Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem k bakalářské práci
(text)
Byl/a jste požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci Drop-out
začínajících učitelů autorky Štěpánky Kotýnkové, studentky oboru Sociologie a sociální
politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
S Vaším svolením bude rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a použit pro
analýzu. Získané informace budou použity pouze pro potřeby bakalářské práce. Podpisem
níže souhlasíte s tím, že v práci budou uvedena některá citlivá data, ale nebude uvedené
Vaše pravé jméno ani žádné skutečnosti, které by mohly vést k Vaší jednoznačné
identifikaci.
Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná, v průběhu můžete kdykoli odmítnout
odpovědět na otázku. Máte též právo, kdykoli rozhovor přerušit a svůj souhlas vzít zpět.
Nahrávky a přepisy získaných informací Vám budou v případě zájmu zpřístupněny,
stejně jako celá bakalářská práce.
V ………………….. dne ……………
Jméno: ………………………………………..
Podpis: ……………………
Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně výzkumu nebo rozhovoru, kontaktujte
mě prosím přes email nebo telefonicky.
Kontakt:
Štěpánka Kotýnková
stepanka.kotynkova@gmail.com
720 514 384

Příloha č. 2: Scénář výzkumného rozhovoru (text)
•

Povězte mi prosím více o tom, jak se stalo, že jste se rozhodl/a stát se
učitelem/učitelkou?

•

Jaké důvody vás vedly k tomu k tomu stát se učitelem/učitelkou?

•

Jaké bylo vaše studium?

•

Co jste studoval/a?

•

Bavilo vás studium?

•

Jak jste si během studia představoval/a budoucí praxi?

•

Připravilo vás studium na realitu praxe učitele?

•

Jak jste si sháněl/a místo?

•

Vzpomenete si, jaké to bylo první týdny v zaměstnání?

•

Jaká pak byla vaše další praxe ve školství?

•

Byl vám někdo oporou při řešení problémů? Měl/a jste to s kým sdílet?

•

Jací byli vaši kolegové?

•

Jaká byla ve škole atmosféra? Staral se o vás někdo?

•

Jaké jste měl/a vztahy s vedením školy?

•

Copak se stalo, že jste se rozhodl/a odejít?

•

Bylo to těžké rozhodnutí? Jak dlouho trvalo rozhodování?

•

Co by muselo být jinak, abyste se vrátil/a?

•

Dařilo se vám při studiu držet motivaci jít poté učit?

•

Myslíte si, že pokud byste učil/a na jiné škole, bylo by Vaše rozhodnutí stejné?

•

Co by se muselo stát, abyste se k tomuto povolání vrátil/a?

•

Jaké byly hlavní problémy, se kterými jste se setkal/a při studiu/praxi?

Příloha č. 3: Přepis výzkumného rozhovoru, respondentka Veronika (text)
T: Jak se stalo, že jste začala učit?
R: No, to je dobrá otázka. Já nemám vystudovaný učitelský obor, já jsem z filologie,
respektive jako anglikanistika a amerikanistika. Dělala jsem literaturu hlavně. No a pak
když jsem psala diplomku, tak už mě tak docela štvalo, jsem si říkala, že pořád jsem
doma, bez lidí a tak. A chtěla jsem jít na doktorát. Jsem si říkala, to k tomu doktorátu
bude dobrý doplněk. Že jako půjdu dělat ten doktorát, k tomu si vezmu částečný úvazek
učení. Takže budu sama doma a pak mezi těma lidma, tak se to dobře vykompenzuje. Tak
to byla jednak jako osobní motivace. A potom jsme měli pedagogický minimum. Já jsem
teda… to pedagogický minimum mi přišlo hrozně pitomé na té škole.
T: Vy jste měli možnost si ho takto udělat?
R: Měli jsme možnost si to udělat. A bylo to zadarmo, v rámci studia. Tak jsem si říkala,
jako jo, tak proč ne. Ale já jsem z toho vlastně dělala jenom tu oborovou didaktiku, když
jsem ještě studovala. Že jsem si říkala, učitel je dobrý a nezajímalo mě to ani tak kvůli tý
didaktice jako takový spíš tam chodili moji kamarádi a říkali, že je to dobrý, že on je
dobrej, že to je legrace, že děláš ty jako modelový hodiny pro druhý a tak.
T: Takže jste se k tomu dostala spíše trochu náhodou?
R: Spíš tak jako dost náhodou. A potom ještě jedna z mých nejlepších kamarádek začala
taky učit a hrozně jí to bavilo a byla jsem se na nějakejch jejích hodinách podívat, tak
jsem si říkala, že je to jako dobrý, co ona dělá.
T: Vás namotivoval ten její příklad?
R: No, ten příklad. Pak ten typ té práce, jako to, že nejste sama, ale jste s někým.
A zároveň není to práce v týmu jako takovém, to zas mě úplně nelákalo práce v týmu, to
dělám teď ale (smích). A to no. Tak taková spíš jako osobní nějaká ta, ne že by mi přišlo
skvělé vždycky učit, to spíš jsem jako nikdy nechtěla. Ale pak to nějak okolnostmi jako
vyplynulo.
T: A měla jste nějaké předchozí zkušenosti s prací s dětmi nebo se studenty
z minulosti?
R: Měla jsem, já jsem vždycky doučovala. ale jenom individuálně, a pak jsem vlastně
celého magistra, jo až vlastně na magistru, tři roky jsem učila seniory. Učila jsem
v takovém seniorském centru, jmenuje se to Elpida no, a tak jsem tam učila ty tři roky,
a to mi přišlo super. Ale to mi přišlo taky super kvůli tomu, že to byla taková trošku jakože
jak dneska sociální práce a tak, že to těm lidem hodně pomáhalo v jejich osobním životě.

Takže já nevím, jsem měla žačky, který se tam skamarádily a pak se chodily každej
čtvrtek učit spolu angličtinu a tak.
T: Vám se to líbilo, protože to mělo nějaký přesah?
R: Že to mělo takovej přesah dobrý, takže jsem z toho měla hezký pocit i na tý lidský
úrovni. A i se něco naučili, což jako když tam byli osmdesátiletý lidi, mi přišlo úplně
neuvěřitelné, že poprvé v životě dělají angličtinu.
T: A na škole jste šla učit potom jazyk?
R: Šla jsem učit jazyk, angličtinu. Ale právě s tím že, já jsem učila, jako to jsem možná
neříkala, že jsem studovala na (název gymnázia v hlavním městě), tam to bylo skvělý, že
jsme dost mohli dělat, co jsme chtěli. Takže jo, museli jsme dělat gramatiku a tak,
abychom je nějak připravili na tu maturitu nebo na nějaký jako ročníkový, oni tomu říkají
srovnávací ročníkový písemky, ale zároveň jsem s nimi dělala třeba i hodně literatury.
Nebo jsem se aspoň snažila, oni moc nechtěli. Ale tak jako.
T: Takže jste si to mohla upravit podle sebe ty hodiny?
R: Hm. Jo. A mohli jsme si dělat témata, jaký jsme chtěli, tak jsem dělala třeba články
z novin, to mi přišlo dobrý, že to není jako jazyk, jazyk. Ale že je to takové jako
interdisciplinární. A takové jako řekněme hodiny v angličtině o nějakých tématech. Což
teď je taky jako tendence hodně i na těch pedagogických školách. Ale moc se to ještě jako
nikde systematicky neděje.
T: Chápu to správně, že vás to lákalo i z toho důvodu, že je to trochu alternativnější
řekněme?
R: No. To se mi fakt líbilo a já jsem byla upřímně, jako když jsem se hlásila, tak jsem
napsala na všechna gymnázia, která mi přišla fajn. A já jsem z Prahy, takže jsem znala
jako spoustu gymnázií přes kamarády nebo prostě mi přišli dobrý, že bych si uměla
představit, že tam půjdu.
T: A práci jste si tedy sháněla tak, že jste oslovovala přímo ty školy?
R: Oslovovala jsem ředitele, obepisovala jsem různý školy, já nevím jako 25 a zrovna ten
rok asi nikde nikoho nehledali, že by měli místa. A tak jsem byla na jednom pohovoru
a tam mi nějak, já jsem byla na (název gymnázia) a tam jsem nějak přišla s tím, že teda
se tam jdu jenom zeptat, ale pak se z toho vyklubal ten pohovor. A pak mi ještě během
toho řekli, že by mě tam už chtěli, ale já mezitím už přes to, že já jsem chodila na tu školu
i jako na gympl, tak nějak by mi tam trošku vyšli vstříc a pozvali mě tam hnedka, jak
jsem jim tam napsala. Že nečekali na nějaké to administrativní kolečko.
T: A jak dlouho to tedy trvalo, než jste si tu práci našla? Bylo to náročné?

R: Já jsem psala diplomku, když jsem hledala, takže jsem to tak dělala bokem. Třeba
měsíc.
T: Že už jste věděla že budete končit a hledala jste si práci?
R: No že už jsem věděla a sháněla. No jako přesně. A zároveň jsem dávala na ten doktorát
tu přihlášku, takže jsem na to ani moc nemyslela. A hledali jsme si bydlení, takže to bylo
takový jako ráz na ráz. Ale tak třeba pár měsíců no.
T: Takže vás pak vzali na základě pohovoru?
R: Takže mě vzali, a to bylo právě hodně takové legrační. No že na (název gymnázia),
kam jsem šla na základě pohovoru, ale pohovor probíhal spíš tak, jestli jim budu
sympatická, což jsem asi nějak teda byla, tak by mě vzali. No ale na (název gymnázia,
kde respondentka studovala), tam jsem prostě přišla a to bylo, zeptali se mě: „proč myslíš
že budeš dobrá učitelka?“. Tak jsem tam něco plácala. A oni řekli, tak jo, bereme. A já
jsem neměla žádný ukázkový hodiny, neměla jsem žádný pohovory s nějakými jinými
lidmi než s těma ředitelama. Třeba jako s těmi kolegy/kolegyněmi reálnými pak. Takže
to bylo trošku zvláštní no. Že jsem byla ráda, ale jako hm. Některý moje kamarádky měly
ukázkový hodiny, několika kolový řízení.
T: Vám to přišlo, že vás vzali hned?
R: Jo. Jako že si to zkusíš prostě. Nevím.
T: Když se vrátíme k tomu studiu. Vy jste studovala ten jazyk, takže tomu jste se
věnovala odborně a pak jste si jen dodělala část toho minima?
R: No a já jsem hlavně studovala tu literaturu. Protože na bakaláři je to dohromady
literatura a jazyk a pak si vybíráte, já jsme si vybrala literaturu. Já jsem jako původně
chtěla dělat obojí, ale tehdy to nějak nešlo, museli jsme si vybrat jedno. Jako teď už to
funguje jako dvouobor, ale tehdy to nešlo. A chodila jsem, já jsem ještě chodila na nějaký
semináře jako volitelný, ale myslím, že vlastně ani už ne. Pak jsem si jenom udělala část
toho minima, ale můj přístup byl takový, že je to jako hloupost, já stejně…ale tak když
už si to děláš, tak jako v pohodě. Tak dál to nějak tak udělej a vlastně jsem vůbec neměla,
praxi jsem neměla, nic jsem neměla prostě.
T: Takže to šlo i bez toho?
R: Šlo, šlo. Že už jsem to měla rozdělané. Kdybych neměla vůbec nic tak nevím, ale
takhle ano.
T: A kdybyste si vzpomněla na první týdny v té škole, jak to probíhalo?
R: To bylo hrozný no. Já jsem ten přípravný týden, tak jsem to měla ještě jako výhodu,
že jsem tam chodila na ten gympl. Že to bylo takový zvláštní ti učitelé, být vůbec jejich

kolegyně. Ale byli super. Ke mně se chovali hezky, ale chovali se ke mně pořád jako moji
takoví kamarádi, a ne že by mi nějak metodicky pomáhali nebo že by mě nějak
připravovali, to tam teda moc nenastalo. Jako že v tom všichni měli volnost, tak zároveň
nikdo nebyl takovej, že by tě nějak metodicky uváděl nebo by tě tam nějak… Takže to
mělo dobré i špatné stránky tenhle přístup. No a zároveň mi přišlo, že se nemám moc ptát
co tohle a co támhle a že se tak trochu zdiskredituju, že jim budu připravovat jako moc
nezkušená. Takže jsem se snažila vždycky tak odposlouchat, co dělali s těmi cvičeními
nebo.
T: Takže jste měla pocit, že nemáte šanci se zeptat a nechat si poradit?
R: No. Jo, že to prostě není vůbec zvykem a když to někdo udělá, tak je to takový jako
„fízlování“, že zkoumáte, jak to dělá někdo jinej. Tak to tak nějak chcete anebo jste prostě
nezkušená a nemožná a máte prostě stejnej „job“ jako oni a je to takový.
T: To je docela zvláštní, to muselo celou tu atmosféru tam asi nějakým způsobem
ovlivňovat?
R: No, ale já si myslím, že to nebylo jako vědomé, že to na mě jenom tak působilo. Oni
byli všichni hrozně milí a hodní a takoví jako kamarádi. Ale že to spíš tak fungovalo jako
kamarádi než jako že podporná nějaká diskuze s kolegy. S některými jsme si někdy sdíleli
třeba cvičení nebo tak, ale nebylo to tak, že bychom si říkali, jak přesně s tím cvičením
dělat. S jednou tou kolegyní, ale ta byla hodně zaměstnaná na víc než jeden úvazek, ještě
učila mimo a... No, a tak jsem tak začala a jako první třeba tři týdny to bylo úplně hrozný.
Jako třeba první hodinu jsem si myslela, že to fakt nedám, to si neumím představit, jak
takhle stojím před těmi patnáctiletými. Ještě já vypadám o hodně mladší, dostala jsem
třeťáky, takže těm bylo osmnáct a ti vypadali všichni jako já.
T: Jste si připadala, že jste jim moc blízko?
R: No, mě to normálně nevadí nebo já jsem byla spíš ráda, že máme takovej neformální
vztah dost spolu no, ale jako dostala jsem třídu dost na úrovni ta angličtina a já jsem
dostala tu nejlepší a nejhorší skupinu, takže jsem měla takový dost velký skoky. A pak
jsem měla tady tu nejhorší, kde bylo hrozně málo lidí a byli to všichni takoví ti největší
sígři z toho ročníku. A bylo jim to úplně jedno celkem pochopitelně. V té skupině jako
co se jim může stát, nepůjdeš do nižší skupiny, nemůžeš nijak propadnout, protože to tam
vždycky nějak zašvindlujeme.
T: Takže tím myslíte, že to pro vás bylo trochu demotivující?
R: No. Na začátku to bylo demotivující. Jsem se hrozně snažila, psala jsem přípravy
a bylo to vlastně úplně jedno. A pak jsem začala k téhle skupině přistupovat tak jako co.

Tak něco tam budeme dělat, vyjde to, vyjde, nevyjde to, nevyjde to. A tak mi to pak
vlastně přišlo hrozně zábavný, že jsem si je strašně oblíbila. A že mě bavilo tam
pozorovat, jak jako blbnou a tak. Ale už to bylo takové to, že jsem si někdy říkala, jestli
už to nevypouštím moc. Jestli bych je neměla víc nějak jako tlačit, a tak no, ale ono to
fakt k ničemu nevedlo. A říkali to všichni, co s nimi měli zkušenost a já jsem říkala, tak
co se dá dělat. Já jsem o tom i bavila s jejich třídní třeba, a tak. Že jsou takoví blázniví
a ona no jo. Takže to bylo pro mě hodně těžké. Pak jsem dostala nějaký prváky, to bylo
lepší. Protože ti byli taky noví v tý škole, takže jsem měla takový pocit, jakože jsme na
tom tak docela podobně. Jsem měla vlastně tři skupiny. Pak jsem měla ještě kvintány a ti
byli zase extrémně chytří a zároveň já jsem se pořád snažila ty hodiny dělat co nejvíce
komunikativně a oni byli prostě jako zamlklí, to bylo prostě strašně těžký s nimi. Pořád
je nějak animovat a to no. I když zároveň jsem věděla, že oni jsou fakt chytří a že jsem si
říkala „ježíši, kdyby tohle mi někdo říkal tak si myslím, že je to nějaký afektovaný hlupák,
ale já tady se pořád s nimi takhle jako snažím“.
T: Bylo těžké si s nimi ten vztah nějak nastavit?
R: Ano, že to pro mě bylo fakt těžký. A ještě oni byli hodně různý ty skupiny. Ještě pak
jsem tam měla, i když to bylo naštěstí už později, ale takovej jako náznak šikany v tý
jedný skupině. A to jsem taky moc nevěděla, ale to se ukázalo, že mi nikdo není moc jako
schopný poradit, a pak se to tam naštěstí nějak ustálilo.
T: Z vašeho vyprávění jsem získala dojem, že se to vše tak přecházelo, že to moc
nikdo neřešil. Je to tak?
R: No. Jakože většinu věcí jsem prostě řešila sama. Když byla ta šikana, tak to jsem řešila
s tou třídní. S tou zástupkyní. A ty říkaly, že to prostě vědí, že se s tím snaží pracovat, že
je to takový složitý případ. Protože ta holka, kterou tak trochu šikanovali, byla objektivně
hrozně nesnesitelná, zároveň byste to jako i chápala. Ale jako chápala, proč jí nemají rádi,
ale zároveň prostě je něco nemít rád a něco někoho šikanovat. Takže třeba v té hodině se
stávalo, že ona byla celkem jako aktivní, což mě se hodilo ještě ke všemu, to byla ta
neaktivní skupina a ona vždycky něco řekla a oni se jí smáli. A já jsem si říkala, tak mám
jim říct jako jste hloupí a zastat se jí, no tak to zase bude vypadat, že se neumíš sama za
sebe postavit. Nebo mám jít za nimi po hodině a říkat jim něco tajně, tak to taky bude
vůči ní hloupé. Tak jsem vlastně moc nevěděla. Jsem se vždycky snažila, tak nějak je
potom vlastně v žertu shodit, a to nějak asi fungovalo no. Takže takový ty poučky, že
nikdy nesmíte být sarkastická a nikdy nesmíte být ironická…
T: Jste zjistila že je to úplně naopak?

R: No že je to opak. Že to vždycky přineslo dobré věci no. Ne samozřejmě na každého,
ale u tohohle případu to fakt fungovalo.
T: A vy jste měla jak velký úvazek?
R: To bylo tři krát tři, že jsem měla 9 z 21. Takže něco jako necelý půl. A pak vlastně
během toho roku odešla jedna kolegyně na mateřskou a dostala jsem po ní třídu, takže to
jsem měla zase trošku přes půl. 14 z 21 no. A pak právě, to jsem vlastně taky neřekla, že
ta moje trajektorie byla taková, že jsem tam učila celý ten rok, ale během toho jsem ale
dostala stipendium do Ameriky, takže jsem pak odjela do Ameriky na půl roku. A našla
jsem za sebe náhradu. A oni byli tak hodní, že mi řekli, že až se vrátím, že mi ty hodiny
vrátí zpátky.
T: Že vám podrželi to místo?
R: Že mě tam chtějí a že když za sebe najdu tu náhradu, což jsem našla. A vlastně v té
Americe mi začalo být jasný, že už to fakt nechci, a tak jsem se pak vrátila.
T: Takže vy jste odjížděla s tím, že budete pokračovat, ale pak jste došla k tomu, že
to není pro vás?
R: No. Já jsem si říkala během toho roku, že to fakt není pro mě, že to není něco, co by
mě bavilo dělat. Takže se v tom nebudu ani moc zlepšovat, protože mě to prostě moc
nebaví a nemotivuje. Ale pak jsem se vlastně v té Americe nějak definitivně rozhodla.
A když jsem se vrátila, tak jsem zase učila, asi zase od března do června, tak jsem se
vrátila na to místo, a to bylo takové hloupé, protože jsem se během toho hlásila do té nové
práce. Teď jsem nevěděla, jestli to vyjde, a oni už se zase ptali na ty úvazky. A já jsem to
pořád oddalovala a oddalovala a oni pak říkali tak už prostě co, tak já jsme říkala no tak
já bych chtěla ten plný úvazek od příštího roku, protože kdybych tam zůstala, tak bych
potřebovala plný. A oni jo, super to bychom fakt chtěli, no a pak mě vzali do tý nový
práce, a tak jsem řekla, že už to teda nechci, a to bylo takové dost nepříjemné no.
T: A to vaše rozhodování o tom odchodu to byl tedy nějaký dlouhodobější proces?
R: No už i během toho prvního roku. Mělo to různé fáze. Tak nejdřív jsem byla i fakt
špatná z toho, jak mi to nejde, že jsem úplně mimo, že mě nemají rádi. Pak jsem zjistila,
že mě mají rádi, tak jsem si říkala hm, tak fajn (smích). Tak jsem si říkala, ono to mělo
několik důvodů. Tak jednak jsem si říkala, že mi fakt nevyhovuje povaha té práce v tom,
že musíš pořád někoho „buzerovat“. Že mě to je hrozně nepříjemné. Já jsem se to snažila
dělat, takže všecko na dobrovolný bázi, je to vaše rozhodnutí, budete se muset, nebudete
tak nebudete, ale takhle to prostě fakt nejde. A že to prostě jako očekávají i oni, že je
někdo bude pořád pérovat.

T: Že už jsou vlastně na to zvyklí?
R: Že jsou na to zvyklí.
T: A bylo těžké na ně jít trochu jinak?
R: No. hlavně teda u těch lidí, co byli jenom čtyřletý. U těch osmiletých to bylo takové
lepší, ti si vlastně sami ze své vůle vedli slovníčky a chtěli po mě další a další nějaký
informace a tak. Ale ty čtyřletý, tam se to fakt nedalo. Já jsem je měla hrozně ráda, že se
mi po nich po všech občas dost stýská, ale v tomhle to vůbec nešlo. A že mě to vadilo, že
pořád někoho přemlouváš, ať něco dělá, chápete. Proč oni jsou zpruzelí chápeš, že to
často vůbec nesouvisí s tebou, že to je prostě milion věcí ve škole, milion nějakých jiných
věcí a tak. Ale prostě je to tak nastavený a obě ty strany jsou tak jako v pasti tady v tom
no.
T: Takže vám nevyhovovalo to samotné nastavení té práce, jak to jako by
fungovalo?
R: No. Asi kdybych byla zkušenější, tak už bych se nějak našla nebo já nevím. Jak už
jsou takoví ti učitelé, co jsou takoví přísní a spravedliví a prostě si to tak jeli. A to jsem
pak zjistila, že je asi nejlepší cesta, ale mě se to prostě hrozně příčilo, takže si nemyslím,
že bych nebyla ta osoba toho schopná, ale nechtěla jsem toho být schopná nebo nechtěla
jsem to prostě dělat. Takže to byla první věc. A pak mě vlastně taky vadilo, a ona to není
úplně pravda samozřejmě, že já něco předávám někomu a že to není, že já se něco nového
učím. Že mi jako, což není pravda, to jsem se učila že jo, jak učit, prostě spoustu nějakých
dovedností a jak připravovat nejlépe ty hodiny, jak je koncipovat a tak. Ale měla jsem
pocit, že bych prostě já byla radši tím studentem než tím vyučujícím.
T: Takže jste měla pocit, že vám to nedává to, co jste očekávala?
R: No, že se tím nějak nerozvíjím tak, jak bych chtěla no. A že bych to třeba mohla dělat,
až budu starší třeba. Protože mi taky vadilo. To byla druhá věc. A že to není tak, což taky
není pravda, že to není tak intelektuálně náročný. Což není prostě vůbec pravda. Ale je to
prostě jinak intelektuálně náročný, než jak bych to chtěla já. Že bych chtěla, no to je
v souvislosti s tím předtím, že mě fakt strašně, strašně štvalo a uráželo, jak je za to málo
peněz. Ale ještě bych to chápala u sebe, když jsem začínala. Ale s tou vidinou, že budu
mít za rok víc, za další rok víc, a ne za šest let víc o pětistovku.
T: Že tam chybí ten kariérní vývoj v tom zaměstnání?
R: No naprosto. Že je to prostě totálně neadekvátní. Já jsem opravdu měla jako půl
úvazek, ale třeba 30 hodin týdně to bylo té práce, a teď jako ty písemky, a pak dáš někomu

napsat, to jsem se snažila, aby psali eseje, tak to jim dáš esej, a než opravíš jednu esej, tak
je hodina v tahu že jo.
T: Takže to pro vás bylo obrovské penzum práce, které nebylo adekvátně
ohodnocené?
R: Měla jsem deset tisíc. Takže to mi přišlo jako hodně málo. No ale mě nešlo úplně o ty
peníze, mě šlo o ten princip a o to, jak je to hrozně jako neadekvátní vůči jako ostatním
pracím no. No a pak jsem si přesně říkala, že by mě to bavilo víc, kdybych měla dobré
peníze a potom hodně jako prostor pro to vytvářet si ty svoje koncepce a vytvářet celý ten
předmět od základů. A opravdu mě bavilo se nad tím zamýšlet a vždycky jsem si udělala
nějaký plán nevím na měsíc, a pak jsem to změnila, a zase se to změnilo a prostě byla
jsem nezkušená a vím, jak bych to mohla dělat líp. Pak jsem přijela z té Ameriky a byla
jsem z toho už jako otrávená.
T: Že už se vám do toho nechtělo znova?
R: A nechtělo se mi sednout si a ty čtyři měsíce tyhle obzvlášť, ty na konci roku jsou
takové ty jako na houby, už se chystá na ty prázdniny jo a to no. To byly takové tři věci,
a tak se to pořád propojovalo hodně no a do té práce mě vlastně v posledním kole řekli,
že by chtěli někoho z ekonomky, tak jsem říkala hm, jako v posledním kole, to možná
mohli říct ze začátku no.
T: A v té Americe tam jste se věnovala nějaké té svojí práci?
R: Dizertaci jsem dělala. To bylo v rámci doktorátu. Jsme měla toho „Fullbrighta“.
A měla jsem štěstí, že jsem měla skvělého vedoucího, že jsem s ním dělala tu dizertaci.
Tak jsem dodělala druhák. Teď jsem ve třeťáku ale budu muset asi přerušit. No, ale že to
bylo takové dlouhodobé rozhodování a každým měsícem jsem se o tom víc utvrzovala.
Zároveň jsem měla ty kamarádky, které učily a hrozně je to bavilo a viděla jsem, že je to
fakt šílený rozdíl.
T: Že byste měla mít ten pocit, co měly ony?
R: No. Že prostě nemám a že je to „opruz“ a já jsem se o tom s nimi bavila a oni hele, tak
to prostě fakt nemá cenu.
T: No a vy jste povídala o těch vztazích, že byly kamarádské, že to bylo v pohodě.
A vztahy s vedením té školy?
R: S tím vedením byly taky dobré. Tak on je takovej ten ředitel, já jsem měla fakt výhodu
v tom, že jsem byla absolventka, oni jsou jako hodně na ty absolventy, což pro mě bylo
dobrý, trošku mě to až štvalo, tak už to bylo takový divný vůči těm mým kolegům no.
Ale nedalo se nic dělat a on je fakt, jak s ním nesouhlasím v jiných věcech, tak jako ředitel

je fakt myslím dobrý v tom, že dává těm lidem volnost a nechává je rozvíjet to, co umí
dělat dobře. Takže když chcete něco dělat, tak vám jako nechá ten prostor.
T: S tím jste byla spokojená?
R: Jo. Já jsem nebyla spokojená s tím, že neexistoval ten systém těch uvádějících učitelů.
Nebo že neexistoval. No oni mají všichni takovej postoj, a mě to přišlo hrozně škoda, a je
to asi hodně dané historickou zkušeností nebo komunismem a tak, že tyhle všechny věci
jsou brané jako kontrolování někoho. Uvádějící učitel že by měl být kontrola, jestli jsem
si nezapomněl zapsat do třídnice. No tak jako ne že jo.
T: Že se to chápe jinak, než to vlastně má být?
R: No. Třeba mám kamarádku, co je na (název gymnázia), a ta si tam hrozně chválí, že
tam je to super, že jí to strašně pomohlo a tak. Oni tam byly takový iniciativy jednotlivý
jako třeba naše kolegyně, co je rodilá mluvčí a zároveň teda vystudovaná bohemistka, tak
ta navrhla, jestli bychom mohli dělat nějaký semináře pro vyučující spolu a tak. A třeba
v pátek. No a všichni, no v pátek no to prostě. Tak jo, chápu, mají třeba rodiny, mají děti,
jedou někam pryč, ale přišla mi to škoda.
T: Takže myslíte, že kdybyste měla možnost mít kvalitního uvádějícího učitele, že
by vám to pomohlo?
R: Ano, určitě. Já jsem byla jednou na hodině svého bývalého angličtináře, jsem ho
poprosila, jestli bych nemohla jít a on, jasně pojď. A teda jim neřekl, že tam jdu na náslech
a vůbec mě nepředstavil, takže oni si mysleli, že jsem nějaká studentka, tak to bylo trošku
jakoby trapný. A to mi třeba fakt hrozně pomohlo, že jsem si říkala, že to určitě dělám
úplně jinak než všichni ostatní a že prostě jsem úplně mimo a tak. A když jsem viděla, co
s nimi dělá on a co dělám já, tak jsem si říkala, že je to dost podobný.
T: Že vás to trochu ujistilo v tom, co jste dělala?
R: No hodně no. Pak jsem vlastně byla ještě na jedné hodině té kolegyně, co odcházela
na tu mateřskou, abych viděla ty studenty, co je budu přebírat. A ta její hodina mi přišla
prostě ne jako špatná, ale jako ne dobrá. Takže jsem si říkala hm, dobrý, takže to nedělám
asi úplně špatně. Nebo nedělám to tak, že bych byla nejhorší ze všech. A pak mě ještě
hrozně jako ujistily třídní schůzky, že jsem měla jednoho studenta, který byl rodilý
mluvčí, což pro mě bylo hodně těžký. On žil do patnácti let v Americe a pak se
přestěhoval zpátky, a já jsem s ním měla takový individuální plán, kdy jsem mu dávala
nějaké čtení a on psal nějaké eseje jako nezávisle a tak. A byly třídní schůzky a najednou
za mnou tatínek přišel a jak mi jako hrozně děkuje, jak je to úplně super, a tak. A že si to
hrozně pochvaluje. A ještě nějaká maminka za mnou přišla, tak jsem si říkala ty děti o mě

mluví a nemají to zapotřebí o mě nějak dobře mluvit před rodiči, že jim to může být úplně
jedno. Takže pak ti rodiče přišli, i měli dobrý známky, tak to nebylo nijak oportunistický.
No tak to byly takové dobré momenty. A na co hodně ráda vzpomínám, to jsou ty vztahy
s těmi studenty. Že to bylo takové fakt dojemné, když jsme se loučili vloni. Šli jsme ven,
udělali jsme si pikniky v parku a teď prostě oni mi dali dárky, občas mi píšou, a takový
jako hezký je to.
T: Takže ty vztahy se studenty byly dobré?
R: Ano. Měla jsem tam nějaké…neměla jsem, že by mě někdo fakt nesnášel. Tu třídu, co
jsem přebírala, tak s tou jsem měla takový hodně pro sebe boj. Oni byli hrozně pokročilí
a zároveň byli hrozně nemluvný a zároveň byli takoví hrozně náročný, a to. A moc jsem
jako nevěděla, co s nimi dělat. Ještě nebyli moji. Takže to ještě člověk přebíral v půlce
roku, tak to bylo takové zvláštní. Ale pak, když jsem se vrátila, tak mi taky říkali, jestli
bych je nemohla zase učit, protože ty teda zůstali tomu kolegovi. Jsem mu je nechala.
T: U vás byly tedy spíše osobní důvody pro ten odchod?
R: Nepřišlo mi, že mě to rozvíjí, tak jak bych chtěla. Že mi bylo nepříjemné, nebo proti
mojí povaze pořád někoho „buzerovat“. To je prostě tak nastavený. Když jsem učila ty
seniory tak oni byli takoví, že ve všem poslouchali.
T: Takže se to nedá úplně srovnat?
R: Nedá no. Moc ne, v něčem to bylo mnohem těžší, protože ti senioři, tak oni jsou takoví,
že o sobě pořád pochybují a stresují se a udělají chybu a jsou úplně „já jsem to úplně teď
celé zkazil tu hodinu vám úplně“. No ne a tak. No ale tady v tom, že někdo musí
poslouchat, když něco říkáš, tak v tom problém nebyl no. Spíš naopak že chtěli. No ale
tak já myslím, že je to taky problém na tom peďáku, že tam nejsou žádný systematický
praxe, tam je ta samá, co je v tom minimu.
T: A vy jste měli praxi v rámci toho minima, že jste dělali ty ukázkové hodiny, ale
nechodili jste nikam do škol?
R: No to bylo právě v rámci toho minima na té didaktice, jsme si dělali takový
„microteaching“ se to jmenovalo. Čtvrt hodiny děláš nějakou aktivitu, jsme dělali různý
akce a jak různý lidi dělají různý věci. a natáčeli nás u toho, abychom se viděli a tak. To
bylo dobré, ale bylo to pro ty spolužáky. A pak ještě já nevím, nějak na hodiny, nějaká
praxe ve třídě, aby vám dali to minimum. Ale to jsem nedělala, protože pak už jsem šla
učit, takže jsem si říkala, že si to nechám uznat a už to nebudu řešit.
T: Myslíte, že v rámci toho minima by měly být nějaké klasické hodiny?
R: No, ony tam jsou v rámci té praxe, takže to většina lidí dělá si myslím.

T: Takže u vás to bylo dané tím, že jste nastoupila do školy?
R: To bylo tím dané no. Ale myslím si teda, jakože chápu, že to je „buzerace“, ale když
už učíte, tak vlastně tam nemáte toho druhého člověka, co se na to dívá, takže myslím že
by tam měl někdo být.
T: Že chybí ta zpětná vazba?
R: Právě no. Že by mi přišlo dobrý, aby tam aspoň byla ta zpětná vazba. My jsme se právě
s tou kamarádkou, co učila, tak ministerstvo školství dělá nějaký program, jmenuje se to
šablony nebo co, že si můžete s někým druhým udělat vzájemné intervize. Jakože chodíte
na hodinu té druhé a ona chodí na vaše a je to myslím, že je to z různých škol, aby to bylo
ještě mezi těmi školami. A máte za to i nějaké peníze, že je to takové motivující, jako
není to nějaké horentní ale v rámci toho vlastně jo.
T: Tohle se vám zdá jako dobrá cesta?
R: No mě přijde fakt super ten systém těch uvádějících učitelů. Že máte prostě nějaké ty,
no a asi záleží, jak se to pojme no...tak jako hrozně důležitý. Nějaký srovnání no.
Po prvním měsíci, a po třech měsících, a tak. Nějaké kontinuální partnerství.
T: Na tom gymnáziu fungovaly nějaké kontroly nebo náslechy od toho vedení?
R: No, měli jsme. Já jsem to zažila dvakrát. Jednou od vedení, ale to bylo úplně absurdní.
To byla prostě zástupkyně, která neuměla anglicky. Tak ta jediné, co mi řekla, jo měla jsi
to hezký, hezký aktivity. Tenhle je asi nejslabší, co a tenhle asi nejsilnější co. A pak tedy
říkala jednu dobrou věc, jakože já vždycky přijdu do té třídy, takže ona by teda déle
počkala, že by je nechala vyndat si ty věci, a tak se nějak nachystat. Já jsem říkala no tak
souhlasím, tak asi to dělám moc rychle, ale zase zároveň kdybych čekala, až si vyndají
věci, tak můžu čekat taky celou hodinu. Tak jako no. A pak jsem měla druhou, to vlastně
bylo možná lepší trošku. To jsem měla, to byla česká školní inspekce. A oni tam byli tedy
primárně kvůli tomu vedení, ne kvůli nám. Ale chtěli vidět nás a budou se nás ptát na to
vedení a tak. Ti vlastně byli skoro u všech na těch hodinách. Každý měl dostat nějakou
jednu hodinu, co tam byli. A tak ona tam tedy byla…dělali jsme takový legrační překlad,
tak ona úplně co to je. A já, že je to vtip a ona na mě, aha dobrý (smích). A tak to se mnou
docela rozebírala a říkala mi vlastně, že se jí to líbilo a říkala nějaké důvody proč, takže
to bylo dobrý, že by to taky říkat nemusela. Tak z toho jsem měla dobrý pocit. A pak se
mě právě ptala na to vedení té školy, a to bylo takové nepříjemné, jsem o tom moc
nechtěla sama mluvit. Takže tak no. Ale jinak se to moc neděje. Co jsem se tam byla
podívat teďka nějak na podzim a vlastně ten pán, co nastoupil za mě, tak ona ho hrozně
nesnáší ta šéfka té komise naší. No a říkala, že se mu teda šla podívat na tu hodinu, tak to

jo, je novej, tak to má nějaké opodstatnění, ale v podstatě nikomu z nás na hodině nikdy
nebyla.
T: Že jsou za tím nějaké jiné důvody?
R: Osobní důvody, což mi přijde dost jakože to ještě víc zdiskredituje ten systém.
T: Ještě bych se vás ráda zeptala, jestli byste byla schopná zformulovat, co by muselo
být jinak abyste tam třeba zůstala?
R: Tak myslím si, že jednak ten systém toho nějakého partnerství s těmi zkušenějšími
učiteli, i mezi těmi učiteli, že by to bylo nějak institucionalizovaný.
T: Takže by to nebylo jen o tom se s někým domluvit, ale bylo by to jasně dané?
R: No. Ono je to i nepříjemný se domlouvat, že teď mluvíte s někým, někdo jiný je
uražený nebo má dojem, co po mě tady chce. To myslím, že by bylo hodně dobré. Tak to
je jedna věc. Pak druhá věc, myslím, že by bylo dobré, že by rozhodně motivačně přispělo,
kdyby za to byly nějaké normální peníze. A neříkám jako 100 tisíc, ale nástupní plat 30
tisíc třeba. Bych to tak viděla. A pak každý rok navýšení, i třeba o nějakou „blbost“, ale
aby.
T: Aby to nebylo jako nyní v tabulkách až po několika letech?
R: Přesně. A pak si myslím třetí věc, ale to je opravdu taková trošku hloupost, ale že ta
organizace té práce, že myslím, že by bylo lepší, kdyby lidé, kteří jako… někdy
samozřejmě potřebujete jít hned po odučení domů, ale že by mi vlastně přišlo lepší ta
kontura, že vlastně všichni jsou v té práci a dělají si ty přípravy v té práci a pracují v té
práci než to, že pak člověk jde domů.
T: Jakože si tu práci nosí domů?
R: A tak se to „rozplizne“ a nejsou ty hranice mezi tou prací někde ve veřejném prostoru
a tím domovem. Takže to mi vlastně taky hodně vadilo, že jak jsem ještě dělala ten
doktorát, tak s tím se to ještě mísilo, že jsem vlastně byla pořád doma a pořád pracovala
a neměla jsem nikdy volný čas.
T: Že vám to zasahovalo do vašeho osobního času?
R: No. Že by se to takhle prostě rozdělilo no. A nedělala bych přípravy do jedné v noci,
ale bych si to dělala v práci, dodělala si to tam a to. Ale tam to bylo hrozně děsivé, že pak
všichni odešli domů.
T: A vy byste tam měla sedět sama?
R: Právě no. A pak jsem měla ještě, to je taková marginálie, ale měli jsme obří kabinet.
Že nás tam bylo asi deset, a jeden počítač pevný. Tak jako, měla jsem svůj notebook a asi

bych si mohla nějak vyprosit služební notebook, ale bylo to vlastně takové dost
nevyhovující a všichni se tam pořád bavili, nedalo se tam moc soustředit.
T: Takže i to prostředí na tu vaši individuální přípravu, aby tam každý měl nějaké
své místo, který by bylo adekvátní?
R: No. A vůbec celkově ten pocit, že jo jsme tady, teď tady pracujeme, a dobře jdeme na
oběd, tak se bavíme, nebo jo. A mě to bylo hrozně příjemný se s nimi bavit, ale pak jsem
neudělala nic no. Tak jsem chodila domů a dělala si to doma. Když kluk, se kterým
bydlím, byl v práci, tak jsem si tam doma něco dělala. Pak přišel a já jsem to furt neměla,
tak jsem to ještě dělala dál. Takže si myslím že i ta představa celkově, že prostě ta práce
jsou ty hodiny, kdy člověk učí a pak si někde ty přípravy člověk „šmidlí“ sám doma, že
to je dost nešťastné. Že by se to mělo takhle překlopit do toho uvažování jo, dopoledne
třeba učím nebo já nevím do tří nebo jak, a pak tady ještě jsem, třeba další tři hodiny
a dělám si ty přípravy. A pak jdu domů. A jasně, že jsou lidi, co mají malý děti nebo tak,
tak ti by mohli mít nějaký home office nebo něco.
T: Prostě aby to bylo nějak jasně dané?
R: Ano. To by mi přišlo dobré tohle no.
T: A uvažovala jste od té doby někdy o tom, že byste se k tomu vrátila za nějakých
okolností?
R: Uvažovala jsem o tom. Ale říkala jsem si, že prostě třeba já nevím za 20 let, jakože
prostě až budu starší a budu mít dojem že už taky třeba mám už nějaký zkušenosti a tak.
A určitě druhá věc je, když člověk chce dělat něco jinýho, tak to musí dělat teď. Pak už
nebude ta možnost, teď na všechny místa chtějí mladý lidi a chtějí lidi, který se nějak
utvářej. Takže teďka půjdu tohle dělat a pak třeba někdy.
T: Takže to úplně nezavrhujete?
R: Ne nezavrhuju, ale myslím že fakt za hodně dlouhou dobu.
T: A čemu jste se vůbec začala věnovat hned poté?
R: Něčemu úplně jinému no. Já teďka pracuji, jmenuje se to (název firmy) a je to
poradenství ... No tak tam. Teď jsem tam, od srpna tam jsem vlastně. Jsem skončila
v červnu a oni nabírali od srpna většinou teda.
T: A tam jste spokojená? Je to něco jiného?
R: No je to úplně jiný a přijde mi to jako fakt dobrá zkušenost. Ale tak on to nikdo nedělá
nijak dlouho. Je tam pár lidí, který jsou tam třeba 15 let ale většina lidí je tam třeba já
nevím 5 let. No on je to i takovej princip, že jsou tři stupně té hierarchie a když jste už
nahoře, tak pak už vlastně jste pořád v tom stupni.

T: Takže tam hraje roli ten kariérní vývoj?
R: Jo. Je to právě skvělé. Mi to přijde i tak že prostě během každého toho roku tě vlastně
tak jako mikropovýší nebo když všecko jde normálně, a pak máte zase trochu jinou
zodpovědnost, zase trochu jinou tu roli a tak. A tak se to jako nabaluje.
T: A tohle vám chybí i v tom školství obecně? Nějaký kariérní postup?
R: No mě kariérní řád přišel fakt super, potom mi nepřišlo dobrý, jak se to koncipovalo.
Ale ta myšlenka mi přišla skvělá a byla bych fakt ráda. No bohužel to úplně nedopadlo.
T: Napadá vás k tomuto tématu ještě něco, co jsme neprobraly?
R: Přemýšlím no. Potom mi, ale to už je taková koncepční záležitost, ale přišlo by mi fakt
dobré, kdybys měla, jak víc propojovat ty mezipředmětové vazby, jakože ono je to v těch
plánech, ale moc se to neděje, a přitom by to bylo hrozně snadný. Ale s těmi učiteli, že si
všichni jedou to svoje, mají teda vůli to dělat nějak dobře, ale vůbec není kapacita na
nějaké ty koordinace. Protože toho mají dost svého nebo je jim to úplně jedno už. A ono
se hodně nabízejí třeba s tou angličtinou a literaturou, já jsem se třeba snažila ptát, co
dělají v literatuře, ale tak nebylo to vůbec... No tak jsem vždycky říkala, no tohle jste
určitě dělali, tak to je tohle, ale jakože nevěděla jsem, co fakt dělali nebo mi něco jen
řekli. No ty referáty byly různé úrovně, jak jsem jim mohla věřit, že to fakt dělali, a tak.
To by mi přišlo taky hodně prospěšné. A co se mi extrémně líbilo, když to porovnám i teď
s tou svojí prací, tak se mi líbilo, že tam byli lidi hrozně různých věků. To mi přišlo super,
že jsem měla kolegy od 25 po 70 let, protože tady jsou všichni hrozně mladí a přijde mi,
že to hodně přispívá každému prostředí.
T: A teď mě ještě napadlo, a to jste vždy chtěla spíše na střední školu, nenapadlo vás
třeba jít ještě níž na základní školu?
R: No já jsem vlastně o tom moc nepřemýšlela, protože to minimum bylo jenom pro
střední školy, ale ano, to je dobrá otázka. Když jsem učila ten gympl, já jsem učila vyšší
gympl a já jsem vlastně myslela, že nemohu ten nižší gympl. Že je to prostě jen střední
školy, že mohu kvinta až oktáva. No a pak ten ředitel říkal ne, vždyť je to úplně jedno. Já
říkám aha, tak to bych, kdybych tam zůstala, tak jsem právě chtěla k těm menším, mně to
přišlo vlastně docela dost rozdíl, že jsem párkrát suplovala nějaké sekundány, a to bylo
skvělé, že všichni jsou hrozně nadšený a takový vděčný za každou hloupost.
T: Tím by to třeba bývalo mohlo být jiné?
R: No přišla mi dobrá tak jako oboje. Dělat to oboje. Tam jsou pak věci, které nemůžete
řešit, nebo můžete, ale musíte zvolit zase jiné prostředky pro ty menší. A že by mě asi
bavilo s nimi dělat ty globální témata nebo nějaká společenská témata a tak. Takže to

bych bývala byla ráda. To mě mrzí, že jsem nevěděla, ale zase možná bylo lepší teď mít
ty starší, a pak se teprve „rozplácnout“ do všech.
T: A setkáváte se teď v té své práci s nějakou formou učení? Nebo někde jinde něco
podobného?
R: Trochu ano, nebo jako teď jsem byla spíš ten žák, ale když vám někdo vysvětluje, co
máte dělat a teď pracujete, já nevím ve trojici nebo něco, a vždy musíte tomu druhému
vysvětlovat to zadání, a tak stává se mi, že třeba mi někdo něco vysvětlí nebo po mě něco
chce a já musím nějakým dalším lidem to vysvětlovat a koordinovat to nějak a tak. Takže
mi to přijde vlastně docela hezké no. Anebo když jste třeba u těch klientů, tak jim musíte
také vysvětlovat, proč po nich chcete tohle a tamto. A je to takový strukturovaný výklad
něčeho, že to je vlastně dost přenositelné. A někteří jsou fakt dobří a někteří moc ne no.
Jako z těch mých nadřízených myslím.

