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ANOTACE 

Absolventská práce vypráví o životě pana ředitele Základní školy a Mateřské školy v Ka-

šavě. Vypráví postupně o jeho dětství, studiu, práce končí tím, co by si představoval  

v budoucnosti. Jako praktická část je rozhovor s panem ředitelem, kde se mluví o tom, co 

má rád. 

 

This thesis deals with the biography of the headmaster of the primary and nursery school in 

Kašava. It describes his childhood, studies, and work to what he had imagined for the fu-

ture. As the practical part there is an interview with him, where he will talk about what he 

likes. 
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1. ÚVOD 

Dlouho jsem přemýšlela nad vhodným tématem, ale pořád jsem na nic nemohla přijít. 

Když jsem o tématu mluvila s mou paní učitelkou, procházel kolem pan ředitel. Ten si udě-

lal legraci a prohodil pár slov, ve kterých se zmínil o tom, že nikdo ještě nesepsal jeho ži-

votopis. Tak jsem si řekla, že bych ho mohla sepsat jako absolventskou práci. Je to pro mě 

velká výzva a tak doufám, že následující řádky budou povedené. 

Také mi velmi pomohl pan ředitel, stejně tak jako jeho maminka. Ta mi dodala spoustu 

jejich vzpomínek a informací. 
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2. NEJBLIŽŠÍ RODINA 

Pan ředitel má tři sourozence. Jednoho staršího bratra Romana, a dvě mladší sestry, Ma-

rušku a Peťu. Nejstarší Roman se stal Římskokatolickým knězem a působí ve Veselí nad 

Moravou. V roce 1984 se narodila Maruška, ta se stala učitelkou v Horoměřicích u Prahy. 

Nyní je ale na rodičovské dovolené. Se svým manželem Davidem má tři děti: Kryštofa, 

Emu a Sáru. Nejmladší sestra Peťa stále studuje Univerzitu Palackého v Olomouci v oboru 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogiky. Maminka pana ředitele vy-

studovala učitelství pro první stupeň v Brně, jeho tatínek se vyučil strojním zámečníkem  

v Uherském Brodě. 
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3. DĚTSTVÍ 

3.1. Ranné dětství 

Pan ředitel se narodil 5. 1. 1983 v Uherském Hradišti rodičům Marii a Zdeňkovi Vlkovým. 

Maminka před narozením pana ředitele učila na Základní škole v nedaleké vesnici Velký 

Ořechov, jeho tatínek pracoval jako strojní zámečník v podniku Slovácké strojírny 

v Uherském Brodě. Už v této době měl pan ředitel bratra Romana, který měl necelé dva 

roky. Když měl pan ředitel jeden rok, narodila se mu sestra Maruška. 

3.1.1. Vzpomínky maminky 

Rychle spěchal na svět a po narození ho byl kus chlapa. Po narození vážil 4,10 kg. Byl 

nerozlučnou dvojkou se svým bratrem Romanem. 

Bylo mu necelý rok, když jsme se přestěhovali do nového domu. V dětském pokoji, kde 

byl pouze vánoční stromeček, se k němu rozběhl přes chodbu - byly to jeho první krůčky. 

Protože byli s bratrem podobného vzrůstu, měli oba na oblečení vyšité malé značky. Rom-

ča žlutou, Zdenda zelenou, což jim na značkování ponožek zůstalo do vysoké školy. 

Zdenda k smrti nerad uklízel hračky v pokojíčku, byl nadlidský výkon ho k tomu přinutit. 

Také má dodnes na dlani jizvu od plechového bubínku, kterým si ruku rozřezal. Docela 

živě si představuju, jak za mnou s pláčem přiběhl a ukazoval na zakrvácenou ručičku. 

Rychle jsem ji dala pod proud vody, abych vůbec zjistila, co za zranění tam má. Byla to 

velká řezná rána, která se později docela dobře zahojila. 

Jako malý usnul vždy s rukou v mé dlani a za zpěvu všemožných dětských písní  

a ukolébavek. 

3.1.2. Vzpomínky pana ředitele 

Na své dětství konkrétní vzpomínky nemám. Troufám si ale říct, že jsem měl dětství zají-

mavé, protože jsem vyrůstal se svým bratrem Romanem a sestrou Maruškou. 
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3.2.  Mateřská škola 

Od roku 1988 až do roku 1989 navštěvoval pan ředitel mateřskou školku v Prakšicích. 

3.2.1. Vzpomínky maminky 

Do školky chodil docela rád. Nemusel ale jednu paní učitelku, která chodila mezi děti  

v bílém plášti jako lékařka. V té době nepomohly prosby rodičů, aby to nedělala, že se jí 

děti bojí 

Číst se naučil sám. Měli jsme časopisy „Čtyřlístek“ a knihu „Barabánek“. Nechal si po-

jmenovávat jednotlivá písmenka, sám si je spojil do slov a pak „louskal“ kreslené příběhy  

s psanými texty. 

Zpravidla jsme s ostatními dětmi doma četli stránku ve slabikáři 3x. Zde u něho jsem často 

nepochodila. Prohlásil, že už to umí a vícekrát to čist nebude. 

3.2.2. Vzpomínky pana ředitele 

Na mateřskou školu si vzpomínám matně. Vím, že ze začátku jsem do školky chodil nerad. 

Vybavuju si spaní po obědě, které jsem nesnášel – spát se mi nechtělo, bavili jsme se oku-

sováním bíle barvy z postýlky. 
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4. STUDIUM 

4.1.  Základní škola 

V roce 1989 nastoupil pan ředitel do první třídy. Ve škole v Prakšicích se mu líbilo, se 

školou neměl větší problémy. Jeho nejoblíbenější učitelkou byla jeho třídní učitelka paní 

Musilová. Byla mladá a hodná paní učitelka. 

4.1.1. Vzpomínky maminky 

Hezky zpíval, brzy začal hrát na housle, později na klavír a klávesy. Hrál na housle  

i v dětské cimbálovce. Měl velké nadání, ale tímto směrem jeho cesta nevedla. Ze školy si 

toho moc nepamatuji, ale nerad psal slohovky. Spolu jsme se učili anglická slovíčka, takže 

doposud znám z angličtiny barvičky, zvířátka a čísla – nic víc. 

Asi v 8. třídě, kdy už si každé ráno složitě v koupelně upravoval a geloval vlasy, byl jeden 

pátek nějaký špatný, zdálo se, že by mohl být nemocný. Už si nepamatuju z čeho, ale tepr-

ve v neděli večer mi provinile prozradil, že dostal pětku. Měl obavy, co na to řekneme, a tři 

dny se trápil. Tak jsme mu vysvětlili, že i to se stává a je lepší nám to „vyklopit“ hned a 

mít to trápení za sebou. 

Když se blížil konec devitíletky, neměl jasnou představu, kam se vydat dále. Přišla moje 

kamarádka a chválila souseda z naší ulice, že je u nich podniku na praxi velmi šikovný. 

Tak jsme se Zdeňulky zeptali, jestli by nechtěl na stejnou dřevařskou průmyslovku do Bys-

třice pod Hostýnem. Měla jsem obavy, zda bude chtít jet na internát. Ale jemu to nevadilo. 

Jeli jsme se na tuto školu podívat. Nabídli nám obor umělecko-řemeslné zpracovaní dřeva 

s maturitou. Zkoušky udělal výborně, dokonce češtinu na plný počet. 

4.1.2. Vzpomínky pana ředitele 

V první třídě si vzpomínám na svou paní učitelku, která na nás byla velmi hodná. Druhý 

den školy v první třídě jsem dokonce zapomněl, kde je moje třída. Schovaný v šatně jsem 

brečel, než mě našla paní učitelka a do třídy mě zavedla. 

Také si vybavuji, když jsem na druhém stupni rozbil papučí okno – už ani nevím, jestli 

z toho byla nějaká důtka nebo napomenutí. 

Velmi rád také vzpomínám na dny, kdy nás do školy vypravoval taťka. Než jsme odešli do 

školy, tak jsme spolu hráli karetní hru Prší. 
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4.2. Střední škola 

Pan ředitel studoval Střední průmyslovou školu nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem. 

Zde studoval v letech 1998-2002 obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva. Jeho maturita 

se skládala z těchto předmětů: Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Technologie, Umě-

leckořemeslné zpracování dřeva a také Praktická zkouška z odborného výcviku. Maturita 

se mu podařila velmi dobře. 

4.2.1. Vzpomínky maminky 

Největší obavy jsem měla z internátu, aby si nenašel špatné kamarády. S obavami jsem 

dávala prát bundy, abych v kapsách nenašla cigarety. Školu zvládl výborně, bylo hezké 

poslouchat na třídních zkouškách jak je šikovný. Doma v dílně stále něco kutal a vytvářel. 

Různé krabičky, kazety, které byly určeny jako dárky. 

Co dál se rozhodovalo ve čtvrtém ročníku. Přišel s tím, že by chtěl jít na vysokou školu. 

Tak jsme prostudovávali obory vysokých škol. Chtěl sudovat počítače, ale byly tam pouze 

kombinace s matikou a fyzikou. Tak to nebylo to pravé. Maminka - učitelka prvního stup-

ně, tak proč ne taky. Byl výborný v češtině, hezky maloval, hrál na hudební nástroje. Byl 

přijat do Olomouce na pedagogickou fakultu. 

Také si vzpomínám, jak chtěl jet na první ples, ale do tanečních nechtěl. Tak jsme nahoře  

v prostorné ložnici spolu procvičovali základní kroky polky a valčíku. Byl pohybově nada-
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ný, tak se základy spolehlivě naučil a zbytek docvičil v tanečních na vysoké škole se svojí 

budoucí manželkou. 

4.2.2. Vzpomínky pana ředitele 

Na škole jsem měl štěstí na třídního učitele Jaroslava Staňka. Rád vzpomínám na jeho ho-

diny českého jazyka a dějin umění. Byl zapálený učitel, který měl teorii plynule doplňovat 

svými osobními zážitky z vlastní četby a cestování. 

Zajímavou zkušeností byl i pobyt na internátu, na kterém jsem vydržel dva roky. Další dva 

roky studia jsem bydlel se spolužákem Vojtou na privátu. V době prázdnin jsem si přivy-

dělával ve firmách, které se zabývaly výrobou dřevěných euro oken. 

 

4.3. Vysoká škola 

Vysokou školu studoval v Olomouci v letech 2002 - 2006. Tentokrát si obor vybral z úplně 

jiného soudku – byla to Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Ve třetím ročníku odjel 

tenkrát ještě se svou přítelkyní Věrou, která studovala stejnou univerzitu, do Spojených 

států Amerických. Zde pobyli tři měsíce. Po ukončení vysoké školy se 28. 8. 2006 šťastně 

oženil s paní učitelkou Věrou rozenou Suchomelovou. 
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4.3.1. Vzpomínky maminky 

Na výšce si chvilku zvykal, ale vše se v dobré obrátilo. Byli tři kluci v celém ročníku, tak 

jim tam špatně nebylo. 

Největší strach jsem měla, když se svojí současnou manželkou Věrušku odjeli do USA do 

Utahu mezi Mormony. Ale zase vše dobře dopadlo. 

Úspěšné složení státnic a ukončení vysoké školy mi oznámil, když jsem byla se svojí tří-

dou v ZOO Lešná. 

Je správným bratrem svým třem sourozencům. Hlavně Peťa, která musí být stále ve střehu, 

co si ve slovní přestřelce vymyslí. Je mým milovaným synem. 

4.3.2. Vzpomínky pana ředitele 

Na období studia v historickém městě Olomouc velmi rád vzpomínám. Volná období kla-

sického studia střídala období zkoušek plná stresu a strachu, zda zkoušky uděláme nebo 

nás „vyhodí“. Ne vždy jsem zkoušky udělal napoprvé, ale asi ke studiu vysoké školy patří. 

Překvapivě jsem státnice zvládl nad má očekávání – prostě jak mi „teče do bot“, tak 

dokážu zázraky. 
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5. ZAMĚSTNÁNÍ 

5.1. Učitel 

Téhož roku, ve kterém dostudoval vysokou školu, nastoupil pan Vlk jako učitel do Základ-

ní a Mateřské školy v Kašavě. První školní rok 2006 – 2007 učil čtvrtou třídu. Následující 

školní rok tehdejší pan učitel učil jeho první první třídu - jednou z žákyní této třídy jsem 

byla i já. Další rok učil další žáky první třídy, se kterými zůstal dva ročníky. S výukou v 

Kašavě pokračoval v dalších dvou letech. Tyto dva roky učil znova první  

a druhou třídu. 

5.2. Ředitel 

V roce 2012 se stal tehdejší pan učitel po svých šesti odučených letech ředitelem. Panem 

ředitelem je doposud. 

5.3. Zastupitel obce 

Ještě před nastoupením na pozici pana ředitele se stal roku 2010 zastupitelem obce Kašava. 

O rok později se také stal šéfredaktorem obecního zpravodaje Okénko do Kašavě. V těchto 

pozicích je dosud. 
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6. PRVNÍ PRVNÍ TŘÍDA 

Jak už jsem zmínila, byla jsem žákyní této třídy. Já osobně jsem se do školy těšila, ale mé-

ho pana učitele jsem se zezačátku trochu bála. K tomu jsem však neměla důvod. Pan učitel 

byl na nás hodný a rychle si nás získal. Na každý den tohoto roku jsem se těšila. 

6.1. Vzpomínky pana ředitele 

Když mi tehdejší paní ředitelka Patáková oznámila, že ve školním roce 2007/2008 stanu 

třídním učitelem první třídy, tak jsem byl překvapen. Byla to pro mě výzva, kterou si mys-

lím, že jsem zvládl – i když mě paní učitelka z mateřské školy varovala, že to bude zlobivá 

třída díky převaze kluků. To se ale nepotvrdilo a těmito žáky, kteří naši školu na konci 

roku opustí, se mi dodnes dobře spolupracuje a do vyučovacích hodin se těším. Jen škoda, 

že jsem byl třídním učitelem jen jeden školní rok – to jsem těžko nesl. 
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7. ZÁJMY A KONÍČKY 

Pan ředitel má spoustu zájmů včetně sledování „kvalitních“ seriálů. Dalším jeho zájmem je 

práce se dřevem, jízda na motorce, vodáctví, cykloturistika, lyžování a také cestování. Dal-

ším z koníčků je pořádání akcí pro děti, které jistě máme všichni rádi. 
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8. BUDOUCNOST 

Co se týká osobního budoucího života pana ředitele, o tom pan ředitel moc nepřemýšlí. 

Nějakou představu ale má. Uvědomuje si ovšem, že ne vždy může svou budoucnost ovliv-

nit. Plánuje rodinu se svojí manželkou, rádi by si v nejbližší době postavili domek v Kaša-

vě. 

Pan ředitel ale říká, že v zaměstnání je to jinak, Představu o tom, kam by měla škola smě-

řovat, samozřejmě má. Podle něj je hlavní, abychom byli ve škole v bezpečí, abychom 

chodili do školy rádi, získávali vědomosti, které využijeme v životě a také se podíleli na 

životě školy a obce. Je to ale dlouhodobý proces a ne vše jde hned. Pan ředitel věří, že ka-

šavská škola nabrala ten správný směr. 
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9. ROZHOVOR 

 

Jaké bylo vaše oblíbené jídlo v dětství? 

Stejně jako teď, tak i v dětství jsem měl rád masité jídla. My i babičky jsme chovali prasa-

ta, králíky, slepice a jiné zvířectvo, takže k masu jsme neměli daleko. Vyhrával asi smaže-

ný vepřový řízek. Dalo by se říct, že spolu s lokšovou polévkou s domácími lokšemi od 

babičky se jednalo o častý nedělní oběd, který se mi nikdy nepřejedl. 

Dalším oblíbeným jídlem byly bramboráky, které jsme měli rádi na večeři. Já jsem škrábal 

brambory, brácha Roman připravil těsto a bramboráky smažil. 
 

Čím jste se chtěl stát jako dítě? 

Jako dítě jsem chtěl dělat práci řidiče kamiónu. Lákala mě jakási nezávislost a možnost 

cestování po celém světě. To jsem pochytil především z filmu Šimon a Matouš jedou na 

Riviéru, kde hlavní role ztvárnili Bud Spencer a Terence Hill. Film jsme jako děti často 

sledovali u kmocháčka, který měl jako první z rodiny videopřehrávač na VHS kazety. Teď 

už vím, že se nejedná o lehké zaměstnání, ale jednou bych si ho chtěl vyzkoušet. No a ra-

dost z cestování mi zůstala dodnes – rád jezdím na motorce, autem, na kole. 
 

Chtěl byste nějakou nadpřirozenou schopnost? Jakou? proč? 

Při této otázce se mi vybavuje film Po čem ženy touží v hlavní roli s Melem Gipsonem . 

I když by to byla zajímavá schopnost, raději bych měl možnost cestovat v čase. To by mě 

bavilo – navštívit zajímavá období z minulosti, případně se podívat i do budoucnosti. 
 

Jaké byly Vaše nejlepší narozeniny? 

Na narozeniny z dětství si moc nepamatuji. Narodil jsem se v zimě, takže spíš jsem záviděl 

sourozencům, kteří se narodili v teplejších měsících, a narozeniny se oslavovaly venku. 

Vybavuju si například jedny vánoce, kdy jsem dostal kolo – to mi udělalo velkou radost, 

kterou si pamatuji dodnes. 

V dospělosti byly hezké mé 30. narozeniny, které jsme slavili v srpnu. Přišla široká rodina 

a přátelé, sportovalo se – a takové akční oslavy mám rád. 
 

Z čeho máte největší strach? 

Největší strach mám snad o to, že se nebudu schopen sám o sebe postarat. Něco, co se stalo 

hlavnímu hrdinovi ve filmu Skafandr a Motýl, který byl natočen podle skutečné události. 
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Zdravý úspěšný muž po mozkové příhodě ochrne na celou část těla – nemůže se pohybo-

vat, mluvit, po čase je schopen komunikovat pouze mrkáním jednoho oka. Tak to je něco, 

co by nechtěl zažít asi nikdo. Proto i teď si uvědomuji, jak je důležité zdraví. 
 

Jaký je Váš sen? 

Na snění moc času nemám. Ale přesto by tu něco bylo – rok prázdnin plný cestování. Jen 

tak někam jet, o nic se nestarat, vyčistit hlavu. Třeba se někdy splní . No a ještě jeden 

pracovní – ideální kolegy a žáky, dokonalou školu. Ale to se nikdy neplní, to by zas byla 

nuda . 
 

Jakou myšlenkou by se podle Vás měl člověk řídit? 

Lidé by se měli mít pozitivní myšlení. Aby to, co dělají, dělali naplno, s radostí. No a ještě 

kdyby se lidé řídili pravidlem: Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně. 

Kdybych se všichni tímto pravidlem řídili, možná bychom dosáhli dokonalého světa. 
 

Co je pro Vás nejdůležitější věc na světě? 

Na prvním místě je pro mě rodina, víra, přátelé a jak jsem už říkal, také zdraví. 
 

Jaké nejodvážnější rozhodnutí jste udělal? 

Nejodvážnější rozhodnutí bylo asi to, že jsem se oženil. V tu dobu jsem to tak sice nevní-

mal, ale odstupem času si uvědomuji, jak manželství lidem může změnit život – ať už pozi-

tivně, tak i v některých případech negativně . 
 

Co byla podle Vás největší chyba v historii? 

Celkově asi chyby, které vedly, vedou a povedou k válečným konfliktům – hloupost, pý-

cha, závist lidí, kteří zabíjení lidí způsobují. 
 

Kdybyste mohl oživit jednoho zesnulého, kdo by to byl a proč? 

Asi bych to byl já, až zemřu . Ideálně bych se oživil někdy za 100 let – zajímá mě, jak to 

bude na světě vypadat, jestli jej do té doby lidstvo nezničí. Ale zajímal by mě názor na 

dnešní dobu někoho z minulosti. Co se týká třeba problematiky vzdělávání, tak J. A. Ko-

menského. Chtěl bych vědět jeho názor na dnešní školství, na žáky, učitele a dnešní uspě-

chanou dobu. Pravděpodobně by mě proklínal, že jsem si ho vybral k oživení . 
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Na co jste ve svém životě hrdý? 

Jsem hrdý na svou rodinu, jaká je, že se nehádáme, rozumíme si, rádi se setkáváme. Nebe-

ru to jako samozřejmost, vážím si toho. 
 

Co se Vám nejvíce libí na vaší práci a co se Vám naopak příčí? 

Největší radost mi dělá to, když děti pochopí to, co je jako učitel naučím. Jsou to chvíle, 

které musí naplňovat každého učitele. Nejvíce jsem tyto chvíle zažíval u dětí v první třídě. 

Když jim najednou začnou do sebe zapadat písmenka, ze kterých se začnou tvořit slova a 

děti najednou čtou. To je krásný pocit. 

Jako ředitele mě baví, když se do chodu školy podaří zařadit něco nového, co vede ke kva-

litnějšímu vzdělávání dětí, co se osvědčí, funguje, pozitivně to ocení žáci i pedagogové. 

V práci ředitele školy vidím především plno „papírování“, chaotické a nejednoznačné zá-

kony, které jsou zaměřeny na vzdělávání, nedostatek finančních prostředků pro učitele i na 

zabezpečení chodu školy. 
 

Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha/film? Proč? 

Momentálně moc nečtu. Nejvíc jsem četl na druhém stupni, to mě bavily dobrodružné kni-

hy. Jako malý jsem vyrůstal na časopisu Čtyřlístek, také jsme odebírali časopis ABC. 

Filmy a hlavně seriály sleduji rád, relaxuji u nich. Nejraději mám filmy a seriály 

s válečnou tématikou, historické a dobrodružné filmy. Mezi nejoblíbenější filmy patří tri-

logie Pán Prstenů, Město Bohů. 
 

Kdo je Váš oblíbený slavný člověk? 

Přímo svého favorita ze slavných lidí nemám. Možná nejvíc ze slavných lidí, které znám, 

vyčnívá Chris Martin, frontman anglické hudební skupiny Coldplay – moje nejoblíbenější 

skupina. 
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10. ZÁVĚR 

Jsem ráda, že jsem měla možnost psát svou absolventskou práci na toto téma. Líbila se mi 

spolupráce jak s panem ředitelem, tak s jeho maminkou. Ta mi poskytla spoustu jejích 

vzpomínek z dětství pana ředitele.   
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9. POUŽITÉ ZDROJE 
Fotografie – soukromá alba Zdeňka Vlka 

Textová část – rozhovory se Zdeňkem Vlkem, Marií Vlkovou 

 


