
„Člověk může být odborník, ale když neví, jak komunikovat s žáky, je hotovo jen půl 

práce,“ říká Lenka Marešová, nová vyučující na velkomeziříčském gymnáziu. 

Za ta léta, která jsme na gymnáziu již studiem strávili, jsme se s příliš mnoha novými učiteli nesetkali. 

Když se tedy objeví nějaký nový pedagog, je to pro nás studenty změna.  

Mgr. Lenka Marešová je jednou z našich nových učitelek, která nás už několikátým měsícem pravidelně 

dvakrát do týdne vyučuje zeměpis. Protože do naší školy přišla nedávno a toto pololetí je naší první 

osobní zkušeností s ní samotnou, rozhodli jsme se zpracovat s ní krátký a doufáme, že také zajímavý 

rozhovor pro náhled do jejího oboru, práce a věcí s nimi spojených. 

Pomyslela byste si někdy, že budete jednoho dne učit? Co bylo vaším vysněným povoláním a proč? 

Ve školce jsem chtěla být prodavačka oblečení, to se mně líbí, ale proč jsem se možná rozhodla pro tu 

učitelskou dráhu… Asi proto, že jsem milovala svoji paní učitelku v 1. třídě. 

Do naší školy jste přišla relativně nedávno. Jak se vám u nás líbí? 

Líbí se mně moc. Co se mně líbí opravdu hodně, je studentský život, to, jak jsou studenti nápadití, 

kreativní. Jako příklad uvedu třeba jejich vánoční besídku, u té jsem se hodně pobavila. 

Kdybyste se nyní mohla vrátit nazpět a změnit svoje rozhodnutí, studovala byste svůj obor znovu? 

Já bych neměnila. Mně se na vysoké hrozně líbilo, měla jsem tam hlavně spolužáky i odtud z Velkého 

Meziříčí, opravdu fajn lidi, takže my jsme si výšku užili se vším všudy a do dneška z těchto zážitků 

a exkurzí čerpám. 

Co máte na své práci ráda nejvíce? 

To, že člověk musí neustále pracovat dál a nemůže usnout na vavřínech, nejen dělat to samé pořád 

dokola, ale stále hledat nové informace. 

Myslíte si, že se dnešní děti o váš obor zajímají více nežli v dřívějších dobách, a proč tomu tak podle 

vás je? 

Řekla bych, že ano. Myslím, že děti nebo žáci dnes mají více možností, příležitostí k získávání informací, 

zmíním např. internet či dostupnost výměnných pobytů. 

Co nejraději děláte ve svém volném čase? Řekla byste, že se dají zkušenosti alespoň z jednoho z vašich 

koníčků uplatnit i ve vaší práci? 

Tuhle otázku jsem čekala. Co dělám ve svém volném čase? Já volný čas příliš nemám, a kdybych měla, 

tak bych určitě ráda cestovala, což by bylo zároveň spojení s mou prací. 

Co byste řekla žákovi, který by o studiu geografie přemýšlel, ale nebyl si volbou oboru úplně jistý?  

Asi bych se nejspíš dříve zeptala, co chce jednou dělat, jakým směrem se chce vydat, než bych mu hned 

nabízela učitelství zeměpisu. Jestli je to práce s lidmi anebo spíše nějaká vědecká činnost a to vychází 



možná i z toho, na co jste se ptali v druhé části. Mně se studium zeměpisu strašně líbilo, protože jsme 

jezdili na exkurze atd., ale pak to vlastní učitelství je práce s lidmi. Člověk může být odborník, ale když 

neví, jak komunikovat s žáky, je hotovo jen půl práce. 

Děkujeme za rozhovor. 

Adam Simajchl, Pavel Balák 


