Učitelka nebo auditorka?
Rychle vypnout počítač, dopít čaj, přezout boty, obléct bundu a běžet na autobus. Ne. Ještě
musím na záchod.
„Jani, přehled zaplacený faktur za leden jsem ti poslala do emailu. Kdyby něco, tak …“
„Tak nic. Už, prosím tě, běž, ať to stihneš.“
„Dík.“
Z kanceláře vyletím jako namydlený blesk. V životě jsem ho sice neviděla, ale nějak
takto si ho představuji. Proběhnu skrz turniket, div nestrhnu závoru. Autobus právě přijíždí.
Ještě že je zastávka tak blízko. Na poslední chvíli do něj naskočím. Funím jak mašina, a to jsem
jen seběhla dvě patra. Musím se posadit. Srdce mi buší jako o závod. To bude z toho, že jsem
nervózní. Vytáhnu mobil a začnu si pročítat svou prezentaci. Fleška! Rychle sáhnu do náprsní
kapsy. Uf, je tam.
Vystoupím a cestu ke škole zasprintuji. Nevadí mi těch zhruba tři sta metrů, ale vadí mi,
že je to do konce. Ještě mám pět minut. Ideální čas.
„Dobrý den,“ zahlásím, jakmile vstoupím do třídy. Hlasitý šum je náhle vystřídám
tichem. Postavím se za katedru a zapnu počítač. Když si sundávám bundu, rozhlédnu se
s úsměvem po třídě. Všechny oči míří na mě. Je vtipné sledovat jejich překvapené tváře. Každý
semestr takto začíná. I přesto, že je mi pětadvacet, vypadám na patnáct. Asi tuším, co si myslí:
A tohle nás má učit? Když se projektor rozjede, připojím flešku a najdu na ni svoji prezentaci.
„Ještě jednou dobrý den. Vítám vás na kurzu veřejných financí. Co nás tento semestr
čeká a možná mine.“ Začnu administrativou. Představím se a na tabuli napíšu, kdy a kde mám
konzultační hodiny. Aby studenti zdárně kurz zvládli, budou ve trojicích muset zpracovat
seminární práci, kterou budou poté prezentovat. Ve zkouškovém pak na ně bude čekat náročný
test. To, že je náročný, neříkám proto, abych je vystrašila, ale abych je připravila na realitu.
První část testu je kroužkovací. Vybírá se z pěti možností. Druhá část je esej. Dostanou dvě
otázky a na ty musí odpovědět. Ale ne jednou větou, několika souvětími. Zdá se to jednoduché?
To bude asi tím, že jsem ještě nezmínila, že v první části může být více správných odpovědí.
Pořád je to lehké? Za špatné odpovědi se body odečítají.
První hodina bývá vždycky náročná. Nový semestr, noví studenti, nová jména. Sakra!
Jména. Zase si budu muset zapamatovat asi čtyřicet jmen. Vlastně nemusím, ale myslím, že je
to správné. Vím, že na zapamatování existují různé techniky, ale ty vždycky zapomenu stejně
rychle jako ta jména.

Večer dorazím domů utahaná. Odhodím batoh a mířím rovnou do lednice. Hlad mám jako vlk.
I když po dnešním náročném výkonu spíš jako tři vlci. Ještě že jsem včera zašla do číny a vzala
si rovnou dvě jídla. Čeká mě tak křehké a voňavé kuře. Těší mě, že nemusím zítra do práce.
Správně bych měla říkat na brigádu, ale práce zní víc dospěle. Mám poloviční úvazek v jedné
auditorské firmě. Práce není náročná. Občas něco spočítám, napíšu nebo vytisknu. Důležité je,
že mám i čas se připravit na výuku nebo na zkoušky. K tomu si přivydělám nějaký peníz. Ty
jsou potřeba, protože stipendium nevystačí ani na nájem.

***
Trojice nervózních studentek se připravuje k prezentaci tématu, na které zpracovali seminární
práci. Jedna studentka sedí u počítače a bude posouvat slajdy. Druhá stojí za ní. Třetí bude
prezentovat. V ruce drží tvrdé desky formátu A4. Na prezentaci mají deset minut. Poté bude
celá třída k tématu diskutovat.
Studentka začne prezentovat, když se náhle ozve ťukání do klávesnice. Ten prokletý
Facebook. Vím, že prezentování není pro každého a někdo z toho může být hodně nervózní,
proto je vhodné eliminovat rušivé elementy. A hlasité mačkání kláves rozhodně nikoho
neuklidní. Otočím se k místu, ze kterého hluk vychází: „Paní kolegyně, vy zlobíte.“ Ťukání
okamžitě ustane. „Pardon,“ špitne studentka. „Jsem zvědavá pak na vaši prezentaci,“ řeknu
s úsměvem a pokynu prezentující studentce, aby pokračovala.
Uplynou dva týdny a studentka, která ťukala do klávesnice, jde prezentovat společně s jejími
dvěma spolužáky. Když studenti prezentují, sedím vždy v nějaké volné lavici. Nyní na mě vyšla
druhá lavice v řadě u okna. Cestou k tabuli se u mě ťukací studentka zastaví a v rukou třímá
kartičky s poznámkami: „Určitě se vám to bude líbit.“
Než jsem začala v rámci doktorátu učit, dala jsem si za cíl, dát studentům to, co mně
jako studentovi chybělo. Nikdy nám nikdo nevysvětlil, jak máme prezentovat nebo jak psát
seminární práce. Všichni je ale po nás chtěli a všichni je bodovali. Proto jsem jim na začátku
semestru představila pár triků, zejm. k prezentování. Moc dobře totiž vím, jak může člověka už
jen stání před lidmi vystresovat. Pro ty, kteří rádi vidí obsah celé prezentace či chtějí mít
poznámky na jednom papíře, jsem navrhla tvrdé desky. Když máte totiž v ruce papír A4
a nervozitou se vám třepou ruce, tak se i papír začne třepat. A zákon schválnosti funguje tak,
že pak publikum nesleduje váš výklad, ale vaše třepající se ruce. Některým zase stačí pár

poznámek. V tomto případě jsem doporučila kartičky Leoše Mareše. Přesněji papíry ve formátu
A6 podobné těm, které mívají moderátoři v ruce.
Prezentaci měli opravdu krásnou. Dali si s tím práci a příjemně mě překvapili. Taky
jsem je náležitě bodově ohodnotila. Zároveň následovala plodná diskuse. Mám vždycky radost,
když se studenti zapojí a nebojí se říct, co si myslí. Chápu, že to není jednoduché. Bohužel jsou
kolegové, kteří se nezdráhají studenta před třídou ponížit. Pak se ale nemůžeme divit, že s námi
studenti odmítají diskutovat. Při tom diskuse je základ.

***
Ráda studenty bavím. Jsme sice na vysoké škole, ale nemyslím si, že by přiměřenému žertu měl
být na akademickou půdu vstup zakázán. Na konci semestru jsou studenti školním systémem
vyzváni vyplnit zpětnou vazbu ke kurzu a k jeho vyučujícímu. Jedna studentka tam například
uvedla, že díky mně už nikdy nezapomene vzorec Cobb-Douglasovy produkční funkce. Když
jsme ji probírali, připravila jsem si pro studenty slajd, na kterém byl velký obrázek herce
Michaela Douglase a pod ním daný vzorek. U herce byla bublina, jak říká: „Cobbe, podívej,
náš vzoreček.“
Když jsme probírali veřejné zakázky, přichystala jsem slajd, na kterém jsem jednoduše
chtěla vysvětlit, jak zakázky fungují. Na slajdu byl obrázek kresleného úředníka a pod ním byla
tři loga vybraných automobilek. „Pan Novák pracuje na ministerstvu a potřebuje nakoupit auta.
Vypíše tedy veřejnou zakázku,“ vysvětlím jakým způsobem a jaká se zpravidla volí kritéria.
„Do soutěže se pak přihlásí Opel, Škoda a ten sprostý znak,“ a ukážu na logo Renaultu.
Hromový smích studentů je tou nejlepší zpětnou vazbou. Znamená totiž, že mě poslouchají.

***
Tři roky studia uplynuly jako voda. Jako hodně rychlá voda. Spíš divoká řeka. Obhajobu
disertační práce jsem úspěšně zvládla. Mám z toho však smíšené pocity. Jsem spokojená, ale
zároveň si uvědomuji, že uzavřela významnou kapitolu mého života. Psaní odborných článků,
prezentace na konferencích, vyučování, to vše právě skončilo. Nevadí. Říká se přece, že když
se jedny dveře zavřou, druhé se jinde otevřou.
Ve firmě, kde jsem pracovala na zkrácený úvazek, mě přijali na plný úvazek. Po pěti
měsících se ale nestačím divit. V práci trávím deset hodin denně a podle některých kolegů je to
prý stále málo. Už nestíhám ani kávičku s Janou, která mě jako brigádníka měla na starosti.

„Janičko, už toho mám vážně po krk,“ vběhnu za ní do kanceláře.
„Já jsem ti říkala, že plný úvazek je úplně o něčem jiném.“
„No, říkala, ale tohle jsem nečekala,“ posadím se na nejbližší volnou židli. Jsem úplně
vyčerpaná. Téměř na nic nemám čas. Jsem ráda, že spím aspoň šest hodin denně. A koníčky?
Jaké koníčky? Možná kdyby měl den třicet hodin, tak by i na ně zbyl čas.
„Neboj, to si časem sedne.“
„Agenda možná, ale co někteří kolegové? Tak arogantní a namyšlené lidi jsem ještě
nikdy nepotkala. Ti si taky sednou?“
„S lidmi je to těžké, ale zvykneš si.“
„Co když si nechci zvykat?“
„Myslíš si, že jinde to bude lepší? Práce třeba ubude, ale dokud pracuješ s lidmi, nikdy
to jednoduché nebude.“
Janě je osmapadesát a ve firmě pracuje už přes dvacet let. Vždycky byla pro mě studna
moudrostí. Má zkušenosti a má pravdu.

***
„Objednej si, co budeš chtít. Zvu tě,“ prohlásím vítězoslavně a otevřu jídelní lístek. Jana se
šibalsky usměje: „A vztahuje se to i na víno?“
„I na víno.“
Když jsem byla malá a naši mě vzali do restaurace, dala jsem si vždycky hranolky.
Doma jsme je nikdy nedělali a do restaurace jsme zašli jednou do roka. Hranolky se tak pro mě
staly svátečním jídlem, proto je má volba jasná.
„Dám si hovězí steak s pepřovou omáčkou a k tomu hranolky. Co sis vybrala ty?“
„Vidím to na hovězí líčka a k tomu láhev červeného.“
Jakmile nám číšník donese víno, Jana zvedne svou sklenici, zadívá se na mě hrdýma
očima a s úsměvem na rtech pronese: „Mám z tebe radost. A myslím, že i studenti jsou rádi, že
ses vrátila. Tak na ten tvůj grant.“
„Na grant.“

