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Konzultace !áka s'u"itelem  
nad !ákov$m textem
O N D - E J  H AU S E N B L A S

V#minul$ch textech o#pisatelství jsme se n"kolikrát dotkli tématu konzultace. V#rozhovoru 
s#Katkou Sládkovou jsme zblízka vid"li, jak m%(e vypadat konzultace mezi (áky i#jak m%(e 
paní u!itelka za'izovat, aby d"ti m"ly p'íle(itost konzultovat se spolu(áky podle pot'eby.

Vzhledem k'tomu, jak individuáln( u'ka!dého dít(te probí-
há proces psaní, má konzultace s'u"itelem zásadní v$znam 
pro !ákovo u"ení. U"itel sice m)!e do v$uky pisatelství za-
#azovat minilekce, kter$mi reaguje na zji&t(né pot#eby !ák), 
ty ale jednotliví !áci vyt(!í rozmanit(, podle toho, jak$mi 
jsou práv( autory a'kde se sv$m pisatelstvím momentáln( 
jsou. Konzultace p#edstavuje maximáln( individualizovanou 
a'p#esn( zacílenou formu podpory ka!dému !ákovi, která ho 
m)!e ve velmi krátkém "ase posunout v' jeho u"ení notn( 
kup#edu. Navíc buduje mezi !ákem a'u"itelem d)v(ru a'dít(ti 
hmatateln( potvrzuje, !e je pro svého u"itele d)le!ité a'!e stej-
n( d)le!ité je i'to, co !ák produkuje, o'co se pokou&í. Konzulta-
ce m)!e v$razn( p#isp(t k'tomu, !e dít( za!ije úsp(ch, jen! by 
mu jinak unikl. A'zejména pro d(ti s'men&í sebed)v(rou nebo 
pro d(ti, které u! mnohokrát viditeln( neusp(ly, to m)!e b$t 
klí"ov$ zá!itek, jen! ovlivní jejich vztah k'pisatelství a'k'u"ení 
v)bec. Na&e zku&enosti slibn(, a'mo!ná na první pohled p#e-
kvapiv(, ukazují na to, !e práv( pisatelství je terén, kter$ dává 
&anci úpln( ka!dému dít(ti, pokud u"itel ví, jak na to.

U"itelé, kte#í zavedli ve své t#íd( dílny psaní, stojí tedy p#ed 
úkolem, jak rozvinout dovednost vést individuální krátké, 
ale ú"inné konzultace s'pí&ícími !áky. Konzultovat d(tské 
pisatelské pokusy jsme se obvykle jako pedagogové ne-
u"ili. Domácí zku&enosti máme také spí&e #ídké, podívej-
me se tedy, co radí vít(zka sv(tové Global Teacher Prize 
2015, u"itelka Nancie Atwellová, která od osmdesát$ch 
let, vlastn( cel$ sv)j profesní !ivot, vytrvale vylep&uje 
metodiku dílny psaní a'dílny "tení se !áky druhého stup-
n( a'pí&e o'tom. Dopodrobna lí"í své zku&enosti a'nabízí 
metodické rady v'ji! t#ikrát vydané, poka!dé aktualizované 
knize In the Middle.

Pisatel se b(hem v&ech fází postupu psaní rozhoduje o'mno-
ha v(cech'– zva!uje nejen své téma, ale také zám(r a'adresá-
ta, váhá mezi mo!nostmi v(cného obsahu i'mezi variantami 
vyjád#ení. I'zku&en$ pisatel si pot#ebuje o'sv$ch úvahách po-
hovo#it, aby se mu v' mysli vyno#ilo to nejlep&í rozhodnutí 
a'#e&ení. Mén( zku&en$ pisatel "asto pot#ebuje opravdu po-
radit'– i'kdy! u"itel se obvykle dr!í zp(t a'stále myslí na to, 
jak podat !ákovi spí&e jen dopomoc k'tomu, aby na&el #e&ení 
sám. A'n(kdy !ák pot#ebuje pouze dodat sebed)v(ru.

Co v+konzultaci se 'ákem nad jeho psaním 
sledujeme?

	� Hovo&íme jednak o+obsahu, jednak o+pisatelském &e-
mesle. Pom)!eme !ákovi tím, !e pojmenujeme problém, 
kter$ v'okam!iku jeho psaní vidíme my nebo on sám. Vi-
díme nap#íklad, !e text vyznívá doztracena, jako by ho 
autor opustil d#ív, ne! ho dopsal. Cht(lo by to záv(r.

	� Pokou%íme se dojít se 'ákem k+&e%ení. Nap#íklad: Které 
z'nápad) a'my&lenek, co tu má&, pova!uje& za to nejd)-
le!it(j&í? Mohl by ses k'n(které na konci vrátit? Co by asi 
"tená# cht(l od tebe sly&et na záv(r?

	� Zárove* v!dy rozpoznáváme, kde jsou v+ textu 'áka 
prvky úsp!%né. M)!eme mu p#e"íst nahlas jeho v(tu, 
která krásn( zní'– má spád a'dob#e zd)raz*uje v$znamy. 
Nebo uká!eme místo, kde p#esn( vystihl, jaké n(co je. 
Dáme najevo, !e si takového místa ceníme. Je to d)kaz, 
!e doká!e vyjád#it svou my&lenku nebo nazvat v(ci p)so-
biv( nebo ú"inn(.

	� Pomáháme 'ákovi rozvrhnout si plán tvorby jeho 
textu'– co d(lat nejprve, co pak, kdy se vracet atd. Po-
stupn( u"íme !áka strategiím pro psaní nahrubo "ili 
konceptu'– kolik má dní na to, aby rozpracoval sv)j zá-
m(r a' téma, ne! ho bude konzultovat s' námi nebo se 
spolu!ákem, jak detailn( má rozepisovat první ná"rt své-
ho textu, jak si vyzna"it, kde mu n(co schází, "ím se te/ 
nechce zdr!ovat, ale k'"emu se je&t( hodlá vrátit.

	� Navrhujeme 'ákovi varianty vyjád#ení a'pozd(ji si od 
n(j n!kolik variant vy'ádáme, aby dokázal upravovat 
rozepsan$ text. Pomáháme mu, aby v(d(l, jaké to je, kdy! 
doká!e dotáhnout své psaní do stavu, kdy #ekne „tohle je 
hotov$ a'dobr$ text“.

*ím se p&i konzultování se sv#mi 'áky+– 
pisateli+– b!hem psaní &ídit?

1. Hlídej si "as. Pamatuj, !e má& na starost ka!dého z'!ák) 
ve t#íd('– sna! se konzultovat b(hem dílny psaní s'co nej-
více !áky.
Nancie Atwellová #íká, !e b(hem t#icetiminutového "asu 
pro svobodné psaní se setká p#ibli!n( s'deseti !áky. Radí, 
!e k'tomu, aby práce vy&la "asov(, je velmi v$hodné za"ít 
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spolu se !áky "tením a'psaním básní. B(hem zá#í a'#íjna 
v'6. t#íd(, kdy! konzultuje v'ka!dé hodin(, se postupn( 
setká s'ka!d$m !ákem a'v&echny osobn( lépe pozná. To 
je pro dal&í konzultace hodn( v$znamné, pomáhá to u"i-
teli lépe porozum(t tomu, o" !ák v'textu usiluje.

2. Je d)le!ité vybudovat si ve spole"né "ásti v$uky slovník 
pro sdílení: nau"it se r)zn$m v$raz)m i'cel$m obrat)m, 
které pak urychlují dorozum(ní p#i konzultaci, nap#í-
klad: „Sly&ím, ale nevidím.“ (tzn. pí&e& slova, za kter$mi 
není vid(t ta "i ona v(c, barva, pohyb atp.); „Zdá se mi, 
!e pí&e& o'písku, a'ne o'zrní"ku.“ (tzn. bere& to moc v&e-
obecn(, tak!e se mi nevyno#í obraz ur"ité jednotlivé 
v(ci); „Tvoje odstavce jako by &kytaly.“ (tzn. odstavce 
nenavazují jeden na druh$, ale berou novou my&lenku 
jen namátkou).

3. Ke spole"nému probírání v$tvoru jednotlivého !áka si ve 
t#íd( vybíráme jen krátké úryvky z'jeho textu. Celé dlou-
hé pasá!e si bereme k' pro"tení dom)' – jinak bychom 
nestihli b(hem v$uky konzultovat s'pot#ebn$m po"tem 
!ák). Své dlouhé koncepty d(ti u"iteli p#edkládají s'p#i-
lepen$m lístkem, na kter$ zapsaly svou prosbu'– na co 
konkrétního v' jejich textech se má u"itel doma podívat 
(t#eba na d(lení do odstavc), nebo „pot#ebuju pomoct 
s'koncem“).

4. Konzultaci vedeme docela d$v!rn!, osobn!' – sedí-
me blízko sebe, vidíme si do tvá#e i'do papíru, &pitáme 
a'!ádáme, aby i'!ák &pital (nejen kv)li ru&ení druh$ch, ale 
také kv)li atmosfé#e d)v(rnosti práce s'textem).

5. Po"ítáme s' tím, !e pisatelství se vyvíjí pomalu. Ne-
dáme se odradit tím, !e na&e snaha ob"as nep#inese 
v' psaní !ák) v)bec !ádn$ efekt' – !e nap#íklad jejich 
vyjád#ení nevyvolává p#edstavivost nebo !e postavy 
sice mají jména, ale neví se, kdo ke komu a' jak pat#í; 
anebo je v' textu jen popis, zatímco my&lenky i' emo-
ce scházejí; anebo po dobrém za"átku p#ichází nudné 
pokra"ování atp.
Do !áka toti! jen postupn( a' pomalu vstupuje to, 
"emu se s' námi t#ída u"ila spole"n(, "emu jsme d(ti 
u"ili v' minilekcích nebo s' "ím jsme jim pomáhali p#i 
konzultacích. Kdy! n(jak$ princip nebo postup psaní 
u'!áka nefunguje, neznamená to víc ne! jen to, !e do-
sud nefunguje. 2ák musí v(d(t, !e to nikdo nepova!u-
je za selhání, ani !ákovo, ani u"itelovo.

6. Kdy! chceme !ákovi ukázat n!jaké &e%ení k'problému 
v'jeho textu, po!ádáme ho o'dovolení: „M)!u ti to na-
psat do tvého draftu, abych ukázal, co mám na mysli?“ 
2ák nikdy ne#ekne ne. Pokud jste porozum(li !ákovu 
zám(ru a'máte dobr$ nápad, jak mu pomoci jej reali-
zovat, klidn( #ekn(te: „Dovol, abych ti ukázal jak na to.“ 
A'pak se zeptáme: „Je to ono, hodí se to k'tomu, o'co ti 
jde?“ a'dáváme najevo, !e ná& návrh nemusí b$t ani nej-
lep&í, ani povinn$.

7. V&ímáme si siln#ch míst a+postup$ v'!ákov( psaní. V$-
sti!n( pojmenujeme to, co d(lá z'jeho psaní dobr$ text: 
„Ta první v(ta mi jasn( ukázala, jak$ na to má& názor.“, 

„Vybírá& slova, díky kter$m docela vidím p#ed o"ima to, 
o'"em pí&e&.“, „To, jak jsi napsala konec, m( nutí k'dal&ímu 
p#em$&lení!“ nebo „To, jaká vybírá& slovesa, p)sobí do-
jmem, jako by se to d(lo zrovna p#ed o"ima.“.

8. Nebojte se #íct v(ci p#ímo, ale #ekn(te to dost ur"it!+– 
speci(cky: „Tady jsem se ztratil.“ nebo „U'téhle pasá!e je 
pro m( t(!ké udr!et pozornost.“. A0 !ák ví, co se vám ne-
zdá. Jen tak bude v(d(t, na "em má víc zapracovat, a'ne-
bude jenom otráven$, !e „jí se to zase nelíbilo“.

9. M(jme trp!livost sami se sebou i' s' !áky. Psaní je 
dlouhodobá zále!itost. Proto pí&eme po#ád, cel$ rok, 
aby ka!d$ !ák dostal hodn( p#íle!itostí k' u"ení, aby 
za!il dost minilekcí a'vlastních pokus), a'taky aby mohl 
reagovat na to, co mu o'jeho psaní #íkáme my i'spolu!áci.

Pro ú"innost na&ich konzultací je podle Nancie Atwellové 
dobré, kdy! od své t#ídy po n(jakém "ase (pokud mo!no 
ka!d$ rok) zjistíme, co d(tem samotn$m p#ipadá v'konzulta-
ci nad textem p#ínosné. Mo!ná nám napí&ou:
	� kdy( mi to pom'(e vylep&it psaní,
	� kdy( mi u!itel nebo spolu(ák $eknou, co tam mám dobrého 

a%co bych m"l zlep&it,
	� kdy( mi $eknou, !emu v%tom nerozum"jí a%taky o%!em by se 

cht"li do!íst víc,
	� kdy( mi $eknou n"co hodn" jasn", tak(e m" to nezmate.

Bude dobré, kdy! jejich vzkazu d)kladn( porozumíme: Co to 
!ák opravdu pot#ebuje? Co jsem mu #íkal v'konzultaci tako-
vého, !e mu to tak zjevn( pomohlo vylep&it psaní?

Na které prvky v+'ákov! psaní máme p&i 
konzultování reagovat+– a+jak?

Málo informací: „K'tomu, o'"em chce& psát, podává& zatím 
málo informací.“

,tená# pot#ebuje informace docela ur"ité, které k' "emusi 
poukazují a'pomáhají mu n(co pochopit, dávají p#íklad, p#e-
sv(d"ují ho, jsou pro n(j v$zvou a'podn(tem, pomáhají mu 
utvo#it si p#edstavu'– vná&ejí do psaní !ivot.

Nesly%ím tv$j hlas: „I'kdy! pí&e& ich-formou, nevidím, !e jsi 
tam práv( ty.“

V'textu nezaznívá tvoje osobnost, není cítit, !e nám to pí&e& 
práv( ty. Jako bys n(co svého p#ed námi schovával, i'kdy! 
vypráví& nebo vysv(tluje& jako „já“. Pro "tená#e je pak t(!ké 
se taky zapojit, kdy! vlastn( necítí, kdo s'ním „mluví“.

Podavatel jako by se z'textu vytrácel. N(kdy se to dá napra-
vit tím, !e !ák p#idá také své vlastní my&lenky nebo pocity: 
„Kde jsi v' tomhle p#íb(hu / v' téhle situaci ty sama? Je tu 
n(kde tvoje vlastní zku&enost, tvé re1exe, co to znamenalo 
pro tebe? Nabídni "tená#ovi n(koho, s'k$m spole"n( m)!e 
v'tom tvém vypráv(ní pob$vat.“
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Mnoho haraburdí: „Musím se prodírat spoustou nepot#eb-
n$ch informací a'podrobností.“

Dobré psaní doká!e v(c vystihnout p#esn$m zásahem'– po-
jmenovat ji v$sti!n$m slovem bez dal&ích p#íkras. Pí&e-li !ák 
nap#íklad o'jisté p#í&e#e, nemusí to sd(lovat dvojmo: hrozná 
p#í&era. P#í&era je v!dycky hrozná. Je tedy mo!né doporu"it: 
„O#ezej to vyjád#ení na kost. A'p#em$&lej, kdy tvé up#es*o-
vání je pot#eba, a'kdy není. ,tená# "asto v)bec nepot#ebu-
je, abys v&e dál popisoval dopodrobna, kdy! to pojmenuje& 
v$sti!n$m slovem. Nechej mu taky místo pro jeho vlastní 
p#edstavivost.“

Bere% to moc ze%iroka. „Jako bys psala o'v&em listí v' lese, 
a'ne o'zbarvení jednoho krásného javorového listu.“

V'tom p#ípad( je psaní ploché. ,tená# pot#ebuje "íst o'ur"ité 
v(ci, ur"ité zku&enosti a'zá!itku, o'docela ur"itém pohledu 
na ur"itou v(c. Atwellová uvádí následující p#íklad !ákova 
plochého vyjád#ení: „Kdy! hrajeme hokej, je to ohromná 
legrace.“ Nedozv(d(li jsme se bohu!el nic jiného ne! obec-
né tvrzení. Nevíme, co je tam vlastn( legra"ního, pro" je to 
legra"ní ani pro koho…

Záv!r neuzavírá: „Nevidím, !e by se v' záv(ru tvé my&lení 
opravdu uzavíralo. Nep)sobí dojmem, !e je to dota!ené do 
konce. To, co pí&e&, by m(lo zaklapnout.“

Je dobré si zkusit napsat n(kolik verzí záv(ru na extra papír 
a'následn( z'nich vybrat ten, jen! nejp#esn(ji vyjad#uje v$-
znam, kter$ m(l autor na mysli cel$m sv$m textem. „Mo!ná 
by se v'záv(ru m(lo objevit, co si o'v(ci myslí& ty nebo jak$ 
byl tv)j vlastní zá!itek. Nenecháváme záv(r prost( utnout 
na&e vypráv(ní, a'dost.“

Za"átek neza"íná: „To, co "tu tady na za"átku, m( ke "te-
ní moc nezve. Schází tu informace, která by vzbudila mou 
zv(davost. Nemusí& v&ecky údaje vysypat hned na za"átku. 
,tená#i by m(la v'hlav( vytanout spí&e otázka'– a'ty mu pak 
na ni bude& v'textu odpovídat.“

Pisatel nemusí psát v&e, co o'v(ci ví, hned na papír, kde text 
tvo#í. Je dobré, kdy! si poznamenává d)le!ité v(ci nejprve 
vedle, na extra papír'– jaksi „mimo kameru“. Teprve pozd(ji 
vybere, které z'informací "tená# opravdu pot#ebuje. 2áci "as-
to odbo"ují, zab#ednou do sv$ch pocit) nebo naopak uvíz-
nou v'mno!ství v(cn$ch podrobností, je! nepat#í k'zám(ru 
tohoto jejich psaní.

Film v+hlav!: „Kdy! "tu tvoje psaní, nepromítá se mi v'hla-
v( .lm. Málo v(ci ukazuje&, jenom o'nich mluví&. Kdy! chce& 
psát o'zoufalém volání o'pomoc, "tená# nic neusly&í, jestli-
!e napí&e& ‚Zoufale volal o'pomoc‘. Ale bude mít p#edstavu, 
kdy! napí&e&, !e k#i"el: ,Pro boha !ivého, nenechávejte m( 
tu!‘ Nejvíc ale pou!íváme zrak, a'proto má psaní ukazovat, 

co bychom na!ivo p#ímo vid(li. Nepi&: ‚M(li v' kotci krásné 
zví#átko,‘ proto!e v'mé mysli tak vidím jenom jakousi bed-
nu a'uvnit# pohybující se n(jak$ men&í neur"it$ tvar. Napi&: 
‚V'sen( bylo zachumlané hn(do-bílo-"erné mor"átko s'r)!icí 
chlup) na hlav(.‘ Pak m)!u okam!it( #íct, co vidím, a'hned 
se mi to líbí.“

Nedá se to "íst: „Nemám na mysli ne"itelnost písma, ale 
fakt, !e nevím, co vlastn( má& na mysli. Nevím kudy kam, 
nevím, co k'"emu pat#í a'pro" to tu je. Nem)!u se dobrat, co 
z'"eho plyne.“

,tená#i cht(jí "íst, a' ne se vyptávat autora, jak mají "emu 
rozum(t. Text pot#ebuje n(jak uspo#ádat. Pot#ebujeme se 
vyznat v' tom, kde, kdy a' jak se n(co stalo, kdo tam s' k$m 
byl atp.

Moc oby"ejná nebo zbyte"ná slova: „Dává& v(cem názvy 
docela oby"ejné, a'navíc mnohé takové slovo m)!e zname-
nat více v(cí. Kdy! lovec zamí#il na zví#e, nevidíme !ádného 
tygra. Kdy! napí&e& ‚nesly&el jsem ho kv)li v(tru‘, nesly&íme 
vich#ici ani severák. A' jinde p#idává& slova navíc, i' kdy! u! 
jsi #ekl, o' co &lo: ‚Sténala bolestí a' nemohla vyndat nohu 
z'ly!a#ského vázání.‘ Víme, !e v'téhle situaci jist( sténala bo-
lestí, jinak by asi nesténala. A'kdy! to bylo na sjezdovce, bylo 
vázání dozajista ly!a#ské.“

Nevíme kdo: „Dob#e se nám p#i "tení p#edstavuje daná si-
tuace, kdy! víme, kdo nebo co n(co ud(lal, zp)sobil, neu-
d(lal atp. Kdy! pí&e&, !e ‚najednou se naho#e rozbilo okno 
a'st#epy lítaly‘, chceme v(d(t, jestli okno n(kdo rozbil, nebo 
do n(j pra&til vítr. Mo!ná to v(d(t nemusíme, ale pomáhá 
nám, kdy! tam ty aktéry máme.“

Stejn( tak je pro nás mrtvé vyjád#ení „po ob(d( byla vyhlá-
&ena sout(!…“. Zní toti! jako ú#ední vyhlá&ka, její! autor prá-
v( necht(l b$t znám.

Slovesa v'"inném tvaru (v'minulém "ase kon"í na -l, -la, -lo, -li, 
-ly) podporují dynami"nost textu'– jako bychom se zrovna 
dívali, jak zmi*ovaná akce probíhá.

Postup) a' zásad pro rozvoj pisatelství !ák) je jist( známo 
mnoho i'mezi "esk$mi u"iteli. V'projektu Pomáháme %ko-
lám k+úsp!chu realizují n(kte#í dílny psaní s'd(tmi na prv-
ním i'druhém stupni u! n(kolik let a'své zku&enosti i'nové 
nápady sdílejí s'dal&ími zájemci v'rámci kolegiální spoluprá-
ce. Roz&i#ujeme obzor také o' psaní v(cné "ili informativní, 
a' to nejen v' hodinách "e&tiny, ale i' v' naukov$ch p#edm(-
tech. I'tam ov&em !ák pot#ebuje konzultace s'u"itelem "i se 
spolu!ákem, proto!e ka!dé psaní je prost#edkem i'projevem 
individuálního my&lení a'také u"ení. V'projektu P%Ú chceme 
rozvíjet u"ení ka!dého !áka. Spole"né ov(#ování ú"innosti 
pisatelsk$ch konzultací dává nám i'd(tem p#íle!itost nachá-
zet nové p#ínosné postupy ve v$uce i'u"ení.
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Co se t$"e zdatnosti v'konzultacích nad texty, zásadn( po-
máhá, kdy! je vyu"ující sám také pisatelem. Nemusí b$t vy-
nikajícím autorem'– nobelistou. Ale stejn( jako u'ka!dé jiné 
dovednosti se za"ínající autor'– !ák'– pot#ebuje u"it od n(-
koho, kdo mu m)!e ukázat jak na to. Proto se na setkáních 
u"itel) v'projektu Pomáháme &kolám k'úsp(chu v(nujeme 

i' vlastnímu psaní, autorskému "tení, konzultacím. Krom( 
toho, !e se z'nás stávají dovedn(j&í auto#i, se navíc lépe po-
známe, co! nemalou m(rou p#ispívá k'p#átelské atmosfé#e. 
Stejn( tak je tomu i' ve t#ídách, kde d(ti mohou svobodn( 
psát, podporují se navzájem a'cítí plnou a'ú"innou podporu 
ze strany u"itele i'spolu!ák).

PhDr. Ond&ej Hausenblas, katedra literatury PedF UK Praha, "len odborného t$mu projektu 
Pomáháme &kolám k'úsp(chu podporovaného Nadací The Kellner Family Foundation, 
lektor kritického my&lení

Ekonomii vysv(tluji pomocí rohlíku
M A R K É TA  P O P E L Á - O VÁ

Dagmar Grauová je u!itelka na u!ili&ti a#také b$valá inspektorka *eské &kolní inspekce. 
O#vzd"lávání na st'edních odborn$ch u!ili&tích v#!eské spole!nosti existuje mnoho m$t%, 
a#i#proto se Dagmar stala hostem jedné z#nejnov"j&ích epizod podcastu Hovory z#kabinetu. 
Díky sv$m pedagogick$m zku&enostem m%(e mnohé z#m$t% úsp"&n" vyvracet. S#jak$mi 
studenty a#(áky se na „u!+áku“ m%(eme potkat? Které vyu!ovací metody podle Dagmar  
p'i práci se#(áky fungují? A#co (e je to vlastn" s#t"mi rohlíky v#nadpise?

„Mrzí m(, !e krom( kucha#) nevidím ve ve#ejném prostoru 
!ádnou propagaci dal&ích #emesel,“ #íká na za"átku rozhovo-
ru Dagmar Grauová. Profese kucha#e je "asto medializována 
nap#íklad v'televizních show, ale je t(!ké n(co podobného 
najít i'pro ostatní povolání, kter$m se "lov(k m)!e na u"ili&ti 
vyu"it.

„+emeslo u'nás není propagováno jako n(co, s'"ím by "lov(k 
mohl spojit svou budoucnost,“ vysv(tluje sv)j postoj. Dle 
jejích slov je to i' jeden z' d)vod), pro" „u"*áky“ nemají tu 
nejlep&í pov(st. „Mám pocit, !e manuální práce u'nás je ka-
tegorie druhá. Nejsem zastánce toho, aby ,esko bylo jedna 
velká montovna, ale m(li bychom na &kolách lépe pracovat 
s'volbou povolání.“

Objevují se pak p#esv(d"ení, !e „kdy! nejde& na ‚gympl‘, jsi 
druho#ad$, kdy! nemá& maturitu, jsi druho#ad$ zrovna tak“. 
„2áci si takov$ pohled na sebe nesou u! ze základní &koly, 
proto!e na n( tímto zp)sobem bylo nahlí!eno v'komunit(, 
ve které si pohybovali.“

S'u"ili&ti je také spojeno mnoho dal&ích m$t), z'nich! n(kte-
ré Dagmar b(hem rozhovoru sama vyjmenovává: „2e tam 
chodí jen hloupé d(ti, ne tolik ambiciózní d(ti a'd(ti z'mén( 

podn(tného socioekonomického prost#edí.“ Je ale d)le!ité 
v(d(t, !e tento popis se m)!e t$kat jen n(kter$ch z' nich: 
„N(kte#í si opravdu myslí, !e &kolu k'!ivotu nepot#ebují. Jiní 
jsou ale hodn( motivovaní, cht(jí si dod(lat maturitu a'n(-
kte#í uva!ují o'vysoké &kole. M(la jsem dost student), kte#í 
se o'u"ení opravdu za"ali starat a'za"ali d(lat práci navíc.“

Co mi ve %kole funguje?

Jednou z'metod, které Dagmar p#i práci se'!áky ráda vyu!í-
vá, jsou gradované úlohy. Tedy typy úloh, u'kter$ch vytvo#íte 
n(kolik úrovní obtí!nosti, a'!áci si sami mohou vybrat, kte-
rou cht(jí splnit. „Zpo"átku to v)bec nefungovalo,“ vzpomí-
ná Dagmar, ale zárove* dodává, !e je to v(c, u'které se "lov(-
ku vyplatí mít dostatek trp(livosti. „Kdy! je tvo#ím, za"ínám 
u'tvorby nejt(!&í úrovn( a'poté ubírám na náro"nosti.“ Tím 
se proces p#ípravy o'n(co zleh"í.

Se'!áky také pracuje na tzv. pro.lech, které si mohou zalo-
!it do desek a't#eba pou!ít p#i pohovoru na pracovní místo. 
„Poprosila jsem v&echny své !áky, aby do svého portfolia 
zpracovali sv)j pro.l. Mohou v' n(m popsat, v' "em jsou 
dob#í, "eho si na sob( cení nebo v' "em pot#ebují pod-
poru. A' nosí mi opravdu povedené práce,“ neskr$vá svou 
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