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Rozhovor s Mgr. Jarmilou Vaníčkovou, učitelkou všeobecně vzdělávacích 

předmětů SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 

Můžete prosím stručně popsat svůj profesní příběh? Které momenty byly pro Vás důležité? 

Narodila jsem se ve Vsetíně v padesátých letech minulého století. Od dětství jsem byla vedena ke 

sportu a toto skutečně ovlivnilo celý můj život. Střední školu jsem absolvovala již s pedagogickým 

zaměřením, SPŠ Krnov, obor vychovatelství, specializace tělesná výchova. Život v domově mládeže 

a v pohraničním městě ovlivnil můj přístup k sociálnímu dění a především ve školství. Již od 15 ti 

let jsem absolvovala praktické pedagogické výstupy v dětských domovech, domovech se zvýšenou 

výchovnou péči a ve školních družinách. Poznávání jiných oblastí života mě ovlivnilo při výběru 

dalšího studia na VŠ. Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Brně jsem absolvovala v roce 1978, 

specializace Tělesná a branná výchova, protože jsem již sportovala na reprezentační úrovni a byla 

u začátku biatlonu v republice.  V této době jsem reprezentovala republiku dvou sportovních 

odvětví. Na fakultě - katedře tělesné výchovy jsem několik let učila, po té na SPŠ elektrotechnické 

v Brně. Dvě dcery se narodily v letech 1979 – 1983. V roce 1983 jsem následovala manžela, který 

výběrovým řízením vyhrál konkurz na oborníka Sellier Bellot ve Vlašimi a já nastoupila učit na SOU 

obuvnické ve Zruči nad Sázavou. Poznávala jsem nové prostředí, získávala jsem jiné zkušenosti a 

to i s každodenním dojížděním. Od roku 1988 učím na SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1, a to doposud. 

Co vás přivedlo k zájmu o kariérové poradenství? 

Psychologie a pedagogika mě zajímaly od patnácti let, odborná praxe i maturitní zkouška z těchto 

předmětů mě utvrdily, že se chci věnovat lidem a snažit se jim pomoci řešit různé psychické potíže 

či nešťastné životní situace. Studovat obor Psychologie jsem nemohla, protože jsem byla 

limitována neznalostí anglického jazyka, což bylo podmínkou přijetí na FF UK v Praze. Ve škole ve 

Vlašimi jsem byla oslovena, zda se nechci věnovat výchovnému poradenství, přijala jsem a začala 

absolvovat různé semináře či školení. Nakonec jsem v devadesátých letech vystudovala na katedře 

Psychologie FF UK v Praze obor PS se zaměřením na výchovné poradenství, společně s touto funkcí 

jsem několik let pracovala jako protidrogový preventista. Jedním ze stěžejních cílů práce VP byla 

účast na náboru nových žáků, příprava aktivit pro ně i rodiče, představení školy na veřejnosti, 

upoutání zájmu o naši školu a přirozenou cestou jsem vykonávala kariérové poradenství jako 

součást práce VP a nikdy jsem tyto dvě funkce nerozlišovala, protože se navzájem velmi ovlivňují. 

Jaká je Vaše zkušenost s poskytováním kariérového poradenství?  

Během pedagogické kariéry jsem získala dostatek zkušeností, které mě ovlivňovaly při působení na 

žáky a tím spojené vysvětlování, hledání, ovlivňování či navádění žáků na cestu, kterou by se 

v životě chtěli dát, či která je jim blízká. Jsem přesvědčena, že vzájemné ovlivňování a komunikace 

vedly ke správnému rozhodnutí dál studovat či pracovat nebo nezanechávat vzdělávání či změnit 
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obor, že žáci a jejich zákonní zástupci naslouchali a společně jsme hledali řešení. Zkušenosti 

z oblasti pedagogiky a psychologie i osobní přístup velmi ovlivnily mou práci výchovné poradkyně 

včetně kariérového poradenství.  

Jak se Vám dařilo rozvíjet aktivity v této oblasti na Vaší škole? Které z nich považujete za nejvíce 

důležité? 

Ve škole funguje velmi dobře spolupráce s odborným výcvikem i domem mládeže, kde jsou žáci 

ubytováni. Společně se podílíme na sportovních, společenských a humanitárních aktivitách pro 

veřejnost i pro vlastní školu. Od soutěží odborných dovedností až po ukázky na jednotlivých 

pracovištích, kdy žáci ZŠ jsou postupně zváni na jednotlivá pracoviště, kde si mohou vyzkoušet své 

schopnosti v gastronomii, v opravárenských činnostech, v zednických činnostech apod. Bývalí 

absolventi rádi přijíždějí zpět do své školy, hledají nové spolupracovníky, seznamují je s pracovními 

povinnostmi i životní realitou nebo studenti VŠ svou fakultu přibližují a představují maturantům. 

Bez společného působení kolegů, třídních učitelů či učitelů odborného výcviku by kariérové 

poradenství nemělo význam.  

Školu jsem se snažila co nejvíce přiblížit veřejnosti a především budoucím uchazečům o studium. 

Jako tělocvikářka jsem měla možnost propojit náborové aktivity se sportováním. Například Běh 

naděje, navazující na Běh Terryho Foxe, který jsme pořádali 25 let pro celý region a pro školy všech 

typů od MŠ až po SŠ. Na jeho organizaci se podíleli žáci a pedagogové na všech úsecích. Připravili 

jsme občerstvení – koláče, jednohubky, pitný režim, dále tratě a pohybově obratnostní hry, 

střelectví, lukostřelbu a jiné aktivity včetně exkurze po škole a pracovištích odborného výcviku. 

Celý den jsme provázeli jednotlivé běhy hudbou i ve spolupráci se ZUŠ. Účastníci nejen finanční 

podporou – sbírkou na boj proti rakovině, ale i svým pohybem udělali něco pro své zdraví a navíc 

se seznámili s činností a vzdělávacími obory, včetně prohlídky školy. V této činnosti vidím největší 

přínos, protože účast na BN byla až 600 – 800 přítomných. Další soutěží pro okres Benešov jsme 

organizovali Přespolní běh pro ZŠ a SŠ. Taktéž přijíždějí žáci z celého okresu k nám do školy, měli 

možnost si naši školu prohlídnout během soutěžení. Připraveny byly nabídkové bannery, nástěnky 

a nabídkové příručky o všech nabízených oborech. To byla moje doména a priorita. Mimo rozvoje 

pohybových schopností jsme apelovali i na sociální myšlení žáků, pomoc nemocným, postiženým, 

protože i klienti z RÚ Kladruby se našeho Běhu naděje zúčastňovali. Tyto sportovní a společensko 

humanitární akce veřejnost velmi vnímala a žáci z tak náročné akce měli dobrý pocit z dobře 

vykonané práce. 

Jak se Vám dařilo zapojit i kolegy/kolegyně? 

Vše vyplynulo vždy z dané situace a na řešení se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci. Bez 

vzájemné spolupráce všech kolegů a učitelů OV či vychovatelů, by veškerá moje snaha v 

kariérovém poradenství byla zbytečná.  
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Vnímáte rozdíl mezi žáky v minulosti a dnes? Jak se změnily jejich představy o světě práce a 

budoucím uplatnění? Čeho si na žácích nejvíce ceníte? 

Rozdíly žáků v minulosti a současnosti: na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Učila jsem 

deset let v socialismu, prožili jsme období sametové revoluce ve škole i po ní, rozvoj tržní 

ekonomiky, bouřlivá devadesátá léta, milénium a současnost. Učím děti mých žáků, tudy vede 

cesta porozumění, protože bývalí absolventi chtějí pro své děti stejnou kvalitu, přístup nejen 

vzdělávací, ale i výchovný takový, jaký měli oni v době svých studií na naší škole. To je velmi 

pozitivní a práce je tím usnadněna. Rozdílnost žáků je největší v odolnosti, především v psychické 

odolnosti. Převážně vyrůstají ve skleníkovém prostředí s malým pohybem v přírodě, pustí se jim 

pohádky, videa a do ruky velmi záhy děti dostávají mobilní telefony a tím je vše dáno. Jsou velmi 

ovlivněny kreslenými hrdiny jak pozitivně, tak negativně. Myslí si, že to je skutečný život a podle 

těchto vzorů vystupují a jednají, tohle se přenáší i na střední školu. Rodiče nemají čas, často ani 

chuť naslouchat svým dětem a prožívat s nimi každodenní radosti, neúspěchy či nejistotu. Často se 

setkáváme, že rodiče přicházejí do školy si vyřizovat účty s učitelem, vychovatelem, protože bylo 

jeho dítě kázeňsky řešeno, ale nenaslouchají důvody, příčiny, že jejich syn či dcera jsou ti, co 

ubližují, šikanují, či lžou a podvádějí. Charakterové a především morální vlastnosti dětí jsou často 

zkreslené, nejsou správně vedeny podle myšlenky – slušnost je nám dána (díky rodině), zdvořilosti 

se musíme učit. Na druhé straně jsou děti, které si se svým životem nevědí rady a nikdo je nevnímá, 

jakýkoliv problém se řeší medikamenty a návštěvou lékařů, mnohdy by stačilo vnímat a naslouchat 

svým dětem. Vidím i velký rozdíl v žácích přicházející z velkých škol, měst, na druhé straně z malých 

škol a vesnic. Jejich přístupem, zodpovědnou prací, v komunikaci, vzájemnou pomocí atd. Další 

velký rozdíl je v sociální sféře. Někteří žáci mají tolik peněz, že je to svádí si zahrát – sázet, 

automaty, kupovat drahé pití i alkohol. Žáků, kteří mají pouze na cestu tam i zpět je nemalé 

procento, jsou považováni za méněcenné, že nestojí za řeč a velmi často šikanovaní kvůli oblečení 

a celkově chudobě. Najít ty správné vlastnosti, vysvětlit, co je dáno naší společnosti, co se smí či 

ne, kde sahají hranice, kam mohou zajít, to by měli žáci znát již ze ZŠ, ale velmi často se s těmito 

problémy potýkáme na střední škole, kde je jiné prostředí než na základní škole, konkurence, 

srovnávání, přirovnávání atd.  Zde je velmi obtížná práce VP společně s třídními učiteli srovnat do 

stejného podvědomí zásady společného soužití a hlavně osobní zodpovědnosti za vše co sami 

udělají, jak přijmout trest i pochvalu. Na žácích si cením bezprostřednost, otevřenost, velmi často 

upřímnost, pracovitost, snaha pomoci slabšímu, ale také i to, že sami přijdou a žádají o spolupráci, 

o pomoc, že neví kudy kam, ale přijdou se pochlubit i se svými úspěchy. Sledujeme mnohé 

absolventy, kteří se k nám vrací, seznamují nás se svými úspěchy v zaměstnání či životě, formou 

rozhovorů a přednášek přibližují žákům posledních ročníků život po škole. 

Jak se změnil přístup pedagogů k přípravě žáků na současný trh práce? 

Přístup pedagogických pracovníků k současnému trhu práce: vzhledem k tomu, že učím na 

odborné škole, kde kolegyně mají vystudovanou inženýrskou ekonomii, kterou ve všech třídách 

odborně a aktuálně vyučují, mají nejen všichni žáci, ale i kolegové přehled o situaci na trhu práce, 
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navíc nás oslovují instituce o spolupráci, takže v naší škole je povědomost o situaci na trhu práce 

aktuální a přehledná, s těmito informacemi systematicky pracujeme. Nemusíme měnit přístup 

speciálně, ale ke změnám ve společnosti a tudíž i našemu přístupu dochází přirozenou formou. 

Co byste chtěla na základě vlastní zkušenosti předat svému nástupci? Co myslíte, že je 

nejdůležitější, aby věděl a znal, aby on sám i škola pomáhala dětem k uplatnění na trhu 

práce/spokojenému životu? 

Co bych chtěla předat svému nástupci? Na jedné straně jednoduchá odpověď, na druhé velmi 

komplikovaná. Aby můj nástupce vnímal z celého svého bytí stejně problematiku středoškolské 

mládeže jako já, aby v trendu, který tato škola v systému výchovného a kariérového poradenství 

nastolila, pokračoval nadále, protože je na vysoké úrovni. Ale především, aby byl velmi lidský, 

vnímavý, tolerantní, aby naslouchal všem kolem sebe, vstřícný, odolný vůči agresi společnosti, dětí 

i zákonných zástupců, aby se dokázal postavit i proti jiným názorům ve škole, když ví, že jeho 

myšlenka, nápad či čin je průkopnický, jiný, důležitý a správný pro rozvoj toho jednotlivého žáka či 

systému. Aby neustále pracoval na osobním profesním rozvoji, aby neustrnul či neusnul na 

vavřínech, aby jej pořád něco pohánělo dále k tomu, aby připravil mladé lidi ke vstupu do 

pracovního i lidského života, aby si uvědomili, že neúspěch či nezdar neznamená konec jejich 

kariéry či životního cíle, ale že je může negativní zkušenost odrazit k dalším snahám si splnit své 

sny, trochu ideální, ale tohle byl můj cíl, připravit mladé lidi na život v lidské džungli naší 

společnosti. 

Děkuji Vám za rozhovor, za Vaší otevřenost, za sdílení Vašeho profesního příběhu i osobního 

přístupu. Věřím, že Vaše zkušenosti budou inspirací všem, kteří se v budoucnu budou ve školách 

kariérovému poradenství věnovat. 

Alice Müllerová 
metodička KA8 – Kariérové poradenství 
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