jakoby i díky tomu, že 

jsme se tolik neseznámili až z těmi novými metodami a učili jsme se jednu metodu čtení a s těma novými 

trendy to tam ještě nedorazilo na vysoké školy.“ 

Tu motivaci ještě můžeš rozebrat o dědovi? 



 

 

 

„Jednak mě to bavilo s dětma, pak mě samozřejmě bavilo organizovat něco a měla jsem dědu, který byl 

učitel. A jak už jsem zmínila, chtěl, abych pracovala na dráze, protože vlaky budou jezdit pořád. A nechtěl 

moc, abych učila, protože zažil, co museli dělat v 50. letech ti učitelé, kdy se braly lidové kurzy ruštiny a 

musel počítat ve vesnici kdo má kolik dobytka a musel dělat různé politické akce. Dokonce vstoupil do 

komunistické strany, protože jinak by musel jít pracovat až někam na frýdlantsko, takže chápu, že z toho 

nadšený nebyl. Ale já jsem k němu jezdila a měl tam i takové ty plakáty velké s písmenky, tak jsem si to 

vždycky rozložila na okna, tam jsem si hrála na paní učitelku a zmiňovala jsem i první pokusy na 

pískovišti. Poučovat děti…takže od mala se mi to líbilo. Je pravda, že jak ses ptala, jestli jsem chtěla dělat 

něco jiného, tak v první třídě několik měsíců jsem měla období, že jsem chtěla být kosmonautka. Protože 

zrovna Renek startoval do vesmíru.“ 

Takže to očekávání od profese teda? 

„Očekávala jsem, že budu s dětmi a bude mi s nimi dobře.“ 

Takže si s nimi budeš povídat atd..? 

„ Ano povídat, něco je naučím, někam třeba pojedeme. Můžu ještě dodat, že je to daleko více o té 

výchově. Ty děti, jak jsou vedené, tak daleko více. Já bych řekla, že minimálně tak 50% té práce je 

výchova, práce s tou třídou, kolektivem. A podíl toho učení je daleko menší, než třeba ze začátku. Dnes 

jsou ty děti vedeny hodně individuálně.“ 

Tak ještě tu odbornou přípravu prosím. 

„Ta odborná příprava, co se týče vědomostí, tak to bylo v pořádku, ale ty praktické dovednosti 

nedostačovaly. Zmiňovala jsem se, že největší zkušenost byla asi pro každého vlastní děti.“ 

Jaké byly profesní začátky? 

„Tak já jsem začínala učit na druhém stupni, protože nebylo místo dva roky. Takže jsem učila opravdu 

vše, němčinu i to, co jsem neměla vystudované samozřejmě. Neměla jsem rodinu. Bezdětný učitel měl 

daleko více času na ty děti, já jsem s nimi jezdila i o víkendech na školní chalupu a pořád jsem něco 

vymýšlela a tvořila. To je jakoby výhoda, že jsem neměla vlastní rodinu. Ale neměla jsem praktické 

zkušenosti s rodičovstvím. Takže v tomhle to bylo jednoduché. Já jsem ze začátku byla spokojena. 

Přestože jsem byla elév, tak ti rodiče si nedovolili to, co si dovolí ke mně dneska. Takže v tomto to bylo 

jednodušší a děti byly nadšené a mě to bavilo taky.“ 

Tys tam ještě zmiňovala, že tys byla ještě mladá učitelka mezi těma staršíma? 

„Ano, to byla velká výhoda. Jak se říkalo ošklivě o starých strukturách – ony nebyly špatné, to vůbec ne – 

tam se mi učilo dobře. Dnes to už chápu v mém věku. Ale jako mladá jsem měla výhodu, že jsem k nim 

měla generačně blíž a také to nadšení a děti mi nevadily. Tam vlastně učily tenkrát paní učitelky, které 

učily ještě mě, tak některé byly už takové zapšklé, ale některé fajn. Ale to mládí byla taková devíza 

k dobru.“ 

Jaké byly změny po prvních letech? 

„Pociťuji samozřejmé změny, jednak jsme se bavili o tom respektování těmi rodiči, že je to samozřejmě 

daleko dnes horší, jak je vše dnes hodně otevřené. Myslím si, že to naše školství je právě tak otevřené a 

rodiče mají neustálou potřebu do toho zasahovat. Protože každý chodil do školy, takže si myslím, že jsme 

jedna z profesí, kterým národ radí nejvíce. Takže v tom je velká změna. Potom jsou děti daleko méně 



 

 

 

připravené na práci ve třídě. Jsou vedeni hodně individualisticky, ve školkách je opravdu nesmí nutit 

něco dodělat, když nechtějí. Bylo to náročné :“mě se to nechce dělat, mě už to nebaví a musím to dělat a 

je to blbost a to je pro prťata atd..“ – ty děti nejsou zvyklé, že když jim něco nejde, tak se prostě musí do 

toho zakousnout a zkoušet to, a když to nejde tak od toho odejdou a ve škole to už nejde.“ 

Bavili jsme se i o tom, že jestli jsou děti vedené i taky takhle z domu? 

„Některé ano a to mi přijde klíčové, že některé děti mají naučené, že když kňuknou nebo když se jim 

nechce, tak to rodiče tak zařídí, že to omluví a pak nemusí a někteří rodiče – není jich mnoho – ty děti 

opravdu vedou a že se musí naučit překonávat ty překážky a zpětně se to těm dětem vrátí. Prostě vědí, že 

to udělají, a že když to nejde, tak se s tím nějak poperou.“ 

Uvažovala jsi někdy o změně profese? 

„Začínám o tom uvažovat, sice žádnou konkrétní představu nemám, ale nemluvím jenom za sebe, jelikož 

máme obavy z rušení těch speciálních škol, že vůbec nevíme, co nás čeká. Měli jsme představu, že s dětmi 

přijdou i učitelé a že třeba s nimi budou individuálně pracovat, což bohužel asi nebude. Mám z toho 

obavy, nechci říct stres. Neumím si to představit, jak to bude a jak to bude fungovat. Pokud to bude 

neúnosné, člověk by asi musel změnit povolání. Už tady máme některé paní učitelky, které zažily 

vyčerpání, že musely opravdu zůstat doma. Takže pak by to člověk asi musel řešit.“ 

Abych navázala na tvoji profesní historii..že jsi vlastně měnila školu a kde jsi začínala učit? Můžeš 

mi o tom něco říct? 

„Začínala jsem učit na druhém stupni dva roky v Turnově, potom jsem se vdala. Tady jsem učila asi tři 

roky na prvním, potom jsem šla 6 let na mateřskou a po mateřské jsem se vrátila a ten první rok jsem 

učila na zkrácený úvazek, tak to bylo fajn, zase na druhém stupni, protože na prvním stupni nebylo místo. 

Posledních 10-11 let učím na prvním stupni. Pak jsme se bavili o tom klimatu na škole…takže tady jsem 

spokojená, protože si vycházíme hodně vstříc. Nezažila jsem tady žádné naschvály, nebo že by se někdo 

choval vůči mě ošklivě, ale na té předcházející škole jsem to zažila. Měla jsem i takové jedno období, kde 

mi tam nebylo moc dobře.“ 

A byl to jakoby ten důvod, proč jsi tu školu měnila? 

„Důvod byl takový, že se tam hodně střetávaly dvě skupiny přístupu k dětem ale i k životu. Jak ti lidi o 

sobě uvažovali a žili a to se pak promítalo i v uvažování o těch dětech a v tomhle mi nebylo dobře. Pán 

ředitel byl taky hodně zpátečnický, hodně se bál do něčeho nového a byl nejistý. A třeba tu nejistotu řešil 

tak, že něco zakázal, nechtěl o tom mluvit. V tomto mi nebylo dobře. Když mi bylo 40, určité věci mi 

začaly vadit a už jsem v tom nechtěla dál být a zůstávat až do důchodu. Potom přišla nabídka nečekaně a 

já si v tu chvíli řekla, že prostě musím jít, spokojená nejsem a možná by ta nabídka už příště nepřišla, tak 

jsem udělala změnu a nelituju toho.“ 

Také jsi mluvila o fyzickém vyčerpání, že ano? 

„Tady uvádím srovnání ze začátku a jak je to dnes. Není to jen můj pocit, že po té 40tce ty fyzické a 

psychické síly začínají odcházet a člověk už tolik nevydrží. Na tu regeneraci je potřeba více času, přesto 

je zase bonus ta delší praxe, to je velký bonus. Ale člověk pracuje více efektivně, energii umí cíleně 

nasměrovat, ale někdy energie chybí. Je pravda, že ta práce je čím dál těžší.“ 

Povíš mi o konkrétních situacích? 



 

 

 

„Dva případy, které mě napadly. Když je problém ve třídě a člověk je na ně sám, že by bylo lepší, kdyby 

tam byl nějaký asistent nebo volný člověk na budově školy, který když se něco děje, tak by byl ochotný 

přijít a pomoct třeba jen ty děti hlídat. Ono to může být jen úraz, kdy člověk něco řeší a mezitím další děti 

tam jenom někde běhají. Nebo když s nima někam jdeme, když někdo něco zapomene, něco se prostě stane 

a ty děti okamžitě brečí, ale je tam 20 dalších a nemůžeme je tam někde nechat a odejít s jedním. Určitě 

bych přivítala, kdyby na tu třídu byl nějaký asistent, už i na tu běžnou třídu. A potom jsem zmiňovala tu 

komunikaci ze strany rodičů. Já to mám tak spočítáno na 10%, že 2 z 20 jsou problémoví, nerespektují 

naše soukromí, nerespektují naše kompetence a snaží se do toho zasahovat. Tohle je pro mě velmi 

stresující.“ 

Takže abych to mohla rozvést. Ty už nedáváš tel. číslo rodičům..? 

„Už nedávám rodičům číslo. Fungovalo to, ale pak začali volat o víkendu v 8 hodin večer. Pro mě to bylo 

velmi nepříjemné, jednak člověk moc toho nevyřeší, už má v hlavě něco jiného a nedokáže se vrátit do té 

situace. Jednak mám větší děti, snažím se nejvíc práce udělat ve škole. Snažím si to nenosit domu a 

oddělit to. Přiznám se, že ani nechci, ať moje děti doma něco tvořily do školy. To by bylo spíše 

zajímavější se zeptat jich. Myslím, že jsou tím trošku poznamenaní, že je maminka paní učitelka. Přestože 

se snažím, aby to bylo co nejmíň, ale asi to úplně nejde vyloučit. Takže se snažím práci a rodinu 

oddělovat.“ 

Děkuji. Jak bojuješ proti stresu? 

„Mě pomáhá pobyt v přírodě, sport, prostě úplně vypnout. Já aktivně moc nežiju. Večer si s manželem 

povídáme, koukáme na televizi. Má práci, kde on se potřebuje vymluvit. Takže jen to, že mu jen 

naslouchám, protože já moc mluvit nechci, takže se to takhle doplňuje. Kromě domácích prací, koníčky 

moc nemám.“ 

Ty jsi vlastně zmiňovala tu situaci, kdy jsi ještě neměla děti, že se to vlastně tím rodinným životem 

změnilo, že nemáš čas ani na tu přípravu do té školy… 

„Ano a ani sílu. Dříve jsem dělala a vyráběla pracovní listy atd..ale prostě jsem unavená. V 10 hodin 

spím.“ 

Jaké postupy proti stresu používají kolegové? 

„Hlavně se z toho vypovídat. To uvolnění, emoce, že si spolu zanadáváme, že nás někdo vyslechne. To 

pomáhá. Uvítala bych nějaké odborné vedení a pracovat na sobě v téhle oblasti, aby se člověka určité 

věci nedotýkaly a dokázal se nad to více povznést. Takže spíše na tom obědě si takhle popovídáme, nebo 

když se někdy sejdeme a jsou lidi, s kterýma ty vztahy už máme na tolik blízké, že už opravdu hovoříme o 

osobních niterních věcech, třeba co nás trápí. Nejsou to nějaké hluboké rozhovory, spíše nadlehčené.“ 

A co školení? 

„Měli jsme výborné školení na komunikaci s rodiči. Něco na děti s adhad – to zas tak objevné nebylo. Ale 

přímo na syndrom vyhoření nebo jak pracovat se stresem, to se přiznám, že jsem ani nebyla. Tady je to 

totiž tak, že ono ty školení bývají organizované centrem vzdělávání pro učitele. Buď se jezdí někam na 

školení třeba 1-2 učitelé. U nás to je tak, že většinou pan ředitel, když sežene někoho dobrého, tak ho 

pozve k nám a můžeme to absolvovat jako celý pedagogický sbor. Takže u nás na škole spíše jde touhle 



 

 

 

cestou. Z naší strany je po tomhle poptávka. Jsme unavenější ve středním věku, a jak se ta práce stěžuje, 

rádi bychom to uvítali.“ 

Jaká je role toho prostředníka? Pomůže školní psycholog? 

„Určitě to pomůže. Měla jsem ale problém při jednom případu. Člověk by to měl být nezávislý. Ten 

prostředník byl spíše na straně rodičů a byl dost empatický. Trošku jsem si tam přišla hloupě. Myslím si, 

že někdy by ti rodiče měli jasně slyšet odkud kam. Také o těch kompetencích, co je kompetence paní 

učitelky a do čeho by ji neměli zasahovat. I tady by se ty hranice měly vymezit. Tam z toho rozhovoru 

jsem ten pocit neměla a nebylo mi v tom až moc příjemně.“ 

Co by mohlo pomoct při řešení? 

„Personální řešení – aby byli asistenti - více asistentů. Možná i legislativně. Nemyslím zrovna u mě ve 

třídě, ale jsou státy, kde je třeba možné vyloučit žáka z vyučování, který cíleně dlouhodobě narušuje 

výuku. Někde je to možné, tak to by si myslím hodně pomohlo. Pomohlo by to nekázni, nemuselo by se to 

ani často praktikovat, ale jen to vědomí, že tady tahle možnost, toto opatření tady je. To by pomohlo 

hlavně učitelům na druhém stupni.“ 

Takže dát jim do ruky nějaký nástroj? 

„Ano, to už je represe že ano, ale jsou země, kde jsou děti opravdu vyloučené a než přijdou rodiče, musejí 

se postarat, aby to učivo uměli, jsou z toho přezkoušené. Teď jak jsem byla na Maltě, tak nějaká 

kolumbijka zmiňovala, že byla vyloučena ze školy, jelikož mluvila špatně o paní učitelce. To by určitě 

pomohlo. Nějaké sebepoznávací kurzy taky, jak na sobě pracovat. Relaxační techniky atd..to bych taky 

uvítala.“ 

Ještě teda mě k tomu napadlo, jestli máš pocit, že ten učitel je v tom takový…že nemáte v ruce 

žádný nástroj…. 

„No nemáme, to není názor, ale faktum. V naší zemi je těchto prostředků velmi málo. Taky si myslím, že 

to podle toho v těch školách tak i vypadá. Jak jsem byla na té Maltě, tak už jenom to, že když přišel žák 

pozdě do třídy, tak se musel dovolit, jestli může vstoupit a pokud učitel řekl, že ne, tak musel odejít a přijít 

až na další blok. Tak jsem nad tím přemýšlela a tak mě došlo, že uvažuju úplně jinak. Tam jde o to, že tam 

sedí studenti, kteří si to zaplatili nebo se chtějí něco naučit a o ty jde. A on je vlastně ruší, tím že přišel 

pozdě. Ne kvůli tomu, že přišel pozdě a jestli tam může nebo ne. Ale je to z pozice práv toho, který ty 

pravidla dodržuje. U nás mě přijde, že se na to díváme z pozice toho, který ty pravidla porušuje. A to je 

jakoby obrovský rozdíl a to je celkově ve společnosti a ve školství. Možná ti, co porušují ty pravidla, více 

křičí.“ 

Tak jestli to můžu shrnout, tak vlastně nejvíce stresující pro tebe jsou ty situace s dětmi, když jsi 

chvíli pryč a nevíš, co se tam děje nebo nějaký úraz nebo tak, to je stresující. Vlastně nemáš 

možnost postarat se o velký počet dětí a zároveň konflikty s rodiči. Můžeš mi prosím zopakovat 

konkrétní obtíže, které jsi s rodiči řešila? 

„Ano, mám dvě maminky, s kterými nevycházím a mám s nimi takové konfliktní situace. Ta jedna vlastně 

zamlčovala určité skutečnosti o tom dítěti a to dítě se chovalo zřejmě s projevy ADHD a ona ho neustále 

bránila. I třeba po dlouhých peripetiích s ním byla v poradně, tak skutečně lživě vypovídala o tom, co jí 

tam ta pracovnice říkala, takže pro mě to bylo hrozně vysilující, takže já jsem musela po každém vyšetření 



 

 

 

volat na to pracoviště a pokud tam byl souhlas, že mě můžou ty informace dát, tak v té poradně to je 

jasné, tak mi je dali. A bylo to hrozně časově náročné. Potom tam byly ještě neshody s otcem. Takže jsem 

musela jednat s otcem zvlášť a matkou zvlášť. Dokonce se sociální pracovnicí, protože jí prostě lhala, že 

semnou spolupracuje na zákazu styku dítěte s otcem, což prostě nebyla pravda, což to bylo další sezení. 

Takže to bylo časově náročné, než jsme se něčemu dobrali. Jakoby kdykoliv chci s ní řešit konkrétní 

situaci, tak ona začne mluvit o jiné situaci, třeba o úplně mimoškolní. Dokonce tady v družině pozorovala, 

jak se chovají ostatní děti a pokoušela se tady dělat nějaké vyšetřování, takže to bylo velmi náročné. 

Pak tady mám tu druhou maminku, která si tedy sehnala moje telefonní číslo a taky mi volala jednou 

pozdě večer a jednou odpoledne a něco tam na mě křičela do telefonu, protože určitou situaci dítě doma 

jinak převyprávělo, než to bylo ve skutečnosti. Takže to bylo pro mě asi nejhorší, protože to mě v mém 

volném čase zasáhlo a jsem na to hodně citlivá. Zasáhlo mi to do mého osobního času.“ 

Bavili jsme se pak vlastně o těch kompetencích, tys říkala, že rodič má…. 

„Ano, rodič má určitou kompetenci a neuznává ty naše kompetence. To jsem vlastně ještě říkala ten 

případ, když nám na školení ta jedna paní hezky pojmenovala, že rodiče mají pravdu a došlo mi, že nemá 

cenu ztrácet energii tím, že budeme popírat tu jejich pravdu, jak se to dítě chová doma. Že pravdu 

můžeme říct ano, že věřím tomu, že doma se chová takhle. Ale já jsem viděla to a to, ve škole se stalo to a 

to a budeme řešit to, co jsem viděla já.“ 

Takže jsme se vlastně bavili o tom rozdělení těch kompetencí, že rodič to má takhle doma a ty to 

máš ve škole a problém s tím, aby to respektovali nebo uznali. Vlastně jak se s nimi domlouváš, 

jsme tam ještě řešili, když je nějaká taková situace, tak jak to pak konkrétně řešíš v komunikaci 

s tím rodičem? 

„Tak já to řeším s těmi dětmi, protože ty děti jsou malí. Jako těch situací, které jsem musela řešit s rodiči, 

těch bylo málo. Většinou nějakou domluvou v rámci schůzek, sešli jsme se a popisovala jsem, co se děje. 

Musím říct naopak, že rodiče přijdou se zeptat, ale jako slušně. Já je k tomu nabádám na třídních 

schůzkách, když něco vám není jasné, když děti něco povídají, přijďte a vyjasníme si to. Děti zkouší, že to 

bylo jinak, a že všichni dostali poznámku atd. Jsou třeba na druhou stranu rodiče, kteří se ptají, že jim je 

to divné a přijdou se zeptat, jak to vlastně bylo, tak si to vyjasníme. A oni řeknou, že jim to bylo už divné a 

to já oceňuji, že těm rodičům to stojí za ten čas, že chtějí přijít na tu pravdu a ty děti se vlastně naučí, že 

se z těch průšvihů nevylžou. Ti rodiče je vedou k přímému jednání, že se k tomu postaví čelem, takže mám 

i takové zkušenosti.“ 

Ještě mě napadá, že jsi říkala, když jsi začínala jako učitelka, tak jsi měla pocit, že tě rodiče více 

respektují než teď. 

„Ano, to určitě, to bylo tou dobou. Respektovali mě více. Ani si už nevzpomínám, že bych něco řešila, i 

když jsem mívala takové divoké děti nebo že jsme třeba řešili šikanu, jak oběť, tak ty agresory. Ale prostě 

se pozvali rodiče, oznámilo se jim, jak proběhlo šetření a ty rodiče to přijali jako fakt, nediskutovali o 

tom. Dnes jsou i případy, že skutečně se radí s právníky, to jsem teda ještě nezažila, ale z doslechu nebo 

jako vím, že to tak někdy je.“ 

Ještě se zeptám, jak jsi říkala, že jsi měla tu krizi, jestli mi to můžeš takhle říct… 



 

 

 

„No tak to jsem měla před rokem, když jsem učila prvňáky. Byli hodně divocí, nepřipravení na to, že by 

měli sedět, držet tužku a psát. Takže s tou divokostí jsem měla problém a potom teda tu jednu maminku, 

protože hošík potřeboval odbornou péči a ona se tím bránila. Byl takovým spouštěčem řady konfliktů v té 

třídě, takže z toho jsem byla hodně unavená. Ta první třída byla hodně náročná. Ani ne tak na to, co se 

děti mají naučit, ale na to, aby byli z nich školáci.“ 

Takže ten přestup ze školky do školy byl náročný i pro tebe… 

„ Ano, ano.“ 

„ Víš co, ale s tím asistentem by mě zajímalo…teda upřímně, jestli by sis dovedla představit, že bys tam 

měla asistenta, s kterým si nebudeš rozumět. Jako ti asistenti to má své výhody i nevýhody. Já jsem to 

zažila. Potom tam mít člověka přiděleného z pracáku nebo někoho, koho to nebaví, protože tam je 

z donucení nebo z nouze. A o tu práci tak nestojí nebo stojí, je to nějaký učitel, který má jiné myšlení, než 

ty a pro něj to budeš dělat blbě nebo ti do toho bude nějak zasahovat, to je prostě komplikace.“ 

„Ale vem si tady, když se vybírali u nás ti asistenti, tak ti učitelé si o tom mohli rozhodnout.“ 

„Tady jo, ale všude to tak určitě není.“ 

„To je pravda, já jsem nad tím přemýšlela, jak to tady fungovalo, že prostě ty asistentky jsou skvělé a že i 

ty učitelky si je vybraly.“ 

„Ale vybraly si je, protože věděly, že ředitel na to dbal a že on i přemýšlel fyzicky, že chtěl přijmout jen 

krásné asistentky. Tohle byl mužský pohled. Ale třeba paní učitelce se to nelíbilo, že měl takové 

mačostické řeči. A ještě jak jsme měli s Laskonkou ten sraz, tak ona dělá funkci ve škole, tam je teď mega 

škola, ta ohromná ale nemají tam zas tolik dětí 600-700 děti a sběr všeho možného. A říkala, že mají 

psycholožku a že je strašně šťastná, že ji mají. A říkám: „a co tam dělá? My nezažili, že bychom byli 

nadšeni“. Ona je úplně skvělá, ona dělá s dětmi programy ve třídě, že tam je šikana nebo to, je to taky 

dar, že to někdo přirozeně umí, a to se určitě taky teda vy byste se měli učit takovýhle nějaký ty…“ 

Hele my teďka máme předmět Školní psychologie, ale já tam teďka nebudu, ale z první hodiny 

jsem byla nadšená, protože to bylo fajn, ale minule mě to takhle nebavilo, ale to je jedno a bylo to 

zrovna z praxe. A zrovna tam říkala, že ten psycholog/psycholožka prostě nějak stavěný, třeba teda 

Radka, jestli to můžu říct, tak ona je podle mě spíše na individuální a že prostě neumí práci 

s kolektivem a je dobrá na komunikaci mezi pár lidmi a že to umí dobře. Na tohle musí být člověk 

extrovert, jít do toho, chodit do těch tříd a dělat aktivity, chodit po škole, mít tak minimálně půl 

úvazek, aby to bylo k něčemu, jinak je to k ničemu. A prostě zapojovat se a trvá to 2-3 roky, než se 

to nějak sedne. Potřebuje to nějakou dobu. První 3 roky je ten psycholog tam na prd, protože jen 

pozoruje. 

„Ale tady tahle právě, že tam v Hradci mají organizaci jmenující se Domino a že to bylo právě na tuhle 

krizovou intervenci do těch kolektivů, drogy, šikana prostě všechno. Ale že je rozpustili, že to nebudou 

platit. Že dříve takhle vyjížděli, že ve 2-3 lidech. Ale že z toho byla úplně na prášky. A říkala: Já je 

opravdu sleduju, já s nimi komunikuju. Oni byli schopni za jedno odpoledne mi dát tady dotazník, 

vyplněný a vyhodnocený. Oni za jedno půl dne strávené s dětmi věděli, kdo je a kde jsou, kdo je skrytý, 

kdo je to a to. Byla z toho paf. Jedna z těch ženských tam teď dělá, a že dělá dopoledne takhle s dětmi co 

je potřeba a odpoledne, že za ní chodí rodiče s dětmi na individuální práci a tak. A já říkám: to vám to 



 

 

 

platí? No platí, nám se to vyplatí. My jako škola máme třetinovou práci s těmi problémovými dětmi, že to 

je opravdu funkční. To bylo pro mě takové pozitivní, protože jsem o tobě přemýšlela, že po tomhle bude 

hlad. Takovou práci bys možná i sehnala.“ 

Pro začínajícího je to jakože blbé… 

„Ale kde získáte takové zkušenosti?“ 

No v poradně. Já jsem teď zjistila, že tu předatestační přípravu nelze přerušit. 

„A tam by ses přihlásila?“ 

Nepřihlásila, to jde až po škole, ale prostě je to 5 let. 

„Takže po tom co budeš magistra….“ 

Když chci do zdravotnictví, což já bych chtěla, do té klinické psychologie, tak musíš mít atestaci 

jako doktoři. Ale doktoři si to můžou přerušit na 2-3 roky, ale my jen na pár měsíců. 

„Ale to jde dělat při zaměstnání?“ 

To už tam vlastně pracuješ v zařízení, to musí být nějaké akreditované, já si to ještě nezjišťovala a 

tohle mě jako vystrašilo. 

„Jo, ještě dalších 5 let.“ 

To už je práce jo, ale tohle děláš pod vedením někoho, už tu diagnostiku a to…jako normálně to. 

Ale pak je ta zkouška, ta atestace, až po 5 letech. Ještě to prý většinou nikdo neudělá na první 

pokus a vzhledem k té rodině a tak… 

„A to už jsi pak klinický psycholog jo?“ 

Jo, když bych chtěla být dětský klinický psycholog, tak ještě dva roky navíc. 

„A ty bys nechtěla jo?“ 

Protože ten dětský klinický psycholog….to už nahrávat nebudu. 

3.  Rozhovor - Silvie 

 

Jak dlouho trvá vaše učitelská praxe? 

„Tady na škole jsem 15 let. Předtím jsem dělala asi 5 let na ozdravovně, tam je trošku jiný systém práce. 

Tu práci klasického učitele 15 let.“ 

Předtím jste dělala trošku jinou pedagogickou činnost? 

„Tam jsem byla na ozdravovně, jenže tam jezdí děti jen na 2 měsíce. Takže tam ta práce je úplně jiná. 

Tam se nedal vytvořit vztah. To je prostě úplně něco jiného. A mezitím jsem byla 12 let na mateřské se 

třemi dětmi, takže tím pádem je to takové roztříštěné trošku.“ 

Jaká byla motivace stát se učitelkou? 

„Motivace byla rodina. My jsme učitelská rodina. Obě tety, strejda, babička, já. Šla jsem v těchto 

šlépějích, tak určitě mi to přišlo fajn, vyrůstala jsem v tom, děti mám ráda, takže o jiné práci jsem 

neuvažovala, mě to přišlo od začátku úplně jasné. 

“Takže žádné další možnosti jste nezvažovala? 

„Ještě jsem zvažovala lékařku, zase dětskou nebo ženskou, ale vzhledem k tomu, že mám dost výrazný 

problém s krví, takže to nešlo překonat. Takže pak to byla jasná volba.“ 

Jaké bylo očekávání od profese učitelky? 



 

 

 

„Že bych něco konkrétně očekávala, pro mě to bylo tak automatické a jasné, že budu učitelka. Já jsem 

v tom vyrůstala, já jsem chodila s mamkou, za babičkou, takže jsem viděla, jak tohle povolání vypadá. 

Hodně se o tom mluvilo, mamka, babička, strejda, všichni se s tím svěřovali a žili v tom. Takže kdybych 

něco očekávala, co by mě potom nenaplnilo nebo co by mě překvapilo, to nebylo. Bylo to automatické, že 

jsem v tom prostředí vyrůstala, že mi nepřišlo, že bych měla mít nějaké očekávání, bylo to prostě 

normální, tak jak to přišlo, bylo to plynulé.“ 

Jak hodnotíte odbornou přípravu? Tu vysokou školu? 

„Myslím si, že je to velká bolest pro toto povolání. To co jsme se učili na škole, je pravda, že půlka mého 

studia byla před revolucí ve třetím ročníku, jsem měla revoluci a potom po revoluci dva roky, takže jsem 

si zažila zajímavé studium. To, že jsme se připravovali zejména z té češtiny v takových oborech jako je 

staroslovenština, která byla dvouletá, kde jsme museli umět překládat ze staroslověnštiny jazykové 

rozbory, je vzhledem k tomu, že ve škole řeknete, že byl akorát Cyril a Metoděj, mě přijde, že je úplně out. 

To bylo špatně. Neuměli jsme vyplnit třídnici, pedagogickou dokumentaci. Příprava, jak dělat s dětmi, 

s dítětem, s kolektivem, prostě budovat nějaké bezpečí, vztahy, absolutně nic, to je nula nula. Tam jsme 

měli psychologii, pedagogiku vyloženě jakoby teoretickou, tzn. Kdo kdy kde co řek, což samozřejmě 

dneska vůbec nevím. Ale příprava na reálné povolání, jak s dětmi pracovat, jak si k nim najít cestu, jak 

jim být nápomocní, jak vysvětlit tu látku…my jsme byli celkem vzděláni v historické mluvnici a tomhle 

všem, ale jak to tomu dítěti předat, jakou metodou ho naučit třeba přídavná jména, jak jim pomoct, tak to 

vůbec. Absolutně nula.“ 

Takže hodně teorie, která se neuplatnila v praxi… 

„Vůbec. Vzhledem k tomu, že jsem studovala literaturu jako každý a učíte na základní škole, kde se 

víceméně pracuje jen s textem jenom. Zmíní se pár českých velikánů, zahraničních jen minimum. Celé to 

kvantum, které jsme do sebe našťouchali, tak dneska vůbec nevím, prostě mě to už úplně vypadlo. Někteří 

okrajoví autoři atd..prostě jak pracovat s textem, jak s těmi dětmi dělat, to tam vůbec nebylo, ani ň, ani 

minimum. To se musel krok po kroku si člověk musel kolegy, školení, sám si hledat cesty jak k těm dětem, 

tak k tomu tu látku vysvětlovat. To už bylo čistě jen na tom člověku. Nevím jak to je teď, ale myslím si, že 

to nebude daleko jiné jako že by to bylo diametrálně jiné. Ta škola nepřipraví člověka na tohle. Jen na 

odbornou vzdělanost jako odborníka, nikoliv na ten předmět, ale nikoliv na to, jak pracovat s dětmi.“ 

A vy máte aprobaci na čestinu…? 

„Na češtinu a občanskou výchovu. Občanská výchova byl další stres, protože tím jak jsme byli v polovině 

toho studia, tak vlastně přišla revoluce, takže další 2 roky toho studia občanky, která byla hodně 

politická, tak my jsme nevěděli, co se máme učit. Takže my jsme celou dobu studovali pouze filozofii, 

takže jsem byla odborník na filozofii starověkou nebo ty staré směry. Ale jak to přišlo k 18. století, tak tam 

už nevěděli, jak nás to učit, tak v tu chvíli jsme prostě stagnovali a nic jiného jsme se nenaučili. Takže 

osobně si myslím, že na občanku nejsem připravená vůbec. Takže to je zase samostudium, kolegové kdo 

mi pomůže, poradil, takže takhle.“ 

Jak probíhaly vaše profesní začátky? První roky? 

„Ty první roky nebyly pro mě úplně ideální. Protože na té ozdravovně, kde vám přijedou každé dva 

měsíce úplně jiné děti, každé dítě přijede pomalu s jinou učebnicí a ještě navíc je úplně jinde. Takže tam 



 

 

 

to bylo vlastně o tom, že oni si přivezli z minulých škol, co mají jakoby zvládnout a s každým dítětem si 

člověk na chvilku sednul, něco mu řekl a většinou ty děti dělají individuálně, protože doplňovali cvičení, 

něco jsem jim vysvětlila, šla jsem k dalšímu. Že by to bylo v nějaké kontinuitě s tou třídou, to absolutně 

ne. Když bych vzala začátek jako tady ve městě, tak já jsem začínala v páté třídě několik let, tzn. Že jsem 

pracovala s dětmi, které jsou posledním rokem na prvním stupni, tzn. Že tam byly ty předměty jako 

Vlastivěda, Přírodověda a tyhle, výtvarka atd..takže tam s těmi dětmi byl člověk ve větším kontaktu. Ale 

řekla bych, že jsem se hodně hledala, protože nejdříve x let na té ozdravovně to bylo o něčem jiným, pak 

ty mateřské a pak jsem začínala poměrně jakoby starší s klasickým vyučováním ve třídě, kde je kolektiv 

celý rok stejný atd. ty vztahové věci atd. takže ty začátky byly tápání a velká změna.“ 

A v čem třeba? Říkala jste i ten kolektiv…. 

„Člověk vůbec nevěděl, jak je tmelit, jak z nich dělat partu, jak jim zabezpečit, aby se tam cítili dobře, aby 

byli v bezpečí, aby tam byli rádi. To nebyly pro mě otázky, o kterých jsem nepřemýšlela. Tam jsem 

přemýšlela jen o tom, abych je naučila, abych honila prostě to, co bylo potřeba v dubnu naučit, tak já 

jsem se prostě stresovala hlavně aby to bylo a úplně jsem zapomínala, že ty děti jsou také děti a že tam 

mají taky nějaké dušičky a ne že jim člověk leje do hlavy jen nějaké kvanta znalostí, takže ty začátky byly 

o tom, do nich prostě narvat a držet se toho, co jsem se naučila na té vysoké škole tzn. Narvat do nich ty 

znalosti, připravit je většinou…tady odcházely děti i na gymply víceleté, aby se připravily na přijímačky, 

aby tohle uměly a abych tam pracovala s nějakými věcmi jako je kolektiv a vztahy, tak to vůbec. To bylo 

velké tápání. Pravda je, že ta doba nenesla takové problémy, jako jsou v současnosti, takže ani tam bych 

řekla, že nebyla taková potřeba toho, nějak intenzivně dělat, nepřišlo mi to. Stačilo možná do nich hrnout 

ty kvanta prostě no. Ti rodiče to chtěli, neptali se na to, jestli se tam cítí ty děti dobře. Chtěli, aby ti děti 

byli vzdělaní.“ 

Pociťujete nějaké změny po těch prvních letech? 

„Teďka? Jestli srovnávám první léta a teď? No diametrálně. To je absolutně jiný život. Jiný level, co teď 

prožívám. Já se dostávám jakoby samovnitřně k tomu, že se budu vzdělávat. Nevím, jestli jsem to nějak 

cítila intuitivně, protože po tom nebyl takový ohlas ve veřejnosti, jak s těmi dětmi dělat. Takže jsem začala 

se různě školit, udělala jsem si Metodika prevence – dvouleté studium, které se zabývá těmi patologickými 

jevy. Ty vždycky pramení z toho, že prostě v té třídě jsou neurovnané vztahy, zejména šikana atd. Takže 

tam jsem do toho dostala, až jsem se dostala do sebezkušenostního výcviku, jsem v pátém ročníku a píšu 

závěrečnou práci. A to je komplexní výcvik metodiky prevence a tam je sebezkušenostní výcvik teda 

osobně si myslím, že by bylo potřeba, aby prošel každý z pedagogů, protože tam si člověk sáhne na ty 

nejniternější, nevyřešené kostlivce, ty bolesti, které způsobují, že člověk jde do obrany a v tom kolektivu 

z dětí může mít tendenci léčit si své komplexy na těch dětech. Ty jsou strašně vhodný objekt, je to objekt 

nedospělý, podřízený a vydaný všanc. A já si myslím, že víc než znalostní věci, by měl být kantor 

vzděláván právě v těchto věcech. Zcela nepochybně ty informace ty děti si získají kdekoliv, ten přístup 

k médiím a informačním zdrojům je obrovský. Že by měl být učitel nositelem toho, aby přinesl nějaké 

kvantum znalostí a vědomostí, to je sice fajn, ale ta doba si myslím, že je už pryč. V téhle dnešní hodně 

neurovnané době i ta revoluce uvolnila společnost stylem, že se začaly respektovat a tolerovat různé věci 

ve společnosti, což dříve nešlo – já tady nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně – ale to přineslo, že ty 



 

 

 

děti z těch rodin přicházejí různě vychované a nevychované a potom je dát do nějaké kupy a nějak s nimi 

pracovat a byli by schopni naslouchat tomu, co se tam děje v té třídě, tak to je velká práce. Já si myslím, 

že takovéhle typy sebezkušenostního výcviku a vzdělávání jsou naprosto nezbytností pro kantora, aby se 

v téhle dnešní džungli dokázal pohybovat. A to, že si doplní nějaké znalosti z dějepisu nebo zeměpisu, to je 

sice fajn, ale není to nosná věc.“ 

Můžu se zeptat, jak jste se dostala k takovému výcviku? 

„ Já jsem jezdila – pořád jsem pátrala a strašně jsem toužila získat nějaké metody, hlavně nějaké hry, 

které mám s dětmi hrát o takových nějakých občankách atd.. abychom si vytvořili nějaký vztah, aby to 

nebylo, že tam jen já stojím vepředu a říkám jím vyjmenovaná slova. Takže jsem si hledala, jak nabízí to 

vzdělávání pro kantory různé školení, tak jsem se dostala na školení, které se jmenovalo práce se třídou 

od doktorky Heleny Vrbkové a jak jsme tam za celý ten den procházeli různými technikami tak ona pak ke 

mně přišla a zeptala se mě: nechtěla byste u mě studovat sebezkušenostní výcvik? A já říkám: ježiš já 

vůbec nevím, tenkrát když mi to řekla, tak jsem nevěděla, o čem mluví. Nicméně jsem na ni jela ještě 

jednou-dvakrát, ten systém jak ona pracuje s lidmi, při představě, že to je třída – dělá, jako jsme byli 

třída, se mi tak strašně líbil, že po mateřské dovolené, po té třetí, kdy jsme měli tady problém s jednou 

třídou, tak mě napadlo ji pozvat, aby nám zkusila ukázat, jak se pracuje s problematickou třídou. Ona 

přijela a tam už jsem věděla, že je to jasné, ani se mě nemusela ani ptát a chtěla jsem tam nastoupit, takže 

letos končím.“ 

Tak to je úžasné, takže jste se k tomu dostala skrze nějaké… 

„Skrze vlastní iniciativu. Vedení školy je k tomu otevřené, dává nám k tomu prostor, ale že by nám to 

samo nabízelo, tak to ne. Člověk se musí dopátrat sám. Já jsem si za tím šla sama a potom jsem dostala ty 

podmínky. Dvě jasné věci, které mi to umožnily, jinak by to nešlo. Je to i finančně dost náročné ten výcvik 

a není to úplně jednoduché. Člověk si tam šáhne na úplné dno a opravdu si tam odkryje to nejhorší.“ 

Já také dělám sebezkušenostní psychologii, takže chápu tu finanční stránku. Uvažovala jste o 

změně profese? 

„Já nikdy. Jeden čas, kdy jsem žila ve Špindlu, tak jsem dva roky vedla penzion, sice práce asi zajímavá 

s lidmi, ale nikdy, když jsem se pak rozvedla a odcházela do města, tak v žádném případě by mě ani 

nenapadlo vůbec ani přemýšlet o nějaké jiné práci, takže první když jsem se přistěhovala, ještě než jsem 

se přistěhovala, tak jsem si obešla místní školy, šla jsem tady na učňák a pak sem na základku, tam mi za 

týden zavolali a vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že by to mohlo být jinak. Takže vůbec by mě nenapadlo, 

že bych změnila profesi.“ 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Myslím si, že ano. Je to velký stres. Je to stres, jednak když se vezme ta prapodstata, že se člověk bojí o 

to, ať se těm dětem nic nestane, takže velká zodpovědnost za jejich zdraví. Protože dnes se to řeší trošku 

jinak než za nás. Když se někomu něco stalo, tak se prostě ošetřilo a šlo se dále. Dnes prostě rodiče ženou 

školu k zodpovědnosti, tamhle a tohle, pojistky, peníze. To je úplný prazáklad, to nejobyčejnější je to 

bezpečí. A potom je to neustálá práce s živým materiálem, práce s lidmi, dětmi je to nejtěžší práce podle 

mě na psychiku, je to strašně vyčerpávající obzvláště teď, když je ta kázeň ve školách, je taková, jaká je 

tak člověk je po celou dobu, kdy je s těmi dětmi, musí být pořád připraven k nějaké akci, tam není prostoj, 



 

 

 

kde by si člověk oddych. Možná o přestávce, ale v té hodině to je neustálé napětí a neustále udržovat ty 

pozornosti v kázni a ještě sledovat, jestli se někomu něco neděje, číst tu psychodynamiku té třídy co se 

tam děje, neděje, je to náročné. Co si myslím, je náročná komunikace s rodinou. Ve většině případů to 

celkem jde, ale v některých případech a to vzrůstá, je ta komunikace s rodinou velice obtížná. Rodiče 

z pocitu vlastního selhání, které si vlastně podvědomě uvědomují, že něco udělali, tak jdou do agrese, do 

útoku a obviňují tu školu atd. a tohle ustát bývá docela náročné. Z tohoto důvodu je člověk ve stresu a je 

unavený psychicky. Čím více se blíží konec školního roku, tak tím ta únava na těch učitelích více znát, 

člověk je i takový podrážděnější. Když se kouknu na náš zbor, tak tam dochází i k tomu, že kolegové musí 

zůstat doma, protože je to semlelo. Takže náročné to je. Nevím, jak se pohybuje učitelství v tabulkách 

náročnosti povolání. Samozřejmě, když se řídí letadlo, bude to asi o něco horší. Když někdo řekne, že se 

máte – prázdniny. Já říkám, že to je nezbytnost, protože ti kantoři by byli v Bohnicích všichni. Já říkám, 

tak pojďte si to zkusit, pracovat s dnešní mládeží. To není jak z filmu pro pamětníky, kde jsme viděli, jak 

děti sedí a mají ruce za zády.“ 

Můžu se zeptat ještě na tuhle změnu, kterou sledujete u dětí, jaký je ten proces změny? 

„Já mám pocit, nevím proč, že děti porevolučních rodičů, tzn. Rodiče, kteří se narodili těsně po revoluci 

nebo v tom období, si dost často pletou demokracií s anarchií tak nějak. Možná to zní krutě až tvrdě, ale 

jsem toho názoru, že to uvolnění přišlo tak masivně, že jenom velká osobnost to dokáže kočírovat a ty děti 

vést i přes tu volnost k nějakým hranicím. V poslední době se mi zdá, že jsme si z dítěte udělali modlu, 

okolo které se vlastně točí nejenom rodina, ale i svět. Já si myslím, že je to v pořádku, to dítě je 

budoucnost atd. ale potom takové stavy, když plácnete dítě po zadku, když něco provede a pomalu to 

vypadá, že vám ho sociálka sebere, což k nám jde ze západu, si nemyslím, že je dobrý trend. Prostě ta 

modla z toho dítěte, kterému se prakticky nemůže říct nic, to pak dopadá tak, že když maminka přijde do 

družiny pro dítě a dítě ještě nechce jít, tak ji nakopne a tam jsme to až dovedli. Tam by měl být zdravý 

přírodní přístup jako u zvířat, když fena prostě štěně zlobí, tak ho taky holt vezme za kůži a trošku s ním 

zatřepe a ukáže mu hranice a to tady v některých případech to ty rodiny nezvládají. A potom je na škole, 

která má tady nějaký řád, který musí být, aby vůbec tady byla naplněna to její poslání toho vzdělání a té 

výchovy, tak to dítě nějak do těch mantinelů prostě našťouchat, což je nejhorší tady právě na tom prvním 

stupni. Pak to vypadá tak, že maminky chodí s prvňákama a jdou s nimi až do třídy a tam jim připravují 

věci na stůl. A od toho se to odvíjí. Anebo vůbec nepochopí, že když škola začíná za deset osm, že to je 

opravdu, že začíná za deset osm, že to není jako ve školce, že můžou přijít v osm, osm pět, protože tatínek 

se ještě sprchoval nebo něco takového, což se nám taky stává. Tady to prostě si myslím, že uvolnění a to 

všechno, ta změna, která přišla, to muselo přijít, zaplať pánbuh za to, ale nebyli jsme na to historicky 

připravení si myslím.“ 

Napadá vás ještě něco ohledně stresových situací? 

„Já třeba nemůžu mluvit u nás ve škole, že by tam byla třeba stresová situace, vztahové věci ve sborovně 

nebo mezi kolegy, mezi vedením a sborovnou, to vůbec, to tady necítím absolutně. Ale zase nutno 

podotknout, že naše škola je trošku nadstandardně vztahově vybavena, neříkám ideální, ale hodně se 

k tomu blíží. Pro mě je stres, že nestíhám všechno to, co bych chtěla, aby bylo ideálně uděláno ve třídě 

v těch kolektivech. Už mě netlačí to, že nedovysvětlím nějakou látku, protože vím, že když je budu mít za 



 

 

 

rok, tak si to tam dáme na začátku, to mě už nestresuje. Ale to, že člověk jako nezvládá tam udělat tak, jak 

by chtěl, není pro to prostor a čas. To je pro mě stres. Nepříjemnost je pro mě jednání s rodiči, které 

většinou na škole vedu já a vedu vždycky takové to jednání, kde už ten rodič přijde apriori naštvaný, takže 

tam už je to prostě jasné, že tam to se to bude muset vykomunikovat. To se mi celkem daří, je to pro mě 

zátěž, že se na to připravím, musím nějak reagovat, ale není to, že by mě to ničilo. Spíš jsou stresové 

situace to, jak se děti k sobě ošklivě chovají. A to je ale zase o mě hodně, příliš to prožívám, že si to 

hrozně idealizuji. Já bych to chtěla mít takové to vyrožuvělé s mašličkami, ale ono to tak není. Stres je 

možná nekázeň, to považuju za…nekázeň ve třídě, když vysvětluju látku, tak já nemůžu mít hluk. Nesnesu 

mluvit, když děti se tam někde baví, takže stres je pro mě dostat je do takového klidu, abych já mohla 

vykládat látku. Pak že to, že vykládám a opravuju atd. tohle mě nezatěžuje, to mě přijde jako normální, 

běžná součást práce. Ale hluk, hluk ve třídách, nekázeň, špatné, takové to podvraťácké chování dětí a to, 

že bych chtěla vyjít a nejde to. Ale to je zase o mě, o tom, že tomu možná dávám více, než by bylo 

zdrávo.“ 

Jak bojujete proti stresu? Jak se odreagujete? 

„V tu chvíli v hodině nebo doma?“ 

Můžete oboje… 

„Když v té hodině vidím, že jsem unavená z předchozích hodin, tak prostě přijdu a řeknu, že si budeme 

dnes povídat a přerušíme to, co se tam děje nebo vidím, že ty děti nejdou zkáznit, protože prostě taky něco 

prožívají, nějaký stres z písemky nebo něco. Tak to prostě odložíme, to co teď děláme a prostě si sedneme 

do kruhu a normálně si povídáme nebo si vezmeme mandaly, vykreslujeme si něco, vymalováváme si, 

povídáme si, takže to je taková ta okamžitá pomoc, taková ta první pomoc té třídě, když to fakt nejde. 

Zjistila jsem, že dokážu docela dobře vyhodnotit, že i když bych se držela toho plánu, že teď budeme 

probírat shodu přísudku s podmětem a prostě přes to vlak nejede a vidím, že ta třída na to není 

připravena, že se tam něco děje, tak ta práce by byla zbytečná, tak ji prostě odložím, protože těch hodin je 

spousta, kdy to můžu nahradit a v té češtině je to vůbec dobré, tam se to může různě vyměnit za literaturu, 

sloh, proházet to a tak, takže tohle uděláme okamžitě. Ve svém životě potom když přijdu z práce, tak je to 

hodně čtení, dělám šperky a věnuju se tarottu. Takže takové ty věci, četba, korálky, tarott. Já jsem takový 

pecival, takže pro mě takové procházení po přírodě není zrovna to, co mě naplňuje, což jsem jedna 

z výjimek, protože tady jsou samí sportovně založení lidi. Ale já to k tomu nemám. Nebo dobrý relax je 

vaření.“ 

Takže jste si našla jakoby svoje a u toho vypnout? 

„U té četby? U četby ano, úplně totálně vypnout. Když člověk vaří, peče, dělá korálky, tak hlava pořád 

jede, ale u té četby se úplně jakoby….“ 

Ohledně té práce ve třídě okamžité, myslíte, že vám ten výcvik k tomu pomohl? 

„Samozřejmě 100%. Teď když končím ten sebezkušenostní výcvik, když píšu tu závěrečnou práci, která je 

mimo jiné na téma bezpečí v třídním kolektivu, což je pro mě velké téma, já jsem to pochopila během 

výcviku, že tohle je moje téma, aby ty děti byly v bezpečí, to je pro mě strašně důležité. Já jsem se 

posunula o nějakých x věcí dál, to se nedá sdělit, jaký je to přínos co do vztahu k dětem, co do budování 

toho v tom třídním kolektivu, ale i vztahově.“ 



 

 

 

Děkuju, mě to přijde důležité, protože mám z vás pocit, že už to máte zreflektované a že na to máte 

nadhled a že s tím pěkně pracujete… 

„Děkuju, končím teďka pátý rok a cítím, že to bylo to nejhorší, co jsem mohla udělat, přes ty všechny slzy 

a hroucení a přes to všechno jsem se tam nabulela, byla jsem hysterická a přineslo to, co mělo. Každému 

bych to doporučovala, ale chce to kousek osobní statečnosti.“ 

Víte, jaké postupy v tom boji proti stresu používají vaši kolegové? 

„No tak ty tři kolegyně, které mi vytanuli na mysli, tak je to sport, to vím naprosto jistě. Ty se jdou umlátit 

na kole, na lyžích, na běžkách, pak tam mám kolegy, kteří se věnují tomu divadlu, podle mě asi tři. Tak ti 

mají tohle. Ale že bychom jako osobně probírali, že bychom si říkali, jak si pomáhají, tak úplně takhle 

detailně jsme se nebavili, ale myslím si, že je to hodně ten sport.“ 

Nějaké postupy třeba když nastane nějaká situace ve třídě? Konzultujete to spolu? 

„My máme takový ten zvyk, jak jsme v té jedné sborovně, že přijdeme a hned to řekneme a já jsem udělal 

tohle a tohle a tohle se stalo, tohle mi řekli, spíše je to jen takové sdělení. Než sdílení nebo bychom si 

radili, to bych právě ráda, už jsem chtěla tenhle rok, ale to se teda nepovedlo zařídit. My jsme dělali teda 

učitelské kruhy, ale od příštího roku chci zavést Balentovské metody, že bychom toho Balenta dali, když 

se něco stane, spíš taková profesní pomoc, než že bychom tam chtěli dělat trůstové skupiny, to fakt nejde, 

ale to není tím, jak sdílíme tu práci, tak to prostě není možné. Ale nějaké takovéhle skupiny podpůrné, že 

bychom se podepřeli v těhle….je fakt, že někdo řekne, že tohle mi udělal a někdo prostě úplně prostě 

jakoby normálně řekne, tak jsi mu měl…měls, měla, tohle, tohle, ale že by to bylo nějaké jakoby ve 

struktuře, tak to ne, spíše takové co bych já…tak mu to napiš jo nebo zavolej rodičům, tohle prostě 

nemůžeš nechat a toto a to probíhá vlastně v podstatě každou přestávku, tohle sdílíme pořád, ale není to 

nic strukturovaného, co by mělo nějaký jasný cíl.“ 

Takže nějaké sdílení tam je, které asi také pomáhá… 

„No to určitě, sdílení je velké téma. Ta sdílená starost, ale i radost. Mně se líbí, že kolegové dokážou 

přijít, ježis to se mi dnes povedlo, to bylo úžasné. A tím se ta atmosféra prosvětluje, projasňuje. Ono když 

tam každý přijde, flákne tam tou třídnicí a začne nadávat, tak je fajn, že občas přijde, hele to bylo úžasné, 

oni prostě…jo, takže to člověka trošku, když je zrovna na dně nebo se mu nedaří, tak si řekne jo, že mu to 

zase půjde nebo to, ale zase říkám, že já jsem hrozný optimista a pořádný nadšenec i ve svých skoro 50 

letech, takže tam by bylo potřeba se zeptat někoho jiného, kdo to takhle necítí jako já.“ 

Ještě něco vás napadá k tomu? 

„U mě to je vždycky návrat k našim, kde jsem jako vyrostla, kde mám jako takové ty kořeny, úplný domov 

a pak určitě děti moje vlastní. To, když přijdete z práce a oni mají jiné starosti a jiné problémy a potřebují 

něco jiného řešit a člověk se o ně strachuje, tak je to taky takové vypnutí od toho, co je v té práci. Víc nic 

už mě moc nenapadá.“ 

A bavíte se třeba doma o práci nebo u těch rodičů, kteří jsou taky z toho prostředí? 

„Ano, bavíme. S mamkou určitě, takový nejbližší člověk, letitá kantorka, celoživotní, tak tam něco řeknu, 

ale už vidím, že ona už trošku nechápe, to co se teď děje ve školství. Neumí si už představit v takhle 

náročném prostředí, co ten člověk všechno, jako kantor měl zvládat, že si to už neumí představit. Doma 

s manželem něco prohovořím, ale nebývá to až zas tolik, protože to pochopení si myslím, od lidí, kteří 



 

 

 

z toho prostředí, oni to nechápou, takže se setkávám s takovými komentáři, jako že ve 12 hodin končíš. 

Oni nechápou, že tam je prostě nějaká přímá periodická práce a potom je ta práce další a ta pokračuje a 

ty přípravy a ty opravy a já nevím a vymýšlení nějakých aktivit a tohle všeho. To prostě není jen to, že 

položíte třídnici a tím se to prostě z hlavy vyhulí a je to pohoda, tak to takhle nefunguje. Řekla bych, že 

ležíme všeobecně v té společnosti kvůli těm prázdninám…už zase mají prázdniny atd. Já si myslím, že 

kdyby ty prázdniny nebyly, tak to prostě není možné v téhle náročné době vůbec zvládat.“ 

Jestli vás napadá co by vám mohlo pomoci při té profesi i něco, co by se nedalo splnit? 

„Tak zcela určitě si myslím a to se asi nedá splnit naší společností, je to, že by měl mít kantor placenou 

roční přestávku po určitým nějakým cyklu, buď nějaké sebevzdělávání, cestování nebo něco takového, aby 

mohl poznat, takové to oddechnutí z toho kantorského napětí. To si myslím, že to v současné chvíli není 

možné u nás. Ale vím, že jsou státy, kde to funguje, kde je ta společnost natolik vyspělá, že dokáže tomu 

kantorovi prostě ten rok placené dovolené zajistit, aby mohl cokoliv, aby tam to nadšení přišlo. To vidíte 

po těch prázdninách, člověk se těší do té práce, já se vždycky po prázdninách do školy těším, člověk je 

takový nabuzený, do Vánoc dobré, zima se nějak to…ale pak přijde, přijde tohle období a začne to být 

hodně náročné. Ta roční dovolená by byla pro ty kantory fajn. A co si myslím, že je reálné a co to teda 

usiluju a chci usilovat ve škole je právě to sdílení, to setkávání mimo to klasické vyučování, mimo tu 

sborovnu. Tyhle učitelské kruhy, podpůrné já nevím, takové to sezení, kde člověk od těch ostatních uslyší, 

že to taky mají, že zažili podobné situace, jak se s tím vypořádat, že se tam člověk zasměje. Poradí se i 

třeba těm mladým kantorům, kteří začínají, jak na to. Prostě aby tam bylo vidět, že tam je nějaké 

společenství lidí, nějaká skupina, která prostě dokáže toho člověka, když je na dně, podpořit. To si 

myslím, že se nám daří, měli jsme tady lidi, kteří onemocněli, a ta sborovna dokázala člověka podržet a 

pomoct mu. Kdyby v těch běžných vyučovacích problémech, když se něco stane výchovných, tak když se to 

prostě prodiskutuje, uslyší se více názorů, ten Balent mi připadá úplně super na tohle. Tak prostě ten 

člověk dostane nadhled, uvidí, jak by to řešil kolega a zase se z toho učí a někam se posouvá. Úplně 

nejhorší, co si nedokážu představit, za co jsem taky bojovala ve škole je to, že člověk přijde do té 

sborovny, každý si tam hrabe na svém písečku, je izolovaný, nesdílný, protože já v klidu můžu říct, že se 

mi něco nepodařilo, protože vím, že tahle skupina, tyhle lidi prostě dokážou…jo…prostě dobré, tak 

příště…ale nečekají na chybu toho kolegy nebo ji nechtějí na ni něco stavět. To mi přijde dost takové 

zásadní, je to o těch lidech, jak se to v té sborovně…takže to si myslím, že je dost zásadní. Když o tom 

přemýšlím, my tam jsme dvě češtinářky, jedna vymyslí jednu prověrku nebo vytvoří na něco a já to 

automaticky nakopíruji to všem třem a dělají to i oni. Hele holky, já mám diktát pro šestou třídu, 

nechcete? Nebo se naopak i zeptám, dokážu si o to říct, říkám, holky, nemáte někdo třeba diktát pro 

devítku? Já nechci nic hledat a oni jdou a udělají ho. Takže tohle tu práci strašně vylepšuje a je to o těch 

lidech, vždycky je to o těch lidech.“ 

Vy jste zmiňovala to vedení, že je otevřeno těm změnám a mohla byste tohle trošku reflektovat? 

„Já mám prostě pocit, že tohle mám jako výhru. Ředitel téhle školy je strašně komunikativní, přístupný ke 

všem možným změnám. On je vždycky o dva kroky před tím, co přináší ta doba v tom školství je potřeba 

tohle dělat, a my zjistíme, že se o tom už někde informoval a že už někde o tom zjistil atd. jezdí hodně, 

získává ty informace, takže on je taková stejná krevní skupina jako my. A není to u nás v žádném případě 



 

 

 

direktivní vedení, že by prostě člověk se bál, že ho má potkat, že je minutu po zvonění, nebo že zapomněl 

odevzdat třídnici ke kontrole a takové věci. Ti lidi to dělají nějak jakoby vnitřně, prostě to plní a není 

potřeba nad nimi ta kontrola, což mě přijde, že je o level někde jinde, než v rámci normálního řízení těch 

firem bývá. On tvrdí, že je to i dobrým výběrem lidí, že prostě si lidi kolem sebe vybírá a to dost důsledně 

koho přijme, koho si vezme do toho kolektivu, to si myslím, že asi taky, velmi důležité od něj, taková 

strategie si vybírat prostě lidi, že se o nich prostě informuje co a jak, to je jedna věc. A co teda si myslím, 

že je obrovský přínos, že nám dává obrovský prostor pro školení a školení tahá sem, tzn. Že ne že tam 

vyšle dva lidi, to je prakticky strašně těžce sdělitelné. Teď jsme byli na té paní doktorce Merlingové a byli 

jsme tam tři, super, ale když to mám interpretovat těm lidem, tak to prostě nejde, protože jsem to slyšela 

poprvé atd. Se udělá to, že ji zavoláme, zaplatíme ji pro celou školu. Takže to si myslím, že je obrovský 

přínos. Tím se buduje ten kolektiv, tím se tam budují ty vztahy a všechno. Já jsem na tu školu hrozně hrdá, 

já prostě možná jsem až zaslepená, jsou samozřejmě tady určitě chyby, já o nich vím samozřejmě, buď se 

řeší, něco se vyřešit nejde, ale více méně považuju tuhle školu za hodně, hodně, hodně nadstandardní, 

takový druhý domov.“ 

 

4. Rozhovor - Izabela 

 

Jak dlouho trvá vaše učitelská praxe? 

„To se dá spočítat a ta je hodně dlouhá, je mi 53 a učím od 23 takže 30 let, mínus tři roky mateřská, takže 

27 a dva roky jsem byla na učilišti, to jsem dělala vychovatelku, což je taky pedagogická práce, takže 25-

27 let.“ 

Tady na škole jste teda…? 

„Tady na škole jsem nastoupila po mateřské, takže tady jsem 21-22 let.“ 

Vy tady učíte druhý stupeň? 

„Ano. A aprobaci mám matematiku, fyziku, ale učím jen matematiku.“ 

Jaká byla vaše motivace stát se učitelkou? 

„Mno to je zajímavá otázka, protože já jsem vždy chtěla učit na třetím stupni a nikdy ne na druhém, ale 

skončila jsem na druhém. Teď bych už na třetí stupeň nechtěla jít v současné době. Ale vždycky jsem 

studovala s tím, že budu učit na střední škole, na gymnáziu a ne na základní škole. Jako motivovaná, 

abych se těšila na malé děti, to teda úplně nebyl můj cíl, když jsem šla na pedagogickou.“ 

Takže jste chtěla k těm starším už? 

„ Ano, určitě jo, mě matika vždycky bavila. A prostě jsem byla přesvědčena když – a to už neodpovídám 

na vaši otázku…“ 

To nevadí.. 

„I když já budu učit děti matiku, tak to ty děti pochopí. Což si myslím, že umím vysvětlovat matiku, to mě 

netrápí a baví mě to velice. Ale nebaví mě to, že téměř tu matiku vysvětlovat nemůžu, protože ty děti jsou 

tak zlobivé, že mým prvotním úkolem je nejdříve ty děti nějak zaujmout, oblbnout, motivovat, protože z 

pozice síly to dnes už nejde a mám s tím problém. To mě nejvíce tíží, já vlastně matematiku, kterou mám 

ráda, vysvětlovat nemůžu, je to minimum času, který já strávím tím vysvětlováním matematiky. Navíc 



 

 

 

dneska ty hodiny by měly být jako ani by se…dneska jakoby se cítím, že to není správné, aby to bylo 

postavené na tom, že já budu vysvětlovat. Ta hodina musí být také postavena tak, aby si na to přišli třeba 

i sami. Přes ty malé děti to já třeba moc neumím, se musím přiznat. Takže mě to tak jako nejde, jak bych 

si představovala a nejsem poslední dobou s tím spokojena.“ 

Tak k tomu se asi ještě dostaneme. 

„Jsem pro vás zajímavý materiál..“ 

To jsem ráda, že o tom takhle mluvíte. Byly nějaké další možnosti při výběru povolání, jestli jste 

zvažovala něco jiného něž jen učitelství? 

„Jo až takhle…no, to bylo tak, že já jsem původně nechtěla studovat peďák, já jsem chtěla studovat 

nějakou technickou vysokou školu. Protože je to takové hrozně…teďka téměř po 30 letech o tom mluvit je 

to zvláštní. Ale je to tak, já jsem v té době chodila s klukem, bydleli jsme v Hradci a on mi zakázal jít na 

vysokou školu do Prahy a já jsem kvůli tomu klukovi zůstala na vysoké škole v Hradci, takže jsem si 

vybrala teda matiku a fyziku na peďáku v Hradci. Kdybych s tím klukem nechodila, tak bych vystudovala 

stavebku nebo nějakou jinou vysokou školu, ale určitě ne peďák.“ 

To je hezké… 

„ Ano to je hezké..“ 

Jaké bylo vaše očekávání od té učitelské profese? 

„To je právě to, že to vyhoření je právě – já na to také přicházím a čtu si o tom v těch knížkách, že to 

souvisí s tím vysokým očekáváním a to je to velké zklamání, protože je velký rozdíl mezi očekáváním a tou 

realitou každodenní, protože jsem samozřejmě očekávala, až já budu učit, tak všichni mě budou milovat a 

všichni mě budou milovat a všichni tomu budou rozumět a tak no. A ono potom ta realita, když je úplně 

jiná tak to je samozřejmě rozdíl mezi tím očekáváním a tou realitou a s tím se člověk těžko vyrovnává. 

Když je to očekávání není nějaké vysoké a člověk příjme tu realitu, tak je to asi jednodušší. To bude 

kámen úrazu, myslím, že na to jdete správně.“ 

Jak hodnotíte odbornou přípravu, tu vysokou školu? 

„Svoji odbornou přípravu? Moje studia nebylo nic jiného než studium matiky a fyziky ve vysoké 

odbornosti v takové, že já jsem to nikdy, nikdy na té základní škole nepoužila. Je pravda, že člověk musí 

umět 20krát více, než co učí a musí tomu rozumět pořádně, nemůže mít povrchní znalosti, to určitě ano. 

Ale když jsem potom šla na základku učit fyziku na první stupeň, tak já jsem se Newtonovy zákony a jak 

zapojit žárovku a takové primitivní věci učila až tehdy, když jsem to vyučovala. Protože jsem uměla 

trojitým integrálem vyřešit nějakou šílenou rovnici, ale jak dětem vysvětlit jednoduchý obvod se žárovkou, 

to jsem teda fakt nevěděla. Takže to jsem se musela naučit úplně sama a proto když jsem učila ten první 

rok, tak třeba 4-5 hodin odpoledne jsem si dělala přípravy a učila se na to do školy, to bylo pro mě 

těžké.“ 

Takže rozumím tomu dobře teorie ano, ale ty praktické dovednosti jak vycházet s dětma atd… 

„To jsou, jakože dvě věci. Jedna věc je ta didaktika, jak to vysvětlit jednoduše, ty jednoduché věci těm 

dětem, to jsme se neučili. Druhá věc je trošku psychologie a pedagogika, to jak s těma dětma vycházet, 

jak se zachovat v nějaké těžké situaci, jakým způsobem navázat vztah s dětma. Protože dnes je to o tom, že 



 

 

 

je třeba navázat s dětma nějaký pozitivní vztah a vybudovat si ten vztah a až potom můžu vyučovat. A o 

tom jsem v životě neslyšela ve škole ani slovo teda.“ 

Takže považujete za nutné nějakým způsobem toto doplňovat neustále… 

„Určitě ano. A jestli mě nějaké studium přispělo k tomu, abych se nějak lépe orientovala, abych se nějak 

zlepšila v tom učení, tak to byly školení, co jsme prošli teďka poslední dobou. Jediné co bylo z 

pedagogické fakulty užitečné byla praxe. Kdy jsme byli u nějaké učitelky a mohla jsem porovnat jak učí 

tahle učitelka a jak učí takhle a vlastně si říct, že to bych chtěla umět takto jako ona. Ale určitě to nebyl 

žádný předmět v rámci školy. Ale to je strašně dávno. Já jsem chodila do školy hlavně za totality, kde 

jsme měli hlavně marxismus, leninismus a tak. Takže to určitě je dávno a chtěla bych si myslet, že na 

dnešním peďáku je to jinak už, co?“ 

Já bohužel nemám pedagogické vzdělání, takže bohužel neřeknu, ale doufám, že se to zlepšilo. 

Nicméně co mám kamarádku, která tenhle rok prvně učí, tak také říkala, že ty praxe jsou dobré, 

ale je to také pořád teoretické, takže ji to také nepřipraví plnohodnotně. 

„Co ty mladé, co k nám chodí do školy, také v životě neslyšely a to nemluvím o administrativně, protože 

to je nepodstatné, jak vyplnit třídnici, co to je rámcově vzdělávací program, o tom také na peďáku nikdo 

neslyšel, to je administrativa, to je jednoduché se naučit. Ale to je důležité, jak vycházet s dětma, jaký si k 

nim zvolit přístup atd.“ 

Vy jste mluvila o těch školeních, mohla byste mi tohle ještě popsat? Jak jste se k tomu výcviku 

dostala? 

„Mno kolegyně, když studovala na preventistu, tak se tam o té možnosti bavili a přihlásila jsem se sama. 

Je to sebezkušenostní 5letý výcvik, jmenuje se to komplexní výcvik prevence a jsem za to moc ráda, 

protože mě to posunulo osobnostně a osobně, že potom jsem si mohla šáhnout na to, že to dělám špatně 

proto, že jsem si nasadila masku dobré učitelky a když vejdu do třídy, tak jsem tam za dobrou učitelku a 

trošku třeba někdy nejsem úplně schopna vycítit potřeby těch dětí a jít s nimi a dost často se dostáváme 

do toho, že jdeme proti sobě a tak. A to jsem asi schopna si pojmenovat a vystoupit z té role na základě 

toho, že jsem prošla nějakým tímhle zkušenostním výcvikem. Mě by to třeba zajímalo, četla jsem hrozně 

zajímavé knížky o těch emocích a tak a zajímalo by mě, kdybych tím sebezkušenostním výcvikem neprošla, 

jestli by mě také oslovili. Hrozně mě to oslovilo, ta práce s emocemi a vůbec mluvit o emocích, 

uvědomovat si své vlastní emoce, popisovat si je a trošku přemýšlet jakou svojí vnitřní potřebu to popírá a 

tak.“ 

Takže vy na sobě dost pracujete.. 

„Ano ano, vím že mi to s těma dětma nejde a vím, že to není v těch dětech, ale že je to prostě ve mně a v 

mém přístupu. Je mi 53 a pořád mi to s těma dětma nejde, takže je mi to líto a hrozně mě to vyčerpává.“ 

Jak probíhaly vaše profesní začátky, ty první roky? 

„Pro mě to bylo těžké, já jsem přišla sem do města, opravdu jsem třeba 4 hodiny denně dělala přípravy. 

Byla jsem tady úplně sama, v jedné místnosti bez televize. Šla jsem se třeba projít nebo tak a v 7 hodin 

jsem sedla k přípravám a třeba do 10 místo televize jsem se učila do školy a měla jsem třeba 35 dětí ve 

třídě. To bylo ještě za komunismu. Nikdo se semnou nemazlil. Dávali mi takové věci, které potřebovali a 

vůbec nikoho nezajímalo, že třeba – dali mi nějaký kroužek elektrotechniky – to bylo úplně příšerné, já 



 

 

 

tomu vůbec nehovím. Tu fyziku jsem teda vystudovala, jakože k matice nic jiného nebylo a vůbec mě to 

nebaví a bylo to strašné a teď těch 35 dětí ve třídě…no bylo to velmi těžké pro mě. Pak jsem dokonce 

odešla ze školství, takže to bylo náročné pro mě. Také to souviselo s tím, že jsme měli dost komunistickou 

paní ředitelku a já jsem byla nejhorší ve škole, protože jsem se snažila a dřela jako vůl, ale za to všechno 

jsem prostě neměla vůbec žádné ocenění. Byla jsem nejhorší, protože jsem neměla nástěnku k SNP, takže 

jsem byla horší než školník. Úplně strašné…tam se rozdávaly odměny a já byla jediná, která nedostala 

ani korunu. I ten školník, který na to kašlal a tak. Tak to bylo strašné a byla jsem z toho vyčerpaná 

maximálně a přitom jsem za to nic neměla. Tak jsem odešla ze školství a dělala jsem vychovatelku, což 

spočívalo v tom, že jsem tam musela být a nemusela nic dělat. A měla jsem za to více peněz než v té škole. 

Což mě teda nebavilo, což byla strašná nuda, ale prostě neměla jsem chuť se do té školy vrátit.“ 

Co vás přimělo se do toho školství vrátit? 

„Pak jsem šla na mateřskou, pak se to změnilo, změnil se režim. Tak jsem si říkala, že teď už to bude mít 

třeba smysl, že teď se už to bude hodnotit podle správných hledisek a ne podle toho, jestli je někdo 

komunista nebo ne. Tak jsem potom nastoupila po mateřské tady, protože tady bylo místo a doma jsme se 

dohodli, že už teda půjdu učit. Že to není bůh ví co, že je to povolání, kde teda budu chodit do práce na 8. 

hodinu a ne na 6. Hodinu, a že občas budu moct to dítě vyzvednout v mateřské školce po obědě a ne až ve 

4 nebo 5 a budu s ním moct být celé prázdniny. Takže jsme to brali, že je to takové zaměstnání pro ženy, 

které chodí ještě pro děti do školky a můžou ještě trávit ty prázdniny, takže takhle jsme to brali a proto 

jsem tady nastoupila.“ 

Ještě když se vrátím k těm prvním rokům, tak jestli pociťujete nějaké změny oproti tomu, když jste 

začínala a vlastně po těch letech praxe, jestli to pociťujete, jestli je to nějaké jiné? 

„Mno doufám, že jo, kdo ví, jestli vůbec. Ne vždycky se to úplně nedaří. Momentálně učím 2 třídy. Jako 

teďka se mi to hodně změnilo, jako tím, že jsem si nastudovala o těch emocích a o té roli té učitelky a 

snažím se trošku vystoupit z té role skvělé vzorné učitelky a tak jako malinko jsem povolila a jakože se to 

zlepšilo. Měla jsem období, že několikrát za noc jsem se vzbudila a měla jsem představu, že mě děsily 

hodiny, ta práce tady ve škole dětma co neposlouchají a tak. Už jsem se trošku uklidnila a už je to snad 

lepší. Teď učím třídu, kde jsou takoví docela nekalé děti a nejsou zrovna moc chytré. Tam chodím docela 

ráda, tam jsem to dokázala povolit a tam je to v pohodě, rozumíme si a tam nejsme moc proti sobě. Ale 

teď jste mě zrovna zastihla v době, kdy jsem přišla ze 7.C a vůbec se nám to společně nedařilo, stálo to za 

houby, takže jsem teď taková, že z toho nemám moc dobrý pocit z té hodiny. Na peďák znova bych teda 

nešla, zvolila bych si to inženýřství, určitě jo.“ 

Uvažovala jste o změně profese…říkala jste, že jste po těch prvních letech měnila.. 

„Změnila, vystoupila. Pak jsem usilovala hodně o tom, abych se dostala na gympl učit, ale to mi nevyšlo, 

vzali místo mě nějakého mladého kluka, tam jsem se nedostala. V podstatě řeším pořád, nejsem si pořád 

jistá, kdyby mi někdo teď řek – můžu to říct nahlas?“ 

Můžete.. 

„ …Kdyby mi teď někdo řek, že můžu dělat do nějakého pedagogického ústavu, tak jdu. Pořád mě ta 

práce úplně neuspokojuje, nepřináší mi nějaké libé pocity. Já se těším do práce na své kolegyně, my tady 



 

 

 

máme úplně úžasný kolektiv a bezvadné ženské a na to se těším. Ale do 7.C se teda netěším. A kdyby se 

naskytla nějaká příležitost, asi bych klidně vystoupila.“ 

Jestli jsem to dobře pochopila, stejně nějakou oblast pedagogickou nebo kontakt s lidmi nebo 

naopak nějakou… 

„Něco úplně mimo, no…abych jako šla na jinou školu, tak to ne. Volila bych to, že bych odešla od těchto 

pubertálních dětí, to bych zvolila. Odejít z naší školy na jinou, to v žádném případě. To bych tu práci, 

která mi nejde, bych měla stejnou a jenom bych vyměnila kolektiv, který je úžasný, a ze kterého by se mi 

nechtělo, takže to v žádném případě. A kdybych odešla, tak bych odešla jako někam…no musela bych si 

najít práci, kde bych měla za to nějakou slušnou mzdu a to jako když mám pedagogické vzdělání, by 

muselo být v nějakém…ale klidně bych šla do kavárny roznášet kafe. Nebo bych se starala o penzion, 

nemusela by to byt zrovna pedagogická práce.“ 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Ano“ 

A do jakých konkrétních stresových situací se dostáváte? 

„Co jsme se bavili o těch emocích, dělal jsem si takový průzkum. Tak v práci se objevují negativní emoce 

jak u žen tak i u mužů, taková bezmoc, bezradnost z toho, že máte vlastně před sebou drzé děti, které si 

dělají, co chtějí, vůbec vás neposlouchají. Např. v 5. Třídě jsem šla po chodbě, jsem musela zvyšovat hlas 

a vy na něj zvýšíte hlas a on na mě : “co tady na mě křičíte?“ a takovým stylem se s vámi baví. Takže je 

to taková bezmocnost, bezradnost, co prostě s těma dětma člověk jakým způsobem je má uklidnit, aby 

poslechli a….jaká byla otázka?“ 

Konkrétní stresové situace… 

„Mno to je ono. Potom přijdou rodiče…je to nespravedlnost hrozná. Přijdou rodiče, kteří v té třídě 

nebyli, vůbec nevědí, jak to bylo a mají tu situaci od svých dětí popsanou jinak, jelikož to řeknou doma 

jinak. Rodiče jsou taky drzí, neomalení a klidně tady na vás zvyšují hlas a obviňují vás z něčeho, co není 

vůbec pravda atd. Taková bezmocnost to je. Od těch rodičů to není zas tak časté a dá se tomu předejít a 

dá se to s nimi vykomunikovat, ale když je to s těma dětma každodenně, každou hodinu, tak je to taková 

strašná zoufalost až. Je to hodně stresové a beznadějné, smutné.“ 

Ohledně toho výzkumu…to jste se bavili s kolegyněmi? 

„Já  přemýšlím, jestli to tady někde nemám, mám, nemám to někde v počítači…“ 

Vy jste to sháněla kvůli té práci? 

„A to bylo tak, že kvůli té práci jsem si četla ty knížky o ženách a emocích a žena by mohla ty emoce 

ovládat a naučit se cítit se líp, že to jde. Když jsem o tom četla, tak mě to velmi oslovilo a myslela jsem 

přitom na ty své kolegyně, které jsou dost často podobně na tom jako já tady s tím přístupem a co v té 

škole tady zažíváme. A tak jsme začali tím, že což je strašně důležité, že umím přesně popsat svoje emoce. 

Nejdřív co to vůbec emoce je, protože u nás starších to také není jednoduché emoce pojmenovat, co to 

jako emoce jsou. Nejdříve jsme si o tom povídali a pak jsme si zapisovali, jaké emoce v souvislosti se 

školní prací za týden zažila. Takže se tam objevovaly pozitivní a negativní emoce a psali jsme, v jaké 

souvislosti se objevila.“ 



 

 

 

Tak to je hodně zajímavé, to mě teda zaujalo, že tenhle nápad vznikl a že jste byli schopni tento 

nápad sdílet a opravdu se toho zúčastnit. To je super. 

„Ano ano, někdo mi to napsal, někdo předal osobně, když jsme si o tom povídali. Bylo to anonymní, ale 

nikdo neměl žádnou potíž o tom mluvit před ostatníma. Mě třeba taky nevadí o tom mluvit před vámi. 

Jestli chcete, můžu vám ukázat ty závěry, ty emoce, jaké jsou. Ale tady je právě ta bezradnost, 

bezmocnost. Chcete to?“ 

Ano, určitě. 

„ …rozdávala jsem kolegyním tahák, kde ty emoce byly popsané. Já jsem s tím měla také potíž, nejdříve 

popsat konkrétní emoce. Napadá mě, je mi dobře, je mi mizerně. Ale konkrétní emoce popsat mi dělá 

potíže. Takže to jsme si takový tahák vytvořili, kde jsme si je přečetli a pak jsme si dva týdny zapisovali 

pozitivní i negativní emoce. A pak jsme si také zapisovali, jaké pocity bych chtěla cítit. Protože pro tu 

vlastní práci na sobě je také důležité jako umět, co vlastně si říct, co vlastně bych chtěla a když se tím 

budu zabývat, tak jako potom to má taky trošku vliv na to, že se cítím líp. Zaznělo třeba : “zažívám 

bezmoc, nepříjemný tlak a vinu, jsem nejhorší, nechci spolupracovat, jsem proti všem. Cítím obrovský 

smutek a osamění.“ Často opakující se negativní emoce byly : bezmoc, úzkost, nespravedlnost, 

bezradnost, strach, určité zoufalství, zklamání, únava, nepochopení, zmatek a pochybnosti, 

sebeobviňování, ukřivděnost, křivé obvinění od rodičů, kterým byla situace sdělena nepravdivě. Pozitivní: 

prožila jsem se svými dětmi pobavení, zadostiučinění a radost. A tímto jakoby naplnilo potřeby uznání a 

naplnění atd. atd. Popsané pozitivní pocity: hrdost, uspokojení, štěstí, spokojenost, podpora od kolegyň a 

vedení, radost a dojetí. A co bychom si přáli cítit: spokojenost z toho co dělám, radost, podporu a uznání, 

štěstí, hrdost a bezpečí.“ 

No to máte úplně úžasné. A to jste dělali v rámci druhého stupně? 

„To jsme dělali s děvčaty z prvního stupně, měli jsme jedno takové sezení a s děvčaty s druhého stupně. 

Co je třeba zajímavé – je to logické a předem jsem to i čekala. Pro vás mladé je třeba tohle daleko 

jednodušší už, protože vy jste byli vychováváni doma tak, že je normální a přirozené být někdy smutný a 

brečet atd. Kdežto my starší jsme byli vychováváni v takové době, zvlášť jakoby ženské, teď nemůžeš 

myslet na sebe, to bys byla sobec, teď jako nemůžeš, musíš hlavně pomoct těm druhým a jsi tady pro ně a 

neupřednostňuj jen sebe, to se nedělá, to se nenosí…takže emoce je něco až zvířecího a my jsme tady od 

toho, abychom je potlačovali. Abychom se chovali rozumně „buď rozumná“ jsme slyšeli. Takže pro nás 

starší je připustit, že nějaké emoce máme a přijmout je, je práce taková zajímavá a objevná na rozdíl od 

vás mladých. Pro vás mladé to tak objevné není, vy už takhle jste ty emoce potlačovat nemuseli, byli jste 

vychováváni přirozeněji než my, než pořád v tom zaškatulkovávání.“ 

To je také zajímavé, hlavně tohle mě oslovilo velmi, že jste něco takového podnikla, to klobouk 

dolů. 

„Ono to nebylo zas tak těžké, kolegyně jsou úžasné, kdyby nechtěly, tak by do toho nešly. Je pravda, to 

jsem vám neřekla, že jakoby ty starší – že jedna kolegyně, která je v důchodu a už přesluhuje, tak ta mi 

říkala, že už nebyla schopna napsat. Už nebyla schopna ty své emoce zjistit. Pro mě to bylo také velmi 

těžké, musela jsem si napsat seznam těch emocí a prostě se v tom babrat. A napsala jsem si to na papír a 



 

 

 

zase jsem říkala, že to nejsou emoce a to zase popisuješ tu skutečnost a popisuješ tady chceš aby on 

udělal a on udělal tohle a napiš tam jen tu svoji emoci. Bylo to pro mě hrozně těžké se to naučit.“ 

To věřím… 

„Takže to chápu, že to pro nás a pro starší kolegyni jako že to prostě vůbec nedala. Jako pro ty mladé, 

jako třeba tady pro tu jednu holčinu, co je hned po škole, tak mi to donesla tak radostně – já si toho 

vážím, že mi to přinesla, že se na to nevykašlala – a tak jako mi to hezky popsala, co ji tady těší a co ji 

trápí a co jí jde těžko a přinesla mi to tak rychle a radostně. Takže mě to potěšilo a je na tom prostě vidět, 

že pro ty mladé je to jednodušší než pro ty starší, což je dobře. My staří to už nějak doklepeme. To já jsem 

na tu vaši práci zvědavá.“ 

To já taky…takže u těch stresových situací jsme se dostali u toho, že je to ze strany žáků, ale i ze 

strany rodičů… 

„To je prostě nekázeň dětí a jejich drzost, čeho jsou dnes schopní a ochotní a já jsem ze starší generace, 

nejsem na to připravená a neumím to adekvátně zpracovat.“ 

Jaký je rozdíl mezitím jak je to teď a jak to bylo, když jste začínala třeba v téhle oblasti s těma 

dětma? 

„To je těžká otázka. Já vím, že děti se nezměnily, děti jsou stejné. Je to tak, že já nevím, jestli tenkrát už 

jen já jsem to nevěděla, jestli to už tenkrát fungovalo na dobrých vztazích. Já si myslím, že tenkrát bylo 

normální, že jsme vystupovali z pozice autority. Já jsem to tenkrát tak měla, já byla autorita, já učila 

matiku. Když chceš mít slušnou z matiky, tak prostě teď musíš dávat pozor, zítra z toho píšeme písemku, je 

to pro tebe těžké? Ty děti dělali přijímačky na střední školy a bylo pro ně těžké udělat matiku. Já třeba 

ráda učila v 9. Třídě, protože oni věděli, že ty přijímačky mají před sebou a třeba dělali si ty příklady 

doma a počítali si je a nosili je do školy, příklady, se kterými si nevěděli rady a my jsme ho třeba ve škole 

vyřešili. Takže oni byli za to rádi, že jakoby jim s tím pomůžu a že oni věděli, že se tu matiku musí učit, 

protože ji potřebují. Protože ji potřebují na přijímačky, u maturity atd. Takže ty děti byly pokornější, než 

jsou teď. Teďka jako nepotřebují nic, nechtějí té matice rozumět, jim je to úplně jedno. To jen já chci, aby 

to uměli, ale oni ne. Jestli budou umět měřítko, co teď bereme…poměr, já to nechci umět. To je úplně 

jedno, oni se chtějí trošku pobavit a potřebují, aby byla trošku sranda. Já jsem dříve ráda učila v devítce, 

protože ty děti věděly, že mají před sebou přijímačky a my jsme opravdu makali a dělali ty příklady, a 

když jim něco nešlo, tak za mnou přišli a já jim to třeba vysvětlila a tak. To byla úplně jiná práce, úplně 

něco jiného. To teďka nedělám. Já musím nějakým způsobem zvládnout tu hodinu tak, abych je úplně 

neotrávila od té matiky, a abych je nějak radostně přiměla, že v té matice něco objeví a to je pro mě 

hrozně těžké. Já jsem spíš ten matematik, že umím počítat a takové to kreativní já neumím. Neumím je 

oblbnout a napovídat jim nějakou pohádku, kterou by prostě…“ 

Já si myslím, že to je v té matice vůbec těžké zaujmout…. 

„Proto se mi líbí Jiného matematika, to je ta, co kolegyně nemá ráda, protože tam ten návod už pro mě 

jako pro učitele matematiky je hotový. Tam už na té stránce jsou ty příklady a ty rébusy a takové ty 

zajímavé věci, které je baví a já jim to můžu dát a můžu se s nimi bavit o těchto věcech, které je baví. 

Někdo to za mě připravil, já to neumím takhle připravit, já to neumím prostě. To je, jako když 

vysvětlujeme měřítko na mapě, tak já to neumím udělat tak, že oni si něčím přišli k tomu, že prostě 



 

 

 

potřebují umět měřítko na mapě. Oni si přinesou mapu a řeknu tady to měří 10 cm z města na kopec, tak 

mi řekni, kolik je to ve skutečnosti. Tak to samozřejmě ano, tak to děláme, aby to bylo jako z praxe a ne z 

knížky, ale to je málo, to jím nestačí.“ 

Tam je nějaká potřeba, aby to bylo lepší a zábavnější, co cítíte z těch dětí… 

„Ano, ano, abych nemusela pořád na ně křičet, že se nemá otáčet, že nemá ležet pod lavicí, že nemá 

stříkat vodou po spolužákovi, to mě nebaví.“ 

Jak bojujete proti stresu? Co vám pomáhá? Jak se odreagujete? 

„No, že se snažím se to moc nebrat. Já hodně odpočívám sportem. Chodím do práce pěšky. Já to už 

zvládám, nemám tolik povinností než jen tu školu. Protože mám už ty děti dospělé a odrostlé a jsou 

momentálně na druhé straně zeměkoule a mám odpoledne čas jen pro sebe, takže já se už můžu někde 

projít, můžu si zasportovat, upéct nějaké dobré koláče, takže takhle se nějak ošetřuju.“ 

Takže odpočíváte aktivně… 

„Ano ano.“ 

Když je to třeba přímá situace v té třídě, tak máte nějaké nápady jak to zvládnout v tu chvíli s těma 

dětma nebo s rodičem? 

„Když se rozčílím?“ 

Když se dostanete do toho stresu? 

„No to se samozřejmě snažím uklidnit a nedostat se do toho stresu, protože když se člověk rozčílí, tak je 

to špatně. To už je za hranou a pak se to řeší špatně a tam už potom každé řešení je mizerné. Takže se 

snažím, abych se tak úplně nevytočila. Což se mi většinou daří. Teďka když jsem tady měla tu Jennifer, co 

tady na mě ječela a já jsem telefonovala s jejím tatínkem a ona seděla tady co vy a ona tady seděla na 

tom a já jsem zavolala tatínkovi a ona vyskočila a rvala mi sluchátko z ruky třeba, prala se semnou o 

sluchátko a tak…to jsou situace, že samozřejmě vím, že se nemůžu nechat vytočit. Takže jsem úplně klidná 

a nechám ji tady sedět třeba a odejdu si, abych se uklidnila nebo ji řeknu, že si to rozmyslím, že toto je 

závažné a že to budeme řešit zítra, abych neudělala něco v afektu.“ 

Takže pak to řešíte s chladnou hlavou.. 

„To jo, to jo. Já nevím, jestli mě něco poslední dobou vytočilo tak, abych byla takhle maximálně 

vytočená…nebo někdy mě děti jako rozčílí a to zase to je o tom, že volím, že vím, že buďto jakoby tak a 

teďka ošetřím sebe sama tím, že to, že mě naštvali a že na ně mám vztek, jim tady narovinu řeknu, tím 

vlastně já sebe sama uklidním. Takže volím, jestli někdy zvýším hlas a řeknu tak teď jste mě naštvali a 

trhněte si nohou atd. nebo jestli si ten vztek vyřeším tady v kanceláři.“ 

A jak to funguje, když jim to řeknete? 

„Učitel musí být autentický. A cokoliv je autentické, tak zafunguje. Kdybych nějaký vztek předstírala, tak 

je to o ničem. Když se rozčílím, tak to přijmou. Např. konkrétně na tu 7.C. Na chvíli se třeba ztichnou, ale 

jsou takoví, kteří z toho mají radost. Jim nejde o to, že nějak ta hodina proběhne. Nejde jim o to, aby se 

něco naučili, že zítra z toho píšou písemku. Oni mají za cíl toho kantora naštvat a vytočit, to je zábava a 

sranda. On tam sedí vzadu a celou dobu se šklebí, když jsem rozčilená.“ 

A co to dělá s vámi? 



 

 

 

„Řeknu jim, že mě rozčílili a mrzí mě to. Zase část hodiny strávíme ne matematikou, ale tím, že si 

vyjasňujeme nějaké věci, což je mi líto a je mi toho smutno. To je také taková zvláštní věc, protože my si 

myslíme a chceme po učitelích, aby učitel byl úplně dokonalý. Učitel nemůže někomu nadržovat. Učitel 

nemůže mít své neoblíbené žáky. Učitel je prostě dokonalý. Ale když ten člověk v té hodině tam je, tak já 

jsem ale člověk, já nejsem ten dokonalý učitel, takže ano, jsou děti, které mi jdou na nervy. Tím, že se 

smějí, když já se rozčiluju, tím že mi dělají naschvály. Tím, že jim cokoliv řeknu, tak má deset poznámek 

jako navrch a já mu řeknu buď zticha a on řekne jedenáctou. Takže ano, jdou mi na nervy ty některé děti. 

Nejsem robot, jsem člověk. Musím se ale chovat tak, abych to nedala najevo, že Baruška je taková vzorná 

holčička a je to zlatíčko a tu miluju, ale támhle Radima vzadu bych zaškrtila. To takhle zase nejde. Úplně 

autentická a přirozená být nemůžu, protože tohle ze mě poznat nemůžou ty děti. Ale v sobě to ten člověk 

má a když tvrdí, že ne, tak se staví do nějaké pózy a není autentický, ale pravdivý.“ 

Tak jestli tomu rozumím, je tam nějaký tlak na to, být autentická, protože je to fajn v té třídě 

potom, ale zároveň ne být moc… 

„Člověk jakoby pořád lavíruje jakoby na takové hraně. Jak se zachová v tu chvíli. Nikdy nemůže být 

úplně autentický, protože to bych mu dala přes pusu. Kdyby byl můj vlastní a tohle mi udělal, tak by 

dostal přes pusu, ale to nejde takhle. Takže musím to umět vyřešit. Nejdůležitější je s tou třídou navázat 

nějaké slušné vztahy a do takových situací se nedostávat, to je už potom špatně. To už stojí za prd a 

dlouho se to rovná. Musí se to nějak ta hodina připravit, aby s tou třídou ten člověk navázal dobré vztahy, 

musí se – a tím člověk učitel musí taky vyjít vstříc potřebám těch dětí – nemůžu úplně…teďka budete mít 

matiku i když jsou všichni nějak úplně jinak naladěni špatně, tak se tomu člověk musí trošku přizpůsobit.“ 

Víte, jaké postupy používají vaší kolegové? Jestli se o tom bavíte? Konzultujete? Myslím ohledně 

stresu. 

„Já si myslím, že nám pomáhá to, že máme sborovnu, že si tam člověk může trošku ulevit a nějak to 

zkonzultovat s někým dalším nebo takové sdílení je taky fajn. Že se mi uleví, když řeknu, jak to byla 

hrozná hodina, jak se to nepovedlo, jak to bylo hrozné, jak byli nechutní, nevěděla jsem si s nimi rady. A 

kolegyně řekne, no tak já jsem včera měla taky takovou hodinu a já s touhle třídou taky nevím co na ně, 

mě na ně také nic nefunguje. Tak je to takové příjemné, člověku tak jako trošku když teda nejsem jenom já 

ta neschopná, ale když jako opravdu objektivně s touhle třídou to jde těžko i ostatním, tak to je takové 

příjemné, tak to malinko člověku pomůže. Je dobře vidět i ostatní, jak přistupují k těm dětem. Jsme 

schopni o tom mluvit mezi sebou. Myslím si právě, jak jsme mluvili o těch emocích, tak si myslím, že by 

vůbec nebylo na škodu, kdybychom si takové společné učitelské kruhy dělali častěji a trošku si sdělovali 

své pocity, dojmy, zkušenosti a nápady, co nám na ně funguje. To určitě jo. Pak je tady nepodstatná věc, 

to jsou třídní hodiny. Takže ten třídní učitel, si myslím, že to je právě to, že to předchází tomu, aby to v 

těch třídách šlo těžko, že při těch třídnických hodinách ty jsou na to, aby se ten třídní s tou třídou jakoby 

pozitivně sladili, naladili na stejnou vlnu, aby si prostě všichni uvědomili, že mají společný cíl, aby 

vycházeli společně hezky a dobře a to si myslím, že aspoň trošku funguje.“ 

Jak se vypořádáváte se stresem mimo školu? 

„To jsme už probírali, takže vše ok. To je to cvičení, tam se vyskáču, že ze mě leje pot a tam se dostaví 

endorfiny a úleva.“ 



 

 

 

Napadá vás ještě něco, co by vám mohlo pomoci i co by se nedalo splnit? 

„Abych nezažívala stres ve škole?“ 

Ano, abyste se s ním efektivně vypořádala. 

„To je dobrá otázka. Jak jsem říkala. Asi by bylo dobře, kdybychom si častěji dělali své učitelské kruhy, 

abychom se mohli pobavit a sdílet si své společné zkušenosti, to by bylo asi fajn a pak už nevím teda.“ 

 

5. Rozhovor - Ilona 

 

Jak dlouho trvá tvoje učitelská praxe? 

„V roce 97 jsem promovala, takže 19 let.“ 

Jaká byla tvoje motivace stát se učitelkou? 

„ Učit děti. Opravovat sešity, učit děti, hrát si s nimi atd.“ 

Se ti líbilo? 

„ Už od druhé třídy.“ 

Byly nějaké další možnosti? 

„Ne“ 

Jaké bylo očekávání od té profese? 

„ Pracovat s dětmi, učit atd.“ 

Ještě něco? 

„Hrát si s nimi,zpívat, cvičit, malovat.“ 

Jak hodnotíš odbornou přípravu na vysoké škole? 

„Velmi kladně. Mě se na vysoké škole velmi líbilo, ale fakt.“ 

A máš pocit, že tě dostatečně připravila na tu praxi? 

„Ta samotná praxe na vysoké škole, kromě té metodiky a didaktiky, ale co si nevyzkoušíš v praxi, tak 

nezjistíš, jestli na to máš nebo ne. Takže my jsme měli hodně praxí, takže hodně kvituji, že nám to 

umožnili.“ 

Když tu tvoji praxi shrnu, ty jsi vlastně učila na téhle škole…? 

„Rok“ 

A předtím, jen abych to mohla zmapovat? 

„Tak nejdříve to byla škola komenského, kterou sloučili s Lištím kupcem v roce 98 a pak do roku 2010 

jsem byla na liščáku a od roku 2010-11? Prostě 4 roky ve školce v Branné. Mezitím jsem ještě při 

mateřské zaskakovala na liščáku nějaké nemocné a tak. 2 roky pak zase při mateřské v Branné ve škole.“ 

Takže jsi mohla toho možnost vidět docela hodně. 

„Ano, takovou širokou škálu těch možností, těch škol.“ 

A všude spokojena? 

„Ale jo. Zkušenosti. Ať pozitivní i negativní, i ty negativní prostě člověka posilují v tom, co pak nechceš 

dělat.“ 

Jak probíhaly tvoje profesní začátky, ty první roky? 



 

 

 

„Na zimním stadiónu, třetí třídu. Já jsem si to užívala, bývala jsem tam každý den do půl sedmé. Mě to 

hrozně bavilo. Já jsem musela jít domů, až když jsem měla úplně všechno hotové. Do puntíku celou třídu 

uklizenou, upravenou.“ 

A bavilo tě to nebo tě to přišlo jako… 

„Bavilo mě to strašně.“ 

Takže naplňující to bylo… 

„Ano, ještě jsem byla svobodná, nebyla jsem vdaná, tak jsem si pak ještě doma pořád něco dělala do 

školy. Než přijdou děti a už jako ten čas musíš rozdělit. Proto jsem si i říkala, že chápu, že do roku 1919 

byl celibát učitelek, že se nedivím, že byl.“ 

Pociťuješ nějaké změny oproti těm prvním rokům? 

„Přicházejí zkušenosti co je víc a míň důležité. Na co se zaměřit, co můžeš lehce i vynechat a zase se 

k tomu vrátit nebo naopak nebo že jsou věci důležitější a méně důležité právě proto, že ty první roky…já 

nevím první rok jsem byl do půl sedmé a druhý rok do pěti. Protože už máš zkušenosti s tím, jak si ten čas 

zorganizovat, takže ten vývoj tam je.“ 

Uvažovala jsi o změně té profese? 

„Ani ne. Že jsem šla do té školky. To byla jakoby zkušenost zkusit to ve školce, jaké to bude. Ale tam mě ta 

samotná práce nenadchla.“ 

Považuješ učitelskou profesi za stresovou? 

„Na jednu stranu určitě. Naplňuje tě to tím, co uděláš a máš z toho dobrý pocit, ale zase udělat to tak, 

aby to bylo správně. Aby děti nezlobily nebo třeba při tom, při té práci, aby je to bavilo, aby tebe to 

bavilo. Je to na psychiku určitě.“ 

S jakými konkrétními stresovými věcmi se setkáváš? 

„Pokud vezmu chování a vzdělávání, tak v tom chování ty děti motivovat dostatečně, aby je to bavilo. Aby 

při té hodině ta hodina pracovala a odsýpala. Aby to zvládali nejenom při hodině, ale pak děti zvládnout i 

o přestávkách, to je jakoby k té výchově k tomu chování, aby to bylo prostě tak jak to má. A pak druhý 

jakoby je ten vzdělávací proces. Jak je to naučit, aby to uměli, aby to pochopili, chceš, aby to pochopili 

všichni, oni to nepochopí nebo ne hned a vlastně to stresuje tu třídu zvládnout komplexně.“ 

A co rodiče? 

„No i třeba s rodiči. Jsou rodiče, kteří jsou vstřícní, je s nimi dobrá spolupráce a pak se vždycky najdou 

rodiče, s kterými jsou problémy a teď zase jak to řešit, jak citlivě a rozumně, abychom obě strany vyšly 

spokojené, což je taky někdy dost na psychiku. Zvládnout to, ustát to v klidu v pohodě s úsměvem na 

tváři.“ 

Napadají tě ještě nějaké stresory, s kterýma se setkáváš v průběhu dne? 

„Jako můžou být, ale tady třeba nejsou. Na některých školách třeba vztahy v kolektivu, což třeba tady 

jsem nezažila. Občas někdy může být v tomhle smyslu, aby nebyl problém. Protože když nemáš klid na 

pracovišti, tak to může stresovat. Někdy trošku i ty rodinné problémy, když přijde něco nečekaného, tak 

nad tím taky přemýšlíš, jsi trošku podrážděná, což se může taky někdy odrazit a snažíš se, aby to nikdo 

nepoznal. Tak proto je to tak vysilující.“ 

Jak bojuješ proti tomu stresu? Co ti pomáhá, jak se odreaguješ? 



 

 

 

„Tak jako někdy doma klid, jako vypnout. 20 min semnou nikdo nemluvte, potřebuji vypustit jednu věc a 

druhou věc. Nebo zase naopak, když je něco nedořešeného, tak to dořešit, abych měla klid, ať je nějaký 

problém s dětmi nebo prostě s něčím, čímkoliv, s rodiči, což je také stresující, tak to vyřešit a mít klid. Pak 

máš zájmy a někam vypadnout, když jedeš na výlet nebo máme kroužek tancování, tak přitom také prostě 

vypustit a energii zase nabrat.“ 

Jak třeba řešíš ten aktuální stres ve třídě? Jak se s tím vypořádáváš? Pociťuješ ho vůbec? 

„Jsou věci, které tě můžou rozhodit, ale musíš to hodit za hlavu. Musíš se naučit říct, jo dobrý, vyřešila 

jsem, konec, už se k tomu vracet nebudu. Děti zlobí, něco se provede, tak se kluci seperou, tak to musím 

řešit. Seperou se znova, tak se znova rozčílím, zas to vyřeším a zase si řeknu, tak vyřešeno, konec zvonec. 

Nepřemýšlet nad tím. Nedá se, člověk se to musí naučit. Věci, které jdou, a lze, tak to hodím za hlavu, tak 

si řeknu jo, už je to vyřešeno, nemusím se dále trápit. To samé, rozzlobím se na děti, někdy musíš, i když 

nechceš, tak uděláš tu přísnou tvář. Jindy zase hlídat se, aby zase ten svůj vztek, který člověk má, se musí 

potlačit a musí se vyventilovat jinde. Prostě ty denní situace. Říkám si ne, už to bylo zamnou, už se k tomu 

nechci vracet. Zbytečně se tím netrápit, stane se mi večer, ulehám, jdu spát a v hlavě se ti promítá, co ten 

den bylo, jestli jsem to udělala dobře nebo špatně, když něco, tak si napíšu poznámku, co je potřeba, co je 

třeba dořešit, abych měla klid.“ 

Takže to máš tak rozumově zpracované. 

„Musím. Jsou věci, které tě citově víc nebo míň…kdo je citlivější, taky mě to vadí, rozhodí spoustu věcí, 

ale prostě ne. Hned vyřešit, a když to nevyřeším hned, tak bych se tím trápila.“ 

Jaké postupy používají tvojí kolegové? Konzultujete nějaké postupy, předáváte rady? 

„Povídáme si. Nejlepší je to, že se z toho vymluvíš. Že si o tom s někým popovídáš. Já si zavolám mamce. 

Když mě něco naštve, tak si povídáme, moje mamka je bývalá učitelka a rozumí a ví co je to za problém. 

Když to řeknu doma manželovi tak jééééžiš….říkám jo, ale když to vypustíš ze sebe, tak je to pryč. Takže i 

s kolegy si také povídáme, teď okamžitě dnes mě naštvali, tady se stalo tohle a tohle. Tak ta slovní 

ventilace toho problému také pomůže. Myslím si, že tady v tomhle si dost rozumíme. S kolegy to máme 

výborné. Dáme si rady a pak se uvidí, jestli se použijí nebo ne. Někdy stačí to dostat ze sebe. Když se 

nadechneš toho špinavého vzduchu, toho co tě stresuje, vydechne, vypustíš to ven a je to venku, než to 

v sobě dusit.“ 

Jak se vypořádáváš se stresem v běžném životě mimo školu? 

„Něco podobného. Když mě něco naštve doma, tak se uklidním ve škole. Práce s dětmi. To že vymyslíš, že 

děláš s nimi nějaké blbosti. Sedneš k počítači a děláš si a říkáš, že tě zase naštvali. Hlavně dělat to co tě 

baví. Jedno kompenzuje s druhým. Jako být jen doma, tak se stresuješ doma a naopak. Takže je to 

oboustranné.“ 

Napadá tě něco, co by ti v těch stresových situacích mohlo pomoct, i kdyby se to nedalo splnit? 

„Když je něco, co se nedá splnit, tak je to horší. Protože většinu věcí aby to šlo vyřešit. Co nejde vyřešit, 

tak si říkat, nebudu na to myslet, neřešit. Když to jde, tak to jde.“ 

Myslím jakoby to řešení, že to třeba není možné z vedení to splnit ten způsob toho řešení. 



 

 

 

„Když to nejde, tak to prostě nejde. V mozku si to odůvodnit, když to nejde, tak to nejde. Stresovat se 

s něčím co nejde, co můžu ovlivnit, ovlivním, co nemůžu, tak to nemá cenu pak. Člověk si to musí 

odůvodnit, nenechat se tím semlít.“ 

A nějaké řešení, které by tomu mohlo pomoct tomu řešení té stresové situace? 

„Buď to vyřešit, anebo to hodit za hlavu a zapomenout. Vymluvím se z toho, když to nejde. I to poslední 

když to není venku, když je to venku, tak je to dobré. Funguje mi to. Mám neomezený tarif volání 

s mamkou, tak třeba někdy takhle…když třeba doma se stane nějaký problém, tak si to vypovídáme a pak 

už to neřeším. Aspoň si to tak pořád říkám, nevracet se k problémům, nemá to smysl, zbytečné.“ 

 

6. Rozhovor - Pavel 

 

Takže mám tady první otázku: jak dlouho trvá vaše učitelská praxe? 

„ 17 let.“ 

Jste pořád tady na škole nebo jste měnil? 

„Jeden rok jsem měl přestávku, pak jsem byl dva roky na rodičovské dovolené a pak jsem dělal rok na 

malosíťce (???), ale kromě toho roku, ale i na mateřské jsem chodil do školy 4 hodiny týdně. Ale ten rok 

jsem byl úplně mimo.“ 

Jaká byla vaše motivace stát se učitelem? 

„Předtím jsem byl na vojně a tam jsem zjistil, že práce truhláře je sice hezká, ale chtělo to něco jiného. 

Takže jsem měl kamaráda, který byl vystudovaný na učitele pro první stupeň. Takže takhle to nějak 

vzniklo.“ 

Byly i další možnosti? 

„Dělal jsem přijímačky ještě na nějakou přírodovědu.“ 

A to nedopadlo? 

„Ne“ 

Jaké bylo vaše očekávání od učitelské profese? Jestli jste nějaké měl? 

„ No, učit děti.“ 

Ještě něco dalšího? 

„ je to profese o předávání informací nějakým způsobem.“ 

Jak hodnotíte odbornou přípravu (vysokou školu)? 

„ Dobrý. Asi kdybych to měl organizovat, tak řeknu, že by bylo potřeba více praxe.“ 

Takže hodnotíte, jakože teorie je dostatečná. Neměl jste pocit, jak jsme na to naráželi v předchozích 

rozhovorech, že odborná příprava byla dobrá, ale chybělo tam hodně věcí jak komunikovat 

s rodiči. Jak zvládat situace ve třídě. 

„Možná mám trošku jinou pozici než ženy. Já zas problém s komunikací s rodiči nemám. Nevím, možná 

jo. Loni nebo v předloni jsme měli školení právě o tomhle. Tak já jsem byl překvapený, co všechno si na 

ně rodiče dovolí. Já s tím jako nemám problémy. Já jsem z toho byl úplně…“je to vůbec možné, že tam 

někdo takhle…?“. Pak jsem to ale jednou zažil. Nebyl to ani můj žák. Byl to nějaký výběr na vybíjenou. 



 

 

 

Jedna matka přišla, byla strašně rozhořčená a říkala, jak jsem ješitný a takové. To byl jediný případ, kdy 

se někdo takhle do mě navážel.“ 

Jak jste to řešil? 

„Řekl jsem, že se spolu asi nedohodneme. Já jsem ji řekl svoje stanovisko, neshodneme se, na shledanou. 

Já jsem s ní potom neměl problém, to byla jediná vztyčná plocha, protože jsem nevybral jejího ňuňánka 

na vybíjenou. Takže asi jinak by to bylo potom horší. S ní se pak asi dále nedalo hovořit.“ 

Tato oblast mě docela zajímá. Jak vnímáte ten rozdíl? Je to tím, že jste muž? 

„Já si to myslím. Přece jenom, když tady řešíme něco a přijdou rozčílené matky, a když už tady slyším, že 

to trvá příliš dlouho, tak tam jdu, stačí se tam leckdy postavit a nemusím nic říkat anebo jemně vstoupím 

do rozhovoru, jakože teď na to není vhodná doba, ať přijdou odpoledne, tak většinou to rozeženu.“ 

Takže ještě pomáháte kolegyním? 

„No jasně, když už tady jsem, tak je v tom nenechám, ne?“ 

Takže vlastně v téhle oblasti vůbec nepociťujete jako žádný…? 

„To je strašně těžko hodnotit po 20 letech jak ta příprava probíhala. Navíc ta fakulta byla jinak dělaná, 

nebyl to kreditní systém, když jsem studoval. Nemám srovnání, jak to probíhá teďka, nemám ani srovnání 

s ostatními, já jsem studoval v Praze, ostatní v Liberci, Hradci. Já jsem tehdy neměl pocit, že mi něco 

chybělo.“ 

Já to myslím teďka jakoby… 

„..Ale to já zase neposoudím. Jestli se ti lidé chovají právě kvůli tomu, že jsem chlap nebo co v tom je. Já 

si nemyslím, že by ta příprava učitelek byla asi nějaká nedostatečná. Problém je v tom, že ti rodiče mají 

jinde hranice, dalo by se říci jednoduše – hranice slušného chování – co je a co není přípustné.“ 

Jak probíhaly vaše profesní začátky? Ty první roky? Jestli pociťujete po těch prvních letech nějaké 

změny oproti tomu, jak to máte teď? 

„První rok jsem se poučil. Člověk nesmí mít vazby k těm dětem pevné. Nejsou to moje děti. Jsem od toho 

tady, abych je vzdělával. V první práci jsem si s nimi vytvářel vazby – což byla chyba – když to vezmu 

zjednodušeně a nadneseně, tak jsem je měl rád. Což děti mám rád pořád, ale udržuji si od nich již odstup. 

To je takový největší posun, ale to jsem pochopil první rok.“ 

Co vás ještě napadá? 

„Tak jasně, člověk se vyvíjí, ale základní přístup je pořád stejný.“ 

Uvažoval jste o změně profese? 

„No jistě, přeci jsem tady rok nebyl. Ale v podstatě mi tohle vyhovuje. Vyhovuje mi to také díky tomu, že 

se tím nemusím živit. Mám doma živitelku, manželku. Jinak bych to asi nebyl schopen vykonávat. Protože 

tímhle si chlap nedokáže vydělat. Díky tomu, že manželka má ordinaci, tak já ji dělám papíry, tudíž mám 

druhé zaměstnání. Nikdo z kolegů nemá jedno zaměstnání. Já si osobně myslím, že s tímhle souvisí i 

postavení ve společnosti. Pokud bych měl dvojnásobný plat, tak se na mě všichni nebudou dívat jako 

„hele to je ten ze školy…na něj si můžeme vyskočit“.“ 

Tak tohle je ještě o něčem jiném pak ještě.. 

 „No jasně.“ 

Co jste měl ještě jako další možnosti, když jste o tom uvažoval, že skončíte s učitelováním? 



 

 

 

„To jsem měl špatný kolektiv. Měl jsem toho plné zuby. Díky tomu, že se můžu starat o tu ordinaci, byl 

jsem na rok zaměstnancem a zkoušel jsem finanční poradenství, ale to pro mě není.“ 

Ten špatný kolektiv, to bylo v předchozí škole? 

„To nebyl učitelský kolektiv v téhle škole, ale dětský. Měli jsme tam jednoho ukrutného „borce“, který 

totálně rozbíjel kolektiv. Ne že by to dělal schválně, ale po těch dvou letech se to nedalo vydýchat vůbec“. 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Ano, to rozhodně.“ 

Jaké jsou ty konkrétní stresové situace, do kterých se dostáváte? 

„Když člověk narazí na někoho, kdo je nezačlenitelný do kolektivu anebo ještě hůř ten kolektiv navíc 

deptá. Tak já ho ustojím, ale neustojí ho ty děti. Ustát jednoho je v pohodě, ale ustát celou třídu, kdy se 

každý začne projevovat, to je už horší. Pak už jich je moc. Místo jednoho, kterého by člověk ustál, jich 

tam je 5 nebo 6, kteří se přidají nebo nějakým jiným způsobem. Ne třeba k němu, ale např. proti němu a 

tak. A tohle je ten největší stres. Nefunguje to tak, jak by to fungovat mělo.“ 

Co vás ještě napadá? 

Záleží zase na nastavení člověka. Mě osobně mi tohle vadí nejvíce. Člověk si představuje, jak něco bude 

dělat a jen proto, že tam má jednoho nebo skupinku nezačlenitelných jedinců nebo velmi obtížně 

začlenitelných, tak se práce prostě nedaří.“ 

V tom je těžká práce s kolektivem a dynamikou té třídy.. 

„Ano, přesně tak.“ 

Jak s tím nakládáte? 

„To je pokaždé jiné. Pokaždé je zde jiný důvod toho stresu. Nejlepší řešení je zbavit se toho člověka, ale 

to nejde. Člověk to musí přežít. Ale když už je to moc dlouhé, tak je to velmi náročné. Člověk si to nesmí 

připouštět. Jde to do určité míry a také proto jsem chtěl odejít. Ale to opravdu po těch 15 letech to 

byl…jakože jsem měl různé zlobiče, ale tohle bylo opravdu špatné, to byl klížič.“ 

Jak bojujete proti stresu? Co vám pomáhá? Jak se odreagujete? Může to být takhle ve škole i 

mimo školu? 

„Především doma. Sport, hudba. Člověk změní prostředí, dělá něco, co ho baví svým způsobem a nemyslí 

na práci. Přijdu domu, odříznu to a neřeším to.“ 

Daří se to vždycky? 

„Většinou“ 

Víte jaké postupy v boji proti stresu používají kolegové? 

„Moc ne.“ 

Napadá vás něco, co by vám mohlo pomoct? I kdyby se to nedalo splnit? 

„Tak určitě. Změna pohledu veřejnosti na povolání učitele. Vyrovnaný přístup – když to má být výkonně 

vzdělávací proces, tak na vzdělávací část páky jsou, kdežto na výchovné části v podstatě nejsou žádné 

páky. Např. podmínečné vyloučení na jeden den, ale vázané na nátlak na rodiče. Dalo by se říci, trošku 

mírně systémová změna v přístupu ke škole. Není to jen záležitost učitelů, ale hlavně rodičů. Ošéfujeme 

kolektiv a něco je naučíme, ale vychované musí přijít z domova.“ 

Takže vlastně spolupodílení na výchově ze strany rodičů. 



 

 

 

„Ano“ 

Bavili jsme se o vedení, které vyznívá velmi vstřícně… 

„Vedení je super. Je fakt, že když jsme tady měli předchozího ředitele, tak to bylo špatné. Toho jsme 

museli odvolat, ale měli jsme štěstí, že se chytl do ekonomických nástrah a to bylo velmi nepříjemné. Na 

takové škole by se nedalo existovat. Kdyby tu zůstal, tak bych tu nezůstal já. Protože to prostě nešlo.“ 

Takže ta podpora je důležitá.. 

„Musí tam být. Mám výhrady, ale kdyby ředitel měl jen slušné chování, tak by to stačilo a nevadil by mi. 

S ředitelem jsme na sebe naráželi kvůli osobnosti, takže tam to nešlo.“ 

Chci se zeptat na sdílení s ostatními učiteli. Máte tu potřebu? 

„To já si zase s nimi rád pohovořím, ale že bychom vyloženě řešili :“co Maruško děláš, abys nebyla ve 

stresu?“ – to já mám zas trochu jiný přístup a navíc mám toho spoustu. To mě fascinovali, když jsem 

nastoupil, tak tady ten kolektiv jezdil spolu na dovolenou. Když byla pařba, tak do čtyř do rána. Teď je to 

trošku jinak, ale tím jak jsem tady dlouho a viděl jsem to, jak se to proměňuje, jak ta stará garda 

odcházela a najednou jsou tady lidi, jež nejsou místní, pořád dojíždějí a ani do hospody se jít nedá. Teď 

tu jsou mladé holky, takže každou chvíli někdo na mateřské, pořád se to střídá, takže je to velmi složité. 

Ale řekl bych, že ten kolektiv je docela dobrý. Na tom prvním stupni je kolektiv, který ale nenavštěvuji. Ale 

jinak pohoda.“ 

Jak jste mluvil o tom jiném přístupu, zajímalo by mě, jaký je? 

„Já trénuji s kapelou, volejbal, běžky, pořád jsem někde v čudu, když to alespoň trošku jde.“ 

Takže nežijete jen školou… 

„Odříznu to a minimálně se k tomu vracím večer. Co udělám tady, tak to udělám a toť vše. Abych si tím 

nelámal hlavu, aby toho nebylo moc.“ 

  

7. Rozhovor - Veronika 

Jak dlouho trvá vaše učitelská praxe? 

„Když bych nepočítala mateřskou, tak učím 7,5 roku bez mateřské, učím načisto.“ 

Jsi tady na škole celou dobu? 

„Od začátku vlastně hned po škole jsem nastoupila tady.“ 

Jaká byla vaše motivace stát se učitelkou? 

„ Moje motivace? Je teda fakt, že vůbec nepocházím z učitelské rodiny, ale na školu jsem si hrála od 

mala a trošku mě vedlo taky to, že jsem byla nejstarší ze čtyř a asi jsem možná nějakým způsobem trošku 

vedla doma ty své sestry a měla jsem hrozně ráda malé děti, ale já jsem vlastně začala mateřinkou. Tak 

jsem začala peďák pro mateřinku a že půjdu do školky a až ten poslední rok jsem přemýšlela nad tím, že 

bych to asi vzala ještě dál do školy, jinak můj první byl do školky k dětem.“ 

A co vás vedlo k tomu to přehodnotit? 

„Myslím, že to bylo tím, že se mi ještě nechtělo pracovat a zkusit si, jestli tu vysokou školu vůbec udělám. 

Měla jsem z toho takový pocit, vždycky jsem byla spíš jen průměr a možná jsem si chtěla tím asi něco 

dokázat, že to taky zvládnu a jsem víceméně spokojená.“ 

Byly nějaké další možnosti kromě učitelství? 



 

 

 

„Nad ničím jiným jsem vůbec právě nepřemýšlela.“ 

Jaké bylo vaše očekávání od té učitelské profese? 

„Asi to, že asi jsem měla představu, že ty děti budou koukat na mě jako na obrázek a budou se zaujetím 

poslouchat, co říkám a spíš mě lákalo to, že dostanu ty nepopsané děti a vypustím je a budou umět číst, 

psát, počítat, takový ten nepopsaný list, do kterého já začnu zapisovat a něco začnu tvořit s nimi, asi tak 

nějak.“ 

Jak hodnotíte odbornou přípravu? Tu vysokou školu? 

„My jsme měli od prvního ročníku praxi v Liberci, což jsem brala jako hodně pozitivní, protože to měla 

málokterá z vysokých škol v okolí. Když jsem vstoupila do praxe sama o sobě, tak si myslím, že některé 

věci možná byly zbytečné, že nám třeba chyběly ty praktické věci, co se týče vyplňování dokumentace, 

v tom jsem určitě ze začátku hodně tápala. A potom byl velký problém při komunikaci s rodiči. Té obecné 

psychologie bylo poměrně dost, ale nebylo na škole to, jak ošetřovat sám sebe. Vše bylo aplikováno na 

děti, ale neměli jsme nic, co by ošetřilo nic. Určitě bych uvítala něco pro ty učitele jako sami za sebe. Teď 

se naopak zase školíme po téhle stránce, ale to tehdy nebylo.“ 

Takže si doplňujete tyhle části vzdělání… 

„Až teď, během praxe. To si myslím, že to bylo hodně chybující. Jinak co se týče metodiky k základním 

předmětům, to bylo dostačující. Samozřejmě, že se vyvíjí nové způsoby, učí se třeba nové metody, takže se 

to dovzdělávání stále probíhá, ale taková ta hygiena té duše učitele tam opravdu nebyla.“ 

Máte pocit, že je nějaké školení nebo vlastně na co teď jezdíte nebo jestli máte teď ty možnosti, je to 

dostačující? 

„My teď poslední dobou se zaměřujeme na tohle dost, vzhledem k tomu, že pan ředitel je k tomu hodně 

vstřícný a zaměřujeme se na asertivní komunikaci s rodiči a také na to, aby ten učitel si zvedl sám 

sebevědomí. Začínáme mít taky relaxační techniky, zatím je to dostačující, zatím je to fajn, je to znát.“ 

Také mě zaujalo tvrzení, že podpora od vedení je velká. 

„ Tady opravdu si můžeme říct nebo domluvit se, co by se nám líbilo a pokud je to aspoň trochu schůdné, 

tak nám to pan ředitel zařídí.“ 

Jak probíhaly profesní začátky, ty první roky? Pociťujete nějaké změny po prvních letech? 

„ Jak jsem začínala, tak jsem měla svoji zavádějící učitelku, kolegyni a můžu říct, že jsem byla neustále 

v kontaktu jednak s vyučujícími, kteří učili semnou paralelně, tak jsem se neustále ptala a pomáhali jsme 

si, takže tu podporu jsem potřebovala a bylo to bezvadné taková souhra. Tu změnu určitě sleduju, jednak 

teprve jsem si loňským rokem prošla všemi ročníky, do té doby jsem třeba neměla čtyřku a pětku. Určitě 

se člověk cítí jistější, jednak učil už všechny ročníky. Sama si hledám to, jestli mi více sedí větší nebo 

menší děti. Také si myslím, že je to o tom sebevědomí a také možná tím, že konečně začínám mít rodiče, 

kteří jsou mladší než já. Vždycky, když jsem byla mladší, než ten rodič, tak jsem tam cítila takovou tu 

nevyváženost i v té komunikaci a já jsem si byla teda hodně nejistá. Neříkám, že třeba teď, když mám 

třídní schůzku, že přijdu suverénně, ale i tak se klepu. Ale myslím si, že je to hrozně moc znát, že mi ten 

věk v tomhle pomáhá. Také zkušenosti, že jsem si prošla všemi ročníky. Vždy, když jsem měla pauzu přes 

mateřskou, tak když člověk z toho vypadl, tak jsem jakoby znova nabíhala, takže ty přestávky mě taky 

trošku brzdily si myslím.“ 



 

 

 

Můžete mi prosím vysvětlit ten termín zavádějící učitelka? 

„Já jsem měla kolegyni, která semnou zároveň vyučovala ten ročník a ona mě měla na starost, takže 

cokoliv jsem já potřebovala, tak jsem konzultovala s ní. Dneska to už asi nebývá, ale já to tehdy měla. To 

bylo fajn, taková pomocnice moje.“ 

To je teda docela hezká podpora. 

„Tohle je fajn, určitě, je to potřeba. I člověk ví, koho se ptát, i vlastně co ona dělá a rovnat si to.“ 

Uvažovala jste někdy o změně profese? 

„Uvažovala jsem školní minulý rok, kdy jsem měla pátou třídu. Kdy jsem teda byla hodně vyčerpaná a 

kdy jsem i já změnila jakoby svůj styl práce. Nechtěla jsem nikdy takhle pracovat jako frontální výukou. 

Vždycky jsem byla zvyklá, že jsem činnosti střídala, že jsme i měli hodně her, ale s tím pátým ročníkem to 

nešlo. Nevím pořád, kde byla ta chyba, jestli ve mně nebo ty děti byly už ten pátý ročník tam ta puberta už 

možná začíná. Takže ta pátá třída bych řekla, že mě převálcovala hodně. Byla jsem hodně unavená, 

nosila jsem si hodně práce domů. Opravdu jsem si v té době říkala, že takhle nemůžu pracovat dalších 30 

let, že to takhle nemůže být a přemýšlet, co bych asi tak mohla dělat jiného. A určitě jsem přemýšlela o 

tom, že když bych, tak bych musela jít někde, kde by bylo minimální počet lidí a kde bych nemusela moc 

mluvit. Začal by mi být také nepříjemný můj hlas, protože jsem ho pořád musela na děti zvyšovat, takže 

loni jsem určitě dost bojovala. Tohle byla taková moje krize.“ 

Co tu krizi tedy zapříčinilo? 

„Já vůbec netuším. Mám pocit, že jsem ty děti nezvládala. I když jsem si je nechtěla nechat rozjet, ale 

vůbec se mi nelíbil ten styl práce, kdy jsem je pořád musela držet v lati. A když jsem chtěla, aby aspoň 

trošku fungovali, tak jsem řekla, vezměte si sešity a píšeme. Když jsem udělala nějakou hru, tak se rozjeli 

a byli hodně protivní, takže jsem to zase musela utnout. Najeli jsme na takovou tu klasiku, která se mi moc 

nelíbí, ale pak to fungovalo. Takže možná je to způsob, že v té páté třídě je třeba změnit styl práce, už to 

není to hraní jak do té třetí třídy.“ 

A pociťujete to teďka, když máte vlastně menší děti? 

„Teď je to zase jiné. Mám pocit, že je to potřeba po té pětce zase přejít na tyhle menší. Třeba někomu to 

vyhovuje mít pořád pětku, ale já bych takhle nemohla fungovat určitě. Já bych řekla, že teď je to větší 

oddychovka, je to jiná práce, určitě.“ 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Ano, řekla bych, že určitě dost.“ 

Do jakých konkrétních stresových situací se dostáváte? 

„Občas je to, když ty děti nereagují na pokyn. Tyhle malé děti ještě fungují, když člověk cokoliv řekne, tak 

se zarazí a přehodnotí. U těch větších to fungovalo tak, že se začali vysmívat, začali mít strašně drzé 

poznámky a člověk se musel hodně hlídat, aby neudělal něco, co nemá, co vlastně není ani správné. 

Určitě někdy fakt ruce při těle, protože občas ta ruka měla tendenci vlítnout, ale tak není to možné. Ale i 

dát třeba i vhodný trest, aby to nebylo trapné. Protože někdy opravdu jsou ty tresty i ty poznámky 

zesměšňující, jako člověk zesměšňuje sám sebe, takže to bylo takové to napětí, vypětí. Určitě jsem 

zažívala, když jsme měli předměty více naukové. Já jsem se na ně hodně připravovala. A potom ty děti 

člověka ve znalostech převyšují, protože se zajímají o jednu-dvě oblasti. Tak jsem kolikrát tápala, když se 



 

 

 

na něco třeba ptali. Ale potom jsem si to i sama vyřešila v sobě, že opravdu ten člověk neví všechno, jen 

ať ty děti mě převýší. Je to jen o tom si to v sobě nastavit. Jinak jako s těma rodiči asi taky. Nezažila jsem 

nic velkého, měla jsem jen pár nepříjemných situací, ale je to zase jen o tom, že si to člověk bere moc 

osobně. Kdyby se nad to trochu asi povznesl, tak by to bylo daleko lepší. Nebrat si to osobně.“ 

Máte pocit, že je na ty učitele tlak v tomhle? 

„Určitě jo, já mám pocit, že to učitelství je bráno jako služba. Každý očekává, že budeme dělat to, co od 

nás z venku se chce, a mám pocit, že i někdy více, že je to taková samozřejmost. Někdy i ta rodina to má 

tak v sobě, že se do toho nechce tolik začleňovat a nechává to fakt všechno hodně na nás. A to se nedá 

zvládnout. Tlak je hodně velký, protože i ten servis je daleko větší než dříve.“ 

Takže myslíte, že učitel přebírá zodpovědnost za výchovu místo rodiče? 

„Ano, vypadá to někdy tak, že ano.“ 

Jak bojujete proti stresu? Co vám pomáhá, jak se odreagujete? 

„Jeden čas to byla čokoláda, ta mi tak nějak teď přestala chutnat. Kávu také nepiju, já si spíše dávám 

Karo, takže ani ten kofein na mě nezabírá. Já potřebuju mít čas pro sebe....“ 

Tak my jsme byli u toho boje proti stresu.. 

„Samota, ticho, teda svoje děti většinou pošlu do horního patra a já si jen sednu a opravdu chvilku jen 

koukám nebo čtu knihu. Ale musím mít takové to ticho kolem sebe, takže jsem teď citlivá doma na hluk, na 

televizi, když si děti pouštějí hudbu, takže mě fakt stačí těch 10-15 minut.“ 

Jak řešíte ty aktuální situace ve třídě, když se dostanete do stresu? 

„Měla jsem jich teď pár, kdy jsem se vnitřně nechala vyburcovat a vyprovokovat k takovému vyššímu 

hlasu a teď si to poslední dobou dost hlídám a opakuju to neustále ten pokyn mírným klidným hlasem a 

dělám to, že od toho dítěte odejdu, když je opravdu situace, která mě začíná vyhrocovat a odejdu od té 

situace a pak se uklidním a pak se k tomu můžu zase vrátit. Takže se snažím jakoby to na chvilku 

přehlédnout, pak ale přijdu a dořeším to. Já se dokážu hrozně moc rychle vznítit a mám pocit, že někdy 

mám rychlejší tok slov než myšlenek.“ 

Také je vlastně dobré, že o tom víte a pracujete s tím. Víte, jaké postupy používají vaši kolegové 

v tom boji proti stresu? Jestli s nimi konzultujete, předáváte rady? 

„Určitě to probíráme na různých sezeních nebo máme ty učitelské kruhy, které si děláme. Určitě se 

nejvíce podporujeme v tom, že si říkáme, že se svět nezboří, když všichni nebudou umět matematiku stejně 

a trošku ubrat. Ubrat na té své energii, co do toho vkládáme a pošetřit si ji sám pro sebe, abychom se do 

těchto situací nedostávali. Neřešit všechno tak strašně do hloubky jak to asi děláme a probíráme. Musíme 

trošku povrchově.“ 

Mluvila jste o těch učitelských kruzích, můžete mi to trošku osvětlit? 

„Začali jsme to dělat od září, zatím jsme jich pár měli. Je to na dobrovolné bázi, scházíme se první i 

druhý stupeň a můžeme si tam sdělovat právě svoje zkušenosti jak při řešení problémů, jak kázeňských, 

tak výukových, takže teď jsme jich měli pár, ale bylo to teď pozastaveno. Ale právě že si tam sdělujeme i 

třeba nepříjemnosti s rodiči nebo jak kdo to řešil a můžeme sbírat zkušenosti a navzájem se inspirovat.“ 

Kdo to vede? 



 

 

 

„Je to metodik prevence, paní učitelka Grégrová a myslím, že to má jen ona ve vedení tohle. Ale hovořilo 

se i o tom, že by se určilo jedno téma a vedl by to někdo jiný, ale zatím to bylo vše pod jejím vedením.“ 

Jak se vypořádáváte se stresem v běžném životě mimo školu? 

„Knihu, ticho a taková procházka do přírody, u toho je taky ticho.“ 

Napadá vás něco, co by vám mohlo pomoci v boji proti stresu i kdyby to bylo něco, co se nedá 

splnit? 

„Myslím, že je to pořád to stejné. Nějaký koníček mimo školu i mimo dětí. Vzhledem k tomu, že mám tři 

děti, tak vždycky nějaké mít kolem sebe budu, ale dobré je unavit se fyzicky. Unavit se prácí na zahradě 

nebo si vyjet na kole, ale opravdu si nechat odpočinout tu hlavu a nějakou fyzickou činnost asi a nějaký 

takový relax někde, nechat se hýčkat. Je to asi o tom, že člověk má nějaký svůj koníček a dokáže to trochu 

vykompenzovat tu psychickou náročnou práci.“ 

 

8. Rozhovor – Martin 

 

Jak dlouho trvá vaše učitelská praxe? 

„Tady na téhle škole 16 let, 16. rok. Předtím na vysoké to byly ještě letní tábory a tak, takže nějakých 20 

let.“ 

Vy tedy učíte na druhém stupni? Jakou máte prosím aprobaci? 

„Mám dějepis a občanskou výchovu pro střední školu.“ 

Ale učíte na druhém stupni? 

„Ano“ 

Jaká byla vaše motivace stát se učitelem? 

„Pravděpodobně přes historii, přes dějepis. Na střední od 15-16 jsem provázel po památkách v létě a pak 

jsem se dostal mezi partu, která se věnovala archeologii, archeologickými výzkumy. Spíše ti lidi, kteří byli 

kolem toho, mě bavili a zajímali a zjistil jsem, že se od nich mohu hodně naučit, takže spíše takhle. Vůbec 

to nebylo, protože moje maminka je učitelka.“ 

A je? 

„Je“ 

Byly nějaké další možnosti kromě pedagogiky? 

„Já jsem víceméně směřoval směrem ty humanitní záležitosti, historie, čeština. Spíše těmito dvěma 

směry.“ 

Jaké bylo vaše očekávání od té učitelské očekávání? 

„Vzhledem k tomu, že jsem také chodil jako žák do školy. Tak více méně očekávání člověk věděl nebo 

člověk ví, co může čekat, i když se to samozřejmě proměňuje pořád. Jak s oblibou říkám dětem, že teď by 

v naší škole asi nevydrželi asi moc dlouho pravděpodobně s těmi svými návyky nebo spíše nenávyky. 

Víceméně už od prvního dne, co jsem sem přišel a mám to tak jakože dodnes a pravděpodobně to bude 

ještě chvíli trvat, že prostě ještě čekám, co ten den přinese, takže musím být připraven co nejlépe. Ale 

stejně minimálně polovinu situací, které člověk dělá nebo řeší, jsou trošku nové nebo nějak jinak než si 

představoval, než plánoval.“ 



 

 

 

Jakože se na ně nejde moc připravit? 

„Tak jako jde, dá se připravit, že člověk vzpomíná na to, jak řešil podobnou situaci někdy nebo slyší od 

kolegů a tak. Kdykoliv otevřu dveře do sborovny, tak tam se pořád řeší, pořád jsme v té hodině, takže 

když je tam člověk sám v té skupině. Dětí tam je 25 a dospělý člověk je tam sám, takže pak to člověk musí 

s někým pořešit nebo říct: „hele to se mi stalo a tohle“. Ne aby si člověk stěžoval samozřejmě, ale spíš 

jako tak sdělit. Nevědomky člověk sděluje zkušenost, možná trošku varuje před jako někoho, kdo tam jde 

po někom do třídy, aby věděl, co nemá rozhodně zkoušet ten den, že to určitě nepůjde. Ale prostě když 

člověk řekne, učí, učí se každý den, tak to zní samozřejmě debilně a pateticky, ale v podstatě ano.“ 

Jak hodnotíte odbornou přípravu tu vysokou školu? 

„Mizerně a to tak že zcela, naprosto. Kdyby byla šestka v našem klasifikačním řádu, tak i šestka by byla 

málo. Po té odborné stránce, jak kdo z těch profesorů nebo učitelů. Vzpomínám na spoustu výborných 

kantorů, kteří nejenže po té odborné stránce, ale i jako učitelsky a lidsky nám poradili spoustu věcí, ale 

těch bylo zoufale málo. Jim přijde někdo občas na praxi 2-3 roky a pořád se to bohužel nezměnilo. Je to 

pořád taková hra na to, že děti jsou natěšené a že všichni prostě chtějí a mají před sebou studijní kariéru, 

a že jaksi ctižádostivě budou dělat všechno, co jim předvedeme, to jako vůbec ne. Není to vůbec o 

technice, kde děti používají veškerou moderní techniku, to také ne. Teda jak co. Když má potom upravit ve 

wordu text, tak s tím má problém, ale pověsit video na youtube pro něj není problém, takže jak co. Ale 

samozřejmě že s tím dělají a umí a očekávají to také, že my s tím budeme dělat a umět, a že takhle tato 

komunikace bude probíhat a prezentování těchto informací nebo testování. Ale pořád se musí hledat a 

vymýšlet, což je asi to nejzábavnější na té práci někdy.“ 

V souvislosti s tou školou, takže je dobře, že obsahově ano? 

„Obsahově ano, ale pedagogicky v té odbornosti tzn. v metodice to bylo zoufalství. Víceméně jenom 

prostě fráze, definice a takové věci. Nejhorší ze všeho je pedagogická praxe. Kterou jsme měli ve čtvrťáku 

jen 20 vyučovacích hodin, což je úplné zoufalství. Já jsem měl v tomhle možná kliku, že jsem už někdy 

v prváku potkal jednu paní učitelku z Hradecké školy. Jezdili na školy v přírodě, takže už v prváku jsem 

s nimi byl 2 týdny někde na Šumavě, tak to bylo super. Potom říkala: “kdykoliv přijď, tady tohle si zkus, 

támhleto, jdeme do muzea příští týden, tak pojď s námi atd..“ a tak a to bylo skvělé. Ale skutečně jako 

povinnost odučit 20 hodin a přednést pedagogický deník a z toho byl nějaký výstupový zápočet nakonec 

jenom 2-3 min. rozhovor s vedoucím toho předmětu. „tak jak se vám učilo, pane kolego? Jo dobrý. Hmm 

tak to jste měl dobrý, že to bylo dobrý. Tak to už jsem měl dobrý, když to bylo dobrý teda.“ 

Takže k tomu chyběla zpětná vazba k tomu? 

„Ano, určitě.“ 

Jak probíhaly vaše profesní začátky? Ty první roky? Pociťujete nějaké změny po těch prvních 

letech v porovnání s dneškem? 

„Tak člověk je jistější v tom běžném kontaktu, prostě jako v řešení těch nejobvyklejších, normálních 

situací, že někdo dělal nějaký bordel, tak v tom je větší jistota, ale stejně. Člověk neví, co nastane, jaká 

bude reakce a je potřeba pořád být možná o jeden krok zpátky, než by to třeba vyžadovalo. Na začátku 

zase možná trošku štěstí. Než jsem přišel, to bylo 2000 na podzim, tak jsem byl ještě na takové vlně 

v Hradci, kde jsem vystudoval, tak docela hodně mezi těmi na katedře pedagogiky byly alternativní 



 

 

 

pedagogické směry v kurzu v polovině 90. let. Víceméně jsme byli tím hodně ovlivněni. Tak jsme přišli 

s tím, že to chceme nejen zkoušet, ale že bychom takovýmto směrem šli rádi, pokud to v rámci daných 

mantinelů a možností a školského zákona atd. což bylo, než jsem přišel, tak to bylo ještě 7-8 let ještě před 

RVP, takže 7 let. Takže se o tom pořád mluvilo, že jako jinak a tohle lépe a támhleto bychom místo toho 

mohli nějaké metody a tak a více tu školu otevřít. Tak to se tady dělo u tehdejšího ředitele, ten byl takový 

odbrzděný v tomto směru a stejně taky za současného šéfa, který má rovněž tenhle pedagogický názor, že 

by to mělo být ten projekt „zdravá škola“, ke kterému jsme přistoupili před 7 lety. Takže to je tenhle ten 

směr, není to klasická alternativní škola na jiném principu organizovaná. Zvoní tady klasicky 45min. 

hodiny, což je někdy omezující, protože když se rozjede nějaká práce, tak je zase konec, takže zase za tři 

dny nebo příští týden a zase dostat je do té nálady, ve které jsme třeba skončili, když se to náhodou daří, 

tak je to škoda no. Více by se mi líbilo, kdybychom mohli dělat projektovým způsobem. Tzn. jednou, když 

už ne dopoledne těch 4-5 hodin, to už je docela dost. Ale určitě 2-3 hodiny probrat nějaké téma i 

s nějakou konkrétní prací s nějakým výstupem ať už výstava, malování, fotky něco něco něco. To by bylo 

fajn. Třeba ten dějepis, tam je toho prostě tolik, že vzhledem k tomu, co já jsem našel svoje sešity 

z dějepisu, tak co já jim překládám a co po nich já chci v těch testech a opakováních tak jestli to je 

dvacetina? Opravdu je to mimo. Z dvou mých popsaných stránek mají jen jednu větu. Takže asi takhle.“ 

Myslíte, že by ta změna byla možná? 

„Změna myslíte více k té alternativní a k tomu to předpokládá jinou organizaci školství, komplet. Ono to 

samozřejmě přijde.“ 

Když jste mluvil o té nespokojenosti ohledně té vysoké školy, máte možnosti se nějak dovzdělávat? 

„Určitě. Kromě té každodenní praxe, chodí kurzy, semináře, online kurzy atd. vše mailem, třeba 2-3 

nabídky. To si myslím, že pro tu odbornou stránku, ale i pro metodiku je dobré. Nejpodstatnější je 

každodenní kontakt, že by to byl nějaký seminář, kde se zkouší metody, postupy, práce, strategie, tak je 

lepší tam být osobně přítomen. Ale spoustu věcí lze online, takže tohle je super, pohodlnější a člověk 

nemusí jet 80 km někam, člověk si to odklikne večer doma a hotovo. To je fajn. Takhle kdyby už to mohlo 

fungovat i na úrovni základní školy. Takhle spousta středních škol už jedou přes notebook, žádné 

učebnice, odevzdávání papírů a prací. Vše to jede tímto způsobem, je to rychlejší, všichni to ovládají ten 

způsob, takže je to dobré. Jen aby děti nezapomněli psát rukou. To je jediné, co by mě na tom mrzelo.“ 

Takže byste neměl problém s touhle elektronickou podobou? 

„Doufám, že ne. Pro mě osobně ty počítače nejsou hrůza, používám to 20 let denně, nikdy mě to nevadilo, 

vždycky mě to bavilo a zajímal jsem se o to, takže nemám s tím problém.“ 

Uvažoval jste někdy o změně profese? 

„Každý den. Jak v dobrém, tak i ve zlém. Každý den ne, ale často a pravidelně.“ 

Můžu se zeptat kvůli čemu? Nebo co vás u toho napadá? 

„Pokud je nějaká dlouhodobá představa, že v určité třídě se to nějak nevede, proto že něco konkrétního 

nebo nevím proč. Tak si říkám, jestli bych nebyl platnější někde jinde. Místo tady, když vidím za sebou 3-4 

měsíce, půl roku jakoby žádný výsledek, i když je to matoucí samozřejmě. Výsledky jsou to, co dokážeme 

změřit a udělat jakoby test nebo tu kontrolu, evaluaci obecně řečeno, tak je už těžké, aby člověk se 

dozvěděl opravdu hodně o těch dětech a o své práci zpětně, jako co jim vysvětlil vůbec a co vůbec ne.“ 



 

 

 

Nějaká zpětná vazba? 

„Ano. Jak jsme mluvili o té profesní přípravě o vysoké škole, tak testování by mělo být rozhodně 

samostatným vyučovacím předmětem. Těch možností je taky spousta. Děti sice říkají, že se píšou pitomé 

písemky, možná tím, že se na ně musí učit, ale možná tím myslí, že jsou nevhodně konstruované a stejně 

tak, jako vypovídací hodnota je nakonec víceméně, co si ty děti pamatují nebo co si pamatují po té 

písemce, což je druhý den úplně někde jinde. To si myslím, že je jedno z velkých a potřebných témat, to 

testování. Při současném trendu to bude brzo záležitost nějakých komerčních společností, tzn. že možná 

testy, písemky, opakování už ve velkým nebudeme psát, ať už to bude SCIO nebo cokoliv, že to nebudou 

řešit za nás, ale budou připravovat ty testy. Pořád si člověk ale připraví písemku podle sebe, ví, co přesně 

se probírá, co a jak, co dělali a na co vše se zeptat. Ale na to zase musí být čas. Ale ve spoustě zemí to 

takhle už funguje, že ty velké testy, viz naše SCIO, což jsou pořád jakoby jen srovnávací testy pořád. 

Někde na středních školách to berou ne místo přijímaček, ale v rámci toho přijímacího řízení, že je zajímá 

výsledek ze SCIA nebo něčeho takového, ale je to jen třetina, možná polovina škol. Co zase víme, že to 

víme od těch dětí, když se člověk zeptá, tak jo, chtěli po mě SCIO, na nic se mě neptali, jen řeknou, na 

kolik procent jsi udělal jaký test a to stačilo. Takže možná to dopadne i takhle, takže opravdu profíci, kteří 

se tomu budou věnovat a navíc i to, že to testování online bude probíhat, že někdo přijede a spíše na 

nějaké velké písemky. Na základní škole to asi nebude potřeba, leda na konci v devítce, když děti budou 

odcházet.“ 

Třeba v tom vnímám nějaké omezení těch učitelů v tom testování? 

„Spíše vidím, když o sobě budu mluvit, takže vidím u sebe nějaký limit, že rád se divám na stránky jiných 

škol, kde třeba zveřejňují svoje testy opakování nebo takové věci. Co se mi dost zamlouvá, tak jsou ze 

stránek fakultních škol v Kunraticích, tak tam je paní kolegyně, která tvoří velmi zajímavým způsobem ty 

opakování a testy, takže spíše pro inspiraci a srovnání. I z těch testů se dá krásně zjistit, o čem mluví, jak 

vlastně vede tu hodinu, k čemu je chce dovést a tak. Co taky hrozně rád dělám, že občas dětem píšu 

nějaké písemky a to napíšu tak 1-2 za pololetí a spíše jim hodnotím každohodinovou práci, nějakou 

samostatnou skupinu a tak. Ale písemky píšeme taky, ale většinou jim tam dávám, kromě toho, aby 

odpověděli na otázku, tak jim tam napíšu nějakou odpověď a chci, aby vytvořili otázku k té odpovědi. Což 

je docela dobré. Někteří jsou z toho zděšeni, ale myslím si, že je to baví, aby to nebylo, že to jen vykydnou 

na papír, to co mají v hlavě, nebo to co se dozvědí, nebo opíšou z taháku. Je to prostě zábavnější o tom 

popřemýšlet. Protože říkají, že neví, že je to složité a proč tam takové blbé otázky dáváte, ale všichni 

spoustu řečí, ale všichni tam nějakou odpověď/otázku mají, takže se tím zabývají.“ 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Občas samozřejmě.“ 

A do jakých konkrétních stresových situacích se dostáváte? 

„Nejčastěji když se děje najednou více věcí, které je potřeba řešit jednu po druhé, ale běží souběžně. 

Takže by člověk měl jaksi odborně…řešíme nějaký problém v dějepise, někdo se zeptá na něco, pokud je 

to dotaz, který míří k tomu, jsem samozřejmě rád a začnu se tím zabývat. V tu chvíli je pro ostatní, si to 

vyhodnotí jako že je volno, protože se věnuji jen jednomu z nich a rozjede se rázem spousta věcí. 

V určitém pořadí, nebo nikdy přesně nevím v jakém pořadí to jaksi řešit v tu chvíli, jestli tam někdo řve 



 

 

 

nebo někdo někoho mlátí, někdo odchází, někdo chce na záchod, někomu něco spadlo, někdo zase přitiskl 

židlí ke stěně atd. a do toho ještě odpovídat na nějakou otázku. Takže když je jakoby více věcí souběžně 

najednou, tak v tu chvíli jsem rád, když to pomine samo něco, protože nemůže se tam člověk rozpětit 

rázem a ke každýmu, kdo tam něco dělá, co by zrovna neměl, nebo někoho ohrožuje, tak se postavit a 

držet mu ruce, aby někoho neškrtil, aby někomu něco nebral atd. Ale ta dynamika té skupiny, je vidět, že 

když to vezmu v průběhu těch let, tak je jakoby rychlejší. Děti velmi rychle vyjedou s nějakou aktivitou, 

s nějakou činností, ale je to prostě takový sprinterský syndrom, nevydrží dlouho.“ 

Takže máte pocit, že se to změnilo? 

„Ano, je to všechno rychlejší, i výkonnější, ale na kratší dobu. Z těch maratonců jsou už spíše 

dvoustovkaři. Nevydrží moc dlouho. Tak je to ale se vším, muzika, filmy, vše má rychlé střihy atd. Když je 

to evidentně baví, nějaká aktivita, běhají, smějí se, řeší to, mají to se zajímavým výsledkem, tak to probíhá 

10-15 minut, ale pak to jde velmi rychle dolů. Když se zeptám, jestli to dáme ještě jednou? To už jsme 

hráli, to už jsme dělali….a takové, že by chtěli pořád něco nového. Cokoliv už bylo, už je použité, 

opotřebované, už jsme si to zažili. Zážitky jsou pro ně velmi důležité. Tři čtvrtě roku řešíme, že si chtěli 

něco namalovat na zeď. Nejvíce co je baví je, když se to děje. Šli jsme koupit barvy atd. V momentě, kdy je 

něco hotového nebo když vytváříme něco…tak si to tady pověsíme…ale neee, to je zbytečné. Opravdu 

jenom, když se to děje ten zážitek z té práce. Ale nějaký výsledek, něco co zůstane potom, to je spíše 

nezajímá nebo málo komu.“ 

To je vlastně na učitele docela náročné neustále něco nového vymýšlet.. 

„Tak ale to je na tom to nejzajímavější někdy. Ta příprava a ta nejzajímavější část je, jestli to vyjde nebo 

ne. To je super, vidět člověka, který se v tom najde, tak je to práce, kterou bych si fakt dokázal představit 

na celý život. Říká to spousta starších kolegů, že ty děti, když ta energie funguje, tak člověka to zase 

dobije zpátky. Občas se to ale prostě vytrácí. Únavné to je, otravné to je, někdy příšerně. Částečně je to 

povahou, částečně se s tím moc neudělá, částečně je to nějaký trénink, zkušenosti, vyzkoušet si různé 

postupy, aby zjistil, že na téhle škole to dělají jinde, nemusí člověk na 10 let učit někam, aby to porovnal. 

Teďka byli kolegové na 2 týdny ve Finsku, stínování se tomu říká, tak říkali, že jak se bavili s těmi kolegy, 

že pořád někam vyjíždějí, aby to poznali i jinde.“ 

Jako z vedení? 

„Ano. Takže takhle by to bylo fajn. Kdyby tohle fungovalo třeba více, třeba jednou za 10 let, nebo na 5 

let, že by se mohl sebrat a na 2 měsíce nějak vyjet ven nebo jakoukoliv jinou školu, tak by to bylo super. 

Což někde možná ne, ale to je zase ta organizace, školství, komplet.“ 

Napadá vás ještě nějaká stresová situace? 

„Občas jednání s rodiči. Kde člověk ví dopředu, že podle nějakých zpráv, podnětů, že ty rodiče nemá na 

své straně. Spíše, že proběhla nějaká desinformace – já mám nějaké informace, to co jsem viděl a rodiče, 

kteří přijdou, jsou vybaveni jinou informací, takže jakoby to srovnat, ale to je zase minimálně.“ 

Takže se vám to daří řešit… 

„Většinou je s těmi rodiči nějaká domluva, pokud ne v ten den schůzky, tak je nějaká další. Ti rodiče 

přicházejí i jen s tím, že vyloženě chtějí bránit to své dítě a mají jinou zkušenost s ním. Každý se chová 

jinak než doma než tady, to je jasné. Takže spíše pomáhat v tom případě podávat informace pravidelně, 



 

 

 

aby potom nebylo, že jednou za rok ten rodič přijde jednou za rok a člověk to na něj všechno vysype a 

dejme tomu, že je začátek května a na konci záři tohle, před Vánoci tohle, v lednu támhleto atd.. aby 

pravidelně dostávali tyhle informace, nejenom od třídního, ale od kohokoliv, kdo učí jeho dítě, tak potom 

by neměl být problém. Ale občas je to nepříjemné nebo zdlouhavé, že opakovaně probíráme jednu a tutéž 

věc. Ale jinak nečekané situace, kdy člověk rychle nezareaguje. Např. jedna holčina včera omdlela, 

nějaké zranění jsme ošetřovali. Najednou řekla, že se ji motá hlava a sebou švihla. Takže rychle reagovat 

nebo předjímat, že jsme se soustředili, abychom zastavili to krvácení a nějak jsem pozapomněl, že do toho 

šoku seděla na židli, takže jsme ji zachytili velmi rychle. Bylo to pár vteřin, ale ta situace, ten vývoj trošku 

překvapí, zaskočí, ale tohle je každodenní realita a práce, takže spíš než stres, když člověk čeká a ví 

dopředu, že přijde něco nepříjemného, že asi teda nějaká zkušenost se může opakovat, tak možná jo. Ale 

jinak je to spíše, že člověk se něčeho bojí, že je otrávený, je že spíš jako únava, takhle bych to viděl. 

Kdybych to viděl jako stres, tak to asi nemá cenu se trápit.“ 

Jak proti tomu stresu bojujete? Proti špatným náladám? Co vám pomáhá? Jak se odreagujete? 

„Než jste řekla to odreagujete. Hlavní je příprava, abych si byl jistý, že mám dost věcí nachystaných, že 

se mi nestane, že by bylo najednou 20 minut dokonce a já bych nevěděl co. Člověk vždy vymyslí něco, ale 

je to takové, že děti to samozřejmě poznají, že najednou je tam nějaká pauza. Oni to moc neřeší, ale 

poznají to. Pro mě osobně tedy příprava a hlídat tempo té práce, abychom se nezakecali moc dlouho u 

něčeho a nemělo by to žádný výsledek. Všichni říkají své názory a pak už názory na všechno možné, jen 

ne k tomu tématu původně. Takže takhle to dělám já, vycházím z té přípravy. Jsem rád, když ten průběh 

přináší něco zajímavého, třeba i překvapivého. To není, že najednou z 20 hrdel něco a 5 lidí začne dělat 

něco jiného, tak je to dobré.“ 

Takže je dobré to mít nějakým způsobem rozplánováno? 

„Rozplánováno, určitě. I když se ty plány mění, nemusí se dodržet, že bych si odškrtával každou 3. 

minutu, že tohle jsem si splnil, tak to ne.“ 

Takže nějakou kostru té hodiny… 

„Víceméně“ 

Když jste mluvil o těch problémech s rodiči…máte na to způsob, jak se s tím vypořádáváte? 

„Tak během toho jednání samozřejmě, že člověk potřebuje nebo má v plánu jaksi určitého něco jako 

obsah sdělit, ale když je třeba vidět, že to v tu chvíli neberou nebo jsem to řekl blbě nebo nešetrně. To 

člověk také vidí v tváří v tvář, jak na to někdo reaguje, někdo je samozřejmě citlivější. Já jsem spíše 

taková povaha spíše jemněji se snažím, radši o ten krok zpátky, než by se to slušelo. Mám vždy nějakou 

vůli do rezervy, kdy můžu přidat, aby to nebylo, že na ně vyhrnu milion problémů a teďka s tím něco 

udělejte a zítra, když přijdu do školy, tak budu úplně mrtvý. To nejde. Osobně jsem moc opatrnější, 

rozhodně jsem byl dříve daleko opatrnější, ale již cítím, jak kdo jedná a myslím si, že jedná dobře, 

správně a jaksi příhodně k té situaci, takže vzhledem ke komukoliv z mých kolegů, tak ještě o půl kroku 

dozadu, vědomě. Jsem tady teprve 16 let, dá-li pánbůh zdraví, nějakých 67 let. To také nevím, jestli je to 

práce fyzicky a psychicky do tolika let, asi ne.“ 

Takže vidíte problém v tom, že je to pak náročné.. 



 

 

 

„Asi by bylo na místě by bylo o tomhle pouvažovat. Každá profese je v něčem náročná, ale to by mohla 

přijít ta chvilka, že bych v 45 letech šel do penze, ale to snad ne.“ 

Víte, jaké postupy používají vaší kolegové v těch stresových situacích? Jestli spolu konzultujete, 

jestli si předáváte rady? 

„Tak třeba nějakou konkrétní chcete?“ 

To nemusí být, můžete i obecně. Vy jste o tom mluvil, že ve sborovně když dobíhají ty hodiny, že se 

spolu bavíte.. 

„Každý má asi nějaký jiný přístup, ale většinou spíše to každý řeší podle sebe, podle povahového 

charakteru. Někdo jakoby ten stres v tu chvíli si nepřipouští nebo nedovolí, aby ho něco ovládlo, zůstane 

jako pán té situace. Samozřejmě když člověk řeší krizovou situaci, třeba ohrožení nějakého žáka někým, 

tak někdo tam vlítne a roztrhne je od sebe a někdo na ně zařve, i to funguje, zajímavě dobře v určité 

chvíli. Možná spíše tak jak se děje více věcí najednou, tak jakoby ten stres je něco, co přijde až následně. 

Může se to samozřejmě stát, že v té situaci se to může stát, že se člověk rozklepne a co teď má dělat. Spíše 

ale častěji až potom, kdy člověk usedne ve sborovně, tak si říká, byla to blbost? Bylo to dobré? Udělal 

jsem to stejně? Do toho někdo přijde a řekne: to se mi stalo teďka tohle a ten ti řekne, prosím tě…mě se 

stalo tohle a tohle…Takže když o tom mluví, tak člověk si srovná myšlenky a člověk si řekne, že to mohl 

udělat lépe, ale také i 100x hůře. V tomhle ohledu ta komunikace je spíše nevědomky. Prostě si ty 

informace a zkušenosti předáváme takhle. Není to tak, že by někdo přišel a řekl by, hele příště udělej 

tohle, toto funguje. Když se vrátím zase zpátky k té profesní přípravě, tak se to naučit dopředu ani nejde. 

Takže nikdy člověk nebude mít takovou zásobárnu situací ani ti učitelé na vysoké škole, kde by třeba řekli, 

že dnes teda budeme probírat to, když vás žák slovně napadne, zítra si řekneme, co když vám dá pěstí, 

zaútočí atd.. takhle by to asi nefungovalo nebo možná pro někoho jo, ale pro většinu určitě ne. Každá ta 

situace je vždycky jiná trošku. Na někom je třeba vidět, že je unavenější, tak se člověk zeptá, jako tak co 

se ti stalo nebo co děláš…jo tak tohle se mi stalo, to se dělo…takže my o tom mluvíme. Kdyby se nedej 

bože něco stalo, že byl tady případ s paní učitelkou, že to nechali běžet nějak moc dlouho, 

pravděpodobně..tak je prostě pořád nutné nevědomky si sdělovat ty zkušenosti, aby to ze sebe dostal a 

nehromadil se nějaký stres. Já to spíše cítím jako únavu fyzicky i když se opakují pořád dokola ty samé 

věci. To je únavné a nepříjemné a na člověku to něco zanechá. Tohle bude asi individuální. To samé i 

člověk v průběhu praxe pozná, co by měl u sebe jaksi pořešit, jakou techniku a jakou dovednost vylepšit 

atd.“ 

Jak se vypořádáváte se stresem v běžném životě mimo školu? Jak se odreagováváte? 

„Nějakou činností fyzickou, nejčastěji na zahradě, přeházet kompost. Máme kapelu, hrajeme po svatbách, 

po funusech a tak. Prostě jinou činností, která mi jde, zajímá mě. Jakoby pokud to profesní uspokojení 

není zrovna tady, tak je tam.“ 

Napadá vás něco, co by vám mohlo pomoci v těch situacích?  I kdyby to bylo něco, co se nedá 

splnit? 

„Tak určitě ne. Člověk si musí pomoct sám.“ 

Vy jste mluvil o té změně systému, která by byla náročná.. 



 

 

 

„Tak náročná by byla, ale ono to přijde. Když to člověk sleduje osobně i v diskuzích, tak většina lidí už 

v tomhle systému má angažovanost. Takže bude to čím dál větší politické téma a nebude to jen školská 

aktivita a budeme to samozřejmě řešit. Ono se něco děje, ale občas se ukáže, že je to slepá ulička, ale tak 

aspoň víme kudy ne. Měnit se to bude a řek bych, že se to bude měnit ve směru liberalizace, kde na té 

základce by musela být povinná výtvarka, hudebka, tak ať si vyberou, jestli chtějí malovat, zpívat nebo 

hrát divadlo. To se kvůli tomu nezastaví a spousta lidí bude šťastno. Třeba jim to přijde fyzicky 

nepříjemné, že by měli něco vytvářet, hrát, zpívat s ostatními nebo něco poslouchat, když jim to rve 

uši…jako proc jako? Toť asi vše.“ 

 

9. Rozhovor - Lenka 

 

Jak dlouho trvá tvoje učitelská praxe? 

„Já jsem tady třetí školní rok.“ 

Jaká byla motivace stát se učitelkou? 

„Já jsem měla pocit, že nemám dobré učitele, i když jsem byla dítě. Vždycky jsem se na ně koukala a 

říkala jsem si, že by stačilo jenom trochu té vstřícnosti, abychom toho člověka měli rádi, a pořád jsem si 

tak představovala, jak by to šlo udělat a taky mám učitelskou rodinu, děda, babička, mamka. U nich jsem 

to obdivovala a vím, že oni byli jako učitelé oblíbení, tak jsem si myslela, jestli mám v sobě něco z nich, 

tak bych mohla být taky taková, takže obdiv k rodině a zároveň moje zkušenost s učiteli.“ 

Ještě další možnosti? 

„Byla jsem určitě teda jedináček a hodně jsem si musela hrát sama se sebou. Často jsem si na to hrála, že 

jsem měla nějaké hračky, něco jsem jim vysvětlovala a žila jsem mezi dospělými, takže jsem rychle 

vyspěla a rychle jsem mluvila řečí dospělých. Asi mě bavilo poučovat, jako dítě jsem taková byla a to mi 

zůstalo. Taky mám ráda děti.“ 

Takže to byla jasná volba? 

„Ano“ 

Takže ty teda učíš na druhém stupni. A aprobaci máš..? 

„Čeština, občanka, tu jsem vystudovala, ale učím další předměty, mám tam výtvarku, němčinu, loni i 

angličtinu jsem učila na prvním stupni, ale to už ne. Teď mám jen češtinu, výtvarku, občanku a němčinu.“ 

Jaké bylo tvoje očekávání od profese učitelky? 

„Myslela jsem si, že přijdu do školy a budu konat dobro. Že přinesu dětem to, co by chtěly, že budu k nim 

kamarádská, že budu tolerantní, že s nimi budu jednat jako s dospělými, že budu poslouchat jejich 

potřeby. Taky jsem vedla už nějaké kroužky, už jsem s těma dětmi v kontaktu byla a vždy jsme si výborně 

rozuměli, tak jsem si myslela, že tohle přenesu do té výuky povinné každodenní výuky.“ 

Jak se to zatím naplňuje? 

„Tak děti jsou různé. Někdo to takhle bere, jak to předkládám, tak to bere. Každý je ale jiný a na někoho, 

když přijdeš právě tady s tím přátelským, trpělivým, vysvětlujícím přístupem, tak se mi několikrát stalo, že 

to bylo zneužito nebo to nebylo přijato tak, jak je to předkládáno. Někdy mi připadá, že se to dělám 

špatně. Prostě jsou děti, které mě rády zneužijí v tomto. Jsem prostě přítel a ony vědí, že s nimi budu 



 

 

 

diskutovat, tak dávají podněty k těm diskuzím – a proč tohle dělat musíme a k čemu to bude? A vědí, že 

jim neřeknu - zavři papulu a pracuj a vědí, že s nimi budu diskutovat, tak k těm diskuzím dávají podněty. 

Jindy se snaží najít slabé místo, jakoby mě zkoušet někdy. To někdy vidím. Ale myslím si, že se mi to daří. 

Jestli můžu být takhle sebevědomá. Jsou vždycky nějaké individuální případy, kdy vidím, že jsou někteří 

žáci, se kterýma by to mělo být jinak.“ 

Jak hodnotíš odbornou přípravu? Vysokou školu? 

„Tak odbornou přípravu, co se týká vědomostí, toho vzdělání, tak to hodnotím velmi dobře. Potom slabší 

to pro mě osobně bylo v těch věcech administrativních ve škole. Nikdo nás neučil, jak se píše třídní výkaz, 

třídnice a veškerá ta administrativa s omluvenkami a co všechno se musí vyplňovat, tak to vůbec, to je 

nula, to jsme na vysoké vůbec nedělali. Pak ta část pedagogicko-psychologická, tak taky slabší. Ty 

vědomosti, to je neoddiskutovatelné, to bylo výborné. Ale pokud jde…učili jsme se pedagogiku, 

psychologii, tu teorii, to jsme se učili velmi dobře. Ale potom ty konkrétní situace, které ve třídě nastanou, 

modelové situace, že bychom dělali, kde je velmi důležitá třeba komunikace, tak to je slabší. Nejlepší 

školení na školení jsme měli až tady ve škole, kdy jsme pozvali lektora, který nám ho přijel udělat sem na 

školu pro pedagogy. Ale že by to bylo na vysoké škole, takové hodně praktické, tak to nebylo.“ 

Takže v současné době si to naplňuješ, to dovzdělávání v téhle oblasti? 

„Ano, občas tady máme nějaké školení a mám tady zkušené kolegy, se kterými se o tom dá výborně bavit, 

a taky si hledám cesty sama, ale mám pocit, že pořád potřebuju vědět, jak bych to měla dělat a pořád se 

hledám, takže mám zájem o další dovzdělávání.“ 

Jaké byly první roky v profesi? Kam se to posunulo? 

„Zatím ten posun nevidím, jelikož jsem na začátku. Na začátku jsem byla taková více usměvavá, hrozně 

poctivě jsem se připravovala, stálo mě to hrozně energie. A teď někdy cítím, že trošku jedu na půl plynu a 

vím, že už nemusím tolik se vydávat a už vím jak něco na to, ale pořád mě to stojí hodně síly, ale už 

nejedu tak hodně naplno jako na začátku. Někdy jsem měla pocit, že to úplně za to nestojí. Pak už máš 

takové stereotypy. Jééé zase 6.B, tam prostě já se vydám jak nejvíc to jde a oni pak budou mít všichni 

čtyřky, protože mě nebudou poslouchat atd.. takže mám někdy takové předsudky, že se už někdy tolik 

nesnažím.“ 

Uvažovala jsi o změně profese? 

„Ano, velmi často. Je to kvůli tomu, že bych chtěla být i ráda sama. Není to jen kvůli té škole. Ono to je i 

tím, že mám takový koníček to divadlo, že tam je hodně lidí pohromadě a ono se tam jen mluví, mluví, 

mluví a někdy mi přijde, že bych chtěla být hrozně ráda sama. Že si představuju, že bych byla třeba u 

nějakého stroje a dělala nějaké výrobky a přemýšlela o svých věcech a měla bych ten klid být sama se 

sebou. Ještě k tomu ten druhý stupeň je, že jdeš každou hodinu do jiné třídy, takže máš celkem nějakých 

100 dětí, které potkáš za den. Někdy mi chybí ta samota, takže ano, uvažovala jsem. Někdy propadám 

takovému pocitu, že dělám službu, která jako není žádaná. Ony tady jsou, protože se učit musí. Když to 

srovnáš s jinými povoláními, tak lidi si kupují služby, které chtějí. A ty jim poskytuješ služby, které chtějí. 

Ale tady mám někdy pocit, že dáváme něco, o co není zájem, což je vzdělání.“ 

Tak to je celkem blbý pocit… 

„Ano, to někdy mám.“ 



 

 

 

Považuješ učitelskou profesi za stresovou? 

„Ano“ 

Do jakých konkrétních stresových situací se dostáváš? 

„Některé konkrétní děti mě zkoušejí. Jak jsem říkala před chvílí. Vědí, že si můžou dovolit se mnou 

diskutovat, že s nimi budu diskutovat a oni mě přitom se snaží nachytat, potápět, někdy dokonce 

pochybují o mé odbornosti. Když třeba řešíme nějaký větný rozbor nebo co, tak tady ty typy rýpalů řeknou 

– tady to ne, to je špatně, já myslím, že to má být jinak. Tak mu řeknu – aha, dobře, že o tom přemýšlíš, 

pojďme si to znova prověřit a projedeme to celé znova, ukáže se, že mám pravdu já a přiznám, že můžu 

mít já chybu, ale přijde mi, že ti prudiči hledají chybu strašně často. Potom z toho dobrého záměru se 

vyklube něco, co tě úplně potopí. Třeba teď jsme řešili problém, že jedné holce se nadávalo a říkalo se o 

ní nějaké drby a nevím, jestli to je pravda nebo není, to co se o ní říká, je to dost vulgární. Tak já jsem 

přišla jen do třídy, kde se údajně se to o ní říká, prostě jsem se snažila nějak vysvětlit, že by nebylo dobré 

to nějak šířit dále, ať už je anebo to není pravda, že to je ošklivé to říkat a teď jsem s nimi vedla nějaký 

rozhovor a oni na mě doslova štěkat: „ tak ať to o sobě neříká, ne?“ – a úplně se to otočilo jinak. Já 

myslela, že to bude přátelský rozhovor a oni začali do mě štěkat. Nebo třeba špatně chápou, když se něco 

tady vyšetřuje, nějaký problém a my si je třeba jednotlivě zavoláme sem do sborovny a „víš něco o 

tomhle?“ a oni už to, že jsme si je zavolali ze třídy, berou jako obvinění a začínají právě: “proč si 

myslíte, že jsem to byla já?“ A my jim v klidu řekneme, že my si nemyslíme, že jsi to byla ty. Jen chceme 

od tebe slyšet, co se stalo. V tomhle do mě třeba strašně štěkali. To pak jsou takové chvíle bezmoci. Dnes 

jsem se snažila pořád dokola vysvětlovat, že jsme s ní chtěli mít nějaký individuální pohovor, tak to vůbec 

neznamená, že je obviněná a ona pořád dokola říká, že si připadá ukřivděná, že jsme se jí vůbec na něco 

zeptali. Ty chvíle, kdy není pochopeno, o co se snažíme, tak to jsem taková zoufalá někdy. Takže když mě 

zkouší, snaží se mě nachytat a když nejsem pochopena, tak se necítím dobře. A myslela jsem si, že když 

budu mladá po vysoké, že si budeme blíže, ale i stejně je tam velká propast. I teď ty 13leté zajímá úplně 

něco jiného než mě v 27letech, už je to daleko, jsem pro ně stará. Takže to jsou takové chvíle, kdy jsem 

zklamaná.“ 

Napadá tě ještě něco? 

„Asi ne.“ 

Ještě hodně kolegů mluvilo o rodičích? 

„Ano to je pravda. Nemám ještě tolik případů, abych se s rodiči setkávala. Ale když už, tak jsem byla dost 

překvapená, že směrem ke mně tam nebyla přílišná důvěra a jako že by ten rodič chápal, že máme 

společný cíl, já i rodič a to je to spokojené dítě, které se bude vzdělávat a slušně chovat tak někdy s ten 

rodič prostě postaví a zastává se toho dítěte a to se stalo téměř vždycky, když jsem potřebovala něco řešit 

a v jednom případě byla podána stížnost panu řediteli od maminky a taky to bylo jen z toho, že si ta 

maminka vyslechla doma od syna a místo, aby mi třeba zavolala, přišla zamnou a zeptala se, paní 

učitelko, jak to bylo? Kluk mi říká tady to, co mi k tomu řeknete vy? Prostě hned se podá stížnost. Ta 

komunikace je těžší. Ale to je jenom, když byl problém jo. Když je všechno v pořádku a ten chod školy 

funguje a to vzdělávání třídy, takové to běžné, to je dobře, ale když je problém, tak jsem se už setkala 

s nespoluprací rodičů. A naopak obrácení se proti mně, že já jsem to udělala špatně. Spíše o tom mluví 



 

 

 

kolegové, že je to úplně jiné než jak to zažili kdysi. Že prostě když se zavolá rodičům, že je nějaký 

problém, které způsobilo úmyslně, tak dříve rodiče to dítě seřezali a dneska přijdou a obviňují tě, že sis to 

vymyslela.“ 

Jak bojuješ proti stresu v té škole? 

„Tak určitě odstup od školy, nemyslet na to. Velký koníček je divadlo, kde zažívám pocity spokojenosti, a 

pomůže mi, když se můžu někomu svěřit. I můj manžel je učitel, takže se mu můžu svěřit. Ale doma se 

nebavíme o škole, že by běžně jako každý den. Jen když je velký úspěch nebo neúspěch, tak si o tom 

popovídáme. Pak se mě snaží vždycky z toho vytrhnout jinou činností, že mě vezme na procházku nebo 

něco a je semnou. Takže on mi hrozně pomáhá a ten koníček, to divadlo. Také samozřejmě kolegové. Také 

se mi tady líbí to zastání z vedení, když byla stížnost na mě, tak se mě vedení zastalo, takže to mi také 

pomáhá. V těch stresových chvílích vím, že se za mě někteří lidé postaví a někdy mě z toho stresu 

pomáhají i představy o jiném zaměstnání. Že si představuju jakoby jiné výhody jiného zaměstnání a třeba 

tři dny si v tom žiju a čtvrtý den mě zase začínají napadat nevýhody. A zase si uvědomím, že jsem tady 

ráda. Z toho stresu mi pomáhá, že se zaměřím na to hezké co v té škole je, na ty hodné děti a děti, co mají 

ty jedničky a to mě pomůže se na ně hodně zaměřit a opřít se o ně. Vždycky když jsem měla nějaké nervy 

z toho a začala se cítit fakt blbě, tak jsem druhý den přišla do školy a začaly se dít hezké věci, které mě 

z toho zase vytáhly. Takže něco se děje zcela vědomě, že mám koníček a toho manžela a to mě pomůže a 

něco se děje, jak nějaký anděl prostě přijde, co mě z toho stresu vytáhne, ani nevím jak.“ 

Víš, jaké postupy používají tvojí kolegové? 

„Jo, bavíme se o tom často. Mluví o tom, jak oni postupují. A zároveň, když já se jich zeptám, jak mám 

postupovat, tak radí i mě.“ 

Takže si předáváte konzultace? 

„Ano, určitě.“ 

Jak se vypořádáváš se stresem v běžném životě mimo školu? To jsme se už bavili… 

„Mimo školu zatím ten stres moc neprožívám, protože mám čerstvé manželství, ale když mám nějaký 

problém, tak mi pomáhá sdílení. Ne že spolu nebudeme mluvit, ale že si prostě sedneme a vše si prostě 

vyříkáme. Nebo sdílení s kolegyní, se kterou to můžu probrat. Když to sdílím s jinými lidmi, pomůžou mi 

dát jiný náhled na tu věc. To je pokud jde o nějakou metodickou komunikaci a stres, který plyne z toho, že 

tam není něco dobře, tak si to vyříkat, komunikovat a sdílet. Pokud ten stres je způsobený nedostatkem 

času, který mám, tak mě z toho pomůže, když si řeknu, že se to prostě nezkazí. Že mám už dlouho 

nesložený koš prádla, tak si řeknu no a co. Tak jsem byla v divadle, dělala něco do školy, nějaký koníček, 

tak to prádlo prostě počká, tak se z toho nehroutit a říct, že to není to nejdůležitější.“ 

Napadá tě něco, co by ti mohlo pomoct i když by se to nedalo splnit? 

„Asi aby byly ty děti takové, jak tenkrát. Takové to jak jsem čekala od toho učitele na každý záchvěv 

nějaké té vstřícnost, podpory tvořivosti, tak aby to bylo vyslyšeno a aby ty děti byly otevřené. Aby nebyly 

zavřené do těch mobilů, aby byly spolu, aby byly rádi, že jsou spolu, že jsou přátelé, a abychom byli my 

s nimi přáteli. Takové děti budou vždycky, že se musí něco učit, je to nepohodlné, já vím, ale kdyby si tak 

mohly představit, že to k něčemu bude. Ty děti a spolupráci rodičů. Také by bylo dobré, kdybych měla 

méně hodin a asi kdybych učila paralelní třídy, by mi udělalo dobře, když bych neměla češtinu, jak mám 



 

 

 

teď 6,8,9 ročníky, ale když bych měla třeba 3x 6tky, že bych tu samou látku učila třikrát u různých dětí. 

Jednak by mě jako začínající učitelce asi pomohlo, že bych si upevňovala teda, jestli to dělám dobře, nebo 

jestli bych mohla ty aktivity upravovat podle toho, jestli se to osvědčilo nebo neosvědčilo. Taková 

důkladnější příprava, že by to byla a bylo by to méně náročné na přípravu a vůbec na ty situace. To by 

bylo pohodlnější, ne lepší, ale pohodlnější. Ale co bych neměnila, co mám úplně vysněného, tak je to tady 

ten kolektiv té naší velké sborovny. To jsou tak úžasní lidi tohle. Je docela fajn, že nemáme žádné malé 

kabinety, kdybychom byli roztrkaní, že jsme všichni spolu, to je fajn. To je splněné přání už dopředu. Teď 

ještě abych se našla, kde je to moje místo, ta cesta a také našla cestu, která bude ty děti zajímat, abych 

nebyla pro ně otravná. To bych si přála.“ 

 

10. Rozhovor – Alena 

 

Takže první otázka je: jak dlouho vaše učitelská praxe? 

„To je těžké spočítat, tak od roku 93. učím, ale kolik to je, to po mě nechtěj.“ 

A vlastně učíte tady na škole celou dobu? 

„Celou dobu. Vlastně ne, od roku 2000 a předtím jsem učila 2 roky v Polabí.“ 

Děkuji. Jaká byla vaše motivace stát se učitelkou? 

„Já jsem to měla tak nějak do batůžku, že jsem to dostala. Já jsem od nějaké školky říkala, že budu 

učitelka ve školce. Ale udělala jsem mateřinku, protože jsem nechtěla do školy. Peďák střední a pak jsem 

rok učila ve škole a pak mě tatík dokopl na vysokou školu a jsem za to ráda. Takže jsem chtěla být 

učitelkou už od začátku, ani jsem nepřemýšlela, že bych dělala něco jiného.“ 

Aha dobře, tak tím pádem další otázka padá…Jaká byla očekávání od té učitelské profese? 

„Tak nejdříve jsem měla ideály a teď už vím, že si řeším problém, že jo…mě děti dobíjely a nabíjely. Ono 

to je do teď, ale vím, že tam jsou jiné věci. Takže to bylo takové vzájemné předávání energie. Měla jsem 

takové očekávání, jakože budu ta paní učitelka, ta co všechno ví a všem těm dětem to řekne a teď už 

dávno vím, že je to úplná blbost. Že nejsem ten garant pravdy, ale ten co má doprovázet.“ 

Děkuji. Jak hodnotíte odbornou přípravu na vysoké škole? 

„Jako výšku? Já jsem měla velké štěstí, protože jsem nastupovala v roce 89 a to byla revoluce. My tím 

byli pozitivně poznamenaní jako náš ročník. Já jsem nastoupila a v listopadu byla sametová revoluce. My 

jsme byli docela razantní kruh. Sešla se semnou taková partička lidí a my jsme to chtěli fakt dělat jinak. 

Na té fakultě, co jsme do té doby na tu chviličku poznali, tak rok jsme se v tom ještě plácali a pak jsme si 

řekli, jestli by to bylo možné dělat jinak. Že bychom chtěli více praxe a na základě té práce potom dělat tu 

teorii. Takže vznikl kruh Hnutí sobě, ve zkratce HNUS a šli do toho s námi z katedry pedagogiky a 

psychologie a ti to zaštítili tady tenhle směr. Je fakt, že jsme hodně studovali samostudiem. Ale co bylo 

úžasné, začalo vznikat hodně soukromých škol, valdorské školy, montesory školy, daltonský a yenský plán 

a a londýnský začaly svobodný školy, nad kajetánkou škola hrou a my jsme všechny tyhle školy měli 

možnost projít a úplně nasát a udělat výcuc a zjistit, že se to dá dělat vše úplně jinak.“ 

To bylo v Praze? 



 

 

 

„To bylo v Praze na univerzitě Karlově. Takže já měla obrovskou šanci a možnost se rozhlédnout po tom, 

co všechno vzniká a vybrat si a měli jsme skvělé lidi z té pedagogiky a psychologie, kteří s námi dělali. 

Jedni z těch lidí teďka dělali matematiku Hejného a pan Štech je teď někde, to byl psych…no tak…“ 

No..my víme. 

„ Já jsem ho měla hrozně ráda.“ 

No já taky no. Je skvělý. 

„Mno a paní Spilková, nevím, jestli tam ještě je.“ 

To už nevím… 

„Takže tihle lidi no…“ 

Takže jste měli hodně té praxe. 

„Ano, takže jsme měli hodně praxe a kvalitní lidi jsme si sehnali. Měli jsme fakt takové štěstí, že jsme 

kápli právě na ředitele londýnský. Nevím, kdo tam teď dělá, ale Jarda Kotál, který dělal myslím, že někde 

v Praze 6 nebo kde a dělal to úplně jinak, my jsme tam k němu chodili na praxe a on se pak stal právě 

ředitelem londýnské svobodné školy, takže jsme měli opravdu oči takhle otevřené, takže to bylo 

perfektní.“ 

 Jak probíhaly vaše profesní začátky, ty první roky? 

„ To já když se teď ohlédnu, tak bych to jako vygumovala. Takových chyb, kterých jsem udělala, a je to o 

tom, že ta zkušenost je nepřenosná, člověk si to musí zažít. A byť jsme byli nějakým způsobem vedeni a 

připravováni a já jsem měla velké štěstí, že jsem dělala ještě ve školce, že jsem měla praxi. Protože na 

čem to ztroskotávalo, byla kázeň v tom smyslu, že se lehce podlehlo těm malým prváčkům. Oni pak 

přerostli strašně rychle přes hlavu. Ale tohle jsem měla velké štěstí, že jsem měla za sebou a že jsem 

dělala od nějakých 13 let už s dětmi u nás ve vesnici a jezdila jsem na tábory a ta mateřská školka mi 

hodně dala, tak s tímhle fakt nebyl problém. A nějak jsem to dostala do batůžku od pána boha, jakože 

takový ten respekt nebo být s tím dítětem partner, ale v určitých malých hranicích a to se celkem dařilo, 

že s tím nebyl problém. Ale co se týká věcí jako metodik, tak to jsem tedy velmi objevovala, velmi jsem to 

objevovala. Hodně bych moc uvítala, teďka to vidím u Ivy, kolegyně teď sem přišla nová a nemá tolik 

naučeno a co já za těch x let nastřádala, tak jsem ochotna ji to dát a ona je ještě tak skvělá, že je ochotná 

to přijmout a nasákne to jako houbička a je fakt ještě výborná, že to dokáže rychle použít a zužitkovat. 

Takže ty chybičky, které jsem dělala, tak ona to tímhle může přeskočit a já bych byla za to strašně vděčná, 

kdybych tohle mohla mít na začátku té praxe. Je to vše o lidech. Kdybych mohla být u nějaké učitelky, 

jako zavádějící učitelka a být u ní třeba jeden rok a koukat a nasávat a zkoušet, to by mi hrozně 

pomohlo.“ 

Hrozně byste to ocenila? 

„ Ano, já nevím, jak je to teďka, když vycházíte z univerzity jako učitel, jestli byste tohle uvítali nebo ne. 

Je to člověk od člověka, ale mně by to hodně pomohlo.“ 

Pociťujete nějaké změny po těch prvních letech v porovnání s dneškem? 

„Co myslíš? Jako jak jsem začínala v začátcích jako teďka nebo po mateřské?“ 

Ano 



 

 

 

„ Obrovský. Člověk, jak stárne, tak vidí věci s větším nadhledem a já vím, že jsem, dá-li pán, na půlce 

cesty a zas to bude o další roky jiný náhled. Ale hlavně teď ten náhled na Karlově Univerzitě, vlastně ty 

obrovské dvě věci, jestli o tom můžu mluvit. To školství je jako za dob Marie Terezie. V tom smyslu, že ten 

učitel je jako garant pravdy. Za dob Marie Terezie to bylo tak, že se vychovával občan nebo člověk, který 

bude poslušný a pořád tady ještě, ne všude, ale ve většině škol přetrvává to, že ten učitel je garant pravdy. 

On tady všechno ví a těm dětem to říká. Ale myslím si, že v téhle době, která je a to jakým způsobem se 

žije a jak se žije a kam to směřuje, že to školství nemá vůbec šanci takhle přežít. Ten učitel má být 

opravdu ten, kdo doprovází (Montesory). A to, že to školství je to transmisivní, to přenosné to vám možná 

pan Štech říká a ta druhá pedagogika, která si myslím, že se kloubí moc pěkně i s tou Hejnýho 

matematikou i s tím Montesory i s kritickým myšlením je ta konstruktivistická pedagogika. To nám právě 

říkal pan Štech. Je to z Francie a z Itálie od Tonučiho a Feriera myslím, nevím, jestli říkám přesně ty 

jména. Je to o tom, že každé to dítě má v sobě za těch 7 let nastřádáno nějaké vědomosti, nějaké 

dovednosti, znalosti, jsou to kostičky v nějaké lahvičce a jsou tam rozházené a ten učitel by to dítě měl 

doprovázet a dávat mu možnost, aby to dítě uchopilo další kostičku a zařadilo si to do toho systému v té 

lahvičce. Kdežto to transmisivní školství, co to tady převládá, do té lahvičky se to jen vrství. Teď se naučíš 

tohle, pak tohle a tohle. A není tam ta propojenost. V tomhle si myslím, že jsem dostala na té škole 

obrovský náhled a všechny ty věci, které ke mně přišly, jak Montesory, tak kritické myšlení, tak se mi to 

nádherně do toho zapojuje. Je to o člověku, někomu nemusí vůbec sedět Montesory, někomu zase Valdorf, 

ale já to takhle cítím pro sebe. Když si je ten učitel v tom jistý, relativně pevný, spokojený a v klidu, pak je 

ta třída taky taková.“ 

Uvažovala jste někdy o změně profese? 

„Vůbec ne. To mám takové nahoru, dolů. Já jsem si říkala – to mám dlouho – jestli někdo pozná, že jsem 

učitelka, tak jdu dělat do Škodovky. Ale zatím dobré. Ale mám takové, že bych s tím nejradši flákla, to 

ano. Ale v tom principu v tom gro bych asi nešla nic jiného dělat, asi ani nic jiného neumím a nic by mě 

asi nenaplňovalo.“ 

Považujete učitelskou profesi za stresovou? 

„Určitě. Ale za všechno si můžeme sami, jak si to nastavíme, tak to máme. Já jsem střelená tím 

Montesory, ale tím že jsem měla možnost být s kantorkami, které to učí a ve třídách a na škole, kde se to 

děje, tak ten neuvěřitelný klid a ta pomalost, což já mám přezdívku vichřice skautskou, tak si můžeš 

představit, jak to vypadá. Tak jsem se musela vnitřně usadit, umírnit a zklidnit, tak to byla velká práce, 

ale přínosná. Pak ty stresy odplavou. Jestliže já jsem v klidu a trvá mi, než se otočím na to dítě a mluvím 

pomalu tak pak i ta třída je hodně v pohodě a těch stresových faktorů si tím hodně odbourám. Ale jakmile 

zrychlím a něco nestíhám a jsem taková rozkmitaná, tak ta třída začne jako rtuť těkat a to jsou pak stresy, 

to je všude a tahám to domů a těch 5 dětí, co tam je, to se hrozně nabaluje, takže si ty stresové situace 

vytvářím sama.“ 

Do jakých konkrétních situací se dostáváte? 

„V tom, když si třeba naplánuji toho hodně a nestíhám. Jakmile začnu nestíhat a propadat depce…jsem 

teďka jako vlastně jediná třída teď jako třetí třída první třídy jedou tu Hejného matematiku a jsem v tom 

sama a nemám to s kým zkonzultovat. Jedu to jako sám pěšák v poli, tak někdy propadám do depek, jestli 



 

 

 

to ty děti budou umět, jestli to zvládnu, to je jedna věc. A pak když si to špatně rozplánuju a naplánuju 

toho hodně a chci to stihnout a vím, že je to úplně zbytečné dělat, tak tohle mě stresuje.“ 

Hodně kolegů mluvilo o stresu v kontaktu s rodiči… 

„Ne, to nemám. Třeba tady v té třídě konkrétně, když jsem byla u zápisu, tak z těch 25 dětí, 12 rodičů 

chtělo přímo ke mně z jakýchkoliv důvodů. Jeden tatínek měl důvod, víte, když já jsem slyšel, že když máte 

těch 6 dětí, tak toho našeho parchanta taky. Takže různé důvody byly. Ale je pravda, že mám tady 

speciální typy dětí, které jdou za mnou. No, a když polovina třídy jsou už ty rodiče nějak nastavení na mě, 

tak i kdyby ta druhá polovina měla nějaké, tak oni je převálcují. Pak je tady partička takových těch, co se 

znají už od mateřského centra nebo od mateřské školky, to je takové gro, co to drží a to prostě radost no. 

Za celou tu dobu jsem měla výstup jen s jedním rodičem, s jednou maminkou, která byla konfliktní i 

s ostatními a byla to i zároveň moje chyba a z části ta matka, že byla jen konfliktní. Zatím jsem jinak 

neměla, uvidíme, jak to bude dál. 

Jak bojujete proti stresu? 

„Čokoláda. Hodně. Asi jídlo, řeším to čokoládou, protože se potřebuju odměnit. Ale to je to, že si to řeším 

vnitřně jakoby nějaké komplexy co mám a z rodin, co mám přitáhnuté a od rodičů a tak. To je takový 

prazáklad toho a musím jít pryč ven, protože to pak odnášejí moje děti doma. Takže když jdu ze školy, tak 

jdu příšernou oklikou a to pomáhá.“ 

Takže vyventilovat se procházkou. 

„Ano, ano.“ 

P: přímo ve třídě, když se vám stane něco stresového? Tak máte nějakou taktiku, jak se s tím 

vypořádáte? 

„Odcházela jsem, že mám telefon. Říkám: děti, mám telefon. Odcházela jsem a třeba na záchodě jsem 

hrozně sprostě nadávala. Když jsme byli na Vločce, tak jsem se tam vždycky zavřela do toho záchodku a 

strašně sprostě jsem nadávala. Vždy stačilo 4-5 slov a byla jsem v pohodě.“ 

P: víte, jaké postupy používají vaší kolegové? Konzultujete nebo si předáváte rady? 

„Myslíš profesně anebo ve stresových situacích?“ 

Oboje.. 

„No to je radost. Možná i kolegyně říká tu okřídlenou větu, že se tady máme rádi. Každý jsme nějaký jiný, 

každý jsme někdy na sebe vytočení někdo se s někým…to je normální. Ale myslím si, že jako parta, že 

nějakým způsobem, když by došlo na lámání chleba, že držíme při sobě. Je to takové neobvyklé, já jsem 

strašně ráda a možná kvůli tomu, že to byla jedna z věcí, kvůli které jsem tady zůstala. Protože jsem 

dostala nabídku do Montesory a ještě do jedné školičky jako dělat to alternativně jinak. Ale tady ta parta 

mě hodně drží. Teďka jsem dostala za odměnu svoji novou kolegyni a to je radost. To sdílení je vzájemné, 

ona má nějaké věci, já ji zas můžu něco dát, takže tohle je super. Když třeba potřebuju, tak vím, že můžu 

za kýmkoliv jít a nemám pocit, že by mě někdo odmítnul.“ 

Tady jsem ještě řešila v ostatních rozhovorech přístupy vedení… 

„Já jsem hrozně spokojená. Jednak je pan ředitel takový, jaký je. Je spíše manažer a to si myslím, že to 

tak má být. Já jsem nikdy neměla s nimi žádný problém. Někdo třeba s ním má, jaký je a tak. Ale ať je 



 

 

 

jakýkoliv, tak si myslím, že pro nás, jako pro učitele udělá první a poslední. To, že potřebuje být vidět, to 

každý něco máme, ale já jsem spokojena.“ 

Jak se vypořádáváte se stresem v běžném strese mimo školu? 

R: čokoládou. Já mám štěstí, že mám výborného muže, protože je to můj prabratranec a jak ty geny jdou, 

tak my se tak jako vyhovíme. Taky už to je, že se ten vztah posunul někde a to je zázemí. Taková jistota. 

Když je nějaký problém, tak můžu jít a ním. A pak mám tady fajn kolegyně, ke kterým můžu jít s věcmi, 

které úplně nechci řešit s mým mužem. Tak buď se vykoktám, vykvákám nebo si dám tu čokoládu, anebo 

jdu ven, abych to netahala domu. Že by se mi to děsně povedlo, to úplně ne, ale myslím si, že je to lepší, 

než před 5-10 lety.“ 

Napadá vás něco, co by vám mohlo pomoci i něco co by se nedalo splnit? 

„ V čem? Jako v práci?“ 

Ano 

„ Já bych potřebovala takové ty vnitřní běsy, co mám, se kterými bojuji, co si neseme každý nějak z rodiny 

a nějak se s tím vypořádáváme. Potřebovala bych udělat další krok, ale to si myslím, že je to třeba na 

odbornou péči, do které se mi moc nechce, protože jsem srab. A myslím si, že by mi asi ty věci pak šly 

daleko lépe, ale je to o tom, že se bojím jako někam s tím třeba zajít. Není to asi nic hrozného, co by asi 

nějak komplikovalo můj život nebo vztah, ale bylo by mi asi lépe. Určitou trať jsem prošla a ještě asi něco 

mě čeká, tak asi tohle. Myslíš jako konkrétně? Ono se to děsně promítá do té profese, jako to cítím na 

sobě, když jsem fakt zklidněná totálně, tak ten den běží skvěle. Jakmile mám nějaký problém nebo je 

špatně něco nebo si něco dotáhnu z druhého dne, tak se to okamžitě ukáže na těch dětech. Já třeba ráno 

chodím sem brzo, chodíme s Ivou stejně, jsem zde od 6-6:15, já se tady nasnídám, udělám si své věci, 

nasáknu atmosféru a pak se na ně těším. Nebo chci, abych se na ně těšila. Někdy jsem měla také období, 

že jsem jen slyšela jejich pištivý hlas a myslela jsem, že budu vraždit, ale to jsou jen takové vlny. Ale tohle 

mi třeba pomáhá, naladit se na prostor, na to, co budeme dělat a být tady ráno třeba jen za tmy a při 

svíčce nebo při malém světle, to mi pomáhá.“ 

Co bylo za tím, kdy jste měla to období horší s těmi dětmi? 

„To bylo uvnitř rodiny. Já jsem se patlala sama se sebou, protože si nesu…kolegyně má možná podobné 

trable, jakože mám problémy s postavou svojí, takže pořád nahoru dolů, různě hubnu a nehubnu, takže to 

jsem řešila hodně a doma to úplně nebylo v pohodě s mužem. Měli jsme takové období, takové vlny, že mě 

štvalo úplně všechno. Točil mě křik těch dětí. Mám hodně ukřičenou třídu, 25 dětí na tom malém prostoru 

a děsně mi to vadilo. Takže z toho osobního života se to přeneslo do školy.“ 

  



 

 

 

Příloha č. 2 - Tematické mapy 

Obrázek č. 1: Tematická mapa Judity 

 



 

 

 

Obrázek č. 2: Tematická mapa Andrey 

 



 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 3: Tematická mapa Silvie 



 

 

 

Obrázek č. 4: Tematická mapa Izabely 

 



 

 

 

Obrázek č. 5: Tematická mapa Ilony 

 

  



 

 

 

Obrázek č. 6: Tematická mapa Pavla 

 

  



 

 

 

Obrázek č. 7: Tématická mapa Veroniky 

 



 

 

 

 

Obrázek č. 8: Tematická mapa Martina 

 



 

 

 

Obrázek č. 9: Tematická mapa Lenky 

 

  



 

 

 

Obrázek č. 10: Tematická mapa Aleny 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3 – testové profily 

Obrázek č. 11: Testový profil Judity 

 



 

 

 

Obrázek č. 12: Testový profil Andrey 

 

  



 

 

 

Obrázek č. 13: Testový profil Silvie 

 

  



 

 

 

Obrázek č. 14: Testový profil Izabely 

 

  



 

 

 

   Obrázek č. 15: Testový profil Ilony 

 

  



 

 

 

    Obrázek č. 16: Testový profil Pavla 

 

  



 

 

 

          Obrázek č. 17: Testový profil Veroniky 

 

  



 

 

 

  Obrázek č. 18: Testový profil Martina 

 

  



 

 

 

      Obrázek č. 19: Testový profil Lenky 

 

  



 

 

 

       Obrázek č. 20: Testový profil Aleny 

 

 


