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Proč jste se rozhodl pro studium na Gymnáziu Jana Šabršuly? 
Škola mi byla doporučena známou, jejíž dcera zde v tu dobu také 
studovala. Zaujal mne nízký celkový počet studentů, což znamená lepší 
přístup pedagogů, kteří se nemusí starat o masivní třídy. Také se mi líbila 
rozšířená výuka jazyků a samozřejmě blízkost k mému bydlišti. 

Jak z pozice absolventa hodnotíte kvalitu výuky na této škole? 
Výuka je zde prokazatelně výborná. Všichni absolventi z mé třídy, kteří 
chtěli, se nakonec dostali na vysoké školy, úspěšně studují dále a za sebe 
mohu říct, že v porovnání se svými kolegy na VŠ jsem na stejné nebo 
dokonce vyšší úrovni. 

Souhlasíte s názorem, že cesta k předmětu vede přes učitele a že 
i relativně neoblíbený předmět může žáka začít bavit, pokud jej 
vyučuje ten správný učitel? 
Určitě. I ty předměty, na které jsem na základní škole nadával mi nakonec 
přirostly k srdci a našly si využití. Učitelé na této škole jsou pro své 
předměty zapálení a jde poznat, že je to zajímá a baví a rádi se pokusí 
přenést toto nadšení pro svůj předmět i na žáky, u kterých to tak není. 

Doporučil byste studium na této škole? 
Ano, doporučil. Na této škole mne připravili pro VŠ velmi dobře a v 
retrospekci si nemohu na nic moc stěžovat. V prvním ročníku na vysoké 
škole jsem nijak nezaostával, takže rozsah učiva a jeho hloubka je 
dostačující a i předměty, se kterými se již nesetkám, jako třeba 
francouzština, mi stále sedí v paměti, připraveny na nahodilé použití. 

Jakému oboru se věnujete v současné době a jak vidíte Vaši profesní 
budoucnost? 
Studuji obor biologie, který je zde na UK koncipován tak, že si každý 
student může vybrat předměty podle oblasti zájmu a budoucích studijních 
plánů, což je pro mne buněčná biologie. Určitě chci pokračovat v 
navazujícím magisterském studiu v tomto oboru a poté se umístit ve 
výzkumu zabývajícím se živočišnou buňkou. 


