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Strach z pětky 
nezařídí hlubší poznání
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Zdají se vám ještě dnes sny o tom, 
že jste zkoušená u tabule a neumíte? 
Mnoho lidí pronásledují takové noční 
můry po celý život...

Zdá se mi hodně snů, ale asi i díky 
tomu, že jsem povahou optimista, jsou 
převážně pozitivní a veselé. Ale vzpo-
mínky na zkoušení u  tabule hlavně 
z doby studia na gymnáziu rozhodně 
mám. A vzhledem k tomu, že jsem ne-
byla obdařena úplně skvělou mecha-
nickou pamětí a nebyla jsem schopná 

být stále ve střehu a naučená, jsou to 
převážně vzpomínky na marné poku-
sy o  rozpohybování děravé paměťo-
vé stopy nebo o zachycení informace 
nadhozené od ochotných spolužáků 
až po rezignaci a  přiznání neznalosti, 
abych se neztrapnila víc, než je nutné. 
Nejsem z těch, které by to nějak zásad-
ně ničilo, ale příjemné to určitě nebylo.

Co děláte pro to, aby vaši žáci po-
dobné traumatické sny neměli?

Nezkouším je ústně. Na prvním stup-
ni se to ale asi obecně moc nedělá. Jen 
po nich chci čas od času básničku. I s tou 
mají někteří s  nástupem puberty potíž 
předstoupit před dav. Zpočátku jsem je 
nechávala recitovat stranou v soukromí, 
ale přehodnotila jsem to. Se strachem 
a trémou je jednoduše nutné naučit se 
bojovat, a navíc se na to dá doma připra-
vit. Co ale děti milují, je prezentace jejich 
projektů. Jde tedy o to, postavit se před 
spolužáky a  veřejně prezentovat něco, 
co je jejich vlastní práce. S tím nemá pro-
blém nikdo a je to pro ně do budoucna 
mnohem přínosnější než zkoušení.

Blíží se konec školního roku. Jako 
dítě jsem chodil do školy kolem za-
hrady, o níž se říkalo, že se tam obě-
sil dvanáctiletý kluk, který se bál špat-
ných známek na vysvědčení. V tomto 
případě selhali úplně všichni od rodi-
ny až po školu, nemyslíte? 

Petra Šubrtová při 
předávání cen Global 

Teacher Prize



Když začne dítě svou 
vlastní hodnotu vnímat 

optikou školních známek, 
tak je určitě ohrožené.
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Setkáváte se už na prvním stupni 
s tím, že je dítěti lhostejné, jaké znám-
ky má? Na druhém stupni je to dnes 
poměrně rozšířený jev.

Řekla bych, že lhostejné jim známky 
nejsou. Ale je velmi pravděpodobné, že 
kdybych k té pětibodové škále nepřistu-
povala individuálně, dítě demotivované 
konstantním neúspěchem by k nim lho-
stejné bylo.

Preferujete oproti klasickým znám-
kám slovní hodnocení?

Kdybych měla ve třídě patnáct žáků, 
neváhala bych psát slovní hodnocení. 
V případě, že se blíží počet žáků třicítce, 
jednalo by se spíše o sebedestrukci.

V  rozhovoru pro DVTV jste řekla, 
že vychováváme děti strachem, že se 
bojí udělat chybu. Co s tím?

To vnímám jako dvě věci. My učitelé se 
bojíme přenechat dětem zodpovědnost 
za ně samé, protože jsme pod drobno-
hledem rodičů, potažmo zákonů, které 
nás vedou k přehnanému dohledu. Bo-
jíme se případného postihu. Tím ale dě-
tem odebíráme možnost rozvoje zdravé 
sebedůvěry a samostatnosti. Potřebovali 
bychom, aby se při řešení situací, kdy se 
něco přihodilo, používal zdravý rozum. 
A strach z pětky navíc také nezařídí, že si 
žák z přípravy na písemku odnese hlubo-
ké poznání.

K čemu jsou chyby dobré?
Jsou to křižovatky, ze kterých se dá vy-

dat správným směrem. 

Učíte ve třídě s otevřenými dveřmi, 
nebo se zavřenými? A je to vůbec dů-
ležité?

Hodně s dětmi diskutujeme, spolupra-
cujeme ve skupinách a já sama jsem dost 
hlasitá, takže bychom ostatní rušili. Ote-
vírám většinou při písemkách, aby nám 
ve třídě proudil vzduch.

Jak jste na tom s kázní ve třídě? 
Nejsem učitel, v jehož třídě by byl sly-

šet spadnout špendlík. Při skupinové 
práci jsou mí žáci poměrně hluční. Ně-
kdy je podezírám, že doopravdy šeptat 
neumí. Při samostatné práci ale vyžaduji 
klid.

Nepřipadá vám, že na dnešních zá-
kladkách se řeší víc problémy s kázní 
než samotné učení?

Na to mám moc malý vhled do ostat-
ních škol. Za naši školu si troufám tvrdit, 
že to takto postavené nemáme.

Proč je takový rozdíl mezi kvalitou 
našeho prvního a  druhého stupně, 
z kterého děti houfně utíkají na více-
letá gymnázia? 

Gymnázia nabízejí exkluzivitu a s ní spo-
jené vyhlídky na zářivější budoucnost po-
tomstva. To je poměrně kvalitní reklamní 
kampaň s minimálními náklady. Ne všech-
na gymnázia pak nabízí opravdovou kva-
litu. Mnohá z nich žijí spíš z kvality přijatých 

Petra Šubrtová  
Učitelka prvního stupně ZŠ v Praze na 

Petřinách. Je členkou sdružení Krok ze školy 
do přírody. Pracuje na projektu organizací 

Step by step a H-mat zaměřeném na 
podporu učitelů pracujících v programu 

Začít spolu. Ve spolupráci s firmou Didactive 
vytváří a testuje didaktické pomůcky. Loni 

se umístila na 2. místě v českém kole 
mezinárodní soutěže Global Teacher Prize.

Jsem v takových soudech opatrná. Do 
těchto situací vstupuje veliké množství 
faktorů a je těžké bez hlubokého vhledu 
označit viníky. Každopádně, když začne 
dítě svou vlastní hodnotu vnímat optikou 
školních známek, tak je určitě ohrožené. 
A tady hrají zásadní roli rodiče. 

Jaký je váš názor na známkování? 
Zažil jsem spolužačku, co ve druhé 
třídě brečela, že dostala jen jedničku, 
a ne podtržku – podtrženou jedničku. 

Čím déle učím, tím to mám se znám-
kami složitější. Snažím se k  tomu při-
stupovat individuálně, ale i to má mno-
há úskalí. Známky nepřeceňuji, a tak je 
dlouho příliš nevnímají ani děti. Začnou 
je více řešit zhruba s nástupem do čtvr-
té třídy, kdy začne hlavně mezi rodiči na-
růstat nervozita z blížících se přijímaček 
a známky tak začnou být důležité i pro 
ně. V tu chvíli se ke známkám přidá stres.

Koho vlastně známky zajímají víc: 
děti, nebo jejich rodiče?

Jak již bylo řečeno, známka je hodně 
zjednodušený kód odhalující „úspěš-
nost“ potomka. Špatnou známkou se 
nejlépe tlačí na rodiče, aby se s dítětem 
doma víc učil. Ale je na každém učiteli, 
aby zvážil, je-li to ta správná cesta. 



studentů, než že by se vydávala moder-
ními vyučovacími směry a své žáky učila 
hlavně zpracovávat a hodnotit informa-
ce, přemýšlet a podporovat intelektuální  
kreativitu. Po odchodu těch nejnadaněj-
ších – či spíše k přijímačkám nejnacviče-
nějších – na gymnázia se změní složení 
tříd na druhém stupni, a ať chceme nebo 
ne, klesne kvalita. Týká se to ale hlavně 
Prahy. Mám dojem, že mimo Prahu takový 
odliv dětí na gymnázia není. Všech se ov-
šem týká kritický nedostatek učitelů. A to 
neříkám kvalitních učitelů!

Kdybyste byla pedagogický Noe 
a měla zachránit z učiva jen to nejdů-
ležitější, co byste zachránila a co hodi-
la přes palubu?

Asi bych si vystačila s  radostí z  učení 
a zvědavostí. To ostatní by pak přišlo samo. 

Kdyby ale šlo o učivo ve smyslu fakta, pak 
by to byl mateřský jazyk a dovednost hrát si 
s ním. Ač nejsem zrovna lingvista, vnímám 
jazyk hlavně jako nenápadného a skrom-
ného nositele kultury, historie, sebeurčení 
a vlastně i určitého typu logiky. Takže by ta 
pomyslná archa musela naložit český jazyk. 
Úplně klidně bez druhů zájmen a číslovek 

Kdybych měla ve třídě 
patnáct žáků, psala 

bych slovní hodnocení. 
Při počtu třiceti dětí ve 

třídě by se jednalo spíše 
o sebedestrukci.
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a všech dalších málo důležitých čistě třídí-
cích šuplíčků.

Měla by škola nejen vzdělávat, ale 
i vychovávat? Není výchova záleži-
tost především rodiny?

Škola by na svou výchovnou roli ne-
měla nikdy rezignovat, ale největší 
vklad si dítě stejně asi nese z  rodiny 
a  ve svém genofondu. Můj učitelský 
vliv na jejich charaktery a budoucí život 
bych nepřeceňovala. A to i přes to, že 
mně osobně opravdu hodně záleží na 
tom, jací z nich budou lidé. Ale i  já si 
tuto svou snahu nejspíš nesu z rodiny. 

Jste zkušená kantorka. Jsou dneš-
ní děti jiné, než byly dříve? V čem?

Jsou sebevědomější. Svět okolo nich 
se pohybuje rychlejším tempem, takže 
jsou možná i  zranitelnější. Přijde mi, 
že informační dálnice nám z  výchovy 
odebírá zdravá procenta rodičovské 
intuice a rozšiřuje mantinely představ 
o tom, co se může. Ale obecně si mys-
lím, že děti jsou prostě děti se vším, co 
k tomuto slovu patří. Od lumpů až k ti-
chošlápkům.

Své aktuální žáky jste dovedla do 
páté třídy, kdy se s nimi budete lou-
čit. Jaké při tom míváte pocity?

Upřímně si myslím, že je nejvyšší čas. 
Mám je tak trochu za svoje – a to je v pu-
bertě spíš třaskavá směs. Jsem ten typ 
učitele, který vidí v každém dítěti něco, 
čím ho zlobí či dráždí, a zároveň něco, 
díky čemu ho má opravdu rád. Puber-
ťák ale úplně neocení, že vidíte i  chy-
by. Myslím, že můžu upřímně říct, že se 
máme rádi a loučení bude dojemné, ale 
na děti čekají nové věci a já předpoklá-
dám, že se na ně těší. Mimochodem, za 
pár dní spolu jedeme na kola do jižních 
Čech, tak si to spolu ještě užijeme.

Sledujete své žáky i poté, co opus-
tí první stupeň? Vracejí se za vámi na 
návštěvu?

Strašně ráda je potkávám. Někdy je 
to až dojemné. Když vidíte, že jim oči 
planou nadšením pro to, co dělají, tak 
se vám chce slavit!

Až o prázdninách uvadnou kytice 
a sní se bonboniéry od dětí, nepře-
padne vás určitá lítost? Za zedníkem 
je postavený dům, za malířem nama-
lovaný obraz. Co je za učitelem?

Naděje, že se mezi dětmi najde ales-
poň pár takových, kteří půjdou životem 
rovně a férově. A je jedno, jestli akade-
micky, nebo třeba řemeslně.

Venkovní vyučování na 
téma Jan Hus 




