
Mgr. Radka Doležalová: „Těší mě,  

když jsou studenti v mých hodinách aktivní.“  

 

 

1. Co na stavebce učíš?  

V letošním roce mě studenti mohou potkat při hodinách českého jazyka a literatury, německého 

 jazyka, základů společenských věd a na učebním oboru letos vypomáhám také s anglickým jazykem.  

2. Jaká byla tvoje cesta k povolání učitele? 

To, že se jednou budou věnovat dětem (mladším nebo starším), jsem si byla jistá od malička. 

Po gymnáziu jsem studovala český a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě v Brně a k tomu 

jsem si přidala ještě sociální pedagogiku a poradenství. Po ukončení školy jsem ale bohužel 

na Vysočině, kam jsem se chtěla vrátit, místo učitele nenašla. Byla jsem proto ráda za příležitost 

pracovat jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově Brodě. 

Tam jsem se mohla dětem a dospívajícím věnovat z trochu jiné strany, než se jim věnuje učitel. Práce 

tam byla zajímavá a myslím, že v mnoha ohledech mi může pomoct i při učitelské profesi. Po několika 

letech praxe jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a po ní jsem zamířila právě na stavebku.  

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

k tomu vedlo? 

Vzhledem k tomu, že na stavebce učím teprve druhým rokem, tak ten okamžik není úplně vzdálený. 

Práci učitele jsem se po vysoké škole chtěla věnovat, ale bohužel bezprostředně po studiu jsem 

takovou šanci nedostala. Když se tedy před dvěma lety objevila příležitost vyzkoušet si učit pár hodin 

týdně ještě při mateřské dovolené, tak jsem tu příležitost využila. Nezačala jsem sice v tom úplně 

nejlepším roce, protože většinu školního roku jsem učila jen distančně přes počítač, i přesto mě práce 

bavila a jsem ráda, že v ní mohu pokračovat.  

4. Co tě na práci učitele baví? 

Baví mě komunikovat se studenty, mám radost, když se v hodinách zapojují, vyjadřují svůj názor. Líbí 

se mi, že jim mohu předávat něco ze svých znalostí a zkušeností.  

5. Co můžou studenti očekávat na tvých hodinách? 

Určitě nezažijí hodinu, kdy bych jen vykládala látku a oni si zapisovali. Snažím se hodiny vytvářet 

interaktivně, aby se co nejvíc zapojili do tématu, kterému se věnujeme. Do hodin zařazuji nejrůznější 

aktivity.  

6. Čemu se věnuješ ve volném čase? 

V posledních letech mě ve volném čase nejvíce zaměstnávají naši dva synové (3 a 6 let), se kterými 

toho spoustu podnikáme. Od malička ráda navštěvuji nejrůznější místa v České republice, hrady, 

zámky nebo jiné zajímavosti. Zůstalo mi to do dospělosti a k poznávání České republiky se snažím 



vést i naše děti. Výlety a dovolené proto plánujeme tak, aby to bavilo všechny. Pokud je čas 

a příležitost, ráda zajdu do kina, do divadla nebo na koncert. Nejspokojenější jsem, když se najde 

chvíle na přečtení nějaké zajímavé knihy.   


