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Chvalozpěv na Brožka z Prošku 

 

     Pan profesor nás učí dějepis už od prvního ročníku. Když před třemi lety poprvé 

vešel do třídy, tak nám to všem vyrazilo dech. Do třídy totiž vešla osoba, která 

vypadala jak z jiného století. Já osobně jsem se docela bavila a v duchu si říkala, že 

je to asi nějaký v uvozovkách „cvok“, který se zaseknul v nějaké časové smyčce. No 

jenom se na něj podívejte! Musím ale uznat, že jsem se opravdu spletla.   

     Když začal vykládat látku, tak jsme byli zcela okouzleni. S jakým zápalem, 

zajímavostí a vtipem vykládal a stále vykládá učivo, to asi většina z nás do té doby 

nepoznala. Vypráví nesmírně poutavě a navíc zná spoustu příhod ze života různých 

osobností, které bychom se asi v učebnici dějepisu jen tak nedočetli. Když nám 

vypráví takovéto nějaké v uvozovkách „drby“ z historie, tak to jednoho vždy zamrzí, 

když zazvoní a my se nedozvíme, jak to dopadlo.  

Naše sešity z dějepisu jsou jak jeden velký dobrodružný příběh, který zatím 

nemá konce. To je taky důvod, proč tento předmět máme všichni tak rádi. Nemusíme 

se ho v uvozovkách „šrotit“ nazpaměť a pořád dokola omílat jako jiné předměty. 

Všem stačí jenom si přečíst svůj příběh, který má u každého jinou podobu, a látku 

umíme. Různorodá podoba příběhu je z toho důvodu, protože pan profesor se nám 

snaží látku předkládat z různých úhlů pohledu, aby si každý udělal vlastní názor na 

dané téma nebo problém. Panu profesorovi jde totiž hlavně o to, abychom přemýšleli 

a naučili se látce porozumět. Tento způsob výuky, který není založený na bezduchém 

biflování, nám pomáhá najít sami sebe. Proto jeho písemky mají občas podobu 

úvahy. Úvaha je pro nás těžká i v předmětu český jazyk, natož v dějepise.  
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     Jak už jsme na začátku zmínili, tak na panu profesorovi hned poznáte, že má 

historii opravdu rád. Ale to neznamená, že by nešel s dobou. V ostatních věcech, 

kromě vzhledu, je to moderna sama. Profesoři používají na naše známky klasické 

učitelské zápisníky, ale to pan profesor ne. Místo toho má svůj malý počítač v mobilu 

a tam jsou všechny naše známky pečlivě zazálohované. Technice se opravdu nebrání, 

proto by byl také rád, kdybychom všichni místo sešitů měli notebooky, abychom 

s nimi uměli pracovat co nejdříve a nejlépe, protože se nám to v budoucnu bude 

určitě hodit. 

     Už jsme tu popsali náš obdiv k jeho výuce dějepisu, který je opravdu obrovský. 

Respekt, který pan profesor vlastní, se musí opravdu nechat. Záhadou je, že na rozdíl 

od ostatních profesorů není jeho respekt založen na přísnosti, ale naopak na jeho 

vstřícnosti a pochopení prostého života studentů. 

     Mimo to, že učí dějepis a historický seminář, tak přibližně jednou za dva měsíce 

pořádá víkendové výlety po různých zajímavých památkách naší krásné země i mimo 

ni, které jsou vždy hned plně obsazeny. Jednou je to Českosaské Švýcarsko, podruhé 

zase výlet na výstavu Tutanchamonovy hrobky, návštěva bývalého koncentračního 

tábora v Mauthausenu a spousty dalších. No škoda mluvit. Ale to pořád není vše. 

Výlety s panem profesorem nejsou jenom o tom, že bychom někam jeli, něco si 

prohlédli a zase se vrátili domů. Při cestě na výlet vždy každému rozdá podklady 

k památce, kterou jedeme zrovna navštívit, abychom předem byli tzv. „v obraze“. 

Pak nás na místě samozřejmě ještě seznámí s nějakými zajímavými informacemi 

(někdy téměř pikanteriemi), a když někdo něco nechápe, tak pan profesor vše 

s naprostou samozřejmostí a lehkostí vysvětlí. Výlety jsou hodně nabité, v žádném 

případě to není nudné „courání“. Občerstvení probíhá téměř v poklusu, aby nebyla 
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promarněna ani minuta pobytu v zajímavé lokalitě či vzácné výstavě. Při zpáteční 

cestě jsou všichni dost unaveni, protože výlety jsou opravdu náročné, ale i tak 

nikomu nedělá problém napsat předem připravený test panem profesorem, který tak 

pozná, zda všichni všechno pochopili. Sama z vlastní zkušenosti musím říct, že touto 

formou jsem se toho vždy dozvěděla mnohem více, než na takových těch klasických 

školních výletech. 

     K dalším mimoškolním aktivitám pana profesora patří dramatický a taneční 

kroužek a teď od druhého pololetí nově i pěvecký sbor. I když do těchto kroužků 

chodí studenti, kteří třeba nemají vysloveně umělecké vlohy, dobře vědí, že pan 

profesor pro ně najde takové uplatnění, kdy se v žádném případě nebudou cítit jako 

outsideři, ale jako rovnocenní partneři těch talentovaných. A to je jeden z hlavních 

důvodů, proč máme všichni pana profesora tak rádi. On nezná slovo „nejde“. U nás 

ve třídě je spousta lidí, kterým na základní škole dějepis vůbec nešel nebo ho třeba 

neměli ani rádi. Ale potom, co poznali pana profesora, tak k dějepisu našli svoji cestu 

a dnes dokonce uvažují, že by z dějepisu maturovali. A o tom to právě je. Ne každý z 

profesorů umí svůj předmět správně podat.  Učení je umění profesorů nalézt tu 

správnou cestu ke studentům. V tom je to kouzlo, které potom vracejí studenti svým 

profesorům zájmem o předmět a snahou získat co nejvíce vědomostí a informací. A 

to náš „božský“ pan profesor opravdu umí. On toto kouzlo vlastní a pomohl ho 

objevit i nám. A za to jsme mu všichni nesmírně vděčni a tímto mu skládáme hold a 

děkujeme. Pan profesor Milan Brožek z Prošku je náš třídní, co třídní, školní poklad! 

    

      

      


