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Příloha č. 1 – INTERVIEW S UČITELKOU ČJ
1) Dominantní postavení v pedagogické interakci a komunikaci se žáky zaujímá
verbální rovina, využíváš v hodinách spíš monolog, anebo je vyučovací jednotka
založena na dialogu či polylogu?
Každá vyučovací hodina je jiná. Záleží i na vyučovaném předmětu. Snažím se žáky
komplexně zapojit během celé hodiny. Vyvolávám buď žáky, kteří se hlásí, nebo si sama
vyberu. Většinou je otázka směrována žákovi, který ztrácí pozornost či nedává vůbec
pozor. Vždy ho to aktivizuje a zapojí se znovu do vzdělávacího procesu. Pokud vykládám
novou látku, snažím se navázat na již osvojené vědomosti z předchozího vzdělávání (ze
základní školy, či nižších ročníků sekundárního vzdělávání), nebo na mezipředmětové
vztahy, tzn., že například v literatuře využívám informace, které znají z dějepisu nebo
z občanské nauky. Většinou se stejné období či problematika učí paralelně i v ostatních
souvisejících předmětech. Pokládám žáků jak doplňovací, tak zjišťovací otázky. Někdy je
ale výkladová část pouze monologem. Tuto situaci se snažím omezit na minimum. Žáci po
10-20 minutách ztrácí pozornost, a proto musím do výuky začlenit vzdělávací aktivity.
K tomu využívám učebnice, pracovní listy, čítanky, audio a videoukázky, úkoly u tabule aj.
Opakování je založené na dialogu, pokud tedy vědí žáci správnou odpověď. Při zkoušení
jednotlivého žáka můžou ostatní žáci odpovídat, pokud zkoušený žák neví. Žáci se nemusí
striktně hlásit, pokud se chtějí vyjádřit, ale nesmí si skákat do řeči, ale vzájemně se vnímat,
doplňovat či si oponovat. Při skupinové práci je potom forma dialogu nezbytná. Hlavní
slovo má vždy vyučující, proto začátek i konec diskuse určuju vždy já. Žáky se snažím
během hodiny chválit, má to motivující účinky.

2) Žákům vykáš, nebo tykáš?
Žákům vždy tykám. Jedinou výjimku tvoří žáci dálkového studia, kdy výuku navštěvují
dospělí lidé, kteří jsou častokrát i starší než já sama. Proto v tomto případě volím formu
vykání.

3) Jakou formu oslovení využíváš ve svých hodinách? Oslovuješ žáky křestními
jmény, popřípadě zdrobnělinami, nebo jen příjmením?
Snažím se je oslovovat křestními jmény. Výjimečně použiju i přezdívku, pokud je žák pod
tímto pseudonymem znám po celé škole a nemá pejorativní zabarvení. Nesmí to ale žákovi
vadit. Používám i familiární a deminutivní formy jmen. Domácí označení u dívek a
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chlapců, zdrobnělinu jen u dívek. Oslovení příjmením používám jen tehdy, pokud si nemůžu
vzpomenout na křestní jméno, nebo pokud mě žák vyrušuje či nedává pozor. V tomto
případě použiji i přísnější tón hlasu než při běžném vyvolávání. Dle potřeby volím
individuální i hromadné oslovení.

4) Kladeš při výuce důraz na četnost a délku pohledů a výraz obličeje?
Myslím si, že v neverbální rovině se v tomto případě jedná o významný kontaktový
prostředek. Výrazem obličeje a očním pohledem se snažím dávat žákům najevo svou
pozornost. Je důležité, aby měli pocit, že je vyučující se zájmem vnímá a reaguje na jejich
jednání. Vždy se snažím udržovat oční kontakt s celou skupinou žáků i s vyvolaným
jednotlivcem. Délku pohledu přizpůsobuji potřebě. V případě, kdy žák vyrušuje nebo
nedává pozor, věnuji mu významněji delší pohled než při běžné komunikaci. Můj negativní
postoj doplňuje i zamračený výraz v obličeji. Žák většinou pochopí, že je něco špatně a
snaží se své jednání napravit. Jinak se ve tváři snažím mít vždy pozitivní či neutrální výraz.

5) Pohybuješ se v hodině po třídě, nebo se jen zdržujete v přední části místnosti? Jaký
u toho zaujímáš postoj?
Nejčastěji se pohybuji v přední části třídy, mám zde tabuli a hlavně dataprojektor, který při
výuce často využívám. Pokud žáci mají samostatnou práci, nebo během výkladu nového
učiva, procházím se po třídě a kontroluji jejich činnost a zápis do sešitů. Postoj se snažím
mít sebevědomý a účelný. Stojím vzpřímeně, ruce mám většinou podél těla, nekřížím je přes
hrudník a snažím se vyhnout i ostatním negativním postojům.

6) Na základních školách učitelé využívají i doteky a různá gesta. Praktikuješ je na
střední škole ve svých hodinách?
V pedagogické interakci a komunikaci zásadně doteky nevyužívám. Pro základní školy,
především pro žáky na prvním stupni, je to asi příznačné, ale na střední mi to přijde
nevhodné. Gesta ale využívám hojně např. při pozdravu, pochvale (sevřená pěst se
zdviženým palcem, rozevřená ruka s ukazovákem a palcem do kroužku), stranový
vodorovný pohyb rukou s dolů rozevřenou dlaní značí hotovo, konec. Pokýváním hlavou
dávám najevo souhlas, kroucením hlavou do stran nesouhlas. Pokyny a výzvy dávám
najevo zdviženou rukou s otevřenou dlaní, zdviženým ukazovákem, nebo rukou. Pokud
chci, aby se žáci ztišili, dám si ukazováček před rty.
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7) Dodržuješ z hlediska proxemiky jednotlivé zóny?
Většinou nevstupuji do osobní zóny žáků a respektuji tuto vzdálenost. Samotné je mi
nepříjemné, když ji někdo ze žáků narušuje mně, to ustupuji dozadu.

8) Kladeš při výuce velký důraz na paralingvální jevy?
Hlasitost řečového projevu přizpůsobuji vždy individuálně každé třídě, záleží na počtu
žáků, velikosti místnosti a hluku. V hodině vyžaduji klid, ale nevadí mi, když si žáci mezi
sebou něco pošeptají, pokud to nenarušuje hodinu a soustředěnost ostatních žáků. Hlídám
si, aby projev nebyl monotónní, využívám k tomu vhodnou intonaci, změny v síle hlasu a
rychlosti tempa.

9) Jak často a jakým způsobem kontroluješ průběžné výsledky žáků?
Písemné opakování píšeme po každém probraném uceleném bloku (látce), třídy studující
maturitní obory mají z českého jazyka i 20 známek za pololetí. Polovinu jich tvoří práce
v hodině, kdy žáci často pracují s textem, audioukázkou, nebo doplňují pracovní listy.
Většina známek je tedy z písemného projevu. Ústně žáci přednášejí mluvní cvičení,
referáty, zřídka jsou zkoušení před tabulí. V průběhu každé hodiny pokládám žákům
doplňující otázky, abych zjistila, zda můžu navázat na předchozí látku, nebo jestli je
potřeba dovysvětlit něco z minulých hodin.

10) Jaké konflikty jste ve škole zažila? Jaký měly ráz? Kdo je zavinil a jaké bylo
jejich řešení?
Za celou dobu mého působení na této škole jsem zatím neměla s žáky žádný osobní konflikt.
Pokud žáci zapomenou pomůcky, omluví se. V případě, že jsou nespokojeni se svým
hodnocením například z písemné práce, přijdou za mnou po hodině a zeptají se, proč
nemají lepší známku. Vše si vždy vzájemně vysvětlíme. Pokud mě žáci ruší povídáním nebo
používáním mobilního telefonu, napomenu je. V případě neuposlechnutí a dalšího
napomínání jsou vyvoláni na ústní zkoušení z probrané látky. Někdy žáky rozsadím, nebo
dostanou zvláštní domácí úkol. Pokud mají tendence k odmlouvání, vše si domluvou
vysvětlíme v hodině. Neměla jsem zatím potřebu, aby mi do výuky zasahoval výchovný
poradce. Několik konfliktů měli žáci mezi sebou, jednalo se i o šikanu. Zde bylo potřeba,
aby zasáhl odborník (výchovný poradce).
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11) Jak nastoluješ pravidla u prvních ročníků?
Prvním ročníkům hned na začátku studia sděluji, že si všichni budou vést sešity, které
minimálně dvakrát ročně kontroluji. Pokud žáci nemají dopsanou látku, zkouším je z ní
ústně. Sešit musí být psán ručně. Okopírování látky povoluji pouze v případě dlouhodobé
nemoci, nebo reprezentace školy na různých soutěžích. Dále je upozorňuji na vyrušování
při hodině anebo na používání mobilních telefonů.

12) Jaké dostávají žáci úkoly? Jak často je kontroluješ?
Domácí úkoly nezadávám často, přibližně 2x za pololetí. Z občanské nauky mají nejčastěji
vypracovat seminární práci nebo si připravit aktualitu. Z českého jazyka zadávám slohové
útvary, které žáci doma vypracují, a já to následně ohodnotím známkou. Dále si žáci dělají
domácí přípravu na mluvní cvičení na zadané téma. V předmětu praktické cvičení žákům
ve škole nejdříve názorně demonstruji, co po nich budu chtít, následně jim dám prostor,
aby si to doma natrénovali, pak je z toho ve škole vyzkouším (loupání ovoce před hostem,
skládání ubrousků, techniku nošení inventáře…).

13) Podle čeho vybíráš žáky na zkoušení? Jaké máš kritérium výběru při kladení
otázek?
Nejčastěji chodí žáci na ústní zkoušení, pokud vyrušují při hodině a nedbají napomenutí.
Dále pokud si žáci chtějí např. opravit známku z testu, mohou se sami dobrovolně přihlásit
a nechat se vyzkoušet. V případě, že některý žák má málo známek, nebo dlouhodobě
chyběl, je vyvolán na zkoušení, abych mu mohla doplnit prospěch.

14) Jak kontroluješ práci v hodině? Jak často? A jak jsi důsledná?
Pokud mám pocit, že některý žák nepracuje, nejprve ho na to upozorním, jestliže je to
opakovaně, nechám si přinést jeho sešit/pracovní list a zkontroluji jeho činnost. Někdy tuto
aktivitu oznámkuji. Často vyvolávám tyto žáky k práci u tabule. Občas procházím třídou a
nahlížím, jak žáci pracují. Někdy si od všech žáků na konci hodiny vyberu sešit/pracovní
list a dám jim známku za práci v hodině. Pokud je žák v hodině aktivní, reaguje na otázky a
správně odpovídá, odměním ho v závěru výuky jedničkou.
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15) Jak často posíláš studijní materiály na mail? Kopíruješ žákům učivo? Kdy a jak
často to využíváš?
Studijní materiály posílám na mail pouze z literatury, a to jen žákům, kteří studují
maturitní obor. Žáci mají založené desky, kam si podklady zakládají. Ušetřím tím čas
zápisu a mohu se věnovat textům v čítance a jejich následné interpretaci a rozborům.
Mluvnici si žáci zapisují do sešitu, někdy jim ale přinesu nakopírované pracovní listy, které
hned využijeme v hodině.

16) Jak vypadá zpětná vazba?
Dle časových možností na závěr hodiny se žáky opakujeme probíranou novou látku, na
začátku další hodiny opakujeme učivo předchozí hodiny. Žáci se snaží reagovat, pokud
neví, alespoň si vyhledají odpovědi v sešitě a snaží se reagovat. Je zde vidět velký rozdíl
mezi studijními a učebními obory. Kromě opakovacích a interpretačních otázek využívám i
různá doplňovací cvičení, pracovní listy, písemná opakování a zřídka ústní zkoušení.
Osvědčilo se mi i používání různých metod (metoda pětilístku, čtení s předvídáním,
motivační rozhovor, brainstorming, diskuse a argumentace), aby žák nebyl jen pouhým
příjemcem, ale stal se i spolutvůrcem výchovně vzdělávacího procesu.
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Příloha č. 2 – UČITELKA OČIMA ŽÁKŮ
Žáky ze tříd, které jsou předmětem této experimentální části, jsem požádala o vypracování
krátké úvahy na téma Naše učitelka českého jazyka a její výuka. Měli na vypracování asi
15 minut, dovolila jsem jim psát heslovitě, jelikož vím, že ne všichni jsou zdatní v psaní
slohových cvičení. Žáci hodnotí učitelku a jejich vzájemný vztah následovně:
 Paní učitelka má velmi příjemný hlas, dobře se poslouchá, umí zaujmout celou třídu,
hlavně svým vzhledem, mluví spisovně, hodiny má připravené. Umí také zvýšit hlas
a uklidnit nás.
 Její hodiny mě moc baví, má příjemný hlas, dobře se na ni kouká. Je to velká autorita.
Má zajímavou formu učení. Je to nejhezčí učitelka, která mě kdy učila
 Mluví velmi srozumitelně, je objektivní, vstřícná, hodně nás motivuje.
 Baví se s námi o maturitě a říká nám, co nás čeká. Nahrává nám na facebook studijní
materiály. Vždy se drží tématu a nemele pátý přes devátý.
 Je rázná a hodná zároveň. Snaží se učit zajímavě. Motivace? Maturita.
 Má respekt v celé třídě. Ví, o čem mluví. Je přísná i hodná, umí potrestat. Hodně nás
naučí. Dokáže nám všechno dobře vysvětlit.
 Má příjemný hlas. Učí nás takovou formou naší generace, než jiné učitelky, co učí old
school.
 Má vysoký respekt z důvodu, že je přísná a vyhrožuje poznámkami. Vše dopodrobna
vysvětlí a vytváří nám různé učební podklady. Pečlivě kontroluje, jestli máme doplněné
učivo.
 Mluví až moc spisovně. Je přísná a za hodinu do nás nahrne tolik věcí, že pak z toho
vím úplný nic. Vychází nám vstříc jen někdy a jak v čem. Prověřuje nás až moc a je
důsledná. Moc křičí.
 Má u nás ve třídě vysokou autoritu. Je milá, příjemná, dá se s ní domluvit. Nemá
potřebu nás zbytečně potápět. Dokáže látku vysvětlit a snaží se nás připravit k maturitě.
 Působí mile, krásně se s ní baví. Je důsledná, ale i vstřícná. Čeština mě baví, a když má
kluk krásnou učitelku, tak se vyplatí i chodit. Je moc krásná a já dávám pozor.
 Je mladá, a proto se dokáže vžít líp do role žáků. Každou hodinu opakujeme minulou
látku, takže pořád víme, co probíráme. Snaží se nás dokopat do učení, abychom zvládli
maturitu. Kdyby takovej učitel byl každej, tak je školství o něčem jiném.
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 Vypadá sexy, v hodinách je klid, protože se všichni snažíme jí zalíbit. Rozumíme tomu,
co po nás chce. Občas bývá velmi důsledná.
 Mluví nahlas, spisovně, srozumitelně, nad nikoho se nepovyšuje. Je rázná, umí si nás
zklidnit. Všechno hodně krát opakuje, aby se nám to líp pamatovalo. Není náladová,
nevyhledává problémy, snaží se, aby prošlo a uspělo co nejvíce lidí. Všechno vysvětlí
a ne otrávené odpovědi „to máš umět“.
 Je hodná, ale je vůdčí typ. Pracuje s námi a to mě baví, snaží se s námi komunikovat a
pomáhat nám.
 Nemá takovou autoritu, ale spíš se s námi dokáže domluvit a vytváří si s námi spíš
přátelství. Díky jejímu vzhledu ji poslouchám. Její testy a vysvětlování je asi nejlepší
z celé školy. Myslím si, že je to nejlepší učitelka.
 Líbí se mi, jak si umí udržet naši pozornost. Její hodiny nejsou nudné, umí je udělat
zajímavé. Když někdo něco neví, pomůže mu. Mluví k věci, a proto si z hodin odnáším
hodně.
 Její projev je na profesionální úrovni. Je hodná, když něco nechápeme, vysvětlí nám to.
Můžeme ji kontaktovat jak ve škole, tak na sociálních sítích. Její výklad je srozumitelný,
dá se lehce pochopit. Naše znalosti si prověřuje častými testy a písemkami i mluvním
cvičením.
 Umí si udělat pořádek ve třídě. Z jejích hodin si odnáším mnoho, umí výborně
vysvětlovat, doma se pak nemusím tolik učit. Má ráda, když jsme připraveni na hodinu
a komunikujeme s ní. Pokud neděláme, co máme, umí být přísná a pak i důsledná.
 Je někdy až moc hodná, vždy se s ní můžeme domluvit. Dokáže zaujmout. Někdy na nás
nemá náladu, umí být i ošklivá, ale myslím si, že si spíš chce vybudovat autoritu. Má
velmi zajímavý hlas a vzhled, dokáže zaujmout. Snaží se nám ulehčit práci tím, že nám
posílá materiály na FB, a to je u mě velký plus. Já jsem velmi spokojený s paní
učitelkou.
 Je velmi zdvořilá, umí si ale zjednat respekt. Celou hodinu mluví spisovně. Při jejích
hodinách je celkem klid. Je moc hezká, rád ji poslouchám.
 Velmi rád se na ni dívám. Motivuje nás vzhledem a dobrým chováním. Prověřování
vědomostí není zrovna její silná stránka, ale při hodnocení je objektivní. Má velmi
dobrý projev při hodině, mám ji rád.
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 Je velmi mladá. Umí si zjednat klid, je velmi přísná na kázeň a nic neodpouští. Každou
písemku pochoduje po třídě, takže jistí lidé nemají šanci opisovat, jak je jejich zvykem.
Její hodiny jsou v pohodě. Je krásná, na její hodiny chodím rád, i když nesnáším ČJ.
 Mluví nahlas a srozumitelně. Má pěkné prezentace. Snaží se udělat hodinu zábavnou.
Když se nás snaží uklidnit, tak řve.
 Ideální učitelka na každou školu. Mluví pěkně, spisovně, srozumitelně. Rád na ni
koukám, je pohledná. Dá se pořád poslouchat, i když je téma nezajímavé. Je
spravedlivá. Její hodiny mám rád.
 Má dobře připravené hodiny. Svým vzhledem dokáže dobře zaujmout celou třídu. Velmi
dobře se poslouchá, má příjemný hlas.
 Je mladá, inteligentní slečna pracující jako nejhezčí, milá, přátelská učitelka s krásným
úsměvem na tváři. V hodinách je tak perfektně připravena, nikdo jiný to tak krásně
a srozumitelně vysvětlit nedokáže.
 Je mladá a milá, je s námi stejná generace, rozumí nám. Vyžaduje po nás přesné
vyjadřování, což je velmi dobře. Je vstřícná, posílá nám materiály, i když by nemusela.
Český jazyk s milým přístupem kantorky mě baví. Její cíl je připravit nás řádně na
maturitu.
 Je moc milá v hodinách, látku nám umí krásně vysvětlit
 Hodiny má vždy dobře připravené. Když potřebujeme s něčím pomoct, vždy pomůže.
 Má autoritu, u kluků hlavně proto, že vypadá dobře, a u holek, protože ji má asi
vrozenou. Svoji úlohu připravit nás k maturitě bere velmi vážně, což je důležité. Při
hodinách nám pouští prezentace, někdy píšeme i do sešitu, ale málo, protože po
sociálních sítích nám posílá materiály. Myslím si, že velmi dobře rozumí tomu, co nás
učí, a umí nám přesně říci, co po nás bude požadovat. Na písemky nás vždy upozorňuje
předem, což všichni ocení.
 Komunikace s ní je velmi příjemná, snaží se látku vysvětlovat tak, aby nás to bavilo. Je
velice chytrá, milá, snaží se nám pomoct, když potřebujeme. Je ochotná dát nám druhou
šanci. Je sympatická a atraktivní, takže máme motivaci se učit. Rozdává pozitivní
energii a chuť do učení.
 Vždycky s ní jsou fajnové hodiny, je to milá, vstřícná a pohodová učitelka. Nikdy
neodsekává a vždy ráda vysvětlí. Má dobrý přístup k celé třídě, chce nás někam
dotáhnout. Látku od ní chápu a rozumím si s ní. Je velice důsledná a má vše pod
kontrolou.
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 Jelikož je mladá, rozumí nám a dokáže se nám přizpůsobit. Snaží se nám vyjít vstříc, co
nejvíce to jde. Když něco neumíme, mrzí ji to, ale nikdy nám nenadává. Její hodiny jsou
většinou záživné, dokáže se do výkladu vžít a člověka to zaujme. I když je takhle mladá,
máme z ní respekt. Její hodiny mě baví, rychle utíkají, věnuje se nám.
 Na český jazyk máme skvělou učitelku. Látku nám vykládá srozumitelně a tak, abychom
ji pochopili. Vše dokáže vysvětlit a se vším poradit. Nic bych na hodinách neměnila.
Paní učitelka k nám má kamarádský přístup, a proto ji máme všichni rádi. Ale i přesto
má autoritu a všichni ji respektujeme. Nezažila jsem hodinu, aby na nás musela křičet
nebo nás často napomínat.
 Snaží se nám všechno vysvětlit a je vidět, že nás to chce naučit. Velmi dobře s ní
vycházíme.
 Při výuce klade důraz na každého žáka, vyučování je rychlé, hodiny rychle utíkají. Má
stručné a srozumitelné vyjadřování.
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