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Vysoká škola:  Univerzita Palackého v Olomouci 

Proč jste se rozhodla pro studium na Gymnáziu Jana Šabršuly? 
Vždy mě bavily jazyky a to byl i hlavní důvod, proč jsem se pro studium 
na této škole rozhodla. Dozvěděla jsem se, že jejich výuka je zde vedena 
intenzivně, což mi i později velmi pomohlo při startu na vysoké škole. 
Také se mi velmi líbilo, že je škola malá, tudíž prostředí bylo přátelštější a 
útulnější, učitelé se mohli studentům věnovat individuálně a tím rozvíjet 
jejich potenciál. 
Jak z pozice absolventa hodnotíte kvalitu výuky na této škole? 
Velmi se mi líbil individuální a přátelský přístup vyučujících. Jazyky jsou 
zde vyučovány opravdu kvalitně, ale nezapomíná se i na ostatní předměty. 
Já osobně jsem byla velmi ráda, že jsem zde mohla studovat. 
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? 
Podle mě je to z velké části pravda. Vyučující dokáže ovlivnit pohled 
studentů na předmět jak v pozitivním smyslu, tak v negativním. Sama jsem 
s tím měla tu zkušenost, takže to můžu opravdu potvrdit. 
Doporučila byste studium na této škole? 
Rozhodně. Já byla na této škole velmi spokojená a i kdybych si měla 
znovu vybrat střední školu, opět bych zvolila Gymnázium Jana Šabršuly. 
Učitelé mi pomohli nejen s učivem, ale také v osobním rozvoji a díky 
individuálnímu přístupu vyučujících jsem mohla rozvíjet své nadání na 
jazyky. Tato škola dokáže žáka připravit na jakoukoli školu a obor a k 
tomu ho vybaví jazykovými dovednosti, které jsou v této době potřebné. A 
pokud stále nevíte, co byste chtěli v budoucnu dělat, gymnázium s 
rozšířenou výukou jazyků je skvělá volba, protože Vám to dá mnoho 
možností. 
Jakému oboru se věnujete v současné době a jak vidíte Vaši profesní 
budoucnost? 
Současně jsem studentem Univerzity Palackého v Olomouci a to 
konkrétně dvouoboru anglická filologie - aplikovaná ekonomická studia. 
Díky svým jazykovým schopnostem mám za to, že se na trhu práce 
neztratím. Ekonomů je sice v této době hodně, ale málokdo opravdu 
disponuje aktivními jazykovými dovednostmi. 


