
 

Ing. Eva Pazderková: „ 

V mých hodinách mohou studenti očekávat empatii a přátelský přístup.“ 

 

1. Co na stavebce učíš? 

Stavební provoz, stavební ekonomiku, konstrukční cvičení, technické kreslení a stavitelství. 

2. Jaká byla tvoje cesta k povolání učitele? 

Byla to jedna velká náhoda i důkaz toho, že když si něco přejete, tak se to může splnit. Můj 

zaměstnavatel, u kterého jsem pracovala v nabídkové a realizační přípravě staveb, zrušil stavební 

činnost a má pracovní pozice zanikla. Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré a já začala ještě 

více přemýšlet nad tím, že bych se dala na profesní dráhu učitele. O tom, že bych učila, jsem 

přemýšlela už i při studiu na vysoké škole, protože jsem ráda doučovala spolužáky i kamarády 

z nižších ročníků, kteří na stavebce ještě studovali. A teď zpět k té náhodě – doprovázela jsem 

neteř na den otevřených dveří, potkala zde své bývalé učitele, slovo dalo slovo a od dalšího 

školního roku jsem nastupovala jako učitelka odborných předmětů. 

3. Vzpomeň si na okamžik, kdy ses rozhodla jít na stavebku a učit. Co se ti vybavuje? Co tě k tomu 

vedlo? 

Vybavuje se mi šimrání v břiše z představy, jakou odpovědnost vůči žákům budu mít. 

Zodpovědnost ve smyslu předat jim co nejvíce ze svých znalostí a zkušeností tím pro ně nejlepším 

způsobem. 

4. Co tě na práci učitele baví? 

Pestrost, učit není opravdu žádná nuda. 

5. Co můžou studenti očekávat na tvých hodinách? 

Empatii a přátelský přístup. 

6. Čemu se věnuješ ve volném čase? 

Volného času příliš nemám, protože většinu ho věnuji své dceři. Na co si ale čas udělám, jsou 

naše včely. Včelaření je mým koníčkem, není nic krásnějšího než na jaře pozorovat rozvíjející se 

včelstvo. Naštěstí se dcera včel nebojí a pomalu začíná včelařit se mnou. Obávám se ale, že její 

nebojácnost pomine s prvním žihadlem. :) 

 


