
Ing. Jan Matějka: „Učit o stavařině mě baví.”   

 

1. Co na stavebce učíš?  

Stavební mechaniku, geodézii, deskriptivní geometrii  

a také odborné předměty na novém zaměření dopravní stavby. 

2. Jaká byla tvoje cesta k povolání učitele? 

Po absolvování gymnázia jsem vůbec netušil, co vlastně chci v životě dělat. Byl jsem nadšený 

matematik se zájmem o ekonomiku a filozofii. Bavilo mě všechno a nic. Nakonec padla volba na 

stavařinu a vystudoval konstrukce a dopravní stavby na ČVUT v Praze. Během studia jsem kromě 

sbírání zkušeností ze stavební praxe začal doučovat mladší spolužáky matematiku, mechaniku a další 

předměty. Nejdříve po jednom a potom už ve velkých skupinách. Stavařina mi šla a učit o ní mě 

bavilo, k povolání učitele už chyběl jen krůček.  

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

tomu vedlo? 

Bylo léto 2018 a mně došlo, že právě povolání učitele na střední škole by pro mě mohlo být to pravé. 

Chtěl jsem zůstat u stavařiny a zároveň dělat to, co mě opravdu baví. 

4. Co tě na práci učitele baví? 

V povolání učitele na stavebce se snoubí vše, co mám rád - pracuji s lidmi, dělám si to po svém, pořád 

se sám něco nového učím a vše se přitom stále motá kolem stavařiny. Musím stále fungovat naplno a 

nevypínat hlavu ani na chvilku. Zkrátka není čas na nudu. 

5. Co můžou studenti očekávat na tvých hodinách? 

Budou muset přemýšlet, komunikovat a účastnit se různých aktivit. Mám snahu přesunout těžiště 

aktivity v hodině co nejvíce ode mě směrem k žákům. Snažím se také obvykle necílit na znalosti, ale 

spíše na dovednosti a porozumění problému. Každá hodina je jiná, každý předmět je jiný a moje 

metody se postupně mění a vyvíjejí, tak se, milí studenti, nechte překvapit. 

6. Čemu se věnuješ ve volném čase? 

Nedávno jsme s mojí skvělou ženou založili rodinu. Co možná nejvíce času tak rád trávím s nimi. 

Kromě toho hraju druhou ligu ve volejbale a často chodím na šifrovací hry. Když zbyde čas, zahraji si 

discgolf nebo deskovky. 

 


