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ABSTRAKT: 

This final paper is focused on finding out how being a mother affects working as a 

teacher and vice versa. The thesis revolves around the question: Does the role of a 

mother have some influence on being a teacher? Another focus of this paper is the 

satisfaction of women in teaching positions and a variety of other aspects of teaching 

professionally. This paper also demonstrates the advantages and disadvantages of 

teaching and a woman's satisfaction of the career they have chosen. The methods 

employed in this paper are interviews of four teachers whom are also mothers of 

grammar school students. These interviews showed how these respondents perceive a 

connection between their private and professional life and also illustrate the positives 

and negatives of teaching. 

During this discussion all of the answers of respondents are compared to each other. 

The results of the research is explained in the summary. 
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1 ÚVOD 

Před několika lety jsem pracovala v Základní škole speciální v jedné obci 

nedaleko Rakovníka. Nejprve jsem zde pracovala jako vychovatelka a posléze i jako 

učitelka praktické (dříve zvláštní) třídy. Měla jsem tak možnost zjistit, jaké to je učit a 

vychovávat žáky a co vše se pod učitelským povoláním skrývá. Bylo to v době, kdy už 

jsem sama byla matkou. Skloubení těchto dvou rolí nebylo pro mě vždy jednoduché. A 

také si myslím, že jedna role měla vliv na druhou. Často jsem si pokládala otázku, jak je 

to u jiných žen, učitelek, matek. 

Když jsem se zamýšlela nad tématem diplomové práce, vzpomněla jsem si na 

svou učitelskou kariéru, která sice nebyla příliš dlouhá, ale pro mě určitě přínosná a 

nezapomenutelná. Proto jsem se rozhodla, že mi diplomová práce dá odpovědi na mé 

otázky, které jsem si kladla jako učitelka. 

Hlavním tématem diplomové práce se tak stal vliv učitelského povolání na ženu, 

matku a naopak. Tedy zda role matky má vliv na učitelskou profesi. A také zda se tyto 

dvě role propojují a v jakých situacích k tomu dochází. 

Diplomová práce je založena na kvalitativním přístupu k získávání a zpracování 

dat. V práci je užita metoda analýzy rozhovorů. Analyzovány jsou výpovědi čtyř žen, 

matek, učitelek ze základních škol. Přičemž jedna respondetkaje učitelkou ve speciální 

třídě v základní škole speciální. 

Výpovědi jednotlivých rozhovorů byly velmi zajímavé a otevřely prostor i k 

dalším tématům týkající se učitelské profese. Z tohoto důvodu jsem se ještě zaměřila na 

téma klady a zápory učitelské profese, zvládání, bilance. 

Tento výzkum mi pomohl nejen zodpovědět mé otázky, ale nechal nahlédnout 

celkově do učitelského povolání, čímž je možné vytvořit si o této profesi reálnou 

představu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení povolání - profese 

2.2 Učitelské povolání 

2.3 Funkce učitelství 

2.4 Poslání 

2.5 Nároky na učitelské povolání 

2.6 Konfliktnost rolí 

2.7 Stres 

2.8 Vztahová stránka profese 

2.9 Vliv učitelského povolání na rodinu 

2.1 VYMEZENÍ POVOLÁNÍ - PROFESE 

Povolání je pojem, jehož vymezení vykazuje jak časové, tak sociokulturní 

diference v pojetí. Na základě syntézy různých pojetí lze povolání obecně chápat jako 

„obor specifické činnosti, resp. soubor činností v určitém oboru, pro nějž byl jedinec 

připraven a jež obvykle dlouhodobě vykonává za úplatu, již si obvykle opatřuje 

prostředky ke krytí životních potřeb a jež spoluurčuje jeho sociální pozici ve 

společenském celku, jehož je členem" 

Povolání má několik složek: specifickou činnost, schopnost a dovednost ji 

vykonávat, šanci pro zaměstnání, výdělek a společenské postavení. 

Na povolání se můžeme dívat ze dvou pohledů: 

a) objektivně - jako na určitou činnost, která uspokojuje určité společenské 

potřeby, 

b) subjektivně - jako na činnost, k níž byl jedinec připraven (GEIST 1992, s. 

290 - 292). 
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Podle Píchni má každé povolání několik aspektů: aspekt ekonomický (např. 

příjmová diferenciace u jednotlivců v rámci povolání), aspekt psychologický (např. 

hledisko shody psychických požadavků na jednotlivá povolání), aspekt právní (např. 

aplikace jednotlivých právních norem v jednotlivých povoláních) a aspekt sociologický 

(např. společenské důsledky povolání pro rodinu) (PICHŇA 1980, s. 20 - 25). 

Při správné volbě povolání, resp. profese se vytvářejí příznivé předpoklady 

profesionální seberealizace člověka. Člověk se seberealizuje v povolání, resp. profesi 

tehdy, když realizuje takovou profesi, která odpovídá jeho nadání a schopnostem 

(fyzickým, duševním). 

Při nesprávné volbě povolání, resp. profese se předpoklady seberealizace v práci 

oslabují, dokonce někdy až eliminují (PICHŇA 1980, s. 77). 

Českému pojmu povolání odpovídá pojem profese. Profese označuje „povolání, 

také ale odbornost, res. odborností, odbornou přípravou podložené povolání. Pojem 

profese se vztahuje k pracovním rolím, jeho studium patří do sociologie práce." ( SUDA 

1996, s. 852) 

Profesí se obecně rozumí „soustava společensky prospěšných pracovních 

činností, historicky vzniklých a podmíněných ekonomickotechnickou úrovní 

společnosti. Pro každou profesi je rozhodující její společenský statut, tj. její postavení 

ve společnosti, opírající se o soustavu morálních a ekonomických hodnot. V užším 

pojetí je profese vymezena tím, co člověk dělá, jak to dělá, proč to dělá a za jakých 

podmínek. 

Pod pojmem profese lze též chápat pracovníka vybaveného schopnostmi, teoretickými 

znalostmi a praktickými dovednostmi, které pracovník získal určitou přípravou a jež mu 

umožňují vykonávat určité výrobní nebo společensky prospěšné práce. 

M. Dado uvádí kromě „náležité teoretické a praktické přípravy" další znak, podle 

něhož je profese „základní obor určitého povolání, zahrnující vymezený druh činnosti", 

které jsou pro pracovníka „základním zdrojem jeho existence"(PAŘÍZEK 1988, s.7). 
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Problém definice profesí lze chápat jako pokus dát preciznější formu sociálním 

nebo zaměstnaneckým rolím. Role jsou předepisovány jedinci zvnějšku a podléhají 

společenskému normování a sankcím. Jsou i rozličně vnímány v různých částech 

společnosti. Přechod od pochopení jednoduchých rolí k profesionalitě je komplikován 

tím, že zahrnuje i dosti složitý přechod k sebeuvědomování a ke komplexnějšímu 

sebepojetí. 

Mezi základní charakteristiky profesionality patří následující: 

1. Profesionál je na rozdíl od amatérů zaměstnán na plný úvazek v zaměstnání, které 

mu poskytuje i základní zdroj příjmů. 

2. Profesionalita předpokládá silnou motivaci nebo vědomí poslání jako základ pro 

výběr profesionální dráhy: důležité je osvojení trvalého celoživotního závazku 

k této dráze. 

3. Profesionál ovládá specializovaný soubor vědomostí a dovedností, které jsou 

osvojeny v průběhu prodlouženého období vzdělání a tréninku. 

4. Profesionál činí svá rozhodnutí pouze v zájmu klienta. A aplikuje je 

v partikulárních případech s ohledem na obecné principy, propozice, což znamená, 

že posuzuje proměnlivé 

situace podle „univerzálních" standardů (KOŤA 1995, s. 15 - 17). 

2.2 UČITELSKÉ POVOLÁNÍ 

Učitelské povolání můžeme zařadit mezi ostatní profese podle různých kritérií. 

Podle společenské třídy patří učitelská profese mezi profese inteligence, což jsou 

vyspecifikované pracovní činnosti s převahou duševní práce. V rámci nich patří 

učitelství podle stupně tvořivosti do expertních profesí. 
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Podle společenské potřeby zase patří učitelství mezi profese, které zabezpečují 

vychovávání a vzdělávání lidí, především zabezpečuje pro společnost odevzdávání 

znalostí druhým lidem (PICHŇA 1980, s. 17 - 19). 

M. Skořepa ve své „Ideologii učitelského povolání," kterou napsal již v roce 

1936, přirovnává učitelství v podstatě k vyšší ideové společenské funkci, která je svým 

účelem zaměřena do budoucnosti a má za cíl udržet kulturu a civilizaci obecně. 

Skořepa učitelské povolání řadí k povoláním klidným, nikoli dramatickým. 

Říká, že každé povolání má svůj základní duchovní charakter. Povahou své práce řadí 

učitelství k povoláním idylickým. 

Tragiku učitelské profese spatřuje Skořepa v neukončenosti jeho funkce, tj. ve 

věčném zápasu s ideály, k nimž se učitel může přiblížit, ale jichž se nemůže zmocnit. 

Skořepa š i je vědom tragiky učitelství i v tom, že jeho práce není plně oceněna a 

doceněna. Hovoří o podcenění práce učitele ve společnosti.Všímá si i neodpovídající 

prestiže učitelského povolání ve společnosti (SKOŘEPA 1936, s. 12, 24, 33, 45). 

Nyní bych se zde chtěla zmínit o profesní morálce učitele. Základním principem 

morálky učitele podle Pichni je vzdělanostní a výchovné formování osobnosti žáka 

v intencích všestranného rozvoje osobnosti člověka. Z tohoto základního principu 

profesní morálky učitele vyplívají následující požadavky na jeho konání a jednání: 

- učitel nesmí hlásat to, čemu sám nevěří, co neuznává za pravdivé, 

- učitel nesmí zneužívat postavení nadřízeného vůči svým žákům, 

- učitel nesmí zneužívat důvěry žáků, 

- učitel musí i v soukromém životě žít podle zásad všeobecné morálky 

(PICHŇA 1980, s. 9 9 - 100). 

Úplný popis profese by měl postihnout všechny činnosti, jež se v průběhu profese 

provádějí, a vyjádřit jejich četnost a úspěšnost. U učitele však takový popis není možný 

pro rozmanitost a proměnlivost průběhu jeho práce. Učitel vykonává značný počet 

různých úkolů: vyučování jako hlavní úkol je spojeno s řadou vedlejších povinností. 

Přitom se některé vedlejší činnosti mohou stát za jistých okolností dočasně dominantní. 
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To vše klade značně různorodé nároky na učitelovy vědomosti a dovednosti, na 

jeho schopnosti a charakterové a další vlastnosti. Působí i proměnlivost žáků, a tím i 

různá úroveň dosahovaných výsledků práce. U učitele nelze vypracovat úplný výčet 

činností také proto, že jejich náplň si do jisté míry volí sám, a tím se profese u různých 

učitelů liší (PARÍZEK 1988, s. 8). 

2.3 FUNKCE UČITELSTVÍ 

Jedním z nejdůležitějších rysů činnosti učitele je odpovědnost, kterou má za 

výchovu vůči společnosti (PARÍZEK 1988, s. 12). 

Učitelé nezačínají, ale navazují na výsledky primární rodinné socializace. 

Rodina se někdy těžko zbavuje iluze, že škola bude pokračovat v jej ich výchově 

prostředky a metodami, kterými dosud socializovala dítě v úzkém, emočně bohatém 

prostředí. Otázkou je, co je zapotřebí k tomu, aby rodina dokázala na školu pohlížet 

střízlivým, nezaujatým pohledem a bez „emočních brýlí". Podmínkou přechodu do 

„velkého světa" je přitom také něco z toho, co školy učí ve skrytém kurikulu: a to nejen 

osvojení do určité míry nezaujatého a odosobněného pohledu na realitu a na druhé, ale i 

na sebe sama. 

Učitelství není nikdy neosobní a mechanická záležitost, ale učitelky nejsou 

matky a učitelé otcové. I když učitele dítě a mladý člověk, zpravidla zařazují do okruhu 

významných druhých, od nichž se učí reakcím okolí, jistá míra vyžadovaného odstupu a 

regulace vzájemných vztahů nedovoluje v běžném provozu překročit nově vymezené 

hranice. Ty může porušit učitel v okamžiku krizové intervence, kdy se začne chovat 

přátelštěji či více otcovsky, ale roli, vymezenou institucí, nemůže nikdy v komunikaci 

s žáky zcela opustit. 

Učitelé se podílejí na růstu schopností a kultivaci předpokladů pro společenský a 

pracovní život budoucí generace, ale současně ovlivňují procesy její diferenciace, 
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selekce a alokace. Společenská pozice učitele je odvozena nejen od postavení v rámci 

školské soustavy a uvnitř jednotlivých škol, ale profese učitele je současně situována do 

celkové sociální struktury společnosti. 

Mezi pohledem na učitelství zvnějšku a zevnitř, je obrovský rozdíl. Učitelé své 

odhady dlouhodobě situují daleko níž, než jak je hodnotí veřejnost. Mnohé nasvědčuje 

tomu, že vlastní sebepodceňování je dáno povahou intelektuální práce, při níž je velmi 

nesnadné prokázat její efektivitu. Právě obtížná či téměř nemožná objektivní měřitelnost 

výkonu je tím, co vyvolává typické vnitřní nejistoty a pochybnosti o sobě samém. To 

jsou ve skutečnosti tradiční pochybnosti, s nimiž se lze setkat u všech profesí 

založených na intelektuální činnosti, a mnohé nasvědčuje tomu, že právě učitele tyto 

zneklidňující úvahy provázejí na jejich dráze ve značné míře (HAVLÍK, KOŤA 2002, s. 

152 - 156). 

2.4 POSLÁNÍ 

O povolání víme už z vazby povolání k něčemu, že je svázáno s nějakým 

posláním. Tím, jak učitel naplňuje ono poslání, odpovídá na hlas svého povolání, který 

ho stále nutí a vede a vysílá. Jako u všech povolání jde o nezrušitelný a nepřerušitelný 

vztah volání a odpovědi, který určuje roli ve společnosti a uvádí člověka do nového 

stavu.Učitelství je stav. Učitel nemůže své povolání odložit. Učitel je vždy a za všech 

okolností. 

Učitele jistě hodnotí mnozí nadřízení, který je různým způsobem zodpovědný. 

Osobnost určující je pro učitele zodpovědnost za svěřené děti vůči jejich rodičům 

(PIŤHA 1999, s.80 - 83). 

Učitelství má své poslání. V jistém smyslu jsou jeho klienty žáci nebo studenti, 

ale to nemusí být jen jednotliví konkrétní žáci, ale i žáci v obecném smyslu. Jejich 

výchova slouží k naplnění potřeb společnosti mít odpovědné a dobře vzdělané občany 

(KOŤA 1995, s. 15-17) . 
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Podíváme-li se na údaje které plynou z výzkumů v rámci faktorů zajišťujících 

odolnost či pracovní kapacitu, lze k těm, které u učitelů pozitivně ovlivňují hodnocení 

práce a pracovních podmínek lze řadit různé osobnostní vlastnosti jako optimismus a 

sebedůvěra, pozitivní myšlení... Optimismus a pozitivní myšlení učitele zřejmě také 

souvisí s jeho schopností nacházet na své práci stránky vyvolávající uspokojení 

pozitivní emoce vůbec. Z faktorů působících mimo osobnost se takto projevuje 

nepřítomnost negativních životních událostí závažných drobné, drobné denní radosti a 

sociální opora (ŘEHULKA 2004, s. 83). 

2.5 NÁROKY NA UČITELSKÉ POVOLÁNÍ 

Učitelské povolání se řadí mezi velmi náročné a zodpovědné profese. Jedinci se 

při plnění svých výchovně vzdělávacích úkolů dostávají také do zátěžových situací, 

které ovlivňují jejich psychiku. 

Učitel působí jako vychovatel, jako odborník, jako řídící činitel výchovně 

vzdělávacího procesu, jako rádce, ale též jako osobnost, partner, člen kolektivu, jako 

člověk. Např. při výkladu učiva, řešení výchovných situací, při tvorbě metodických 

pomůcek. Pro tuto mnohotvárnost patří učitelská profese mezi nejnáročnější 

(LANGOVÁ, KODÝM 1987, s. 17 - 19). 

Úkol učitele je dnes zvláště obtížný proto, že společnost vcelku se tak rychle 

vyvíjí, že všichni, děti nevyjímaje, jsme v trvalém neklidu změn. Učitel sám je vystaven 

všemu možnému hledání a podobně jako všichni ostatní ne vždy rozumí a ne vždy zná 

odpovědi. Přesto je průvodcem dětí a musí obstát. 

Mluvíme-li o tom, že jsou učiteli děti svěřeny, obsahuje to dvě zanedbané 

myšlenky. Slovo svěřeny říká, že jsou mu předávány ve víře, s důvěrou. Cítíme dobře, 

že s důvěrou, že se jim nic zlého nestane. Učitel je má chránit. Na druhé straně se tu 

říká, že ti, kdo mají primární povinnost ochrany dětí, totiž rodiče, přenášejí ji na někoho 

jiného (PIŤHA 1999, s. 84). 
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Povolání učitele a role vychovatele jsou velmi odpovědné a vysoce náročné. 

Usměrňování vývoje dětí, rozvíjení jejich osobnosti a formování vzdělanosti si vyžaduje 

celou osobnost učitele. Učitel je při své práci vystaven značné psychické 

zátěži(BLÁHA, ŠEBEK 1988, s. 117). 

Ve srovnání s jinými profesemi musí učitel - začátečník převzít hned od prvních 

dnů po nástupu do povolání všechny povinnosti a vykonávat i rutinní administrativní aj. 

práce, na které je vysoká škola nepřipravila. Neexistuje postupné přebírání 

zodpovědnosti. Partneři začínajícího učitele (kolegové, ředitel, rodiče, žáci) po něm 

vyžadují kvalitní výkon a mají na něj od počátku značné, ale často rozdílné požadavky. 

Učitel - musí dodržovat osnovy, musí postupovat podle učebnice, musí 

respektovat čas a ztráty času způsobené mimovyučvacími akcemi, při velkých počtech 

žáků ve třídě a velkých rozdílech mezi žáky se nemohl jednotlivcům individuálně 

věnovat, musí respektovat názory nadřízených orgánů a „realizovať' všechna nařízení 

ve výuce, musí absolvovat množství neužitečných školení a akcí, které jej od 

pedagogické práce spíše odvádějí (MAREŠ A KOL. 1991, s. 261 - 266). 

Pedagogická způsobilost učitele není jen to co se nabývá pouze studiem, přípravou, 

nýbrž i to, jak je daný pracovník osobnostně vybaven pro vykonávání činností učitele. 

Některé předpoklady k učitelské profesi nelze získat odborným studiem, nýbrž musí být 

zakotveny v osobnosti učitele jako vrozené nebo praxí osvojené. 

Podobně již před lety odlišoval V. Pařízek (1988) několik složek způsobilosti učitele 

pro úspěšný výkon jeho povolání: 

- odborná způsobilost (na základě pedagogické, didaktické, psychologické aj. 

přípravy); 

- výkonová způsobilost (pracovní zdatnost podmíněná fyzickou a 

neuropsychickou schopností zvládání pracovního vypětí aj.); 

- osobnostní způsobilost (vlastnosti vůle a charakteru, sociální zralost. 

Schopnost mezilidských vztahů aj.); 
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- společenská způsobilost (především morální vlastnosti učitele jako nositele 

určitých hodnot); 

- motivační způsobilost (ztotožnění se s rolí učitele, angažovanost pro její 

realizaci). 

Učitelskou profesi lze zajisté nejvhodněji charakterizovat tím, že se popíše a 

objasní to, co vlastně učitelé vykonávají. Tento na první pohled samozřejmý postulát se 

však už nejeví tak jednoduchý, jakmile jej chceme uskutečnit. 

1. Je totiž nutno rozlišit, co učitelé mají vykonávat, podle pracovního řádu a jiných 

závazných právních předpisů pro pedagogické pracovníky, od toho, co učitelé 

fakticky vykonávají ve své profesi. 

2. Zjišťování a přesné měření reálně vykonávaných činností učitelů je poměrně 

komplikovaná procedura, jež se bez aplikace exaktních metod výzkumu nedá 

realizovat. 

Nejsou-li obě zmíněné složky respektovány, dochází zejména v praktických 

záležitostech dotýkajících se učitelské profese k nejasnostem a omylům. Například 

veřejnost nebo média posuzují (resp. podceňují) náročnost práce učitelů - a ten se jeví 

podstatně nižší než běžná pracovní doba většiny profesí - ale neznají fakticky repertoár 

činností učitelů, jejich náplň a časové zatížení. 

V pracovní době stanovené závaznými právními předpisy konají pedagogičtí 

pracovníci: 

a) přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost; 

b) práce související s touto činností. 

Pracemi souvisejícími s přímou vyučovací nebo výchovnou činností se rozumějí 

zejména 

příprava na vyučování nebo výchovnou činnost; 

- příprava učebních pomůcek; 

- vedení předepsané pedagogické dokumentace; 

- oprava písemných a grafických prací žáků; 
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- dozor nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou; 

- spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, 

se školním metodikem prevence; 

spolupráce se zákonnými zástupci žáků; 

- nezbytná odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící 

potřebám vzdělávání; 

výkon prací spojených s funkcí třídního učitele; 

účast na poradách svolaných ředitelem školy; 

studium; 

účast na různých formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Povolání učitele je českou veřejností hodnoceno jako vysoce prestižní, tedy 

vážené. Veřejnost řadí povolání učitele k těm, která se vyznačují vysokou složitostí 

práce, náročností na vysokou kvalifikaci. 

S tím je v kontrastu to, že sami učitelé jsou spíše skeptičtí v hodnocení prestiže 

své profese, což je možná i jedním z faktorů rozhodujících o tom, že někteří učitelé 

opouštějí své povolání a věnují se jinému. 

Jde především o reakci na nízké platové hodnocení, zejména ve srovnání s méně 

náročnými povoláními i s profesemi vyžadujícími vysokoškolskou kvalifikaci. 

K důvodům nižšího profesního sebevědomí dále patří: - zdánlivě snazší studium 

učitelství (a názory o nízké úrovni pedagogických fakult); 

- vysoký stupeň feminizace učitelstva; 

- osobní zkušenosti z kontaktů mezi konkrétními učiteli a rodiči; 

- neexistence objektivních kritérií pro posuzování efektů práce učitelů a s tím 

spjatá mnohdy nekvalifikovaná hodnocení zvnějšku(úředníci, rodiče, masová 

média) (PRŮCHA 2002, s. 31 - 34). 
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2.6 KONFLIKTNOST ROLÍ 

Role je odborný výraz užívaný v sociologické terminologii. V obecném smyslu 

role slouží k popisu vztahů mezi jedincem a okolím, či společností. Ke každé pozici, tj. 

postavení na společenském žebříčku, patří příslušná role definovaná jako soubor 

očekávaného a společensky normovaného chování. Rolové jednání je pak okolím 

sankciováno, což znamená, že požadované chování je odměňováno, jednání proti 

očekávání je vystavení negativním sankcím. S profesí učitele jsou trvale spojeny odlišné 

druhy očekávání. Tato očekávání vytvářejí segmenty rolí s vysokou mírou 

pravděpodobnosti konfliktů mezi těmito rozpornými požadavky z „vnějšího světa". 

Něco jiného od učitelů vyžadují nadřízené orgány (ředitel, inspekce, školské úřady), 

odlišná očekávání mají rodiče a „přátelé školy", jejichž zájmy často „obhajují" i masové 

sdělovací prostředky, zcela specifická očekávání mají žákyně a žáci. Obecné pravidlo 

říká, že pokud učitel bude příliš vyhovovat požadavkům jedné z těchto skupin, může se 

vzápětí dostat do rozporů a konfliktů se skupinou jinou (HAVLÍK, KOŤA 2002, s. 162) 

Konfliktnost role v učitelské profesi je dána tím, že jsou na učitele kladeny 

protikladné požadavky: 

Na jedné straně od učitele se vyžaduje, aby byl přítelem, laskavým otcem žáků, 

získal si jejich důvěru, aby mohl být jejich rádcem i v relativně intimních záležitostech, 

má pozitivně ovlivňovat vztah žáků ke škole, efektivnost jejich učení atd. 

Na druhé straně od učitele se vyžaduje, aby zajišťoval kázeň žáků, a to i 

v podmínkách nutících jej k ráznému a tvrdému přístupu jak v některých situacích při 

vyučování, tak např. při dozorech o přestávkách, v jídelně, aby vyšetřoval přestupky, 

aby trestal atd. 

Na učitele se apeluje, aby např. byl objektivní při hodnocení výkonu žáků, ale zároveň 

učitel nemá k dispozici přesná kritéria pro toto hodnocení a pro kvantifikaci hodnocení 

(musí-li udělovat známky za prospěch apod.). To zvyšuje učitelovu pracovní nejistotu 

(samozřejmě ne u všech učitelů - někteří učitelé jsou až nadměrně sebejistí). Nejistota 

role vyvolává rovněž růst napětí, pocity marnosti, ohrožení kariéry a současně vede 

k opatrnosti, nadměrnému zajišťování se aj. V důsledku toho pracovník (učitel) 

nevyužívá plně svých schopností, znalostí a dovedností 
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Konfliktnost role vede k pracovní nespokojenosti, k pocitům napětí, úzkosti, marnosti 

a má i své fyziologické projevy (zvýšení krevního tlaku aj.) 

Nejistota role (též nejasnost role, mnohoznačnost role) je určena mírou přesnosti, 

s jakou je definován předmět práce, resp. mírou toho, co se od pracovníka očekává 

(PRŮCHA 2002, s. 70). 

Učitel není pouze zaměstnanec školské instituce. Jako každý jiný občan 

v moderní společnosti má celou řadu dalších pozic a je nucen hrát i veškeré role, které 

z nich vyplývají. Učitel může být zároveň otcem, manželem, synem, bratrem, členem 

zájmových spolků, politické strany, stavebního družstva atd., zatímco učitelka může 

být současně matkou, manželkou, dcerou, členkou učitelské organizace, předsedkyní 

tělovýchovné jednoty apod. Všechny role, které jedinec v životě zastává, přinášejí 

určité nároky, fyzickou a psychickou zátěž. Jestliže muži jsou více v životě 

orientovány na věcné vztahy, pak ženy jsou emocionálnější a více angažované 

v osobních vztazích. Z toho se odvíjí i to, že ženy bývají více spokojené v práci 

s dětmi a mládeží, neboť tato koresponduje s jejich mateřským posláním a je 

pravděpodobné, že ženy v učitelské profesi mohou dosáhnout většího emocionálního 

uspokojení (satisfakce) než muži. Ale právě tato vyšší emoční zainteresovanost může 

vést k tomu, že se budou méně emočně projevovat v rodině. Velice reálným 

problémem, a zdaleka ne jednoduchým, je adaptace žen na učitelské povolání, kdy 

jsou nuceny obtížně - a často bez jakékoli pomoci a podpory okolí - hledat vhodnou 

rovnováhu mezi mírou emoční angažovanosti ve školní třídě a emoční angažovanosti 

v rodině a širším společenství příbuzných a přátel. 

Jedinec se v moderní době dostává často do situací, kdy prožívá tzv. vnitřní 

konflikt rolí a cítí, že plnění jedné role narušuje plnění požadavků plynoucí z jiné role. 

Vědomí velké odpovědnosti a psychických nároků, včetně materiálních starostí, může 

vést u učitelů k prohlubujícím se psychickým krizovým stavům. 

Role učitele je označována za klíčovou. Hraje-li každý jedinec v životě více 

rolí, pak klíčová je ta, podle níž je posuzována jeho pozice a prestiž: zpravidla je 

spjata s profesí. Ale i klíčová role bývá vnitřně značně diferenciovaná - a mnozí 

učitelé střídají její specifické polohy. Výkon povolání ve třídě je přivádí k tomu, že 
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vykonávají segmentované role činnosti označované jako vychovatel, utěšitel, terapeut, 

opatrovník, poradce, konzultant, druh, vypravěč, organizátor, vůdce, posuzovatel, 

kontrolor, dozorce, vyšetřovatel, soudce, ale někdy i umělec, krotitel, klaun apod. 

Některé ze segmentovaných poloh role evokují výrok sociologa La Playe, který kdysi 

poznamenal, že učitel má za úkol „zkrotit stádo barbarů, které vpadlo do lidské 

civilizace". Pestrost každodenních aktivit v roli učitele s sebou může přinášet mnohá 

potěšení z hraní různých poloh, ale současně vést k stavům vnitřního napětí, k řadě 

sociálně psychologických obtíží či nespokojenosti v sebepojetí, k problémům s reflexí 

vlastního postavení, k otázkám motivace apod. (HAVLÍK, KOŤA 2002, s. 162) 

V seminářích byly často popisovány zátěže, které z učitelského povolání 

vyplývají pro rodinu. Často účastníci popisovali, jak rodinné a partnerské konflikty se 

odrážejí v povolání. Obzvláště ženy zdůrazňovaly vztah mezi vnímáním sebe 

v povolání a spokojeností v rodině a partnerství. To může odpovídat známému 

konfliktu rolí. Role matky a učitelky si konkurují, což vede k pocitům 

viny.(ŘEHULKA, ŘEHULKOVÁ 1998, s. 71) 

2.7 STRES 

Stres je součástí života, můžeme ho minimalizovat, ale nemůžeme ho zcela 

odstranit (ŘEHULKA 2004, s. 232). 

Učitelská profese nepochybně patří mezi profese s poměrně vysokou pracovní 

zátěží. Kritériem zvýšené zátěže bývá snížená výkonnost, úroveň zdraví, pracovní 

nespokojenost a celá řada dalších symptomů. Navíc velká část stesků, zvláště u učitelek, 

je psychické povahy . 

Učitelský stres chápeme jako specifickou variantu psychické zátěže, kterou 

vymezujeme jako dynamickou interakci situačních vlivů a vnitřních podmínek 

osobnosti, která je modifikována jevem interindividuální a intraindividuální variability a 

současně provázena kognitivně anticipovaným, nebo již percipovaným ohrožením. 
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8 základních faktorů učitelského stresu: Zvládání času, struktura autority, 

chování žáků, profesionalita, způsobilost, jistota, byrokratické překážky, vztahy 

mezi spolupracovníky, pracovní podmínky (ŘEHULKA, ŘEHULKOVÁ 1998, s. 8 

-28). 

Při dlouhodobé stresovanosti vždy hrozí učitelům a hlavně učitelkám pocit 

osamocenosti. 

Příliš mnoho povinností, nedostatek času a z toho postupně vznikající 

přepracovanost, to jsou určitě nejčastější stesky učitelů, nejčastější zdroje 

učitelských stresů. 

Nejtíživěji se snáší nedostatek času tehdy, když nezbývá na práce pro lidi 

nej bližší. 

Styk s lidmi bývá podstatně vyšším zdrojem stresů než zacházení s věcmi. 

Prostředí dnešní školy nejenže nepřispívá k duševní hygieně učitelů, ale přímo ji 

podlamuje. Charakteristickými slovy pro atmosféru ve škole jsou slova shon, spěch, 

neklid pro zodpovědnou práci učitele. 

Tvoří se nezdravé, nervózní prostředí, ve kterém si jde učitel někdy doslova 

odpočinout do třídy, kde posílen a svěží měl odvádět ty nej lepší výkony. Svoji 

nervozitu a únavu pak přenáší na žáky a nemůže od nich očekávat dobré výkony. 

Učitelé např. říkají: 

Stresovaly mě jen 5 min. přestávky, v nichž jsem stačila přeběhnout z jedné třídy 

do druhé a třeba 7 - 8 vyučovacích hodin za sebou. 

Mám mnoho povinností nejen doma, ale i ve škole, takže mnohdy se mi nedaří 

časově rozvrhnout všechny úkoly tak, aby mi zůstal čas ještě na odpočinek. 

Šest vyučovacích hodin po sobě, před vyučováním a o přestávkách dozor na 

chodbě, po skončení vyučování dozor v šatnách nebo ve školní jídelně. Jednostranné 

a psychické zatížení od 7.30 do 14.30 bez jediné minuty přestávky pro sebe. 

Do pracovní náplně je třeba připočíst opravy písemných prací, sešitů. To vše 

značně omezuje možnost odpočinku. 

Zdaleka mě tolik nevyčerpává vyučování, jako povinnost neustále něco 

sepisovat. 
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Učitel je stále ve společnosti podceňován, jako by byl pouhým duševním 

nádeníkem. Společenská vážnost učitelů poklesla.(MÍČEK, ZEMAN 1997, s. 32) 

Subjektivní hodnocení a prožívání práce a pracovních podmínek učitelů jako 

podstatný faktor stresu má vzhledem k charakteru učitelské profese své 

opodstatnění, i když je třeba počítat se zkreslením. Vyčerpaný učitel s pocitem 

permanentního přetěžování nebo dlouhodobého obtěžování rušivými vlivy a 

nepříjemnými stránkami profese bude jen těžko srozuměn s nároky své profese a 

nejspíš nebude ani na žáky působit pozitivně. 

Jinou možností při úvahách o pracovní zátěži učitelů je posuzování oprávněnosti 

pocitů neoptimální pracovní zátěže ve světle objektivních údajů. Ani tato možnost 

není bez problémů. 

Příkladem může být posouzení skutečných činností učitele během jeho pracovního 

času, nebo analýza fyziologických funkcí jako ukazatelů pracovní námahy. 

Výuka tvoří zhruba jednu třetinu celkového pracovního času vedle dalších 

činností souvisejících s vyučováním (příprava na vyučování, kontrola žákovských 

prací apod.), a další např. mimoškolní činnosti, takže se při posuzování zátěže 

učitele nelze omezit než na normovaný rozsah výuky. (ŘEHULKA 2004, s. 85) 

Zvýšená zátěž učitelů, pokud přesahuje aktuálně či dlouhodobě jejich adaptační 

možnosti, přináší řadu negativních důsledků. Patří k nim pocit únavy (někdy se 

dokonce hovoří o specifické pedagogické únavě) až vyčerpání (pro učitele, jejichž 

práce je spojena s permanentními kontakty s dětmi i s dospělými, je také příznačný 

exhaustivní syndrom burnout - pocit citového vyhoření, vyhasnutí, prázdna, 

vzdálení se okolním lidem i ztráty ososbního zaujetí pro práci). 

Kognitivní hodnocení je z psychologického hlediska podstatné pro míru zátěže. 

Jedinec posuzuje velikost nároků ve vztahu ke svým možnostem je zvládnout. 

V případě, že jsou pracovní nároky vyšší než adaptační možnosti(odolnost, pracovní 

kapacita), hovoří se o stresu. Toto pojetí se tedy orientuje spíše než na samu 

objektivní velikost požadavků či na vyvolenou reakci organismu na systém interakcí 

mezi osobností a prostředím a vztahem mezi kladenými nároky a možnostmi je 

zvládnout. Jedinec posuzuje jak nároky, tak své možnosti a shledá-li mezi nimi 

podstatný rozdíl, vnímá svou zátěž jako nadměrnou. Míra zátěže se tedy 
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zjednodušeně stanoví jako poměr hodnocení kladených nároků a hodnocení 

vlastních adaptačních dispozic organismu a celé osobnosti. 

V popředí je nepříjemný pocit, že učitelská práce je společností nedostatečně 

oceňována, a že sociální prestiž učitelů je relativně nízká. S tím také souvisí názory, 

že plat učitelů neodpovídá náročnosti a společenskému významu jejich práce. Další 

obtíže spadají na vrub nedostatku materiálního vybavení škol (pro story, pomůcky) pro 

výuku a administrativního způsobu řízení učitelské práce, které více či méně omezuje 

samostatnost jejich rozhodování. Pocit nedostatku času na odpočinek a relaxaci i 

celkového shonu a chvatu spojeného s prací lze chápat jako důsledek přinejmenším 

dvou skutečností. Jednak nerovnoměrného rozložení nároků kladených na učitele 

v souvislosti s běžným časovým rytmem školního roku, ale i jako určitý důsledek 

jejich ne zcela efektivního způsobu organizace vlastní práce. Projevují se nedostatky 

v chování žáků počínaje rušením při vyučování přes jejich špatný přístup k přípravě 

na výuku, k samostatné práci mimo vyučování a ke studiu vůbec. Situaci ještě 

komplikuje velký počet žáků ve třídách, rozdílná úroveň co do schopnosti a motivace. 

Nepříjemnosti pro učitele plynou i z nedostatečné spolupráce rodičů se školou 

(ŘEHULKA, ŘEHULKOVÁ 1998, s. 36 - 39). 

V české populaci učitelů se po roce 1989 ukazuje jako zvlášť silně působící stresor 

celková změna v chování žáků vůči učitelům. 

Největší novou zátěží učitelů je přibývající nepozornost, nekázeň, vulgární 

vyjadřování i neurvalé, drzé chování vzrůstající části dospívající populace. Míra násilí 

i agresivity začíná vážně ohrožovat spolužáky i vyučující, převážně učitelky. 

Běžně se konstatuje, že učitelé jsou ve třídách vystaveni stresu. To je pravdivé, 

avšak zjednodušující konstatování. 

1. Ve skutečnosti nejde jen o stres(ve smyslu psychofyziologické reakce 

organismu), nýbrž i o výskyt ještě dalších příčin a projevů učitelovy zátěže, jako je 

např. pracovní nespokojenost. 
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2. Zdroje zátěže učitelů neleží pouze ve třídě, ale mohou spočívat také v učitelském 

sboru, ve vztazích učitelů s rodiči žáků nebo se školskými úřady aj. 

3. Existující rozdíly v zátěži učitelů působících na různých stupních a druzích škol a 

vyučujících různé předměty (PRŮCHA 2002, S. 68 - 70). 

Výzkumy naznačují, že přes pociťovanou poměrně vysokou obtížnost své práce 

uvádějí učitelé relativně vysokou pracovní spokojenost. Při hledání odpovědi na otázku, 

jak je to možné, se zdá pravděpodobné, že učitelé (alespoň ti, kteří své povolání 

neopustili a v profesi setrvávají ze své vůle a nikoliv převážně pod tlakem vnějších 

okolností) dokáží své přetěžování pracovními úkoly při posuzování své práce jako celku 

„vyvážit" jinými faktory, spoluutvářejícími jejich celkové prožívání a hodnocení 

profese a jejích souvislostí. Tyto faktory pravděpodobně souvisí s odolností jedince 

proti zátěži. 

Z empirie je patrné, že dlouhodobá nespokojenost v práci obecně souvisí se 

ztrátou zájmu o její vykonávání a v krajní poloze ústí do snížení kvality práce a 

fluktuačních tendencí u učitelů podobně jako u jiných povolání. 

Zdá se, že i v práci učitele po fázi zaujetí prací na začátku kariéry se postupně 

více prosazuje pragmaticko utilitární zdůraznění významu odměny za práci 

s posuzováním vlastních honorářů na základ jejich vztahu k pracovním nárokům i 

vzhledem k honorářům v dalších podobných profesích. Vyhoření je pak závěrečnou fází 

s pocitem emocionálního vyčerpání, ztrátou zájmu o profesi, odosobněním vztahu 

k žákům, pocitem vlastní neschopnosti a neúspěšnosti vedoucím ke ztrátě sebeúcty a 

dojmu smysluplnosti práce (ŘEHULKA 2004, s. 83 - 84). 

2.8 VZTAHY 

Jednou ze vztahově náročných profesí je nepochybně i povolání učitele. Člověk 

dobře zakotvený ve vztazích evidentně lépe zvládá pracovní zátěž i obtížné životní 

situace (souborně označované jako stres). 
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Škola je jednou z institucí, kde dochází k určitému posunu profesních akcentů 

směrem od výuky znalostí k předávání sociálních dovedností a kompetencí. Učitel se 

stává mimo jiné i sociálním modelem, průvodcem ve světě vztahů školy i 

poskytovatelem sociální opory. 

Existují četná pracovní (profesní) prostředí, v nichž hrají důležitou roli vztahy a 

jejich konfigurace. Patří mezi ně i škola, která klade zvýšené nároky na sociální 

dovednosti učitele a jeho kompetence v této sféře. 

Učitel tak řeší vztahové záležitosti směřující: K žákům a studentům - učitel 

vstupuje do vztahu k žákům jako jednotlivcům, je však odpovědný i vůči 

skupině/skupinám žáků (školním třídám). Přitom by měl dbát na vhodné proporce 

investovaného času i pozornosti a navíc pracovat s přiměřenou mírou partnerství mezi 

učitelem a žákem. 

K rodičům žáků či studentů - v této velmi citlivé sféře se učitel vztahuje jak 

k jednotlivým rodičům, tak i k případně jejich organizaci či neformální skupině rodičů. 

Problémem v této vztahové rovině je často oboustranná nechuť k uznání partnerství a 

respektování vzájemných kompetencí. Učitel vidí dítě ve školní situaci, rodič 

v situacích ostatních. Oba proto mohou mít odlišnou, ale zároveň i pravdivou zkušenost. 

Pro rodiče může být problémem překonat například vlastní negativní zkušenost se 

školou a nesnažit se j i zobecnit na školní situaci svého dítěte. Pro učitele je zase někdy 

složité vyměnit přehlednější hierarchii školních autorit za rovnoprávný kontakt s jiným 

dospělým. Obě strany pak mohou mít nechtě pocit, že ta druhá zpochybňuje jejich 

vlastní autoritu vůči dítěti. 

K vlastním kolegům - učitel se ke kolegům vztahuje jednak formálně jako ke členům 

pracovního týmu, jednak si k nim vytváří běžné neformální vztahy jako ke konkrétním 

jednotlivcům. Mohou pro něj být velmi důležitými reprezentanty celkového školního 

sociálního klimatu, a tím napomoci jeho zakotvení či vykořenění v pracovních vztazích. 

Zdá se, že vztahy s kolegy jsou mnohem důležitější (a v tomto smyslu přispívají 

například i k pracovní spokojenosti), než se běžně soudí. 

K nadřízeným - zde opět funguje dvojí vztahovost: ke konkrétní osobě pracovníka 

vedení školy i k témuž člověku jako zástupci instituce nebo nadřízených autorit obecně. 
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Jasná a vymezená pravidla v komunikaci a vztazích mezi vedením a pracovním týmem 

jsou pro klima pracoviště nepochybně významná. 

Ke svým blízkým - specifická pracovní a vztahová zátěž učitele někdy vede k tomu, že 

energie investovaná v profesi se pak poněkud nedostává ve vztazích k vlastní rodině a 

přátelům. To je pak neobyčejně náročné na oboustranné pochopení a vstřícnost. 

Učitelky často pociťují, že sice zvládnou svou profesní práci se svěřenými dětmi, ale 

nemají už potom „kapacitu" na vlastní děti. 

K širší komunitě - zde jde především o to, jak je okolím vnímána profesní role učitele. 

Jeho situace se často jeví být méně problematická v menších komunitách, kde může 

mnohé ovlivnit díky přímé zkušenosti s konkrétní osobou. Na druhé straně právě tyto 

menší komunity téměř nedovolují učiteli vystoupit z jeho profesní role a alespoň 

příležitostně si vydechnout v chráněném prostoru velkoměstské anonymity 

(ŠTĚTOVSKÁ 2005, s. 14 - 17). 

Rodiče nechtějí se školou příliš komunikovat. Obvykle začínají s učiteli jednat 

až v případě problémů svého dítěte. Jejich jednání je přitom poznamenáno ambivalencí. 

Na jedné straně chtějí, aby škola předala dětem všechny potřebné poznatky, na straně 

druhé po učitelích požadují, aby jejich dítěti ulevili tím, že budou brát jeho zvláštnosti. 

Rodiče se považují za nejlepší znalce svého dítěte, protože kontinuálně vidí jeho 

starosti, jeho slabé a silné stránky. Mají potom pocit, že by dobrý učitel měl převzít 

jejich pohled na dítě a aplikovat vůči němu jakýsi falimiliální (rodinný) postup. Učitelka 

by měla být tak trochu jako matka, učitel jako přísný, ale citlivý otec. To však není 

nikdy úplně možné, a proto zde buď mezi rodiči a učiteli vznikají konflikty, nebo 

naopak rodiče na styk se školou úplně rezignují. Rodič, který se podle mínění učitelů o 

dítě nezajímá, je totiž velmi často tím, který je naopak příliš emočně zaangažován. 

Kontakt se školou přeruší proto, že nemůže unést jeho průběh a důsledky ( ŠTECH 

2005, 4 - 6). 

Podstatné je dostatečně často mluvit s rodiči nebo - protože času je málo a 

rodiče často nepovažují za nutné do školy přijít - alespoň nastolit takovou 

komunikační rovinu, kdy učitel může kdykoli zatelefonovat jednomu nebo druhému 

rodiči a mluvit s ním o případných problémech dítěte ve škole. 
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Potíž je samozřejmě v tom, že když rodič učiteli naznačí, že se mu něco 

v jeho přístupu k dítěti nelíbí, pedagog to obvykle vnímá jako útok na svou osobu. A 

totéž platí obráceně. Pokud pedagog vytkne rodiči, že třeba nedostatečně kontroluje 

domácí úkoly dítěte, většina rodičů to vnímá jako útok na svou schopnost vychovávat. 

Vztahy učitelů a rodičů jsou tedy potencionálně konfliktní půdou, vyučující by 

proto měl dávat rodičům najevo, že si jich váží a respektuje jejich roli těch, kdo jsou 

za dítě nejvíc odpovědni. Ideální je, když se obě strany shodnou, že případné 

problémy žáka jsou jejich společným problémem (KŘÍŽ 2006, 4 - 6). 

Učitelství je dnes povolání, jež si automaticky spojujeme se ženami, kterým 

má být práce s dětmi blízká. Běžný názor je takový, že učitelství je dobré povolání pro 

ženy. Ženy na rozdíl od mužů přirozeně inklinují k práci s dětmi. Často se také uvádí, 

že učitelství je časově méně náročné povolání a je tedy dobře slučitelné s péčí o 

domácnost. 

Čas věnovaný práci u mnoha učitelů i učitelek samozřejmě překračuje plný úvazek, 

ale pocit společnosti je jiný. 

Mezi důvody, kvůli kterým by byli vyučující ochotni opustit povolání, ženy podstatně 

častěji než muži uvedly jako relevantní důvod rodiče žáků. U všech učitelů jsou 

možným hlavním důvodem k odchodu žáci, jejich zhoršující se chování a vědomosti, 

ale u učitelek jsou dalším důvodem v pořadí rodiče. 

Může to souviset s profesní nejistotou. Společnost tlačí na rodiče, aby se více zapojili 

do školního vzdělávání, což je pro učitele nová zkušenost. Navzdory všem s tím 

spojeným pozitivům to přináší riziko, že rodiče budou učitele kontrolovat, čehož se 

vyučující bojí. Z výzkumů týkajících se začínajících učitelů jednoznačně vyplývá, že 

pro ně je závažný problém komunikace s rodinou, na kterou nejsou dostatečně 

odborně připraveni (SMETÁČKOVÁ 2005, s. 4 - 6). 
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2.9 VLIV UČITELSKÉHO POVOLÁNÍ NA RODINU 

V životě každé pracující ženy, která má rodinu s dětmi, má rozhodování, jak 

rozdělit svůj čas a síly mezi oblast rodiny a oblast práce velký význam. Vysokoškolačky 

to mají o to těžší, že často vykonávají náročnější práci. 

Naše společnost klade větší důraz na rodinné role ženy než na jejich práci. Ženy 

vysokoškolačky však do značné míry překonaly bariéru stereotypních názorů o tom, že 

ženské schopnosti jsou směřovány do domácnosti už tím, že dosáhly vysokoškolského 

vzdělání, které dává určitou perspektivu náročnější profesní dráhy. Protože se však 

nechtějí vzdát rodiny, je pro ně skloubení těchto dvou oblastí klíčovým problémem. 

Vztah žen vysokoškolaček k rodině a práci tedy není jednoduchým vztahem. 

Většina vysokoškolaček pociťuje potřebu angažovat se v obou sférách. Pro její životní 

vyrovnanost je většinou důležité, aby měla pocit, že zvládá jak práci, tak rodinu. 

Jednou z podmínek, se kterými žena vstupuje na trh práce, často bývá možnost 

skloubit práci s rodinným životem nebo alespoň požadavek, aby práce nijak výrazně 

negativně neovlivňovala rodinu. Tato skloubitelnost práce s rodinou pak samozřejmě 

ovlivňuje to, zda žena obě zátěže zvládá. 

Zabýváme-li se vztahem mezi pracovní a rodinnou sférou, je třeba si 

uvědomovat vliv rodinného cyklu na vnímání tohoto vztahu. Žena vysokoškolačky 

zásadně mění během rodinného cyklu své vnímání vztahu práce a rodiny. V životě žen 

má věk resp. rodinný cyklus, značný vliv na volbu zaměstnání, zvládání práce a rodiny, 

zásadní vliv však má na upřednostňování práce nebo rodiny. V době po založení vlastní 

rodiny a během počátečního období života dětí se žena soustřeďuje především na 

rodinu. S přibývajícím věkem žen mírně ustupuje nutnost vykonávat takové zaměstnání, 

které by bylo skloubitelné s rodinou. U žen vysokoškolaček pozorujeme tendenci 

postupného přelévání významu, času i sil z oblasti rodiny do oblasti práce, jež se zřejmě 

projevuje u žen všeobecně. Z této tendence vyplývá i častější pocit zvládání práce při 

současném šizení rodiny u starších žen a naopak výrazně opačný pocit u nej mladší 

věkové kategorie vysokoškolaček. 

Skloubení oblasti práce a rodiny vyžaduje umění od sebe tyto dvě oblasti 

v pravý čas oddělit a přeorientovat se z jedné na druhou. Tuto schopnost „přepínání" 

mezi prací a rodinou však zatěžuje již zmiňovaný pocit, že jedna nebo druhá oblast je 
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zanedbávána. Vypustit z hlavy všechny pracovní záležitosti a problémy a duševně se 

věnovat rodině je velmi obtížné. Většina žen nemá možnost jasně časově oddělovat 

práci a rodinu a bere si domů část práce, a tu pak vykonává v čase, který by mohla 

věnovat rodině. 

V postojích vdaných vysokoškolaček s dětmi je možné pozorovat snahu 

vybalancovat oblast práce a rodiny tak, aby ani jedna z nich nebyla šizena. Většině žen 

se tato snaha daří, k čemuž může přispívat jeden fakt, že většina z nich má zaměstnání, 

které nijak výrazně nekomplikuje život rodiny, na druhé straně však žena musí pro 

rodinu obětovat leccos ze svých kariérových možností. S přibývajícím věkem je však u 

žen patrná stále výraznější seberealizace ve sféře pracovní. Většina žen vysokoškolaček 

si uvědomuje, že duševně se po příchodu z práce zcela přeorientovat na rodinu a plně se 

jí věnovat, je pro ně velmi složité a počítají s tím, že časově od sebe oddělit práci a 

rodinu tak úplně nelze.(KŘÍŽKOVÁ 2000, s. 10 - 12) 

Vliv povolání, profese na rodinu zaujal pozornost mnoha badatelů. Početné 

výsledky výzkumu dokazují, že tento vliv je mnohostranný. Povolání, resp. profese má 

vliv na vznik manželství (např. volbu partnera mnohdy ovlivňuje profese, mnohá 

manželství se uzavřela v důsledku známostí, které vznikly při realizaci profese), na 

vznik rodiny (např. vliv na narození prvního potomka, z důvodu vysokoškolského 

vzdělání), na výchovu dětí, na způsob života rodiny, na životní úroveň a prestiž 

rodiny(PICHŇA 1980, s. 1 2 7 - 129). 

V neučitelské veřejnosti panují mnohdy mylné představy o tom, že učitelé mají 

vlastně báječný život, neboť jejich pracovní čas - podle stanovených úvazků - je 

mnohem kratší než množství pracovního času v běžných povoláních. Učitelé namítají, 

že vyučovací činnosti představují v učitelově práci jen část v celkovém rozsahu 

pracovního času, který vyplňují ještě různé další činnosti (PRŮCHA 2002, s. 38). 

Spolu s celospolečenským a místním prostředím působí na výkon učitelské 

profese i rodinné prostředí učitele. Učitel podobně jako každý jiný pracovník se stará o 

výchovu vlastních dětí i o domácnost a má rovněž své záliby. Školní problémy mu však 
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nekončí s pracovní dobou, ale doznívají doma, a tak se někdy dostávají do konfliktu 

s dalšími různými povinnostmi (PARÍZEK 1988, s. 15). 

Jak je to s profesí učitelky: 

Práce učitelky je velice namáhavá. Učitelky chodí domů ze školy s náladou, 

kterou bychom mohli nazvat slovním obratem ,jak kdy." Podle toho co se ve škole 

stalo, jaký ten den mají problémy. Kantorky chodí domů unavené a vyčerpané, jejich 

práce je vyčerpává fyzicky a psychicky. Opotřebovanost psychické stránky kantorky je 

velká a stále se stupňuje, např. s přibývající agresivitou dětí, s přibývajícími odučenými 

lety apod. To vše může mít a má velký přesah do rodiny Výzkumy ukazují, že u 

učitelské profese najdeme častější zdravotní problémy než u zbytku ženské populace 

právě v důsledku vyšší hladiny stresových situací. Také neurózy a neurotické jednání 

jsou u učitelek častější. Nezřídka se také poměrně brzy dostavuje syndrom vyhasnutí. 

Učitelská profese dnes vyžaduje vysokoškolskou přípravu. Z tohoto pohledu by 

bylo možné učitelku základní školy zařadit k vysoce exponovaným ženám. Je možné se 

však domnívat, že učitelky se spíše přibližují svým chováním zbytku ženské populace 

než ženám vysoce exponovaným a vysokoškolsky vzdělaným. V práci jsou poddajné 

vůči svým nadřízeným, příliš hlasitě neprotestují a jsou ochotny mlčky snášet i 

určitou hladinu problémů. Toto jejich chování má jistě několik příčin. Může to být 

obava ze ztráty zaměstnání (a to i přes poměrné nízké platové ohodnocení této práce), 

jednak nedostatek sebevědomí a odvahy, že by v případě potřeby nenašly práci 

vzhledem ke svým schopnostem, jednak to mnohdy i může být absence požadovaných 

schopností jako je znalost cizího jazyka, práce na PC apod. 

Učitelka jako žena v moderní společnosti samozřejmě musí umět skloubit 

pracovní závazky s rodinnými. Tím se neliší od zbytku ženské populace. Kantorky 

chodí domů unavené a vyčerpané, a přesto na ně čeká řada domácích povinností. 

K tomu ještě u učitelky musí zvládnout přípravu do školy (VITERNA 2002, 1 0 - 11). 

Podle svých manželů (partnerů) jsou učitelky posuzovány takto: Svému zevnějšku 

věnují větší péči než představitelky jiných vysokoškolských profesí; jejich neverbální 

chování (vyjadřované gesty, pohyby těla) je často přehnané, „předvádějící se"; řečové 

chování se vyznačuje mnohomluvností, obsahovou nadbytečností; rukopis je vesměs 

30 



úhledný, čitelný; chování k dospělým je zdvořilé a kultivované; chování k dětem je 

pozitivní, negativní příznaky jsou hodnoceny v chování k vlastním dětem atd. 

Podle vlastního sebehodnocení se učitelky posuzují takto: Uvědomují si svou 

mnohdy přehnanou gestikulaci a mimiku; neposuzují své řečové chování natolik 

negativně jako jejich partneři; ve svých pohybových úkonech často spatřují nejistotu, 

křečovitost; hodnotí samy sebe jako dominantní osobnosti, kdežto jejich partneři je 

pokládají za spíše submisivní; psychologicky významné události hluboce prožívají a 

mají před nimi strach atd. 

Závažnou deformací může být komplikovaný vztah k vlastním dětem, 

podmíněný přesyceností z profesionální pedagogické práce. 

Učitelky by měly být méně nervózní, uvolněnější a pečovat o psychologicky zdravé 

prožívání vlastního života. 

Pracovní spokojenost je obecně chápána jako takový psychický stav jednotlivce, pro 

který je charakteristický pocit radosti, štěstí, sebedůvěry a optimismu ve vztahu 

k subjektům a podmínkám daného pracovního prostředí a k svým vlastním pracovním 

výsledkům. Pracovní spokojenost učitelů je zřejmě důležitou determinantou vykonávání 

učitelské profese. Od učitelů silně nespokojených v oblasti práce se jistě nedá očekávat, 

že budou velmi úspěšní či užiteční ve svém povolání (PRŮCHA 2002, s. 74 - 76). 
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3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

Metody získání a zpracování dat 

Pro získání a zpracování dat diplomové práce byl použit kvalitativní přístup. 

Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. 

Respondentkám byly kladeny otázky podle připravené osnovy. Připravená osnova 

hovoru však nebyla vždy striktně dodržována. Dotazovaným byla ponechána jistá míra 

volnosti ve směřování rozhovoru. Jednotlivé okruhy otázek jsou ze strany respondentek 

syceny různou měrou. Některé otázky se tak odvíjely od výpovědi při jednotlivých 

rozhovorech a nejsou tedy u všech rozhovorů zcela shodné. 

Cílem prováděných rozhovorů bylo získat informace, jak výzkumné osoby vidí 

propojení soukromého a pracovního života, pozitiva a negativa učitelské profese. 

Pořízená data byla nahrávána pomocí diktafonu. Poté přepsána v doslovné nebo 

mírně redukované podobě do počítače. Data získaná v rozhovorech byla dále 

analyzována a interpretována. 

Respondenti 

Pro svůj kvalitativní výzkum jsem si vybrala čtyři učitelky. Jana S., Monika D„ 

Jana Š., jsou učitelkami na 2.ZŠ v Rakovníku. Alena V. je učitelkou ve speciální(dříve 

pomocná) třídě na Základní škole speciální v Rakovníku. 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala záměrně tyto učitelky, protože je třeba, aby 

byla v rozhovoru zachována vzájemná důvěra tazatele a respondenta. Zde musím 

konstatovat, že s každou dotazovanou učitelkou mám pozitivní vztah. 

Jana S. je učitelkou na druhém stupni 2. ZŠ v Rakovníku, učí český jazyk a 

dějepis a je třídní učitelkou osmé třídy. Od září 2006 přestupuje na zdejší gymnázium. 

Monika D. je učitelkou na prvním stupni 2. ZŠ v Rakovníku, učí první a druhou třídu, 

v současné době je třídní učitelkou druhé třídy. Jana Š. je učitelkou na prvním stupni ZŠ 

v Rakovníku, učí třetí až pátou třídu, nyní je třídní učitelkou třetí třídy. Alena V. je 
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učitelkou na Základní škole speciální Rakovníku, učí ve speciální třídě (dříve 

pomocná). 

Učitelky jsou v mém souboru vdané. Věková struktura učitelek se pohybuje 

mezi 33 - 36 lety. 

Všechny mé respondentky mají dvě děti z nichž alespoň jedno z nich je školou 
povinné. 

Sjednání a pořízení rozhovoru 

Rozhovory s učitelkami jsem si sjednávala osobně, protože jsem s nimi 

v osobním kontaktu. 

Rozhovory s učitelkami byly uskutečněny u mě doma z důvodu klidu, soukromí 

a dostatečného uvolnění, které bylo důležité pro samotný rozhovor. 

Rozhovory byly pořízeny mezi 30.4. 2006 - 16.6. 2006. Pro upřesnění, doplnění 

určitých skutečností nestačil pouze jeden rozhovor, setkání proběhla opakovaně. První 

rozhovory se uskutečnily v časovém rozpětí 60 - 90 minut. Další již byly podstatně 

kratší 1 5 - 2 0 minut. Doba rozhovoru se odvíjela v rychlosti mluvení respondentek a 

také ve výstižnosti k danému tématu, některé otázky bylo nutné při rozhovoru 

zopakovat z důvodu upřesnění. 

Učitelky byly při rozhovorech podle mého názoru přirozené a odpovídaly bez 

zbytečné nervozity. Jen u Moniky D. byla patrná zpočátku větší nervozita, ale po chvíli 

se i ona uvolnila. 

4 ANALÝZY ROZHOVORŮ 

Jana. S. je učitelkou na druhém stupni 2. ZŠ v Rakovníku, učí český jazyk a 

dějepis. Je třídní učitelkou v osmé třídě. Jana je vdaná, její manžel Petr je také učitel, 

učí na stejné škole, ale na prvním stupni třetí až pátou třídu. Jana má dvě děti, chlapce 

(syny) Starší je Adam, je mu jedenáct let a chodí do pátého ročníku jazykové třídy na 3. 

ZŠ v Rakovníku. Mladší je Vilda, je mu pět let a navštěvuje jednu ze zdejších 

mateřských školek. 
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Jana při rozhovoru působila klidně a uvolněně. Z rozhovoru s ní, jsem neměla 

obavy. Jana je takové „sluníčko" pořád se směje. Komunikace s ní byla velice příjemná 

a otevřená. 

Jana dnes ví, že volba učitelské profese nebylo její úplné správné rozhodnutí. 

Snaží se však svoje povolání vykonávat poctivě. Do budoucna však uvažuje o změně 

profese. 

Klady učitelské profese 

Po rozhovoru s Janou jsem měla pocit, že nic dobrého ve své práci nevidí. 

Člověk by mohl nabýt dojmu, že snad ani nic pozitivního v učitelském povolání není. 

Avšak při pozorném přečtení textu, Jana určité klady učitelské profese zmínila: 

„ Výhody jsou prázdniny, to musim dát na první místo, možná i ta trocha pochopení pro 

ty školní problémy vlastních dětí. " 

Na základě uvedeného výroku Jana spojuje s výhodou učitelské profese 

prázdniny. Dle Janiny výpovědi by se daly prázdniny přirovnat k jakémusi světlu na 

konci tunelu. 

Jistě jsou pro ni důležité i vzhledem k rodině. Jako matka dvou mladších synů 

s nimi může strávit většinu času v tomto období. Z tohoto pohledu je Jana a vlastně i její 

děti ušetřeny sháněním někoho, kdo by se o ně postaral, jako je náhradní mateřská 

škola, protože i mateřské školky jsou přes léto nejméně měsíc zavřené. A děti jejichž 

rodiče nemohou mít v tuto dobu dovolenou, musí chodit do jiné školky. A tím starším 

(školou povinným) nezbývá nic jiného než jezdit od první třídy na letní tábor. I když se 

jim tam třeba nechce a raději by byly doma. Zde však musím zmínit ještě jednu 

skutečnost. Manžel Jany, Petr je také učitel a pokud by Jana vykonávala jiné 

zaměstnání, o chlapce by se mohl postarat on. Tento fakt vzhledem k rodině hodnotím 

jako velké plus, protože tak mohou být o prázdninách všichni spolu. Což většina dětí 

takové štěstí nemá. Protože rodiče si spíše berou dovolenou odděleně, právě kvůli 

hlídání svých dětí a společně tráví maximálně týden - čtrnáct dní. 
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Z rozhovoru s Janou však mám dojem, že prázdniny jsou potřebné hlavně pro ni 

samotnou. Dle mého názoru to vyznělo i z odpovědi na otázku, kdy jsem sej í ptala, 

jestli jsou prázdniny důležité pro všechny učitele, bez ohledu na to zda mají děti nebo 

ne. 

Odpověď Jany byla následující: „Já si myslím, že je to naprostá nezbytnost, že 

za ty dva měsíce se člověk hodí zdravotně i duševně do pohody. Já to takpozoruju, že po 

těch prázdninách do Vánoc jsem v pohodě, jsem fît. A po Vánocích tu zimu teda člověk 

tak nějak lemplatí a jakmile se převalí ten únor, tak to je to agónie u mě alespoň, ale 

myslím si, že i u ostatních. To jaro už jde takovým samospádem, to už prostě kolikrát 

tam chodíš a nevíš, jak se jmenuješ. " 

Prázdniny pro ni představují především dva měsíce volnosti, klidu, pohody. Jsou 

to dny bez každodenního stresu a vypětí. Jsou to dny kdy si nemusí říkat: „ Tak zítra 

zase musím do práce. " Dny bez povinností, bez opravování sešitů, bez příprav na druhý 

den na vyučovací hodiny, bez rozčilování se s žáky. Jak sama přiznává díky 

prázdninám, je schopná zvládat další školní rok. I když v pohodě se cítí do Vánoc, a 

potom začíná nastupovat zvýšená únavnost a vyčerpanost. S nástupem jara přirovnává 

dny ve škole ke stavu ochromení a k nečinnosti. Z toho jak Jana popisuje svůj stav, 

musí být toto období pro ni dosti psychicky náročné. 

Jak bylo výše zmíněno, další výhodu své profese uvedla určité pochopení pro 

školní problémy vlastních dětí. 

V důsledku toho co zde zaznělo, mě napadá jedna myšlenka, a to, že tento klad 

nemůže říci každá učitelka. Protože je tento fakt odvíjen od skutečnosti a zkušenosti 

s vlastními dětmi. Určitě by tuto výhodu neřekla učitelka, která nemá děti nebo by měla 

děti, ale ještě docela malé. A nebo naopak už velké (dospělé). Aby tento klad někdo 

uvedl, musí mít děti tak akorát, tedy školou povinné. Dalo by se říci, že tato výhoda je 

vlastně časově omezena. ( Z důvodu, že Jana hovořila o těchto věcech a více do 

hloubky v souvislosti s propojením nebo-li vlivem jejích dvou rolí - matky a učitelky, 

budeme se tímto tématem zabývat v kapitole Učitelka v roli matky). 
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Zápory učitelské profese 

Jak jsem se již zmínila na začátku předešlé kapitoly celý rozhovor s Janou 

provázel negativismus a skepse k jejímu povolání. Je tedy zřejmé, že tento její pohled na 

učitelské povolání se bude odrážet ve všech kapitolách a ne jen v Záporech učitelské 

profese. 

Na otázku k danému tématu Jana odpověděla následovně: „ Nevýhody, právě ta 

upracovanost a stres a taková ta vyčerpanost. Možná i taková ta ztráta optimismu že si 

člověk pak o těch dětech zas tak moc dobrýho nemyslí, jo, že ví jaký dokážou bejt, a že ty 

dětský kolektivy, že jsou fakt někdy, jako ty děti na sebe vošklivý a ty dospělí taky. Mně to 

přijde malí dospělí. " 

Stres, upracovanost a vyčerpanost - stav, pocit, který zažívá v souvislosti se 

školou, je z hlediska Jany největším záporem, který provází její profesi. 

Nedalo mi to, abych se nezeptala, co konkrétně nejvíce ji vyčerpává. 

J: „Asi celkově atmosféra tý školy. Prostě začne neděle večer a už cejtim, jak to 

na mě najíždí, takový to ztuhnou mi rysy, ztuhnou mi svaly trošku a říkám si zej tra zase. 

Prostě, že mám pocit, že těch pět dní jako by nežiju skoro, a že jenom o ten víkend. " 

To jak to Jana popsala, by se dalo přirovnat k tomu, když mluvila o prázdninách. 

K tomu, aby přežila týden ve škole, jí dává sílu vidina víkendu. Stejně tak, aby přežila 

školní rok potřebuje prázdniny. Již v neděli večer začíná na sobě pozorovat nervozitu 

spojenou s pondělním ránem. To v sobě nese opět začátek něčeho, na co se netěší, co by 

nejraději přeskočila a vymazala, povinnost, že musí pět dní za sebou vydržet chodit do 

práce, do které se j í nechce, protože ví, že díky ní bude vyčerpaná a unavená. A pátek, 

pátek je pro ni vysvobození, dar, je to den, ne něž čeká celý týden. Poněvadž následující 

dva dny jí zaručují dny volna a klidu, bez napětí a stresu. Dny kdy si nemusí říkat: „ Tak 

zítra zase!" Potom týdenním shonu, pro ni pátek spojený s víkendem představují 

obrovskou úlevu. 

Jak sama dodává: „V pátek to přijde taková úleva, že bych v tu ránu spadla jak 

dřevorubec a spala bych celý vodpoledne až do soboty do rána. " 

Na základě toho co Jana řekla a jak to řekla, se domnívám, že si za tyto stavy, za 

které jak tvrdí může škola, může částečně sama. Protože, když mluví nebo myslí na 

práci, tak vždy se stresem. A nedokáže a možná ani nechce (aniž by si to uvědomovala) 
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na ni myslet jinak, bez stresu. Škola (práce) = strašák, hrůza, stres, napětí, únava a 

vyčerpanost. Možná kdyby se od těchto přívlastků, jež spojuje s prací ve škole dokázala 

odpoutat a odbourat je. Nebyla by představa a pocity z prožití pracovního týdne pro ni až 

tak strašné a děsivé. Je samozřejmé, že každý pedagog je někdy ze své práce vyčerpaný a 

unavený, ale určitě, když jde druhý den do školy, nevstupuje tam s myšlenkou, že až 

půjde odtamtud, bude se cítit opět mizerně a to tak každý den. Jak by asi vypadala škola, 

kde by všichni kantoři na tom byli stejně jako Jana? Domnívám se, že není možné, aby 

se tento negativismus neodrazil i ve výuce. Nejde přeci učit v pohodě, když nejsem 

v pohodě. Ano, možná někdy, nějaký den, pár dní, ale pořád, stále, každý den. To asi ne, 

to si myslím, že nejde, ale to je jen můj názor. 

Vraťme se ještě jednou k tomu, kdy Jana připisuje vyčerpanost celkově 

atmosféře školy. A na základě dalších výpovědí, které s tímto tématem souvisí, si 

budeme moci představit, co vše se pod tím skrývá. 

J: „ Mně ani ta práce by nevadila, já bych prostě potřebovala zvolnit tempo. Já 

kdybych tam chodila čistě jenom učit, tak je to krásná práce, ale to je prostě tisíc a jedna 

věc okolo a to mi asi nejvíc vadí, takový to, že si nedojdeš ani na záchod. " 

Janě tedy vadí spěch, který ve škole zažívá a to především o přestávkách. Jak 

říká, vadí ji, že po škole neustále „lítá. " Např. Když přijde do školy, jde si dát své věci 

do kabinetu ve třetím patře, ale hned musí jít dolu, kde má dozor, potom si musí běžet 

pro učebnice a jít učit do druhé budovy. Ještě ji do toho o přestávkách „otravujou" děti, 

telefon, vede agendu dětí, prostě Jurt" musí řešit nějaké věci. 

Na základě uvedeného textu se dostáváme k hlavní příčině toho, co 

pravděpodobně způsobuje, proč se Jana v souvislosti se svým povoláním dostává do 

stavů, kdy se cítí negativně. Samotná práce jako taková „ učení" hlavní náplň její 

pracovní činnosti to není. Jsou to věci, jež by se daly shrnout pod nepřímou náplň, 

související s učitelskou profesí. Janě nevyhovuje, jak tráví čas mezi vyučovacími 

hodinami o přestávkách. Místo toho, aby si odpočinula, vypila čaj, připravila se a nabrala 

sílu na další vyučování. Musí stát na chodbě, kde má dozor, chodí za ní žáci se svými 

dotazy a nebo vyřizuje telefonáty. A když už nemá dozor, zabírá jí čas o přestávkách 

papírování. 

Jana si posteskla, že po administrativní stránce jsou na učitele i na vedení školy 

kladeny zbytečně velké nároky. 
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Jana se dále přiznala k následujícímu faktu, který jí nebaví: „Mně ani nebaví 

taková ta výchovná práce, já bych nejradši jenom vyučovala. Mně by možná ani nevadilo 

ty problémy řešit, ale ty nemáš loutr nic v ruce. Ty máš tu žákovskou stou blbou 

poznámkou, to je jediná možnost vlastně, a ty děti dobře vědí, že na tý základce, že je 

prostě fakt nemůžeš vyhodit, takže jsou v podstatě nad tebou. " 

Z hlediska Jany nemají učitelé adekvátní prostředky, kterými by mohli řešit 

výchovné problémy žáků ve škole. Jediná možnost, kterou mají je napsat poznámku do 

žákovské knížky. Takovéto potrestání se jeví Janě jako hloupé a v podstatě k ničemu. 

Ano možná je to dostačující potrestání za nějaký malý prohřešek. Pokud však půjde o 

problémového žáka, u kterého jsou přestupky na denním pořádku. Pro takového bude 

poznámka běžná věc a jen stěží si z toho vezme ponaučení pro příště. Takovýto trest 

v rukou učitele je opravdu málo. A žáci to vědí a pochopitelně na to hřeší. 

Jana v rozhovoru uvedla, že se již několikrát o tomto tématu s žáky bavila. A jim 

samotným se to nelíbí, chtěli by, aby učitel v danou situaci mohl adekvátně zasáhnout. 

Zvláště ti slabší žáci cítí, že ani učitel nemá tu moc, je pro ti těm, co je mohou napadnout 

a ublížit, je dostatečným způsobem ochránit. Jana se v této oblasti cítí bezmocná. Možné 

řešení by viděla, samozřejmě ne ve fyzických trestech, ale mít možnost, když se někdo 

hrubě prohřeší, takového žáka vyloučit ze školy. 

Výše uvedené řádky mohou mít určitou spojitost s Janiným výrokem o ztrátě 

optimismu o dětech. Předpokládejme, že jako učitelka na druhém stupni měla možnost 

přesvědčit se, že to nejsou žádná neviňátka, ale dovedou i ublížit. A to asi jak fyzicky tak 

i psychicky. 

Další věc, kterou někteří kantoři považují za výhodu učitelské profese, Jana 

rozhodně nepovažuje „pracovní dobu. " 

Komentuje to následovně: „Já učím, učím, pak jdu na oběd, přijdu z oběda a tam 

je halda věcí, který potřebuju roztřídit, vyřídit a za hodinu mám bej ve školce pro vildu. 

Takže já vopravdu nechodím domu brzo, tak v půl čtvrtý, ve čtyři každej den a ještě si 

táhnu domu sešity na opravování, protože mám tři češtiny. To je taky velikánská 

nevýhoda, prostě záleží na aprobaci. Takže mě to štve. To jsou prostě hodiny a večery, 

který u toho člověk prosedí. U mě je to v příkrým rozporu, pracovní tejden je pro mě 

utrpení a sobota neděle to je pro mě dar z nebes. " 
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Z výpovědi Jany si můžeme udělat určitou představu o pracovní době pedagoga. 

Pravděpodobně pro učitele, který bude učit na prvním stupni, bude pracovní doba 

výhodou, protože jeho výuka končí ve tři čtvrtě na dvanáct maximálně v půl jedné. A 

může jít domů, jelikož je na něm, zda si přípravu na další vyučovací den a opravování 

sešitů udělá doma nebo ve škole. Ale pro učitele, který vyučuje na druhém stupni, kde 

již mají žáci více hodin a i odpolední vyučování, pracovní doba takovou výhodou 

nebude. 

Z pohledu Jany záleží i na aprobaci, kterou učitel má a které předměty učí. Podle 

ní např. „zeměpisáři" toho tolik nemají. I v matematice si myslí, že je to jiné, např. 

pokud jde o opravování: „tam projedeš výsledky, někdy zkoukneš postup. " Jana jako 

učitel češtiny musí vždy přečíst a zkontrolovat celý text. 

Opravování sešitů jí podle výpovědi zabírá téměř každý všední večer několik 

hodin. Opravuje zásadně večer, až když uloží chlapce, aby měla na práci klid. Další 

důvod je, že po příchodu domů ze školy je unavená a následkem toho by mohla 

přehlédnout chyby. 

Z rozhovoru s Janou vyplula na povrch ještě jedna skutečnost, která jí vadí: „Jak 

tě fur t všichni hodnotí. Hodnotí tě žáci, vedení, kolegové. Všichni se o tobě baví, všichni 

tě pořád sledujou, jak reaguješ. Jestli sešjako príma nebo jestli to byla adekvátní reakce 

nebo jestli věci neřešíš. A tady na tom maloměstě pak se bojíš jít si sednout nebo je ti 

nepříjemný jít na koupák, je ti nepříjemný si dát skleničku vína v hospodě, protože se 

hned o tobě nadělaj řeči. A každej i ten sebevětší blb tě může hodnotit, jestli jsi dobrá 

nebo špatná učitelka. To je taky nepříjemný na tom povolání. " 

Jana dává za vinu své profesi, že jako učitelku, ji stále někdo hodnotí a pozoruje 

její práci. Musí tak svoje chování a jednání ve škole stále kontrolovat, zda je vhodné. 

Pravděpodobně, jako češtinář si musí hlídat i svoji výslovnost, aby byla správná. A 

nemohla být někým označena za špatný příklad. Nebo jestli její reakce v danou situaci 

nebo při řešení nějakého problému, byla taková jaká by měla být. 

Jana se domnívá, že díky svému povolání není hodnocena pouze žáky a ostatními 

pedagogy, ale i veřejností. Předmětem této obavy je žití na maloměstě, kde se lidé více 

znají. Z důvodu toho se pak bojí, jít si posedět s přáteli do restaurace nebo třeba zajít i na 

koupaliště. Poněvadž kdyby její počínání bylo nevhodné, mohlo by to mít nepříznivý 

dopad na její pověst a to především tu profesní. 
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Zvládání 

Jsou jistě povolání, se kterými se člověk sžívá méně či více. Domnívám se, že 

profese učitele patří do té druhé skupiny. Pravděpodobně svoji úlohu zde sehrává 

samotná veřejnost, jak na tu či onu profesi nahlíží a smýšlí o ní. Nebo-li jak vysoce ši j i 

cenní na pomyslném žebříčku společenských hodnot. A čím vyšší příčka tím je prestiž 

větší. Povolání učitele má bezesporu místo na jedné z nejvyšších příček, protože jeho 

posláním je především učit a vychovávat naše děti, které budou mít jednou v rukou naši 

budoucnost. Jedinec (učitel) tak dostává od veřejnosti důvěru a on pak ručí za to, aby ji 

nezklamal a tím tak nepokazil renomé své profese ve společnosti. 

Tím co jsem zde uvedla, jsem chtěla také ukázat na zodpovědnost, kterou každý 

pedagog má. Myslím si, že pokud někdo má takovou odpovědnost ve své profesi, je sní 

spjatý po celý život a nebo alespoň po dobu, po kterou ji vykonává. 

Výše odpovědnosti se však může na jedinci podepsat i negativně. Takový člověk 

může být více nervózní, vznětlivý, hašteřivý,popudlivý, prchlivý a to nejen 

v zaměstnání, ale i doma v soukromí. Někteří lidé, když se pak o někom dozví, že je 

učitelka automaticky, aniž by ji znali ji přisuzují pověst „hysterky. " 

Nakolik pak dotyčný např. zvládne oddělit svůj soukromý život od pracovního? 

Dokáže nemyslet doma na problémy pracovní? A jaký vliv to může mít na jeho osobu? 

Z rozhovoru: „ Vždycky říkám lidem, až na mně bude vidět, že jsem úča, aby mě 

kopli do zadku, ale myslím si, že už jsem tím postižená určitě. Snažím se nebejt, ale 

sama v sobě jsem. Myslím, že navenek se chovám docela, že jsem ještě jako milá, 

příjemná, že nejsem ňáká zahořklá, ale takovej ten stres já to hrozně blbě 

vodbourávam. " 

Jana má za to, že její povolání má vliv na její osobu samotnou, avšak odraz 

tohoto působení hodnotí negativně. Bojí se, aby to napětí a stres, které si v sobě nese, se 

neprojevilo nějak nepříznivě v chování vůči ostatním. A i když se cítí uvnitř 

nepříjemně, doufá, že to na ni nikdo nepozná a snaží se, aby si tak o ní mysleli, že je 

v pohodě. 

Jak sama dále uvádí, problémy z práce zvládá špatně a nedokáže na ně přestat 

myslet ani doma. 
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J: „ Takže si ty problémy nosim i domu určitě. Nedokážu za tim zavřít dveře. 

Snažim se, že jako si to budu držet, ale prostě neumím to, to není moje povaha, kdybych 

řekla, že to umim, tak si to namlouvám prostě, fakt si to jako nosim domu, když je něco 

blbýho. Víš já si připadaní jako cíťa. A někdy si myslim, že zbytečně prožívám věci, nad 

kterejma by normálně ten člověk z jiný profese mávnul rukou. A že to hodně dlouho 

v sobě nesu. To závidím tomu Petrovi, já bych to tak potřebovala tu jeho povahu. Prostě 

kouknout se na to racionálně a zbytečnostma se nezabejvat. Já kolikrát si to prostě 

v sobě patlam tejden, čtrnáct dní. Ale vypatlam se , jo nakonec. Já teďka vim, že 

kdybych si tvrdila, že mě něco nzasáhlo, tka si to budu nalhávat. Tak jo, tak si řeknu: 

„ Fajn, zasáhlo mě to. Za čtrnáct dní se na to budu schopná podívat objektivně. Teď to 

prostě nedokážu. " To jsem schopná si říct. " 

Pokud nastane pro Janu ve škole nějaká nepříjemná situace. Nedokáže na 

ni přestat myslet, jen proto, že má po pracovní době. Starosti spojené se školu sej í honí 

hlavou i když je doma, v soukromí. 

Z výše uvedeného textu můžeme usuzovat na dva faktory, jež mohou mít za 

následek, že neumí pracovní problémy, jen tak hodit za hlavu. Za prvé je to právě tím co 

dělá, protože být učitelka není rozhodně snadné povolání a řešení problémů a konfliktů, 

pravděpodobně bývá na denním pořádku. A za druhé svou roli hraje povaha, u více 

citlivějšího člověka bude trvat delší dobu, než se v sobě dokáže přestat zabývat 

nějakým problémem. 

V tomto směru jak sama Jana přiznává, by si přála mít povahu svého manžela, 

který i když je také učitel, se problémy se školou příliš nezabývá. Je možně, tam kde 

Jana vidí problém, on žádný nevidí. 

Díky výpovědi, je možné zde zaznamenat určitý posun. Pravděpodobně dříve si 

moc nechtěla přiznat, že ji situace ve škole zasáhla i osobně a nedokáže své myšlenky 

od těchto starostí jen tak odpoutat. Dnes si je však vědoma skutečnosti, pokud se objeví 

nějaký problém, bude ho v sobě nějakou dobu řešit, ale za nějaký čas to skončí. 

Matka v roli učitelky 

Téměř každá žena touží potom stát se matkou. Když se pak tak stane, jistě ji to 

v mnoha směrech ovlivní, možná i změní některé své názory, které měla předtím. Tato 
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skutečnost může mít vliv i na změnu nebo přehodnocení chování či jednání vůči 

druhým lidem. A to jak v soukromém životě, tak i na pracovišti. 

Zajímalo mě jaké to bylo u Jany, zda se její nová role projevila i v zaměstnání. 

J: „Jo, určitě byla jsem náročnější. Nedokázala jsem si představit, úkoly domácí 

co obnáší, když přijdou ty mámy stahaný a teďka ty děti po nich chtěj pomoc s nějakým 

úkolem a tak. Nebo třeba, když ti dítě v šest večer řekne, že ne druhej den má mít 

nějakou masku na ňákej karneval. Takže trošku jsem ubrala z těch požadavků, hlavně 

na rodi 

če. A dokázala jsem si taky představit, že i ty děti mají svoje dny. Do tý doby 

jsem si vždycky říkala, jak nemůže něco mít, co s nima doma dělaj? Fakt se to změní 

hodně. Já si myslim, že je lepší, když maj děti učitelku s dětma. Ne, že bych slevila, ale 

měla jsem větší pochopení. Stala jsem se tolerantnější třeba k zapomínání nebo 

k nějakejm chvilkovejm indispozicím. Prostě jsem pochopila, že se to může stát, že ty 

děti nejsou konstantní, že pořád nebude všechno stejně, jako dobrý nebo špatný, že tam 

můžou bejt nějaký výkyvy nahoru i dolu prostě. " 

Jana se domnívá, že to, že se stala mámou, určitě ovlivnilo její povolání a to 

nejen ve vztahu učitel - žák, ale i učitel - rodič. Protože dokud nebyla mámou, 

nedokázala si představit kolik úkolů, problémů, síly, trpělivosti je s touto rolí spojeno. 

Dříve, když byla mladou začínající a bezdětnou pedagožkou, měla na své žáky 

vyšší požadavky. Ani neměla moc pochopení pro žáky, kteří přišli na vyučování 

nepřipraveni a to nejen po stránce co se týče vědomostí, ale i materiální. Viděla v tom 

vinu nejen na straně žáka, ale i jakési selhání rodičů. 

Avšak vlastní životní zkušenost ji otevřela oči. A umožnila ji podívat se na to i 

z té druhé stránky, pohledem rodiče, rodiče žáka. Díky roli matky tak přehodnotila svůj 

dosavadní pohled na žáky i rodiče. Protože sama poznala, že realita může být jiná. 

Uvědomila si např. pokud dá žákům úkol, ať už písemný nebo se něco naučit nebo 

sehnat a donést nějakou věc na hodinu. Dává ho určitým způsobem i rodičům. Což pro 

člověka, který přijde unavený z práce, nemusí být vždy jednoduché, zabývat se ještě 

jinými starostmi, když by chtěl, mít raději klid. Pak se může lehce někdy stát, že žák 

úkol nesplní. 

Dále si také uvědomila a pochopila, že i žák je jenom člověk a má nárok mít svůj 

špatný den, kdy se mu vše nepodaří. 
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Jana si je vědoma, jak se chovala k žákům před tím než měla vlastní děti a jak 

potom. Dříve byla k žákům tvrdší, možná i odměřenější, věc byla buď bílá nebo černá. 

Život s vlastními dětmi ji přesvědčil, že tomu tak není. 

Díky své osobní praxi, je přesvědčena, že pro žáky je lepší, když mají 

pedagožku, která je mámou. Protože má své vlastní zkušenosti se svými dětmi a dokáže 

se proto, vcítit do problémů svých žáků a snáze je pochopit. 

Jako učitelka na druhém stupni a třídní v osmé třídě, pravděpodobně ve 

vyučovací hodině nejen učí a vykládá žákům látku. Ale jistě někdy nastane v hodině 

situace, kdy musí řešit nějaký kázeňský přestupek. Jakým způsobem, Jana takové 

situace řeší? Píše žákům poznámky nebo má jinou metodu? 

J: „Dávám poznámky, protože to po nás chtějí. Protože, když jim pak máš dát 

dvojku na vysvědčení, protože si ji zaslouží nebo důtku, tak proto musíš mít ňákej 

podklad, ale píšu takový ty krátký, abych nebyla trapná jednak a píšu je hrozně 

nerada. " 

Jana za kázeňské přestupky píše žákům poznámky. Ale nepíše je ráda. Proto, 

když už se rozhodne někomu ji udělit, nespisuje žádné romány, píše je jasně a stručně. 

Všimněme si, že po přiznání se psaní poznámek, neopomněla uvést důvod, proč 

je píše. Jakoby na svoji obranu a distancování se od tohoto způsobu potrestání, chtěla 

ukázat na hlavního viníka a ona byla jeho obětí. Jana dává poznámky, protože musí, 

bylo jí to nařízeno vedením školy. Poněvadž bez písemného důkazu není možné 

problémového žáka potrestat přísněji např. třídní nebo ředitelskou důtkou nebo 

sníženou známkou z mravů. 

Z jakého důvodu Jana napíše poznámku? 

J: „ To je taky, asi se to řídí náladou, někdy ji dáš a někdy ne. To se teda 

přiznám. Většinou to dělám jenom tak, že tu žákovskou, že ji používám jako vydírací 

prostředek, že mi jí dají na stůl a na konci jim to vrátím. Jo, ale já nevím, když jsou jako 

ňák trvale, mě deptaj pár hodin nebojsou votravný, tak jako pak jim to napíšu. Ale když 

je to nějaká chvilková záležitost, tak se tím nezabejvám moc. Přijde mi to blbý nejradši 

prostě bych to vyřídila na místě a rychle. Hlavně potom si řikam vopravdu, že co jako to 

s nim maj řešit doma, když u toho nebyli, že by bylo lepší mít jiný prostředky v rukou, že 

tohle mi přijde hloupý. Stejně, když je něco vopravdu závažnýho, tak si ty rodiče pozveš. 

Mně ty poznámky přijdou blbý prostě. " 
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K tomu co Jana řekla, mě napadá, že to jestli někomu dá nebo nedá poznámku, 

záleží na tom jak se vyspí. Když se vyspí špatně tak ji napíše, a když se vyspí dobře tak 

ne. 

Z toho co Jana k danému tématu uvedla, se snaží psát poznámky co nejméně. 

Dává je většinou, když někdo delší dobu vyrušuje při vyučování a ani po upozornění a 

slovním napomenutí nedá pokoj. Pokud to není nic vážného, tak to přejde a nevěnuje 

tomu pozornost. 

Výrok Jany naznačuje důvod, proč píše za kázeňské přestupky poznámky. Prostě 

jiné potrestání jako kantor nemá a nezná. A proto, i když jí tento druh trestu přijde 

hloupý, tak ho někdy musí použít. Moc by si přála, kdyby měla možnost jiného druhu 

trestu. Ji konkrétně bohužel žádné jiné východisko nenapadá. Protože psaní poznámek, 

jako potrestání je k ničemu a nic se tím nevyřeší. 

Jana i kvůli rodičům, pokud to jde a je to možné, se snaží vyřešit vzniklý 

problém s žákem sama a na místě. Jedním důvodem je, proč by to sním měli řešit a 

zabývat se tím rodiče, když u toho nebyli. Druhý důvod vidím v tom, že dotyčný žák, 

když přijde domů s poznámkou, vylíčí důvod tohoto zápisu v žákovské po svém. Rodiče 

tak mají možnost vyslechnout pouze jednu stranu. 

Jana v rozhovoru v y p r á v ě l a jednu příhodu, která se stala v její třídě a pro ni byla 

velmi nepříjemná. 

J: „Nejošklivější co mě potkalo, byla věc s internetem. Moje třída si založila 

stránky na www. spolužáci a chvilku to fungovalo, ale potom tam někdo začal vulgárně 

napadat dvě holky ze třídy, říkat o nich, že berou drogy a podobný blbosti. Přišli za 

mnou. Tak jsme o tom pohovořili, že je to blbý a že si nemaj nadávat. A druhej den tam 

byly vulgární nadávky i na mě a další děti. Sama jsem to nečetla ani jsem nechtěla. Tak 

jsem to celý oznámila v ředitelně. Říďa i zástupce o tom pohovořili ve třídě, předali to 

policii a celý to usnulo, protože viník se nedal vypátrat. Ale aspoň pak to přestalo. Mě 

to otrávilo natolik, že jsem k nim asi tak čtrnáct dní nedokázala jít bez pocitu hnusu. 

Děti se otřepaly o něco rychleji. Starší kolegyně mě utěšovaly, že tohle potká každýho. 

Jen to co se dřív psalo po zdech, se teď píše na internet. Vyvodila jsem z toho ten závěr, 

že nešlo o žádnou školní akci a že napříště už se zajímám pouze o chod školy. " 

Pravděpodobně každý pedagog má osobní zkušenost s nějakým nepříjemným 

zážitkem se žáky, na který nerad vzpomíná nebo by na něj nejraději zapomněl. 
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Ze zpovědi je zřejmé, že Janu událost velmi zasáhla a ranila. Jako třídní učitelka, 

v dobré vůli, chtěla svým žačkám pomoci, když za ní přišly a žádaly jí o radu. Proto si 

o vzniklé situaci promluvila se třídou a vše s nimi probrala. Nakonec se to obrátilo i 

proti ní samotné. Protože si nevěděla rady, jak dál situaci řešit. Přišlo jí nejlepší vše 

oznámit řediteli školy. Ten pak celou událost oznámil na policii. Ta však neměla žádný 

prostředek, kterým by se dal provinilec odhalit. Případ se tak nevyřešil. Původce 

nadávek se nejspíše vyšetřování zalekl, protože další nařčení se už na internetu 

neobjevila. Jana však ztratila ke své třídě důvěru, i když možná časem žákům odpustila, 

nikdy na to nezapomene. Možná někdo by namítl, že to byla klukovina a nezabýval by 

se tím. Vždyť nikdo nejsme všem sympatičtí. Pro Janu, která jak již dříve o sobě 

prozradila, je citlivější a prožívá, některé věci více než ostatní, to bylo velké zklamání. 

Díky této zkušenosti si možná uvědomila, že nejen dospělí, ale i děti dokážou 

vnitřně ublížit. 

Jana jako učitelka nejen učí a vychovává žáky, ale také jedná s jejich rodiči. 

V tomto směru, ale nikdy žádný problém nenastal. Pouze jednou si vzpomíná, že se 

dostala do nepříjemné situace, díky matce své žačky. 

J: „ Jednou to byl konflikt s matkou. Chtěla dát holku na gympl (v 5. tř.) a 

vycházela ji v pololetí dvojka z českýho jazyka. Tak jsem jí slíbila, že když mákne, dám jí 

jedničku. Nakonec jsem jí, ale stejně dala dvojku. Aniž by mě matka kontaktovala, 

poslala na mě dopis do ředitelny. Zpětně jí chápu, že jí to vadilo, ale nechápu, že nešla 

nejdřív za mnou. Říďa to uhrál do autu a holka se na gympl stejně dostala. " 

Na základě zpovědi by se dalo soudit, že za tento konflikt si možná mohla Jana 

trošku sama. Protože slíbila něco co nesplnila. Jana se už dále nezmiňuje, proč dotyčné 

žákyni dala na vysvědčení dvojku. Jestli to bylo z důvodu, že se dívka nesnažila 

v hodině tak, jak by si třeba Jana představovala, aby si slíbenou jedničku zasloužila. A 

nebo možná i přes snahu dívky její výsledky, byly na dvojku a kdyby jí dala Jana 

jedničku, nebylo by to spravedlivé vůči ostatním žákům. 

Matka žákyně se s tímto faktem jen tak nesmířila. Možná si matka myslela, že 

Jana nedodržela dohodu, na které se domluvily. Matka proto podala na Janu stížnost do 

školy. Janu na celém incidentu nejvíce mrzí, že ji matka obešla a stěžovala si na ní 

prostřednictvím dopisu přímo u ředitele. 
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Učitelka v roli matky 

V předchozí kapitole Matka v roli učitelky jsme zkoumali vliv role matky na roli 

učitelky. Jana se vyjádřila, že když se stala mámou, mělo to vliv i na její povolání. Ona 

sama si je vědoma zvratu v chování ke svým žákům. 

Položila jsem si otázku, jestli tomu je i naopak. Má povolání učitelky vliv na roli 

matky? 

Zeptala jsem se Jany, zda profese učitelky ji nějak ovlivnila v její roli matky a to 

už i třeba v době kdy byla těhotná. 

J: „Já jsem se hlavně hrozně těšila, že vypadnu ze školy na chviličku. Měla jsem 

takovej ten pocit tři roky klidu od toho. A i si pamatuju u Adámka, že jsem si řikala, že 

se už do tý školy v životě nevrátím, jo, že mě to tam za to nestojí prostě ty nervy a ten 

stres a takový to, že v červnu pliveš krev. Ale pak jsem se samozřejmě vrátila, že jo, 

protože co bych kde hledala jinýho. Čili pak ztrácíš takovou tu sebedůvěru, jako že máš 

pocit, že už by ses ani n i č í m jiným uživit nemohla. Já jsem si říkala, že hlavně nechci 

učit, já mám pocit, že fakt jako člověk je odtamtud vystreslej, že to ty děti vodnesou 

nějakým způsobem a tisíckrát si můžeš nalhávat, že ne, ale jo." 

Z hlediska Jany bylo pro ni těhotenství vysvobozením. Vysvobozením od práce 

kde zažívala zvýšené nepříjemné napětí a stres. Velkým přáním Jany bylo, aby se už do 

školy nemusela vrátit. Ale po skončení mateřské dovolené nastoupila opět do školy. 

Poněvadž možnost jiného zaměstnání neměla. Možná pro mámu s malým dítětem, v tom 

viděla jediné řešení. Protože díky pracovní době, kterou jakou učitelka měla, si nemusela 

dělat starosti ohledně vypravování, odvedením a vyzvedáváním syna ze školky. 

S návratem do školy se smiřovala těžce. Mohlo by se říci, že to cítila jako určitou 

svou prohru a ztrátu s e b e v ě d o m í . Také věděla, že nepříjemnými stavy a pocity, které 

zažívala kvůli svému povolání, mohou pak trpět její děti. 

Jana v rozhovoru blíže objasnila situace, při kterých se její negativní zkušenosti 

z učitelské profese projevují vůči vlastním dětem. 

J: Jo určitě se to prostě projeví a právě, že i při řešení takovejch těch 

každodenních věcí, že už ses schopná na to nahlížet z pozice tý učitelky, že von ti začne, 

z tý školy vyprávět a ty už ho bereš trošičku s rezervou, protože víš, že to tak bejt úplně 

nemusí. Taky víš, že prostě von se ti může doma chovat jinak, že doma je hodnej a tam 
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prostě mezi těma dětma do nich vjede elektrika a začne řádit. Bereš ho prostě trošičku 

s rezervou. " 

V citaci Jana ukazuje prstem na viníka (svoji práci), který je zodpovědný za 

ztrátu víry k synově pravdomluvnosti ve vztahu ke školním událostem. Protože, když za 

ní syn přijde a vypráví ji co se stalo ve škole např. že na ně učitelka z nějakého důvodu 

neprávem křičela, je k jeho verzi výpovědi skeptická. Jako učitelka je denně přítomna 

situacím, při kterých má možnost sledovat chování žáků. A ví jací dokážou být. Proto při 

synově výpovědi ji vlastní zkušenost našeptává, že chování jeho učitelky bylo spíše 

oprávněné. 

I když to Jana neřekla přímo pravděpodobně se domnívá, pokud by dělala jiné 

zaměstnání výrokům syna by věřila a nepochybovala by o nich. 

Jana si v rozhovoru nesčetněkrát stěžovala na stres a napětí, které zažívá díky 

práci ve škole. Stres a napětí je o to vyšší, pokud musí čelit nepříjemné situaci. Projeví se 

to nějak např. na chování vůči vlastním dětem? 

J: „ Určitě, určitě a někdy jim i řeknu, že dneska jsem neměla dohřej den, že 

kdybych na ně vylítla, já je upozorním. Někdy si myslim, že chytne zbytečně (Adam) i 

facku ode mě, že si pak řikam biju tě za jinýho. Ve škole se na ně nesmíš křivě ani 

podívat, abys teda byl ten profesionál. No, tak potom doma to prostě vyletí. Takže 

k dětem ve škole jsem spíš shovívavá. A doma ne, tam mam ty požadavky vyšší. Kolikrát 

si řikam prostě, jak by si zasloužili jiný zacházení. A většinou teda mam ten pohled na 

věc, že si těch vlastních dětí hrozně vážim jaký jsou. Já jim to pak i řikam, že prostě jsem 

strašně šťastná za to, jaký jsou, a že je mám. Ze vidim, jaký by mohly bejt. Takže jako by 

projevuju pochopení pro ně. " 

Jana je přesvědčena o dopadu stresu z práce na její chování k synům. Ví, že její 

reakce jsou někdy vůči hochům nepřiměřené. Poněvadž jak uvádí, ve škole musí své 

jednání kontrolovat a být k žákům trpělivá. Na doma ji už trpělivosti moc nezbude a svůj 

vztek z práce si vylije na vlastních dětech. 

Z textu se také dovídáme, že ke svým dětem je přísnější a nedovolí jim to co 

dětem ve škole. Důvodem přísnějšího vedení chlapců, je docílit u nich lepšího chování, 

než jaké je dětí ve škole. Díky srovnání, které má, vidí že její děti jsou lepší. Jana svá 

zjištění svým dětem sděluje, aby jim tak dala najevo, svoji vděčnost za to, že jsou takové 

jaké jsou. 
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Na základě předešlého výroku je možné říci, že z hlediska Jany její povolání 

působí na chování k jejím dětem. 

Co si myslí o samotné výchově, má její práce vliv i zde? 

J: „Já si myslím, že doma spíš vychovávám instinktivně. Když jsem vzteklá, tak je 

seřvu, když mě naštvou tak je plácnu, a když je mám ráda, tak je přitulim, chytnu a 

zasměju se s nima. Doma se snažim nebejt úča, ale já prostě si myslím, že už to dělám 

dlouho a nejsem schopná posoudit, jako na kolik jsem úča doma a na kolik nejsem. Ale 

myslím, že tam jsem fakt hlavně máma. " 

Výpověď Jany naznačuje, že na vychovávání vlastních dětí podle ní její 

zaměstnání vliv nemá. Doma je prostě máma. I když připouští, že učitelskou praxi 

vykonává natolik dlouho, aby tuto skutečnost mohla zhodnotit objektivně. 

Osobně si však myslím, že výchova a chování rodiče spolu souvisí a není možné 

jedno od druhého oddělit. Podle mne jdou spolu ruku v ruce a nebo těsně za sebou. 

Matka a učitelka jsou dvě nej základnější role, ve kterých Jana vystupuje. 

Zeptala jsem se Jany zda může uvést okolnosti, při kterých se mohou tyto dvě 

role propojit. 

J: „Myslím, že dokážu si představit problémy třeba, který tam má nebo co ho tam 

potkává, že člověk v tom žije a ví, že ta základka není rozhodně procházka růžovým 

sadem. Jsou tam na ně kladeny nároky po sociální stránce, potom výkonu je tam 

poptávka u nich, a že to maj vyloženě těžký. Musej čelit spoustě situací, který jsou 

náročný i pro dospělýho. Tohle prostě dokážu ocenit, díky tomu, že jsem učitelka, protože 

vim, jak to tam chodí. Všichni rodiče chodili kdysi dávno do školy, ale ta situace je 

dneska úplně jiná, A hlavně dospělej člověk to vnímá úplně jinak. A zase, že vim jak je 

prostě potřebný takový to povzbuzení, nesrážet ho, i když nevím jestli to docela 

uplatňuju. Vtom bych asi taky u sebe našla velký rezervy. A naopak, že někdy mám 

sklony, jako mu nedůvěřovat zbytečně, protože znám ty podrazy od dětí. A to jak to 

překrucujou ty historky, který ti přinesou domů. Vím, že dokážou bejt i zákeřný, a že 

kolikrát ani tu situaci nedocení, že prostě tebe to jako dospělýho ranní, co ti provedou a 

oni to tak vůbec, vůbec neberou. Takže si myslím, že jsem víc podezíravá. " 

Jana jako matka a současně jako učitelka se dokáže dobře vžít do školních 

problémů svého syna. Umí si představit do jakých situací se může dostat. Také jako 

kantorka ví, že škola není jenom o učení, ale i o vztazích. O vztazích nejen mezi 
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učitelem a žákem, ale žáky samými. Mít dobrého kamaráda ve třídě a cítit se dobře mezi 

spolužáky. Může být pro dítě daleko důležitější, než to jestli dostal z písemky jedničku 

nebo čtyřku. Jana se domnívá, že v těchto záležitostech má pro syna daleko více 

pochopení, než rodič který kantorem není. 

Tak jak má Jana matka díky své učitelské praxi větší porozumění pro školní 

záležitosti svého syna. Tak je i Jana matka díky své učitelské praxi více podezíravá ve 

věrohodnosti jeho slov při vyprávění syna o škole. 

Většina dětí by možná brala mít rodiče učitele, protože kdyby mu ve škole něco 

nešlo nebo by ničemu nerozuměl, dokázal by mu to rodič správně vysvětlit. A mohl by 

mu i pomoci ohledně domácí přípravy do školy. Jak je tomu u Jany doma? 

J: „Já teda, jak jsem právě unavená z tý školy z toho věčnýho opravování a ta 

hlava prostě už se kolikrát bouří, že už nechce nic dělat. Tak jsem šťastná, když se nosí 

domu dobrý známky a řešim to vždycky až v momentě, když je ňáká čtyřka, pětka tak se 

na to jdeme podívat. Je to tou únavou, systematicky se prostě neučíme. Vždycky si říkám 

mít ještě ňáký dítě, který by potřebovalo péči, že si to neumim představit a jsem vděčná, 

za to jak to je. Ale pomáhám fakt až v okamžiku kdy něco hoří. A pak teda nevysvětluju 

jako úča, ale prostě po svém a jsem hodně vzteklá, když to nechápe. Vobčas mu šoupnu 

nějaký doplňovací cvičení z češtiny nebo mu něco nadiktuju, ale jako velmi málo. A to 

taky velmi málo, jako že mi ukáže kde jsou v tý knížce, protože já se pak stydim, jo. 

Protože já rodičům řikam, já to úplně nesnáším, když ti přijdou rodiče do školy a řeknou, 

že já mu furt ať se učí. A já řikam. No a co teda děláme z tý češtiny teďka, víte to? A 

voni na mě čumí, jako proč by to vůbec měli vědět. A já řikam. Pomáháte mu s tim, 

poradíte mu, jak to zvládnout? A oni koukaj. Člověk by měl mít přehled co ty děti dělaj, 

jo. Ale ne vždycky ho mám, jo." 

Výrok Jany naznačuje skutečnost, že Adamovi s domácí přípravou do školy 

nepomáhá. Nevyžaduje po něm ani, aby se on sám každodenně doma učil na následující 

vyučovací den. 

K tomu je možné poznamenat, že jeho domácí příprava do školy spočívá 

v napsání úkolů. P r a v d ě p o d o b n ě pokud se někdy něco musí naučit např. slovíčka z cizího 

jazyka, je čistě na něm, zda se je naučí nebo ne. Možná ho tato zkušenost povede 

k samostatnosti a zodpovědnosti ve školních povinnostech. 
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Jana svoji neangažovanost v těchto věcech přičítá zvýšené únavě z práce. Asi je 

opravdu obtížné a unavující chtít po člověku, aby doma dělal tu samou práci jako 

v zaměstnání. 

Zájem Jany o Adamovi školní věci spočívá v dotazu co bylo ve škole, 

v podepsání úkolů a žákovské knížky. Pomoc z její strany přichází v okamžiku 

zaregistrování Adamova školního neúspěchu v podobě špatné známky. Tento fakt jí 

upozorní, že není něco v pořádku a je potřeba opravdu synovi pomoci. Jana přiznává, 

pokud taková chvíle nastane a její syn ve škole něčemu nerozumí a ona mu to musí 

vysvětlit nebo naučit, chybí ji nejen dostatek trpělivosti, ale vysvětluje a učí ho to po 

svém a veškeré učitelské metody jdou stranou. 

Jana se v rozhovoru ani netají, že to co ona vyžaduje po rodičích jako učitelka, 

jako matka sama neplní. Když za ní do školy přijde rodič a stěžuje si na své dítě, že se 

neučí. Zjišťuje zda dítěti s učením pomáhá a ví co konkrétním předmětu probírají. 

Protože jako rodič by tyto požadavky měl splňovat. Avšak sama ví, že jako matka má 

v těchto záležitostech velké mezery. 

Předpokládám, že někteří rodiče srovnávají své ratolesti s ostatními spolužáky. 

Důvodem může být umět si udělat obrázek o tom, zda výkon, který jeho potomek ve 

škole podal byl nadprůměrný, průměrný nebo podprůměrný. Někdo si o tom myslí, že je 

to normální a někdo si myslí, že by to dělat neměl. 

J: „No, to dělám. A to si my slim, že je blbost. Vim, že dělám špatně, ale nemůžu se 

toho zbavit. Nejvíc ho srovnávám s jeho spolužákem Radkem. Adam přijde a řekne co 

dostal za známku a já na to co měl Radek. To by, ale asi člověk dělat neměl a snažím se 

už toho vyvarovat. " 

Jana patří do skupiny rodičů, které srovnávají. Ale vidí to jako něco špatného, co 

by dělat neměla. Patrně míní, že by tím synovi mohla nějak ublížit. Např. kdyby výkony 

jeho kamaráda se kterým ho Jana srovnává, byly vždy lepší, mohlo by to mít dopad na 

jeho sebevědomí a mohl by si přestat věřit. Možná by se tím mohlo narušit i jejich 

přátelství. Pravděpodobně by k něčemu takovému mohlo dojít, avšak za předpokladu, že 

by to Adamovi opravdu hodně vadilo. Skutečnost však může být taková, že je mu to 

jedno, když se ho máma ptá co dostal za známku jeho kamarád. 
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Domnívám se, že by se Jana měla syna zeptat, jestli mu vadí srovnávání. Třeba by 

si po jeho odpovědi přestala myslet, že dělá něco špatného a nebo by se ujistila, že to 

dělat nemá. 

Některé děti učitelů navštěvují školu, na které jejich rodič učí. Druzí rodiče by 

však nikdy své dítě na stejnou školu nedali. Jak se rozhodovala Jana při nástupu Adama 

do školy? 

J: „Adámka jsme dali nejdřív na školu, kde jsme oba dva učili, ale jenom z toho 

důvodu, že ta první a druhá třída je v oddělený budově. A ani jeden z nás ho neučil. A 

zase mně se líbí, že ta první a druhá třída je jako by taková domácí, že tam jsou jenom ty 

malý dětičky. A voni se tak snáz z tý školky zadaptujou. Že tam nepotkávaj žádný 

grobiány a takovýhle a jsou tam vopravdu jenom malinký děti a k nim ty hodný pani 

učitelky. A protože Petr pak točí tu třetí, čtvrtou, pátou třídu. A já jsem na druhým stupni. 

Tak jako z vlastní zkušenosti vim, mě vlastní máma učila v sedmý a osmý třídě chemii. 

Protože tam nebyl jinej chemikář, tak jsem jí prostě chytla nekompromisně a bylo mi to 

krajně nepříjemný. V podstatě jsem to prožívala asi dramatičtěji, než jsem musela. Ale 

věděla jsem, že jestli někdy budu učit, že to svým dětem nikdy neudělám. Takže jsme ho 

v tý třetí třídě dali nahoru na Zátiší na úplně jinou školu. " 

Jana i její manžel Petr učí na 2. ZŠ v Rakovníku. Tato škola je rozdělena do dvou 

budov, které jsou od sebe vzdáleny asi sto metrů. V jedné budově je umístěn první a 

druhý ročník, ve druhé se nacházejí ostatní ročníky. Jana i Petr učí ve druhé budově. To 

byl hlavní důvod, proč dala Adama na dva roky na stejnou školu. Ráno společně 

odcházeli z domova, při cestě do práce nebyl problém odvést syna do školy, nemusela ho 

vodit nikam daleko, mohla na něj dohlížet. A především ji vyhovovalo, že škola nebyla 

velká, takže v ní nemohl zabloudit nebo se ztratit. A také se nemusela bát, že by mu mohl 

někdo ze starších žáků nějak ublížit, poněvadž budovu navštěvovali pouze prvňáčkové a 

druháčkové. Kdyby však všichni tři měli chodit do stejné budovy nebo přímo jeden 

z nich syna učit, chodil by Adam od začátku školní docházky do jiné školy. A protože při 

nástupu do třetí třídy by tato situace nastala. Byla Jana od začátku rozhodnuta, zapsat 

Adama po ukončení druhé třídy na jinou školu. 

Sama jako dítě se do takové situace dostala, nejenže chodila do školy kde její 

maminka učila, ale i jí přímo měla jako učitelku na chemii. Jana tento fakt nesla nelibě. 
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Vlastní zkušenost ji ukázala, že není dobře, když rodiče jsou s dětmi na jedné škole. 

Proto by Jana nikdy nedopustila, aby ona nebo její manžel někdy své děti učili. 

V následující citaci Jana uvedla nevýhody, které by se podle ní mohly objevit. 

J: „No, že bych měla takovou tu tendenci dělat mu tu maminku i v tý škole. A to si 

nezaslouží ty děti. Prostě kdyby mi někdo na něj řekl, že něco neměl. Tak bych běžela o 

přestávce a sháněla mu to. Proč? Pane Bože zapomněl to, tak, tak ať si to vyžere. Nebo 

kdyby si na něj někdo stěžoval. Tak bych šla, já nevim něco domlouvat. Nebo bych mu 

někde za rohem ňákou flákla. Ne já chci, aby to prožíval úplně stejně jako všechny 

ostatní děti. Půlku věcí se nedozvím. Vim jenom to co mi chce říct. A když je ňákej 

průšvih, tak prostě do tý školy jdu. A hele každej koho si vážim, tak ty děti si dali jinam. A 

všichni jsou tomu rádi. A kdo šije v tý škole nechal, tak říkali, že to nebylo dobře. " 

Jana se domnívá, že pokud by syn navštěvoval školu, na které pracuje, 

nedokázala by být nestranná a chovat se profesionálně, ve chvíli když by zjistila, že má 

ve škole nějaký problém. 

Podle Jany je pro ní i pro jejího syna nejlepší, když jsou každý na jiné škole. Jana 

chce, aby její syn měl ve škole stejné podmínky jako ostatní žáci, kteří rodiče učitelem 

nemají. 

Ve správnosti svého rozhodnutí umístit syna jinam, ji utvrdila nejen výše zmíněná 

vlastní zkušenost, ale zkušenosti i jiných pedagogů. 

Jak se Jana c h o v á jako učitelka, která učí dítě kolegyně? 

J: „ Většinou máš tu zkušenost, že ty učitelky se snaží, ty děti vést dobře. Že 

dokážou vocenit, co ty prožíváš v tý škole. Tak nemam potřebu jim ještě řikat, že něco 

provedli. A ještě jim tu situaci stěžovat. Zeje spíš pochválím. Nebo teda, ale to už jsem 

taky přestala dělat. Když třeba ode mě chytli blbou známku, tak jsem na to tu mámu, jako 

že ji připravím. Aby doma nebyl ňákej világoš kvůli tomu. Ale pak jsem to nechala bejt. 

Já si řikam měl by k nim přistupovat, jako ke každými, druhýmu. " 

Jana pokud učí dítě své kolegyně, si jí na něj nikdy nestěžuje, ale spíše se ho 

snaží před ní pochválit. Jana se přiznala, že v dřívější době, když dítě kolegyně od ní 

dostalo špatnou známku, aby ho ochránila před nepříjemnou situací, oznámila takovou 

zprávu kolegyni dříve než její dítě. Ale po čase od toho upustila. Poněvadž si uvědomila, 

že by se ke všem svým žákům měla chovat stejně, ať je to dítě kolegyně nebo není. 
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Bilance 

Rozhovor s Janou provázela nespokojenost ze své práce. Nedalo mi, abych Janě 

nepoložila otázku: „Takže to povolání tě vůbec nebaví?" 

J: „Já možná to dramatizuju, ale jako já nemůžu říct, že to nenávidím, když jsem 

šla na tu mateřskou s tím Adámkem, tak to jsem to úplně nenáviděla a říkala jsem, už se 

tam nesmím vrátit nebo se voddělám. A ten pocit teďka zas až takovej nemám, že jsou 

dny kdy mě to i baví nebo jsou hodiny, který se ti povedou. Dokonce jsou i světlý 

okamžiky, kdy máš pocit, že to má smysl, to co děláš, ale všeobecně si myslim, že by mi 

prospělo, kdybych pracovala v něčem jiným, ale už nevím v čem. A nemám kuráž s tím 

švihnout. Všude na tebe koukaj ty složenky. Já bych možná tu kuráž i našla, ale u nás je 

blbý to, že Petr to dělá (učí), takže nepřinese extra moc peněz domu a já jako ženská 

vydělám poměrně dost a dorovnávám to co von nevydělá. Takže i ten ekonomickej tlak 

na mě je, že prostě v tom budu muset vydržet chtě nechtě. Já myslím, že v tom povolání 

člověk rychle vodchází s psychickejma ifyzickejma silama. Třeba pro Petra je to ideální 

povolání, on je s tím smířenej a chce to dělat. Já furt tak jako lavíruju, že bych s tim 

nejradši sekla každej druhej den a pak si říkám, že je to vlastně docela dobrý povolání. " 

Jana přiznává, že bylo období kdy svoje povolání opravdu nenáviděla. 

Domnívám se, že pro ni muselo být nesmírně náročné dokázat se přinutit a jít do školy 

s takovým pocitem a podávat tam nějaký výkon. 

Každý člověk asi někdy podobný pocit má a nechce se mu jít do práce nebo jí 

má plné zuby. Zažívat však takový stav dlouhou dobu nebo stále, to se musí projevit 

nejen na člověku samotném, možná to může změnit i jeho povahu, ale i v zaměstnání a 

také i v chování vůči všem ostatním. Pro takového jedince je asi jediným východiskem 

změna, změna povolání. 

V současnosti už Jana tak intenzivní negativní pocity vůči škole nezažívá. 

Můžeme se domnívat na základě uvedené citace, se Jana snaží ve své práci najít význam 

a uspokojení z toho co dělá. Na základě uvědomování si těchto pozitiv, možná přestala 

intenzivně myslet na nenávist k práci, čímž se její odpor ke škole zmírnil. 

Sama je však přesvědčena, že ze všeho nejlepší by byla pro ni změna. Odejít ze 

školy a dělat někde jinde úplně něco jiného. 
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Jana připustila, že ke změně by možná neměla dost odvahy. To však vzápětí 

popřela a uvedla pravý důvod, proč ze školy nemůže jen tak odejít. Důvod je prostý, 

jsou to peníze, které jako kantorka vydělává. Podle jejího názoru na ženu celkem dost. 

Ale protože její manžel se živí také jako učitel a v jejích očích vydělává málo na muže. 

Z důvodu zaopatření rodiny nemůže své místo opustit a jít za prací, která by jí bavila, 

ale byla hůře finančně ohodnocena. 

Jana se v textu zmínila, že Petrovi(manželovi) se povolání učitele líbí, baví ho, 

má j i rád a asi o odchodu ze školy nikdy nepřemýšlel. Jana o odchodu ze školy přemýšlí 

téměř pořád. Je zajímavé, že v jedné rodině jsou manželé, kteří dělají stejnou práci, ale 

vztah a postoj k ní mají naprosto opačný. 

Jana se v duchu často zabývá myšlenkou nad změnou povolání, kterou si však 

nemůže dovolit uskutečnit z důvodu finančního zabezpečení rodiny. Je možné až 

synové vyrostou a osamostatní se, že Jana povolání změní? 

J: „Já si myslim, hele, já už jsem kolikrát si sedla k internetu, ale já prostě 

zjišťuju, že asi já nevim, no mně přijde, co já umim, viď vlastně. Já umim opravovat 

sešily. Tak já nevim co bych mohla dělat, ňákou editorku v novinách, kontrolovat 

pravopis, třeba jo. Netuším. Ale jako měla bych velikánskou chuť zkusit něco jinýho, už 

jenom pro ten svůj pocit, že jsem v tom neskysla celej život. Většina těch učitelů se pak 

stejně vrátí, který jako zkusili utýct. Jo, ale aspoň ta zkouška by mi za to stála. Já jako 

teoreticky si zdůvodním všechny výhody toho povolání, ale prakticky cejtim, že bych 

prostě potřebovala vypadnout, že to prostě člověka semele hrozně. " 

1 když se Jana k otázce přímo nevyjádřila, vidíme, že změnou povolání se 

zabývá nejen hypoteticky pouze v mysli, ale fakticky reálně. Občas si sedne k internetu 

a dívá se na nabídky volných míst. Možná by se i nějaká jiná práce našla a i dobře 

finančně ohodnocena, aleje také dost možné, že Jana nesplňuje podmínky, které k dané 

práci požadují. Jana se o pochybnostech nad svými možnostmi v textu vyjadřuje. Co 

vlastně jako učitelka umí a může nabídnout 

I přes zjištění svých kvalifikačních nedostatků ji touha po jiném povolání 

neopustila. Obdivuje a závidí všem pedagogům, kteří v sobě našli odvahu a odhodlání 

ze školy odejít. I když jak Jana uvádí, se někteří z těchto odvážlivců vrátí po čase zpět 

ke kantořině, alespoň zkusili i n ě c o jiného. To by si přála i Jana. 
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Na začátku a na konci každého rozhovoru jsem všem čtyřem respondentkám 

položila tutéž otázku. 1. Vždycky jsi chtěla dělat učitelku? 2. Když by jsi se mohla 

znova rozhodnout, vybrala by jsi si to povolání? Položila jsem je, protože se domnívám, 

že odpověď na tyto otázky o tazateli opravdu hodně vypověděly, jak o něm samém, tak 

o vztahu k jeho práci. 

Odpověď Jany na 1. otázku byla následující: „Ne, u mě to byla nouzovka, na 

gymplu nikdy jsem nebyla vyhraněná. A když jsem byla u těch přijímaček, tak jsem teda 

tvrdila, že to dělám, proto že miluj u děti, ale jenom proto, aby mě vzali. V podstatě jsem 

ve čtvrťáku řešila co dělat a šla mi nejvíc literatura a dějepis, to mě bavilo a co jinýho 

na filozofii jsem neměla šanci tehdy ještě. Tak jsem tohle vzala jako nouzovku. " 

Odpověď Jany dokazuje, že stát se učitelkou rozhodně jejím snem nebylo. Po 

gymnáziu chtěla dále studovat, ale nevěděla co. Podle svých studijních schopností 

viděla jedinou možnost ve studiu na pedagogické fakultě. Své rozhodnutí brala jako 

nouzové řešení. 

Je možné se domnívat, že způsob volby budoucího povolání předznamenal 

současný vztah mezi ní a její profesí. 

Jak by se Jana rozhodla dnes, kdyby měla možnost vrátit čas. Zvolila by si opět 

učitelskou profesi? 

J: „Ne, kdybych mohla, tak se tomu asi vyhnu, ale já jsem si nedělala iluze ani 

předtím dopředu, že jsem nebyla ňákej nadšenec. Ale zase jako netruchlim, že to dělám, 

jo. Já to beru prostě fakt realisticky, a když už to dělám, tak se snažim, to neflákat a 

dělat tak, aby mi ze sebe nebylo na nic. Asi takhle. Já, ale ani do budoucna, jako 

nevylučuju, že bych prostě s tim někdy sekla. Třeba až mi ty děti vodrostou a nebudu 

potřebovat mít prázdniny a takovýhle věci. Teď je otázka jestli najdu dost odvahy a 

jestli mě někde někdo bude chtít. Jestli vůbec najdu práci, kterou bych se mohla živit, 

ale chtěla bych ještě za ten život zkusit i něco jinýho. Třeba se pak vrátím a zjistím, že 

jsem udělala dobře, že jsem učila. Člověk je fakt v takovým, jako neustálým napětí. Co 

odkud přijde a kdejakej rodič a kdo si na tebe kde zase dovolí. A jak to ustojíš. Tohle to 

je nepříjemný, takový ty tlaky z vokolí pořád. Ale jako ta práce není, jako ňáká hrozná 

zase, jo. Já nevim. Já prostě jsem nikdy nic jinýho nezkusila, tak mám takovej ten pocit, 

že prostě všude jinde musí bejt Up a třeba se pletu. " 
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V případě možnosti volby by se Jana již znovu pro své povolání nerozhodla a 

vybrala by si jiné studium. Pravděpodobně kdyby v době rozhodování věděla co ví 

dnes, co jí čeká a byla bohatší o zkušenosti, které nyní má. Určitě již tehdy by se její 

volba ubírala jiným směrem. 

Jana již na začátku profesní kariéry si uvědomovala, že nikdy nebude nadšená 

z toho co dělá. Ale když už se na učitelskou dráhu dala, přistupuje k ní zodpovědně. A 

snaží se svoji práci dělat jak nejlíp dovede. 

Určitě se však nikdy nepřestane zaobírat myšlenkou nad změnou zaměstnání. 

Možná až opravdu děti odrostou, uskuteční si svůj sen a ze školství odejde a bude se 

věnovat úplně n ě č e m u jinému. I když sama neví jaké zaměstnání by vlastně chtěla dělat, 

díky všem předchozím výpovědím si dovolím tvrdit, že je Janě možná úplně jedno co 

by dělala, ale hlavně někde kde by byla v klidu a v pohodě, bez zbytečného stresu a 

neustálého nepříjemného napětí a odkud by chodila domů z čistou hlavou. 

Jak sama připouští, třeba by po vyzkoušení jiné práce zjistila, že učit žáky 

nebylo zas tak špatné a vrátila by se. Ale dokud si to nezkusí neuvěří. 

Jana Š. je učitelkou na prvním stupni na 2. ZŠ v Rakovníku. Učí třetí až pátý 

ročník. Nyní je třídní učitelkou třetího ročníku. Jana je vdaná, její manžel Honza je 

v současné době místostarostou v Rakovníku. Jana má dvě děti, dcery. Starší Terezce je 

jedenáct let a chodí do pátého ročníku jazykové třídy na 3. ZŠ v Rakovníku. Mladší 
-täx/iiip iednu ze zdejších mateřských škol. Od letošního září Madlence je šest a navstevuje jeuím j 

začne chodit do školy. 

i „ č i sem měla trochu obavy. I když se známe poměrně Z rozhovoru s Janou jsc 
• . ^invěka kterého, když se někdo na něco zeptá, odpoví dlouhou dobu, Jana je typ cloven, 

^ dnvo ie většinou „nevim." Je to typ člověka, který se většinou jedním slovem a to slovo j 
i 'm Wíždému na potkání. Proto mě velice mile překvapily nesvěřuje se svým soukromím 

j mi ,. nie nředevším obsahem. Jinak Jana působí klidným, její odpovědi a to nejen délkou, ť 
v „. A DOcit že jí nic nerozhází, že neumí ani zakřičet a pohodovým dojmem. Cloveh. m f 

zvýšit hlas. 
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Jana je ve škole celkem spokojená, práce ji baví, ale nevylučuje možnost, že by 

jednou v budoucnu zkusila i jinou práci. Práce je pro ni důležitá, ale nebere ji nijak 

smrtelně vážně. 

Klady učitelské profese 

Na otázku jaké výhody má spojené s učitelskou profesí, Jana odpověděla: „ No, 

tak prázdniny, pracovní doba, že v podstatě skončí ta výuka a můžu si třeba vzít domu 

sešity. Můžu šije udělat večer. Můžu si doma připravit něco na počítači pro děti na 

druhej den. Nebo si můžu něco připravit v sobotu, v neděli. Že si to tak jako můžu 

vodnést domu. No a nebo prostě člověk zaimprovizuje, že jo, druhej den. Anebo tam 

můžu zůstat dýl a všechno si to tam udělat. Takže taková ta pružná pracovní doba. Tak 

udělat to člověk někdy musí, takže buď si to vezmu domu, nebo tam. Ale ty prázdniny to 

je k nezaplacení. " 

Za největší klad učitelské profese Jana tedy považuje prázdniny. Mít volno o 

prázdninách je pro matku s dvěma menšími dětmi jistě velké plus. Nevznikají jí tím 

starosti, kam s dětmi, kdo je bude hlídat v době prázdnin, tak jako u většiny matek, 

které nemají tolik dovolené a řeší problém hlídání. To je v dnešní době, kdy ještě 

většina prarodičů p r a c u j e jistě nelehký úkol. Většině rodičů tak prázdniny spíše 

přidělávají další vrásky. 

Jana k tomu říká: „Já si myslím, že všechny matky by měly mít s dětma 

prázdniny ať dělaj jakoukoli práci, jo. Protože maj takovejch úkolů ještě doma, když 

přijdou z tý práce. " 

Jana si tedy velmi dobře uvědomuje, že v tomto má oproti jiným matkám velkou 

výhodu. A přála by to i ostatním. Vždyť, když přijde žena domů z práce, prakticky jí 

nastává druhá pracovní směna. Ta je spojena s nákupy, uklízením domácnosti, vařením, 

praním, ale také se musí věnovat dětem, ať už jde o hraní nebo o pomoc s přípravou do 

školy. Proto si Jana myslí, že by bylo dobré, kdyby i ostatní ženy s dětmi v době 

prázdnin měly volno a mohly si tak odpočinout od celoročního shonu. 

Prázdniny, které jsou u učitelů spojené s dobou volna, jsou jistě důležité i pro 

ostatní kantory, nejen pro ty, jež mají děti. Domnívám se, že s napětím a náročností, 
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kterou bezesporu tuto profesi provázejí, je téměř nezbytné, alespoň na několik týdnů 

v roce vysadit a celkově se uvolnit, odpočinout a načerpat tak síly na další školní rok. 

To si myslí i Jana, neboť na otázku: „Myslíš si, že prázdniny jsou důležité, i 

když bys neměla děti?" odpověděla: „No, určitě. Já bych to prostě nedělala, kdyby ty 

prázdniny nebyly. Já si potřebuju odpočinout. " 

Další výhodou, jak již bylo výše zmíněno, je podle Jany pružná pracovní doba. 

Protože je pouze na ní, zda si přípravu na další dny a opravování sešitů udělá ve škole 

po vyučování, nebo až doma. 

Jistě to může být pro člověka výhodou, když mu nikdo nenařizuje a neurčuje, 

kdy a kde si má dělat věci, které jsou spojené s nepřímou vyučovací činností. Myslím, 

že v tom může učitel cítit určitou svobodu a volnost své profese. Oproti době, která je 

spojená s přímou vyučovací povinností, kdy je na učitele vyvíjen tlak, a to jak ze strany 

nadřízených, tak ze strany žáků i rodičů. Pod tímto tlakem si můžeme představit různé 

požadavky, přání a úkoly (dodržování učebního plánu, dobře vykládat látku, tak aby 

tomu žáci správně porozuměli, mít vždy vyzdobenou nástěnku k danému tématu), které 

jako učitel musí plnit. 

Klad učitelské profese vidí Jana i v samostatné práci, jak sama říká: „ Baví mě 

tam, že jsem tam svým pánem v tý třídě. Jo, že si tam můžu dělat co chci. " 

Na její práci sej í tedy líbí a velmi oceňuje, že jako učitel je ve třídě vlastně 

jakýmsi vedoucím, který řídí a určuje práci nejen žákům, ale i sobě. Nikdo nad ní 

během pracovní doby nestojí a neříká jí, co a jak má dělat jako u mnohých jiných 

profesí. Jen ona rozhoduje o tom, jak bude daná hodina probíhat. Samozřejmě je s tím 

spjatá velká zodpovědnost vůči žákům a všem ostatním - rodičům i celé společnosti. 

Ale i to má na svém povolání ráda, že může někoho něco naučit. 

Jak sama dodává: „ Ty děti, když to člověk navlíkne šikovně, tak je to i baví. Že 

těm dětem člověk může něco předat. Když třeba vidim, co uměly na začátku třetí třídy a 

co umí teď. Tak to se vůbec nedá srovnat. Udělaly velkej pokrok. A pak mě to těší, když 

vidim, že něco umí, že je to naučím. Že až pojedu po několikátý tu samou třídu, že už 

zase budu chytřejší. Že se i dozvím nový věci. Jo, že si musíš Jurt tak ňák, něco jako 

zjišťovat. Nebo i děti tě někdy jako poučí, že se tam člověk i zasměje. Pobavím se tam, 
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jo. Tam můžu i zažertovat, jo. Taky třeba, že nejenom, že řešíš, že zlobí ty děti, ale 

snažíš se jim i pomoct. " 

Baví ji učit, a tím tak žákům předávat svoje vědomosti. Má dobrý pocit z toho, 

když vidí, co všechno je naučila. Tím tak její práce dostává smysl a není marná. Pro 

Janu není učení jen odvykládání nějaké látky, chce, aby vyučovací hodiny děti 

především bavily a nebyly pro ně nudné, proto se nebojí použít ve vyučování humor. 

Tím tak zcela jistě odlehčí vážnost hodiny a pro děti to znamená nejen učení, ale i 

zábavu. Což je jistě velmi důležité nejen k vyvíjení se kladného vztahu mezi učitelem a 

žákem, ale i žákem a školou. Učitel by si měl budovat se žáky dobrý vztah. Neboť díky 

tomu má žák ke svému učiteli důvěru a nebojí se za ním přijít, když má nějaký problém 

a potřebuje pomoci. 

Jana také vidí jako plus pro svou práci, že stále učí žáky od třetí do páté třídy. 

To co by se mohlo zdát a stát se pro někoho rutinní záležitostí nebo dokonce 

stereotypem, je pro ni zdokonalování se věcech, kde si dříve nebyla úplně jistá. Nikdo 

nejsme neomylní a Jana bere toto opakování výuky ve stejných ročnících jako poučení a 

vyvarování se z chyb napříště. To je jistě prospěšné především pro její žáky. Pro Janu 

učení představuje i stálé zjišťování nových a nových informací, jež může využít ke 

zpestření výuky, což ji nutí být stále ve své práci aktivní. Také má dobrý pocit z toho, 

když slyší od kolegyň z vyšších ročníků, že žáky, které učila, opravdu něco naučila, a že 

jim to ve škole jde. 

Zápory učitelské profese 

Při otázce, jaké vidí nevýhody učitelského povolání, Jana chvíli přemýšlela a 

řekla: „Nevýhody -já jsem teď na dobrý škole, kde jsou dobrý kolegové a vedení a mně 

je tam dobře. Takže já teďko žádný nevýhody nevidím. " 

Jany výpověď je možné chápat následovně: dobří kolegové a dobré vedení = 

klad, špatní kolegové a špatné vedení = zápor učitelské profese. 

Proč Jana při dotazu na nevýhody odpověděla vlastně opak? Neměla se o tom 

spíše zmínit u předešlé otázky? Mohu se domýšlet, aniž by se o tom kdekoli 
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v rozhovoru zmínila, může mít nějaké negativní zkušenosti ve vztahu s kolegy či 

s vedením z minulosti, které mohla zažít na předešlých školách, kde učila. 

Pro Janu je tedy především důležité to, jak se cítí v dané škole, jaké má vztahy 

s ostatními kolegy i vedením. Podle toho také hodnotí klady nebo zápory učitelské 

profese. 

Klima a atmosféra školy jsou v hodnocení učitelského povolání u Jany na 

jednom z prvních míst. Dalo by se říci, že to, jaký má vztah učitel s ostatními 

zaměstnanci školy a zaměstnavatelem, bude mít vliv na jeho samotnou práci. Tedy 

může se to odrazit i ve výuce žáků. Není těžké si domyslet, kdy to může mít dopad 

negativní a kdy naopak pozitivní. 

Z toho, co Jana vypověděla, je možné konstatovat následující: I když člověk dělá 

práci, kterou má rád a která ho baví, samo o sobě to nestačí k sebeuspokojení, pokud si 

nerozumí s ostatními kolegy. Nebo-li spíše člověk vydrží dělat pro něj méně zajímavou 

práci, ale s lidmi s nimiž si rozumí, než naopak. 

Následně si přeci jen vybavila několik drobných vad na kráse učitelského povolání. 

J: „Jo, možná, nevýhoda je to, že tě zná celý město, že přijdeš do kadeřnictví a 

pomalu se bojíš tam jako říct, že jsi učitelka. Takže za chvilku tě prostě budou znát, 

protože budeš učit jejich děti, děti jejich dětí. Jako za chvilku budeš taková známá 

osoba. Na malým městě je to jako blbý. " 

Zde se jistě nabízí několik spekulací. Je člověk jako pedagog mezi veřejností 

opravdu více znám než člověk s jinou profesí? Samozřejmě jistou roli hraje také délka 

praxe, věk, druh školy, a jak zmínila Jana i velikost města. Čím větší město, tím větší 

anonymita. Je možné říci, že asi každý kdo pracuje denně s lidmi, je mezi veřejností a 

spoluobčany více znám. Jana spojuje s učitelskou profesí určitou ztrátu osobní 

intimity a soukromí, což hodnotí negativně. 

Proč je to, ale pro Janu nepříjemné? Vždyť třeba taková prodavačka nebo 

úřednice na poště je asi také poměrně známá osoba mezi spoluobčany. Mohu se 

domnívat, že Janě možná ani natolik nevadí to, že ji zná více lidí, jako spíše to, že ví, že 

je učitelka. Myslím si, že to je důvod, proč se Jana bojí v kadeřnictví říci, co dělá. 

Protože s touto profesí má většina lidí spojen určitý vzor chování a to především kladný. 

Vždyť učitel je někdo, kdo učí naše děti nejen novým věcem, ale i vzorcům chování. 

Učitel je někdo, kdo by s v ý m jednáním měl být pro ostatní příkladem. Nikdo by asi 
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nesvěřil svoje dítě někomu z pochybným chováním. Proto se zde nabízí jisté vysvětlení, 

proč má Jana obavu, když někam přijde, prozradit svoji profesi. Pravděpodobně učitele 

budou ostatní více pozorovat, jak se chová, jak mluví než někoho, kdo je např. 

prodavač. Samozřejmě by se dalo namítnout, že po práci si může každý dělat, co chce. 

Ale jsou profese a ta učitelská mezi ně bezesporu patří, kdy to tak být nemusí. 

S takovým povoláním je člověk spojován i v době osobního volna. Sama si vzpomínám 

na situace z dětství, když jsem potkala některého z pedagogů, nebyla to pro mě paní 

Benešová, ale učitelka. Také jsem ji nepozdravila: „Dobrý den, paní Benešová, ale 

dobrý den, paní učitelko." Prostě jsem v ní pořád viděla učitelku. Domnívám se, že i 

dnes, když dítě nebo i rodič potká např. ve městě, v obchodě nebo kdekoli učitele, je to 

pro něj stále učitel a nejen nějaký pán nebo paní. A pokud by se choval poněkud 

nevhodně, mohlo by to zpochybnit důvěru v samotné učitelské povolání. 

Cituji z rozhovoru: „Připadaní si jako, že mě pořád ty děti sleduj ou. Nejdu 

třeba na červenou, jo. Pořád si řikam, kdyby mě někdo viděl. Takže jako takový to 

omezení, že tě někdo pořád jako sleduje. " 

Myslím si, že to vypovídá za vše. Jana se tedy snaží na veřejnosti kontrolovat 

svoje jednání a chování, tak aby bylo vždy správné. Z toho lze usoudit, že učitelství se 

řadí mezi profese, kde pracovník je veřejně známou osobou a jako takového jej 

veřejnost hodnotí. 

Nedalo mi, abych se Jany nezeptala, zda nemá obavu jít si např. posedět 

s přáteli do restaurace. 

J: „Jo, je fakt, že jako si řikam, já si nebudu nikde dávat pivo. Jako nešla bych 

třeba na Brutus (hudební skupina) na koupaliště, to nejdu, protože vim, že tam budou 

děti ze školy. Tak jako trošku v tomhle tom se cejtim omezená, ale zase jako ňák zvlášť 

mi to nevadí. Že vo tobě ví, že víš, že se nemůžeš válet někde ve škarpě, že jo, nebo spát 

na stole prostě. Takže spíš je to takový, že tě znaj. " 

Jana si tedy připouští fakt, že pokud je jejím povoláním učit a vychovávat děti, 

měla by se dobře prezentovat i na veřejnosti. I když cítí určité omezení v neustálém 

kontrolování sebe sama, nijak zvlášť ji to nevadí. 

Jana v rozhovoru také hovořila na téma co ji na práci vadí, co ji nebaví. 

Domnívám se, že by bylo dobré, se zmínit o tom právě zde. 
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J: „ Nej hor šíje to, že je člověk musí pořád vychovávat. Nebaví mě dělat policajta 

a furt je hlídat. Kdybych mohla jenom učit, tak bych si pískala, ale tam furt řešíš řiáký 

rvačky. " 

Z uvedené citace vidíme, že práce učitele není jen o tom někoho něco naučit, ale 

je to z velké části o výchově svěřených dětí a řešení každodenních problémů s nimi. 

Což může být někdy pro učitele mnohem těžší než samotná výuka. Jak Jana sama 

přiznává, řešení těchto sporů ji vadí především, když se jimi musí zabývat během 

výuky. 

J. „Já vo hodinu tam něco vykládám, najednou se zvedne kluk z poslední lavice, 

žalovníček a řekne: „ Markéta jí pod lavicí křupky. " Já musim zasáhnout, že jo. Zase mě 

to zdržuje. Takže mě vadí, když mě to vodvádí vod tý vlastní práce, jako je učit. " 

Je pochopitelné, že pro kantora není příjemné řešit stále nějaké problémy, ať 

jsou sebebanálnější. 

Dále Jana ještě uvedla: „Jsem nervózní, když se někam jede na výlet. Dneska 

jsme třeba měli sportovní den. Tak jsem se furt budila, jestli nebude pršet. Vadí mi 

inspekce. Papírování, i když tam je toho minimum. Vadí mi řešit s rodičema problémy, 

třídní schůzky. To je trošku stres, no. " 

Dalo by se říci, že Jana nemá ráda ve svém povolání situace, které by se daly 

označit za nepřímo související s vyučováním. Tedy vše, co se odehrává místo, mimo 

nebo po výuce a narušuje tak běžný školní režim, se u Jany projeví tělesným i 

psychickým neklidem. 

Je tedy zřejmé, že k záporům učitelské profese řadí rovněž nervozitu, stres, 

velkou únavu a celkovou vyčerpanost. 

Zvládání 

Profese učitele je jistě velmi náročná práce a to především po psychické stránce. 

Jak již bylo výše zmíněno toto povolání nespočívá pouze ve výuce, aleje i ve výchově, 

ve vztazích, ať už mezi učitelem a žákem, žákem a žákem, učitelem a učitelem. Díky 

těmto vztahům se učitel denně dostává do různých situací, které mohou být méně či více 

příjemné. Důsledkem nich pak může docházet ke konfliktům, k různým problémům 

62 



mezi dotyčnými, jež učitel musí řešit. Domnívám se, že je pro pedagoga velmi obtížné, 

nezabývat se v myšlenkách těmito problémy i po pracovní době. 

Proto mě zajímalo, jak je to u Jany, zda se dokáže odpoutat od starostí ze školy 

a nemyslet na ně v soukromí. 

Odpověď Jany byla následující: „ Víš co zase, já si myslim, že čím dýl učim, tak 

tím jako už si to tak neberu, ty starosti z tý práce domu. Už se dokážu nad tím trošku se 

povznést. A to si myslím, že je dýlkou tý praxe, že už mě to tak jako nerozhází. Ale teda 

unavená jsem. " 

Jana si myslí, že čím déle učí, dokáže se ve svém soukromí od starostí ze školy 

odpoutat a nemyslet na ně. Délka praxe jí tedy pomáhá dokázat se nad problémy 

spojené se školou povznést. 

Je tomu však skutečně tak? Vždyť, když hovořila o záporech učitelské profese, 

o tom co jí v jejím povolání vadí, zmínila se v souvislosti s různými akcemi ve vztahu 

se školou o stresu, nervozitě, které se projevují např. i neklidným spánkem. 

Z toho je možné vyvodit několik aspektů : je možné, že na problémy ze školy 

myslí, ale již ne tak často nebo v takové míře jako dříve nebo si tyto myšlenky ani 

neuvědomuje a nedává si je příliš do souvislostí se špatným spánkem či nervozitou, 

která se projevuje v jejím chováním vůči vlastním dětem (k tomuto tématu se ještě 

vrátím) a nebo je také možnost, že si je těchto myšlenek vědoma i jejich vlivu na její 

jednání, ale nechce si to připustit. Ovšem to jsou jen domněnky. 

Každopádně budeme vycházet z toho, co Jana řekla, že čím delší doba učitelské 

praxe, tím lepší zvládnutí školních starostí. Pravděpodobně zkušenější pedagog se již 

v určitých situacích ocitl vícekrát a ví, jak takové problémy řešit než nezkušený, 

začínající učitel. I když i zde se nabízí otázka: Proč většinou zkušení učitelé mají tak 

často psychické problémy? 

Dále se Jana zmínila o stavu, jak se cítí, když přijde domů ze školy: „ No, 

hlavně taky přijdu ze školy, jsem unavená a nemám vůbec náladu. Tak prostě musím mít 

tak ňák chvíli klid, jako když po mně hned někdo něco chce, tak mě to většinou rozčílí. 

Jsem taková podrážděná. Jsem podrážděná, když přijdu domu z práce. Prostě potřebuju 

chvilku pro sebe. Takže potřebuju jako trošku se rozkoukat. Třeba si chvíli čtu v kuchyni 
• . i • i bn mně moc nechodí. Nebo se třeba i natáhnu a to ví, že ke mně noviny a voní tak jako ke mne rw , 
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jako nemůžou, jo nebo prostě jen tak šeptaj tam něco, že už to ví, no. Po tře buju trošku 

vorazit, no. " 

Jana připouští, že učitelství je povolání, které má za důsledek únavu a 

vyčerpanost. Po příchodu domů ze školy se Jana cítí unavená, a potřebuje chvíli pro 

sebe, aby si odpočinula a zvládla tak další povinnosti, které na ni čekají. Jana připouští, 

že únava a vyčerpanost se u ní projevují větší nervozitou a podrážděností, což se někdy 

negativně odrazí v reakci na požadavky od jejich blízkých. 

Matka pro roli učitelky 

Pro každou ženu je jistě velkou změnou, když se stane matkou. Domnívám se, 

že tato událost se projeví nejen v osobním životě, ale má dopad i na ten pracovní. 

Zvláště, když ta žena je učitelkou a tudíž její naplní práce je pracovat s dětmi. Sama se 

tak stává rodičem, tato zkušenost může ovlivnit její pohled na rodiče žáků, což se může 

promítnout např. v jednání, v chování, v požadavcích. 

Jaká byla Jana učitelka, než se stala mámou a jaká je učitelka, když už mámou je? 

Změnilo se její chování k žákům? Nakolik tato změna ovlivnila její povolání? Je si toho 

vědoma? 

Zeptala jsem se Jany, jestli se její přístup k žákům změnil poté, co se stala 

matkou. 

J: „No, to si myslím, že jo teda. Člověka to naučí, ale jestli je to dýlkou tý praxe nebo 

jestli je to tím, že mám doma vlastní děti, ale myslím si, že taky asi. " 

Z citace vyplývá, že Janu mateřství v její práci ovlivnilo a této změny si je 

vědoma. Jana trochu polemizuje nad tím, zda příčinou této změny je délka praxe nebo 

zdaje to důsledkem toho, že se stala mámou. 

Jana dále hovoří o tom, kde, jak a v čem se to ve škole projevilo: „Třeba v tom, 

že jsem jim nedokázala rozdělit práci, když bylo ňáký, jako takový úkony při pomáhání 

něčeho, jo. Radši jsem si všechno udělala sama, co jsem potřebovala v tý třídě, takový to 

mimo výuku, že jsem prostě nedokázala tady to, to organizování. A v tom jsem prostě 

získala asi z domova, prostě možná jo možná díky těm dětem svejm. " 
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Z toho co zde zaznělo, vidíme u Jany určitý posun ve školní práci, který nastal, 

jak se Jana domnívá, díky vlastním dětem a je hodnocen kladně. Dokud nebyla mámou, 

nezapojovala své žáky do žádných úkolů, které se týkaly určité pomoci ve třídě, jež 

nesouvisely přímo s výukou. Raději si takovou práci udělala sama. Důvodem mohl být 

nedostatek vlastních zkušeností z osobního života. Ty získala až s vlastními dětmi. Tato 

zkušenost jí pomohla v lepší komunikaci s žáky ohledně organizace a rozdělování 

povinností ve škole, což dříve neuměla. 

Ještě se zde nabízí domněnka, že jako svobodná nebo i vdaná, ale bezdětná, 

měla více času a tudíž takovou pomoc ani nepotřebovala. Domnívám se však, že pro 

žáky samotné je přínosem, pokud se nějakým způsobem mohou podílet na zvelebování 

své třídy a jakkoli tak pomoci své učitelce. Tím se může vyvíjet jejich vztah ke škole i 

vztahy mezi žáky samotnými a také mezi žáky a učitelem pozitivním směrem. 

Jana se změnila i v chování ke svým žákům: „Dřívjsem byla taková moc hodná. 

Myslím, že teď jsem víc přísnější. " 

K tomuto vývoji pravděpodobně přispěla i zkušenost z osobního života při 

výchově vlastních dětí. 

Jak Jana dodává: „ Rodiče by taky měli bejt hodný a přísný, že jo. " 

Jana tedy dospěla k názoru, že být jenom hodná ve výchově dětí nestačí, ať už 

vlastních nebo těch školních a určitá dávka přísnosti pro správný vývoj je důležitá. 

Avšak je možné, že se tato změna v přístupu k žákům vyvíjela postupem času, 

během učitelské praxe, kdy získávala stále více zkušeností. 

I Jana se domnívá, že důsledkem její osobní změny je práce samotná: „Já si 

myslim, že mě to hodně změnilo. Já jsem fakt byla taková měkká moc. Důležitý je, jak se 

člověk naučí jednat s dětma a s lidma. Někdo to má, ale v sobě, ale já si myslim, že jsem 

to v sobě tak jako neměla úplně. Že mě to trošku votesalo ta práce. " 

Z toho co tu zaznělo usuzuji, že změnu v přístupu k žákům zapříčinila, jak 

výchova vlastních dětí, tak délka její praxe. Domnívám se, že tato změna je pro žáky 

přínosem. 

Také to, že je Jana mámou oceňuje i v komunikaci s žáky při řešení jejich 

problémů: „ Vonijsou chvíle, kdy se seperou, ale pak začnou, třeba jeden brečí. A vim, 

že jako je to prostě takovej prostě kluk neklidnej, že to s dětma neumí, že. je takovej 
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individualistei, ale je ti ho potom jako líto, no. Myslím, že jo, že mám takovej někdy 

maminkovskej přístup v některejch situacích. " 

Jana se tedy snaží být v určitých chvílích pro své žáky nejen učitelkou, ale také 

trochu mámou. Považuji to za její přednost, protože její žáci jsou pořád ještě malé děti. 

Některé situace pro ně mohou být velmi náročné, nedokážou je adekvátně zvládnout, a 

potom potřebují někoho, kdo je „uchlácholí." Nabízí se otázka, zda učitelka, která 

nemá vlastní děti, má v danou chvíli potřebnou míru empatie. 

Jana dále hovořila o tom, jak a jaké problémy řeší ve své třídě a v těchto 

situacích je především učitelka. 

J: „Jednou jsme tam řešili ňák jako šikanu. Tam něco bylo, že obtěžovali holčičku, 

ňák jí zlobili kluci. Tak to jsem si pozvala rodiče a řešili jsme to i v ředitelně. Pak 

některý dostali ňáký teda výchovný vopatření. Víš, voni se j í posmívali, zlobili jí, brali 

jí tašku. Kvůli té tašce sej í smáli. Voni v tom neviděli nic jako závadnýho. No, ale když 

se to vopakovalo, tak vona se pak už bála jít do školy. Já jsem viděla, že se jí jako 

smějou, že má tu tašku. A nebo, že najednou byla někde jinde, jo o hodinu, tam tak jako 

putovala. Tak to jsem se zlobila, ale že jdou ještě ze školy, a že jí tam obklopí, tak to 

jsem prostě nevěděla. Tak to potom jsem se na ně hrozně zlobila a dostali ňáký 

napomenutí a důtky. A pak byl pokoj, prostě muselo se ukázat, že to nesmí dělat." 

Jak je vidět, již učitel ve třetí třídě základní školy se může dostat do situace, kdy 

musí řešit závažnější incident. Domnívám se, a vyplývá to i z toho co Jana uvádí, že 

v takovýchto případech je potrestání žáků důležité. Nejen pro viníky samotné, aby si 

uvědomili, že to co udělali není správné a věděli, že jsou zodpovědní za své činy a 

ponesou za ně následky. Také je to poučení a varování pro ostatní žáky, o tom, co je a 

není správné. A že přestupek se neobejde bez trestu. Ale i ti, kterým bylo ublíženo vidí, 

že mají zastání. 

Dále mě zajímalo zda Jana sama dává dětem poznámky nebo tresty a za jaké 

přestupky. 

J: „ Poznámky dávám, když se třeba něco stane, když někdo se strčí a zlomí si ruku 

druhej. Tak to napíšu. Nebo třeba, když přijde pozdě do školy, aby to prostě rodiče 

věděli. Já mám takový vzkazníčky, jo to jsou notýsky a já píšu prostě přesně, jako co 

bylo. Když třeba někdo někomu podtrhne židli jenom proto, že si sednul někam třeba 
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před výtvarkou, když se můžou stěhovat. To mně přijde prostě surovost, tak to prostě 

napíšu." 

Z uvedené interpretace, je možné udělat si celkem přesný obrázek o různých 

situacích ve třídě, které Jana jako pedagožka nemůže přejít bez povšimnutí a musí je 

nějak řešit. Především jde o situace, když žák ublíží druhému. Z příkladů, které Jana 

nastínila, je možné se domnívat, že pokud již napíše poznámku jde o vážnější přestupek 

a nejen o pouhé pošťuchování mezi žáky. Poznámky nepíše do žákovské knížky, ale do 

notýsku kde rodičům detailněji popíše co se stalo. 

J: „Jako píšu to do notýsku, nepíšu to do žákovský, protože prostě mně to přijde, 

jako, že si sdělujeme, co teda dělal ve škole ten den." 

K poznámkám samotným ještě Jana dodává: „Já jsem poznámky nepsala jo, 

vůbec. A pak jsem prostě navrhla ňáký napomenutí a rodiče se divili a já jsem prostě 

říkala: „ No, ale poznámky já je prostě nechci psát. Já někde nebudu trapně rozepisovat 

prostě, prostě co dělá. " A voni řekli, že nevěděli, že zlobí, že kdyby mu domluvili, že by 

to určitě zabralo. Takže jsem je začala psát, protože voni to i ty rodiče chtěj. Prostě, 

protože musí vědět, co se tam děje. " 

Z doložené citace vidíme změnu v názoru na psaní poznámek. Dříve je Jana 

nepsala, pravděpodobně jí to přišlo nedůstojné. Když však chtěla jednomu ze svých 

žáků navrhnout napomenutí, rodiče tuto skutečnost nesli nelibě, poněvadž o ničem 

nevěděli. Janě bylo vytýkáno, že rodiče nijak o ničem neinformovala. Ujistili jí, že 

chtějí vědět o tom, když jejich dítě ve škole něco provede, aby mu mohli domluvit a 

předejít tak přísnějším sankcím. Po tomto incidentu Jana změnila názor, co se týče 

psaní poznámek a uznala, že by rodiče měla informovat, pokud se jejich dítě dopustí ve 

škole nějakého přestupku. Zvláště, když to rodiče sami vyžadují. 

Navzdory uznání Jana říká: „ Takže začlajsemje psát, ale jako nerada je píšu. " 

Možná, že proto píše tyto poznámky do notýsku a ne do žákovské knížky, kde lépe 

dopodrobna popíše celou situaci a chápe to jako sdělení a ne poznámku. 

Zajímalo mě, zda sejí psaní poznámek osvědčilo a zda to na děti zabírá. 

J: „No, jak na koho. Většinou si myslim, že to zabírá. Že jim doma domluví, jako 

voni ty rodiče teda musím zaklepat. Že jako spolupracujou se mnou. Ale třeba v jinejch 

třídách to tak není, jo. Někde maminka řekne, no von je takovej divokej a tim to zhasne. " 
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Z interpretace se domnívám, že aby psaní poznámek mělo smysl, záleží 

především na postoji rodičů k tomuto sdělení. Jestliže sdělení berou vážně a jako fakt 

toho, že se jejich dítě dopustilo ve škole nějakého přestupku. Promluví si společně a 

vysvětlí mu, že jeho jednání nebylo správné. A aby se podobnému incidentu příště 

vyvarovalo. Tak to jistě své opodstatnění má. Ale zda nad takovým zápisem pouze 

mávnou rukou, valnou odezvu to asi mít nebude. A především dotyčný žák se bude 

domnívat, že asi nic tak špatného neprovedlo. A jeho přestupky se pak mohou opakovat 

a jejich míra narůstat. A jejich závažnost může být postupem času mnohem vyšší. 

Jana má v tomto případě pozitivní zkušenost s rodiči. A psaní poznámek nijak 

nenarušilo komunikaci mezi ní a rodiči. Právě naopak na jejich spolupráci v těchto 

věcech si nemůže stěžovat. Ale dle sdělení některých kolegyň, si uvědomuje, že to tak 

vždy být nemusí. A proto oceňuje, že s ní rodiče spolupracují a váží si toho. 

Samozřejmě jsou i děti, které ani nepotřebují domluvu od rodičů a samotná 

poznámka, je pro ně dostatečným trestem a ponaučením o tom, že jejich chování asi 

nebylo správné. 

Jak bylo výše uvedeno, Jana nezapisuje dětem do notýsku, pouze když udělají 

přestupek. Ale i když přijdou pozdě na vyučování, důvodem tohoto sdělení rodičům je, 

aby měli přehled o svém dítěti. 

Pokud jde o běžné šarvátky mezi dětmi, ty se Jana snaží vyřešit na místě, př. 

„Tři kluci zlobili holčičku, ne dva ji zlobili a tři jí šli nápomoc. A voni ti co si začali, tak 

se cejtili bejt jako ukřivděný, že byli jako v přesile na ně, ti kluci tamty. Tak jsem jim 

říkala: „ Ale, že vy jste si začali, že jí tady zlobíte, že brečí, tak to vám nepřijde vůbec 

jako divný. " No tak jako jenom takový, že to na místě vyřešíme a voni řekli, že daj 

pokoj. " 
Z uvedeného příkladu vidíme, že takové to „dětskézlobení" řeší Jana domluvou. 

A nezatěžuje tím rodiče. 

Za méně závažné prohřešky dává Jana žákům ve své třídě tresty. 

J: Když se nepřipravuje na hodinu a už nic jako nepomáhá, fakt tam nic nemá, 

jo. Tak musí to třeba napsat, ale vono se to nemá. Třeba desetkrát napiš: „Na hodinu se 

připravujii včas. " Takže používám to. Ale to teda zabírá, protože voni pak už nechtěj 

psát, že jo. Ale jako nemá se to. Tady ty nesmyslný tresty se nemaj dávat, přestože jako 

fungujou. " 
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Jana používá na žáky, kteří nemají opakovaně ve vyučování na lavici 

připravené pomůcky, opisování věty. Tu pak musí doma za trest několikrát opsat. I když 

si je Jana vědoma, že by takovéto druhy trestů žákům dávat neměla. Přesto je používá, 

poněvadž se jí tento způsob osvědčil. A žáci si tak napříště dají větší pozor, aby 

nemuseli psát zbytečně úkol navíc. 

Jak je vidět problémy, které Jana ve své třídě řeší jsou velmi různorodé. Podle 

závažnosti se k nim staví. Pokud žák opakovaně ubližuje druhému a hraničí to téměř se 

šikanou, řeší tyto přestupky s vedením školy. A postih takového žáka je dle uvážení 

ředitele. Když jde o problém např. někdo něco rozbije, nebo někoho zraní, napíše 

poznámku a sdělí tak tuto informaci rodičům. Jestliže Jana vidí, že situace není nijak 

vážná a postačí domluva, vyřeší problém na místě. A na žáky, kteří nemají připravené 

věci na vyučování, má vyzkoušeno, že platí úkol na víc v podobě opisování věty. 

K těmto formám řešení problémů, pravděpodobně došla během své učitelské praxe a 

zkušenosti, že právě toto řešení je to správné. 

Myslím si, že by bylo dobré ještě se zmínit o tom jaké má Jana jako učitelka 

požadavky na rodiče a zda sama Jana jako matka tyto požadavky také plní. 

J: „No, třeba rodiče musí vomlovat děti, když třeba chybí, že jo. Tak, když to 

neudělaj, tak mě to hrozně jako štve, jo že je neomluví. A když já bych zapomněla, tak by 

mě to strašně jako taky mrzelo, když bych Terezu neomluvila. Takže se snažím to 

dodržovat. Alespoň napíšu esemesku. A štve mě to víc, když je ta máma učitelka. Tak mě 

to stašně prostě zlobí, že jí potkám, jdem po městě, vona mě nemůže zastavit, že kluk je 

nemocnej. Jo teď je prostě čtrnáct dní, já vůbec nevim, co s nim je. Kdyby tam neměl 

bráchu a já se ho nešla zeptat, tak nikdo prostě neřekne. " 

Z toho co zde zaznělo z požadavků na rodiče, si Jana velice zakládá a od rodičů 

především vyžaduje, aby omlouvali svého potomka pokud z nějakého důvodu nemůže 

být přítomen ve škole. 
A sama jako matka se snaží tento požadavek dodržovat. A to minimálně ve 

formě poslání zprávy na mobilní telefon. Jestliže by na omluvu zapomněla, brala by to 

jako určité selhání svých povinností rodiče. 

Způsobem jakým Jana situaci líčí, bere tento prohřešek opravdu vážně, proto u 

ni vzbuzuje pohoršení, když rodičem neomluveného žáka je také učitelka. Protože 

učitelka by přeci měla vědět co se sluší a patří. A své dítě ve škole omluvit. A ne, aby 
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Jana z pozice učitelky musela vyhledat ve škole sourozence, pokud se chce dozvědět 

příčinu žákovi nepřítomnosti. 

V souvislosti s požadavky Jana ještě dodala: „Já toho až tak po nich moc nechci 

po těch rodičích. Ani jim řikam, že si myslim, že se s nima nemusí učit. Jenom třeba, 

když jsou nemocný. Nebo ty úkoly vždycky přinesou, že vidí, že se zas učíme něco jinýho. 

Proto třeba ty úkoly dávám, aby viděli, že už jsme se něco naučili zase novýho. Jo, ale, 

až když už to umí. Ne, aby se to s nima učili doma. Prostě chci, aby už to uměli. Pak ten 

úkol dostanou. Takže třeba vyžaduju to vomlouvání a sama se to snažím, taky 

dodržovat. Jako styděla bych se, kdybych to neudělala. Jinak třeba po nich chci, aby 

měli novej sešit, když ho popíšou a tak. " 

Jana opravdu příliš velké nároky na rodiče nemá. Chce po nich např., aby 

zakoupili sešit, když ho žák popíše. Opět zde Jana neopomněla podotknout omlouvání, 

jak ze strany rodičů tak ze své strany. Tento požadavek opravdu preferuje. 

Zajímavé je co Jana říká o úkolech a o věnování se domácí přípravě ze strany 

rodičů. Jana zadává žákům úkol až tehdy, když je látka probraná a je přesvědčena, že 

tomu rozumějí. Protože Jana v roli učitele je od toho, aby žáky naučila a ne rodič. Rodič 

má pravděpodobně pouze dohlížet a být svědkem toho co už dítě umí. V tomto směru 

nechce, aby její práci za ni museli dělat rodiče. Pouze v případě, když je žák nemocen a 

je potřeba, aby si zameškanou látku doplnil a doučil. 

Učitelka v roli matky 

Tak jak může ženu ovlivnit mateřství v její práci, domnívám se, že tomu může 

být i naopak. Tedy, že povolání může určitým způsobem ovlivňovat ženu v roli matky a 

také i rodinu samotnou. Pravděpodobně také záleží na druhu povolání. Domnívám se, že 

učitelství je právě jedním z nich. Pro každou ženu je jistě obtížné dokázat skloubit práci 

a rodinu a nemít výčitky svědomí, že pro jedno zanedbává druhé nebo naopak. Také 

pokud je povoláním ženy s dětmi učitelství, hlavní náplní celého dne je učit a 

vychovávat děti, což může být někdy dosti vyčerpávající. 

Zajímalo mě, jak je to u Jany, nakolik její povolání ovlivňuje její roli matky. 
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J: „No, to by spíš řekli jiný viď. Asi doma Honza si myslí, že asi jo. Jsem taková 

jako i doma rázná teď. Ale nevím jako. Já si myslim, že spíš děti z domova mě ovlivnily 

pro tu práci ve škole než obráceně. Protože to jsou moje děti, že jo a k těm se zase 

chovám jinak. " 

Jana si není vědoma nějakého velkého vlivu jejího povolání na rodinu. Tuto 

skutečnost jak říká, by spíše mohli posoudit druzí. 

Její manžel se domnívá, že Janu její práce změnila i v chování doma. 

Pravděpodobně se Jana dnes v určitých situacích doma chová nebo jedná jinak než tomu 

bylo dříve. Je možně, že tuto skutečnost si Jana ani neuvědomuje. Ale její manžel tuto 

změnu zaznamenal. Samozřejmě za touto změnou nemusí být jenom práce. Vždyť 

každý člověk se během svého života mění např. v názorech, v chování to je normální 

lidský vývoj. Faktem však je, že na tento vývoj má vliv i prostředí, ve kterém se člověk 

pohybuje. 

Je zajímavé, že Jana š i je vědoma změn svého chování ve škole jehož důsledkem 

jsou vlastní děti. Ale změny ve svém chování doma, jehož důsledkem by mohla být její 

práce a tudíž i školní děti si vědoma není. Avšak její blízcí tuto změnu registrují. 

Jana se také výše zmínila o rozdílu v chování ke svým a cizím (školním) dětem. 

To ještě dále upřesnila a rozvedla: „Myslim si, že asi ke svejm dětem jsem shovívavější. 

Protože na těch cizích vidim víc ty chyby. Snažím se teda jako jo ňáký zásady, aby byly, 

ale určitě si myslim, že jsem asi shovívavější. " 

Jana se přiznává k rozdílnosti v přístupu mezi vlastními a cizími (školními) 

dětmi. Je samozřejmé, že jako matka má ke svým dětem jiný vztah, který je daleko 

bližší, než k ostatním dětem. V roli matky je více shovívavější a dokáže u nich omluvit 

a nepřipouštět si některé chyby, kterých si je však v roli učitelky u dětí vědoma. Je 

možné říci, že to co odpustí d c e r á m jako matka, neodpustí žákům jako učitelka. 

Následně se budu zabývat jak to probíhá u Jany doma, když se vrátí ze školy, jak 

řeší problémy se svými dětmi a vším co nějak souvisí se školou její dcery Terezky. 

O tom jak to probíhá, když přijde Jana z práce domů, jsem se již zmínila 

v kapitole Zvládání. Když se Jana vrátí domů z práce, necítí se být úplně ve své kůži. 

J: „Jsem podrážděná, když přijdu z práce." Tento stav je způsoben únavou a 

vyčerpaností ze školy. Proto, aby se cítila opět v pohodě, musí si po návratu z práce 

chvíli odpočinout. Odpočinek probíhá většinou způsobem, že si Jana čte noviny a pokud 

71 



je míra únavy vyšší na chvíli si lehne. Po takto strávené chvilce může opět normálně 

fungovat. 

Jestliže si Jana neodpočine, cítí na sobě větší nervozitu. Tento stav se může 

promítnout do jejího chování vůči dětem. Poněvadž ji většinou rozčílí, když na ni mají 

požadavky ihned po návratu domů. 

Z toho co zde zaznělo můžeme konstatovat určitý vliv povolání na chování Jany 

k členům rodiny. 

Když jsem s Janou hovořila na téma, jak řeší problémy ve své třídě, Jana v této 

souvislosti dodala: „ Víš co ta máma by to taky mela, jako řešit tvrdě, když se něco 

stane, že jo. Já jako to taky Madlence neodpustím, když je drzá ne mě nebo se vzteká. To 

prostě dostane na zadek. " 

Jana se domnívá, že je správné, když dítě něco provede, měli by to rodiče nějak 

řešit a dítě nějak potrestat. Neměli by to jen tak přejít. Aby si dítě uvědomilo 

nesprávnost svého chování. 

V důsledku výše zmíněné citace jsem se Jany zeptala, jak tedy řeší problémy ona 

jako matka. 

J: „No, já doma jako nedávám, že bych dala zaracha, ale prostě v tu chvíli. 

Majdu jako musí jít pryč, třeba jí vyženu. Dávám jí najevo, že se zlobím, že mě to mrzí, 

že mě jako zklamala. A vona hrozně vříská, vzteká se. A hrozně jako řve úplně 

hystericky. Dupe tam, mlátí. No a jednou jsem jí řekla, že nebude koukat na večerníčka, 

hele vona prostě byla úplně bez sebe. Tak to na něj nekoukala, ale to prostě ňák to bylo 

to hrozně těžký dodržet. Tak tady to já nedávám takovýhle doma zákazy. Tereza hlavně 

žádný problémy nemá. Ta prostě úplně já nevim, že jí mam. Madlenka s tou je, jako to je 

větší rošťanda. Tak s Madlenkou to řeším na místě. Prostě dostane na zadek. Pak vona 

řve. Pak lam teda, když nepřestává, tak tam jdu. A musím jí říct, co teda udělala vlastně 

a proč teda dostala. Protože vona si myslí, že dostala neprávem. A pak jí řeknu, že mě 

to mrzí, že jí mám ráda, a že teda tohle mně dělat nemůže A vona pak říká, že bude 

hodná, jako slibuje. Ale je fakt, že je taková hodnější. Já si myslím, že to zabírá docela. " 

Pokud nastane situace, že Madlenka (mladší dcera) něco provede nebo se chová 

nevhodným způsobem, Jana jako matka nad vzniklou situací nemávne pouze rukou, ale 

reaguje na ni. Z důvodu, aby si její dcera uvědomila, že to co udělala, nebo tak jak se 

chovala nebylo správné. Protože kdyby Jana na situaci nereagovala, mohla by si její 
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dcera myslet, že to co dělá a jak se chová je v pořádku. A také aby věděla co je dobré a 

co špatné. 

Když se tedy Madlenka např. vzteká dostane od Jany na zadek a musí odejít do 

jiné místnosti, kde by měla přemýšlet nad svým chováním. A také tím, když ji Jana od 

sebe odežene jí dává najevo svoji nelibost a nesouhlas s jejím chováním. Jana po chvíli 

za dcerou přijde a společně si promluví, vysvětlí jí co špatného udělala a proč za to 

dostala. A aby si uvědomila nesprávnost svého chování. Jana, i když se na dceru zlobí, 

nezapomene jí projevit svoji lásku. Janě se tato metoda při řešení výchovných problémů 

osvědčila a její dcera si z toho dokáže vzít ponaučení. 

Jana řeší problém okamžitě na místě. Nepoužívá žádné zákazy, jako je např. 

nekoukat na televizi nebo chodit ven. Důvodem může být pro Janu u takového trestu 

důslednost. Proto takové formy trestů nedává. Pravděpodobně se domnívá, že by asi 

nemělo příliš valný výchovný efekt, udělit trest a po chvíli ho sama zrušit. 

Jana přiznala, že se svou starší dcerou Terezkou žádné problémy nemá: „S tou 

fakt nejsou problémy. Jako to vona. já nevim kdy se učí nezlobí, jo. Vona prostě je 

taková jako hodná. " 

Zajímalo mě však, jak to má Terezka se školou, jak probíhá domácí příprava, 

nakolik se Jana v této oblasti angažuje jako matka nebo i jako učitelka. Zda se třeba 

Jana nějak konfrontuje s její třídní učitelkou. 

J: „No, hlavně taky přijdu ze školy, jsem unavená a nemám vůbec náladu, jako 

Terezku zkoušet z něčeho. Ale taky jsou učitelky, který se učí s dětma. Ale já právě na to 

vůbec nemam sílu už teda. Vona to teda nevyžaduje. Párkrát řekla, ať jí z něčeho 

vyzkouším, to jsem jí řekla prostě ať se to naučí sama a pak jí někdy. Ale jako neučím se 

To bylo, tak že dvakrát do roka. Nebo násobilku, když se učila, tak jsem jí třeba 

toho zkoušela, ale leze mi to teda na nervy, hrozně mě to obtěžuje. Ale diktáty nebo tak 

to jí nedávám. Ale asi je to taky tim, že ona nemá se školou žádný problémy. Ona se 

prostě učí sama. Ale asi kdyby jí to nešlo, tak bych jí pomohla nebo bych jí nutila, aby 

se učila. " 

Z citované výpovědi týkající se pomoci při Terezčině přípravě do školy, 

vystupuje do popředí Janina nevole, se do této oblasti zapojovat. Janinu zmíněnou 

nechuť lze pravděpodobně přičíst jejímu povolání, kde vlastně celý den učí žáky. Proto, 

když přijde unavená ze školy, nechce seji to samé ještě dělat i doma. Jana v tomto 

s ni 

z 
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směru oceňuje Terezčinu samostatnost a zodpovědnost. Navzdory tomu, však při 

požádání o vyzkoušení se Jana snaží Terezce vyhovět. Ale přiznává, že ji to opravdu 

nebaví. 

Jana Terezce s přípravou do školy nepomáhá. Důvodem může být, jak Jana 

udává i Terezěina bezproblémovost se školou. Protože připustila, pokud by to dceři ve 

škole nešlo nebo měla s něčím problém, tak by se snažila jí pomoct. A více by na její 

přípravu dohlížela. 

V souvislosti s tématem Jana ještě dodala: „No, ale s Madlenkou si myslím i 

podle toho, jak třeba ona furt by chtěla psát, tak furt něco jako vopisuje, a když to 

vidim, jak vona jako píše. Když už za pár měsíců půjde do školy. Tak jí udělaní kolečka 

a takový ty vlnky a to je hrozný, jo. Tak si řikam, no to Tereza to měla, jak z písanky. 

Prostě ta by to mohla předepisovat a Madlenka to asi tak mít nebude. Tak asi se s ní 

budu muset učit. No, ale jako já nevim, no. Já na to fakt už nemam sílu. V tý škole se 

člověk furt jako dělá, že je, jako snaží se bejt trpělivej na ty děti a doma já se hned 

rozzlobím. Když něco není tam, tak si prostě neberu servítky. " 

Mladší dceru Jany Madlenku čeká od letošního září nástup do školy. Tento fakt 

a Madlenčiny výkony při pokusech opisování předepsaných vzorů, vzbuzují u Jany 

obavu, že v tomto případě se domácí příprava do školy bez její pomoci neobejde. Jana si 

však není jistá, zda tuto pomoc dobře zvládne. Jana se domnívá, že díky své práci, kde 

musí být především trpělivá ke svým žákům a vyčerpanosti ze školy, ji nezbude 

dostatečné množství energie a trpělivosti pro její dceru. 

Je zajímavé, že si zde Jana vůbec nepřipouští výhodu svého povolání oproti 

ostatním rodičům. Vždyť jako pro učitelku by měla být pro ni pomoc s domácí 

přípravou do školy mnohem snazší a jednodušší. Protože díky svému vzdělání, 

vědomostem a zkušenostem ze školy ví, jak se co má správně učit. 

Jana připustila možnost, že až Madlenka začne chodit do školy, bude její výkony 

pravděpodobně srovnávat s Terezkou (její starší dcerou). Což by mohla Madlenka 

špatně nést, pokud by jí to ve škole nešlo tak dobře jako Terezce a dávala by jí její 

sestru za vzor. Což by mohlo mít negativní dopad na jejich vztah i narušit její vztah ke 

škole vůbec. 

K tématu srovnávání jsme se dostali přes můj dotaz. Domnívám se totiž, že 

většina rodičů, co se týká školních výkonů, se neubrání srovnávání či porovnávání 
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svého dítěte s jeho spolužáky. Je možné, že srovnávání s ostatními spolužáky rodičům 

pomáhá, udělat si představu o tom, jak si jeho potomek stojí mezi ostatními ve třídě, 

pokud jde o školní výkony a znalosti, na jaké příčce pomyslného žebříku sestaveného ze 

spolužáků se asi tak pohybuje. Protože, to může ovlivnit rodičův názor na známku 

např. z písemky, jestliže hodnota známky bude patřit mezi ty horší, ale spolužáci, kteří 

jsou na pomyslném žebříčku výš a jejich výsledky jsou také špatné, bude jejich pohled 

na výkon určitě jiný, než když by u spolužáků, kteří jsou na pomyslném žebříčku níž 

byly výsledky lepší. 

Jany jsem se zeptala jestli Terezku srovnává se spolužáky a nebo pro srovnání 

své práce se svými žáky. 

J: „No, třeba jako pozoruju co berou, když zrovna jsou v tý pátý třídě berou, jak 

dlouhý výpisky si píšou a tak. Takže jako to sleduju. I jsem si třeba sešity ňáký její 

schovala, ale nikdy jsem to nepoužila. To vždycky si řikam, to si schovám, to vypadá 

dobře, ale pak si na to nevzpomenu. A stejně to dělám pak jinak třeba. Ale 

s kamarádkama jí nesrovnávám, já vůbec nevím, jak ty kamarádky na tom jsou, ona 

nikdy nic neřiká, co by kdo měl za známky. Já se vždycky akorát divím, co to nosí, jako, 

že jí vůbec nevidím, že by se učila. " 

Jana tedy patří mezi skupinu rodičů, kteří své dítě se spolužáky nesrovnávají. 

Faktem může být, že Jana ani nemá důvod Terezku srovnávat, pro její vynikající školní 

výsledky. Jana se na školní výkony a výsledky spolužáků Terezky neptá a Terezka sama 

o nich sama nehovoří. 

To co však Jana srovnává je učivo. Protože sama učí třetí až pátý ročník, měla 

možnost za poslední roky porovnávat svoji práci s tím co a jak se učila Terezka. Jana 

z profesionálního hlediska sleduje a zajímá se, co v tom či onom vyučujícím předmětu 

probírají, jak mají zhotovené zápisy. Občas si některé Terezčiny sešity ponechá pro 

inspiraci, ale přiznává, že z toho nic nepoužije, protože na to pozapomene. 

Jana v souvislosti s tématem dále hovořila jaký má názor na třídní učitelku 

Terezky a co Jana jako učitelka třeba dělá jinak. 

j . já si myslim, že je taková náročná, co se týče vědomostí, když vidim třeba ty 

výpisky. Tak se mi zdá, že toho hodně musí napsat. Ale třeba se mi líbí ty úkoly co jim 

dává ňáký. Teďko zrovna maj psát ňákej referát, hodně dělaj referáty. Třeba tuhle 

přišla ze školy, že jdou každou hodinu na něco jinýho, a že maj mít ředkvičky, sýr. A to 
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jsem se teda rozzlobila, řikam: „No, jak můžou ve čtvrtek říct, že maj mít v pátek 

ředkvičky. " Tak jsem jí řekla ať si je jde koupit. Pak mi volala, že nikde ředkvičky 

nemaj. Tak přišla domu, tak jsem jí dala pažitku. Takže to jsem byla rozčilená na ty 

učitele. Vona je taková, že třeba jí rozhodí, když je nemocná, že zamešká. Vono jí pak 

vadí, že musí všechno dopisovat. A to já třeba dětem nedávám. Takže mě to zase 

ovlivňuje, že když vidim, že zamešká. Třeba voni se mě zeptaj, ty rodiče třeba přijdou 

pro úkoly. Tak já jim řeknu, co asi tak budem dělat, a že to nemusí všechno psát ty 

cvičení. Takže, když je nemocnej, má horečku, tak nemůže nic psát. A taky je nesmysl, 

aby dopisoval třeba deset stránek, že jo něčeho. Takže se snažím, to jako spíš chápat, že 

jsou ty děti nemocný, že to nemůžou všechno mít. Tak jenom co je nutný. Jinak si, ale 

myslím, že toho dělá pro ty děti třeba víc než já. Jezdí s nima na školu v přírodě, to já 

bych nikdy nejela. Někam na noc prostě to musí bejt nevyspalá potom. " 

Jana jako matka má vůči Terezčinč učitelce určité výhrady. Nelíbí sejí , když má 

na žáky požadavky a neřekne jim to včas, aby měli dostatek času požadované věci si 

opatřit. 

Jana také příliš nechápe proč, když je dcera nemocná musí dopisovat úplně 

všechno co zameškala. Tento fakt ovlivňuje Janu i jako učitelku. Protože pokud někdo 

z jejich žáků onemocní nemusí dopisovat vše co zameškal. Když rodiče přijdou do 

školy dítě omluvit a pozeptat se co si má jejich dítě doplnit. Jana jim ukáže jakou látku 

budou probírat a pouze co nej nutnějšího si má zapsat do sešitů. Pravděpodobně i z 

vlastní rodičovské zkušenosti, ji přijde nelogické, když je dítě nemocné a má horečky, 

aby dopisovalo vše, co dělají ostatní děti ve škole. A proto sama jako učitelka má vůči 

těmto věcem pochopení. 

Jana se také domnívá, že má na žáky vyšší požadavky co se týče vědomostí i 

obsáhlostí zápisů z vyučovacích předmětů. Tento fakt si myslím může být pro žáky i 

přínosem. 

Je však i několik věcí, které se Janě na její práci líbí a dokonce ji obdivuje. Také 

se domnívá, že toho dělá pro žáky daleko víc než Jana. Jana obdivuje na ni její 

odhodlanost jet se třídou na školu v přírodě. Protože je jistě veliká zodpovědnost, strávit 

s třiceti dětmi týden někde v přírodě. Jana přiznává, že ona by nikdy nejela se svými 

žáky na výlet, kdy by je musela hlídat i přes noc, Pravděpodobně má strach a obavy co 

všechno by se mohlo přihodit. 
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Janě se líbí některé úkoly, které žákům zadává formou referátů. Tento styl úkolu 

se zdá Janě zajímavý. Pro žáky je pravděpodobně mnohem větším přínosem, když si 

musí sami sehnat materiál na dané téma, než pouze něco napsat či opsat. Vypracování 

takového referátu jistě zabere více času a úsilí. Avšak pocit z toho, že dokážou něco 

úplně sami, může mít kladný vliv i na jejich sebevědomí. Žáci se tak mohou učit 

samostatnosti a trpělivosti a vytrvalosti. To jim může pomoci i při učení ve vyšších 

ročnících. 

Jana se v rozhovoru zmínila o propojení jejich dvou rolí matky a učitelky. 

Uvědomuje si, že v některé situaci je pro její děti dobré, když je mámou a zároveň 

učitelkou. 

J: „ Třeba když Terezka dlouho chyběla, tak potom jsem jí řekla, jak se to má lip 

jako naučit efektivnějš. Nebo, že bych jí to mohla vysvětlit. Třeba něco jí nešlo, ňáký 

dělení jí nešlo. Tak to tam furt počítala, ale tam třeba se spletla v ňákym a už to měla 

špatně, v ňákym jednom vynásobení nebo vydělení. Takže jako jí můžu vysvětlit něco, 

jak na to. Nebo, že člověk zná ten pravopis. Já vidím, že děti mi nosí s chybama úkoly. A 

já řikam: „ Vždyť to víš, že je to měkký i. " On říká: „ Já jsem to mamince řikal a vona 

říkala, že je to tvrdý. " Jo prostě to neznaj ty lidi, to nepoužívaj. Nepíšou, tak to neumí. 

Takže v tom je třeba výhoda, že to tý Terezce můžu říct. " 

Jak vyplývá z citace jsou to především situace spojené se školou. Například jak 

Jana uvedla, pokud je Terezka nemocná, má oproti jiným žákům výhodu, protože díky 

tomu, že je její maminka učitelka, může jí zameškanou látku vysvětlit tak, jako by ve 

škole byla. A poradí jí jak správně se to má naučit. A nebo, když ve škole probírají 

učivo a Terezka tomu nerozumí nebo si neví rady s domácím úkolem, Jana jako 

učitelka ví, jak jí to správně vysvětlit, aby to pochopila. Sama totiž ze své pedagogické 

praxe zná případy, že ne každý rodič pokud není učitel umí vždy svému dítěti v těchto 

věcech pomoci. 
Jana také zmiňuje, že někdy dojde doma k situacím, kdy propojení jejich dvou 

rolí by se dalo chápat i negativně. 
J- No Terezka si myslí, že jako si vylejvam doma vztek. To jednou i napsala ve 

škole. Měli ňákou shlovku, tak napsala, že jsem nervózní, aporom, že voni to vodnesou. 

Jo, ale jako já si toho nejsem až tak vědoma, Prostě doma víc vyletím. Tak já nevim, 

jestli to má každej u k a ž d ý práce. " 
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Jana zde předkládá příklad, z kterého je patrné, že její dcera přisuzuje Janinu 

nervozitu, která se odráží v jejím chování vůči ní, jejímu povolání. Pravděpodobně se 

domnívá, kdyby Jana vykonávala jiné povolání, bylo by Janino jednání v některých 

situací méně vyostřené. Jana si takové chování příliš neuvědomuje. Avšak polemizuje 

nad možností, že jsou situace, ve kterých se neovládne a „ vyletí. " Zda by to mu bylo 

jinak, kdyby byla v jiném zaměstnání je otázkou. 

Jana je učitelkou na 2. ZŠ, Terezka navštěvuje 3. ZŠ, zajímalo mě zda Jana při 

nástupu Terezky do školy neuvažovala (nepřemýšlela) nad otázkou zapsat dceru na 

školu, na které učí. 

J: „Ne, já vidim, jak ty kolegyně hned řikaj, jak tvoje dítě co provedlo a tak. 

Takže hned tě referujou. Což by mě votravovalo. A taky prostě i já sama vidim, že na 

učitelský dítě mám větší požadavky. Prostě mně vadí, když je to dítě kolegyně a 

nepozdraví, jo, nemá věci vpořádku, prostě mně to vadí. A jako řikam si: „ No máma 

učitelka a von na hlavě má čepici a ani nepozdraví. Prostě jsem kritičtější k těm dětem. 

Takže já bych jí tam nechtěla z tohohle důvodu. " 

Jana nad možností dát dceru na stejnou školu, na které ona sama učí nikdy 

neuvažovala. Je možné, že od této skutečnosti ji mohli zrazovat negativní zkušenosti 

kolegyň, které měly své dítě na stejné škole kde samy působily. A také i Jana mohla být 

například přítomna situaci, kdy kolegyně učitelka si stěžovala kolegyni matce na její 

dítě a to i v přítomnosti jiných učitelek. A nebo učitelka si na dítě kolegyně stěžovala a 

pomlouvala jej v nepřítomnosti jeho matky. 

Takovéto situace nejenže mohou být pro matku nepříjemné, ale mohou narušit i 

vztahy mezi jednotlivými učitelkami. A Jana sama přiznává, že různé reference o její 

dceři ze strany kolegyň, by jí určitě vadily. Jana také ze své zkušenosti ví, že k dětem 

kolegyň se chová jinak než k ostatním žákům. K takovému žákovi, jak Jana uvádí, je 

daleko více náročnější. 

Já jsem se však vždycky domnívala, že pokud má učitelka ve třídě dítě jiné 

učitelky (kolegyně) spíše mu nadržuje. 

Jana mi na to odpověděla následovně: „No, víš co když je to dítě protivný. Tak 

jako mu těžko budeš nadržovat. To spíš mám na něj ještě větší vztek než na jiný dítě, 

který je protivný. Já spíš jako jsem na ně náročnější. Taky je tam třeba holčička, 

kolegyně dcera. Jenže ta nemá problémy, jako je slušná. Takže možná k týhle jo, k tý 
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jsem shovívavější. Takže, když je hodná, tak jsem k ní shovívavější, a když zlobí tak 

naopak. Tak vím, že to není dobře. Prostě vadí mně, když je tam třeba vnuk kolegyně a 

je to prostě prvít, nepozdraví a je drzej. A vona pak tam přijde moje holka za mnou, 

nepozdraví a hned vona mi to řekne. A to tam ani nechodí do školy. Takže já si myslim, 

že to nedělá dobrotu. Víš kdyby tam chodila do školy, že bych furt slyšela, co udělala 

špatně. Protože každej prostě je zaujatej proti těm dětem. A to by mně teda vadilo. 

Hlavně bych to denně slyšela co prováděli a tak. " 

Z toho co zde zaznělo, by bylo možné konstatovat, že pokud dítě navštěvuje 

stejnou školu, na které učí jeho matka, může to mít pro něj negativní dopad. A asi to 

bude mít ve škole v určitých situacích mnohem těžší a složitější než jeho spolužáci. 

Vždyť i Jana připouští své neobjektivní chování vůči takovýmto žákům. Když takový 

žák zlobí, je na něj přísnější, a když je hodný, je na něj milejší než na ostatní žáky. Což 

však by tak být nemělo. 

Jana sama uvedla příklad, jak jí nebylo moc příjemné, když jí její kolegyně 

vytkla, že ji její dcera nepozdravila. Shodou okolností š i j i stěžovala kolegyně a jejího 

vnuka Jana má ve třídě. A takováto situace může mít za následek Janino negativní 

chování k tomuto žákovi. 

Jana ještě k danému tématu dodala, že ona osobně nikdy nic kolegyním o jejich 

dětech neříká, protože ví, že je jim to nepříjemné. A vlastně každý jiný běžný rodič 

neslyší denně stížnosti na své dítě. 

Jana se domnívá, že když dítě i rodič jsou na jedné škole je to nevýhoda. A 

pokud by Terezka chodila na stejnou školu, na které učí, neustále by byla informována 

o tom, co její dcera provedla, jaká je, jak se chová. A to by nebylo dobré ani pro Janu 

ani pro její dceru. 

Bilance 

V době kdy Jana studovala střední ekonomickou školu, si uvědomila, že práce 

sekretářky nebude asi úplně to pravé, co by chtěla v životě dělat. Proto se rozhodla pro 

pedagogickou fakultu a práci učitelky na prvním stupni. 
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Proto mě docela pobavilo, když jsem se Jany zeptala jestli by se znova rozhodla 

pro práci učitelky a ona odpověděla, že si kolikrát říká, že by sej í třeba líbilo dělat ve 

škole sekretářku. 

Když jsem se Jany zeptala, kdyby se teď mohla znova rozhodnout, zda by si opět 

vybrala povolání učitelky, odpověděla mi následovně. 

J: „Já jsem o tom uvažovala, že třeba až jednou toho budu mít dost, jestli třeba 

budu dělat něco jinýho. Jenomže nevim. Já si kolikrát řikam, já bych tady dělala třeba 

tu sekretářku. Byla bych v tý škole, já bych se jako na všechny usmívala, vyhověla bych 

jim. A nemusela bych řešit ty problémy, protože člověk furt vychovává jenom ty děti. 

Kdybych mohla jenom učit, tak bych si pískala, ale tam furt řešíš ňáký rvačky. Pak jdeš 

s nima na výstavu, voni běží, strkaj se po ulici, to je trapný. Křičej tam třeba.Takfurt je 

musíš zastavovat. Teď musíš před lidma jim domlouvat. Teď na tý výstavě tam zlobily, 

teď se tam honily. Pak se chtěly podepisovat, tam se u toho šťouchaly. Někdo chtěl 

kakat. Čepice sundat, už jí měl zas na hlavě. No to prostě je hrozný. Furt děláš tisíc 

jinejch věcí. Tak já vím, že ta škola je taky výchovný zařízení. Prostě hrozně to zdržuje a 

rozčiluje mě to. To jim ráno řeknu jdeme na výstavu. A těsně před tím než tam jdem, lak 

už se mi tam nechce jít. Protože v šatně se strčí, jo. Toho bolí zub, tak brečí, protože se 

praštil do zubu. To už prostě přeteče pohár trpělivosti. " 

Jana se myšlenkou na změnu povolání už zabývala. Dle toho co zde Jana 

popisuje, důvodem odchodu ze školy by se mohlo stát neustálé řešení výchovných 

problémů s žáky. Na které již podle svých slov, nemá tolik trpělivosti, kolik by bylo 

třeba. Samotná práce se jí, ale líbí. A uvědomuje si, že škola není jen o učení, ale i o 

vychovávání dětí, což nepatří mezi její oblíbené činnosti, avšak přijímá to jako fakt a 

součást školního života. 
Protože jsem z odpovědi měla dojem, že mi Jana na otázku neodpověděla. 

Položila jsem jí o t á z k u ještě jednou. 

J: „No, asi jo. Možná se asi trochu boj im zkusit něco jinýho. Víš co, každej 

nadává na práci, že jo. Ale teď v tuhle chvíli teda musím říct, že jsem teď spokojená. A 

ty děti zlobí, ale právě jsou i chvíle, že někdy jsou i vděčný a roztomilý. Takže někdy to 

má i takovou odezvu. Já mam docela dobrou třídu, vždycky záleží na dětech. Někdo je 

úplně nešťastnej, některý učitelky. My třeba jedem na Hurvínka a voni jsou nadšený a 

někdo vofrňuje, jo. Ale moje děti tam chtěly. V tý třetí třídě jsem si říkala, tak jsou ještě 
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malý, lak tam musíme jet, že jo. Nepojedu s nima příští rok. Nebo jsme jeli na výlet a 

taky prostě všichni byli spokojený, všem se to líbilo. Tak jsou takový vděčný, no. Takže, 

když člověk vidí pak tu kladnou odezvu, tak jako to potěší, no. Tak jako to mně 

vynahradí. Takže mě to baví. Asi jo, asi bych šla do toho znova. Ale kdybych si měla 

vybrat nějakou jinou práci. Tak to už asi úplně něco bez těch dětí. Úplně bez lidí někde 

v archivu prostě zavřená, schovaná úplně jako v klidu. Teď je fakt, že si člověk nepřečte 

přes ten den ani noviny, jo. Sotva za těch deset minut přestávky si uvaříme čaj. Že 

prostě není tam jako v kuse ňáká pauza, během toho třeba na vodpočinek, no. Takže to 

někdy si tak jako řikam, když na to nadávam, že by se mi líbilo někde fakt, jako v tichu, 

v knihovně. Jo nebo prostě někde jako kde se šeptá, protože tady furt vychovávávme, 

křičíme na ty děti, děti křičí. " 

Pokud by se Jana měla rozhodnout dnes, zda učit nebo dělat něco jiného, zvolila 

by učitelství. V současné době je v práci spokojená, jak říká má docela dobrou třídu, 

rodiče s ní spolupracují a s vedením školy a kolegy si rozumí. Pravděpodobně kdyby 

tyto tři aspekty byly negativního charakteru, odpověď Jany by možná byla jiná. 

Jana připouští možnou obavu zkusit něco nového, jiného, neznámého. Možná je 

to proto, že svoji práci zná, má j i vlastně jistou a udělat ten zásadní krok a zkusit něco 

nového, je pro ni těžké. Kdyby si však mohla vybrat, spíš by zvolila nějaké klidnější 

zaměstnání např. v archivu, v knihovně. Práci klidnou, tichou, bez lidí. Kde by si občas 

našla přestávku na šálek čaje a přečtení novin. Kterou ve škole postrádá. 

Nyní je však ráda, kde je, a i když jsou ve škole situace, které pro ni nejsou 

příjemné, je naopak i mnoho takových, které jí ty nepříjemné vynahradí. A ty pak dávají 

její práci pocit smysluplnosti, užitečnosti a potřebnosti. 

Monika D. je učitelkou na prvním stupni na 2. ZŠ v Rakovníku, učí první a 

druhou třídu. Nyní je třídní učitelkou ve druhé třídě. Je vdaná její manžel Petr pracuje na 

čerpací stanici. Má dvě děti. Starší Markétě je osm let a chodí do druhé třídy na 2. ZŠ 

v Rakovníku. Mladšímu Borisovi je pět a navštěvuje jednu ze zdejších mateřských škol. 
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Monika byla ze začátku rozhovoru trochu nervózní, což mohlo způsobit i mluvení 

do diktafonu a také si úplně nebyla jistá v tom, co vše od ní budu chtít, ale během 

povídání z ní nervozita opadla a byla dosti spontánní. 

Moniku znám ze všech dotazovaných učitelek nejméně. Prakticky jsme se 

seznámily nedávno a byla to právě Jana S., která nás seznámila. Takže, když jsem 

přemýšlela s kým budu dané rozhovory uskutečňovat na Moniku jsem ani nepomyslela. 

Bylo to spíše na popud z její strany. Po rozhovoru s ní jsem však byla ráda, že toto přání 

jsem jí umožnila. 

Monika má svoji práci ráda a líbí se jí to co dělá. Svoji práci bere vážně. 

V poslední době ji však tuto skutečnost narušují události ve škole spojené s její dcerou. 

Klady učitelské profese 

Monika na otázku jaké vidí výhody učitelského povolání, odpověděla 

následovně: „ Výhody třeba vtom, že jsme měli psychologii dítěte, to je velká výhoda 

určitě. Taky to vzdělání, to je určitě velká výhoda. " 

Odpověď Moniky mě udivila. Je zajímavé, že se jí při dotazu na výhody 

učitelského povolání, jako první vybavil předmět z vysoké školy a obecně vzdělání 

samotné. 

To, že Monika uvedla mezi klady studium psychologie dítěte, jistě nebylo jen 

tak nějaké plácnutí do větru. Pravděpodobně ze znalostí, které v tomto předmětu 

získala, čerpá v běžném životě. A to jak v pracovním tak i v soukromém. 

Můžeme se domnívat, že Monika tak umí lépe řešit situace nebo problémy s 

dětmi a to jak ve škole tak i doma čehož š i je vědoma. 

Monika dále jmenovala vzdělání, které sice více neupřesnila a nespecifikovala. 

Pravděpodobně však měla na mysli pedagogické vzdělání, jenž je důležité pro její práci 

a možná (jak bude patrné z dalších kapitol) nabyté vědomosti s e j í hodily u vlastních 

dětí při vysvětlování školní látky. 
Monika neopomněla zmínit výhody typické pro učitelskou profesi. 
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M: „ Taky ještě výhodou je ta krátká pracovní doba, protože můžu vyzvednout 

dítě ze školky po obědě a samozřejmě taky prázdniny to je dobrý. " 

Tak jako zatím každá z dotazovaných i Monika považuje za klad učitelství 

prázdniny a pracovní dobu. Je pravdou, že v pracovní době se všechny tak úplně 

neshodly, ale pro Moniku její délka přímé pracovní doby, nebo-li doby nezbytnou pro 

její přítomnost ve škole výhodou je. Protože, jako učitelka první a druhé třídy učí do půl 

dvanácté maximálně občas do půl jedné, může po této době kdykoli odejít domů. Což ji 

velmi vyhovuje, poněvadž její dcera nemusí chodit do družiny, ale může odejít s ní. A 

ještě stihne vyzvednout svého mladšího syna ze školky po obědě a on tak ve školce 

nemusí spát. 

Z Moničina podání je jasné, že se ve škole po vyučování nezdržuje. Proto mě 

zajímalo kde a kdy si dělá přípravu na pracovní dny. 

M: „Doma vopravuju, někdy si dělám ňáký prostě takový ty pomůcky. A to 

dělám většinou až večer, když jdou děti spát. Ale já se snažím si co nejvíc udělat práce 

ve škole mezi přestávkama. " 

Monika pravděpodobně z důvodu, aby měla co nejvíce volného času pro sebe a 

svou rodinu, se snaží ohledně přípravy stihnout toho co nejvíc ve škole o přestávkách. 

Pokud to někdy nestihne a musí si vzít práci domů, zabývá se jí až v době, kdy už děti 

spí. Nejspíš, aby měla klid a mohla se na ni soustředit a patně i proto, že odpoledne chce 

trávit a věnovat se svým dětem a ne opravování sešitů. 

Monika téměř svůj veškerý volný čas zasvěcuje dceři a synovi, proto jsou jistě 

pro ni velkou výhodou již výše zmíněné prázdniny. Mohou tak tento čas pobývat 

společně. 

V rozhovoru Monika hovořila nejen o již popsaných kladech učitelské profese, 

ale i o tom co se j í na její práci líbí: „ Tak určitě je hrozně hezký vztah s těma dětma. To 

prostě takový to, že jsou vděčný, že prostě tě chválí, že tě maj rádi. Že tě řeknou, že by tě 

chtěli mít až do devátý třídy. To je na tom to vopravdu hezký. A vlastně samotná ta 

práce je hezká. Pokud je člověk odpočatej a pokud jako není zrovna červen. Já si 

zakládam na tom, aby v tý třídě bylo hezky. Ne jako, aby to tam bylo ňák vyzdobený, ale 

aby to bylo příjemný. Někomu nejde matematika, ale zas hezky kreslí. Tak ho vyzdvihnu 

v tom kreslení a ukážu třídě, jak se mu to povedlo. " 
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Z toho co Monika řekla, je vidět, že má svou práci ráda. A to hlavně proto, že 

nejen ona dává ze sebe něco svým žákům, ale oni ji to vrací v podobě náklonnosti k ní. 

Z čehož pramení vzájemná důvěra. Děti se tak cítí ve třídě dobře a spokojeně. Pro 

Moniku je důležité, aby se tak ve třídě cítili všichni její žáčci. Proto, když se jednomu 

něco povede tak ho za jeho odvedenou práci pochválí a toho komu se to nepovedlo, ale 

nezapomene pochválit zase jinde. Monika chce, aby nikdo z žáků neměl pocit, že je 

horší nebo lepší než ti druzí. Proto, že jednomu jde nějaký předmět lépe nebo hůř. 

Zápory učitelské profese 

Každé povolání sebou nese kladné i záporné stránky, výjimkou není ani to 

učitelské. Z citace se dozvíme, co považuje Monika za nevýhodu své práce. 

M: „Nevýhoda je, že přijdu domů hodně prostě unavená, už vlastně brzo. Po tý 

mateřský, když jsem začala učit, tak jsem seděla na dvoře, děti si hrály a já odpočívala 

než jsem se dala trošku do ňákýho stavu. V tý škole se to jako zvládne, ale pak, když 

přijdu domu a jsem unavená a podrážděná a reaguju kolikrát tak, že mě to pak mrzí. 

Třeba na Markétu jsem vostřejší, ale vomlouvam sejí. A potom taky já jsem začala učit 

první třídu současně s Markétinou první třídou a vlastně ještě jako něco prostě vyvíjet 

doma takovýho, to mě drtilo. " 

Jako nevýhodu Monika označuje stav, ve kterém se nachází ihned po příchodu 

domů ze školy. Je to pocit únavy, oslabení, vysílení. Tento pocit zažívá nejen dnes po 

několika odučených letech, ale začala jej prožívat již v době návratu do zaměstnání 

z mateřské dovolené. Patrněji tento stav samotnou překvapil a nečekala, že se tak bude 

cítit již záhy po návratu, ale až po delší době. 

Monika, když se vrátila s dětmi domů z práce, potřebovala pár minut pro sebe, 

aby si odpočinula a zregenerovala. Monika nechala chvíli děti hrát si samotné, aby 

v klidu nabrala novou sílu. 
Monika tvrdí, že ve škole tyto pocity nemá, až doma. Kde to má občas bohužel 

negativní dopad na chování k vlastním dětem. Především vůči starší dceři Markétě 

Monika pozoruje, že jsou její reakce způsobené únavou nepřiměřené. Vědoma si však 

svého zkratkovitého výstupu, čehož lituje, se za své nevhodné chování dceři omluví. 
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Za negativní ze svého hlediska považuje období, kdy se vrátila po mateřské zpět 

do práce, nejen z důvodu zvýšené únavy, ale v té samé době začala chodit její dcera 

Markétka do první třídy. Jak vyplývá z citace pro Moniku bylo vysilující, že po výuce 

ve škole, se po příchodu domů musela ještě učit se svou dcerou. Práci, kterou dělala ve 

škole, byla povinna vykonávat i doma. Na což Monika neměla chuť ani náladu. 

Dále Monika uvedla, co se j í konkrétně na učitelské profesi nelíbí, co jí nejvíc 

vadí. 

M: „ Hrozný jsou všechny ty dokumenty, to bazírování na správnosti těch 

dokumentech. Takový ty další vyhlášky co se na nás sypou. Teď ty rámcový vzdělávací 

programy. To je prostě hrozný. Taky teď je takovej velkej tlak na školu prostě, že jo. 

Každá škola chce mít co největší počet žáku. Vlastně všechno je o penězích. A že se žák 

vlastně jako by drží na škole za každou cenu. Takže potom vlastně velice problémoví 

žáci narušuj ou třídy. A taky, že kdokoli si může přijít, může si prostě kritizovat. Může 

mít sebe nehoráznější kritiku a prostě, protože je to rodič, tak ten prostě se musí 

vyslechnout a musí se mu maximálně vyhovět, i když nemá pravdu. " 

Moniku na její práci otravuje vše, co nějak souvisí s papírováním. Vyplňování 

všech dokumentů a to jak se dbá, aby opravdu byly vyplněny tak jak mají být bez 

chyby, jako by to bylo to nej důležitější z učitelské profese. A stále nové vyhlášky, které 

musí znát a řídit se podle nich. A ještě nově vznikající rámcově vzdělávací programy, 

které si každá škola musí vyhotovit sama, tak aby podle nich mohla vzdělávat své žáky. 

Dalo by se říci, že Monice nevyhovuje taková ta práce navíc, kterou musí dělat a 

nemá přímou spojitost s její hlavní náplní povolání, výchovou a výukou žáků. 

Monice ještě vadí, že z důvodu financí, se vedení školy snaží si udržet co nejvíce 

žáků, i těch co by asi patřili spíše do jiné (speciální) školy, a to i za cenu, když vedení 

ví, že jsou to problémoví žáci a budou s nimi potíže. 

S tím patrně může souviset to o čem se Monika zmínila v závěru. Podle slov 

Moniky, když si nějaký rodič přijde stěžovat na pedagoga, vedení školy mu dá za 

pravdu, i když třeba v právu není. Možná s obavy, aby rodič nepřeřadil dítě na jinou 

školu, čímž by ta stávající přišla o peníze. 
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Zvládání 

Monika v předcházející kapitole hovořila o zvýšené únavě, kterou přisuzuje 

svému povolání a jež na sobě pozoruje po příchodu domů. 

Jak je to s myšlenkami? Dokáže se doma odpoutat od své práce a nemyslet na ni 

a odevzdat se pouze rodině? 

M: „ Víš co, já jak učím jenom tu první a druhou třídu, ty malý dětičky. Takže 

v tý třídě ani ňák vážný problémy nejsou, že bych na ně musela myslet i po škole. Ne, že 

bych si na ně vůbec nevzpomněla, ale spíš v tom dobrým. Já je vlastně beru tak jako za 

svoje. Voni jsou ještě takový dobrosrdečný, ještě moc nezlobí. Takže jako doma fakt na 

školu moc nemyslím. Spíš právě teď myslim na tu třídu Markéty a to co se tam děje. " 

Monika si problémy ze školy domů v hlavě nenosí, protože prostě ve své třídě 

žádné tak vážné problémy neřeší, které by jí nutily k tomu, aby na ně myslela i doma. A 

pokud si na svou třídu a na své žáky vzpomene, je to jen v kladném slova smyslu. 

Monika tak nemá žádný důvod proč myslet po práci na práci. 

Pravdou však je, že poslední dobou na školu hodně myslí. Záminku ji k tomu 

dávají události, které se staly ve třídě její dcery a kolegyně Moniky. Protože Markéta 

chodí do stejné školy i stejné budovy, kde učí i Monika. Situace se zde odehrávající 

v poslední době nenechávají Moniku netečnou neboť přímo souvisí s Markétkou. (Více 

se tímto tématem budeme zabývat v kapitole Matka v roli učitelky a učitelka v roli 

matky) 

Matka v roli učitelky 

Jana S. i Jana Š. v rozhovorech uvedly, že role matky měla vliv na změnu 

chování a jednání vůči žákům. Zaznamenala změnu i Monika? 

M: „ Trošičku, trošičku jo. Určitě mě to obohatilo. Třeba jsem před tím 

nepoužívala zdrobněliny, ne že bych s tím dítětem jednala jinak, ale teď vidím, že to ty 

děti maj rádi. To jsem jako vlastně před tím nevěděla. Ale v podstatě se to asi 

nezměnilo, že bych třeba dávala víc úkolů, to ne. " 

I Monika si myslí, že role matky měla vliv na její povolání. Domnívá se, že jí to 

vůči žákům obohatilo. I když si nemyslí, že by dříve nebo potom byla více či méně na 
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žáky přísnější nebo náročnější, třeba co se týká požadavků, úkolů. Ale změnila své 

jednání, díky vlastním dětem si uvědomila, že s dětmi se má mluvit jako s dětmi a ne 

jako s dospělými a je potřeba tomu přizpůsobit i řeč. Proto, když teď mluví s dětmi ve 

škole používá ve své řeči zdrobněliny, které před tím nepoužívala. 

Monika učí žáky v první a druhé třídě. Takhle malí žáci asi ve škole ještě 

nezlobí tak jako třeba žáci na druhém stupni. Určitě, ale i mezi nimi se občas najde 

někdo, jehož chování je potřeba usměrnit a dát mu tak najevo, že takhle se ve škole 

chovat nemůže. Jakým způsobem usměrňuje Monika žáky ve své třídě? Dává tradiční 

poznámky nebo používá nějakou jinou metodu? 

M: „Když dávám poznámky, tak mám razítko, po někom jsem zdědila. Mám 

pochvalu razítko, pak mám razítko pštrosík s hlavou v písku a je tam výtka. Tak to jako, 

to si my slim, že je takový ještě, jo, protože co jako, zvláštní úkol ňákej, jako něco navíc 

psát, to se mi nezdá moc dobrý. Takže většinou dávám to razítko a spíš za to zlobení, ale 

snažim se nedávat to, že by udělal jednu věc a za to šup výtka, to ne. Až když prostě se to 

nahromadí a už si řikam, dělá to třetí hodinu. Dělá schválně něco jinýho, prostě děláme 

nějaký cvičení a on se tam baví nebo prostě ňák to narušuje tu hodinu. " 

Pokud některý z Moničiných žáků ve třídě zlobí, nenapíše mu Monika 

poznámku, ale dostane razítko s obrázkem pštrosíka, pod nímž je písmeny napsané 

slovo výtka. Monika se domnívá, že pro malého žáka je to dostatečné potrestání za jeho 

zlobení. Dávat žákům za nevhodné chování např. tresty v podobě úkolů navíc, ji 

nepřijde jako dobré řešení. Razítko také nepoužívá hned při každém napomenutí, ale až 

tehdy, když žák vyrušuje při vyučování delší dobu a nepřestane ani, když už byl 

Monikou několikrát slovně kárán. 

Monika má ještě jedno razítko. Je to razítko se slovem pochvala. Takže když žák 

zlobí dostane razítko pštrosíka s výtkou, když je hodný dostane razítko s pochvalou. 

Moničina dcera Markétka už chodí druhým rokem do školy, tato skutečnost ji 

umožnila podívat se na školu nejen pohledem učitele, ale i pohledem rodiče. O tom jak 

vnímá školu z pozice rodiče nebo co si myslí např. o požadavcích, které jsou kladeny na 

ni jako na rodiče ze strany dceřiny třídní učitelky se dozvíme v příští kapitole. Nyní se 

podíváme jaké Monika v roli učitelky má požadavky na rodiče svých žáků. 

M: „Snažim se hlavně, aby ty požadavky nebyly přemrštěný. Nelíbí se mi třeba, 

já jsem jako rodič musela podepsat každý písmenko. No to je přeci. Tak ty písmenka zas 
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je toho hodně. Jako snažím se bejt nad věcí. Snažím se z toho nedělat, nebejt šílená 

prostě kantorka zpřehnanýma nárokama. Samozřejmě něco musí bejt. I řád musí bejt. 

Musí bejt omluvy, když dítě chybí. Chci, aby rodiče chodili, když je dítě nemocný, tak 

aby se dostavili pro úkoly. Aby si dítě mohlo doma dopsat, co jsme dělali ve škole. Ne 

třeba všechno, ale aby z části dodělali tu látku. Nemusí dopisovat všechno. Snažim se 

v tom dělat kompromisy. Ve škole se toho píše víc. Ale určitě větší část, aby měli taky. 

No a u těch malejch dětí musí, že jo pořádek v tašce. Takový ta hygiena. Naučit je, voni 

se to všechno učí teprve. Tak ňáký takový ty zásady. Prostě čistotnost. Já nevím, třeba 

chci ubrousek, si nosí z domova na svačinu. Třeba nevyžaduju domácí úkoly, aby byly 

podepsaný. Ale zase vysvětluju, že je dobrý prostě na to dítě, jako dohlídnout. A ty 

základy toho čtení, že se musí doma taky trénovat. Nemusí to bejt denně, ale několikrát 

v týdnu. Takže to se snažim vysvětlovat. " 

Z citace je patrné, že Monika jako učitelka má na rodiče svých žáků běžné nároky. 

Požaduje po rodičích, když jejich dítě onemocní, aby ho omluvili a zašli za ní do školy. 

Kde jim Monika sdělí, co v jakých hodinách probírali a co si má dopsat, aby mohli 

rodiče Moniku částečně zastoupit a učit se s dítětem doma a dohnat tak zameškanou 

látku. 

Protože žáky, které Monika učí jsou ještě malé děti, chce Monika po rodičích, aby 

dohlíželi nebo možná i pomohli svým dětem, když si připravují věci do aktovky, aby 

v ní měly všechno co mají mít, nebyly v ní nějaké zbytečnosti. A aby děti naučili 

základním hygienickým zásadám. 

Co na rozdíl od jiných učitelek po rodičích nevyžaduje, je podepisovat úkoly. 

Monika se domnívá, že na podpisu nezáleží tak jako na tom, aby při psaní domácího 

úkolu na dítě dohlídli a případně pomohli a poradili. A také, aby si několikrát v týdnu 

udělali na dítě čas a trénovali s ním čtení. 

Učitelka v roli matky 

Monika v předešlé kapitole připustila, že role matky změnila, i když ne nějak 

zásadně, ale určitým způsobem ovlivnila její jednání s žáky. 
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V následující kapitole budeme zkoumat jaký dopad, mělo a má povolání učitelky 

na roli matky. 

Položila jsem Monice otázku, jestli si myslí, zda její povolání má vliv na 

výchovu jejích dětí. 

M: „No, trošku asi jo. Třeba, když doma řešíme nějaký výchovný problémy, tak 

se snažim bejt důsledná, snažim se stát si za tím co řeknu. V tomhle jsem nesmlouvavá. " 

Monika se domnívá, že její profese má jistý vliv na výchovu jejích dětí. 

Patrně ze školy jako učitelka ví, že při výuce a výchově žáků je potřeba být důsledná. 

Z tohoto důvodu se snaží být důsledná i ve výchově svých dětí. Když něco řekne tak to 

platí. V tom je nekompromisní. 

Jak tedy Monika jako máma řeší problémy doma se svými dětmi? 

M: „Záleží v jakým jsem stavu, že jo. Tak když jsem utahaná ze školy, tak jsem 

podrážděná, to je asi nepříjemný a může se stát klidně, i že prostě, že mě to pak mrzí. 

Nebo používám lehký fyzický tresty. A zakazuju televizi. Nepřijde mi to ideální, ale co 

jinak. Snažim se bejt důsledná. Aby následoval trest po ňákym větším problému. Moje 

chyba je, že jako dost vomílam. Že prostě udělám jí přednášku, a pak jí to zase ještě 

říkám a Petr pak říká: „Prosím tě už šijí to řekla, tak už toho nech. " Ve mně to pořád 

hlodá. " 

Monika přiznává, že na její reakci při řešení problémů doma má vliv stav, jak se 

v tu chvíli cítí, což je dáno náladou, se kterou přijde ze školy. Pokud je vyčerpaná, je 

více nervózní. S čímž pak souvisí, že její reakce vůči dětem jsou nepřiměřené. Toto své 

neadekvátní jednání si záhy uvědomuje a lituje toho. 

Když její děti doma zlobí, něco vyvedou a Monika usoudí, že je za jejich 

nevhodné chování musí potrestat, aplikuje lehké fyzické tresty, pravděpodobně 

dostanou přes zadek. A nebojím zakáže dívat se na televizi. Tento trest nepovažuje sice 

za úplně ideální, ale patrně se ji osvědčilo, když dětem nedovolí dívat se na oblíbený 

pořad, dají si napříště větší pozor, aby se už podobný trest neopakoval. 

Monika připouští, že v některých situacích dokáže být protivná. Např. když 

Monice něco vadí na její dceři, neřekne jí to jednou, ale připomíná jí to stále do kola. Že 

už i někdy její manžel ji upozorní, aby toho nechala. 

O tom jaké má Monika z pozice učitelky požadavky na rodiče svých žáků jsme 

hovořili v předešlé kapitole. Teď se podíváme jaké jsou kladeny požadavky na Moniku 
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jako rodiče ze strany dceřiny učitelky. A také jak se jako matka angažuje při domácí 

přípravě dcery do školy. 

M: „ Když Markéta nastoupila, musela mít do školy všechno podepsaný včetně 

každý kartičky, každý takový to malinký písmenko. Tak to jsem si uvědomila, jak dělám 

dobře, že to po nich nechci po těch svejch žákach. Taková prostě až jako buzerace. 

Prostě mi musíme do dneška všecko podepisovat. Samozřejmě to nekomentuju, jenom 

prostě skřípám zubama v duchu. A pak ještě vlastně teď jsem si vzpomněla na jednu věc, 

mezi kolegyněmi je zajetý, že prvňák a druhák, vlastně rodič dělá zápis každej den, že 

dítě četlo doma. Já prostě jsem to taky dělala, ale s tím, že prostě zapomeneš, nic se 

neděje, ale omluvíš se. Ve škole mám pravidlo, že když se něco zapomene, tak se žák 

omluvá a tím pádem jako já se nezlobím a je všechno v pořádku. Samozřejmě se 

neomlouvá denně. Prostě Markéta zapomněla, ne Markéta, já jsem neprovedla zápis 

v tý první třídě někdy brzo, v říjnu. A okamžitě červená vidlice v tom notýsku a Markéta 

nevěděla co to znamená, jestli je to pětka nebo jako co to je. Přišla ubrečená prostě. 

Tak jsem si řekla dost. Prostě já už zápis vůbec po nich chtít nebudu. Ve svý třídě, moje 

děti nebudou dělat zápisy, protože jsem si to vyzkoušela na vlastní triko. Funguje to, 

krásně mi čtou ty druháci, je to bez problémů. Já jsem si ulehčila práci. Je fakt, že to 

těm rodičům se snažím neustále omílat, protože je typ rodičů, který nemaj potřebu 

s dítětem něco dělat, ale opravdu krásně čtou. Nevidím v tom problém. A my prostě 

provádíme dál zápisy, a když prostě nečetla, tak napíšu datum, nečetla, podpis. Prostě 

všechno podepisujeme. Nedávno jsem podepisovala sešit s domácíma ůkolama, každej 

domácí úkol samozřejmě musí bejt podepsanej, a když ten sešit dopsala, tak jsem se na 

závěr ještě jednou podepsala. Já skřípu zubama, jako mně to přijde vopravdu tohle 

ujetý. A tím, že já jsem to vodbourala, tak si přijdu sama před sebou dobrá. 

A co se týká domácí přípravy, teď jako do školy. Nedovedu si představit, že bych 

měla, jako hodně problémový dítě, a třeba jako s nim ještě prostě hodně se 

připravovala. Markéta, teď už si čte i sama, už čte Borisovi. Domácí úkoly si dělá taky 

sama. V matematice malou násobilku, tu jsme si občas projeli. Já si myslim, že takhle 

malý děti nepotřebujou se každodenně připravovat. Ta škola je hodně náročná, vlastně 

mají dvakrát v tejdnu pět hodin, mají dlouhý to vyučování. Tak si myslim, že prostě jako 

potom každý to dítě potřebuje hlavně prostě pohyb a ňákou tu relaxaci. " 
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Monika si myslí, že požadavky, které jsou na ni kladeny jako na rodiče, jdou do 

extrému. Protože, když její dcera začala chodit do školy a učili se číst, kde používali 

jako pomůcku vystříhaná písmenka na malých kartičkách. Učitelka po rodičích chtěla, 

aby rodiče každou kartičku s písmenkem podepsali. Což Monice přišlo značně 

přehnané. Především jí přijde přehnané, že dceři musí pořád něco do školy podepisovat. 

Nejen každý domácí úkol, ale i když dcera dopíše sešit, musí ho Monika na konci 

podepsat. A také, že každý den musí zapisovat do notýsku čtení, ať už dcera četla nebo 

nečetla a opět i to musí podepsat. Dokonce, když jednou na zápis o čtení do notýsku 

zapomněla, její dcera kvůli tomu dostala od paní učitelky do notýsku jakési napomenutí 

v podobě červeného V. Z čehož byla dcera velmi nešťastná. Což ji znechutilo natolik, 

že ve své třídě od rodičů žáků nechce žádné podpisy ani zápisy. A i bez zápisů se 

Moničini žáci naučili dobře číst. Což ji ubezpečilo, že nějaké podpisy a zápisy nejsou 

potřebné a důležité. 

V dnešní době se Monika do Markétčiny domácí přípravy do školy nijak zvlášť 

nezapojuje. Domácí úkoly si Markétka vypracovává sama a čte si také sama. Čte i 

mladšímu bráškovi. Podle Moniky čte moc dobře. Monika ani po dceři nevyžaduje 

nějakou domácí přípravu navíc. Monika si myslí, že škola sama o sobě je náročná dost. 

A místo nějaké další domácí přípravy, potřebuje její dcera spíše pohyb venku a 

relaxovat. 
Monika učí stejně staré žáky jako je její dcera Markéta. Srovnává jí se svými 

žáky? 

M: To jo, to mám srovnání, to je docela dobrý, že si řeknu, že Markéta fakt 

pěkně čte, že je šikovná. Určitě srovnávám i s jejími spolužáky. Myslím, že jí to nevadí, 

že jsme srovnávaly vždycky, že je to normální, že srovnáváš. " 

Monika říká, že svou dceru se svými žáky srovnává, že je to dobré. Např. co se 

týče úrovni čtení, díky porovnání s dětmi ve škole vidí, že čte na svůj věk opravdu 

dobře. Monika srovnává dceřiny školní výkony i jejími spolužáky. Markétce srovnávání 

nijak nevadí, ani Monika vtom nevidí žádný problém. Domnívá se, že je to normální, 

když rodiče srovnávají svoje děti s jejich spolužáky. 

Monika - máma, Monika - učitelka, dvě z předních rolí, ve kterých Monika ve 

svém životě vystupuje. Jsou u Moniky chvíle, ve kterých dochází k propojení těchto 

dvou rolí? V jakých situacích vnímá toto propojení kladně a v jakých záporně? 
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M: „ Třeba bylo dobrý, že jsem věděla prostě jak jí dobře naučit číst, že přesně 

víš, že prostě děláš analýzu a syntézu slov. Ono se to zdá strašně jednoduchý a jasný, 

ale pak, když je nějakej problém, tak ti rodiče řeknou, že to dělali úplně obráceně. Ne, 

že by byla ňák jako extrémně šikovná, ale to čtení nastartovala prostě hrozně rychle, 

protože jsem věděla, jak přesně to mám udělat. 

Jinak já si myslím, že i v tý škole, že vlastně jako tím, že jsem máma, že je to 

dobrý, že prostě ty děti i uchlácholím, že nejsem studená, že nejsem odtažitá, že se lepší 

do toho dítěte vcejtim. 

No a naopak si myslím, že vidim co se v tý třídě děje. Mně třeba prostě drtí, jak 

to, že nebyli třikrát na tělocviku. Jako ty se snažíš, aby to dítě mělo rovný držení těla, 

aby sportovala, aby mělo zdravou výživu. A pak prostě ona se tam hrbí. A za trest, 

protože kluci křičeli. Tak oni se převlíknou na tělocvik, jdou před tělocvičnu, tam udělaj 

čelem vzad a jdou zpátky. To se odehrálo v zimě asi čtyřikrát. Ona si zakládá na tom, že 

je dobrá kantorka, to z ní prostě vyzařuje, že takhle soudí. Ale prostě já to považuju za 

mnohem horší než, já nevim, cokoli jinýho. To je prostě hrozně trapný. Pravděpodobně 

je to jistá pohodlnost, i když bavila jsem se o tom se dvěma kantorkama. A řekly jsme si, 

že trestá sama sebe, ty děti se tam vybijou, ty to potřebujou, Ty dvě hodiny tělocviku, to 

je strašně málo, to je hloupý. To jim prostě nestačí. To je špatný. Já bych si připadala, 

že je to trest pro mě i, protože ty děti prostě se na to těšej. Ten den v tý škole je jinej, 

když je ten tělocvik, je to lepší prostě. Teď prostě člověk tím trpí, no, to vidí a strašně ho 

to žere. 

Já si myslím, že to je problém tý třídy, že se tam nic neřeší nebo spíš nedořeší. 

Třeba jsem řešila šikanu. Holky z Markétiny třídy, daly žákyni z mé třídy do pusy papír, 

jo. Řekly jí, ať zavře oči, že jí daj do pusy bonbón a daly jí tam papírek. Tak, když jsem 

se to dozvěděla, tak jsem to řekla jejich učitelce. Ona šije zavolala a ony jí to zapřely, 

že jí daly doopravdy bonbón a ona jim to věřila. Závěr jsem tedy na konec udělala já, 

protože já jsem v tý jejich třídě vystoupila. A já jsem řekla, že takhle to není, a že to dítě 

pozná co je papírek a co je divnej nebo zvláštní bonbón, že prostě nebudete mi bulíkovat 

papírek za bonbón. To prostě si nenechám líbit. To je přece triviální. A tak se začala 

ježit a začali to tam řešit. Ve třídě musí být prostě pořádek a nikdo mi nebude 

zaměňovat bonbón za papír, že jo, To je hloupý, kdepak bychom byli. Mys lim, že teď už 

je klid, že jsem zjednala pořádek. Děti musí vědět, že když něco provedou, tak za to 
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ponesou odpovědnost, protože jakmile to jako vyšumí tak, je to špatný. Já si prostě 

myslím, že je to problém tý třídy, že tam vždycky všechno tak ňák jako vyšumělo a proto 

to tam narůstá. Myslím si, že tohle všechno pramení z toho chaosu, prostě z toho, že tam 

není pořádek. Já mám ve třídě taky různý problémy, ale záleží na tom jestli se to řeší 

nebo ne. 

Nebo další věc, kterou jsme řešily, bylo, že Markéta ve škole za mnou přišla 

celá vyděšená, že její kamarádka Anetka jí chce otrávit svačinu. Jo, že ona jí přímo 

řekla, že až půjde Markéta na záchod, tak jí tu svačinu otráví. Důvodem byla holčička 

ze třídy, se kterou kamarádila Markéta, ale chtěla s ní kamarádit ta Aneta. Já jsem to 

nechtěla nějak nafukovat, ale myslim si, že v rámci tý třídy se to musí řešit. Tak jsem to 

tý kolegyni řekla a ona šije zavolala, tu Markétu s tou Anetkou a zeptala se jich jak to 

bylo. No, a ta Anetka řekla, že jí Markéta taky chtěla tu svačinu otrávit a bylo to. No, a 

ona jí to samozřejmě věřila a dál už to neřešila. Víš, Markéta je taková, že se vůbec 

neumí bránit. Teď, ale už jsou zase kamarádky. Já jsem to nechtěla ňák nafukovat, ale 

myslim si, že v rámci tý třídy se to musí řešit. Určitě bych jí nechtěla bránit, aby se s ní 

kamarádila, ale musí si s ní prostě umět poradit. Musí se naučit tyhle vztahy řešit a 

nenechat si nic líbit a nenechat si ubližovat. No, ale já si myslim, že se to Markéta 

naučí. 

No a poslední co se řešilo. To bylo fakt hrozný. Stalo se to minulej tejden. 

Markéta našla v tažce papír s vulgárníma nadávkama. Nahoře bylo oslovení Markéto 

jsi hovno, sračka a ještě tam byly nakreslený dvě postavy, šipka ty, šipka já, teď u tý 

postavy ty, ta Markéta, ještě tam ňaký jako lejno pod botou nakreslený a šipka popsáno 

na botě. A ta druhá postava měla kudlu jako blázen, vostrou a mířila na tu Markétu a 

nápis zabiju tě s tvrdým y po b. A pod tím podpis Daniela I. Markéta s tím za mnou 

přiběhla, no a já, když jsem to viděla, tak jsem šla do její třídy. Přišla jsem k tý dívce a 

jenom jsem se jí zeptala: „ Ty jsi Daniela?" a ta její reakce na to byla tak šílená, ta 

začla, tak strašně vyvádět. Tak jsem řekla, ať jde se mnou do mí třídy, že jí chci něco 

ukázat. Kde jsem jí teda ukázala ten dopis, ona samozřejmě tvrdila, že to nebyla. Pak 

jsem to řekla jejich učitelce a ona teda tý třídě vysvětlovala, že takový dopisy se psát 

nesmí. A ten papír dala tý holce domu. No a druhej den ráno, když jsem přišla do práce, 

tak už lam na mě čekali rodiče tý Daniely. Řekli mně, že jejich dcera kvůli mně dostala 

záchvat, že jsem na ní byla asi vostrá. A že jsem jí neprávem obvinila a chtěli jít za 
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ředitelem, že jsem jejich dceři způsobila újmu. Já jsem je tedy slušně požádala ať jdou 

se mnou do kabinetu, že to nebudeme řešit na chodbě a vysvětlíme si to. Ten táta mě 

obvinil, že jsem jednala nepřiměřeně, že jsem dítě poškodila, že má nervový problémy, 

že se léčí, že jsem jí uškodila. Já jsem se mu snažila vysvětlit, že prostě jsem to netušila, 

že jsem se dozvěděla, že je pouze citlivá, a že jsem nereagovala nějak vostře. Těm 

rodičům vadilo, že jsem to s ní řešila já a ne její třídní učitelka. Což jsem se jim snažila 

vysvětlit, za třídní jsem vopravdu nechtěla jít. Já si zase myslim, prostě to dítě mě zná, 

že jo. Jsou učitelé, který ječej, který fackuj ou děti, takovejch už bylo a zesměšňujou děti. 

A proto z důvodu, že se chovám v tý škole slušně. Tak jsem si mohla dovolit za touhle 

holkou jít a normálně se jí ptát, a že jsem šla za nijako učitel. Potom ty rodiče se mi 

snažili podsunout, že Markéta taky tak píše. Ty rodiče ty to doma snad i rengenovali, 

protože jak tam byl ten podpis Daniela /. Tak ten otec tvrdil, že to I. tam někdo dopsal 

dospělou rukou. Tak jako jsem se nadzvedla a řikam: „A to jako myslíte, že já jsem tam 

snad dopsala to I. " Pak jsem se jim snažila vysvětlit, že jsem jí nic neprovedla, tý holce, 

že mě to mrzí, že to takhle prostě bylo. A že podle reakce jsem soudila, že to musela 

napsat, že to prostě nebyla normální reakce. Tak se mi snažili zase oni vysvětlit, že ne, 

že to ona nebyla. No, takže pak už za ředitelem nešli. Já jsem šla potom za výchovnou 

poradkyní, vysvětlila jsem jí co se stalo. Pak jsme šly za ředitelem. Ředitel mi řekl, že 

příště mám jít rovnou za nim. Rekl mi, že jsem to vlastně jako by už načala to 

vyšetřování, že teď už se s tím nic neudělá. Řekl mi, že jsem chybovala, že jsem to 

neměla já řešit. Tak já vim, že to nebylo úplně asi dobře. Teď vim, že jsem měla jít 

rovnou za nim, že by to bylo asi nejlepší řešení. " 

Monika říká, že propojení těchto dvou rolí, bylo dobré např. když se její dcera 

učila číst. Protože díky svému vzdělání a povolání věděla a znala, jak správně učit děti 

číst. A mohla to předat i své dceři. Markétka umí číst velmi dobře, což se Monika 

domnívá, že to tak dobře umí právě proto, poněvadž jí to uměla přesně vysvětlit. Sama 

jako učitelka se již několikrát přesvědčila, že rodiče, kteří nejsou učitelé, někdy nevědí, 

jak to mají své děti učit. 

Monika si také myslí, že tím, že je máma umí se lépe vcítit do svých žáků, když 

mají nějaký problém a necítí se dobře. 

Propojení těchto dvou rolí vnímá negativně především ve škole, protože její 

dcera navštěvuje vedlejší třídu ve stejné budově, kde Monika učí. Je tedy denně 
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svědkem všeho co se ve třídě, kam chodí její dcera děje. A s většinou toho co se tam 

děje nesouhlasí jako učitelka a vadí jí to jako matce. 

Nechápe proč její kolegyně, když někdo u ní ve třídě zlobí, trestá za to celou 

třídu tím, že nejdou na tělesnou výchovu a sedí za trest místo tělocviku ve třídě. Monice 

jako mámě na tom především vadí, že její dcera se místo pohybu hrbí v lavici. Monika 

jako učitelka nerozumí tomu, jak si její kolegyně může dovolit nejít na tělocvik, když tu 

hodinu má danou platným rozvrhem. Protože ona jako učitelka by něco takového 

neudělala. Naopak vidí, že pro žáky je tělocvik nezbytný. 

Monika má její kolegyni za zlé, že když u ní ve třídě vznikne nějaký problém, 

tak ho neřeší. Monika v takových chvílích nedokáže jen tak stát ze založenýma rukama 

a jenom se dívat a přihlížet tomu. Často se tak stane, že se do dané situace vloží sama, 

proto aby se problém vyřešil. 

Např. řešila případ, kdy žákyně z Markétiny třídy daly jedné holčice z Moničiny 

třídy do pusy místo bonbónu papír (řekly jí ať zavře oči, že jí dají do pusy bonbón a na 

místo toho jí daly papír). Holčička z toho byla nešťastná a šla to říct Monice. Ta to řekla 

kolegyni a čekala jak situaci vyřeší. Kolegyně si děvčata zavolala a ty to popřely. 

Kolegyně jim uvěřila a dál už se s tím nezabývala. Načež se Monika naštvala a šla si to 

s děvčaty do jejich třídy vyřešit sama. 

Monika se domnívá, že tím, že kolegyně ty problémy neřeší, vznikají další 

problémy. Protože těm žákům neukáže, co si můžou dovolit a co už ne. 

Další věc, která se v té třídě odehrála se týkala její dcery. Jednou o přestávce 

přiběhla k Monice do třídy její dcera celá vystrašená, neboť jí její kamarádka řekla, že 

až půjde na záchod, tak jí otráví svačinu. Monika věděla o jakou dívku se jedná, protože 

se s ní její dcera kamarádí i mimo školu a navštěvují se i navzájem doma. Nechtěla 

z toho tedy dělat nějaký skandál, ale té kolegyni to řekla. Protože se domnívala, když se 

to stalo ve škole, že v rámci té třídy se to prostě řešit musí. Ta si obě dívenky zavolala a 

ta Markétčina kamarádka se odvolávala na to, že Markéta jí chtěla udělat to samé. 

Kolegyně kamarádce uvěřila a víc to nezkoumala. Samozřejmě se to Monice nelíbilo, že 

kolegyně její dceři nevěří, ale nechala to být. 

Poslední událost, která se stala u kolegyni ve třídě, byla pro Moniku a její dceru 

dosti nepříjemná, protože se opět týkala Markétky. 

95 



Markéta během dne ve škole našla ve své aktovce papír, na kterém byly vulgární 

nadávky a výhružky. Markéta, když dopis objevila, tak ho odnesla Monice, které se to 

samozřejmě velmi dotklo. A poněvadž na tom papíru byl i podpis a dívka s takovým 

jménem v Markétině třídě je, Monika šla okamžitě za ní. Dotyčná dívka pouze na 

Moničino oslovení reagovala nepřiměřeným způsobem. Což Moniku utvrdilo, že to 

musela napsat ona. Dívka, však tvrdila, že ona to nepsala. Monika potom šla za jejich 

třídní a dopis jí předala a chtěl po ní, aby to vyřešila. Kolegyně tedy předstoupila před 

třídu a vysvětlovala jim, že takové věci se psát nesmí. A dala ten papír té dívce, o které 

si myslely, že to napsala domů. Čímž pro ní byla opět záležitost skončena a uzavřena. 

Druhý den ráno, když přišla Monika do školy, tam na ni už netrpělivě čekali 

rodiče dané dívky. A byli na Moniku velice nazlobeni, poněvadž prý jejich dcera měla 

kvůli jejímu křivému nařčení doma záchvat. A chtěli si jít stěžovat na Moniku k řediteli. 

T a j e však přemluvila, aby šli nejdříve všichni společně do kabinetu a tam si nejprve vše 

vyjasnili. 

Tam ji otec dívky osočil, že jejich dceru musela pravděpodobně hrubě 

napadnout a nebrala ohled, že má nervové problémy, s kterými se léčí. Tomu se Monika 

bránila, poněvadž o tom nevěděla. A snažila se jim vysvětlit, že její reakce byla 

naprosto přiměřená k dané situaci. A důvodem toho proč si myslela, že to napsala jejich 

dcera, byla dívčina odezva na pouhé Moničino oslovení. A také podpis, který na papíru 

byl. Načež rodiče se snažili svými argumenty Monice její podezření vyvrátit. Naopak 

pokoušeli se jí podsunout, že takovým písmem jakým je dopis napsán píše i její dcera. 

Nebo že ten podpis musel napsat někdo z dospělých, protože ten podpis podle nich 

psala dospělá ruka. To už bylo na Moniku opravdu moc, aby si mysleli, že to psala snad 

ona a rázně se proti takovému nařčení ohradila. Rodičům také vadilo, že situaci řešila 

Monika a ne učitelka té třídy. Monika je ubezpečovala, že i ona danou situaci řešila 

z pozice učitelky a vysvětlila jim proč nechtěla, aby to řešila učitelka té třídy. 

Nakonec si vše objasnili a Monika se omluvila za to, že to tak dopadlo, a že 

rozhodně nechtěla jejich dceři nijak ublížit. Rodiče omluvu přijali a za ředitelem už 

nešli. 
Monice to však nedalo a zašla za výchovnou poradkyní a celou situaci jí vylíčila. 

Společně pak zašly za ředitelem a Monika mu řekla co se stalo. Ředitel Monice vytkl, 
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že její postupování nebylo správné a napříště v takových situacích se má obrátit přímo 

na něj. 

Co k tomu říci závěrem, Monika tvrdí, že v těch situacích zasahovala jako 

učitelka. A protože se jí jako učitelce nelíbí, jakým způsobem třídní učitelka 

z Markétiny třídy problémy řeší, vlastně, že je neřeší. 

Otázkou je nakolik by přístup kolegyně Monice vadil, kdyby se nejednalo o třídu 

kam chodí její dcera. Možná v prvním případě, kde šlo o její žákyni. Je možné se 

domnívat, že zde jednala Monika jako učitelka. Ale v dalších dvou případech si myslím 

a zvláště ten poslední, aniž by si to přiznala, musela brát osobně. A určitě to nevnímala 

pouze jako učitelka, ale i jako matka. Protože, když se něco takového přihodí vlastnímu 

dítěti, žádná matka by asi nedokázala být nestranná. Zajímavé by bylo nakolik by se o 

dané problémy zajímala, kdyby se netýkaly její dcery, ale někoho zcelajiného. 

Nedalo mě po všem co Monika vyprávěla, abych se jí nezeptala jestli 

kolegyni(třídní učitelce Markéty) někdy něco řekla. 

M: „Ne, já totiž mám pocit, že kdybych jako něco řekla, takže se tak rozmluvím. 

Já ctím, že je p o d s t a t n ě prostě starší a má víc praxe. Jinakší myslim, že neučí špatně. " 

Ač má Monika proti dotyčné kolegyni mnoho výhrad, nikdy jí nic neřekla. 

Z obavy, že kdyby začala mluvit už by nepřestala. A asi by jí vytkla úplně všechno. 

Možná si Monika nechce v práci dělat zle. 

Domnívám se však, že společný rozhovor mezi čtyřma očima by mnohé situace 

jak Monice tak její kolegyni objasnil. Možná by pak Monika na ni, v některých věcech 

změnila názor. 

Když dítě nastupuje do školy, dát ho na stejnou školu, na které učím nebo nedat? 

Předcházející dvě respondetky, byly zásadně proti stejné škole. Proč nebo zjakého 

důvodu dala Monika dceru na stejnou školu, na které sama učí? 

M: „Já jsem si říkala, prostě, že ty rána dobře zvládnem, že budou lepší, 

v poledne to pro mě bude t a k y jednodušší. Navíc neměla žádný problémy. " 

Monika oproti již zmíněným respondetkám viděla stejnou školu jako výhodu. A 

patrně dle citace si nikdy nemyslela, že by to mohla být nevýhoda. Monice se na tom 

líbilo to, že nejen se budou společně ráno vypravovat, to by patrně bylo stejné i kdyby 

chodila na jinou školu. Ale měly i společnou cestu do školy. A po skončení vyučování 
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nemusela Markéta jít do družiny, protože oběma končila škola stejně, mohla si jí 

Monika ihned vzít ze třídy a jít tak zase společně domů. 

A co v současné době, potom všem co se jí a její dceři stalo, nelituje někdy 

Monika svého rozhodnutí? 

M: „ No, teď kvůli tomu dopisu tak jo. Ono je to těžký. Když šla Markéta do první 

třídy, tak jsem řešila všechny varianty, ale já si myslim, že je spíš problém, že jsem 

vybrala tu konkrétní učitelku. Třeba my máme dozor a ona si neustále stěžuje jakou má 

třídu a já to slyším a ono jí to vůbec nedochází, že mě to hrozně prudí. Ale ona má 

vždycky špatnou třídu. Když jsem to tak, jako naťukla před výchovnou poradkyní, tak mi 

řekla, že si myslí, že neumí řešit krizový situace. " 

Po události s dopisem Monika určité pochybnosti má. I když si spíš myslí, že 

problémem není škola, ale konkrétní paní učitelka. Patrně se Monika domnívá, že kdyby 

její dcera měla jinou třídní učitelku, bylo by vše bez problémů. 

Zajímalo mě jestli si Monika myslí, že se dotyčná kolegyně k její dceři chová 

jinak než k ostatním žákům, protože Monika tam také učí. 

M: „Já mám pocit, že bohužel jo, že se to stalo. Myslim, že tam tady k tomu 

došlo. Asi je to tím, že já jsem dost odlišná. Já bych řekla, že je k ní trochu víc 

kritičtější. Já mám pocit, že už v září prostě tý první třídy, že už jsem cejtila takový 

signály, že už jí má zaškatulkovanou, že zas tak dobrá nebude. Ne, že by mi to přímo 

řekla, ale spíš z toho co říkala o tý třídě. Jako, že tam nemá žádný tahouny, že tam nemá 

žádný dobrý děti. To už věděla v září. No, já nevím jestli vopravdu hodně zkušená 

kantorka si tohle troufne říct v září. To se mi zdá jako přitažený. Zase člověk nechce 

jako vlastní dítě protěžovat. A pak jako jednou zase řekla, že jí překvapilo, jak čte, jako 

dobře. No, mně to nepřekvapuje, protože ona prostě má ohromnej zájem o čtení a líbí se 

jí to. Ona šla do školy hrozně nadšeně. Mě mrzelo, že prostě v říjnu jsme řešily, 

maminko proč jsme nejhorší třída na škole, pani učitelka to říkala a mně se chtělo 

brečet prostě. Ona (učitelka) si prostě zakládá na tom, že jako je citlivá, že má citlivej 

přístup, ale já si myslim, že kdo tohle řekne, tak je naopak velmi necítlivej. Zlobivý dítě 

to absolutně nebere, tomu je to jedno a takovýhle děti, který si na tý škole zakládaj, 

který se tam tak těšily chodit, ta první třída taje prostě tímhle tím úplně odlišná od 

všech jinejch. To je tak něco vošklivýho prostě tohle to. To mě ranilo hrozně, prostě to 
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se nedělá. Markéta si to možná ani neuvědomuje, ale já jsem přesvědčená, že tam prostě 

něco je. Kdybych tohle tušila, tak prostě jsem to nikdy neudělala, nikdy jsem jí tam 

nedala. Když už jsem vopravdu toho v průběhu tady toho letošního roku měla tak jako 

celkem dost. Tak ono zas,jako dost. No, ono to není ňáký, jako tam nejsou konflikty 

v podstatě. Jednou jsme psali trest, celá třída psala trest, že po zvonění žák musí sedět 

tiše v lavici a nesmí běhat po třídě nebo něco takovýho. To mě strašně nadzvedlo a pod 

ten trest jsem napsala, že nesouhlasím s formou trestu. A přišel můj muž a řekl: 

„ Prosím tě co blbneš, to tam napíšu já. " Tak jsme to ustřihli a napsal to tam on. A ona 

na to reagovala, kolegyni řekla: ,, Proč mi Monika nic neřekla. " Ona si vůbec 

neuvědomila, že prostě mě to nadzvedlo. Tohle je prostě trapný. Na víc Markéta je 

taková , že prostě ta tam bude sedět zařezaná, protože chce, protože jí ta škola strašně 

baví. " 

Monika se domnívá, že opravdu se její kolegyně a zároveň třídní učitelka její 

dcery chová k Markétě(dceři) jinak. Což si Monika myslí, že je zapříčiněno právě tím, 

že tam učí také. Podle Moniky je kolegyně k dceři více přísnější a kritičtější než 

k ostatním žákům. Také, že i hned po nástupu do první třídy dala kolegyně Monice 

nepřímo najevo, že Markéta asi až tak chytrá nebude. Dle Moničina mínění daná 

kolegyně mluví o své třídě vždy jen negativně. A nejvíce na tom všem Monice vadí, že 

právě ona si zakládá na tom, že je dobrá učitelka. Což Monika ve své výpovědi velmi 

zpochybňuje. 

Monice vadí i forma trestu, kterou kolegyně ve své třídě používá, když jí její 

třída zlobí. Poněvadž za oné zlobení musela celá třída včetně Markéty napsat doma trest 

v podobě několikrát opsané dané věty. Moniku událost naštvala natolik, že se rozhodla 

k činu a svůj nesouhlas připsala k trestu. Manžel však usoudil, že ona jako učitelka a 

kolegyně něco takového psát nemůže a nesouhlas tam napsal on. Kolegyně se toto 

jednání samozřejmě dotklo a mrzelo jí, že za ní Monika nepřišla osobně a neřekla jí to. 

Po všem co zde bylo uvedeno se domnívám, že chyba nebude asi jen v kolegyni a 

třídní učitelce Markéty, ale i v Monice. Je pochopitelné, že událost ohledně dopisu 

Moniku ranila. Ale má dojem, že i kdyby se tato událost nestala, měla by Monika ke své 

kolegyni výhrady. Ze strany Moniky dle toho jak o kolegyni mluví, cítím v řeči 

zaujatost. A jakoby Monika pořád čekala co se zase stane, co zase za ní bude muset 
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řešit. Možná kdyby její dcera chodila na jinou školu, Monika by o své kolegyni mluvila 

jinak. 

Bilance 

V rozhovoru jsem již několikrát zmínila o Monice, že učí první a druhou třídu. 

Bylo to pro ni povolání, které vždy chtěla dělat? 

M: „No, docela jo asi. Já jsem dělala střední školu vlastně mateřinku a tam už 

jsem si uvědomila, že ve školce dělat nechci a říkala jsem si, že chci spíš učit, že to by se 

mi líbilo víc a byla jsem rozhodnutá, že chci učit první stupeň. O něčem jiným jsem 

neuvažovala. " 

Monika si myslí, že asi vždycky chtěla být učitelkou. Po základní škole 

studovala střední pedagogickou školu, během tohoto studia si, ale uvědomila, že 

v mateřské škole učit nechce, a že by jí asi víc bavilo učit na základní škole první 

stupeň. Podala si přihlášku na vysokou školu a přijmutí na ní rozhodlo o jejím povolání. 

Díky rozhovoru víme, že Monika už ve škole zažila příjemné, ale i méně 

příjemné, možná až nepříjemné chvíle. Kdyby se nyní po všem co ví a zná mohla znovu 

rozhodnout, vybrala by si opět profesi učitelky? 

M: „Jo, mně se ta práce líbí, líbí se mi to určitě. Jsou ve škole věci, který jsou 

hrozný, který musim skousnout, ale ta práce samotná se mi líbí. " 

Myslím, že k Moničině citaci není potřeba nic dodávat. O změně a o jiné profesi 

nikdy neuvažovala. Svoji práci má ráda, dělá jí ráda a bude jí ráda dělat i nadále. 

Alena V. je učitelkou v Základní škole speciální v Rakovníku. Je učitelkou ve 

speciální třídě. Alena je vdaná. Její manžel Ludvík je ředitelem v Základní škole a 

Mateřské škole speciální v Rakovníku. Alena má dvě děti, dceru a syna. Starší Lucce je 

třináct let a studuje na osmiletém gymnáziu v Rakovníku. Mladšímu Honzíkovi je deset 

let a chodí do čtvrté třídy na 2. ZŠ v Rakovníku. 
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Alenu V. znám ze všech dotazovaných respondentek asi nejdelší dobu a i 

nejlépe. Alena působí vážnějším dojmem, ale je velmi upřímná a otevřená. Je to typ 

člověka, který když něco slíbí, tak to také dodrží. Aleny si hodně vážím. 

Alena má svoji práci hodně ráda, bere ji zodpovědně a má v tomto oboru velký 

přehled. I když připouští, že člověk tuto práci nemůže dělat celý život. V tuto chvíli ji 

však zcela naplňuje a uspokojuje. 

Klady učitelské profese 

Na otázku jaké klady vidí ve svém povolání, Alena odpověděla následovně: „No 

určitě by se asi nabízelo to, že mam teda přímou vyučovací povinnost takovou, že bych 

mohla teoreticky odejít ve dvanáct hodin ze školní budovy. Což by byla výhoda, bejt ve 

dvanáct hodin doma, ale prakticky to tak vůbec není. Takže jsem normálně ve škole 

většinou do tří hodin, jako kdybych měla pracovní dobu v podstatě osmihodinovou nebo 

sedmihodinovou. Takže to bych řekla, že jako není výhoda, že bych byla dřív doma. I 

když jako, když zase něco je, že musím jít k doktorovi. Nebo něco takovýho, tak můžu 

odejít samozřejmě po tý dvanáctý hodině. Takže tohle to se zvládá snáz. A rána, že 

nemusím od šesti to je pravda. I když zase teda je fakt, že potom ten odchod v těch půl 

osmý je teda hromadnej. To je teda hodně hektický. Ale jo, jako určitě je to jednodušší 

než kdybych odešla ráno v šest hodin. Jo, a prázdniny to je určitě výhoda. To je fakt, že 

jsem ráda, že s těma dětma můžu bejt vlastně veškerý jejich volna. Že vlastně nemusím 

hledat žádný náhradní řešení, ňáký hlídací babičky, družiny a takovýhle věci. To je 

určitě výhoda. " 

Alena poněkud ironicky uvedla jako výhodu učitelské profese svoji pracovní 

dobu. Pravděpodobně mnoho lidí se mylně domnívá a možná i trochu závidí učitelům 

jejich pracovní dobu, a to že, když si odučí hodiny mohou se sebrat a jít domů, ale 

většinou ne vždy tomu tak je. 

Alena učí každý den čtyři hodiny. Po odučení hodin by se mohla sebrat a odejít 

ze školy a nikdo by nemohl nic namítat. Protože však učí ve speciální třídě, kam 

docházejí děti s různým postižením. Je potřeba tyto děti zaopatřit i po jiných stránkách 

než pouze co se týká výuky. Musí se jim pomoci s hygienou, při stravování, oblékání 
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atd. I když k takovým činnostem má Alena ve své třídě vychovatelku a asistentku, 

většinou vždy se v těchto záležitostech angažuje i ona. 

Dalo by se říci, že pocit zodpovědnosti vůči svým svěřencům ji nedovolí nechat 

ostatní práci na kolegyních a odejít. Když jsou děti náležitě zaopatřené, tráví svůj čas ve 

škole přípravou na následující vyučovací den. Pobyt v práci se j í tak většinou protáhne 

až do odpoledne. Jak, ale sama podotkla pokud potřebuje v poledne nutně ze zaměstnání 

odejít a něco si zařídit, samozřejmě může aniž by se musela někoho dovolit, jak je tomu 

u jiných zaměstnání, kde zaměstnanec musí být na pracovišti osm hodin a pokud 

potřebuje odejít, musí o tom informovat svého nadřízeného a mít jeho svolení. 

V takovýchto případech to má Alena snazší. 

Také rána jsou pro ni jednodušší, protože nemusí dělat od šesti, ale až od osmi. 

Může dohlédnout a vypravit osobně děti do školy. Nemusí tak nikoho shánět, kdo by na 

ně dohlédl. 

Ani Alena nezapomněla zahrnout mezi výhody své profese prázdniny. Je ráda, 

že čas o prázdninách může trávit a užívat si společně s dětmi. Tím pádem je ušetřena i 

její děti sháněním někoho kdo by se o ně v této době postaral. 

Jako předešlé repondentky i Alena zařadila mezi klady učitelské profese 

prázdniny. Také důvod byl stejný, kvůli vlastním dětem. Jak v předcházejících 

rozhovorech tak i Aleny jsem se zeptala, jestli jsou prázdniny důležité i pro ostatní 

pedagogy, kteří nemají děti. 

A: „No, to určitě. To je důležitý pro všechny. Bez prázdnin by se vůbec 

nepřežilo. A myslim si, že by vůbec jako bylo dobrý a tušim, že to v některejch zemích i 

tak funguje. Že prostě po nějaký době kdy člověk učí, já nevim, třeba deset let. Tak 

potom má, třeba jeden školní rok na ňáký sebevzdělávání a takovýhle věci. Že prostě 

nevyučuje děti, ale pracuje na sobě ňákym jiným způsobem. A to si myslim jako, že je 

dobrý, že by to prostě jako bylo potřeba tohle to. Ze bych jako načerpala ňákou sílu 

další. Ani ne tak jako v tý každodenní rutině, to už docela si myslim, že čim dýl to člověk 

dělá, tak tím spíš to vlastně jede. Ale spíš právě k tomu, abych tu rutinu dokázala 

překonat. Abych měla sílu ktomu zkoušet nový věci, u kterejch třeba není tak jistý jak 

dopadnou. Abych unesla ten neúspěch třeba. Abych se ho tolik nebála. A vymejšlet ňáký 

netradiční metody a postupy a oživení tý výuky. Tak ktomu by určitě to volno bylo 

dobrý. " 
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Odpověď Aleny byla podobná jako u předcházejících dotazovaných. Výrok 

Aleny naznačuje skutečnost, že prázdniny jsou důležité pro všechny kantory bez ohledu 

na to zda mají děti nebo ne. Prostě, aby mohli fungovat i v příštím školním roce 

potřebují prázdniny na odpočinutí a načerpání nové síly. 

Alena se také zmínila, že by jí vyhovovalo, jak je tomu v některých jiných 

státech. Po určitých odučených letech na jeden školní rok vysadit a neučit. Věnovat se 

sebevzdělávání v dané profesi a načerpat nové informace, které by pak mohla ve své 

práci využít a tím i svoji práci zkvalitnit. Jak sama říká, člověk by se tak odpoutal od 

každodenní rutinní práce a naopak by pro to, aby tu práci mohl vykonávat dál, získal 

ztracenou energii. 

Alena na začátku rozhovoru hovořila o své pracovní době jako o výhodě 

poněkud s nadsázkou. Důvodem bylo, že i když učí pouze do dvanácti, rozhodně to pro 

ni neznamená, že v tu dobu odchází domů. Alena na začátku nezdůvodnila, proč nejde 

domů v poledne, nýbrž až ve tři odpoledne. To se dozvíme z následující odpovědi na 

otázku: „Kdy si děláš přípravu do práce?*' 

A: „No, ze začátku jsem si hodně věci nosila domu a dělala jsem je doma, háky 

ty první čtyři roky třeba. Ale časem jsem teda přestala, kromě ňakejch vyjímečnejch. 

Jako, když je něco vyjímečnýho, když děláme ňáký projektový vyučování nebo něco 

takovýho. Tak určitě to teda dělám doma, to jo, to nestihnu v tý škole. No, protože, když 

jsem si tu práci vzala domu, tak jsem sice byla doma, ale stejně jsem nemohla se 

věnovat těm svejm dětem ani sama sobě teda. Tim, že tu práci nechám v tý budově, tak 

prostě mi, tim si dělám prostor proto, abych mohla dělat něco jinýho. Protože tý práce 

je tolik, prostě v tý škole, že bych sejí mohla věnovat pořád. Když šijí vezmu domu, tak 

jako bych pořád jí mohla dělat jako by. Tím, že jí tam nechám, tak prostě tim si 

vytvořím prostor pro něco jinýho. Protože teda jako ještě bych chtěla říct, že to je na 

tom to hezký na tý pomocný a zároveň ten problém. Jak je každý to dítě jiný ve třídě. 

Tak každý dělá něco trošku jinýho, na nějaký jiný úrovni a jiným způsobem. Takže 

neznamená to připravit si počty jedny, ale připravit si šest počtů, protože každý to dítě, 

prostě dělá něco jinýho a jinak. Někdo mluví, někdo znakuje, někdo nedělá nic. Prostě 

je toho strašně moc a je fakt, že třeba cejtim frustraci z toho, že nedokážu připravit pro 

všechny děti všechny úkoly na takový úrovni, na který si myslim, že by měly bejt. 

Protože to prostě nejde. Já na to prostě nemám čas, já nemam tolik času, abych to 
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udělala, já nemam ani tolik schopností. Takže tím, já to pořád někde v hlavě jako mam, 

že nedělám tolik kolik by ty děti potřebovaly. Ale vim sama zároveň, že už nemůžu, jako 

víc dělat jo, ale samozřejmě by cesta k tomu byla, dělat to i doma alespoň částečně. Ale 

to prostě vim, že nejde. Jako, že bych se z toho zbláznila už. Ze prostě musím mít čas i 

na něco jinýho, než pořád jenom myslet na tu školu. A dělat něco pro ty druhý, že musím 

dělat i něco pro svoje děti a pro svojí rodinu. Takže proto si to asi domu nenosím 

v takový míře, jako jsem si to nosila dřív. " 

Alena ze začátku, když nastoupila do práce a její děti ještě byly malé si přípravu 

do školy dělala doma. Myslela si, že tak bude víc se svými dětmi. Po čase však zjistila, 

že tomu tak není. Sice byla doma s dětmi dřív, ale stejně se jim nemohla věnovat, 

protože si musela dělat přípravu na další den. Proto od tohoto způsobu upustila a 

přípravu pro žáky si dělá po vyučování ve škole. Důvodem může být i zjištění většího 

klidu a soustředění se na danou práci. Žáci odejdou domů a jí tak nikdo neruší. 

Alena, když odchází ze školy nechává svou práci tam a nemusí se zatěžovat 

myšlenkou, že se bude muset oddávat práci i doma. Čas po odchodu ze školy by se dal 

pro Alenu nazvat časem osobního volna, kdy si může dělat co chce. 

Z výpovědi vyplývá, že příprava Aleny - učitelky ve speciální třídě je náročnější 

než příprava učitelky v běžné třídě. Učitelka na normální základní škole si dělá jednu 

přípravu pro celou třídu. Kdežto Alena si dělá tolik příprav na každou hodinu kolik má 

ve třídě dětí. Protože každé dítě je na tom jinak co se týče intelektových, fyzických, 

psychických, motorických a manuálních schopností. Proto každý žák potřebuje 

individuální přípravu. 

Z tohoto důvodu také Alena podotkla, že kdyby se své práci věnovala, tak aby 

z toho mohla mít pocit, že je vždy vše perfektní, žádné osobní volno by nikdy neměla. 

A asi by to ani po psychické a fyzické stránce dlouho nevydržela. A také ví, že jí 

potřebují nejen děti ve škole, ale potřebují jí i její vlastní děti. Svůj čas se tak snaží umět 

správně rozdělit mezi školní a svoje děti podle svého svědomí. 

Alena v rozhovoru hovořila co sej í na práci s dětmi s postižením nejvíc líbí, co 

jí to dává. 

A: „ No, líbí se mi na tom taková nejistota toho, co se mi vrátí, když do toho 

investuju ňákej svůj čas, schopnosti, síly. Tak to je určitě hezký. Pak je pěkný, že o 

dětech o kterejch se dřív tvrdilo, že vlastně nemají vůbec nárok na vzdělání, protože ho 
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nejsou schopný, ňákýho učení se novým věcem. Tak i takovýhle děti dosahujou pokroku, 

byť jsou tedy pomalý a hodně pracný, tak ale člověk je vidí. No, pak je to asi taky taková 

čistota otevřenost těch dětí. Protože, když se jim prostě něco nelíbí, tak to rovnou 

řeknou. Normálně mě pošlou do prdele klidně. Sprostý slova voni uměj řikat moc dobře. 

Ale zase, když se jim prostě něco líbí nebo, když je napadne, že mě maj rádi. Tak prostě 

přijdou a pomazlej se a řeknou mi to. Takže je to takový jako průzračný. To u těch 

normálních dětí asi není, normálních v uvozovkách všude. Je to tam takový zašifrovaný. 

Není to tak přímý ta komunikace. No a pak teda ještě musim připustit, že to, že pracuju 

s dětma, který jsou ňákym způsobem hendikepovaný, a který třeba, i když dneska už to 

tak neplatí, byly dřív odsunovaný na kraj společnosti asi trošku nebo i teď jsou ještě 

pořád trošku vyčleňovaný. Takže to jako lechtá takový moje ego, že si jako řikam, že 

prostě dělám něco pěknýho. Protože určitě jsem se ve svým životě dopustila řady 

nehezkejch věcí, určitě jsem spoustě lidí ublížila. A tim, že zas některejm jinejm lidem 

pomáhám, tak si jako řikam, že se to tak vyrovnává, a že nakonec třeba nejsem tak 

špatná. " 

Aleně se na její práci s dětmi líbí, že nikdy nemá zaručený výsledek. Prostě ač se 

může snažit děti co nejvíc naučit, nikdy nemá jistotu, že se to naučí, někdo možná 

pochytí část a někdo vůbec nic. Dalo by se říci, že to je jeden ze základních rozdílů 

mezi učitelkou na škole speciální a škole základní. Učitelka na základní škole, když učí 

děti triviu má výsledek své práce jistý dříve nebo později se všechny děti ze třídy naučí 

číst, psát, počítat. Samozřejmě některý žáček to umí dříve a některý později, jednomu to 

jde lépe a druhému hůře dle svých možností, ale nakonec se to všichni naučí. 

Také se domnívám, že ta nejistota, která se Aleně na její práci líbí, by se asi 

učitelce na základní škole nelíbila. Pokud by si učitelka na ZŠ nebyla jistá, že dokáže 

žáky něco naučit asi by tu práci ani nemohla dělat. 

Aleně dělá dobře, pomáhat a učit děti, které dříve možnost vzdělávání neměly a 

tvrdilo se o nich, že nejsou schopny něco pochopit a naučit se. Alena však ze své 

zkušenosti ví, že to není pravda a tato tvrzení jsou mylná. A i u těchto dětí, pokud je jim 

věnována péče, je možné zaznamenat rozvoj. 

Aleně se také líbí čistota vztahu mezi ní a jejími žáky. Protože tyto děti neumí 

lhát, jsou bezelstné a vždy řeknou co si myslí. Např. když se jim na Aleně něco nelíbí, 

naštve je nebo jim něco vadí. Dají to Aleně patřičně najevo. A naopak, pokud se cítí 
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dobře, nejenže svou lásku k Aleně vyjádří slovy, ale i činy (fyzicky) v podobě obětí, 

pusy. 

V závěru citace se Alena přiznává, že si pomocí těmto dětem, zlepšuje své 

vnitřní „já." Protože nikdo není dokonalý a každý někdy udělá chybu, z čehož pak má 

špatný pocit. Avšak vědomí, že pomáhá druhým dokáže tento pocit změnit. 

Alena si v průběhu rozhovoru ještě vzpomněla, co jí její práce dává, co jí přináší 

v čem jí obohacuje. 

A: „Ještějsem si vzpomněla, že bych chtěla říct něco ktomu co mně ta práce 

dává. Nevim proč jsem na to zapomněla, protože to je věc, na kterou myslim docela 

často. Že třeba to, že dělám zrovna tady konkrétně s těma dětma, ale já si myslim, že by 

to určitě takhle mohl cejtit i někdo, kdo pracuje v uvozovkách s normálníma dětma. Že 

když jako mi je někdy ouzko a myslim si, že jde všechno od deseti k pěti, a že prostě jsem 

úplnej chudáček, kterýmu se nic nedaří. A něco ho bolí a tak. Všichni jsou na něj zlí. 

Tak prostě si vzpomenu na to, že ty děti to maj daleko těžší ve většině případech. Že 

prostě bojujou z daleko většíma problémama a většinou, ty který maj ty problémy 

nejtěžší s nima bojujou jako nejnoblesnějším způsobem. Takže mi to pomáhá v tom, že si 

prostě uvědomím, že ty moje problémy nejsou tak úplně nepřekonatelný. A že ve 

srovnání s problémama někoho jinýho jsou docela malicherný. Takže se tak ne sebe 

lituj u a nehroutim, jako kdybych asi to srovnání neměla třeba. " 

Aleně její práce pomáhá ve chvílích, kdy se necítí zrovna nelépe, když jí je 

ouzko, teskno, má truchlivou náladu. Protože při vzpomínce na své žáky si uvědomí, že 

někomu může být ještě daleko hůř. Aleniny problémy v porovnání jaké mají oni, se jí 

pak zdají být bezvýznamné a nicotné. Možná toto uvědomění jí dává sílu, ty své 

problémy snadněji překonat a zvládnout. Protože ví, že jsou překonatelný na rozdíl od 

problémů, které mají její žáci. 

Zápory učitelské profese 

Alena je učitelkou ve speciální třídě, bývalé pomocné. Její prací je pomáhat, 

vychovávat a vzdělávat děti s různým postižením. Tato profese má jistě své kladné, ale 

určitě i záporné stránky. Jaké to jsou z hlediska Aleny se dozvíme v této kapitole. 
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A. „No, tak jak mi pomohlo to, že jsem byla matka malejch dětí, když jsem 

začínala v pomocný škole. Tak zároveň to byl i ten největší problém, s kterým jsem se 

setkala. Protože já jsem vlastně s těma dětma ve škole dopoledne dělala úplně to samý, 

co pak na mně vyžadovaly děti, když jsem přišla domu. Takže já jsem si s nima hrála, já 

jsem všechno stokrát opakovala, co mají dělat. Stokrát jsem je učila utřít si pusu, zadek, 

zavázat tkaničky. A když jsem přišla domu, tak jsem vlastně měla dělat to samý se 

svejma dětma. Což už teda na mě bylo jako moc. Takže na tom teda bohužel tratily moje 

děti. Protože v tý práci jsem to dělala. Dělala jsem to tam ráda. Dělám to ráda pořád. 

Ale doma už na to prostě nemam sílu. Takže moje děti už nebyly, nabyla jsem k nim už 

tolik tolerantní, jako bych byla, kdybych se tu svojí schopnost tolerance nevyčerpala 

dopoledne v pomocný škole. " 

Alena považovala za nevýhodu, že tu samou práci, kterou dělala ve škole, dělala 

potom i doma. Alena v době kdy začala pracovat s dětmi s postižením, už měla dvě 

malé děti. Po příchodu ze školy, byla po ni vyžadována ze strany jejích dětí pozornost 

v podobě hraní, vycházek, krmení, hygieny atd. 

Dalo by se říci, že jí v tu dobu začala druhá pracovní směna. Poněvadž to čehož 

se odpoledne po ní domáhaly vlastní děti, požadovaly po ní dopoledne děti ve škole. 

Avšak intenzita energie, se kterou ráno začínala se během dne v práci pomalu 

zmenšovala. A tak když přišla domů ke svým dětem neměla již tolik energie, síly a 

elánu, aby se jim věnovala se stejnou intenzitou jako dětem školním. Pravděpodobně 

zvýšená únava z práce měla za následek, že to co třeba prominula dětem ve škole, 

dětem doma už neprominula. 

Dle výpovědi se Alena patrně domnívá, že pokud by dělala jinou práci a ne práci 

s dětmi, její míra tolerance, respektu, shovívavosti by byla k jejím dětem větší. 

Jistě není pochyb o tom, že profese učitele (pedagoga na základní škole) je velmi 

náročná, a to jak po stránce psychické tak i fyzické. Domnívám se, že profese 

speciálního pedagoga je stejně, ne-li více náročnější. Následkem toho může být např. 

zvýšená únava, vyčerpanost. 

Jak je tomu u Aleny a zda jí její práce vyčerpává se dozvíme z následující citace. 

A No to určitě. To je asi jako na tom to nejhorší. No, ale zase na druhou 

stranu já jí mám hrozně ráda tu práci. Líbí se mi to, že. No, jako já to považuju za 

výhodu i nevýhodu. Já než jsem začala pracovat ve škole, tak jse pracovala krátce, ještě 
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před tím než jsem šla na mateřskou dovolenou v kanceláři. Kde jsem teda vkládala 

jakýsi data do počítače a prováděla ňáký účetnictví. No a, když jsem pracovala s těma 

papírama tak, když vznikla ňáka chyba, pak mně nevyšel součet. Tak jsem věděla, že to 

byla moje chyba. Nebyla to chyba někoho jinýho. Mohla jsem to ovlivnit jenom já. 

Mohla jsem si nadávat jenom sobě, že já jsem prostě něco zvorala. Ty papíry za to 

nemohly ani ten počítač. A tady, když pracuje člověk s dětma, s lidma, tak nikdy vlastně 

není jistý, jak ten výsledek dopadne, bez ohledu na to jaký úsilí já do toho vložím. 

Neznamená to, že čím víc se budu snažit, tím víc času tomu budu věnovat, že tím lepší 

bude výsledek. Protože vždycky tam jsou ňáký další proměnný ze strany toho dítěte, těch 

rodičů, toho prostředí, který na to působí všechno. Takže na jednu stranu je to jako 

napínavý, co prostě z toho co já do toho dítěte vložim vznikne. Na druhou stranu je to 

hrozně nejistý. A v některejch chvílích jako hodně frustrující. Protože právě, i když do 

toho vložim hodně ze sebe, když jsem z toho teda vysátá, jak jsme říkaly. Tak to, ale 

neznamená, že dosáhnu nutně ňákýho prima výsledku. Vždycky to tak, jako není, no. 

Takže jednak je to jako napínavý, v tom je to adrenalin, že prostě nikdy není jistý jak to 

dopadne. A to mě motivuje, abych do toho dala co nejvíc. A na druhou stranu je to i 

frustrující, že ne vždycky se to jako by vyplatí. Ne vždycky jsem za to odměněná ze 

strany těch rodičů nebo ze strany toho dítěte. " 

Alena přiznává, že ze své práce určitě vyčerpaná je. Ale zase tolik ji to nevadí. 

Protože to co dělá, dělá ráda a z vyčerpaností z toho tak trochu i počítá. Možná pocit 

vyčerpanosti, je pro ni takovou jistotou, že do svého povolání ze sebe dává maximum. 

Alena dříve než začala své povolání učitelky ve speciální třídě, pracovala 

v kanceláři na počítači. Na těchto dvou zcela odlišných zaměstnání, ukazuje jaký je 

rozdíl mezi prací s papíry a prací s lidmi. 

V době kdy pracovala na počítači a udělala nějakou chybu, byla si zcela jistá, že 

za tu chybu může ona. Chybu potom našla a opravila. Nyní když pracuje s dětmi a něco 

je učí a oni to nepochopí, nenaučí se to. Není si jistá, zda za to může ona, protože jim to 

špatně vysvětlila nebo je to tím, že určitý žák není schopen se to naučit a pochopit. I 

když její úsilí a snaha je to naučit může být sebevětší. Neví tedy z d a j e chyba na její 

straně nebo na straně toho druhého. A i když se bude snažit chybu napravit, opět neví 

jestli oprava bude úspěšná. Což pochopitelně může u člověka způsobit frustrující pocit 

nad tím co dělá. Alenu však tento pocit žene dál a posouvá jí v její práci ku předu. 
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Alena dále v rozhovoru hovořila o tom co jí konkrétně na jejím povolání nebaví, 

co by nejraději vyškrtla. 

A. „ No, hodně těžký je. No, takhle hodně nepříjemný je to papírování, protože 

nejhoršíje na konci týdne zapsat do třídnice co se dělalo, když je na každej předmět dva 

řádky. A každý to dítě v tom předmětu dělalo něco jinýho. Takže buď jako to chci zanést, 

tak jak to vopravdu bylo, abych napsala, co se vopravdu dělalo. Což se mi tam nevejde. 

Takže to je nemožný. A nebo tam prostě napíšu jenom kus z toho. Třeba to co jako 

nebylo pravda, protože to musí být v souladu s plánem, kterej jsem si já naplánovala 

v září a samozřejmě v květnu mi to třeba úplně nevyjde, jako jsem si to v září 

naplánovala. Ovšem jako všichni tvrdí nadřízení a inspekce, že to prostě musí bejt 

hlavně v souladu s tim plánem. Takže v podstatě ani tak není důležitý jako by, co se v tý 

hodině dělalo, ale to co je v plánu musí bejt ve třídnici. Což právě nejde, protože každý 

to dítě dělá něco úplně jinýho a to se tam prostě nevejde. Takže to mě teda fakt nebaví 

takovýhle zapisování. No, a pak co mně přijde honě těžký je práce s rodičema, protože 

podle mě člověk kterej je rodičem postiženýho dítěte, je sám v určitým směru jinej než 

rodič dítěte zdravýho. Takže ta komunikace s nim je daleko obtížnější, protože ten rodič 

je v ňáký různý fázi zvládnutí toho problému, že se mu narodilo postižený dítě. A některý 

rodiče prostě tim, že mají postižený dítě na všechno rezignujou. Takže na něm vlastně 

nechtěj ani to, co by na něm mohli chtít, protože na to má. A degradujou ho na ňáký 

miminko, který mu se prostě musí všechno dělat, podat, pomáhat. A to, když na něm 

něco chceme my ve škole samostatně tak berou jako, že mu ubližujeme. Takže to je 

jeden extém. A druhej extém jsou rodiče, který si myslí, že tim, že budou dítě neustále 

pérovat. Budou pořád se na školu připravovat, budou na něj pořád tlačit, budou na něj 

hrozně přísný. Tak teda nakonec ten hendikep jako by překonají a von se vyrovná 

zdravímu dítěti. Takže zase to dítě přetěžuj ou a pořád ho ženou někam, kde vono ještě 

prostě nemůže bejt úspěšný. Takže to je další extrém. No a tady s těma rodičema je 

strašně jako těžký vycházet, protože je těžký dělat plus mojí práci tak, aby oni byli s ní 

spokojený. Takže určitě jednání s rodičema. A to teda musím říct, že mě na to teda ňáká 

pedagogická fakulta ani ňáký další vzdělávání pedagogickejch pracovníků nijak 

nepřipravilo. A postrádám v nabídce vzdělávacích institucí nějaký kurz nebo seminář 

nebo pravidelný setkávání, ňákou supervizi třeba, která by mě pomohla, jako získat 

pevnou parketu a pevný jako postavení v jednání s rodičema. Že bych docela uvítala, 
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kdyby jako něco takovýho bylo. Ňákej psychologickej výcvik v tom jak teda jednat 

s rodičema, jako s lidma, který jsou v ňáký životní situaci a proto reagujou na moje 

úplně neutrální sdělení tak, jak reagujou. Takže jako úplně jinak než jsem očekávala a 

než mam zkušenosti, že reagujou třeba rodiče zdravejch dětí. " 

Alena zde zmínila dvě věci, které jí přijdou v jejím povolání jako obtížně 

zvládnutelné. Ta první by se dala shrnout pod slovo úředničina a druhá věc je práce 

s rodiči. 

Alena vypracovává na začátku každého školního roku pro každého žáka ze své 

třídy individuální plán. Kde má přesně rozepsáno co se s dotyčným žákem bude dělat 

v té a té hodině, vtom a tom předmětu. Což z jistých důvodů nejde stoprocentně 

dodržet. Protože např. někdy žák marodí, některé učení co mu Alena naplánovala třeba 

na čtyři hodiny on nezvládne a potřebuje na to mnohem více času a nebo zase naopak. 

A to pak způsobí, že plán napsaný v září jí během roku nesouhlasí s tím co žák dělá 

v hodině. U Aleny tím vzniká rozpor při zápisu hodin do třídní knihy. Nejenže je v ní 

omezený počet řádek, kam i kdyby sebevíc chtěla, nemůže zapsat, co v konkrétní 

hodinu žáky učila, protože každého učila něco jiného. Což se jí tam při sebevětší vůli 

nevejde. Ale má dilema zda zapsat do třídnice, to co měl žák dělat podle napsaného 

plánu. A nebo zapsat do třídní knihy to, co opravdu ve skutečnosti dělal. Avšak dle 

nařízení je důležité, aby se zápis v třídnici shodoval s individuálním plánem. To pak 

Alenu vlastně nutí lhát a psát do ní něco co není pravda, ale hlavně, že to souhlasí. 

Taková práce Alenu opravdu nebaví. 

Druhá věc, kterou Alena považuje za velmi obtížnou a asi ne vždy příjemnou, 

představuje práce a jednání s rodiči jejích žáků. 

Výrok Aleny naznačuje skutečnost, že komunikace s rodičem postiženého dítěte 

skutečně není lehká. Poněvadž každý rodič vidí to své dítě jinak, než ho třeba vidí 

Alena ve třídě. Někteří si myslí, že když je dítě postižené, už tím má svého trápení dost. 

Tak nač jeho i sebe ještě trápit nějakým učením. A neuvědomují si nebo si nechtějí 

připustit, že je schopno se něco naučit, co ho může v jeho životě někam posunout, 

nějakým způsobem ho obohatit. 

A někteří rodiče si naopak zase myslí, že když to své dítě budou pořád učit, tak 

se navzdory svému postižení vše naučí a bude stejné jako každé zdravé dítě. Nedokáží 

přijmout fakt, že jejich dítě něco nezvládne, protože díky jeho postižení to není možné. 
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Komunikace s rodiči dítěte s postižením se tak stává pro učitele nesnadným 

oříškem. Jak s nimi správně jednat? Říkat jim to, co chtějí slyšet pro klid všech? A ve 

třídě potom dělat s žákem to, co si myslím já, že je pro něj nejlepší? Nebo za cenu 

neshody se snažit rodiče přesvědčit, že jeho dítě se dokáže něco naučit? Nebo, že 

některé věci i když se budou snažit sebevíc se naučit nedokáže? 

Z hlediska Aleny si tak musí i při běžném rozhovoru s rodičem, dávat pozor na 

to co říká, protože třeba zpráva, která jí přijde naprosto bezvýznamná, může rodiče ranit 

nebo se ho nějak nepříjemně dotknout. Protože reakce rodičů zdravých dětí a rodičů dětí 

s postižením jsou zcela odlišná. 

Z toho co zde zaznělo, by se dalo říci, že komunikaci s rodiči považuje Alena ve 

své práci za nejobtížnější. 

V závěru citace si Alena posteskla, že ji nikdo nikde na jednání s rodiči 

nepřipravil. Podle ní by se na tyto situace měli připravovat už absolventi na vysoké 

škole. Nebo by měly být semináře, kde by se to mohli naučit. 

Zeptala jsem se Aleny, zda za tu dobu co učí, si myslí, že už se jednat s rodiči 

naučila nebo jestli se to nikdy naučit nedá. 

A: „No, já teďka nebudu mluvit vo svý zkušenosti. Já budu mluvit vo zkušenosti 

jedny pani učitelky, která asi před třemi rokama začala. Začala strašně optimisticky a 

s vervou a zcela se oddala, jak dětem tak rodičům. A to jako úplně celá do roztrhání 

těla. A ty rodiče jako byli strašně nadšený a děti taky strašně nadšený. A strašně jí 

milovali. A pani učitelka teďko před rokem odešla na mateřskou dovolenou. A tim 

pádem se rodičům i dětem úplně zhroutil svět. Protože vona tim, jak jako do toho šla 

cele, tak ona si to neuvědomovala. Já jako z dálky už větší pozorující to, jsem si to 

uvědomovala, že je prostě na sebe strašně připoutala ty děti. Což jako už nebyla jenom 

kladná věc, ale už to zavánělo i ňákejma pozdějšíma problémama. Protože ty jako děti 

jako úplně nekriticky všichni jí milovaly A vstupovaly jí prostě i do jejího soukromýho 

života a do soukromejch životů její rodiny, jejích dětí, jejího manžela. Což samozřejmě 

se těm ostatním členům rodiny nelíbilo. Že vona je tak vtahla jako do tý svojí práce. 

Protože voni si teda práci s postiženejma dětma nevybrali, že jo. Ačkoliv teda je 

Přijímali a určitě je maj rádi a nedívaj se na nějako ňák divně. Tak, ale že by s nima 

museli žít v rodině jako to ne, že jo. Takže, když jsem teďka s tou pani učitelku mluvila, 

po té co je rok na mateřský dovolený. Tak sama si to jako uvědomila, protože teda 
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následky se táhnou pořád. Jednak teda rodiče už asi nikdy nebudou tak spokojený 

s žádným dalšim učitelem, kterej tam přijde. Protože už nikdo se jim takhle neoddá. 

Protože už právě to ví, že to je jako chyba. A jednak i ta pani učitelka prostě říká, že až 

se do tý školy vrátí po mateřský, takže to prostě bude dělat jinak. Že už rozhodně nikdy 

nedopustí, aby se na ní některý děti navázaly, tak jako se navázaly tady ty první. Takže 

určitě se ten vztah k těm rodičům mění tím vývojem. U mě asi ne tak markantně, ale 

třeba tady u tý paní kolegyně, jako úplně hodně. Ne, že by jako od nich chtěla mít ňákej 

odstup, to určitě ne. Ona se nezmění, že jo. Ona pořád bude hodně angažovaná a hodně 

otevřená, ale asi určitě už nikdy v takový míře, aby prostě jí to zasahovalo do 

soukromýho života. " 

Na mou otázku začala Alena vyprávět příběh jedné své kolegyně. Která se práci 

s hendikepovanými dětmi úplně oddala, do slova šla do toho po hlavě, aniž by si 

uvědomila, že to může mít i negativní dopad a to jak na žáky, jejich rodiče, tak na ni i 

na její rodinu. 

Z vyprávění je zřejmé, že Aleny kolegyně byla svým povoláním naprosto 

nadšená. A pravděpodobně se domnívala, že proto, aby jí mohla dělat co nejlépe, zruší 

ve svém životě hranice mezi pracovním a soukromým životem. Paní učitelka určitě 

chtěla, si získat co největší důvěru svých žáků a jejich rodičů. Proto se jim věnovala i ve 

svém volnu a oni za ní mohli kdykoli přijít. Mohli jí i kdykoli navštívit u ní doma. 

Dokonce rodiče a žáky seznámila se svými dětmi a manželem. Protože ona byla svojí 

prací nadšená a milovala ji, patrně se domnívala, že tomu tak musí být i u zbývajících 

členů její rodiny, možná ji ani nenapadlo, že by tomu mohlo být jinak. I když ji určitě 

obdivovali, za to co dělá, byla to, ale její práce a ne jejich. Pravděpodobně se jim ne 

vždy zamlouvalo, že spojuje povolání s rodinou. 

Děti i rodiče si svou láskou a oddaností velmi získala a připoutala. A asi ji 

vůbec nenapadlo, k d y b y jednou odešla, co by jim tím mohla způsobit. 

Pani učitelka jim, ale po nějakém čase oznámila, že odchází na mateřskou 

dovolenou. Pro žáky i rodiče to byl určitě šok, něco nepředstavitelného, že by měli přijít 

o svou milovanou učitelku a měl by jí nahradit někdo jiný. Protože pro ně byla 

nenahraditelná. Možná zde je důležité říci, že děti s mentálním postižení neberou paní 

učitelku jako paní učitelku, tak jako zdravé děti na základní škole. Tyto děti vás berou 

jako součást svého života, dají najevo svou lásku stejně mamince jako paní učitelce. 
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Proto, pokud je ta vazba hodně silná, může být pro žáka odchod paní učitelky velmi 

bolestný, možná může mít i nějaké následky. 

Proto každý kdo s těmito dětmi pracuje, by na to měl pamatovat, že i příliš lásky 

může ublížit. Nehledě, že nástupkyně po takové učitelce to bude mít nesmírně těžké a 

asi ji bude trvat delší dobu než si získá důvěru žáků a rodičů. Pokud si ji vůbec někdy 

získá. 

Alena jako nezávislý pozorovatel z povzdálí viděla, že to co se může zdát jako 

dobré se může změnit na špatné. A také, že z úplné oddanosti se práci můžou vzniknout 

nepříjemné problémy. 

S odstupem času i kolegyně Aleny si uvědomila, že ne všechno co dělala, bylo 

správné, a že některé věci předem nedomyslela do konce. Dnes ví, že už by ke své práci 

a tudíž žákům a rodičům přistupovala jinak. S láskou, která by však měla vymezené 

hranice. 

V souvislosti s tím co Alena vyprávěla, jsem sejí zeptala, zda si myslí, že je 

něco takového možné i na základní škole. 

A: „No, já si myslim, že právě asi možná ne. Jednak ty děti jsou určitě 

soudnější. Takže vědí, že prostě každej má svůj život a můžeš do něj zasahovat jenom, 

když tě tam ten člověk pustí do něj. A jednak tim, že těch dětí je třicet v tý třídě. Tak 

nikdy asi nevytvoříš takovej úzkej vztah s nim, s tim dítětem, jako s tim když jich máš 

šest v tý třídě. No a tam právě jako je to nejenom s dětma, ale v tý pomocný je užší vztah 

i s těma rodičema, protože ty děti samozřejmě nemůžou docházet sami do školy. Takže 

je většinou rodiče vodí. Teda kromě těch, který sváží auto ze školy. Takže se s nima 

vlastně taky denně vidíš. Takže ten vztah je užší nejenom s těma dětma, ale i s těma 

rodičema. " 

Alena se domnívá, že na základní škole by se to stát nemohlo. Poněvadž děti na 

základní škole přemýšlí jinak. Ví, že paní učitelka je paní učitelka a tak jí vnímají ne 

jako kamaráda. Se kterým si hrají a chodím za ním domů. Prostě mají zvlášť školu a 

soukromí. 
Také je to podle Aleny dáno už počtem dětí ve třídě. Na základní škole je jich ve 

třídě o mnoho víc než ve speciální. A není proto možné navázat tak těsný poměr. 
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Speciální pedagog ví o svých žácích daleko víc a zná je i lépe. I s rodiči je 

daleko v bližším kontaktu, protože se s nimi vidí a hovoří s nimi téměř denně. 

Proto by si měl učitel ve speciální třídě, dávat daleko větší pozor na své chování 

vůči žákům i rodičům. Protože i přehnaná péče, kterou on vnímá jako to nej lepší, co pro 

ně může udělat, jim může nakonec ublížit. 

Zvládání 

Nevím zda se dá říct, která profese je obtížnější. Jestli to má těžší učitel na 

základní škole nebo na speciální škole. Asi každý to má těžší v něčem jiném. Možná, 

abych byla ke všem spravedlivá, by bylo nejlepší říci, že je každá prostě jiná. I když 

občasnému srovnání není možné se ubránit. 

V minulé kapitole Alena hovořila o velmi úzkém vztahu mezi učitelem speciální 

třídy a jejími žáky. Na kolik Alena dokáže oddělit svůj soukromí život od toho 

školního. Umí zvládnout v době svého volna oprostit se od myšlenek na práci a své 

chráněnce? Nebo něco takového není možné? 

A. „No, když jako všechno běží jak má. Tak už teďka na ní dokážu nemyslet. Ty 

první čtyři roky jsem na ní myslela asi pořád. Prostě furt jsem měla někde v hlavě 

zasunutý ty jednotlivý děti a co by měly dělat a co by bylo potřeba pro ně připravit a co 

teda budem dělat příští tejden a tak. To už teďka nemam, když není ňákej problém. Ale 

samozřejmě, když jsou ňáký rodiče nebo ňáký dítě, s kterým je trvalej problém, tak to 

prostě v tý hlavě pořád mam. A ve chvíli kdy nemůžu jako usnout, tak to tam šrotuje. 

Určitě jako v tý roli pořád jsem, není to tak, že bych zavřela za sebou dveře školy a z tý 

role vypadla. Prostě pořád jsem ňákou částí svojí osobnosti jsem pořád učitelka 

pomocný školy. A což si myslim, ale že je možná daný třeba tím ,že je to právě ta 

pomocná škola. Nevim jestli to tak maj všichni, v takový míře já si myslim, že to mam 

v týhle míře, jako ve větší míře tim, že jsem na tý pomocný, že ty děti jsou prostě takový 

zvláštní a výjimečný, a že s nima člověk neřeší jenom standardní situace, jako s dětma 

v normální základce. Ale, že právě jsou všichni takový, jako že vyžaduj ou daleko víc 

v podstatě než a něco jinýho než ty normální děti v uvozovkách normální. " 
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Z výpovědi vyplývá, že v současné době po několika letech praxe nemyslí Alena 

na svou práci doma v takové míře a tak často, jak tomu bylo na začátku její kariéry. 

Pokud ovšem jak dodala, jde ve škole vše tak, jak jít má. Jakmile se však objeví 

problém, nedokáže si nakázat při odchodu z práce na něj přestat myslet. Což má za 

následek, že kvůli tomu nemůže ani klidně spát. 

Alena si myslí, že určitou svou částí osobnosti je učitelkou ve speciální třídě 

neustále. Zdůvodňuje si to právě tou specializací. Protože jako speciální pedagog neřeší 

takové ty běžné problémy jako na základní škole, ale složitější, výjimečné. Poněvadž to 

co chápou žáci v normální třídě jako standardní situaci, může být pro žáka ze speciální 

třídy něco neřešitelného a bere to jako velký problém. 

Na základě toho co Alena o sobě řekla, naznačuje, že s postupem času se naučila 

na svou práci občas přestat myslet. A zabývat se tak v myšlenkách doma a v době svého 

volna také něčím jiným. 

Jak probíhá u Aleny zbytek dne po příchodu domů, tráví celou dobu s dětmi 

nebo má i chvíli pro sebe? 

A: „No, když byly děti menší, když ještě chodil Honzík do školky a Lucka na 

první stupeň. Tak jsem teda pro sebe neměla vůbec ani chvilku a ani jsem nechtěla. 

Chtěla jsem prostě bejt ten čas s nima a ňák ho s nima trávit dobře. Protože z tý 

mateřský jsem byla docela vlastně zvyklá bejt pořád s nima. A docela jsem se i snažila, 

jako ten čas naplnit nějak hodnotně. Takže jsem se v tom snažila pokračovat a myslim, 

že jsem to třeba ty první tři, čtyři roky kdy ty děti právě ještě byly v tý školce a na tom 

prvním stupni i dokázala. Ale teď čím jsou starší a čím míň mě k tomu, aby se zabavily 

potřebujou. Tak tim víc na to smažím a ten čas pro sebe si určitě už jako nechávám. A 

už si ho nechávám víc než, než bych asi měla. Měla bych se jim přece jenom jako víc 

věnovat, ale už prostě na to nemam sílu. " 
Alena v době, když byly její děti ještě hodně malé, po příchodu ze školy se 

především snažila naplno věnovat svým dětem. Mít tak nějaké volno pro sebe 

nevyžadovala a ani nechtěla. Protože pro ni bylo daleko důležitější být celý čas s dětmi. 

V současnosti kdy už děti povyrostly a nevyžadují již tolik její pozornosti, 

poněvadž se z větší části zabaví sami. Vzniká tím Aleně prostor, kde má čas sama na 

sebe a může ho trávit dle libosti. Což jí však přivádí k myšlence, že té chvíle pro sebe 

možná až moc zneužívá a měla by se asi víc opět věnovat dětem. 
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Matka pro roli učitelky 

Již v předešlých rozhovorech jsem se zmínila o tom, že každou ženu jistě 

ovlivní, když se stane matkou. A také, že tato změna má bezesporu vliv na její profesi, 

zvláště pokud tou profesí je práce s dětmi. 

Z následující citace se dozvíme jak tomu bylo v případě Aleny. 

A: „No, já jsem vlastně nejdřív byla matka. A pak teprve učitelka. Mně určitě 

pomohlo hodně to, že jsem byla matka dřív než učitelka. Protože vlastně ty děti v tý 

pomocný škole, jsou na takový úrovni rozumový, že já je ve většině času, alespoň v těch 

začátcích učím v podstatě to, co jsem učila svoje děti, když jsem s nima byla na 

mateřský dovolený. Takže já už jsem věděla, jak za sebou to učení u těch zdravejch dětí 

jde. Což v podstatě jde stejně i u těch postiženejch akorát, že pomalejš. Takže jsem 

věděla, jak v kterejch situacích dítě reaguje, jak můžu zasáhnout já. V jaký posloupnosti 

se ty věci učí. Takže to mně určitě pomohlo, že jsem byla matka, mi pomohlo v tom, že 

jsem pak se lepší zajela, jako učitelka s postiženejma dětma. " 

Alena oproti předchozím respondentkám nemůže srovnávat, jak jí role matky 

změnila vůči jejímu povolání. Protože v době kdy začala pracovat s dětmi už matkou 

byla. 

Avšak fakt, že už mámou byla hned od začátku, jí v její práci pomohlo a v mnoha 

směrech ji usnadnilo, než kdyby nastoupila do práce jako bezdětná a neměla zkušenosti, 

které měla díky svým dětem z domova. 

Alena vlastně učila ve škole děti to samé, co učila své děti doma, tedy 

v začátcích svého nástupu. To ji jistě pomohlo lépe a rychleji do práce s dětmi 

proniknout. Z vlastní zkušenosti věděla co je má učit a jak je to má učit. A také jak dítě 

asi bude v té či oné situaci reagovat a jak na něj má reagovat ona. 

Učitelka na základní škole, když žák zlobí, nějak se prohřeší, řeší danou situaci 

většinou poznámkou, nebo nějakým trestem v podobě opisování vět nebo domácího 

úkolu navíc. Jak je tomu ve speciální škole, jak Alena řeší problémy ve své třídě? 

A: „No určitě i děti, které já učim taky zlobí. To je jasný, že zlobí. Něco z toho 

nevhodnýho chování, když to takhle nazvu, je jaksi daný tou diagnózou, kterou ty děti 

mají. Takže to je takový zlobení v uvozovkách. Ale něco je i zlobení dovopravdovský. 

Prostě ty děti taky, že jo nejsou úplně perfektně vychovaný. A prostě zlobí jako zdravý 
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děti taky. Takže zlobení tam určitě je. Teďka teda jak ho rozlišit, že jo. Který teda lze 

ovlivnit, a který nelze ovlivnit, a jak ho teda ovlivnit. No tak to teda je docela jako asi 

těžký. V podstatě ňáký poznámky nebo takovýho něco, co jako nenásleduje 

bezprostředně po nějakým tom zazlobení a nedá se vošahat a to dítě si to prostě 

neprožije tak to nemá cenu. Protože jestli dostane do žákovský tadyhle to razítko, 

používám razítka k hodnocení nebo tadyhle to razítko, to je mu celkem jedno. Protože 

jemu se líbí i to razítko, který znamená, že teda zlobil jako drak třeba, jo. Takže to jako 

vůbec nemá tu motivaci pro něj, aby nedostal tohle razítko. Takže je to prostě jenom 

v ňákym okamžitým zákroku, který spočívá buď v tom. Třeba u těch autistickejch dětí 

jýzickej kontakt ňákej nepříjemnej. Takže po konzultaci samozřejmě s odborníky není to 

ňáký moje svévolný používání. Takže takovej chmat za krk a za ruku. Takže v podstatě 

nemůže jako, nemůže mě uhodit, nemůže utéct, nemůže ublížit sám sobě. Je to 

nepříjemný. Není to bolestivý, aleje to nepříjemný. A odvedení z místa, kde teda došlo 

kňákýmu nedorozumění. Nebo to jsem teda nepoužívala já, ale slyšela jsem od 

kolegyně, která byla na školení, že jim to tam doporučovali. Že třeba když dítě s tim 

autismem udělá něco co nemá a není schopný pochopit to slovní vysvětlení. Tak třeba 

stříknout rozprašovačem studenou vodu do obličeje. No a u těch dětí co nejsou 

autistický, tak tam já to řeším tak, že stručně, krátce vysvětlím co udělaly špatně. Pokud 

třeba někomu ublížily, tak se musí omluvit. A pokud je to něco, jako co strašně moc ruší 

ostatní, tak jdou na chvíli ven ze třídy. A nejdou jako úplně ven na chodbu, protože my 

máme takovou jako by buňku sestávající ze dvou tříd, ze dvou toalet a z šatničky. Takže 

jde vlastně do tý šatničky, kde já si nechám pootevřený dveře. Takže o něm vim co tam 

dělá, slyším ho. A tam prostě třeba minutu je s tim, že jako si má uvědomit, co udělal 

špatně. A já tam za tu minutu přijdu a ujistím se, že už jako ví co teda bylo špatně. 

Samozřejmě dítě by se nemělo posílat za dveře, protože se jako něco může stát. Ale tady 

si myslim, že tu kontrolu nad nim mam jako dostatečnou. A myslim si, že to na ty děti 

zabírá. Protože tady u těch dětí je dobrý to, že voni vlastně do tý školy jako by chodí 

rády. Teda samozřejmě taky někdy nechtěj a ráno jdou s pláčem, že nechtěj do školy a 

tak. Ale není to takový to, jako u ostatních dětí, jako že nechtěj nic dělat. Jsou věci, 

který nechtěj dělat. Samozřejmě každej den je ňáký přemlouvání, jako že tohle to se 

musí udělat. Nebo by bylo dobrý, že to bude velká zábava, když to udělaj a tak. Ale jako 

vždycky se jim třeba nelíbí jedna konkrétní věc a tu nechtěj dělat. A tam musím 
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přemlouvat a motivovat. Ale není to tak, jako že by prostě přišli do školy a řekli si, tak a 

tady já nic dělat nebudu, ať se ta učitelka klidně staví na hlavu. Voni tam prostě jdou 

s tím, že věděj, že se tam dělaj zajímavý věci, který je v zásadě baví. Takže voni vlastně 

chtěj bejt v tý třídě. Takže pro ně je skutečně trest to, když odejdou a ty ostatní pracuj ou 

dál bez nich tu chviličku. Oni slyší, že pracujou, že pokračojou v tom, co se jim vlastně 

líbilo třeba. Takže jako si myslim, že to pro ně trest je, a že se pak rádi vrací do tý třídy. 

Záleží hlavně na tom, jak vlastně rozumí mluvený řeči, že jo. Pokud prostě jsou schopný 

mi porozumět, když jim vysvětluju co udělali špatně. A řikam jim, jak by se to mělo 

udělat správně. Tak je stěžejní tohle. Když prostě tohle to nepomůže, to dítě v tom třeba 

pokračuje dál. Tak teda jde za ty dveře. Což s autistickým dítětem udělat nemůžu, že jo. 

Tak tam je to hlavně o tom fyzickým usměrnění. Ze teda já mu v tu chvíli zabráním 

fyzicky v tom, aby teda pokračoval dál v ničení věci, dál v bití někoho druhýho, dál 

v ubližování sám sobě. Vodvedu ho pryč z toho místa, kde se mu teda něco nelíbilo, kde 

ho něco rozčílilo. Což vlastně ani není trest v podstatě, jenom přerušení tý činnosti, že 

jo, která někoho ohrožuje. Tam vlastně ani o trestu nejde mluvit. " 

Alena říká, že i děti, které ona učí zlobí, stejně jako každé jiné zdravé dítě. 

Nepochybně některé to zlobení je však důsledkem postižení. Proto Alena, aby žáka 

mohla potrestat musí umět rozeznat zlobení, které je způsobené postižením, protože 

takové trestat samozřejmě nebude, a které je takové to dětské zlobení, které může 

usměrnit. 

Podle Aleny je v tomto případě důležité jaké postižení dítě má. Např. když dítě 

s autismem, které mu většinou vadí jakýkoli fyzický kontakt, ubližuje sobě nebo 

někomu druhému, umí Alena použít chvat, který si sama nevymyslela, ale byla ne něj 

vyškolena odborníky a ten mu zabrání, aby ve svém počínání dále pokračoval. A 

odvede ho pryč z toho místa, kde k tomu došlo. U dětí, které nemají autismus a jsou 

schopné rozumět významu slov, Alena krátce, jasně a stručně vysvětlí co provedly a 

proč se tak chovat nemají. Pokud to nepomáhá, pošle dítě ze třídy za dveře, aby si 

uvědomilo, že tak se chovat nemá. Tento způsob trestu si Alena myslí, že je pro děti 

optimální a osvědčil sejí . Protože psaní poznámek nebo dávat razítka za zlobení těmto 

dětem bez pochyby nemá smysl. 
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Učitelka v roli matky 

Alena v předešlé kapitole říkala, že jí usnadnila jednoduší vstup do učitelské 

kariéry skutečnost a zkušenost z role matky, kterou již v té době byla. 

Přestože již v době nástupu znala, věděla jaké to je být mámou, mohlo ji ještě 

v této roli její povolání nějak ovlivnit? 

A: „Jak mě to, že učim postižený děti ovlivnilo v mojí roli matky. No, určitě si 

víc daleko víc si vážím toho, že mam zdravý děti, protože vim, že to vůbec není 

samozřejmý. Že to je vlastně štěstí a velká náhoda, když je dítě, který nemá žádnej 

závažnější problém nebo i menší problém. Prostě hrozně málo dětí podle mě je, který by 

byly úplně bezproblémový. Alespoň z tý zdravotní stránky jako by. Takže si určitě daleko 

víc vážím toho, že mam děti zdravý relativně. A asi v daleko větší míře si řikam, když 

nejde vo život, tak jde vo Protože vidím, že prostě to zdraví je asi nejdůležitější. Že 

prostě, když někdo není zdravej nebo je ňákym způsobem od začátku hendikepovanej, 

omezenej, tak potom spousta věcí prostě není možná. Nebo je tim všechno ovlivněný. 

Ne, že by byly nemožný ty věci, ale určitě jsou tim ovlivněný. " 

Alena si díky své profesi uvědomila skutečnost, že když někdo porodí a má 

zdravé děti, jako ona není samozřejmostí, ale spíš velký zázrak. Protože během 

těhotenství, při porodu a i porodu číhá na děťátko tolik věcí, které mu můžou nějakým 

způsobem ublížit a poškodit jeho zdraví. Proto si velmi váží faktu, že ona měla a má to 

štěstí mít zdravé děti. 
Ve své práci se denně setkává s dětmi, pro něž jsou některé úkony, které jsou pro 

zdravé děti jednoduché, pro jejich hendikep velmi obtížné a někdy zcela nemožné. 

Proto slovní spojení „nejdůležitější je zdraví" není pro Alenu rozhodně pouhou frází. 

Uvědomuje si, že pokud nejde skutečně o život a zdraví, je všechno ostatní v podstatě 

malicherné. 
V rozhovoru jsem se již několikrát zmínila o tom, že je Alena speciální pedagog 

a její náplní práce je učit, vychovávat a pomáhat dětem s postižením. Ona sama má dvě 

děti starší dceru Lucku a mladšího syna Honzíka. Jak u nich doma probíhá příprava do 

školy? 

A co Alena jako máma pomáhá jim? 
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A: „No, s Luckou jsem se určitě připravovala jako do první třídy a tak. Ale tak 

Lucka byla taková snaživá holčička, že jako věděla sama, že prostě je nutné si tu 

aktovku připravit a já jsem tak jenom asistovala z povzdálí a kontrolovala to. No, to 

Honzíka tam to je takový obtížnější, protože ten Honzík se fakt musí do toho hrozně jako 

nutit. Nestačí vydat jeden pokyn nebo dva nebo tři a ňáký motivace, že když uděláš tohle 

tak dostaneš tamto nebo budeš moct dělat tohle. Je to prostě fakt vo síle osobnosti jestli 

já dokážu vytrvat na tom, že si teda do tý tašky musí připravit nebo nedokážu. Když 

nedokážu tak tam prostě připraveno nemá. Připravuje si tam celej den až do devíti do 

večera. Říká: „Jo už jdu, už jdu, už to dělám. " A stejně nic nedělá. Takže u toho jsem 

teda polevila. Protože mě to strašně nebaví jako mu furt opakovaně teda to připomínat. 

Zrovna tak jako jeho nebaví to furt poslouchat. Takže z toho vždycky vzniknou ňáký 

hádky. Tam teda určitě se jako moje práce učitele neodrazila, protože bych to měla mít 

daleko lip zmáklý. Ale ještě teda co mě třeba, jak si se ptala jak to ovlivnilo. Tak je fakt, 

že jsem si uvědomila tim, že moje děti třeba začaly chodit do školy ve stejnou chvíli, kdy 

jsem začala učit jako učitelka, jak je to strašně těžký, to dítě do tý školy prostě připravit 

tak, aby ta učitelka byla spokojená. Jako by vždycky jsem si myslela celý svoje dětství a 

prostě než jsem měla ty děti do tý školy, že prostě přece dát čistý věci dětem, vostříhat 

jim nehty, zajistit, aby měly svačinu a věci na ty daný hodiny v rozvrhu musí dokázat 

úplně každej. Takže kdo to prostě nedokáže, tak je úplně neschopnej. Ze to prostě není 

chyba, že jo těch dětí, je to chyba těch rodičů. Že přece není možný, aby někdo 

nedokázal, takovýhle minimum zajistit. Už se někdo asi třeba neumí s těma dětma učit, 

nemá ty znalosti, aby s nima mohl probírat češtinu, matiku, ale přece musí dokázat, aby 

šlo dítě čistě voblečený do š k o l y s připravenejma věcma a svačinou. A teď, když jsem se 

jako do tý role já dostala, tak jsem zjistila kolik sil to stojí, že to jako vůbec samozřejmý 

není. Že docela chápu lidi, který teda se ocitnou třeba v takový životní situaci, že prostě 

na to nemaj sílu. A že teda to dítě jde do školy špinavý, bez svačiny a s polovinou věcí. 

Protože vím, že jsem třeba často taky nebyla sama schopná zkontrolovat jestli si to tam 

to dítě do tý tašky dalo. A některý děti jsou prostě neschopný toho si to tam dát. Takže, 

když to ten rodič nezkontroluje, tak to tam nemaj. Takže vim, že prostě velice jednoduše 

se člověk dostane do situace, kdy prostě není schopen tohle zajistit. Takže si nesmírně 

vážím všech rodičů, který dokážou, svoje dítě dokopat do školy v ňákym ucházejícím 

stavu. Protože vím, že to vůbec není samozřejmý. " 
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Alena svým dětem s přípravou do školy pomáhala a pomáhá, v mezích svých sil 

a možností. 

U Lucky podle Aleny byla pro ni pomoc snazší, jednodušší a bezproblémová. 

Alena se s Luckou, v začátcích její školní docházky, do školy připravovala. Lucka však 

sama byla snaživá žačka a chtěla mít vše v pořádku. A Alena spíše jen dohlížela, aby 

bylo vše tak jak má. 

U Honzíka jak říká Alena, je to s přípravou horší, těžší a složitější. A tím tedy i 

pro ni. Samotného Honzíka nějaká příprava do školy nebaví a možná ani nezajímá. 

Protože pokud Alena poctivě nezkontroluje zda má do školy všechno, co má mít, ví, že 

určitě všechno mít nebude, poněvadž je mu to jedno. Takže občas se stane, že Honzík 

jde do školy, ne tak úplně připraven a v aktovce mu pár věcí do školy chybí. Alena v 

tom přiznává své osobní selhání, ale bohužel někdy nemá sílu a trpělivost ho v těchto 

věcech neustále revidovat. 

Tato její zkušenost s vlastními dětmi, ji umožnila lépe pochopit ostatní rodiče 

a rodiče svých žáků ve školních záležitostech. A žádného z nich neodsuzuje, protože ví, 

že se to může hravě stát, když jejich dítě není do školy stoprocentně připravené. A to 

ani ne tak po vědomostní stránce, protože každý rodič samozřejmě nemá potřebné 

znalosti, aby se mohl s dítětem učit. Ale spíše po materiální stránce mu něco chybí. 

Proto obdivuje všechny rodiče, kteří dokážou, že když jde jejich dítě ráno do školy, má 

všechno, co má mít. 

I když Alena není učitelkou na běžné základní škole, ale základní škole 

speciální, jisté schopnosti a zkušenosti jsou stejné jak u ní tak u kterékoli jiné učitelky. 1 

ona ve své třídě občas řeší výchovné problémy, jako se řeší na každé jiné škole. 

Pravděpodobně v přístupu v takové situaci se budou odlišovat. 

Z tohoto důvodu mě zajímalo, jak Alena přistupuje k výchovným problémům u 

vlastních dětí, např. když její syn přinese ze školy poznámku. Zda se snaží synovu 

učitelku chápat a neboje máma syna, kterému bylo neprávem ublíženo. 

A- No, to ne asi vždycky vim, že ta učitelka tu poznámku nedá jen tak pro nic za 

nic, že by si jako chtěla vylejt ňáký svoje zlosti nebo si ulevit to určitě ne. Navíc jako ty 

děti zase nenosej tolik těch poznámek, není to tak, že by měly popsanou celou 

žákovskou. Takže věřím tomu, že určitě ňákej podnět k tomu, že napsala, že zlobí, jako 

daly. Takže to si určitě nemyslím, že by to bylo jako nespravedlivý, že dostaly 
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poznámku, to určitě už muselo bejt. To jako chápu, že ta učitelka určitě to nedává jen 

tak. Třeba teďka v poslední době Honzík nosí poznámky v podstatě jenom od jedny pani 

učitelky, co ho učí angličtinu. Takže to je jiná než třídní. Maj jednu jedinou jinou na 

angličtinu a od tý má pořád poznámky. Ze vyrušuje v hodině, že nedává pozor, že se 

chová drze a takovýhle věci. Tak samozřejmě teda na něj apelujeme, že to jako je 

potřeba, tu pani učitelku poslouchat. Ze na to má nárok ta učitelka vyžadovat tu 

poslušnost, tu pozornost jejich, protože jinak se samozřejmě nemůžou nic naučit. A tím, 

že von vyrušuje, tak v podstatě nejenom, že se nic nenaučí von, ale nenaučí se nic ani ti 

vostatní děti, protože ruší i je. Takže to určitě. Ale třeba zase tím, že jsou ty poznámky 

jenom vod týjedný učitelky. Tak si jako řikam, že teda ve všech ostatních hodinách moje 

dítě nezlobí. Nebo alespoň ne tak, že by si ta učitelka s nim nedokázala poradit jinak než 

tím, že napíše poznámku. A zrovna vo angličtinu kde jich je ještě polovina v tý třídě 

zrovna na ten jazyk. Tak zrovna na angličtině takhle strašně zlobí. Takže si zas na 

druhou stranu řikam, že asi to je třeba daný i tim, jak ta učitelka pracuje. Protože 

jestliže dokáže v ostatních hodinách udržet pozornost a na angličtině jí udržet nedokáže. 

Tak to asi bude taky ovlivněný tim, jak ta učitelka v tý třídě pracuje. " 

Alena tedy nepatří mezi ty maminky, které viní, když jejich ratolest přinese 

poznámku, z toho spíše dotyčnou pani učitelku. 

Alena je v tomto směru ubezpečena, pokud její syn dostane poznámku, že to 

určitě nebylo pro nic za nic, ale že to bylo oprávněné a zasloužil si jí. Rozhodně si 

nemyslí, že by se tím učitelka třeba nějak mu mstila a nebo by je psala jen tak pro 

kratochvíli. 
I když v poslední době o Honzíkově učitelce angličtiny má jisté pochybnosti. 

Poněvadž poznámky od ní jsou velmi časté - za vyrušování v hodině, že nedává pozor 

při vyučování a za drzé chování. 
Samozřejmě Alena jako správná matka se snaží synovi domluvit a vysvětlit, že 

jeho chování není správné a vhodné. A že svým chováním narušuje hodinu i všem 

ostatním zúčastněným. Přesto si u této paní učitelky není jistá, zda její jednání vůči 

synovi je spravedlivé. Protože vjiných hodinách Honzík takové problémy nemá. 

Z tohoto důvodu se Alena domnívá, že může být chyba nejen na straně syna, ale i paní 

učitelky. Možná nedokáže žáky v hodině natolik zabavit a zaujmout, aby nevyrušovali. 
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Alena si myslí, že za synovým „zlobením" bude spíš učitelky špatná organizace práce 

při hodině angličtiny. 

S Alenou jsme v rozhovoru mluvily o jejích dvou rolí matky a učitelky. Určitě 

nastávají v jejím životě situace, kdy se tyto dvě role spojí, propojí. Za jakých okolností 

je to pro Alenu dobré a kdy naopak? 

A: „ Určitě je dobrý, že to dítě vidim z obou stran. Vidim ho jako učitelka a vidím 

ho jako máma. No, ale zase na druhou stranu právě to, že pracuju celej den s dětma, ať 

už s cizíma nebo ze svýma, tak je samozřejmě vyčerpávající. Protože se věnuju vlastně 

celej den jedný věci jako by. A mam ňákou kapacitu trpělivosti a tolerance, kterou 

prostě, když vyčerpám tak už potom na ty moje děti nezbude. Takže je to takový, není to 

tak, že by člověk ráno dělal něco jinýho a vodpoledne, když přijde domu, tak dělal zase 

něco jinýho. Což je jako mi přijde jednodušší. Tak to je asi ten největší problém. Ale 

zase je fakt, že kdybych svoje děti neměla, tak si myslim, že by to pro mě bylo daleko 

těžší v tý škole. Že třeba ta Petra, kolegyně, ta prostě děti nemá, ještě teď je nemá, když 

jsme začínaly tak je taky neměla. A přišlo jí hrozně těžký, dítěti utřít pokaděnej zadek a 

přebalit ho. Přitom mně tim, že už jsem s tim prošla u svejch dětí, tak mně vůbec jako 

hrozný nepřišlo. Prostě dětskej zadeček a dětský hovínkoje úplně stejný ať je moje nebo 

cizí. Takže jako jsem k tomu třeba neměla vůbec vodpor a vůbec jako mi to nevadilo. A 

tak je to asi jako i se vším, Prostě vim jak ten vývoj probíhal u těch dětí a vim jak 

reagujou. Už mě nepřekvapí tolik věcí, jako kdybych byla mateřstvím neposkvrněná. " 

Alena říká, že propojení těchto dvou rolí je určitě dobré pro její profesi. Protože 

se dokáže dívat a vnímat dítě nejen po té profesní stránce jako učitelka, ale i po stránce 

rodičovské pohledem mámy. 

A jak už dříve zmínila, role matky jí pomohla v její roli speciální pedagožky a 

v práci s dětmi. Sama se o tom několikrát přesvědčila, protože měla možnost srovnání v 

různých situací v přístupu sebe, ženy, která už má děti a kolegyně, která děti nemá, 

k dětem ve škole. To v čem viděla její kolegyně problém, Alena díky své roli matky 

neviděla. Např. pokud šlo o hygienickou očistu žáků, kolegyni taková práce vadila. 

Alena, protože už v tom měla vlastní zkušenost s vlastními dětmi, jí přišla taková práce 

naprosto běžná a samozřejmá. 
Naopak negativní propojení těchto dvou rolí vidí v monotónnosti práce, protože 

náplní obou rolí je práce s dětmi. Což podle Aleny ji značně vyčerpává, pravděpodobně 
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víc než kdyby její náplní profese bylo něco jiného. Její profese jí především vyčerpává 

míru trpělivosti a tolerance, kterou pak postrádá vůči vlastním dětem. 

V předešlé kapitole jsme s Alenou hovořily o tom jak v pozici učitelky řeší 

problémy s žáky ve své třídě. A jak řeší problémy doma se svými dětmi z pozice 

matky? 

A: „Asi jsem jako dost přísná teda, musím říct. Ovšem málo důsledná. Což 

samozřejmě vim, že je špatně. Právě proto, asi že jsem učitelka, a že to na těch rodičích 

těch svejch školních dětí vyžaduju. A vždycky mě to jako hrozně pohoršuje, i když to 

třeba neřeknu nahlas, že jako nejsou důsledný, protože kdyby byli důsledný tak by ty 

děti dosahovaly daleko lepších výsledků. A nebyly by na tom tak jak jsou. Voni si myslí, 

že jsou na tom třeba špatně, protože jsou postižený, ale vono to není pravda. Voni často 

jsou na tom tak špatně, protože jsou nevychovaný. A jsou nevychovaný, protože ty 

rodiče jsou moc měkký, nejsou jako důsledný. No, takže vim, že když nejsem důsledná, 

tak samozřejmě dělám stejnou chybu jako voni. A nemůžu pak čekat žádný zázraky. No, 

takže jsem asi přísná, ale nejsem důsledná. Takže je to celý na pytel. Protože to je asi ta 

nej horší kombinace, která může bejt. Takže něco zakážu a pak už to třeba nedokážu tak 

to kontrolovat, jestli ten zákaz dodržujou nebo ne. Protože to je hrozně vysilující 

samozřejmě jako. Protože tim jsem potrestala hlavně sebe, že na ně musím neustále 

dohlížet. Takže někdy prostě povolím. Jako ne vždycky zase je fakt, že když je něco fakt 

důležitýho tak jako si zatím stoj im, ale je fakt, že v ňákejch takovejch drobnostech jako 

určitě nejsem důsledná. " 

Alena se domnívá, že jako máma je ve výchově na své děti přísná, ale málo 

důsledná. Což je podle ní vlastně k ničemu. Protože když se její potomek nějak 

prohřeší, udělá něco, co dělat nemá. Alena ho za to chce nějak potrestat, aby si její dítě 

uvědomilo, že takhle teda ne, trest spočívá většinou v podobě nějakého zákazu. Avšak 

v tomto bodě selhává její důslednost, protože při vyřčení zákazu, už příliš nesleduje, zda 

její dítě zákaz dodržuje. I když v závěru citace připouští, že pokud jde o vážnější situaci, 

opravdu o něco důležitého, přeci jen důsledná dokáže být. 

Alena přiznává, že jako máma je na své děti ve výchově málo důsledná. Avšak 

jako učitelce ji právě vadí, když jsou rodiče dětí, které učí ve své výchově nedůslední. 

Ze své pedagogické zkušenosti ví, že aby dítě dosáhlo lepšího výsledku, je potřeba být 
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důsledný. Domnívá se, že kdyby rodiče byli důslední, její žáci by toho mohli umět 

daleko více. 

V souvislosti s tématem jsem se Aleny zeptala, když vyžaduje po rodičích 

důslednost, jestli ona je ve škole na své žáky důsledná. 

A: „Jo v práci jo, jo, jo. Jo, tam jsem. No tam jsem. Protože u těch dětí je to 

důležitý, protože vlastně se učej. Tim, že se neustále něco opakuje nebo opakovaně se 

dostávaj do ňáký situace. A tim, že já tu jejich reakci nějak tlumím nebo posiluju. Tak 

tim se učí. A tim, že vlastně jim to trvá dýl to učení. Nestačí to zopakovat desetkrát, ale 

musí se to zopakovat třeba tisíckrát za dva roky. Tak je jasný, že je důležitý, aby každá 

ta zkušenost byla vlastně stejná. Což je daný tou důsledností. Takže důsledně reagovat 

v ňákejch vytyčenejch situacích pořád stejně, tak aby se to dítě naučilo, to co chci. Takže 

tam je ta důslednost určitě důležitá. No a tam jako jsem teda důsledná. Ale možná, že 

právě potom už doma nejsem, no nevim. " 

Alena se dušuje, že na žáky ve škole opravdu důsledná je. Podle její výpovědi je 

to vlastně základ, proto aby je něco naučila. Protože pro děti s postižením, k tomu aby si 

něco osvojily, nějaký úkon, je to důležité. Kdyby nebyla ve škole při učení a výchově 

žáků důsledná, asi by toho moc neuměli. 

Možná právě proto, jak sama říká v závěru citace, poněvadž v práci musí být až 

moc důsledná, doma už tolik není. 

Z toho co zde bylo uvedeno je možné říci, že Alena v roli matky je nedůsledná a 

Alena v roli učitelky důsledná je. 

Stejnou otázku, kterou jsem položila předešlým dotazovaným, jsem položila i 

Aleně. Týkala se srovnávání vlastních dětí s jinými dětmi. 

A: „ No asi docela jo. Protože, když ty moje děti byly malý. Když jsem já vlastně 

začínala učit, tak Honzík šel do školky, takže mu byly čtyři roky. Tak v podstatě asi se 

učil stejný věci, jako se zrovna učily ty osmiletý děti po dvou odkladech, co jsem s nima 

začínala pracovat. Takže to jsem srovnávat mohla a to asi jsem i srovnávala. Vlastně mi 

to, že jsem ty věci učila svoje děti pomáhalo v tom, že jsem snáz nacházela cestu, jak 

učit tyhle ty děti, s kterýma jsem pracovala. Ze jsem si vlastně tim už prošla, jak je 

naučit jíst, poslouchat, zavazovat tkaničky a tak. Prostě, že vlastně jsem si to vyzkoušela 

na svejch dětech a tady už jsem nebyla tak bezradná. Už jsem věděla jak na to. Z čeho 

vlastně vyjít. No a teď se spolužákama moc nesrovnávám, protože když se zeptám co 
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dostali za známku ostatní, tak řeknou, že neví. Takže vlastně bych jako ráda srovnávala 

asi, zajímalo by mě, jak si stojí uprostřed těch svejch spolužáků. Ale v podstatě k tomu 

jako nemam moc možností. A zase na tom nejsem tak jako, že bych chodila do školy a 

zkoumala a ptala se tý učitelky, jak si stojí ve srovnání s ostatníma dětma. To ne. Zas 

tak moc mě to jako asi nezajímá. A hlavně vím, že ten pohled je vždycky asi hodně 

subjektivní. Takže by ta informace asi nebyla tak úplně přesná, kterou bych získala. 

Takže se zeptám, nic se nedozvím a dál už v tom jako nešťouram. " 

Alena srovnávala svoje děti s dětmi, které učila, když nastoupila do práce. 

Protože v té době její děti byly tak asi na stejné úrovni jako její žáci. Takže mohla 

porovnávat, jestli už umí to, co umět mají. Díky praxi z domova věděla co a v jaké 

posloupnosti má učit děti ve škole a hlavně věděla, jak je to má učit. 

Nyní, v současné době kdy syn i dcera chodí do školy je s jejich spolužáky moc 

nesrovnává. I když by srovnávat chtěla, aby si mohla udělat představu o tom, jak na tom 

její dítě je, co se týká školních výsledků v porovnání z jinými žáky. Ale nemá k tomu 

dostatek možností, protože když se svých dětí zeptá ohledně známek, jak jsou na tom 

ostatní žáci, tak se nic nedozví, prostě to neví, nezajímá je to. A Alena není z těch 

matek, která by to nějak vehementně zjišťovala. Takže se zeptá, nic se nedozví a dál už 

se o to nezajímá. 

Alena je učitelkou ve speciální třídě, pomáhá, učí a stará se o děti s různým 

postižením. Myslím si, že taková práce nejen člověku jenom něco bere, ale i hodně 

dává. Možná něco dává nejen dotyčnému člověku, ale i jeho nejbližším. 

Zeptala jsem se Aleny, zda to, že pracuje s hendikepovanými dětmi, dává i něco 

jejím dětem nebo co jí dává ta práce pro ně. 

A: Určitě mi to jako něco dává pro ty moje děti. Protože samozřejmě čím víc 

jsem v kontaktu sjinejma dětma, tak tim asi jsem v tom kontaktu jistější. Já vim, že jsem 

říkala, že nejsem důsledná, jo. Ale já si myslim, že kdybych třeba ta učitelka nebyla, že 

bych možná byla ještě míň důslednější. Já se v tý důslednosti jako každej den v tý škole 

dost trénuju, jako jo. A vim jak je důležitá. A vím jak to vypadá, když ty rodiče těch 

mejch školních dětí nejsou důsledný. Takže si jako myslim, že zase dokážu třeba, když si 

teda řeknu, že na něčem budu trvat, takže jako na tom trvám, jo. Nejsem důsledná 

samozřejmě stoprocentně, to určitě ne. Vněkterejch věcech na to jako smažim, ale zase 

myslim si, že kdybych nebyla tou učitelkou, že budu důsledná ještě míň. Protože bych 
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neviděla, jak se ta nedůslednost rodičovská projevuje v tý škole třeba a teď to vim, že jo. 

A asi ještě uvědomuju to zdraví, jo. To jsem taky říkala, že vlastně jako je to hodně 

důležitý. Když není prostě zdraví tak jde všechno do kytek. Je všechno obtížnější. Ne, že 

by to nešlo, ale je to všechno obtížnější. Takže třeba právě moje Lucka, která když 

přestoupila na gympl ze základky v pátý třídě, tak se hodně zhoršila. Teda po 

počátečním vypětí, kdy bylo první vysvědčení úžasný se dvěma dvojkama asi. A my jsme 

jako podlehli dojmu, že jsme náročný přestup zvládli. A že teď už jako tomu nemusíme 

věnovat tolik času. Tak se ukázalo, že se tomu musí věnovat čas neustále, protože když 

jsme přestali tomu ten čas věnovat, tak prostě se hodně zhoršila. A asi v souvislosti 

s tím, že na ní potom byl kladenej větší tlak. Když jsme zjistili, ze teda málem propadá a 

tak. Tak jsme na ní hodně tlačili, aby se učila. Tak asi v souvislosti s tím stresem, kterej 

na ní byl vyvíjenej, ve kterým se ocitla. Tak se zhoršil její zdravotní stav. Takže v tu 

chvíli jsem si řekla, že prostě je to jedno jestli bude mít čtyřky nebo pětky. Prostě 

důležitý je, aby byla zdravá, a že nemá cenu to jako lámat. A to si zase myslim, že jsem 

si třeba uvědomila právě proto, že vim, jak je to zdraví důležitý. Což bych asi kdybych 

nebyla v denním styku s dětma, který to zdraví nemaj, tak bych si třeba tak jako silně 

neuvědomovala. Takže určitě možná jako tomu nepřikládám těm školním výsledkům 

takovou váhu, jako bych přikládala, kdybych nevěděla, že jsou děti, který dosáhnou 

daleko nižších met. Než vlastně už teď dosahuj ou i s pětkama moje děti, jo. Prostě, že to 

není samozřejmý, že má někdo jedničky. A že prostě všichni ty jedničky mít nemůžou, a 

že jsou prostě důležitější věci. " 

Alena je ubezpečena, že její práce s hendikepovanými dětmi jí něco dává pro její 

vlastní děti. Např. díky neustálému kontaktu s dětmi, je i ve styku se svými dětmi 

daleko více pevná, jistější. Také co se týká již zmiňované důslednosti, kdyby ve škole 

neviděla jak je důslednost důležitá, asi by byla ke svým dětem ještě míň důslednější. 

A především si uvědomuje, že zdraví je to nej cennější, co člověk může mít. 

Proto, když její dcera přešla v šesté třídě ze základní školy na místní gymnázium a 

důsledkem větší zátěže jak školních povinností, tak i většího tlaku, který na ni Alena a 

její manžel jako rodiče kladli v souvislosti se školními výkony a výsledky. Lucka tak 

velký stres neunesla a objevily se u ní zdravotní problémy. Vtom momentě si Alena 

uvědomila, pravděpodobně i díky své práci, že je pro ni daleko důležitější, aby její dcera 
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byla zdravá a cítila se v pohodě. A na tom jaké bude mít známky, jestli dostane jedničku 
nebo čtyřku vůbec nezáleží. 

Bilance 

Již několikrát jsem zde spekulovala jaký je asi rozdíl mezi učitelkou na základní 

škole a učitelkou na speciální škole. Nedalo mi to, abych se nezeptala přímo Aleny, jak 

to vidí ona. 

A: „ No, já si myslim, že ta učitelka na tý základce si určitě zachovává daleko 

větší odstup od těch dětí. Když to tady, jako jsem k těm dětem, mam k těm dětem a oni ke 

mně daleko hlíž. Protože jim pomáhám nejenom při ňákym čtení, psaní, ale prostě i jako 

v daleko intimnějších věcech jo. Když jdeme do bazénu, tak je prostě sprchuju, protože 

se většina z nich neumí utřít, tak je to musím naučit tim, že se jich dotýkám, tim, že je 

utírám. Některý jsou inkontinent ní, takže je přebaluj u. Prostě ten kontakt jakfyzickej tak 

psychickej je s nima daleko bližší než mezi učitelem a dětma na základní škole. A tim, že 

prostě oni nedokážou spoustu situací úplně běžnejch řešit sami, ať už je to s tim 

záchodem nebo s jídlem nebo s čímkoli. Tak se vlastně na mě obrací, že jo se žádostí o 

pomoc. Nebo aniž bych čekala třeba až mě o to požádaj, tak já do toho vstupuju a 

pomáhám jim. Takže si jako myslim, že v tom je to daleko bližší. A je to třeba i tim jak se 

oslovujeme, neříkáme si pani učitelko, ale říkáme si jménem. Tykáme si. Takže i takhle 

jako po formální stránce jsme si určitě blíž než na tý základce. " 

Podle Aleny největší rozdíl mezi ní a učitelkou na základní škole je ve 

vzájemném vztahu mezi pedagogem a žákem. Alena se domnívá, že tak úzký a blízký 

vztah jako má ona se svými žáky učitelka na základní škole nemá a ani mít nemůže. 

Takový vztah je dán právě tím hendikepem, které dítě má. Protože kvůli němu mají 

mezi sebou úplně jiný kontakt. 

Učitelka na základní škole učí žáky, číst, psát počítat. Stejně tak Alena. Ale už je 

nemusí učit jako Alena např. chodit na záchod, pomáhat jim při jídle, oblékání, smrkání 

atd. Čímž vzniká mezi Alenou a jejími žáky určitá vazba, která je dána jednak fyzickým 

kontaktem, protože některé úkony by žák bez její pomoci nezvládl. A jednak psychická, 
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protože žák na ní spoléhá, věří jí, že mu pomůže. Proto mezi žákem a učitelkou nikdy 

nemůže být tak blízký vztah a důvěra, jako mezi Alenou a jejím žákem. 

Alena zmínila ještě jednu věc, ve které je rozdíl, v oslovování. Alena si se svými 

žáky tyká a oslovují se jménem, není tam ta formalita jako na základní škole. Podle ní i 

to má vliv na vztah mezi učitelem a žákem. 

Zajímalo mě jestli Alena chtěla vždycky být speciálním pedagogem a zda 

nechtěla učit na základní škole. 

A: „ No, já jsem chtěla bejt asi doktorka spíš. Jenomže na základní škole jsem 

potkala učitelku chemie, která mě v podstatě vod chemie hned vod začátku vodradila. 

Takže jsem do ní vůbec nepronikla. To znamená, že na gymplu jsem pak z ní více méně 

propadala. A tim pádem jsem v tom čtvrťáku pak nenašla odvahu, se přihlásit na 

medicínu, kde jsou přijímačky z fyziky, z chemie. A když jsem přemejšlela, co by tomu 

jako bylo podobnýho nejvíc. Tak mně přišla ta práce s postiženejma dětma taková 

hodně související s tou medicínou, a proto jsem si dala přihlášku na speciální 

pedagogiku. Na základce jsem, ale nikdy učit nechtěla, to mě nikdy nenapadlo. Vždycky 

mě zajímaly ty děti, který jsou hákym způsobem zvláštní. A který jsou právě šmrnclý 

něčím z tý medicíny. " 

Z toho co Alena zmínila, je možné říci, že chemie rozhodla o jejím povolání. 

Protože kdyby jí šla na gymnáziu dobře chemie, podala by si přihlášku na medicínu a 

stala by se lékařkou. Ale poněvadž měla na gymnáziu z chemie špatné známky a chemie 

je jeden z přijímacích předmětů na lékařskou fakultu, přihlásila se na speciální 

pedagogiku, kde nejsou přijímací testy z tohoto předmětu. A především jí přišlo, že 

speciální pedagogika má s medicínou hodně společného. 
O učitelství na základní škole nikdy neuvažovala a ani ji nikdy nenapadlo, že by 

šla učit na základní školu. 
Na závěr tak jako všech jsem se Aleny zeptala, pokud by se mohla znovu 

rozhodnout, jestli by si tu práci opět vybrala. 

A: „No, mně se líbí já jsem ráda, že jsem šijí vybrala. Já jsem spokojená, líbí 

se mi, dělám jí ráda. Akorát teda si myslim, si nejsem úplně jistá, jestli takovouhle práci 

může člověk dělat celej život. Protože zrovna tak jako doktoři mluvěj o pacientech jako 

vo tom slepáku a vo tý ledvině. Tak sama na sobě cejtim, že se ktady ktomu začínam 

postupem let přibližovat. Ještě na tom nejsem jako tak špatně, že bych prostě říkala, to 
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déemóčko a ten dauník a tak, ale určitě ten posun tam jako je. A určitě někdy ke konci 

června, když už jako člověk je unavenější. Tak určitě už, jako je tady u těch dětí daleko 

snazší, tady u těch dětí sklouznout k tomu, že je jako by člověk ponižuje. Protože voni to 

na mě doma neřeknou, protože nemluví. Nebo jim nikdo nebude věřit, jako že tak jak to 

reprodukujou to vopravdu bylo. Takže je strašně jako daleko jednodušší, člověk nemá tu 

kontrolu jako nad sebou takovou, jako by měl na normální základce. Ho jako 

vodpálkovat to dítě třeba nebo prostě se k němu chovat přezíravě jako by. Protože 

samozřejmě ve všem jsem lepší než vono, že jo více méně. Což na tý základce tak bejt 

nemusí, tam určitě ty děti jako v něčem třeba jsou lepší než ten učitel. Tady ty děti jsou 

taky v něčem lepší. David má takovou trefu, že já bych se v životě jako netrefda, tam 

kam von se trefí a tak. Ale samozřejmě máš jako víc navrch nad nima. Je ten rozdíl 

větší. A to určitě svádí jako k tomu, že se člověk začne chovat přezíravě nebo povýšeně. 

A to ne, jako že by byl přezíravej a povýšenej, ale to je vlastně ten odraz jako tý únavy a 

toho vyčerpání. Takže si myslim nebo nejsem si jistá, jestli prostě po čtyřiceti letech 

takovýhle práce člověk nesklouzne k tomu, že jako o nich mluví ošklivě o těch dětech a 

chová se k nim prostě přezíravě a nedělá vlastně to co by měl. Že by jako je měl vést a 

bejt jim nápomocnej. Takže nevím jestli jako to dokážu dělat celej život, ale určitě teď 

bych chtěla, protože se mi to líbí a baví mě to. " 

Odpověď Aleny mě nepřekvapila, myslím, že jsem věděla, jak odpoví ještě před 

tím než jsem jí otázku položila. Protože jsem měla možnost být u Aleny ve třídě a vidět 

ji, jak se svými žáky pracuje, vím že svou práci dělá s láskou, poněvadž to na ní i na 

dětech vidíte, že to co dělá, dělá ráda. 

Alena v současné době by svoji práci nevyměnila, ale nevylučuje, že by tomu 

někdy v daleké budoucnosti nemohlo dojít. Signálem k odchodu by pro ní bylo, kdyby 

se ke svým žákům začala chovat nedůstojně. K tomu podle ní dojít může, když člověk 

dělá vykonává stále stejné povolání desítky let. 

Teď, ale ví že jí dělat chce a za žádnou jinou profesi by jí nevyměnila. 
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5 SHRNUTÍ 

Shrnutí: Matka v roli učitelky 
Učitelka v roli matky 

Hlavním smyslem mé diplomové práce bylo zjistit vliv učitelského povolání na 

roli matky a naopak. Tedy zda skutečnost, že se žena stane matkou má vliv na její 

učitelskou profesi. 

V této kapitole si shrneme vše podstatné co bylo zjištěno prostřednictvím 

předešlých čtyř analýz k uvedenému tématu. Zda jedna role ovlivňuje druhou. A také 

jak tento vliv vnímají samotné respondentky a nakolik si toto ovlivňování uvědomují. 

Nejprve si připomeneme, jak se k dané problematice vyjádřila každá 

z dotazovaných samostatně. A poté porovnáme výpovědi respondentek navzájem, na 

základě čehož zjistíme, zda se jejich názory shodují nebo se rozcházejí. 

Matka v roli učitelky 

Jana S. Jana si je jistá, že role matky měla vliv na její roli učitelky. Konkrétně 

si uvědomuje, že se změnil její pohled a přístup, jak k žákům tak i k jejich rodičům. 

Před tím než se sama stala matkou byla ke svým žákům přísnější a náročnější. 

Neměla příliš velké pochopení pro žáky, kteří nebyli připraveni na vyučovací hodiny a 

to jak po stránce vědomostní, tak i materiální např. neměli potřebné pomůcky na daný 

předmět. Z těchto nedostatků nevinila jen samotné žáky, ale viděla v tom chybu i na 

straně rodičů. Nedokázala pochopit jak to, že rodič v těchto věcech na své dítě patřičně 

nedohlédne, když je to jeho rodičovská povinnost. 

Avšak vlastní zkušenost ji ukázala a dokázala, že něco takového je lidsky hravě 

možné. Zjistila, že dokud neměla rodinu, děti a byla svobodná. Patrně její jedinou a 

hlavní starostí byla ona sama a její práce. Ovšem když se její osobní život naplnil 

rodinou a dětmi, poznala kolik starostí a práce rodič má. 

Tato změna jí ovlivnila vůči žákům a rodičům. Sama si vyzkoušela jako rodič 

žáka, že se někdy cítí natolik unavená a i díky jiným domácím povinnostem, že ne vždy 
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má přehled o tom, zdaje její syn do školy řádně připraven. Nebo, pokud dítě večer 

oznámí rodiči, že má mít na druhý den do školy určitou věc, pomůcku, asi ji v tu chvíli 

rodič jen stěží sežene a dojde k tomu, že ji tak dítě nemá a nemůže ji ani do školy 

přinést. 

Jana se tak dostala do situací, do kterých se dostávají rodiče jejích žáků. Což 

mělo za následek větší toleranci k zapomínání a nepřipravenosti žáků na vyučování. 

Také domácích úkolů začala dávat méně, protože si uvědomila, že tím nezaměstnává 

jenom žáky, ale i rodiče. A také uznala, že každý má nárok na to mít svůj dobrý či 

špatný den, i žák ve škole. A není důvod si myslet, když dnes něco při vyučování uměl 

nebo neuměl bude tomu stejně i zítra. 

Jana Š. I Jana Š. je přesvědčena o vlivu role matky na její učitelské povolání. 

Především se změnila v chování a v požadavcích na žáky. 

Před tím než si sama vyzkoušela jaké to je mít děti, byla na žáky asi až zbytečně 

hodná a mírná, patrně i v situacích kdy spíše měla být ráznější. Vlastní zkušenost ji 

ukázala, že jen hodná být nestačí. A určitá přísnost (v mezích normy) je při výchově 

dětí důležitá a nezbytná. 

Role matky ji také naučila něco co dříve jako učitelka neuměla. Naučila ji 

organizovat žákům práci, která sice nesouvisela přímo s výukou, ale týkala se jejich 

třídy. Dříve si takovou práci vždy udělala sama, protože nevěděla jak ji má žákům 

rozdělit. Dnes už v této oblasti problémy nemá a umí do činnosti kolem třídy zapojit i 

své žáky. Jana se domnívá, že v této oblasti ji především pomohla zkušenost s vlastními 

dčtmi 

I když je Jana na žáky přísnější, snaží se v určitých chvílích být pro ně tak trochu 

mámou. Protože její žáci jsou ještě malé děti a některé situace nedokážou adekvátně 

zvládnout, a potom potřebují někoho kdo je „uchlácholí." 

Monika D, Monika š i je taktéž vědoma ovlivnění v roli učitelky rolí matky. 

Moniku to obohatilo ve slovním projevu k žákům. 

132 



Monika díky roli matky poznala, že menší děti mají rády, když se s nimi mluví 

jako s dětmi a nějako s dospělými. Proto začala používat ve své řeči zdrobněliny slov i 

ve škole. 

Alena V. Alena poněvadž jako učitelka začala pracovat až v v době, kdy už 

měla vlastní děti, nemůže konkrétně sama za sebe říci, jak ji role matky ovlivnila v roli 

učitelky. Protože však měla příležitost srovnání sebe a kolegyně, která byla bezdětná, 

viděla, že díky roli matky má oproti kolegyni v mnoha směrech náskok. 

Alena tak mohla využít ve své práci zkušenosti, které získala se svými dětmi. 

Tím pro ní práce s dětmi s postižením byla jednodušší. Z rodičovské praxe znala, 

v jakých fázích probíhá vývoj u dítěte. Věděla co se dítě učí nejdříve a co později, jak 

dítě reaguje na určitý podnět a jak se má v té chvíli zachovat ona. Neměla žádné 

zábrany při přebalování žáků, kteří byli inkontinentní. Díky roli matky se nemusela 

s nástupem do zaměstnání teprve této práci učit, protože pro ní byla přirozená. 

Všechny čtyři respondentky se shodly, že role matky měla vliv na jejich roli 

učitelky. Toto ovlivnění vnímají pro své povolání pozitivně. Avšak je možné říci, že 

každou z dotazovaných to ovlivnilo jinak. 

Jana S. získala větší pochopení pro žáky a jejich rodiče a ubrala ve svých nárocích. 

Jana Š. se naučila žákům organizovat práci a z moc hodné učitelky se stala učitelka 

přísnější. Zde by mohl někdo namítnout, co je na tom pozitivního, ale žáci nepotřebují 

jen hodnou pani učitelku, která jim vše promine. Potřebují takovou, kterájim svou 

výchovou ukáže co mohou a co ne. Čímž poznají co je v životě správné a jak se mají 

chovat. V potřebných chvílích však dokáže být pro své žáky mámou. 

Monika D. přizpůsobila svojí řeč dětem. Zde se můžeme domnívat, že vliv role matky 

na učitelku měl nejmenší dopad. Myslím si, že však záleží na úhlu pohledu. Nevím jestli 

je tak málo, když si nejen člověk uvědomí, ale i změní něco v sobě kvůli druhým. 

Alena V. díky roli matky, věděla jak má se svými žáky pracovat a jak a jakých situacích 

jim pomoci. 
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Učitelka v roli matky 

Jana S. Jana se soudí, že role učitelky ji v roli matky při výchově vlastních dětí 
neovlivnila a neovlivňuje. 

Myslí si, že doma je fakt máma a své děti vychovává spíše instinktivně, když jí 

naštvou tak je plácne, když je má ráda tak je přitulí a zasměje se s nimi. Ale připouští, 

že své povolání vykonává natolik dlouho, že není schopná danou skutečnost objektivně 

posoudit. 

Na co však její povolání vliv má, jsou reakce na chování synů. Protože je ze školy často 

velmi vyčerpaná, jsou její rekce na chování synů nepřiměřené. 

Jana Š. Ani Jana Š. si není vědoma, že by jí role učitelky ovlivnila v roli matky 

při výchově dětí. Avšak dodává, to jak je tomu doopravdy by spíše mohl posoudit 

někdo jiný. 

Např. její manžel si myslí, že jí povolání změnilo. Že je dnes její chování v některých 

situacích daleko ráznější než dříve. 

Také její dcera si o Janě myslí, že na ni někdy reaguje zbytečně podrážděně. 

Vinu za mámino chování dává její dcera jejímu povolání. 

Monika D. Monika se domnívá, že role učitelky ovlivňuje její roli matky při 

výchově dětí. 

Monika se snaží být ve výchově svých dětí důsledná a stát si zatím co jim řekne. 

O důležitosti používání těchto zásad při výchově se přesvědčila v roli učitelky, jejíž 

náplní práce není jen žáky učit, ale i vychovávat. 

Monika š i je vědoma i další skutečnosti, a tím je opět negativní chování 

k vlastním dětem, které je zapříčiněno zvýšenou únavou ze školy. 
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Alena V. I Alena je přesvědčena o vlivu své profese na její roli matky vůči 

dětem. 

Alena ve své výpovědi uvedla určitý rozpor. Přiznala se, že jako máma ve 

výchově svých dětí je přísná, ale málo důsledná. Jako učitelka je na své žáky 

stoprocentně důsledná, protože díky své práci vidí, že důslednost je pro výchovu 

nezbytná. Alena se však domnívá, že kdyby jako učitelka nevěděla, jak je důležitost pro 

výchovu podstatná, byla by pravděpodobně vůči dětem ještě méně důsledná než je dnes. 

Její povolání ji také ovlivnilo, že si jako máma velmi váží zdraví svých dětí a to 

je pro ni daleko podstatnější než např. nějaký neúspěch ve škole. 

Také Alena si je vědoma, že ji v chování k jejím dětem chybí dostatek trpělivosti 

a tolerance a reaguje tak na své děti ne vždy přiměřeným způsobem. Vliv na to její 

chování připisuje vysílení v zaměstnání. 

O vlivu role učitelky na roli matky nejsou dotazované respondentky jednoznačně 

přesvědčeni. Neboli dvě z dotazovaných Jana S. a Jana Š. si tento vliv neuvědomují a 

dvě Monika D. a Alena V. si naopak myslí, že je učitelská profese v roli matky 

ovlivňuje. 

Jana S. se domnívá, že doma je především máma a své děti vychovává 

instinktivně. Jana Š. si také myslí, že její role učitelky nemá vliv na roli matky, i když 

její blízcí jsou o vlivu přesvědčeni. 

Monika D. soudí, že je její role matky ovlivněna její profesí, poněvadž to že je 

ve výchově důsledná a stojí si zatím co řekne si osvojila jako učitelka. 

Alena V. je o vlivu učitelské role na roli matky přesvědčena, díky své práci také 

poznala, že ve výchově dětí je důslednost potřebná, a také jako učitelka 

hendikepovaných dětí si jako máma pro své děti uvědomuje hodnotu zdraví. 

Na čem se však všechny čtyři dotazované shodly, jsou nepřiměřené reakce na 

chování vlastních dětí. Což dávají všechny shodně za vinu zvýšené únavě a 

vyčerpanosti ze své učitelské profese. 
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V závěru kapitoly bude jistě přínosem zrekapitulovat si ještě výpovědi k otázce 

propojení role matky a role učitelky, v jakých pozitivních a negativních situacích 

respondentky propojení obou rolí vnímají. 

Jana S. Jana si myslí, že k propojení jejích dvou rolí dochází ve chvílích, když 

se jí její syn svěří se svým problémem, který má ve škole. Protože jako učitelka se do 

jeho problému umí lépe vžít a pochopit ho. V takových situacích vnímá propojení rolí 

kladně. 

Negativně toto propojení rolí hodnotí opět v souvislosti syna a školy. Jana se 

domnívá, že díky svým učitelským zkušenostem má větší sklon nedůvěřovat asi až 

zbytečně jeho slovům o škole. 

Jana Š. Jana propojení rolí vnímá pozitivně např. v situaci kdy je její starší 

dcera nemocná a potřebuje se doučit zameškanou látku. Jana jako pedagog jí s tím může 

pomoci, zameškané učivo vysvětlit a poradit jí co se má naučit. 

Negativně toto propojení chápe ve chvílích, když její dcera obviňuje její 

povolání z podrážděného a vznětlivého jednání vůči ní. 

Monika D. Monika svoji roli matky a učitelky propojila v době kdy se její dcer 

učila číst, věděla totiž jak jí to má správně a dobře naučit. Monika si myslí, že propojení 

těchto rolí je dobré i pro její žáky, protože se umí vžít do jejich pocitů. 

Negativní je pro Moniku propojení v situacích ve škole, protože její dcera 

navštěvuje stejnou školu, na které Monika učí. Má přehled o všem co se ve třídě kam 

dochází její dcera děje. Což s mnoha událostmi, které se tam odehrávají (jako matka) 

příliš nesouhlasí. A pokud přímo vidí, že se její dceři děje nějaká nespravedlnost, nese 

to Monika velmi těžce. 
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Alena V. Alena si myslí, že propojení těchto rolí je určitě dobré pro její práci 

s dětmi. Protože se dokáže dívat na žáka nejen pohledem učitele, ale i pohledem té 

mámy. 

Negativně toto propojení chápe především vůči svým dětem. Protože při své 

práci ve škole s dětmi musí být maximálně trpělivá a tolerantní. Není už tolik trpělivá a 

tolerantní na vlastní děti. 

Všechny čtyři respondentky uvedly situace kdy propojení rolí vnímají kladně a 

kdy záporně. Avšak u každé z dotazovaných dochází k propojení rolí v jiných situacích. 

I když je pravdou, že jedna shoda zde byla, a to u Jany Š. a Moniky D., které shodně 

uvedly, propojení rolí jako kladné v situaci, kdy mohou pomoci svému dítěti s učením. 

Shrnutí učitelské profese 

V předešlé kapitole jsme si shrnuli podstatnou část práce. Jejíž tématem bylo 

ovlivňování role matky rolí učitelky a naopak. 

Diplomová práce se zabývala ještě dalšími zajímavými skutečnosti týkající se 

učitelské profese a pohledu dotazovaných respondentek na tyto skutečnosti. 

Nepochybně bude přínosné se na jednotlivá témata ještě jednou podívat a 

v krátkosti si připomenout zásadní fakta jednotlivých reapondentek k těmto tématům a 

navzájem tyto fakta porovnat. Čímž bude možné vytvořit si určitý obraz a představu o 

učitelské profesi. 

Klady učitelské profese 

Jana S. Jana jako za jednoznačnou výhodu učitelské profese považuje 

prázdniny. Dalo by se říci, že se na ně těší celý školní rok, možná již od 1. září. Jana je 

pokládá za výhodu nejen proto, že má mladší děti a nemusí tak shánět hlídání na toto 

období a mohou celou dobu trávit společně. Ale především jsou pro ni prázdniny časem 

odpočinku, bez každodenního stresu, který zažívá ve škole. 
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Jako další klad učitelské profese uvedla větší pochopení pro školní problémy 

vlastních dětí. 

Jana Š. I Jana Š. dala na první příčku v žebříčku výhod učitelského povolání 

prázdniny. Mít dva měsíce volna je podle Jany k nezaplacení. 

Za výhodu své profese dále pokládá svoji pracovní dobu. Jako učitelka prvního 

stupně, kde žáci ještě nemají odpolední vyučování, končí její přímá pracovní doba 

nejpozději o půl jedné. Kdy a kde bude vykonávat věci spojené s nepřímou pracovní 

dobou, pod níž čímž se skrývá příprava na vyučování nebo opravování, je na jejím 

rozhodnutí. Když sej í chce může se tím zabývat ve škole po vyučování, a když se j í 

nechce věnuje se tomu až doma. 

Monika D. Monika za výhodu označila předmět z vysoké školy Psychologie 

dítěte a celkově vzdělání jako takové. Důvodem proč za výhodu považuje právě 

zmíněný předmět, je patrně ten, že znalosti a zkušenosti, které v něm získala jí lépe 

pomáhají zvládat situace ve škole s žáky. A možná, že z něj čerpá i v soukromém 

životě. 

Jako klad učitelského povolání ještě uvedla krátkou pracovní dobu a prázdniny. 

Monika učí první a druhé ročníky na základní škole. V těchto ročnících mají žáci 

většinou vyučování do tři čtvrtě na dvanáct. V tuto dobu končí přímá pracovní doba i 

Monice. Protože Monika se snaží přípravy na hodiny a opravování sešitů dělat ve škole 

o přestávkách. Poledne je pro ni doba kdy jde skutečně domů. 

Alena V. Alena poněkud ironicky zařadila mezi výhody její pracovní dobu. 

Protože její přímá pracovní činnost končí po čtvrté vyučovací hodině, tedy ve tři čtvrtě 

na dvanáct. Teoreticky by v tu dobu mohla opustit školu a jít domů. Avšak skutečnost je 

jiná, ve skutečnosti téměř každý den neodchází z budovy školy dřív než před třetí 

hodinou odpolední. D ů v o d e m je většinou příprava na vyučování na následující dny a 

. ' T kdvž poznamenala pokud si potřebuje po skončení 
další záležitosti s tím spojene. 1 Kayz pu 

x. . , „switosti mimo školu, může samozřejmě odejít aniž by 
vyučování zařídit nějaké zalezitosu 
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musela někoho žádat o svolení. Možná jsou pro ní díky pracovní době snazší rána, 

protože může osobně dohlédnout na vypravování syna a dcery do školy. 

Jako další výhodu vidí v prázdninách. Protože se může plně věnovat svým dětem 

a nemusí pro děti shánět náhradní hlídání. 

Jana S. prázdniny, větší pochopení pro školní problémy syna 

Jana Š, prázdniny, pracovní doba 

Monika D. předmět z vysoké školy Psychologie dítěte, vzdělání, pracovní doba, 

prázdniny 

Alena V. pracovní doba - výhoda ano i ne, prázdniny 

Pro všechny dotazované respondentky jsou bezesporu jednou z nej větších výhod 

učitelského povolání prázdniny. Poněvadž zatím mají všechny své děti ve školním věku 

nebo ještě děti předškolní, je to pro ně výhodné především z důvodu, že tento čas 

mohou trávit společně. A jsou ušetřeny o starost, kdo se o ně v té době postará. 

Když jsem se však všech dotazovaných zeptala, zda tedy prázdniny potřebují i 

učitelé, kteří děti nemají nebo už mají děti odrostlé. Všechny se shodly, že prázdniny 

jsou naprostá nutnost pro všechny pedagogy. Bez ohledu na to jestli mají děti nebo 

nemají. Protože si prostě potřebují odpočinout a načerpat nové síly na další školní rok. 

Pro Janu Š. a Moniku D. je dále společnou výhodou jednoznačně pracovní 

doba. Důvodem je, že obě jsou učitelkami na prvním stupni, kde vyučování končí ve tři 

čtvrtě na dvanáct nebo nejpozději o půl jedné. Pro obě je to doba, kdy odcházejí domů. 

Také Alena V. by v tuto dobu mohla odejít z práce domů, ale většinou ještě 

několik hodin setrvává ve škole a věnuje se školním záležitostem. 

Za zajímavé bych označila individuální výhody, které uvedla Jana S. - větší 

pochopení pro školní problémy syna a Monika D. - předmět Psychologie dítěte, 

vzdělání. 
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Zápory učitelské profese 

Jana S. Za největší nevýhodu učitelské profese Jana považuje stres, 

upracovanost a vyčerpanost. Důvodem těchto stavů je podle Jany vše co nějak souvisí 

se školou. Vadí spěch a shon, který ve škole zažívá a také, že ani o přestávkách nemá 

čas si odpočinout, protože má často dozory nebo vyřizuje telefonáty, administrativní 

věci nebo za ní chodí žáci s různými záležitostmi. 

Další nevýhodu právě spojuje s žáky, protože po té době co s nimi pracuje, si o 

nich až tak moc dobrého nemyslí. 

Nevýhodu pro ni představuje i domácí příprava do školy, protože jako učitelka 

češtiny a dějepisu téměř každý večer tráví několik hodin opravováním sešitů a 

písemných prací. 

Za nevýhodu považuje i to, že je učitelkou v menším městě a kvůli tomu, aby o 

ni nevznikly nějaké pomluvy, které by mohli poškodit její učitelskou pověst, nejde se 

v létě koupat na místní koupaliště nebo má obavy jít s přáteli do restaurace na 

skleničku. 

Jana Š. I pro Janu Š. je nevýhodou, že jako učitelka na malém městě je známou 

osobou. I ona má obavy s posezení s přáteli někde na veřejnosti, aby se o ní nenadělaly 

nepříjemné řeči. A i když jde např. po městě má pocit, že musí své chování stále 

kontrolovat, nikdy by nešla na červenou přes silnici, protože by jí mohl vidět některý 

její žák. 

S nevýhodou spojuje i každodenní únavu ze školy. 

Monika D. Monika za nevýhodu pokládá také to, že když přijde z práce domů 

cítí se být více unavená. 
Za nevýhodu také považovala období, kdy po mateřské dovolené nastoupila opět 

do školy a současně v té době začala její dcera chodit do školy a musela jí více pomáhat 

s přípravou do školy. 
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Alena V. Alena jako nevýhodu také označila určité období. Bylo to období kdy 

nastoupila do školy kde pracuje jako speciální pedagog a její děti v té době byly ještě 

malé. Poněvadž to co dělala s žáky ve škole musela to samé ještě dělat doma se svými 

dětmi. A často cítila, že na něco takového už nemá sílu, protože práce ve škole ji 

vyčerpala. 

Pro Alenu je nevýhodou i veškeré papírování, o které se jako učitelka musí starat. Což 

jsou různé výkazy, individuální plány, třídní knihy, protože si musí stále hlídat, aby 

jedna věc souhlasila s druhou. 

Jana S. stres, vyčerpanost, únava, ztráta optimismu vůči žákům, domácí příprava do 

školy, známá osoba jako učitelka na malém městě. 

Jana Š. jako učitelka na malém městě je známou osobou, únava. 

Monika. D. únava, určité období (návrat do školy po mateřské dovolené současně 

s nástupem dcery do školy.) 

Alena V. určité období (nástup do práce, jako speciální pedagog v době kdy její děti 

byly malé a vykonávat ve škole to samé co doma), vyčerpanost, administrativní práce. 

Jednoznačně všechny respondentky spojují s nevýhodou učitelské profese 

únavu, vyčerpanost. Tedy stav, ve kterém se nachází po odchodu ze školy. 

Jana S. i Jana Š. shodně uvedly za nevýhodu ztrátu intimity a soukromí díky učitelské 

profesi na malém městě. 

Pro Moniku D. a Alenu V. byla nevýhodou učitelské profese určité období v jejich 

životě. 

Zvládání 

Jana S. Jana nedokáže oddělit práci od soukromí. Nedokáže přestat myslet na 

události, které se staly ve škole, když se za ní zavřou dveře od školní budovy a jde 

domů. Svou prací se často zabývá i v myšlenkách doma. O to intenzivnější je to tehdy, 

když řeší ve škole nějaký problém. 
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Jana Š. Jana se domnívá, že dnes už zvládá oddělit starosti spojené se školou od 

soukromí. Toto zvládání přičítá délce své učitelské praxe, čím déle učí, tím méně si nosí 

starosti ze školy sebou domů. Dokáže se nad tím povznést. 

I když v jedné části rozhovoru uvedla, že když se ve škole děje něco 

netradičního, nějaká akce, jako je sportovní den nebo se jede na výlet. Nemůže klidně 

spát a myslí na to co se bude dít. 

Monika D. Monika doma, v soukromí na školu nemyslí nebo velmi zřídka A 

když už jí doma provázejí nějaké starosti ze školy většinou se týkají její dcery 

Alena V. Alena uvedla, že když ve škole jde tak jak má dokáže dnes už doma na 

práci nemyslet. Což dříve nedokázala především v době kdy začínala. To na práci 

myslela neustále. I dnes, když je ve škole nějaký problém, zabývá se tím v myšlenkách i 

doma. 

Jana S. nezvládá oddělit práci od soukromí, myslí na školu téměř pořád. 

Jana Š. zvládá oddělit práci od soukromí, pouze ve dnech kdy se ve škole děje 

něco výjimečného, tak na to myslí i doma. 

Monika D. zvládá oddělit práci od soukromí, pokud na školu myslí tak jen 

v souvislosti s dcerou. 

Alena V. zvládá oddělit práci od soukromí pokud není ve škole nějaký problém. 

Jana S. jako jediná z dotazovaných i po několika letech učitelské praxe stále 

často myslí na práci i v době kdy už je dávno doma. 

Ostatní tři zmiňované se doma myšlenkami na školu příliš často nezabývají. 

Jana Š. a Alena V. se shodují, že to délkou praxe, čím déle učí, tím lépe zvládají 

nemyslet na školu i doma. 
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Bilance 

Jana S. Jana ve svém učitelském povolání není příliš spokojena, dalo by se říci, 

že je přímo nespokojena. A pokud by se dnes mohla znovu rozhodnout určitě by si práci 

učitelky za své povolání nevybrala. 

Jana Š. Jana je jako učitelka celkem spokojená. Kdyby se ona měla nyní měla 

rozhodovat, zvolila by za svou práci opět učitelské povolání. I když nevylučuje 

možnost, že by někdy v pozdější budoucnosti nezkusila i něco jiného. Oproti 

učitelskému povolání by si však vybrala nějaké klidnější povolání např. v archivu, 

v knihovně. 

Monika D. Monice se její práce líbí a učitelská profese ji zcela uspokojuje. 

Kdyby se Monika dnes rozhodovala vybrala by si znovu práci učitelky. Monika o 

nějaké jiné práci nikdy neuvažovala. 

Alena V. Alena má svoji učitelskou profesi velmi ráda. I ona pokud by se dnes 

rozhodovala o jiném povolání by neuvažovala. Alena se však domnívá, že práci kterou 

dělá asi nejde dělat celý život a možná v hodně vzdálené budoucnosti jednou zkusí něco 

jiného. 

Jediná Jana S. není se svou učitelskou profesí spokojená. Pokud by se mohla 

znovu rozhodnout určitě by si vybrala jiné povolání. Ostatní jsou ve své práci celkem 

spokojeni a líbí se jim, co dělají. I když Jana Š. a Alena V. nevyloučily možnost, že 

jednou v budoucnu možná zkusí i jiné povolám. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce umožnila dozvědět se o učitelské profesi mnoho zajímavého. 

Je to profese, která má své klady a zápory. Za největší klad jsou dle výzkumu, 

bezesporu považovány prázdniny. Období, které je důležité, aby si učitel odpočinul a 

načerpal novou sílu na další školní rok. Není tedy jen podstatné pro učitelky, které mají 

malé děti a odpadá jim tak starost, kdo se o ně postará. 

Největším nepřítelem učitelek je stav, ve kterém se často nachází po příchodu 

domů ze školy. Jsou to stres, vyčerpanost, únava. Tyto stavy ovlivňují dále chování 

učitelek vůči jejich dětem. Mnohdy se tak stává, že na své děti, aniž by jim k tomu 

zavdaly příčinu, reagují podrážděně a vznětlivě. 

Učitelská profese, je tak profesí, která bezesporu ovlivňuje výchovu dětí, i když 

si tento vliv ne zcela každá učitelka připouští. 

Výzkum dále ukázal, že pro práci učitelky je pozitivní, pokud má vlastní děti. 

Dokáže se tak lépe vcítit do problémů žáků a má větší pochopení nejen pro ně, ale i pro 

jejich rodiče. 

O učitelské profesi se ví, že patří ktěm náročnějším. Učitel nejen učí a 

vychovává své žáky, ale denně musí řešit různé problémy s tím spojené. Patrně většími 

zkušenostmi, které jsou dány délkou praxe, umí tyto problémy lépe zvládat a řešit. A 

stává se mu čím dál méně, že se těmito problémy zabývá v myšlenkách i doma. 

Výzkum ukázal, že ne vždy tomu tak je. Někomu ani několik let učitelské praxe nestačí, 

aby mohl říci, že na problémy spojené se školou nemyslí ve svém soukromí. 

Aby byl učitel ve své profesi spokojen musí mít pocit, že to co dělá má smysl a 

je důležité pro ostatní. 
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Rozhovor s Janou Sukovou 

R. „Vždycky jsi chtěla dělat učitelku?" J. „Ne, u mě to byla nouzovka, na 
gymplu nikdy jsem nebyla vyhraněná. A když jsem byla u těch přijímaček, tak jsem 
teda tvrdila, že to dělám, proto že miluju děti, ale jenom proto, aby mě vzali. V podstatě 
jsem ve čtvrťáku řešila, co dělat a šla mi nejvíc literatura a dějepis, to mě bavilo a co 
jinýho, na filozofii jsem neměla šanci tehdy ještě. Tak jsem tohle vzala jako nouzovku." 

R Chovala jsi se ke svým žákům jinak,než jsi se stala matkou (mámou)?" J. 
Jo určitě byla jsem náročnější. Nedokázala jsem si třeba představit, úkoly domácí co 

to obnáší když přijdou ty mámy stahaný domů a teďka ty děti po nich chtěj pomoc 
s nějakým úkolem a tak. Nebo třeba, když ti dítě v šest večer řekne, že na druhej den má 
mít nějakou masku na ňákej karneval, nebo něco. Takže trošku jsem potom ubrala jo, 
z těch požadavků hlavně na rodiče. A dokázala jsem si taky představit, že i ty děti mají 
svoje dny Do tý doby jsem si vždycky řikala, jak nemůže něco mít, co s nim doma 
dělají Fakt se to změní hodně. Já si myslim, že je lepší když maj děti učitelku s dětma. 
Ne že bych slevila ale měla jsem větší pochopení, tak asi. Stala jsem se tolerantnější 
třeba k zapomínání'nebo k nějakejm chvilkovejm indispozicím. Prostě jsem pochopila, 
že se to může stát že ty děti nejsou konstantní, ze porad nebude všechno stejně, jako 
dobrý nebo stejně špatný, že tam můžou bej tnějakývýkyvynahorui dolu prostě. 

R Dáváš poznámky, jak řešíš problémy ve tnde? J. „Davam, protože to po nas 
chtěií io Protože když jim pak máš dát dvojku na vysvědčení, protože si ji zaslouží 
nebo dů^kif tak proto musíš mít ňákej podklad, ale píšu takový ty krátký, abych nebyla nebo dutku,tak proto inu c o p o z n á m k a a z a c o j e š t ě n e ? " j 

T t ^ - T S S f Ä - B Ä jí d 4 š a někdy T . se ,eda pH Z „ 4 m . 
" 1 u r , , • _ t o t tu žákovskou, že ji používám jako vydíraci prostředek, 
Většinou to Jo, ale já nevim, když jsou jako ňák trvale, ze mi ji daj na stul a na konci jmt t o ^ ^ 
mě deptaj pár hodin nebe. jsou v o t n m j ^ J ^ J o c p f . j d e ^ t o ^ ^ 
nějaka chvilková záležitost, ta* ^ . H , a v n ě p o t o m s i ř i k a m v o p r a v d u > ž e 

prostě bych to vyřídila namístě a ry ^ ^ ^ ^ ^ & b y ^ ^ ^ 

t o , ž e c o j a k o to s nim maj resu h l o u p ý . stejně, když je něco vopravdu 
prostředky v rukou, ze: tome ^ J _ p o z n a m k y p ř i jdou blbý prostě. R. „ A jak to 
závažnýho, tak si ty rodíce po . . ^ ^ ^ d a , § í p o z n a m k u a j e j i m t 0 jedno." 
ti žáci berou, vadí jim to nebe» si > ^ ^ b y b y H n a d š e n ý 5 j a k k d o 5 

J. „ Většinou bych řekla, ze ton j ^ ^ ž a k o vskou a jde jim to pomalu a ztuha, 
vždycky se ti tam plouzi k tomu ^ ^ M k e j t r e s t 5 a l e myslím si, že to ňákej 
Někdo za to asi doma vopravdu p r o s t ředky. Nedokážu říct jaký, ale tohle je 
valnej efekt nemá, jo, že by meiy " J J ^ ž e b y t i t u žákovskou nedali?" J. „Ještě 
blbý." R. „Jsou žáci na tebe i d r z 1 ^ { o . i 

se mi to nestalo, ale ale... Nevím ci u č j t e j k y naopak ovlivnila mateřství, třeba už i 
R. „Myslíš si, že tvoje pro ^ ^ j á jsem se hlavně hrozně těšila, že vypadnu 

v době, kdy jsi byla těhotná. J. » t a k o v e J
:~ ten pocit tři roky klidu od toho. A i si 

ze školy na chviličku. Měla jse ^ ^ ^ ^ d o ^ š k o l y y ž i v o t ě n e v r á t ím, jo, že mě 
pamatuj u u Adámka, že jsem si ri a , ̂  ^ & ^ ^ ^ ±Q y t Q m č e r v n u u ž p l i y e š 

to tam za to nestojí prostě ty n e r v y ^ ^ ^ ^ v š u d e p a k j g e m s e s a m o z ř e j m ě 

krev. To je taková agónie, to vidis; ^ h l c d a l a jinýho. Čili pak ztrácíš takovou tu 
pokorně vrátila, že jo, protože co y ^ n i č í m j i n ý m u ž i v i t nemohla. Já jsem si 
sebedůvěru, jako že máš pocit, ze y 
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říkala, že hlavně nechci učit, já mám pocit, že fakt jako člověk je od tamtud hodně 
vystreslej, že to ty děti vodnesou nějakým způsobem a tisíckrát si můžeš nalhávat, že 
ne, ale jo. Jo určitě se to prostě projeví a právě, že i při řešení takovejch těch 
každodenních, já nevím, věcí, jo, že už seš schopná na to nahlížet z pozice tý učitelky, 
že von ti začne, z tý školy vyprávět a ty už ho bereš trošičku s rezervou, protože víš, že 
to tak bejt úplně nemusí. Taky víš, že prostě von se ti může doma chovat jinak, že doma 
je hodnej a tam prostě mezi těma dětma do něj vjede elektrika, viď,a začne řádit. Bereš 
ho prostě trošičku s rezervou. 

R Můžeš uvést nějaký příklad?" J. „Tak třeba učitelka je vzala v zimě o 
tělocvik ven a jeden spolužák trefil učitelku koulí do obličeje. A von přišel ze školy a 
byl hrozně dotčenej, jak na ně potom křičela a jak byla nespravedlivá, že byla i 
vulgární Já jsem jí dokázala docela dobře pochopit. Jo že, když prostě je vezme ven a 
voni ještě pyskujou, jo a že potom ještě dostane ledovkou do obličeje, tak věřim, že má 
prostě nárok na zkrat.Taky jsem se mu to snažila vysvětlit, že já bych v tu chvíli byla 
možná zrovna taková, jestli ne ještě horší, jo a ze vůbec nemaj právo se takhle k ní 
, 4 v . . „ - „ „„řáftku ale že to není stroj na dokonaly chovaní, ze ten učitel chovat, ze to sice není v pořádku, . . •> . v . » 

je prostě taky jenom člověk a když se chovaj jako blbá,takže musej vocekava taky 
odezvu. Pak právě přišel jeho kamarád a líčil m, to znova celou tn historku a podal m, j, 
trošku jinak Áďa prosta tvrdil, že dostala nechtene kouli do vobhceje a vono to tak 
nechtěny zase neby o. A potom ty průpovídky m. trosku taky reprodukoval ten kamarad 

Ä ^ V o n i ^ Ä - kolik á, schopný pak se o tom chvi,i bavi 

s kamarádama a" pak přijdou ^ mě l Ä » 

» f ^ e k t r ě - v ,ž d y c k y-ř í k á m l idem-
protese, ze uz nejsem su h j. d o z a d k u ? a l e m y s i i m S1> z e u ž J s e m t í m 

až na mně bude vidět, ze jsem uca, a y ^ ^ s o b ë s e m M y s i i m j ž e navenek se chovám 
postižená určitě. Snažím se nepeji, ž j s e m ň á k á zahořklá, ale takovej ten stres 
docela, že jsem ještě jako míla, příjemná, ^ j 
já to hrozně blbě^odbourávám. ^ ^ v y s á v á ? « J. „Asi celkově atmosféra tý školy. 

R. „Co tě nejvíc v y c e ^ j a k tQ n a m ě n ajíždí, takový to ztuhnou mi rysy, 
Prostě začne nedele večer a uz cej , j ^ ^ a ^ ^ p r Q s t ě c e , e j t £ n t e j d e n 

ztuhnou mi svaly trošku a rikam si j ^ ^ přijde taková úleva, že bych v tu 
jedeš v takovým v tom honem, hon ^ ^ ^ s p a l a b y c h c e l ý vodpoledne až do soboty 
ránu spadla jak dřevorubec po tez y k o n e ž i j u s k 0 r 0 5 a ž e j e n o m 0 t e n 

do rána. Prostě, že mám pocit, ze teen p 

víkend. „. n ebaví?" J. „Já možná to dramatizuju jo, ale 
R. „Takže to povolaní te v ^ p o t o n i 5 k d y ž jsem šla na tu mateřskou 

jako já nemůžu říct, že to nenavi , ě ' Nenáviděla a říkala jsem, už se tam nesmím vrátit 
s tím Adámkem, tak to jsem to up ^ z a g a ž t a k o V e j nemám, že jsou dny, kdy mě to 
nebo se voddělám, jo. A ten poci c ^ g d o u D o k o n c e jsou i světlý okamžiky, kdy 
tam bavi nebo jsou hodiny, k t e r y , ! ? á š j0 a \ e všeobecně si myslim, že by mi prospělo, 
máš pocit, že to má smysl, to co de a , j ^ ^ ^ ^ č e m A n e m á m k u r á ž s t í m j a k o 

kdybych pracovala v něčem jiným, J á b y c h m o ž n á t u k u r á ž i našla, ale u nás je 
švihnout. Všude na tebe koukaj ty s o n e p ř i n e s e extra moc peněz domu a já jako 
blbý to, že Petr to dělá (učí), ze J 0 ' n á y á m t 0 c 0 von nevydělá. Kdyby byl někde 
ženská vydělávám poměrně dost a 
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ňákej manažér a nosil domu třicítku, tak já si můžu někde něco šudlat za sedům, za 
vosům, jo. Takhle prostě on přinese podobně jako já. Takže i ten ekonomickej tlak na 
mě je, že prostě v tom asi budu muset vydržet chtě nechtě. Já myslím, že v tom povolání 
člověk rychle vodchází s psychickejma i fyzickejma silama. Třeba pro Petra je to 
ideální povolání, on je s tím smířenej, srovnanej a chce to dělat. Já furt tak jako lavíruju, 
že bych s tim nejradši sekla každej druhej den a pak si říkám, že je to vlastně docela 
dobrý povolání." 

R. „Jani, a myslíš, že třeba až děti vyrostou, tak změníš povolání?" J. „Já si 
myslim, hele, já už jsem kolikrát si sedla k internetu, ale já prostě zjišťuju, že asi já 
nevim, no mně přijde, co já umim, viď vlastně. Já umim opravovat sešity. Tak já nevim 
co bych mohla dělat, ňákou editorku v novinách, kontrolovat pravopis, třeba jo. 
Netušim. Ale jako měla bych velikánskou chuť zkusit něco jinýho, už jenom pro ten 
svůj pocit, že jsem v tom neskysla celej život. Většina těch uěitelů se pak stejně vrátí, 
který jako zkusili utýct. Jo, ale aspoň ta zkouška by mi za to stála. Já jako teoreticky si 
zdůvodním všechny výhody toho povolání, ale prakticky cejtim, že bych prostě 
potřebovala vypadnout, že to prostě člověka semele hrozně. Já bych prostě potřebovala 
zvolnit tempo, mně ani ta práce by nevadila, ale mně vadí, že prostě tam nastoupíš, 
teďka já ještě po tý škole hrozně lítám, takže já prostě jako vyběhnu tři patra nahoru, ale 
dozor mám dole, pak si běžíš pro učebnice a běžíš do druhý budovy a z těch přestávek 
není loutr nic, ještě tě o těch přestávkách otravujou děti, do toho telefon, do toho furt 
řešíš ještě nějaký věci, vedeš agendu těch dětí. Já si myslim, že prostě fakt jsou velký 
nároky a myslim si i na to vedení, jo na to kde má kdejaká firma nebo fabrika celou 
chodbu kanceláří to voni tam musej zvládat ve třech lidech a sekretářce. Voni dělaj 
výchovný věci, voni dělaj finanční stránku, žádaj o granty, organizujou ňáký akce mimo 
školu, řeší kdesi cosi, píšou výroční zprávy a tohle všechno dělaj pouze v tolika lidech. 
A na ty učitele jsou prostě šílený nároky. Já kdybych tam chodila čistě jenom učit, tak je 
to krásná práce, ale to je prostě tisíc a jedna věc okolo a to mi asi nejvíc vadí, takový to, 
že si nedojdeš ani na záchod. A když se mám přiznat, mě ani nebaví taková ta výchovná 
práce moc, já bych nejradši jenom vyučovala. Mně by možná ani nevadilo ty problémy 
řešit, ale ty nemáš loutr nic v ruce, jo. Ty máš tu žákovskou s tou blbou poznámkou, to 
je jediná možnost vlastně, a pak prostě ty děti dobře vědí, že na tý základce, že je prostě 
fakt nemůžeš vyhodit, takže jsou v podstatě nad tebou, jo. V podstatě i jsme se o tom 
několikrát jako s dětma bavily, že ani těm dětem ten pocit nedela dobře že oni by chtěly 
mít učitele, který můžou zasáhnout, oni cejtí tu naši bezmoc a ty slabsi deti cejtí, že ty 
vlastně nemáš žádný prostředky v rukou, kterejma bys je ochran,la pred terna 
hajzlíkama a to mi přijde blbý, jo. A to si myslím, ze by se v ty skok melo změnit. Ja 
netvrdím ňáký fyzický trestání, ale mít možnost vyloučit je z ty zakladky nebo mít 
možnost vopravdu, třeba já nevim ta sociálka, jako posle je na ně, a e ani tak se nic 
nezmění. Kolikrát pak poznáš ty rodiče, když si je pozveš a nkas si, ty jo,ty det. jsou 
ještě zlatý, když vidíš v čem žijou, jo víš. Nebo jak o nich mluví, zejeste by mohli bejt 
tisíckrát horší tv nroblémoví žáci. Je to takova fakt bezmoc, no 
tisíckrát horši ty p oblen ^ . ^ ^ ^ j s i y ů b e c s c h o p n á d o m a J e š t ě n ě c o 

dělat9" J Tak jako táhnu za sebou ty děti ze školky a ze školy, chvíli tam jako čumim 
ueiai. J. „ lakjdK nepříjemnyho, tak na to myshs dlouho, 
do blba, nevnímám je ;a když sei i t o h o ^ ^ ^ ^ 
Hlavně právě je tam takovej ten poci ty ^ () t o W bavi- v š i c h n i t ě p o ř á d 

hodnotí, jo Hodnotí te » , . v e d e n ^ k o l e g o v ^ ^ ^ ^ ^ 
sledujou, jak reaguješ. Jestli ses jaKo PNU J 
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jestli věci neřešíš. A tady na tom maloměstě pak se bojíš jít si sednout nebo je ti 
nepříjemný jít na koupák, je ti nepříjemný si dát skleničku vína v hospodě, protože se 
hned o tobě nadělaj řeči. A každej i ten sebevětší blb tě může hodnotit, jestli jsi dobrá 
nebo špatná učitelka. To je taky nepříjemný na tom povolání. 
Takže si ty problémy nosim i domu určitě. Nedokážu za tim zavřít dveře. Snažim se, že 

jako si to budu držet, ale prostě neumim to, to neni moje povaha, kdybych řekla, že to 
umim, tak si to namlouvám prostě, fakt si to jako nosim domu, když je něco blbýho. Víš 
já si připadam jako cíťa. A někdy si myslim, že zbytečně prožívám věci, který nad 
kterejma by normálně ten člověk z jiný profese mávnul rukou, jo. A že to hodně dlouho 
v sobě nesu, že jako já nedokážu to rychle. To závidim tomu Petrovi, já bych to tak 
potřebovala tu jeho povahu, jo. Prostě kouknout se na to racionálně a zbytečnostma se 
nezabejvat. Já kolikrát si to prostě v sobě patlam tejden, čtrnáct dní než se z toho. Ale 
vypatlam se, jo na konec. Já už teďka vim, že kdybych si tvrdila, že mě něco nezasáhlo, 
tak si to budu nalhávat. Tak jo, tak si řeknu: „Fajn, zasáhlo mě to. Za čtrnáct dní 
konečně se na to budu schopná podívat objektivně. Teď to prostě nedokážu." To jsem 
schopná si říct. , , , , , lv „ t t T TT w. 

R Ovlivní to pak tvoje chovaní doma k tvým detem? J. „Určitě, určitě a 
někdy jim ! řeknu, že dneska jsem neměla dobrej den, že kdybych na ně vylítla, já je 
upozorním. Někdy si myslim, že někdy tedy chytne zbytečně (Adam) i facku ode mě, že 
si pak řikam biju tě za jinýho. Ale neni to fláky, ze by to bylo často. Ve škole se na ně 
nesmíš křivě ani podívat, že jo, abys byla teda ten profesionál. No, tak potom doma 
vobčas to prostě vyletí. Takže k dětem ve škole j sem spis shovívává. A doma ne, tam 
m a m ty požadavky vyšší. Kolikrát si řikam prostě, jak by si zasloužili úplně j iný 
zacházení A většinou teda mam ten pohled na vec, ze si tech vlastních deti hrozne 
vážim, jaký jsou. Že vidim jaký by mohly bejt. Ja jim to pak i rikam, ze proste jsem 
strašně šťastná za to j a k ý jsou, a že je mam, jo. Ze když vidím jaky by mohly bejt. Ze 
strasne st astna za to ja y j ž e j e m á m , a že jsou takovýhle. Tak to jim 
i s e m s n i m a r a d a p r o s t e , z e j s e i n a i « ^ > j ^ j 

p W » « m.« 
problémy vlastních <teti. JNe fc s j č l o y ě k p a k Q ^ d ë t e c h z a g ^ 
vyčerpanost. Mozna i takova < ^ ^ ^ & & t y d ě t s k ý k o , e k t i v % & j s Q u ^ 
moc dobrýho nemysli, jo, ze j j 1{ { a k y M n ë t o p ř i j d e m a l í d o s p ě H R ^ A 

někdy, jako ty detina _ u č i m , učim, učim, pak jdu na oběd, přijdu 
pracovní doba? J. „Ja, Kay t ř e b u j o u roztřídit, vyřídit, udělat a za hodinu mam 
z oběda a tam je halda věci, ki y v ^ n e c h o d i m domu brzo. Já tak chodim v půl 
bejt ve školce pro Vildu. laK j ^ ^ ^ ^ ^ s e § i t y n a o p r a v o v á n í ) p r o t o ž e m á m t ř i 

čtvrtý, ve čtyři každej den a je h o d ^ p r Q S t ě z á l e ž í n a a p r obaci . A kdybych to 
češtiny. To je taky velikans ^ n i c u m ë t j a k o m u s im, tam to nemůžu prostě ubrat 
nedělala, tak ty děti už lautr ž e ú p i n g denně, ale jako teď tam mám zase troje 
tady v tom. Takže mě to štve, ^ ^ klasika. To jsou prostě hodiny a večery, který u 
sešity a jedny t e s t y . T o je v í en ^ z e m ě p i s á ř i n e b 0 ty jiný profese toho tolik nemaj. 
toho člověk prosedí. Třeba ta m a t e m a t i c e j e trošičku jiný, tam projedeš výsledky 
Myslím si, že i to o p r a v o v a n í rychleji než ten češtinář. Opravuješ i slohy, je 
někdy zkoukneš postup, ale opra j ^ ^ s i t0_ R . „Myslíš si, že prázdniny jsou 
to prostě náročný, tak ale P r 0 S t e

 d ů l e ž i t ý i proto, aby si ten učitel odpočinul ?" J. „Já 
výhoda, protože máš děti nebo j s 
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si myslím, že je to naprostá nezbytnost, že za ty dva měsíce se člověk hodí zdravotně i 
duševně do pohody. Já to tak pozoruju, že po těch prázdninách do Vánoc jsem 
v pohodě, jsem fit. A po Vánocích tu zimu teda člověk tak nějak jako lemplatí a jakmile 
se převalí ten únor, tak už je to agónie u mě alespoň, ale myslím si, že i u ostatních. To 
jaro už jede takovým samospádem, to už prostě kolikrát tam chodíš a nevíš, jak se 
jmenuješ. R. „ Jak si říkala, nevýhodou je, že si nosíš práci i domů, opravuješ sešity 
odpoledne nebo až večer ?" J. „Určitě, na to musí bejt klid, takže uložím děti a po 
devátý nastupuj u. A i to odpoledne po těch pěti, šesti vodučenejch hodinách nemáš 
chuť Já bych i přehlížela chyby, jako, že je přehlídnu a tak, ale bylo by to daleko horší. 
Musíš si dát alespoň chviličku voraz. U mě je to teda v příkrým rozporu, pracovní 
tejden je pro mě utrpení a sobota a neděle to je pro mě dar z nebes. 

R Myslíš si že je výchova tvých dětí ovlivněna tvým povoláním ?" J. „Já si 
myslím že doma spíš vychovávám instinktivně. Když jsem vzteklá, tak je seřvu, když 
mě naštvou tak je plácnu, a když je mám ráda, tak je phtuhm, chytnu a zasměju se 
s nima. Doma se snažim nebejt úča, ale já proste s, myslím, ze uz to delam dlouho a 
nejsem schopná posoudit, jako na kolik jsem uca doma a na kolik nejsem.Ale myslím si, 
že tam jsem fakt hlavně máma." . 

R Kde Adam začínal svou školní docházku? J. „Adamka jsme dali nejdřív na 
školu, kde j sme oba dva učili, ale jenom z toho důvodu, že ta první a druhá třída je 
v oddělený budově. A ani jeden z nás ho neučil. A zase mne se hbi, ze ta první a druha 
třída je jako by taková domácí, že tam jsou jenom ty maly dětičky. A von, se tak snaž 
z tv školky zadaptujou do toho, do školy, do toho procesu vůbec Ze tam nepotkavaj 

a jsou tam vopravdu ma inky děti a k mm ty hodný pan, 
učitelky A protože Petr pak točí tu třetí, čtvrtou patou, ze jo . A j a j s e m na druhým 
stuoni Tak iako já zvláštní zkušenosti v,m, me matka učila v sedmy a osmy tndě 
stupni, lak jaKO, j a z vw . j k i ř t a k ; s e m ; p r 0 s tě chytla nekompromisně a 
chemii. Protože tam nebyl j.nej, ch J J ý ^ J ^ ^ ^ 
bylo mi to krajné nepříjemný. Ne ze y k v û U m á m ě , a l e m á m a b y l a 

extra, i když asi dvakrat taky něco ^ m c x t r a o b H b e n á ^ a l e n e J n i 

korektní jako a n e b y l a t a k o v a j a k o ^ ^ ^ ^ ^ ^ d r a m a t i č t ě j i n e ž j s c m 

žádnej podvratak proste. laKzej ^ n ě k d y u č i t ; tak jsem si v duchu řikala, že 
musela, jo. Ale věděla jsem, ze j ^ ^ _ s m e h Q o d ^ ^ t f í d y ^ n a h o m n a 

tohle svým dětem nikdy neudeiiam, j . ^ ^ ^ ^ n a b í z e , o N q t a b e n £ b y h o P e t r 

Zátiší. Na úplně jinou školu do jazy ^ a ^ fc b y [ q A 

vopravdu v tý třetí chytil. A vo ^ ^ ^ ^ j s e m r á d a , ž e t 0 tak je. 
řikala: „Nevíte co nkate. A tvraeJ & ^ ^ b y n a j a z y k o v o u třídu?" J. „Tak 

R. „A kdyby to Adamov, v e t v o ^ ^ A l e y ž á d n ý m p ř f p a d ě b y c h h o 

bych ho stejně dala na 3. ^ " t ě n edělá dobrotu vůbec. To je blbost, 
nenechala na škole, kdejsme my. I špatné, co by ti na tom vadilo?" J. „No, že 

R. „V čem si myslíš, ze by ' y m a m i n k u ; v t ý § k o l e ? j o . A t 0 s i n e z as louží 
bych měla takovou tu tendenci aewi ^ ^ ^ ^ ^ n ě c 0 n e m ě l T a k b y c h 

ty děti, jo. Prostě, že bych za nim k y y ^ ^ B o ž e z a p o m n ě l to, tak ať si to vyžere, 
běžela o přestávce a sháněla mu j A ^ a b y c b udělala za dobře, že jo. Tak bych 
ne. Nebo kdyby si na něj někdo s ez ^ y c h ' h o p r o s t ě m u n ě k d e z a r o h e m ňákou 
třeba ho šla, já nevim něco d o m l l o u v ^ ^ všechny ostatní děti, jo. Půlku věcí 
flákla. Ne já chci, aby to prozíval up ^ fíct A k d y ž j e ň á k e j průšvih, tak prostě do 
se nedozvím, že jo. Vim jenom to co vážim, tak ty děti si dali jinam. A 
tý školy jdu, jo. A hele každej koho s, y 
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všichni jsou tomu rádi. A kdo si je v tý škole nechal, tak fikali, že to nebylo dobře. 
Takže si myslim, že ty zkušenosti jsou vodevšad prostě stejný. Tak proč bych dělala 
ňáký jiný. Tohle je ověřený. Takže prostě řídit se chci timhle. 

R. „A ty, když učíš děti svých kolegů, říkáš jim co jejich dítě?" J. „Já se snažim 
je spíš pochválit. Většinou máš tu zkušenost, že ty učitelky se snaží, ty děti vést dobře, 
jo. Že dokážou vocenit, co ty prožíváš v tý škole. Tak nemam potřebu jim ještě řikat, že 
něco provedli nebo tak. A ještě jim tu situaci ztěžovat, jo. Že je spíš pochválím. Nebo 
teda, ale to už jsem pak taky přestala dělat. Když třeba ode mě chytli blbou známku, tak 
jsem na to tu mámu, jako že ji připravím. Aby doma nebyl ňákej világoš kvůli tomu. 
Ale pak jsem to nechala bejt. Já si řikam měl by k nim fakt člověk přistupovat, jako ke 
každýmu druhýmu. Takže se snažíme bavit o jinejch věcech než o těch dětech. Ale 
dneska už prostě každej vidí, jak je to naprd a většinou se ty děti snaží dávat z tý školy 
jinam. A kdo to neudělal, tak toho lituje a řeknou to zpětně. A nebo toho litujou, už 
když tam je, ale už ho zase nechtěj vytrhávat z tý třídy, že jo. Takže já si myslim kdo je 
soudnej, tak si má dát dítě jinam. 

R. „Jak je to s Adamovou přípravou do školy?" J. „Já teda, jak jsem právě 
unavená z tý školy z toho věčnýho opravování a ta hlava prostě už se kolikrát bouří, že 
už nechce nic dělat. Tak jsem šťastná, když se nosí domu dobrý známky a řešim to 
vždycky až v tom momentě, když je ňáká čtyřka, pětka tak se na to jdeme podívat. Je to 
tou únavou, systematicky se prostě neučíme. Nechávám tomu volnej průběh. Vždycky 
se jako přeptám, kouknu do tý žákovský, podepíšu úkoly. Jsem šťastná, že to jde 
samospádem, a že do toho nemusim ňák zasahovat. Vždycky si říkám mít ještě ňáký 
dítě, který by potřebovalo péči, že si to neumim představit a jsem vděčná, za to jak to je. 
Ale pomáhám fakt až v okamžiku kdy něco hoří. A pak teda nevysvětluju jako úča, ale 
prostě po svém a jsem hodně vzteklá, když to nechápe. Takže vůbec žádný metody, 
postupy prostě mu to vysvětlím nejlíp jak to dokážu a asi jsem na něj málo trpělivá. 
Vobčas mu šoupnu nějaký doplňovací cvičení z češtiny nebo mu něco nadiktuju, sem 
tam vopravdu, jako velmi málo. A to taky velmi málo, jako že mi ukáže kde jsou v tý 
knížce, protože já se pak stydim, jo. Protože já rodičům řikam, já to úplně nesnáším, 
když ti přijdou rodiče do školy a řeknou, že já mu furt řikam ať se učí. A já říkám. No a 
co teda děláme z tý češtiny teďka víte to? A voni na mě čumí, jako proč by to vůbec 
měli vědět. A já řikam. Pomáháte mu s tim, poradíte mu, jak tady to zvládnout? A oni 
koukaj. Člověk by měl mít přehled co ty děti dělaj, jo. Ale ne vždycky ho mám, jo." 

R. „ Kdy si myslíš, že se ty dvě role propojujou?" J. „Myslím, že dokážu si 
představit problémy třeba, který tam má nebo co ho tam potkává, že člověk v tom žije a 
ví, že ta základka není rozhodně procházka růžovým sadem. Jsou tam na ně kladeny 
nároky po sociální stránce, potom výkonu je tam poptávka u nich, a že to maj vyloženě 
těžký. Musej čelit spoustě situací, který jsou náročný i pro dospělýho. Tohle dokážu 
prostě ocenit, díky tomu, že jsem učitelka, protože vim, jak to tam chodí. Všichni rodiče 
chodili kdysi dávno do školy, ale ta situace dneska je úplně jiná, že jo. A hlavě dospělej 
to člověk vnímá úplně jinak, jo. Vždycky se setkávám s tím, že všichni řeknou, jako že 
malinko s despektem na to koukaj, a pak ti řeknou, že by to v životě nemohli dělat. A 
zase, že vim jak je prostě potřebný takový to povzbuzení, nesrážet ho, i když nevim 
jestli to docela uplatňuju. V tom bych asi taky u sebe našla velký rezervy. A naopak, že 
někdy mám sklony jako mu nedůvěřovat zbytečně, protože znám ty podrazy od dětí. A 
to jak to překrucujou ty historky, který ti přinesou domů. Vím, že dokážou bejt i 
zákeřný, a že kolikrát ani tu situaci nedocení, že prostě tebe to jako dospělýho ranní, co 
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ti provedou a oni to tak vůbec, vůbec neberou, jo. Takže si myslím, že jsem víc 
podezíravá." 

R. „Srovnáváš Adama s jinými žáky?" J. „No, to dělám. A to si myslím, že je 
blbost. Vim, že dělám špatně, ale nemůžu se toho zbavit. Nejvíc ho srovnávám s jeho 
spolužákem Radkem Polcarem. Adam přijde a řekne co dostal za známku a já na to co 
měl Radek.To by, ale asi člověk dělat neměl a snažim se už toho vyvarovat." 

R. „ Když by ses teď mohla znovu rozhodnout, vybrala by sis to povolání?" J. 
„Ne, kdybych mohla, tak se tomu asi vyhnu, ale já jsem si nedělala iluze ani před tím 
dopředu, že jsem nebyla ňákej nadšenec. Ale zase jako netruchlim, že to dělám, jo. Já to 
beru prostě fakt realisticky, a když už to dělám, tak se snažim, to neflákat a dělat tak, 
aby mi ze sebe nebylo na nic. Asi takhle. Já, ale ani do budoucna, jako nevylučuju, že 
bych prostě s tim někdy sekla. Třeba až mi ty děti vodrostou a nebudu potřebovat mít 
prázdniny a takovýhle věci. Teď je otázka jestli najdu dost odvahy a jestli mě někde 
někdo bude chtít. Jestli vůbec najdu práci, kterou bych se mohla živit, ale chtěla bych 
ještě za ten život zkusit i něco jinýho. Třeba se pak vrátim a zjistim, že jsem udělala 
dobře, že jsem učila. Člověk je fakt v takovým, jako neustálým napětí. Co odkud přijde 
a kde jakej rodič a kdo si na tebe kde zase dovolí. A jak to ustojíš. Tohle to je 
nepříjemný, takový ty tlaky z vokolí pořád. Ale jako ta práce není, jako ňáká hrozná 
zase, jo. Já nevim. Já prostě jsem nikdy nic jinýho nezkusila, tak mám takovej ten pocit, 
že prostě všude jinde musí bejt lip a třeba se pletu. 

Rozhovor s Monikou Dohnalovou 

R. „Chtěla jsi vždycky pracovat jako učitelka?" M. „No, docela jo asi. Já jsem 
dělala střední školu vlastně mateřinku a tam už jsem si uvědomila, že ve školce dělat 
nechci a říkala jsem si, že chci spíš učit, že to by se mi líbilo víc a byla jsem 
rozhodnutá, že chci učit první stupeň. O něčem jiným jsem neuvažovala. 

R. „Chovala jsi se ke svým žákům jinak než jsi se stala matkou (mámou)?" M. 
„Trošičku," trošičku jo. Určitě mě to obohatilo. Třeba jsem před tím nepoužívala 
zdrobněliny, ne že bych s tím dítětem jednala jinak, ale teď vidím, že to ty děti maj rádi. 
To jsem jako vlastně před tim nevěděla. Ale v podstatě se to asi nezměnilo, že bych 
třeba dávala víc úkolů, to ne." 

R. „Myslíš si, že tvoje povolání nějak ovlivnilo mateřství?" M. „Ne, to mě asi 
neovlivnilo, ne." 

R. .. Jaké vidíš výhody a nevýhody učitelského povolání?" M. „Výhody třeba 
v tom, že jsme měli psychologii dítěte, to je velká výhoda určitě. Taky to vzdělání, to je 
určitě velká výhoda Nevýhoda je, že přijdu domů hodně prostě unavená, už vlastně 
brzo Po tý mateřský když jsem začala učit, tak jsem seděla na dvoře, děti si hrály a já 
odpočívala než jsem 'se dala trošku do ňákýho stavu. V tý škole se to jako zvládne, ale 
pak, když přijdu domu a jsem unavená a podrážděná a reaguju kolikrát tak, že mě to pak 
mrzí. Třeba na Markétu jsem vostřejší, ale vomlouvam se jí. A potom taky já jsem 
začala učit první třídu současně s Markétinou první třídou a vlastně ještě jako něco 
prostě vyvíjet doma takovýho, to mě drtilo. A ještě Markéta musela mít do školy 
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všechno podepsaný včetně každý kartičky, každý takový to malinký písmenko. Tak to 
jsem si uvědomila, jak dělám dobře, že to po nich nechci po těch svejch žákach. Taková 
prostě až jako buzerace. Prostě mi musíme do dneška všecko podepisovat. Samozřejmě 
to nekomentuju, jenom prostě skřípám zubama v duchu.A pak ještě vlastně teď jsem si 
vzpomněla na jednu věc, mezi kolegyněmi je zajetý, že prvňák a druhák, vlastně rodič 
dělá zápis každej den, že dítě četlo doma. Já prostě jsem to taky dělala, ale s tim, že 
prostě zapomeneš, nic se neděje, ale omluvíš se. Ve škole mám pravidlo, že když se 
něco zapomene, tak se žák omluvá a tim pádem jako já se nezlobím a je všechno 
v pořádku. Samozřejmě se neomlouvá denně. Prostě Markéta zapomněla, ne Markéta, já 
jsem neprovedla zápis v tý první třídě někdy brzo, v říjnu. A okamžitě červená vidlice 
v tom notýsku a Markéta nevěděla co to znamená, jestli je to pětka nebo jako co to je. 
Přišla ubrečená prostě. Tak jsem si řekla dost. Prostě já už zápis vůbec po nich chtít 
nebudu. Ve svý třídě, moje děti nebudou dělat zápisy, protože jsem si to vyzkoušela na 
vlastní triko. Funguje to, krásně mi čtou ty druháci, je to bez problémů. Já jsem si 
ulehčila práci. Je fakt, že to těm rodičům se snažím neustále omílat, protože je typ 
rodičů, který nemaj potřebu s dítětem něco dělat, ale opravdu krásně čtou. Nevidím 
v tom problém. A my prostě provádíme dál zápisy, a když prostě nečetla, tak napíšu 
datum, nečetla, podpis. Prostě všechno podepisujeme. Nedávno jsem podepisovala sešit 
s domácíma úkolama, každej domácí úkol samozřejmě musí bejt podepsanej, a když ten 
sešit dopsala, tak jsem se na závěr ještě jednou podepsala. Já skřípu zubama, jako mně 
to přijde vopravdu tohle ujetý. A tím, že já jsem to vodbourala, tak si přijdu sama před 
sebou dobrá. Taky ještě výhodou je ta krátká pracovní doba, protože můžu vyzvednout 
dítě ze školky po obědě a samozřejmě taky prázdniny to je dobrý. 
Nedovedu si představit, že bych měla, jako hodně problémový dítě, a třeba jako s nim 
ještě prostě hodně se připravovala. Markéta, teď už si čte i sama, už čte Borisovi. 
Domácí úkoly si dělá taky sama. V matematice malou násobilku, tu jsme si občas 
projeli. Já si myslim, že takhle malý děti nepotřebujou se každodenně připravovat. Ta 
škola je hodně náročná, vlastně mají dvakrát vtejdnu pět hodin, mají dlouhý to 
vyučování. Tak si myslim, že prostě jako potom každý to dítě potřebuje hlavně prostě 

pohyb a ňákou tu relaxaci. 
R. „Myslíš si, že prázdniny jsou důležitý i pro učitele, kteří třeba nemají děti?" 

M. „No, určitě, no. Protože ten prostě tlak je velkej. A v tom červnu, to pak ještě těch 
povinností je hodně. A vlastně ta únava těch dětí je zase už větší. Je to takový prostě 
velký vypětí. Určitě to má svoje odůvodnění. Ty učitelé jsou vlastně pořád pod velkým 
psychickým tlakem, kterej je vlastně celej rok. A pak ještě vlastně v tom červnu se to 
znásobí. 

R. „Nosíš si práci i domu?" M. „Doma vopravuju, někdy si dělám ňáký prostě 
takový ty pomůcky. A to dělám většinou až večer, když jdou děti spát. Ale já se snažim 
si co nejvíc udělat práce ve škole mezi přestávkama." 

R Myslíš si, že výchova tvých dětí je ovlivněná tvým povoláním?" M. „No, 
trošku asi jo Třeba když doma řešíme nějaký výchovný problémy, tak se snažim bejt 
důsledná, snažim se stát si za tím co řeknu. V tomhle jsem nesmlouvavá " 

R Jak řešíš problémy doma se svými dětmi? M. „Zalezl v jakým jsem stavu, 
že jo Tak"když jsem utahaná ze školy, tak jsem podrážděná, to je asi nepříjemný a 
může se stát klidně, i že prostě, že mě to pak mrzí .Nebo používám lehký fyzický 
tresty. A zakazuju televizi. Nepřijde mi to ideální, ale co jinak. Snažím se bejt důsledná. 
Aby následoval trest po ňákym většim problému. Moje chyba je, ze jako dost vomilam. 
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Že prostě udělám jí přednášku, a pak jí to ještě a Petr pak říká „Prosím tě už si jí to 
řekla, tak už toho nech." Ve mně to hlodá." 

R. „ Srovnáváš Markétu s jinými žáky, ať už u tebe ve třídě nebo s jejími 
spolužáky?" M. „To jo, to mám srovnání, to je docela dobrý, že si řeknu, že Markéta 
fakt pěkně čte, že je šikovná. Určitě srovnávám i s jejími spolužáky. Myslím, že jí to 
nevadí, že jsme srovnávaly vždycky, že je to normální, že srovnáváš." 

R. „Myslíš si, že se ta role matky a učitelky propojuje a v čem nebo kdy je to 
dobře a kdy ne?" M.' „Třeba bylo dobrý, že jsem věděla prostě jak jí dobře naučit číst, 
že přesně víš, že prostě děláš analýzu a syntézu slov. Ono se to zdá strašně jednoduchý 
a jasný, ale pak, když je nějakej problém, tak ti rodiče řeknou, že to dělali úplně 
obráceně Ne že by byla ňák jako extrémně šikovná, ale to čtení nastartovala prostě 
hrozně rychle protože jsem věděla, jak přesně to mám udělat. Jinak já si myslim, že i 
v tý škole že vlastně jako tím, že jsem máma, že je to dobrý, že prostě ty děti i 
uchlácholím že nejsem studená, že nejsem odtažitá, že se lepší do toho dítěte vcejtim. 
No a naopak si myslím, že vidim co se v tý třídě děje. Mně třeba prostě drtí, jak to, že 
nebyli třikrát na tělocviku. Jako ty se snažíš, aby to dítě mělo rovný držení těla, aby 
sportovala, aby mělo zdravou výživu. A pak prostě ona se tam hrbí. A za trest protože 
kluci křičeli Tak oni se převlíknou na tělocvik, jdou pred telocvicnu, tam udelaj čelem 
vzad a idou zpátky To se odehrálo v zimě asi čtyřikrát. Ona si zakládá na tom, že je 
dobrá kantorka, to z ní prostě vyzařuje že takhle soudí. Ale prostě já to považuj u za 
mnohem horší než, já nevim, cokoli jinyho. To je proste hrozne trapný. Pravděpodobně 
je to jistá pohodlnost, i když bavila jsem se o tom se dvěma kantorkama. A řekly jsme 
si že trestá sama sebe ty děti se tam vybijou, ty to potrebujou, Ty dve hodiny tělocviku, 
to je strašně málo, to je hloupý. To jim prostě nestačí. To je špatný. Já bych si připadala, 
že ie to trest oro mě i protože ty děti prostě se na to tesej. Ten den v ty škole je jmej, 
když je ten tělocvik, j ito lepší prostě. Teď prostě člověk tím trpí, no, to vidí a strašně 

h ° t 0 T , i rnvslim že to je problém tý třídy, že se tam nic neřeší nebo spíš nedořeší. 
. J l i , . / „ „ Holky z Markétiny třídy, daly žákyni z mé třídy do pusy papír, Třeba jsem resda s kanu. Ho kyz ^ & ^ ^ ^ 

jo. Řekly ji, a zavře ocu z J P ^ ^ Q n a s i j e z a v o l a l a a o n y j f t o z a p ř d > , 
se to dozvěděla, tak jseiti to i lk J j ^ ^ z á y ě r j g e m t e d y n a k o n e c u d ě l a l a j á ; 

že jí daly doopravdy bonb.or a c' J A j á j s e m ř e k l a , ž e takhle to není, a že to dítě 
protože j á j s e m v tý je j ich tnoe j ť

n e b o z y l á š t n í b o n b ó n , že prostě nebudete mi 
pozná co je papírek a co je J ^ n e n e c h á m H b i t T o j e p ř e c e triviální. A tak se 
bulíkovat papírek za bonbon. iu F ^ ^ ^ ^ ^ p o ř á d e k a n i k d o m i n e b u d e 

začala ježit a začali to tam res«. ^ h l o u p ý f kdepak bychom byli. Myslim, že teď 
zaměňovat bonbón za papír, ze J , ^ ^ & k d y ž n ě c o p r o v e d o U 5 t a k z a t 0 

už je klid, že jsem zjednalai p o r a o ^ t 0 j a k o vyšumí tak, je to špatný. Já si prostě 
ponesou odpovědnost, protože j ^ ^ vždycky všechno tak ňák jako vyšumělo a 
myslim, že je to problém ty tri y, ^ ^ v § e c h n 0 p r amení z toho chaosu, prostě z toho, 
proto to tam narůstá. Myslím si, _ ^ p r o b i é m y , ale záleží na tom jestli se to 
že tam není pořádek. Já mam ve ^ řešily, bylo, že Markéta ve škole za mnou 
řeší nebo ne. Nebo další věc, e ^ d k a A n e t k a jí chce otrávit svačinu. Jo, že ona jí 
přišla celá vyděšená, že její 7 1" 1 3

 z^chod, tak jí tu svačinu otráví. Důvodem byla 
přímo řekla, že až půjde Markt a Markéta ale chtěla s ní kamarádit ta Aneta. Já 
holčička ze třídy, se kterou kamaraa g. ^ y r á m d t ý t H d y s e t 0 m u s í ř e š i t T a k 

jsem to nechtěla nějak nafukovat, ale mys 
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jsem to tý kolegyni řekla a ona si je zavolala, tu Markétu s tou Anetkou a zeptala se jich 
jak to bylo. No, a ta Anetka řekla, že jí Markéta taky chtěla tu svačinu otrávit a bylo to. 
No, a ona jí to samozřejmě věřila a dál už to neřešila. Víš, Markéta je taková, že se 
vůbec neumí bránit. Teď, ale už jsou zase kamarádky. Já jsem to nechtěla ňák 
nafukovat, ale myslim si, že v rámci tý třídy se to musí řešit. Určitě bych jí nechtěla 
bránit, aby se s ní kamarádila, ale musí si s ní prostě umět poradit. Musí se naučit tyhle 
vztahy řešit a nenechat si nic líbit a nenechat si ubližovat. No, ale já si myslim, že se to 
Markéta naučí. No a poslední co se řešilo. To bylo fakt hrozný. Stalo se to minulej 
tejden. Markéta našla v tažce papír s vulgárníma nadávkama. Nahoře bylo oslovení 
Markéto jsi hovno, sračka a ještě tam byly nakreslený dvě postavy, šipka ty, šipka já, 
teď u tý postavy ty, ta Markéta, ještě tam ňaký jako lejno pod botou nakreslený a šipka 
popsáno na botě. A ta druhá postava měla kudlu jako blázen, vostrou a mířila na tu 
Markétu a nápis zabiju tě s tvrdým y po b. A pod tím podpis Daniela I. Markéta s tím za 
mnou přiběhla, no a já, když jsem to viděla, tak jsem šla do její třídy. Přišla jsem k tý 
dívce a jenom jsem se j í zeptala: „Ty jsi Daniela?" a ta její reakce na to byla tak šílená, 
ta začla, tak strašně vyvádět. Tak jsem řekla, ať jde se mnou do mí třídy , že jí chci něco 
ukázat. Kde jsem jí teda ukázala ten dopis, ona samozřejmě tvrdila, že to nebyla. Pak 
jsem to řekla jejich učitelce a ona teda tý třídě vysvětlovala, že takový dopisy se psát 
nesmí. A ten papír dala tý holce domu. No a druhej den ráno, když jsem přišla do práce, 
tak už tam na mě čekali rodiče tý Daniely. Řekli mně, že jejich dcera kvůli mně dostala 
záchvat, že jsem na ní byla asi vostrá. A že jsem jí neprávem obvinila a chtěli jít za 
ředitelem, že jsem jejich dceři způsobila újmu. Já jsem je tedy slušně požádala ať jdou 
se mnou do kabinetu, že to nebudeme řešit na chodbě a vysvětlíme si to. Ten táta mě 
obvinil, že jsem jednala nepřiměřeně, že jsem dítě poškodila, že má nervový problémy, 
že se léčí, že jsem jí uškodila. Já jsem se mu snažila vysvětlit, že prostě jsem to netušila, 
že jsem se dozvěděla, že je pouze citlivá, a že jsem nereagovala nějak vostře. Těm 
rodičům vadilo, že jsem to s ní řešila já a ne její třídní učitelka. Což jsem se jim snažila 
vysvětlit, za třídní jsem vopravdu nechtěla jít. Já si zase myslim, prostě to dítě mě zná, 
že jo. Jsou učitelé, který ječej, který fackujou děti, takovejch už bylo a zesměšňujou 
děti. A proto z důvodu, že se chovám v tý škole slušně. Tak jsem si mohla dovolit za 
touhle holkou jít a normálně sej í ptát, a že jsem šla za nijako učitel. Potom ty rodiče se 
mi snažili podsunout, že Markéta taky tak píše. Ty rodiče ty to doma snad i rengenovali, 
protože jak tam byl ten podpis Daniela I. Tak ten otec tvrdil, že to I. tam někdo dopsal 
dospělou rukou Tak jako jsem se nadzvedla a řikam: „A to jako myslíte, že já jsem tam 
snad dopsala to I " Pak jsem se jim snažila vysvětlit, že jsem jí nic neprovedla, tý holce, 
že mě to mrzí, že to takhle prostě bylo. A že podle reakce jsem soudila, že to musela 
napsat, že to prostě nebyla normální reakce. Tak se mi snažili zase oni vysvětlit, že ne, 
že to ona nebyla No takže pak už za ředitelem nešli. Ja jsem šla potom za výchovnou 
poradkyní, vysvětlila jsem jí co se stalo. Pak jsme šly za ředitelem Ředitel mi řekl, že 
příště mám jít rovnou za nim. Rekl mi že jsem to vlastně jako by už načala to 
vyšetřování že teď už se s tim nic neudělá. Rekl mi, ze jsem chybovala, ze jsem to 
neměla já řešit. Tak já vim, že to nebylo úplně asi dobře. Teď vim, že jsem měla jít 

rovnou za nim, že by to bylo asi nejlepší reseni 
R Tv isi té kolegyni nikdy nic neřekla? M. „Ne, ja totiž mam pocit, ze 

kdybych jako něco řekla, tak že se tak rozmluvim. Já ctim, že je podstatně prostě starší a 
má víc praxe. Jinak si myslim, že neučí spatné. 
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R. „ Proč nebo z jakého důvodu jsi dala Markétu na stejnou školu, na které 
učíš?" M. „Já jsem si fikala, prostě, že ty rána dobře zvládnem, že budou lepší, 
v poledne to pro mě bude taky jednodušší. Na víc neměla žádný problémy. 

R. „ Nelituješ někdy, že jsi Markétu nedala na jinou školu?" M. „No, teď kvůli 
tomu dopisu tak jo. Ono je to těžký. Když šla Markéta do první třídy, tak jsem řešila 
všechny varianty, ale já si myslim, že je spíš problém, že jsem vybrala tu konkrétní 
učitelku. Třeba my máme dozor a ona si neustále stěžuje jakou má třídu a já to slyšim a 
ono jí to vůbec nedochází, že mě to hrozně prudí. Ale ona má vždycky špatnou třídu. 
Když jsem to tak, jako naťukla před výchovnou poradkyní, tak mi řekla, že si myslí, že 
neumí řešit krizový situace. 

R. „ Myslíš, že je k Markétě jiná, protože ty jsi tam?" M. „Já mám pocit, že 
bohužel jo, že se to stalo. Myslim, že tam tady k tomu došlo. Asi je to tím, že já jsem 
dost odlišná. Já bych řekla, že je k ní trochu víc kritičtější. Já mám pocit, že už v září 
prostě tý první třídy, že už jsem cejtila takový signály, že už jí má zaškatulkovanou, že 
zas tak dobrá nebude. Ne, že by mi to přímo řekla, ale spíš z toho co říkala o tý třídě. 
Jako, že tam nemá žádný tahouny, že tam nemá žádný dobrý děti. To už věděla v září. 
No, já nevim jestli vopravdu hodně zkušená kantorka si tohle troufne říct v září. To se 
mi zdá jako přitažený. Zase člověk nechce jako vlastní dítě protěžovat. A pak jako 
jednou zase řekla, že jí překvapilo, jak čte, jako dobře. No, mně to nepřekvapuje, 
protože ona prostě má ohromnej zájem o čtení a líbí se jí to. Ona šla do školy hrozně 
nadšeně. Mě mrzelo, že prostě v říjnu jsme řešily, maminko proč jsme nejhorší třída na 
škole, pani učitelka to řikala a mně se chtělo brečet prostě. Ona (učitelka) si prostě 
zakládá na tom, že jako je citlivá, že má citlivej přístup, ale já si myslim, že kdo tohle 
řekne, tak je naopak velmi necitlivej. Zlobivý dítě to absolutně nebere, tomu je to jedno 
a takovýhle děti, který si na tý škole zakládaj, který se tam tak těšily chodit, ta první 
třída ta je prostě tímhle tím úplně odlišná od všech jinejch. To je tak něco vošklivýho 
prostě tohle to. To mě ranilo hrozně, prostě to se nedělá. Markéta si to možná ani 
neuvědomuje, ale já jsem přesvědčená, že tam prostě něco je. Kdybych tohle tušila, tak 
prostě jsem to nikdy neudělala, nikdy jsem jí tam nedala. Když už jsem vopravdu toho 
v průběhu tady toho letošního roku měla tak jako celkem dost. Tak ono zas,jako dost. 
No, ono to není ňáký, jako tam nejsou konflikty v podstatě. Jednou jsme psali trest, celá 
třída psala trest, že po zvonění žák musí sedět tiše v lavici a nesmí běhat po třídě nebo 
něco takovýho.To mě strašně nadzvedlo a pod ten trest jsem napsala, že nesouhlasím 
s formou trestu. A přišel můj muž a řekl: „Prosím tě co blbneš, to tam napíšu já." Tak 
jsme to ustřihli a napsal to tam on. A ona na to reagovala, kolegyni řekla: „Proč mi 
Monika nic neřekla." Ona si vůbec neuvědomila, že prostě mě to nadzvedlo. Tohle je 
prostě trapný. Na víc Markéta je taková, že prostě ta tam bude sedět zařezaná, protože 
chce, protože jí ta škola strašně baví." 

R. „Jak ty řešíš problémy ve své třídě pouze děti napomeneš nebo dáváš i 
poznámky?" M. „ Když dávám poznámky, tak mám razítko, po někom jsem zdědila. 
Mám pochvalu razítko, pak mám razítko pštrosík s hlavou v písku a je tam výtka. Tak 
to jako, to si myslim, že je takový ještě, jo, protože co jako, zvláštní úkol ňákej, jako 
něco navíc psát, to se mi nezdá moc dobrý. Takže většinou dávám to razítko a spíš za to 
zlobení, ale snažim se nedávat to, že by udělal jednu věc a za to šup výtka, to ne. Až 
když prostě se to nahromadí a už si řikam, dělá to třetí hodinu. Dělá schválně něco 
jinýho, prostě děláme nějaký cvičení a on se tam baví nebo prostě ňák to narušuje tu 
hodinu. 
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R. „Jaké máš požadavky na rodiče svých žáků?" M. „Snažim se, aby nebyly 
přemrštěný. Nelíbí se mi třeba, já jsem jako rodič musela podepsat každý písmenko. No 
to je přeci. Tak ty písmenka zas je toho hodně. Jako snažim se bejt nad věcí. Snažim se 
z toho nedělat, nebejt šílená prostě kantorka zpřehnanýma nárokama. Samozřejmě něco 
musí bejt. I řád musí bejt. Musí bejt omluvy, když dítě chybí. Chci, aby rodiče chodili, 
když je dítě nemocný, tak aby se dostavili pro úkoly. Aby si dítě mohlo doma dopsat, co 
jsme dělali ve škole. Ne třeba všechno, ale aby zčásti dodělali tu látku. Nemusí 
dopisovat všechno. Snažim se v tom dělat kompromisy. Ve škole se toho píše víc. Ale 
určitě větší část, aby měli taky. No a u těch malejch dětí musí, že jo pořádek v tašce. 
Takový ta hygiena. Naučit je, voni se to všechno učí teprve. Tak ňáký takový ty 
zásady. Prostě čistotnost. Já nevim, třeba chci ubrousek, si nosí z domova na svačinu. 
Třeba nevyžaduju domácí úkoly, aby byly podepsaný. Ale zase vysvětluju, že je dobrý 
prostě na to dítě, jako dohlídnout. A ty základy toho čtení, že se musí doma taky 
trénovat. Nemusí to bejt denně, ale několikrát v týdnu. Takže to se snažim vysvětlovat." 

R. „Co se ti na tvé práci líbí?" M. „Tak určitě je hrozně hezký vztah s těma 
dětma. To prostě takový to, že jsou vděčný, že prostě tě chválí, že tě maj rádi. Že tě 
řeknou, že by tě chtěli mít až do devátý třídy. To je hrozně pěkný. To je na tom to 
vopravdu hezký. A vlastně samotná ta práce je hezká. Pokud je člověk odpočatej a 
pokud jako není zrovna červen. Já si zakládam na tom, aby v tý třídě bylo hezky. Ne 
jako, aby to tam bylo ňák vyzdobený, ale aby to bylo příjemný. Někomu nejde 
matematika, ale zas hezky kreslí. Tak ho vyzdvihnu v tom kreslení a ukážu třídě, jak se 
mu to povedlo." 

R. „A naopak co se ti na práci nelíbí?" M. „Hrozný jsou všechny ty dokumenty, 
to bazírování na těch dokumentech. Takový ty další vyhlášky co se na nás sypou. Teď 
ty rámcový vzdělávací programy. To je prostě hrozný. Taky teď je takovej velkej tlak 
na školu prostě, že jo. Každá škola chce mít co největší počet žáků. Vlastně všechno je 
o penězích. A že se žák vlastně jako by drží na škole za každou cenu. Takže potom 
vlastně velice problémoví žáci narušujou třídy. A taky, že kdokoli si může přijít, může 
si prostě kritizovat. Může mít sebe nehoráznější kritiku a prostě, protože je to rodič, tak 
ten prostě se musí vyslechnout a musí se mu maximálně vyhovět, i když nemá pravdu. 

R. „ Když by jsi se měla nebo mohla znova rozhodnout, zvolila by jsi si to samé 
povolání?" M. „ Jo, mně se ta práce líbí, líbí se mi to určitě. Jsou ve škole věci, který 
jsou hrozný, který musim skousnout, ale ta práce samotná se mi líbí." 

Rozhovor s Janou Šváchovou 

R. „Jani vždycky jsi chtěla být učitelkou ?" J. „Ne, nechtěla. Byla to spíš 
náhoda. Nebo ne náhoda, spíš až když jsem byla starší. Někdy, někdy v těch šestnácti 
třeba, jsem se rozhodla, že to asi chci dělat. Já jsem dělala ekonomku, pak prostě se mi 
to ňák rozleželo, že to asi nebude prostě pro mě. Chtěla jsem dělat něco zajímavějšího. 
Tak jsem si řikala: ta pedagogická fakulta, no. Takže pak jsem se rozhodla pro to." 
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R. „Učila jsi, než jsi byla těhotná ?" J. „To jsem učila v Městečku dva roky na 
malotřídce. Pak jsem byla těhotná. To jsem byla tři roky doma. Pak jsem učila na 1. ZŠ 
v Rakovníku rok a půl. Pak jsem byla znova těhotná a teď učim čtvrtým rokem na 2. 
ZS v Rakovníku." 

R. „Myslíš, že tvůj přístup k žákům byl jinej, před tím než jsi se stala mámou?" 
J. „No to si myslim, že jo teda. Člověka to naučí, ale jestli je to dýlkou praxe nebo jestli 
je to tim, že mám doma vlastní děti, ale myslim si, že taky asi. Třeba v tom, že jsem jim 
nedokázala rozdělit práci, když byly ňáký, jako takový úkony jako při pomáhání 
něčeho, jo. Radši jsem si všechno udělala sama, co jsem potřebovala v tý třídě ,takový 
to mimo výuku, že jsem prostě nedokázala tady to, to organizování. A v tom jsem 
prostě získala asi z domova, prostě možná jo možná díky těm dětem svejm. 

R. „Myslíš, že jsi byla dřív na žáky víc přísnější?" J. „Ne, ne, spíš až teď. Dřív 
jsem byla taková moc hodná. Myslim, že teď jsem víc přísnější. 

R. „ Myslíš si, že tvoje povolání ovlivnilo nějak tvoje mateřství, třeba už i 
v době kdy jsi byla těhotná?" J. „No, to spíš by řekli jiný viď. Asi doma Honza si 
myslí, že asi jo. Jsem taková jako i doma, jako rázná teď. Ale nevim jako. Já si myslim, 
že spíš ty děti z domova mě ovlivnily pro tu práci ve škole než obráceně. Protože to jsou 
moje děti, že jo a k těm se zase chovám jinak. 

R. „Myslíš, že ke svým dětem jsi shovívavější, nebo spíš k dětem ve škole?" J. „ 
No, to asi jo. Myslim si, že asi ke svejm dětem jsem shovívavější. Protože na těch 
cizích vidim víc ty chyby. Ale na těch svejch to zase vidí prostě ty vokolo, že jo. To já 
tak asi nevidím. Asi jsem shovívavější doma. Snažim se teda jako jo, ňáký zásady, aby 
byly, ale určitě si myslim, že jsem asi shovívavější. 

R. „Myslíš si tedy, že ta výchova je ovlivněná tím, co děláš?" J. „No, hlavně 
taky přijdu ze školy, jsem unavená a nemám vůbec náladu, jako Terezku zkoušet 
z něčeho." 

R. „Jak to tedy u vás doma probíhá, když přijdeš z práce?" J. „Tak prostě musím 
mít tak ňák chvíli klid, jako když po mně hned někdo něco chce, tak mě to většinou 
rozčílí. Jsem taková podrážděná. Jsem podrážděná, když přijdu z práce. Prostě 
potřebuju chvilku pro sebe. Ale víš co zase, já si myslim, že čím dýl učim, tak tím jako 
už si to tak neberu, ty starosti z tý práce domu, ale teda unavená jsem. Takže potřebuju 
jako trošku se rozkoukat. Třeba si chvíli čtu v kuchyni noviny a voni tak jako ke mně 
moc nechodí. Nebo se třeba i natáhnu a to ví, že ke mně jako nemůžou, jo, nebo prostě 
jen tak šeptaj tam něco, že už to ví, no. Potřebuju trošku vorazit, no. 

R Takže nenosíš si už tolik ty starosti ze školy?" J. „Ne, to ne. Už se dokážu 
nad tím trošku povznést. A to si myslím, že je jako dýlkou tý praxe, že už mě to tak 
jako nerozhází." , , , ,_„ _ XT 

R Jani jaké vidíš výhody a nevýhody toho povolaní?" J. „No, tak prázdniny, 
pracovní doba, že v podstatě skončí ta výuka a můžu si třeba vzít domu sešity. Můžu si 
je udělat večer. Můžu si doma připravit něco na počítací pro děti na druhej den. A 
dělám to většinou, až když jdou děti ležet. Nebo si mužu něco připravit v sobotu, 
v neděli. Že si to tak jako můžu vodnést domu. No a nebo proste člověk zaimprovizuje, 
že jo druhej den. A nebo tam můžu zůstat dýl a všechno si to tam udělat. Takže taková 
ta pružná pracovní doba. Tak udělat to někdy člověk musí, takže bud si to vezmu domu, 
nebo tam. Ale ty prázdniny to je k nezaplaceni. 

R. „Myslíš si, že ty prázdniny jsou důležitý, i když bys nemela deti. J No, 
určitě. Já bych to prostě nedělala, kdyby ty prázdniny nebyly. Ja si potřebuju 
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odpočinout. A určitě bych nejela na tábor, jako některý ty kolegyně jezdí na tábor ještě 
třeba. To bych nejela teda. Já si myslim, že všechny matky by měly mít s dětma 
prázdniny, ať dělaj jakoukoli práci, jo. Protože maj takovejch úkolů ještě doma, když 
přijdou z tý práce. 

R. „ A jaký vidíš nevýhody toho povolání?" J. „Nevýhody - já jsem teď na 
dobrý škole, kde jsou dobrý kolegové a vedení a mně je tam dobře. Takže já teďko 
v tom žádný nevýhody nevidim. Jo, možná nevýhoda je to, že tě zná celý město, že 
přijdeš do kadeřnictví a pomalu se bojíš tam, jako říct, že jsi učitelka. Takže za chvilku 
tě prostě budou znát, protože budeš učit jejich děti, děti jejich dětí. Jako za chvilku 
budeš taková známá osoba. Na malým městě je to blbý. 

R. „ Máš třeba obavu, když jdeš třeba s přáteli na skleničku?" J. „Jo, je fakt,že 
jako si řikam, já si nebudu někde dávat pivo. Jako nešla bych třeba na Brutus (skupina) 
na koupaliště, to nejdu, protože vim, že tam budou děti ze školy. Tak jako trošku 
v tomhle tom se cejtim jako omezená, ale zase jako ňák zvlášť mi to nevadí. Ale 
připadam si, jako že mě pořád ty děti sledujou. Nejdu třeba na červenou, jo. Pořád si 
jako řikam, kdyby mě někdo viděl. Takže jako takový omezení, že tě někdo pořád jako 
sleduje. Že vo tobě ví, že víš, že se nemůžeš válet někde ve škarpě, že jo, nebo spát 
někde na stole prostě. Takže spíš je to takový, že tě znaj, no. 

R. „Srovnáváš svoje žáky s Terezkou nebo s jejími spolužáky?" J. „No, třeba 
jako pozoruju co berou, když zrovna jsou v tý třídě. Takže třeba pozoruju, co třeba voni 
v tý pátý třídě berou, jak dlouhý výpisky si píšou a tak. Takže tak jako to sleduju. I jsem 
si třeba sešity ňáký její schovala, ale nikdy jsem to nepoužila. Prostě na to vůbec 
nevzpomenu, že ňáký sešity mam. To vždycky si řikam, to si schovám, to vypadá dobře, 
ale pak si na to nevzpomenu. A stejně to dělám pak jinak třeba, no. Ale s kamarádkama 
jí nesrovnávám, já vůbec nevim, jak ty kamarádky na tom jsou, ona nikdy nic neřiká, co 
by kdo měl za známky nebo to. Já se vždycky akorát divim, co to nosí, jako že se vůbec 
nevidim jí, že by se učila. Nebo vona řekne jdu se učit slovíčka, už je umim. Tak já 
nevim, no. Vona tak ňák proplouvá, prostě ani nevim jak. Vono to s Madlenkou, ale 
bude jiný, dávej pozor, jo." 

R. „A myslíš si, že až teď půjde Majda do školy, že se tomu ubráníš, že jí 
nebudeš srovnávat s Terezkou?" J. „No to se asi neubráním. To asi srovnávat budu. 
Třeba Terezka i hezky psala, jo. To, když vidim pak v těch sešitech ve škole. Tak jako 
vidim, že ty děti prostě nepíšou vždycky hezky." 

R. „ A jak tedy probíhá příprava Terezky do školy, učíš se s ní někdy?" J. „Ne, 
ne, já právě na to vůbec nemam sílu už teda. Ale taky jsou učitelky, který se učí 
s dětma. Vona to teda nevyžaduje. Párkrát řekla, ať jí z něčeho vyzkouším, to jsem jí 
řekla prostě, ať se to naučí sama a pak jí někdy vyzkouším. Nebo třeba, když dlouho 
chyběla, tak potom jsem jí třeba vyzkoušela nebo jsem jí řekla, jak se má to lip jako 
naučit efektivnějš. Ale jako neučim se s ní. To bylo, tak že dvakrát do roka. Nebo 
násobilku, když se učila, tak jsem jí třeba z toho zkoušela, ale leze mi to teda na nervy, 
hrozně mě to obtěžuje. Ale diktáty nebo tak, to jí nedávám. Ale asi je to taky tim, že ona 
nemá se školu žádný problémy. Ona se prostě učí sama. Ale asi kdyby jí to nešlo, tak 
bych jí pomohla nebo bych jí nutila, aby se učila. No, ale s Madlenkou si myslim, i 
podle toho, jak třeba ona furt by chtěla psát, tak furt něco jako vopisuje, a když to 
vidim, jak vona jako píše, jo. Když už za pár měsíců pude do školy. Ty tvary třeba vona 
chce, abych jí ňáký napsala. Tak jí udělám kolečka a takový ty vlnky a to je hrozný, jo. 
Nebo rovný čárky, jo. Tak si řikam, no to Tereza to všechno měla jak z písanky. Prostě 
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ta by to mohla předepisovat a Madlenka to asi tak mít nebude. Tak asi se s ní budu 
muset učit. No, ale jako já nevim, no. Já na to fakt už nemam sílu. V tý škole se člověk 
furt jako dělá, že je, jako snaží se bejt trpělivej na ty děti a doma já se hned rozzlobím. 
Když něco není tam, tak si prostě neberu servítky. 

R. „Myslíš si, že se ty dvě role (matka - učitelka) propojují a v čem je to 
dobrý?" J. „Třeba v tom, že bych jí to mohla vysvětlit. Třeba něco jí nešlo, ňáký dělení 
jí nešlo, tak to tam furt počítala, ale tam se třeba fakt jenom spletla v ňákym a už to 
měla špatně, že jo v ňákym jednom vynásobení nebo vydělení. Takže jako jí můžu 
vysvětlit něco, jak na to. Nebo, že člověk to zná ten pravopis. Já vidim, že děti mi nosí 
s chybama úkoly. A já řikam: „Vždyť to víš, že je to měkký i." On říká: „Já jsem to 
mamince řikal a vona řikala, že je tvrdý." Jo, prostě to neznaj ty lidi, to nepoužívaj, viď. 
Nepíšou, tak to neumí. Takže v tom je třeba výhoda, že to tý Terezce můžu říct. Nebo 
máme doma ňáký prostě slovníky a něco. Tak jí řeknu, ať se podívá. 

R. „A naopak, kdy vidíš, že to není dobrý, že jsi máma a zároveň učitelka?" J. 
„No, Terezka si myslí, že jako si vylejvam doma vztek. To jednou i napsala ve škole. 
Měli ňákou slohovku, tak napsala, že jsem nervózní, a potom, že voni to vodnesou. Jo, 
ale jako já si toho nejsem až tak vědoma. Prostě doma víc vyletím, no. Tak já nevim, 
jestli to má každej u každý práce. 

R. „Myslíš, že bys byla jiná, když bys dělala jinou práci?" J. „Myslim, že jo. Já 
si myslim, že mě to hodně změnilo. Já jsem fakt byla taková měkká moc. Já jsem na to 
šla prostě, že jsem věděla, že jsem trpělivá, a že by se mi líbilo někoho něco naučit, jo. 
A je fakt, že z toho pak mam dobrej pocit, když slyšim, že ty mí děti co jsem pustila 
v pátý třídě, že jsou úspěšný, že v tý šestce, že jsou šikovný, že je všichni chválí, že jo. 
Tak taky všichni ne, že jo. Záleží dítě od dítěte a taky ta jejich povaha. Ale potom mě to 
teda těší tady ty výsledky. A nebo, když se pak přesvědčím, že děti z devátý třídy nejsou 
vlastně žádný velký děti, že jsou to malý děti, a že jsou dobrý, jo. Voni vypadaj 
strašidelně s těma svejma naušnicema v nose a všude, a že se s nima dá normálně 
mluvit. Potom, když člověk s nima něco prožije. Takže je důležitý, jak se člověk naučí 
jednat s dětma i s lidma. Někdo to má, ale v sobě, jo, ale já si myslim, že jsem to v sobě 
tak jako neměla úplně. Že mě to trošku jako votesalo ta práce. 

R. „Myslíš si, když ve třídě řešíš nějaký problém s dětmi, že v těm tě ovlivňuje 
taky to, že jsi máma?" J. „Jo, jako voni nakonec pak jsou roztomilý. Voni jsou chvíle, 
kdy se seperou, ale pak začnou, třeba jeden brečí. A vim, že jako je to sice prostě 
takovej prostě kluk neklidnej, že to s dětma neumí, že je takovej individualista, a le je ti 
ho potom jako líto, no. Myslim, že jo, že mám takovej někdy maminkovskej přístup 
v některejch situacích. No tak, ale rodiče by taky měli bejt hodný a přísný, že jo." 

R Jani myslíš, že jak ty máš požadavky na rodiče svých žáků, tak potom ty 
jako rodič splňuješ požadavky, které jsou na tebe kladený ze strany učitelky?" J. „No, 
třeba rodiče musí vomlouvat děti, když třeba chybí, že jo. Tak, když to neudělaj, tak mě 
to hrozně jako štve, jo že je neomluví. A když já bych zapomněla, tak by mě to strašně 
jako taky mrzelo když bych Terezu neomluvila. Takže se snažim to dodržovat. Alespoň 
napíšu esemesku. A štve mě to víc, když je ta máma učitelka. Tak mě to strašně prostě 
zlobí že jí potkám jdem po městě, vona mě nemůže zastavit, že kluk je nemocnej. Jo, 
teď je prostě čtrnáct dní, já o něm vůbec nevim, co s nim je. Kdyby tam neměl bráchu a 
já se ho nešla zeptat, tak mně to nikdo prostě neřekne. Takže mě to štve, tohle třeba 
vyžaduju Já toho až tak po nich moc nechci po těch rodičích. Ani jim řikam, že si 
myslim, že se s nima nemusí učit, že se to tak ňák, když ví co se učíme. Jenom když 
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třeba jsou nemocný. Nebo ty úkoly, vždycky přinesou, že vidí, že se zas učíme něco 
jinýho. Proto třeba ty úkoly dávám, aby viděli, že už jsme něco se naučili zase novýho. 
Jo, ale až, když už to umí, jo. Ne, aby se to s nima učili doma. Prostě chci, aby už to 
uměli. Pak ten úkol dostanou. Takže třeba vyžaduju to vomlouvání a sama se to snažim, 
taky dodržovat. Jako styděla bych se, kdybych to neudělala. Jinak třeba po nich chci, 
aby měli novej sešit, když ho popíšou a tak." 

R. „Jaké řešíš ve své třídě problémy?" J. „Jednou jsme tam řešili ňák jako 
šikanu. Tam něco bylo, že obtěžovali holčičku, ňák jí zlobili kluci. Tak to jsem si 
pozvala rodiče a řešili jsme to i v ředitelně. Pak některý dostali ňáký teda výchovný 
vopatření. Víš, voni se jí posmívali, zlobili jí, brali jí tašku. Kvůli tý tašce se jí smáli. 
Voni v tom neviděli nic jako závadnýho. No, ale když se to vopakovalo, tak vona se pak 
už bála jít do školy. A jako chodila s nechutí a předtim byla taková v pohodě. Ona se 
pak svěřila babičce a ta to řekla mamince. Aleje fakt, že vona jako se netěšila do školy. 
Maminka jako viděla, že se něco děje, ale holka jí neřekla nic. Až potom přes babičku." 

R. „Ty jsi si ničeho nevšimla?" J. „No, já jsem viděla, že jako, ale vona si 
nestěžovala. Já jsem viděla, že se jí jako smějou, že má tu tašku. A nebo, že tu tašku jí 
třeba přes třídu, ve třídě, že najednou byla někde jinde, jo o hodinu. Že najednou tam 
tak jako putovala. Tak to jsem se třeba zlobila, ale že jdou ještě ze školy, a že jí obklopí, 
tak to jsem prostě nevěděla, že jí tam takhle zlobí. Tak to potom jsem se na ně hrozně 
zlobila a dostali ňáký napomenutí a důtky. A pak byl pokoj, prostě muselo se ukázat, že 
to nesmí dělat." 

R. „ Dáváš si třeba od tý doby víc pozor?" J. „Víš co, to kolikrát nevíš, jo co 
kterýmu dítěti vadí. Tam každou chvíli, teď je tam furt někdo ukřivděnej. Jeden je 
takovej jako tragéd, taková povaha prostě dítěte, že furt fňuká, furt něco nemá, ty děti 
jako se mu smějou, že jo. Ale jestli jako, voni většinou jsou teď malý a žalujou, takže 
by to snad řekly, kdyby jako se něco dělo. Teďko taky jako tam zlobili tři kluci 
holčičku, ne dva jí zlobili a tři jí šli na pomoc. A voni ti co si začali, tak se cejtili bejt 
jako ukřivděný, že byli jako v přesile na ně, ti kluci tamty. Tak jsem jim řikala: „Ale, že 
vy jste si začali, že jí tady zlobíte, že brečí, tak to vám nepřijde vůbec jako divný." No, 
tak jako jenom takový, že to na místě vyřešíme a voni řekli, že daj pokoj. Voni jí maj 
rádi tu holku, já nevim, co je to napadlo, no. 

R. „Dáváš dětem poznámky nebo tresty, když něco provedou?" J. „Dávám, když 
se třeba něco stane jo, když někdo se strčí a zlomí si ruku druhej. Tak to napíšu. Nebo 
třeba, když přijde pozdě do školy, aby to prostě rodiče věděli. Nebo, když se 
nepřipravuje na hodinu a už nic jako nepomáhá, fakt tam nic nemá, jo. Tak musí to 
třeba napsat, ale vono se to nemá. Třeba desetkrát napiš: „Na hodinu se připravuju 
včas." Takže používám to. Ale to teda zabírá, protože voni pak už nechtěj psát, že jo. 
Ale jako nemá se to. Tady ty nesmyslný tresty se nemaj dávat, přestože jako fungujou. 
Jako já píšu poznámky i třeba, když. Já mám takový vzkazníčky jo, to jsou notýsky a já 
píšu prostě přesně, jako co bylo. Když třeba někdo někomu podtrhne židli jenom proto, 
že si sednul někam třeba před výtvarkou, když se můžou stěhovat. To mně přijde prostě 
surovost, tak to prostě napíšu, protože voni to i ty rodiče chtěj. Já jsem poznámky 
nepsala jo, vůbec. A pak jsem prostě navrhla ňáký napomenutí a rodiče se divili a já 
jsem prostě řikala: „No, ale poznámky já je prostě nechci psát. Já někde nebudu trapně 
rozepisovat prostě, co dělá." A voni řekli, že ale nevěděli, že zlobí. Takže jsem začala, 
je psát. Prostě, protože rodiče to musí vědět, co se tam děje. Jako píšu to do notýsku, 
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nepíšu to do žákovský, protože prostě mně to přijde, jako že si sdělujeme, co teda dělal 
ve škole ten den, no." 

R. „A měla jsi někdy nějaký výstup s rodiči?" J. „No, právě to bylo, že nevěděli, 
že jsem nedávala poznámky. Nepřišli se zeptat. A pak, když bylo čtvrtletí, tak jsem mu 
chtěla dát napomenutí a maminka se strašně rozzlobila, že kdyby mu domluvili, že by to 
určitě zabralo. Já jsem řekla: „Dobrá můžeme se, jako na tom domluvit." Takže jsem je 
začla psát, ale jako nerada je píšu." 

R Myslíš si, že to na ty děti zabírá, ta poznámka?" J. „No, jak na koho no. 
Většinou si' myslim, že jo, že to zabírá. Že jim doma domluví, jako voni ty rodiče teda, 
m u s i m zaklepat, že jsou spíš jako, že jako spolupracujou se mnou. Ale třeba v jinejch 
třídách to tak není jo, že u všech to tak není. Někde maminka řekne, no von je takovej 
divokej a tim to zhasne. Ale někdo na něm vidim, jednou jsme jeli na výlet a kluk si 
nechtěl sednout do zadu na tu pětisedačku, že řek, že táta mu to zakázal, že má dost 
průšvihů a že si tam prostě nesedne a fakt si tam nesed, jako že poslechne ty rodiče jo. 
Některý jsou že to na nš působí. Já nevim no, co ty poznámky to je takový sporný, 
voni se asi psát nemaj, no. Ty zvláštní úkoly se taky asi nemaj dávat, ale vono se nemá 
jako nic. Někdy přijdou a zeptaj se, jo. Vobcas někdo někoho přivede vod zubaře a 
řekne: „ Co ten náš kluk, co dělá?" No, tak mu to řeknu, ze jo. Taky jsem jim řekla ze 
třeba každej poznámku nedostane. Já třeba vod sousedu mam kluka maminku vidím 
denně, no tak já jí to hned řeknu třeba, co delà Ale nekterejm to potřebuju sdělit, ale 
spíš, když jako fakt, někoho zraní nebo vopravdu neco• udeta, ze neco rozbili, jo třeba 
někde vysadili dveře na záchodě, aby prostě viděli co delaj No ja si myslím ze jako je 

, ' v . t_H„ má A V tu chvíli jsem hlavně učitelka, protože to se musí 
to správný, ze se to psat teaa ma. ^ v iu -J v v . 
tvrdě Víš co, ta mama by to taky měla, jako resit tvrdé, když se neco stane ze jo. a 
jako taky Madlence to neodpustím, když je drza na me nebo se vzteká. To proste 
dostane na zadek ^ ^ ^ j ^ j á d o m a ? h e l e j á t o t i ž d o m a j a k o 

, , , , rrararha nebo to, ale prostě v tu chvíli. Maj du jako musí, nedávám, že bych dala jako zaracha nebo t p ^ ^ ^ j ^ 
jako jít pryč, t eba ji vyženu nebo ^ e v i m , ^ ^ P ^ A ^ ^ ^ ^ 
najevo, že se zlobím, ze me toJ^ZJ j o . D u p e tam, mlátí. No a jednou jsem jí 
se, jo. A hrozně jako rve " P ^ ^ g J

y o n a p?o s tě , v o n a b y i a ú p i n ě b e z S e b e , jo. 
řekla, že nebude koukat na b y l 0 ^ 0 h r 0 Z n ě těžký to dodržet. Tak tady 
Tak to na něj nekoukala, ale to proste na y ^ ^ h l a v n ě ž á d n ý p r o b l é m y n e m á . 
to já jako nedávám takovýhle domau K d y ž M a d l e n k a n e n í doma, tak to je, jak 
Ta je prostě úplně já nevím, ze Ji , J ^ , ^ ^ n Q n e y [ m p Q k o m t Q m -
když tam není žádny dite. Vona pnv i ^ s M a d i e n k o u to řešim na místě. Prostě 
Madlenka s tou je, jako to je vetsi rosi . ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ 
jí, dostane na zadek. Řeknu ji, P ^ ^ ^ u d ě J a l a y l a s t n ě a p r Q Č t e d a d o s t a l a 

nepřestává, tak tam jdu. A musím I ^ A p a k jf ř e k n U ; ž e m ě t 0 t e d a mrzí, že jí 
Protože vona si myslí, že dostala n p ^ ^ ^ ^ t e d a n e A y o n a p a k ^ fc 

mam ráda, a že teda tohle mne oeiai ^ ^ h o d n ě j š í J á s i m y s l i m > ž e t 0 

bude hodná, jako slibuje. Ale je t a k ^ a s e m ^ t o h o v z t e k u . " 
zabírá docela, no. Nebo taky, ze vyros problémy?" J. „Ne, hele s tou fakt 

R. „A z Terezkou teda nejsou vůbec za J P ^ ^ , £ ^ ^ ^ 
nejsou problémy. Jako to vona ja nev j ^ š k o l y ? t ř e b a s k a m a r ádkami?" J. „Ne, 

R. „A třeba ani nepřijde s pru / nepřišla. Třeba přišla, že jí někdo 
vůbec. Vona je taková, že jí nic jako nevaoi. 
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kopnul, když šla ze školy. Někdo cizí jako jo ňákej kluk. Nebo, že jí takhle někdo 
zlobil, ale jako ze třídy ne. To vůbec ne. Ani vo učitelce, ani slovo. 

R. „Takže ty ani nemůžeš srovnávat sebe s jejich učitelkou?" J. „Ne, jenom co 
slyšim vod jinejch matek, co tam takhle chodí. Tak třeba já se jí i ptam, mně třeba 
někdo říká, že na ně křičí. „Prosím tě pani učitelka na vás křičí." „No, někdy na někoho 
křičí, ale na mě nekřičí." Tak já nevim, no. 

R. „A jak máš názor na jejich učitelku?" J. „Já vůbec jako nevim. Já si maslim, 
že je taková náročná, co se týče vědomostí, když vidim třeba ty výpisky. Tak se mi to 
zdá dost jako, že toho hodně musí napsat. Ale třeba se mi líbí ty úkoly, co jim dává 
ňáký. Teďko zrovna maj psát ňákej referát, hodně dělaj referáty. Třeba tuhle přišla, že 
jdou každou hodinu na něco jinýho, a že má mít ředkvičy, sýr. A to jsem se teda 
rozzlobila, řikam: „No jak jim můžou ve čtvrtek říct, že maj mít ředkvičky." Tak jsem 
řekla, ať si je jde koupit. Tak jsem jí řekla, kam má jít. Tak mi volala, že je v Plusu, že 
nikde ředkvičky nemaj, že byla ve dvou zeleninách. Tak jsem jí řekla: „ Tak pojď 
domu, kup deset rohlíků." Vona nevěděla, že může jít bez ničeho. Řikala: „Já musim 
něco koupit." Tak přišla domu, tak jsem jí dala pažitku." Takže to jsem se byla 
rozčilená na ty učitele. Vona ne jí to přišlo normální. Vobčas se stane, že mně dá ráno 
něco podepsat. Vona je taková, že třeba jí rozhodí, když je nemocná, že zamešká. To 
jako se hroutí. Teď už je to lepší. Teď snad naposled, když byla nemocná. To už viděla, 
že bude doma, že si může přiležet. Ale do týhle doby prostě vždycky řikala: „Já nehci 
bejt nemocná, já zameškam." Vona je taková, že v tý škole, že asi chce mít ty jedničky, 
že jí to jako dělá dobře. A musí všechno mít, jako neexistuje, že by něco zapomněla. 

R. „A ona třeba nevidí výhodu v tom, že když teda chybí, že ty jsi učitelka a 
můžeš jí to vysvětlit?" J. „Vono jí pak vadí, že musí to dopisovat. A to já třeba dětem 
nedávám. Takže mě to zase ovlivňuje, že když vidim, že zamešká. Tak já řeknu, jako 
třeba v prvouce, tak víš co ve třetí třídě my tam toho tolik nemáme. V pátý třídě už bych 
taky chtěla, aby si to dopsali. Ale třeba voni se mě zeptaj, ty rodiče třeba přijdou pro 
úkoly. Tak já jim řeknu, co asi tak budem dělat, a že to nemusí všechno psát ty cvičení. 
Takže, když je nemocnej, má horečku, tak nemůže nic psát. A taky je nesmysl, aby 
dopisoval třeba deset stránek, že jo něčeho. Takže se snažim, to jako spíš jako chápat, 
že jsou ty děti nemocný, že to nemůžou všechno mít. Tak jenom co je nutný. Třeba, aby 
pak dopisovaly půlku písanky, tak to je nesmysl, no. Jinak si, ale myslim, že toho dělá 
pro ty děti třeba víc než já. Jezdí s nima na školu v přírodě, to já bych nikdy nejela. 
Někam na noc prostě to musí bejt nevyspalá potom." 

R. „Když šla Terezka do první třídy, přemýšlela si někdy o tom, že by jsi jí dala 
k sobě na školu." J. „Ne, já vidim, jak ty kolegyně hned řikaj, jak tvoje dítě co provedlo 
a tak. Takže hned tě referjou. Což by mě votravovalo. A taky prostě i já sama vidim, že 
na učitelský dítě mám větší požadavky. Prostě mně vadí, když je to dítě kolegyně a 
nepozdraví, jo, nemá věci vpořádku, prostě mně to vadí. A jako řikam si: „ No, máma 
učitelka a von na hlavě má čepici a ani nepozdraví. Prostě jsem kritičtější k těm dětem. 
Takže já bych jí tam nechtěla z tohohle důvodu. 

R. „Takže nenadržuješ dětem kolegyň?" J. „No víš co, když je to dítě protivný, 
jo. Tak jako mu těžko budeš nadržovat. To spíš já mám na něj vztek ještě větší než na 
jiný dítě, který je protivný. Já spíš jako jsem na ně náročnější. Taky je tam třeba 
holčička taková prostě učitelky, kolegyně dcera. Jenže ta nemá problémy, jako je 
slušná. Takže možná k týhle jo, k tý jsem shovívavější. Takže, když je hodná, tak jsem 
k ní shovívavější, a když zlobí tak naopak. Tak vím, že to není dobře, jo ale. Prostě vadí 
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mně, když je tam třeba vnuk kolegyně a je to prostě prevít, nepozdraví, je drzej. A vona 
pak, pak tam přijde moje holka za mnou, nepozdraví a hned vona mi to řekne, jo. A to 
tam ani nechodí do školy. Takže já myslim, že to nedělá dobrotu. Víš, kdyby tam 
chodila do školy, že bych furt slyšela, co udělala špatně. Protože každej prostě je 
zaujatej proti těm dětem. A to by mně teda vadilo. Hlavně bych to denně slyšela, co 
prováděli a tak. 

R. „A když tedy chodí na jinou školu, tak je to v pohodě?" J. „Jo, vůbec jako nic 
neslyším. Taky si možná řeknou: „No, máma učitelka." Ale já to neslyším. Tak mě to 
vůbec netrápí." 

R. „A když tedy máš ve třídě to dítě kolegyně, jdeš třeba za ní a řekneš jí, když 
něco provedlo?" J. „Ne, neříkám jí to. Protože vono jim to totiž taky vadí, no. Protože 
vostatní děti zlobí a rodiče vlastně se to nedozví nebo vobčas je poznámka, ale voni 
denně slyší ňáký stížnosti. Takže to je nevýhoda." 

R. „Co tě tedy na té práci nejvíc baví nebo se ti líbí?" J. „Baví mě tam, že jsem 
tam svým pánem v tý třídě. Jo, že si tam můžu udělat co chci. Že ty děti, když to člověk 
navlíkne šikovně, tak je to i baví.Že těm dětem člověk může něco předat. Když třeba 
vidim co uměly na začátku třetí třídy a co umí teď. Tak to se vůbec nedá srovnat. 
Udělaly velkej pokrok. A pak mě to těší, když vidim, že něco umí, že vidim , že j e to 
naučim. Že až pojedu po několikátý tu samou třídu, že už zase budu chytřejší, jo že furt 
jako. Že se i dozvím nový věci. Jo, že si musíš furt tak ňák, něco jako zjišťovat. Nebo i 
děti tě někdy jako poučí, že se tam člověk i zasměje. Pobavím se tam, jo. Tam můžu i 
zažertovat, jo. Taky třeba, že nejenom, že řešíš, že zlobí ty děti, ale snažíš se j im i 
pomoct. Už jenom proto, že třeba si řikam, že úplně nejsem jako taková ta zlá učitelka. 
Tak třeba ke mně chodí i rádi, si myslim. Tak třeba i proto to dělám, že mam pro ně 
třeba pochopení, když jim něco nejde a chci jim pomoct. Mám z toho takovej dobrej 
pocit, když se daří. Prostě je to takový docela dobrý, no." 

R. „No a naopak, co tě na té práci nebaví?" J. „ Nejhorší je to, že je člověk musí 
pořád vychovávat. Nebaví mě dělat policajta a furt je hlídat. A člověk v tomhle musí 
bejt důslednej. Musim je třeba i si uděláme takovou hodinu na víc třídnickou, že j im to 
dopředu jako napíšu. V podstatě byly po škole, jo no. Tak ředitel řek, že je to někdy 
dobrý, prostě dělat třídnický hodiny. Tak jsem jim tejden dopředu napsala, že bude ve 
středu třídnická hodina. Tak jsem prostě jim tam domlouvala. Takže bejt policajt, furt je 
hlídat. Furt řešit ňáký jejich teda spory. Víš co, voni furt žalujou. Já vo hodinu tam něco 
vykládám, najednou se zvedne kluk z poslední lavice, žalovníček a řekne: „Markéta j í 
pod lavicí křupky." Já řikam: „No Matouši, nežaluj. Vždyť voni tě nemaj rádi. Ty 
chceš, aby tě měly rádi a furt na ně žaluješ. Víš co, až si všimnu, že jí křupky, tak j í 
něco řeknu. Nech mě, ať si toho všimnu sama." Prostě mě to vadí. Jako co mně to má, 
co řikat. Já musim zasáhnout,že jo. Zase mě to zdržuje. Takže mě vadí, když mě to 
vodvádí vod tý vlastní práce, jako je učit. Jsem nervózni, když se někam jede na ňákej 
výlet. Dneska jsme třeba měli sportovní den. Tak jsem se taky furt budila, jestli nebude 
pršet Vadí mi inspekce. Papírování i když tam je toho minimum. Vadí mi řešit 
s rodičema problémy, třídní schůzky. To je trošku stres, no. Když není spolupráce 
s rodiči, tak to je špatný. Ale na štěstí já mam tedka hodny, docela spolupracujou. Sice 
co si myslí v duchu, to nevim. Na tý třídní schůzce voni nic nehkaj, to je takový, voni 
tam sedí jak ty deváťáci. Prostě koukaj a nevíš co si mysli, jo. Takže trošku teda z těch 
mam, jako z rodičů mam jako vítr, to jo. Jako bála bych se přijít s někým do křížku, 
protože každej je jinej, že jo, jako to dítě. Ale, když potom i jindy s, je pozvu. A bavíme 
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se , vopravdu úplně to proberem všechno. Tak pak vidim, že je to lepší, že to má 
odezvu. Že to dítě prostě, že s nim něco jako, že mu domluvili." 

R. „Jani, když by jsi se měla znova rozhodnout, šla by jsi znova učit?" J. „Já 
jsem o tom uvažovala, že třeba až jednou toho budu mít dost, jestli třeba budu dělat 
něco jinýho. Jenomže nevim. Já si kolikrát řikam, já bych tady dělala třeba tu 
sekretářku, jo. Byla bych v tý škole, já bych jako se na všechny usmívala, vyhověla 
bych jim. A nemusela bych řešit ty problémy, protože člověk furt vychovává jenom ty 
děti. Kdybych mohla jenom učit, tak bych si pískala, ale tam furt řešíš ňáký rvačky. Pak 
jdeš s nima na výstavu, voni běží, strkaj se po ulici, to je trapný. Křičej tam třeba. Tak 
furt je musíš zastavovat. Teď musiš před lidmajim domlouvat. Teď na tý výstavě tam 
zlobily, teď se tam honily. Pak se chtěly podepisovat, tam se u toho šťouchaly. Někdo 
chtěl kakat.Čepice sundat, už jí měl zas na hlavě. No to prostě je hrozný. Furt děláš tisíc 
jinejch věcí.Tak já vim, že ta škola je taky výchovný zařízení. Prostě hrozně to zdržuje a 
rozčiluje mě to. To jim ráno řeknu jdeme na výstavu. A těsně před tim než tam jdem, 
tak už se mi tam nechce jít. Protože v šatně se strčí, jo. Toho bolí zub, tak brečí, protože 
se praštil do zubu. To už prostě přeteče pohár trpělivosti." 

R. „Vybrala by sis teda tu práci znova?" J. „No, asi jo. Možná se i trochu boj im 
zkusit něco jinýho. Víš co, každej nadává na práci, že jo. Ale teď v tuhle chvíli teda 
musim říct, že jsem teď spokojená, no. A ty děti zlobí, ale právě jsou i chvíle, že někdy 
jsou i vděčný a roztomilý. Takže někdy to má i takovou odezvu. Já mam docela dobrou 
třídu, vždycky záleží na dětech. Někdo je úplně nešťastnej, některý učitelky. My třeba 
jedem na Hurvínka a voni jsou nadšený a někdo toírňuje, jo. Ale moje děti tam chtěly. 
V tý třetí třídě jsem si říkala tak jsou ještě malý, tak tam musíme jet, že jo. Nepojedu 
s nima příští rok. Nebo jsme jeli na výlet a taky prostě všichni byli spokojený, všem se 
to líbilo Tak jsou takový jako vděčný, no. Takže, když člověk vidí pak tu kladnou 
odezvu, tak jako to potěší, no. Tak jako to mně vynahradí. Takže mě to baví. Asi jo, asi 
bych šla do toho znova. Ale kdybych si měla vybrat nějakou jinou práci. Tak to už asi 
úplně něco bez těch dětí. Úplně bez lidí někde v archivu prostě zavřená, schovaná, 
úplně jako v klidu Teď je fakt, že si člověk nepřečte pres ten den ani noviny, jo. Sotva 
za těch deset minut přestávky si uvaříme čaj Ze prostě není tam jako vkuse ňaká 
pauza, během toho třeba na vodpočinek, no. Takže to někdy si tak jako řikam, když na 
to nadávam, že by se mi líbilo někde fakt, jako v tichu, v knihovně. Jo, nebo prostě 
někde jako kde se šeptá, protože tady furt jako vychováváme, kncime na děti, děti 

křičí. 

Rozhovor s Alenou Vožehovou 
. i • • chtěla bvt učitelkou, nebo učitelkou v speciální škole?" 

R. „ Aleno, vždycky jsi crue j J e n o m ž e na základní škole jsem potkala 
A. „No, já jsem chtěla bejt asi ÜOK ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V O D R A D I L A T A K Ž E 

učitelku chemie, která me v podsu á n a g y m p l u jsem pak z ní více méně 
jsem do ní vůbec nepronikla, lo p a k nenašla odvavhu, se přihlásit na 
propadala. A tim pádem jsem v ^ c h e m j e . A když jsem přemejšlela, co by tomu 
medicínu, kde jsou přijímačky z tyzí t a p r a c e s postiženejma dětma taková 
jako bylo podobnýho nejvíc. Tak mne p 
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hodně související s tou medicínou, a proto jsem si dala přihlášku na speciální 
pedagogiku." 

R. „Takže učit na základní škole jsi nikdy nechtěla?" A. „Ne, to mě nikdy 
nenapadlo. Vždycky mě zajímaly ty děti, který jsou ňákym způsobem zvláštní. A který 
jsou právě šmrnclý něčim z tý medicíny." 

R. „Myslíš si, že tě tvá práce nějak ovlivnila vůči rodině, vůči dětem?" A. „No, 
já jsem vlastně nejdřív byla matka. A pak teprve učitelka. Mně určitě pomohlo hodně to, 
že jsem byla matka dřív než učitelka. Protože vlastně ty děti v tý pomocný škole, jsou 
na takový úrovni rozumový, že já je ve většině času, alespoň v těch začátcích učim 
v podstatě to, co jsem učila svoje děti, když jsem s nima byla na mateřský dovolený. 
Takže já už jsem věděla, jak za sebou to učení u těch zdravejch dětí jde. Což v podstatě 
jde stejně i u těch postiženejch akorát, že pomalejš. Takže jsem věděla, jak v kterejch 
situacích dítě reaguje, jak můžu zasáhnout já. V jaký posloupnosti se ty věci učí. Takže 
to mně určitě pomohlo, že jsem byla matka, mi pomohlo v tom, že jsem pak se lepší 
zajela, jako učitelka s postiženejma dětma. A jak mě to, že učim postižený děti ovlivnilo 
v mojí roli matky. No, určitě si víc daleko^ víc si vážim toho, že mam zdravý děti, 
protože vim, že to vůbec není samozřejmý. Že to je vlastně štěstí a velká náhoda, když 
je dítě, který nemá žádnej závažnější problém nebo i menší problém. Prostě hrozně 
málo dětí podle mě je, který by byly úplně bezproblémový. Alespoň z tý zdravotní 
stránky jako by. Takže si určitě daleko víc vážim toho, že mam děti zdravý relativně. A 
asi v daleko větší míře si řikam, když nejde vo život, tak jde vo Protože vidim, že 
prostě to zdraví je asi nej důležitější. Že prostě, když někdo není zdravej neboje ňákym 
způsobem od začátku hendikepovanej, omezenej, tak potom spousta věcí prostě není 
možná. Neboje tim všechno ovlivněný. Ne, že by byly nemožný ty věci, ale určitě jsou 
tim ovlivněný." 

R. „ Jaký vidíš výhody a nevýhody svého povolání?" A. „No, tak zrovna tak 
jako mi to pomohlo to, že jsem byla matka malejch dětí, když jsem začínala v pomocný 
škole. Tak zároveň to byl i ten největší problém, s kterým jsem se setkala. Protože já 
jsem vlastně s těma dětma ve škole dopoledne dělala úplně to samý, co pak na mně 
vyžadovaly děti, když jsem přišla domu. Takže já jsem si s nima hrála, já jsem všechno 
stokrát opakovala, co mají dělat. Stokrát jsem je učila utřít si pusu, zadek, zavázat 
tkaničky. A když jsem přišla domu, tak jsem vlastně měla dělat to samý se svejma 
dětma. Což už teda na mě bylo jako moc. Takže na tom teda bohužel tratily moje děti. 
Protože v tý práci jsem to dělala. Dělala jsem to tam ráda. Dělám to ráda pořád. Ale 
doma už na to prostě nemam sílu. Takže moje děti už nebyly, nabyla jsem k nim už 
tolik tolerantní, jako bych byla, kdybych se tu svojí schopnost tolerance nevyčerpala 
dopoledne v pomocný škole." 

R No a výhoda, je nějaká výhoda?" A. „No určitě by se asi nabízelo to, že 
mam teda přímou vyučovací povinnost takovou, že bych mohla teoreticky odejít ve 
dvanáct hodin ze školní budovy. Což by byla výhoda, bejt ve dvanáct hodin doma, ale 
prakticky to tak vůbec není. Takže jsem normálně ve škole většinou do tří hodin, jako 
kdybych měla pracovní dobu v podstatě osmihodinovou nebo sedmihodinovou. Takže 
to bych řekla že jako není výhoda, že bych byla dřív doma. I když jako, když zase něco 
je že musim' jít k doktorovi. Nebo něco takovýho, tak můžu odejít samozřejmě po tý 
dvanáctý hodině Takže tohle to se zvládá snáz. A rána, že nemusím od šesti to je 
pravda. I když zase teda je fakt, že potom ten odchod v těch půl osmý je teda 
hromadnej To je teda hodně hektický. Ale jo, jako určíte je to jednodušší než kdybych 
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odešla ráno v šest hodin. Jo, a prázdniny to je určitě výhoda. To je fakt, že jsem ráda, že 
s těma dětma můžu bejt vlastně veškerý jejich volna. Že vlastně nemusím hledat žádný 
náhradní řešení, ňáký hlídací babičky, družiny a takovýhle věci. To je určitě výhoda." 

R. „Myslíš si, že prázdniny jsou důležitý i pro učitele, kteří nemají děti?" A. 
„No, to určitě. To je důležitý pro všechny. Bez prázdnin by se vůbec nepřežilo. A 
myslim si, že by vůbec jako bylo dobrý a tušim, že to v některejch zemích i tak 
funguje. Že prostě po nějaký době kdy člověk učí, já nevim, třeba deset let. Tak potom 
má, třeba jeden školní rok na ňáký sebevzdělávání a takovýhle věci. Že prostě 
nevyučuje děti, ale pracuje na sobě ňákym jiným způsobem. A to si myslim jako, že je 
dobrý, že by to prostě jako bylo potřeba tohle to. Že bych jako načerpala ňákou sílu 
další. Ani ne tak jako v tý každodenní rutině, to už docela si myslim, že čim dýl to 
člověk dělá, tak tim spíš to vlastně jede. Ale spíš právě k tomu, abych tu rutinu dokázala 
překonat. Abych měla sílu k tomu zkoušet nový věci, u kterejch třeba není tak jistý jak 
dopadnou. Abych unesla ten neúspěch třeba. Abych se ho tolik nebála. A vymejšlet 
ňáký netradiční metody a postupy a oživení tý výuky. Tak k tomu by určitě to volno 
bylo dobrý. 

R. „Myslíš si, že bys byla jiná, když bys dělala něco úplně jinýho?" A. „No asi 
jo, protože já vlastně než jsem začala pracovat ve škole. Tak je pravda, že jsem 
pracovala krátce, ještě před tim než jsem šla na mateřskou dovolenou v kanceláři, kde 
jsem teda vkládala jakýsi data do počítače a prováděla ňaký účetnictví. A to je fakt, že 
ta práce je úplně jiná. Takže i ten člověk určitě je potom úplně jinej, když pracuje 
s lidma nebo, když pracuje s papírama. Takže bych určitě byla jiná. Ale jako posoudit 
v jakým směru to nevim. To si nejsem jistá, to asi neumim říct." 

R. „Myslíš, že tě ta práce hodně vyčerpává, vysává?" A. „No, to určitě. To je asi 
jako na tom to nejhorší. No, ale zase na druhou stranu já jí mám hrozně ráda tu práci. 
Líbí se mi to, že. No, jako já to považuju za výhodu i nevýhodu. Když jsem pracovala 
s těma papírama tak, když vznikla ňáka chyba, pak mně nevyšel součet. Tak jsem 
věděla, že to byla moje chyba. Nebyla to chyba někoho jinýho. Mohla jsem to ovlivnit 
jenom já. Mohla jsem si nadávat jenom sobě, že já jsem prostě něco zvorala. Ty papíry 
za to nemohly ani ten počítač. A tady, když pracuje člověk s dětma, s lidma, tak nikdy 
vlastně není jistý jak ten výsledek dopadne, bez ohledu na to jaký úsilí já do toho 
vložim Neznamená to, že čim víc se budu snažit, tím víc času tomu budu věnovat, že 
tim lepší bude výsledek. Protože vždycky tam jsou ňáký další proměnný ze strany toho 
dítěte těch rodičů toho prostředí, který na to působí všechno. Takže na jednu stranu je 
to jako napínavý, co prostě z toho co já do toho dítěte vložim vznikne. Na druhou stranu 
je to hrozně nejistý A v některejch chvílích jako hodně frustrující. Protože právě, i když 
do toho vložim hodně ze sebe, když jsem z toho teda vysátá jak jsme říkaly Tak to, ale 
neznamená, že dosáhnu nutně ňákýho prima výsledku. Vždycky to tak, jako není, no. 
Takže jednak je to jako napínavý, v tom je to adrenalin, ze proste nikdy neni jistý jak to 
dopadne. A to mě motivuje, abych do toho dala co nejvíc A na druhou stranu je to i 
frustrující, že ne vždycky se to jako by vyplatí. Ne vždycky jsem za to odměněna ze 

strany těch rodičů nebo ze strany toho ditete." 
R A iak vlastně probíhá den, když prijdes potom domu s dětmi, potřebuješ 

chvíli pro sebe7" A. „ No, když byly děti menší, když ještě chodil Honzík do školky a 
Lucka na první stupeň. Tak jsem teda pro sebe nemela vůbec ani chvilku a ani jsem 
nechtěla Chtěla jsem prostě bejt ten čas s nima a nak ho s nima trávit dobré. Protože 
z tý mateřský jsem byla docela vlastně zvyklá bejt porad s nima. A docela jsem se i 
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snažila, jako ten čas naplnit nějak hodnotně. Takže jsem se v tom snažila pokračovat a 
myslim, že jsem to třeba ty první tři, čtyři roky kdy ty děti právě ještě byly v tý školce a 
na tom prvním stupni i dokázala. Ale teď čim jsou starší a čím míň mě k tomu, aby se 
zabavily potřebujou. Tak tim víc na to smažím a ten čas pro sebe si určitě už jako 
nechávám. A už si ho nechávám víc než, než bych asi měla. Měla bych se jim přece 
jenom jako víc věnovat, ale už prostě na to nemam sílu." 

R. „ Jak u vás probíhá příprava do školy dětí?" A. „No, s Luckou jsem se určitě 
připravovala jako do první třídy a tak. Ale tak Lucka byla taková snaživá holčička, že 
jako věděla sama, že prostě je nutné si tu aktovku připravit a já jsem tak jenom 
asistovala z povzdálí a kontrolovala to. No, to Honzíka tam to je takový obtížnější, 
protože ten Honzík se fakt musí do toho hrozně jako nutit. Nestačí vydat jeden pokyn 
nebo dva nebo tři a ňáký motivace, že když uděláš tohle tak dostaneš tamto nebo budeš 
moct dělat tohle.Je to prostě fakt vo síle osobnosti jestli já dokážu vytrvat na tom, že si 
teda do tý tašky musí připravit nebo nedokážu. Když nedokážu tak tam prostě 
připraveno nemá. Připravuje si tam celej den až do devíti do večera. Říká: „Jo už jdu, už 
jdu, už to dělám." A stejně nic nedělá. Takže u toho jsem teda polevila. Protože mě to 
strašně nebaví jako mu furt opakovaně teda to připomínat. Zrovna tak jako jeho nebaví 
to furt poslouchat. Takže z toho vždycky vzniknou ňáký hádky. Tam teda určitě se jako 
moje práce učitele neodrazila, protože bych to měla mít daleko lip zmáklý. Ale ještě 
teda co mě třeba, jak si se ptala jak to ovlivnilo. J a k je fakt, že jsem si uvědomila tim, 
že moje děti třeba začaly chodit do školy ve stejnou chvíli, kdy jsem začala učit jako 
učitelka, jak je to strašně těžký, to dítě do tý školy prostě připravit tak, aby ta učitelka 
byla spokojená. Jako by vždycky jsem si myslela celý svoje dětství a prostě než jsem 
měla ty děti do tý školy, že prostě přece dát čistý věci dětem, vostříhat j im nehty, 
zajistit, aby měly svačinu a věci na ty daný hodiny v rozvrhu musí dokázat úplně 
každej. Takže kdo to prostě nedokáže, tak je úplně neschopnej. Že to prostě není chyba, 
že jo těch dětí, je to chyba těch rodičů. Že přece není možný, aby někdo nedokázal, 
takovýhle minimum zajistit. Už se někdo asi třeba neumí s těma dětma učit, nemá ty 
znalosti, aby s nima mohl probírat češtinu, matiku, ale přece musí dokázat, aby šlo dítě 
čistě voblečený do školy s připravenejma věcma a svačinou. A teď, když jsem se jako 
do tý role já dostala, tak jsem zjistila kolik sil to stojí, že to jako vůbec samozřejmý 
není. Že docela chápu lidi, který teda se ocitnou třeba v takový životní situaci, že prostě 
na to nemaj sílu A že teda do tý dítě jde do školy špinavý, bez svačiny a s polovinou 
věcí. Protože vím, že jsem třeba často taky nebyla sama schopná zkontrolovat jestli si to 
tam to dítě do tý'tašky dalo. A některý děti jsou prostě neschopný toho si to tam dát. 
Takže když to ten rodič nezkontroluje, tak to tam nemaj. Takže vím, že prostě velice 
jednoduše se člověk dostane do situace, kdy prostě není schopen tohle zajistit. Takže si 
nesmírně vážim všech rodičů, který dokážou, svoje dite dokopat do školy v ňákym 

ucházejícím stavu. Protože vim, že to vůbec není samozřejmý 
R Kdy si děláš přípravu do prače?' A. „No, ze zacatku jsem si hodně věci 

nosila domu a dělala jsem je doma, ňáky ty první čtyři roky třeba. Ale časem jsem teda 
přestala, kromě ňakejch vyjímečnejch. Jako, když je neco vyjimecnyho, když děláme 
ňáký projektový vyučování nebo něco takovyho. Tak určíte to teda delam doma, to jo, 
to nestihnu v tý škole. No, protože, kdaž jsem si tu prac. vzala domu, tak jsem sice byla 
doma, ale stejně jsem nemohla se věnovat tem svejm dětem ani sama sobe teda. Tim, ze 
tu práci nechám v tý budově, tak prostě mi, tim si delam prostor proto abych mohla 
d ě i ™ jinTho Protože tý práce je tolik, prostě v ty škole, že bych se jí mohla 
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věnovat pořád. Když ši j í vezmu domu, tak jako bych pořád jí mohla dělat jako by. Tím, 
že jí tam nechám, tak prostě tim si vytvořím prostor pro něco jinýho. Protože teda jako 
ještě bych chtěla říct, že to je na tom to hezký na tý pomocný a zároveň ten problém. 
Jak je každý to dítě jiný ve třídě. Tak každý dělá něco trošku jinýho, na nějaký jiný 
úrovni a jiným způsobem. Takže neznamená to připravit si počty jedny, ale připravit si 
šest počtů, protože každý to dítě, prostě dělá něco jinýho a jinak. Někdo mluví, někdo 
znakuje, někdo nedělá nic. Prostě je toho strašně moc a je fakt, že třeba cejtim frustraci 
z toho, že nedokážu připravit pro všechny děti všechny úkoly na takový úrovni, na který 
si myslim, že by měly bejt. Protože to prostě nejde. Já na to prostě nemám čas, já 
nemam tolik času, abych to udělala, já nemam ani tolik schopností. Takže tim, já to 
pořád někde v hlavě jako mam, že nedělám tolik kolik by ty děti potřebovaly. Ale vim 
sama zároveň, že už nemůžu, jako víc dělat jo, ale samozřejmě by cesta k tomu byla, 
dělat to i doma alespoň částečně. Ale to prostě vim, že nejde. Jako, že bych se z toho 
zbláznila už. Že prostě musim mít čas i na něco jinýho, než pořád jenom myslet na tu 
školu. A dělat něco pro ty druhý, že musim dělat i něco pro svoje děti a pro svojí rodinu. 
Takže proto si to asi domu nenosím v takový míře, jako jsem si to nosila dřív." 

R. „A když přijdeš domu, dokážeš vypnout a nemyslet na tu práci?" A. „No, 
když jako všechno běží jak má. Tak už teďka na ní dokážu nemyslet. Ty první čtyři 
roky jsem na ní myslela asi pořád. Prostě furt jsem měla někde v hlavě zasunutý ty 
jednotlivý děti a co by měly dělat a co by bylo potřeba pro ně připravit a co teda budem 
dělat příští tejden a tak. To už teďka nemam, když není ňákej problém. Ale samozřejmě, 
když jsou ňáký rodiče nebo ňáký dítě, s kterým je trvalej problém, tak to prostě v tý 
hlavě pořád mam. A ve chvíli kdy nemůžu jako usnout, tak to tam šrotuje. Určitě jako 
v tý roli pořád jsem, není to tak, že bych zavřela za sebou dveře školy a z tý role 
vypadla. Prostě pořád jsem ňákou částí svojí osobnosti jsem pořád učitelka pomocný 
školy. A což si myslim, ale že je možná daný třeba tim ,že je to právě ta pomocná škola. 
Nevim jestli to tak maj všichni, v takový míře já si myslim, že to mam v týhle míře, 
jako ve větší míře tim, že jsem na tý pomocný, že ty děti jsou prostě takový zvláštní a 
výjimečný, a že s nima člověk neřeší jenom standardní situace, jako s dětma v normální 
základce Ale že právě jsou všichni takový, jako že vyžadujou daleko víc v podstatě 
než a něco jinýho než ty normální děti v uvozovkách normální " ^ 

R Jaký ty vidíš největší rozdíly mezi učitelkou na zakladni škole a sebou?" A. 
No já si myslim že ta učitelka na tý základce si určitě zachovává daleko větší odstup 

od těch dětí Když to tady, jako jsem k těm dětem, mam k těm dětem a oni ke mně 
daleko blíž Protože jim pomáhám nejenom při ňákym ctem, psaní, ale prostě i jako 
v daleko intimnějších věcech jo. Když jdeme do bazénu, tak je prostě sprchuju, protože 
se většina z nich neumí utřít, tak je to musím naučit tim ze se jich dotýkám tim, že je 
utírám. Některý jsou inkontinentní, takže je prebaluju. Proste ten kontakt jak yzickej 
tak psychickej je s nima daleko bližší než mezi učitelem a detma na zakladni škole. A 
.. V J . . , - cnoustu situací uplne beznejch resit sami, at uz je to s tim 
tim, ze proste oni nedokážou spoustu si tu ť , v . J 

' l A U -'JUn, nphn S čímkol. Tak se vlastně na me obraci, ze jo se zadosti o 
záchodem nebo s j ídlem nebo s ciiiiNuu. j 
Domoč Nebo aniž bych čekala třeba až me o to pozadaj, tak ja do toho vstupuju a 

T kžeysi ako myslim, že v tom je to daleko bližší. A je to třeba i tim jak 
se oslovujeme, neříkáme si pani učitelko, «• T a k z e 1 

) I U . , J V ; c t rAn r P isme s určíte bliž nez na ty zakladce. 
Î Ï Î S T S U škole, a když .voje děli přijdou ze Školy 

s nějakým íýukovym nebo výchovným problémem, je níco co .5 rozífii, že «a uiitelka 
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to dělá takhle a měla by to dělat jinak. A hlavně jestli v tu chvíli, když s něčím přijde, 
dokážeš tu učitelku pochopit a nebo jsi jenom máma a jsi na tu učitelku naštvaná?" A. 
„No, to ne asi vždycky vim, že ta učitelka tu poznámku nedá jen tak pro nic za nic, že 
by si jako chtěla vylejt ňáký svoje zlosti nebo si ulevit to určitě ne. Navíc jako ty děti 
zase nenosej tolik těch poznámek, není to tak, že by měly popsanou celou žákovskou. 
Takže věřim tomu, že určitě ňákej podnět k tomu, že napsala, že zlobí, jako daly. Takže 
to si určitě nemyslím, že by to bylo jako nespravedlivý, že dostaly poznámku, to určitě 
už muselo bejt. To jako chápu, že ta učitelka určitě to nedává jen tak. Třeba teďka 
v poslední době Honzík nosí poznámky v podstatě jenom od jedný pani učitelky, co ho 
učí angličtinu. Takže to je jiná než třídní. Maj jednu jedinou jinou na angličtinu a od tý 
má pořád poznámky. Že vyrušuje v hodině, že nedává pozor, že se chová drze a 
takovýhle věci. Tak samozřejmě teda na něj apelujeme, že to jako je potřeba, tu pani 
učitelku poslouchat. Že na to má nárok ta učitelka vyžadovat tu poslušnost, tu pozornost 
jejich, protože jinak se samozřejmě nemůžou nic naučit. A tim, že von vyrušuje, tak 
v podstatě nejenom, že se nic nenaučí von, ale nenaučí se nic ani ti vostatní děti, protože 
ruší i je. Takže to určitě. Ale třeba zase tim, že jsou ty poznámky jenom vod tý jedný 
učitelky. Tak si jako řikam, že teda ve všech ostatních hodinách moje dítě nezlobí. Nebo 
alespoň tak, ne tak, že by si ta učitelka s nim nedokázala poradit jinak než tim, že napíše 
poznámku. A zrovna vo angličtinu kde jich je ještě polovina v tý třídě zrovna na ten 
jazyk. Tak zrovna na angličtině takhle strašně zlobí. Takže si zas na druhou stranu 
řikam, že asi to je třeba daný i tim, jak ta učitelka pracuje. Protože jestliže dokáže 
v ostatních hodinách udržet pozornost a na angličtině jí udržet nedokáže. Tak to asi 
bude taky ovlivněný tim, jak ta učitelka v tý třídě pracuje."^ 

R. „A byla jsi za tou učitelkou se zeptat jak to je?" A. „No, to jsem právě ještě 
nešla, ale jako chystám se na to, no. Chystám se na to, že bych si jako o tom s ní 
promluvila, no. To určitě jo." 

R. „A co se ti na tvé práci nejvíc líbí, co tě baví a naopak co by jsi z ní 
vyškrtla?" A. „No, hodně těžký je. No, takhle hodně nepříjemný je to papírování, 
protože nejhorší je 'na konci týdne zapsat do třídnice co se dělalo, když je na každej 
předmět dva řádky A každý to dítě v tom předmětu dělalo něco jinýho. Takže buď jako 
to chci zanést, tak jak to vopravdu bylo, abych napsala, co se vopravdu dělalo. Což se 
mi tam nevejde. Takže to je nemožný. A nebo tam prostě napíšu jenom kus z toho. 
Třeba to co jako nebylo pravda, protože to musí být v souladu s plánem, kterej jsem si 
já naplánovala v září a samozřejmě v květnu mi to třeba úplně nevyjde, jako jsem si to 
v září naplánovala. Ovšem jako všichni tvrdí nadřízení a inspekce, že to prostě musí bejt 
hlavně v souladu s tim plánem. Takže v podstatě ani tak není důležitý j ako by, co se v tý 
hodině dělalo, ale to co je v plánu musí bejt ve třídnici Coz pravé nejde, protože každý 
to dítě dělá něco úplně jinýho a to se tam proste nevejde. Takže to me teda takt nebaví 
takovýhle zapisování. No, a pak co mně přijde honě tezky je prače s rodičema, protože 
podle mě člověk kterej je rodičem postiženýhod.tete je sam v určitým směru jinej než 
rodič dítěte zdravýho. Takže ta komunikace s nim je daleko obtížnější, protože ten rodič 
je v ňáký různý lázi zvládnutí toho problému ze se mu narodilo postiženy dítě A 
některý rodiče prostě tim, že mají postiženy dite na všechno rezignujou. Takže na nem 

, t x u . - ™ hv m něm mohli chtít, protože na to ma. A degradujou ho na vlastně nechtej ani to, co by na nem I U U 1 U I ť ° -' 
ňáký miminko, který mu se prostě musí všechno dělat, podat, pomahat A to když na 
něm něco chceme my ve škole samostatně tak berou jako ze mu ubližujeme Takže o nem ncco cncxmc my v & b u d o u d f t ě n c u s t á l 
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pérovat. Budou pořád se na školu připravovat, budou na něj pořád tlačit, budou na něj 
hrozně přísný. Tak teda nakonec ten hendikep jako by překonají a von se vyrovná 
zdravímu dítěti. Takže zase to dítě přetěžujou a pořád ho ženou někam, kde vono ještě 
prostě nemůže bejt úspěšný. Takže to je další extrém. No a tady s těma rodičema je 
strašně jako těžký vycházet, protože je těžký dělat plus mojí práci tak, aby oni byli s ní 
spokojený. Takže určitě jednání s rodičema. A to teda musim říct, že mě na to teda ňáká 
pedagogická fakulta ani ňáký další vzdělávání pedagogickejch pracovníků nijak 
nepřipravilo.A postrádám v nabídce vzdělávacích institucí nějaký kurz nebo seminář 
nebo pravidelný setkávání, ňákou supervizi třeba, která by mě pomohla, jako získat 
pevnou parketu a pevný jako postavení v jednání s rodičema. Že bych docela uvítala, 
kdyby jako něco takovýho bylo. Ňákej psychologickej výcvik v tom jak teda jednat 
s rodičema, jako s lidma, který jsou v ňáký životní situaci a proto reagujou na moje 
úplně neutrální sdělení tak, jak reagujou. Takže jako úplně jinak než jsem očekávala a 
než mam zkušenosti, že reagujou třeba rodiče zdravejch dětí." 

R. „A myslíš, že za tu dobu co učíš je to lepší to jednání nebo je to něco co se 
nikdy nedá naučit?" A. „No, já teďka nebudu mluvit vo svý zkušenosti. Já budu mluvit 
vo zkušenosti jedný pani učitelky, která asi před rokama začala. Začala strašně 
optimisticky a s vervou a zcela se oddala, jak dětem tak rodičům. A to jako úplně celá 
do roztrhání těla. A ty rodiče jako byli strašně nadšený a děti taky strašně nadšený. A 
strašněji milovali. A pani učitelka teďko před rokem odešla na mateřskou dovolenou. A 
tim pádem se rodičům i dětem úplně zhroutil svět. Protože vona tim, jak jako do toho 
šla cele, tak ona si to neuvědomovala. Já jako z dálky už větší pozorující to, jsem si to 
uvědomovala, že je prostě na sebe strašně připoutala ty děti. Což jako už nebyla jenom 
kladná věc, ale už to zavánělo i ňákejma pozdějšíma problémama. Protože ty jako děti 
jako úplně nekriticky všichni jí milovaly. A vstupovaly jí prostě i do jejího soukromýho 
života a do soukromejch životů její rodiny, jejích dětí, jejího manžela. Což samozřejmě 
se těm ostatním členům rodiny nelíbilo. Že vona je tak vtahla jako do tý svojí práce. 
Protože voni si teda práci s postiženejma dětma nevybrali, že jo. Ačkoliv teda je 
přijímali a určitě je maj rádi a nedívaj se na ně jako ňák divně. Tak, ale že by s nima 
museli žít v rodině jako to ne, že jo. Takže, když jsem teďka s tou pani učitelku mluvila, 
po té co je rok na mateřský dovolený. Tak sama si to jako uvědomila, protože teda 
následky se táhnou pořád. Jednak teda rodiče už asi nikdy nebudou tak spokojený 
s žádným dalšim učitelem, kterej tam přijde. Protože už nikdo se jim takhle neoddá. 
Protože už právě to ví, že to je jako chyba. A jednak i ta pani učitelka prostě říká, že až 
se do tý školy vrátí po mateřský, tak že to prostě bude dělat jinak. Ze už rozhodně nikdy 
nedopustí aby se na ní některý děti navázaly, tak jako se navázaly tady ty první. Takže 
určitě se ten vztah k těm rodičům mění tím vývojem. U mě asi ne tak markantně, ale 
třeba tady u tý paní kolegyně, jako úplně hodně. Ne, že by jako od nich chtěla mít ňákej 
odstup to určitě ne. Ona se nezmění, že jo. Ona pořad bude hodné angažovaná a hodně 
otevřená, ale asi určitě už nikdy v takový míře, aby prostě jí to zasahovalo do 

soukromýho života." ( , v , . , , , . . . 
R Myslíš že něco takovýho by bylo mozny i na zakladni škole, jako se 

zdravými dětmi?" A. „No, já si myslim, že právě asi možná ne. Jednak ty děti jsou 
určitě soudnější. Takže vědí, že prostě každej ma svůj ziyot a muzeš do nej zasahovat 
jenom, když tě tam ten člověk pustí do něj. A jednak tim, ze těch deti je tncet v ty tnde 
Tak nikdy asi nevytvoříš takovej úzkej vztah s nim, s tim dítětem, jako s tim když jich 
máš šest v tý třídě. No a tam právě jako je to nejenom s detma, ale v ty pomocný je uzsi 
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vztah i s těma rodiěema, protože ty děti samozřejmě nemůžou docházet sami do školy. 
Takže je většinou rodiče vodí. Teda kromě těch, který sváží auto ze školy. Takže se 
s nima vlastně taky denně vidíš. Takže ten vztah je užší nejenom s těma dětma, ale i s 
těma rodičema." 

R. „A co se ti na té práci nejvíc líbí?" A. „No, už jsem to vlastně jednou řekla, že 
se mi na tom líbí taková nejistota toho, co se mi vrátí, když do toho investuju ňákej svůj 
čas, schopnosti, síly. Tak to je určitě hezký. Pak je pěkný, že o dětech o kterejch se dřív 
tvrdilo, že vlastně nemají vůbec nárok na vzdělání, protože ho nejsou schopný, ňákýho 
učení se novým věcem. Tak i takovýhle děti dosahujou pokroku, byť jsou tedy pomalý a 
hodně pracný, tak ale člověk je vidí. No, pak je to asi taky taková čistota otevřenost těch 
dětí. Protože, když se jim prostě něco nelíbí, tak to rovnou řeknou. Normálně mě pošlou 
do prdele klidně. Sprostý slova voni uměj řikat moc dobře. Ale zase, když se jim prostě 
něco líbí nebo, když je napadne, že mě maj rádi. Tak prostě přijdou a pomazlej se a 
řeknou mi to. Takže je to takový jako průzračný. To u těch normálních dětí asi není, 
normálních v uvozovkách všude. Je to tam takový zašifrovaný. Není to tak přímý ta 
komunikace. No a pak teda ještě musim připustit, že to, že pracuju s dětma, který jsou 
ňákym způsobem hendikepovaný, a který třeba, i když dneska už to tak neplatí, byly 
dřív odsunovaný na kraj společnosti asi trošku nebo i teď jsou ještě pořád trošku 
vyčleňovaný. Takže to jako lechtá takový moje ego, že si jako řikam, že prostě dělám 
něco pěknýho. Protože určitě jsem se ve svým životě dopustila řady nehezkejch věcí, 
určitě jsem spoustě lidí ublížila. A tim, že zas některejm jinejm lidem pomáhám, tak si 
jako řikam, že se to tak vyrovnává, a že nakonec třeba nejsem tak špatná." 

R. ,',V čem vidíš, že je dobrý, že jsi máma i učitelka, to propojení těch rolí a nebo 
zase naopak?" A. „Určitě je dobrý, že to dítě vidim z obou stran. Vidim ho jako učitelka 
a vidim ho jako máma. Jak to svoje tak to dítě, který učim. No, ale zase na druhou 
stranu právě to, že pracuju celej den s dětma, ať už s cizíma nebo ze svýma, tak je 
samozřejmě vyčerpávající. Protože se věnuju vlastně celej den jedný věci jako by. A 
mam ňákou kapacitu trpělivosti a tolerance, kterou prostě, když vyčerpám tak už potom 
na ty moje děti nezbude. Takže je to takový, není to tak, že by člověk ráno dělal něco 
jinýho a vodpoledne, když přijde domu, tak dělal zase něco jinýho. Což je jako mi 
přijde jednodušší. Tak to je asi ten největší problém. Ale zaseje fakt, že kdybych svoje 
děti neměla tak si myslim, že by to pro mě bylo daleko těžší v tý škole. Ze třeba ta 
Petra kolegyně ta prostě děti nemá, ještě teď je nemá, když jsme začínaly tak je taky 
neměla A přišlo jí hrozně těžký, dítěti utřít pokaděnej zadek a přebalit ho. Přitom mně 
tim, že už jsem s tim prošla u svejch dětí, tak mně vůbec jako hrozný nepřišlo. Prostě 
dětskej zadeček a dětský hovínko je úplně stejný ať je moje nebo cizí. Takže jako jsem 
k tomu třeba neměla vůbec vodpor a vůbec jako mi to nevadilo. A tak je to asi jako i se 
všim, Prostě vim jak ten vývoj probíhal u těch dětí a vím jak reagujou. Už mě 
nepřekvapí tolik věcí, jako kdybych byla mateřstvím neposkvrněna. 

R Jak doma řešíš s dětmi problémy?" A. „Asi jsem jako dost prisna teda, 
musim říct'.'Ovšem málo důsledná. Což samozřejmě vim, že je špatně. Právě proto, asi 
že jsem učitelka, a že to na těch rodičích těch svejch školních děti vyžaduj u. A vždycky 
mě to jako hrozně pohoršuje, i když to třeba neřeknu nahlas ze jako nejsou důsledný 
protože kdyby byli důsledný tak by ty deti dosahovaly daleko lepších vys edku. A 
nebyly by na tom tak jak jsou. Voni si mysli, ze jsou na tom třeba spatné, protože jsou 
postiženy, ale vono to není pravda. Voni často jsou na tom tak špatně, protože jsou 
nevychovaný A jsou nevychovaný, protože ty rodíce jsou moc mekky, nejsou jako 
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důsledný. No, takže vim, že když nejsem důsledná, tak samozřejmě dělám stejnou 
chybu jako voni. A nemůžu pak čekat žádný zázraky. No, takže jsem asi přísná, ale 
nejsem důsledná. Takže je to celý na pytel. Protože to je asi ta nejhorší kombinace, 
která může bejt. Takže něco zakážu a pak už to třeba nedokážu tak to tak kontrolovat, 
jestli ten zákaz dodržujou nebo ne. Protože to je hrozně vysilující samozřejmě jako. 
Protože tim jsem potrestala hlavně sebe, že je musim neustále dohlížet. Takže někdy 
prostě povolím. Jako ne vždycky zaseje fakt, že když je něco fakt důležitýho tak jako si 
zatím stojim, ale je fakt, že v ňákejch takovejch drobnostech jako určitě nejsem 
důsledná" 

R. „A v práci na děti jsi důsledná?" A. „Jo v práci jo, jo, jo. Jo, tam jsem. No 
tam jsem. Protože u těch dětí je to důležitý, protože vlastně se učej. Tim, že se neustále 
něco opakuje nebo opakovaně se dostávaj do ňáký situace. A tim, že já tu jejich reakci 
nějak tlumim nebo posiluju. Tak tim se učí. A tim, že vlastně jim to trvá dýl to učení. 
Nestačí to zopakovat desetkrát, ale musí se to zopakovat třeba tisíckrát za dva roky. Tak 
je jasný, že je důležitý, aby každá ta zkušenost byla vlastně stejná. Což je daný tou 
důsledností. Takže důsledně reagovat v ňákejch vytyčenejch situacích pořád stejně, tak 
aby se to dítě naučilo, to co chci.Takže tam je ta důslednost určitě důležitá. No a tam 
jako jsem teda důsledná. Ale možná, že právě potom už doma nejsem, no nevim." 

R. „Jak vlastně ty řešíš problémy ve třídě?" A. „No určitě i děti, které já učim 
taky zlobí. To je jasný, že zlobí. Něco z toho nevhodnýho chování, když to takhle 
nazvu, je jaksi daný tou diagnózou, kterou ty děti mají. Takže to je takový zlobení 
v uvozovkách. Ale něco je i zlobení dovopravdovaký. Prostě ty děti taky, že jo nejsou 
úplně perfektně vychovaný. A prostě zlobí jako zdravý děti taky. Takže zlobení tam 
určitě je. Teďka teda jak ho rozlišit, že jo. Který teda lze ovlivnit, a který nelze ovlivnit, 
a jak ho teda ovlivnit. No tak to teda je docela jako asi těžký. V podstatě ňáký 
poznámky nebo takovýho něco, co jako nenásleduje bezprostředně po nějakým tom 
zazlobení a nedá se vošahat a to dítě si to prostě neprožije tak to nemá cenu. Protože 
jestli dostane do žákovský tadyhle to razítko, používám razítka k hodnocení nebo 
tadyhle to razítko, to je mu celkem jedno. Protože jemu se líbí i to razítko, který 
znamená, že teda zlobil jako drak třeba, jo. Takže to jako vůbec nemá tu motivaci pro 
něj, aby nedostal tohle razítko. Takže je to prostě jenom v ňákym okamžitým zákroku, 
který spočívá buď v tom. Třeba u těch autistickejch dětí fyzickej kontakt ňákej 
nepříjemnej. Takže po konzultaci samozřejmě s odborníky není to ňáký moje svévolný 
používání. Takže takovej chmat za krk a za ruku. Takže v podstatě nemůže jako, 
nemůže mě uhodit, nemůže utéct, nemůže ublížit sám sobě. Je to nepříjemný. Není to 
bolestivý, ale je to nepříjemný. A odvedení z místa, kde teda došlo k ňákýmu 
nedorozumění. Nebo to jsem teda nepoužívala já, ale slyšela jsem od kolegyně, která 
byla na školení, že jim to tam doporučovali. Že třeba když dítě s tim autismem udělá 
něco co nemá a není schopný pochopit to slovní vysvětlení. Tak třeba stříknout 
rozprašovačem studenou vodu do obličeje. No a u těch dětí co nejsou autistický, tak tam 
já to řeším tak, že stručně, krátce vysvětlím co udělaly špatně. Pokud třeba někomu 
ublížily, tak se musí omluvit. A pokud je to něco, jako co strašně moc ruší ostatní, tak 
jdou na chvíli ven ze třídy. A nejdou jako úplně ven na chodbu, protože my máme 
takovou jako by buňku sestávající ze dvou tříd, ze dvou toalet a z šatničky. Takže jde 
vlastně do tý šatničky, kde já si nechám pootevřený dveře. Takže o něm vim co tam 
dělá, slyšim ho. A tam prostě třeba minutu je s tim, že jako si má uvědomit, co udělal 
špatně. A já tam za tu minutu přijdu a ujistím se, že už jako ví co teda bylo špatně. 
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Samozřejmě dítě by se nemělo posílat za dveře, protože se jako něco může stát. Ale 
tady si myslim, že tu kontrolu nad nim mam jako dostatečnou. A myslim si, že to na ty 
děti zabírá. Protože tady u těch dětí je dobrý to, že voni vlastně do tý školy jako by 
chodí rády. Teda samozřejmě taky někdy nechtěj a ráno jdou s pláčem, že nechtěj do 
školy a tak. Ale není to takový to, jako u ostatních dětí, jako že nechtěj nic dělat. Jsou 
věci, který nechtěj dělat. Samozřejmě každej den je ňáký přemlouvání, jako že tohle to 
se musí udělat. Nebo by bylo dobrý, že to bude velká zábava, když to udělaj a tak. Ale 
jako vždycky se jim třeba nelíbí jedna konkrétní věc a tu nechtěj dělat. A tam musim 
přemlouvat a motivovat. Ale není to tak, jako že by prostě přišli do školy a řekli si, tak a 
tady já nic dělat nebudu, ať se ta učitelka klidně staví na hlavu. Voni tam prostě jdou 
s tim, že věděj, že se tam dělaj zajímavý věci, který je v zásadě baví. Takže voni vlastně 
chtěj bejt v tý třídě. Takže pro ně je skutečně trest to, když odejdou a ty ostatní pracujou 
dál bez nich tu chviličku. Oni slyší, že pracujou, že pokračojou v tom, co se jim vlastně 
líbilo třeba. Takže jako si myslim, že to pro ně trest je, a že se pak rádi vrací do tý třídy. 
Záleží hlavně na tom, jak vlastně rozumí mluvený řeči, že jo. Pokud prostě jsou 
schopný mi porozumět, když jim vysvětluju co udělali špatně. A řikam jim, jak by se to 
mělo udělat správně. Tak je stěžejní tohle. Když prostě tohle to nepomůže, to dítě v tom 
třeba pokračuje dál. Tak teda jde za ty dveře. Což s autistickým dítětem udělat nemůžu, 
že jo. Tak tam je to hlavně o tom fyzickým usměrnění. Že teda já mu v tu chvíli 
zabráním fyzicky vtom, aby teda pokračoval dál v ničení věci, dál vbití někoho 
druhýho, dál v ubližování sám sobě. Vodvedu ho pryč z toho místa, kde se mu teda něco 
nelíbilo, kde ho něco rozčílilo. Což vlastně ani není trest v podstatě, jenom přerušení tý 
činnosti, že jo, která někoho ohrožuje. Tam vlastně ani o trestu nejde mluvit. 

R. „Srovnáváš vlastní děti s jinými dětmi, ať už se spolužáky nebo s těmi co 
učíš?" A. „No asi docela jo. Protože, když ty moje děti byly malý. Když jsem já vlastně 
začínala učit, tak Honzík šel do školky, takže mu byly čtyři roky. Tak v podstatě asi se 
učil stejný věci, jako se zrovna učily ty osmiletý děti po dvou odkladech, co jsem s nima 
začínala pracovat. Takže to jsem srovnávat mohla a to asi jsem i srovnávala. Vlastně mi 
to, že jsem ty věci učila svoje děti pomáhalo v tom, že jsem snáz nacházela cestu, jak 
učit tyhle ty děti, s kterýma jsem pracovala. Že jsem si vlastně tim už prošla, jak je 
naučit jíst, poslouchat, zavazovat tkaničky a tak. Prostě, že vlastně jsem si to vyzkoušela 
na svejch dětech a tady už jsem nebyla tak bezradná. Už jsem věděla jak na to. Z čeho 
vlastně vyjít No a teď se spolužákama moc nesrovnávám, protože když se zeptám co 
dostali za známku ostatní, tak řeknou, že neví. Takže vlastně bych jako ráda srovnávala 
asi, zajímalo by mě, jak si stojí uprostřed těch svejch spolužáků. Ale v podstatě k tomu 
jako nemam moc možností. A zase na tom nejsem tak jako, že bych chodila do školy a 
zkoumala a ptala se tý učitelky, jak si stojí ve srovnání s ostatníma dětma. To ne. Zas 
tak moc mě to jako asi nezajímá. A hlavně vím ze ten pohled je vždycky asi hodně 
subjektivní Takže by ta informace asi nebyla tak uplne presna, kterou bych získala. 
Takže se zeptám, nic se nedozvim a dál už v tom jako nešťouram." 

A Ještě jsem si vzpomněla, že bych chtěla net neco k tomu co mne ta práce 
dává Nevim proč jsem na to zapomněla, protože to je věc, na kterou myslim docela 
často Že třeba to, že dělám zrovna tady konkrétné s terna detma, ale j a s . myslim, že by 
to určitě takhle mohl cejtit i někdo, kdo pracuje v uvozovkách s normalnima dětma. Ze 
když jako mi je někdy ouzko a myslim st, ze jde všechno od desct. k pet,, a ze prostě 
isem ůnlnei chudáček kterýmu se nic nedán. A neco ho bolí a tak. Všichni jsou na něj jseni upínej chudacek,ki y d a l e k o ^ y e ž 
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prostě bojuj ou z daleko většíma problémama a většinou, ty který maj ty problémy 
nejtěžší s nima bojujou jako nej noblesnějším způsobem. Takže mi to pomáhá v tom, že 
si prostě uvědomim, že ty moje problémy nejsou tak úplně nepřekonatelný. A že ve 
srovnání s problémama někoho jinýho jsou docela malicherný. Takže se tak ne sebe 
lituj u a nehroutim, jako kdybych asi to srovnání neměla třeba." 

R. „Myslíš si, že tvoje povolání dává něco tvým dětem?" A. „Určitě mi to jako 
něco dává pro ty moje děti. Protože samozřejmě čím víc jsem v kontaktu sjinejma 
dětma, tak tim asi jsem v tom kontaktu jistější. Já vim, že jsem řikala, že nejsem 
důsledná, jo. Ale já si myslim, že kdybych třeba ta učitelka nebyla, že bychmožná byla 
ještě míň důslednější. Já se v tý důslednosti jako každej den v tý škole dost trénuju, jako 
jo. A vim jak je důležitá. A vim jak to vypadá, když ty rodiče těch mejch školních dětí 
nejsou důsledný. Takže si jako myslim, že zase dokážu třeba, když si teda řeknu, že na 
něčem budu trvat, takže jako na tom trvám, jo. Nejsem důsledná samozřejmě 
stoprocentně, to určitě ne. V některejch věcech na to jako smažim, ale zase myslim si, 
že kdybych nebyla tou učitelkou, že budu důsledná ještě míň. Protože bych neviděla,' 
jak se ta nedůslednost rodičovská projevuje v tý škole třeba a teď to vím, že jo. A asi 
ještě uvědomuju to zdraví, jo. To jsem taky řikala, že vlastně jako je to hodně důležitý. 
Když není prostě zdraví tak jde všechno do kytek. Je všechno obtížnější. Ne, že by to 
nešlo, ale je to všechno obtížnější. Takže třeba právě moje Lucka, která když 
přestoupila na gympl ze základky v pátý třídě, tak se hodně zhoršila. Teda po 
počátečním vypětí, kdy bylo první vysvědčení úžasný se dvěma dvojkama asi. A my 
jsme jako podlehli dojmu, že jsme náročný přestup zvládli. A že teď už jako tomu 
nemusíme věnovat tolik času. Tak se ukázalo, že se tomu musí věnovat čas neustále, 
protože když jsme přestali tomu ten čas věnovat, tak prostě se hodně zhoršila. A asi 
v souvislosti s tím, že na ní potom byl kladenej větší tlak. Když jsme zjistili, že teda 
málem propadá a tak. Tak jsme na ní hodně tlačili, aby se učila. Tak asi v souvislosti 
s tím stresem, kterej na ní byl vyvíjenej, ve kterým se ocitla. Tak se zhoršil její 
zdravotní stav. Takže v tu chvíli jsem si řekla, že prostě je to jedno jestli bude mít 
čtyřky nebo pětky. Prostě důležitý je, aby byla zdravá, a že nemá cenu to jako lámat. A 
to si zase myslim, že jsem si třeba uvědomila právě proto, že vim, jak je to zdraví 
důležitý. Což bych asi kdybych nebyla v denním styku s dětma, který to zdraví nemaj, 
tak bych si třeba tak jako silně neuvědomovala. Takže určitě možná jako tomu 
nepřikládám těm školním výsledkům takovou váhu, jako bych přikládala, kdybych 
nevěděla že jsou děti, který dosáhnou daleko nižších met. Než vlastně už teď dosahujou 
i s pětkama moje děti, jo. Prostě, že to není samozřejmý, že má někdo jedničky. A že 
prostě všichni ty jedničky mít nemůžou, a že jsou prostě důležitější věci. 

R Když by jsi se měla znova rozhodnout, vybrala by jsi si zas tady tu práci?" 
A No mně se líbí já jsem ráda, že jsem si jí vybrala. Já jsem spokojená, líbí se mi, 
dělám jí ráda. Akorát teda si myslim, si nejsem úplně jistá, jestli takovouhle práci může 
člověk dělat celej život. Protože zrovna tak jako doktoři mluvěj o pacientech jako vo 
tom slepáku a vo tý ledvině. Tak sama na sobě cejtim, že se k tady k tomu začínam 
postupem let přibližovat. Ještě na tom nejsem jako tak špatně, že bych prostě řikala, to 
déemóčko a ten dauník a tak, ale určitě ten posun tam jako je. A určitě někdy ke konci 
června když už jako člověk je unavenější. Tak určíte uz, jako je tady u těch dětí daleko 
snazší,'tady u těch dětí sklouznout k tomu, že je jako by člověk ponižuje. Protože voni 
to na mě doma neřeknou, protože nemluví. Nebo jím nikdo nebude vent, jako že tak jak 
to reprodukuj ou to vopravdu bylo. Takže je strasne jako daleko jednodušší, člověk 
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nemá tu kontrolu jako nad sebou takovou, jako by měl na normální základce. Ho jako 
vodpálkovat to dítě třeba nebo prostě se k němu chovat přezíravě jako by. Protože 
samozřejmě ve všem jsem lepší než vono, že jo více méně. Což na tý základce tak bejt 
nemusí, tam určitě ty děti jako v něčem třeba jsou lepší než ten učitel. Tady ty děti jsou 
taky v něčem lepší. David má takovou trefu, že já bych se v životě jako netrefila, tam 
kam von se trefí a tak. Ale samozřejmě máš jako víc navrch nad nima. Je ten rozdíl 
větší. A to určitě svádí jako k tomu, že se člověk začne chovat přezíravě nebo povýšeně. 
A to ne, jako že by byl přezíravej a povýšenej, ale to je vlastně ten odraz jako tý únavy a 
toho vyčerpání. Takže si myslim nebo nejsem si jistá, jestli prostě po čtyřiceti letech 
takovýhle práce člověk nesklouzne k tomu, že jako o nich mluví ošklivě o těch dětech a 
chová se k nim prostě přezíravě a nedělá vlastně to co by měl. Že by jako je měl vést a 
bejt jim nápomocnej.Takže nevim jestli jako to dokážu dělat celej život, ale určitě teď 
bych chtěla, protože se mi to líbí a baví mě to." 

Ústřední knih.Pedf U K 
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