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Rozhovor s respondentem č.1 
 

 

veřejné 

 

 

Poznámky k rozhovoru: 

A: Anna Rokosová 

R: Respondent 

Poznámky ke grafickým úpravám rozhovoru: 

[…] Pro náš výzkum bezúčelná část (např. odloučení se od záběru tématu rozhovoru či účelná anonymizace části 

textu obsahující jak nedůležité informace pro výzkum, tak i citlivé informace, které jsou tímto nevyřčeny) 

… Odmlčení se 

xxx Anonymizovaná data z důvodu snahy o předem domluvenou anonymitu respondenta i konkrétních informací 

o daném gymnáziu 

 

A: Dobrý den, slyšíme se? 

R: No ano slyšíme. 

A: Dobrý den, super, super. Jestli nechcete, tak není ani potřeba kameru zapínat. Já to nahrávám zvukem, 

tak by to mělo takhle stačit. Takže měl byste na mě teďkon nějakých 30 minut. 

R: Jasně, jasně. Teď jsem jenom váš.  

A: Ježiš, tak to mám radost. […]  Tak jo, tak já tedy začnu s naším rozhovorem. Nejdřív bych Vám 

chtěla moc poděkovat, že jste si na mě udělal čas. Moc si toho vážím, a ještě tedy Vaší jako zpětné 

vazby, že jste byl takhle rychlý… Málo kdo odepíše takhle rychle v tomhle období. No, a tedy já se 

nejdřív představím asi, potom následně představím to svoje téma, takže moje jméno je Anna Rokosová, 

jsem studentkou na Karlově Univerzitě. Studuju Sociologii a sociální politiku a teď jsem vlastně ve 

třetím ročníku, takže to souvisí vlastně s tím, proč potřebuju nějakým způsobem dotazovat lidi, protože  

píši bakalářskou práci na téma vlastně „Mobilita  žáků na pražských gymnáziích z pohledu jednotlivých 

učitelů“ no a vlastně v této práci pro mne bude cílový Váš postoj vůči této problematice, vlastně budu 

na škále úspěšnosti kterou vytvářím ve své práci, vlastně jsem vybrala 6 gymnázií a porovnávám ty 

výpovědi učitelů, tak budu zkoumat prevenci, Váš přístup k odchodům, příčiny těchto odchodů a kam 

vlastně žáci odchází mě bude zajímat. 

R: Dobře. 

A: Takže takhle. 

R: Co budu vědět, vám rád řeknu.  
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A: Dobře, dobře, kdybyste měl jakýkoli dotaz nebo chtěl něco doplnit, tak mě určitě přerušte, vůbec to 

nebude ničemu vadit, a tedy co se týče nějaké anonymity, tak nebudu tady v práci uvádět ani Vaše jméno 

ani jméno školy, plus tedy anonymizuji nějaké informace ohledně Vaší osoby, aby nebylo přímo 

dohledatelné, tedy nebo nebylo to spojované s Vaší osobou. No… a budu tedy nahrávat náš rozhovor 

na zařízení.  

R: No dobře. 

A: Takže to je takhle na úvod ode mě. Tak teďkon se můžeme asi dostat k první otázce, tedy ještě… 

máte nějaké dotazy? 

R: Zatím ne… jako zatím… 

A: Dobře, dobře. Tak já Vás teda poprosím, jestli byste se mi představil, řekl pár vět o sobě a Vašem 

povolání. 

R: Mhm, dobře, takže jméno je xxx, učím od roku xxx asi s jednou nebo dvěma krátkýma přestávkama, 

kdy jsem teda dělal nějakou jinou práci. A vystřídal jsem teda několik škol a teď asi posledních xxx let 

jsem na jednom místě na xxx. Učím tělocvik a angličtinu. Takže v podstatě bezproblémové předměty 

by se dalo říct.  

A: Dobře, dobře. No, a ještě teda kdybyste měl říct, vy vyučujete pouze angličtinu? 

R: Angličtinu a tělesnou výchovu. 

A: Mhmmm. A jak dlouho vykonáváte tuto profesi na xxx? 

R: No asi těch dvanáct let bych řek. 

A: Dvanáct let, mhmm, dobře. A vy jste momentálně třídním učitelem nebo máte nějaké zkušenosti 

s třídnictvím? 

R: Nejsem třídním učitelem, jsem zástupcem třídního učitele ve čtvrtém ročníku a tim, že právě mám ty 

předměty, které jsou půlené, tak na mě moc třídnictví nevychází. 

A: Dobře, dobře. Tak… Takže tím pádem, máte nějaké zkušenosti nebo vhled do tříd a prostředí vlastně 

nebo… ta problematika těch odchodů? 

R: Myslim si, že mám docela. 

A: Mhmm. Dobře, dobře. A co se týče věkové kategorie, jaké žáky vyučujete? 

R: Mám nejmladší ročník čtvrtého gymnázia, to znamená po deváté třídě a nejstarší mám maturanty, to 

znamená 18, 19 let. 

A: Dobře. A xxx je tedy šestileté gymnázium? 

R: Šestileté a čtyřleté. 

A: Takže, vy máte pouze tu čtyřletou část… 

R: No, na tělocvik mám teda ty mladší, tam mám sekundu, to znamená… to je… osmá třída myslím 

žejo… 

A: Mhmm 

R: Nebo devátá vlastně… Takže, to jsou teda ty nejmladší, co mám na tělocvik. To nepočítám jako 

předmět. To je zábava. 
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A: Tak jo, tak jo, to mám radost. A dokázal byste popsat nějakým způsobem, jak vlastně vnímáte Vaše 

gymnázium na nějaké škále obtížnosti oproti těm ostatním pražským gymnáziím. 

R: Mhm, jasně. Myslim si, že jsme někde v lepším středu si myslí, když vychází nějaká ta porovnání 

z těch maturitních zkoušek, tak nebýváme na prvních místech, ale býváme nad průměrem, to znamená 

nejsme není to nejobtížnější gymnázium, a to si ani myslim, že není dobré být úplně nahoře, protože 

přece jenom, středoškolský věk podle mě je věk, kdy se maj děti nebo skoro dospělí spíš rozvíjet, než 

aby seděli doma a učili se jenom do hodin prostě. Měli by si užít ty zbytky dětství, které je čekaj. 

A: A kdybych se tedy zeptala, co pro Vás vlastně ta obtížnost znamená, tak vy jste říkali, že by neměli 

sedět doma a jenom se učit, takže to znamená časová náročnost?  

R: Časová náročnost, a já prostě se snažím dívat na to, že můj předmět neni jediný, i když si myslím, že 

angličtina je velmi důležitá, tak si myslim, že tělocvik je pro ty děti z hlediska jejich rozvoje daleko 

důležitější, než když budou umět dobře anglicky, ale je to můj názor a stejně tak přihlížím na chemii a 

matematiku když to ten člověk nebude chtít dělat, tak si myslim, že to není zas až taková zátěž, kdy 

bychom měli učit děti být kreativní a samostatně myslící, což matematika by měla dělat, ale nejsem si 

zcela jistej, jestli tomu v mnohých případech je. Nemluvim pouze o naší škole, ale myslim si, že 

matikářky jsou velmi rozumné ve většině případů, ale na každé škole je prostě nějaká černá ovce.  

A: Dobře, dobře. A já tedy se dostanu rovnou k další otázce. Kde vidíte slabiny Vašeho gymnázia a kde 

naopak ty silné stránky v přístupu k učitelům? 

R: Já bych začal tím pozitivním, tedy silné stránky. Já si myslím, že jsme jako učitelé velmi otevření 

studentům, to souvisí i s těmi všemi kurzy, které každý rok mají. To znamená, že je potkáváme i z jiného 

pohledu než jen v té škole. 

A: A jaké kurzy máte na mysli? 

R: Mám namysli třeba hned na začátku, všichni noví studenti, kteří jsou na adaptační kurz na týden, kde 

vlastně jedou s třídními učiteli a dalšími dvěma, aby se ta třída poznala trošku víc a mimo školu. Což si 

myslim, že dělá teda hodně škol a že je to opravdu dobrý počin, protože za ten týden, vlastně když jsou 

spolu čtyřiadvacet hodin denně, tak se ty děti i s tím učitelem poznají velmi dobře a myslim si, že to 

nastartování může být velmi kvalitní, na druhou stranu se tam dá zase leccos pokazit. Jestliže už ta 

naskočí nějaký… […] A potom mají školu v přírodě, kde jsou někde mimo v prvním ročníku. A když 

jsou to čtyřletý, tak maj teda adaptační kurz a hory, což má potom tercie, což je stejný jako první ročník. 

Druhý ročník má lyžařský kurz a třetí ročník má sportovní. Takže ty děcka se v jednom roce vždycky 

dostanou mimo školu, kde jsou vlastně vystaveni nepřetržitému našemu působení a myslim si, že se 

vlastně i rádi potkáváme po maturitách. A ty slabiny… no to je těžší říct… 

A: Třeba něco, co byste chtěl změnit nebo co Vám třeba vadí na tom… 

R: Mhmm, no obecně mi vadí v podstatě nepružnost školského systému, to znamená… Že jo, říká se, 

že dvě jiný věci se za tři sta let nezměnily jsou hřbitovy a školy. 

A: Hahahaha, jo jo… 

R: A prostě trošku možná zkusit víc po vzoru Finska, kde učí předměty a učí vlastně v souvislostech. 

Jo, že my často, když se podívám na dějepis, tak mi vůbec nedojde, že tahle situaci musela zákonitě 

nastat z logických nějakých jiných věcí, které k tomu vedly. Takže já se naučim sice to a to datum, s tím 

že teda učim angličtinu mě zajímá třeba americká historie, vím, že támhle byla třeba válka severu prosti 

jihu, ale už si to třeba zas nedám do spojitosti s tím, že to souviselo s rozvojem železnice třeba. […] Jo, 

taková ta provázanost toho, že my se učíme věci víceméně izolovaně. […] 

A: A řekl byste třeba, že to může být náročnější pro studenty tento typ výuky? 
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R: Určitě to bude náročnější, ale určitě to bude mnohem zábavnější, že člověk bude dělat mnohem těžší 

práci, která ho ale bude mnohem víc bavit. Že bude mít pocit, že je nějakým způsobem kreativní a 

využitý, než když prostě se má něco naučit, protože to tak je. Já třeba se hodně opírám o to trénování, 

kde já můžu hráčům nebo studentům říct, jak to udělat a on to buď vezme nebo nevezme. A když na to 

přijde sám, tak je to pro něj mnohem lepší a daleko trvalejší účinek pro toho dotyčnýho no... Ale jako 

jestli se mě zeptáte jak na to, tak to já nevim, ale… 

A: Tak to je určité nastavení té školy, takže, to už asi každý učitel může změnit do určité míry, ale já se 

chci právě zeptat, jakou svobodu Vám v tomto právě dává vedení? 

R: Já právě jak mám tu angličtinu, tak mám právě relativně dost volnou ruku, v tom čtvrtém ročníku 

úplně. Takže, jako já jsem naprosto spokojen, samozřejmě musím probrat určitý osnovy a určitou 

posloupnost, která je dejme tomu daná učebnicí, ale já tu učebnici mám jako vlastně takovej, jak to říct 

česky… „guideline“, takovýho průvodce, ale řikám, snažim se o takzvaný hloubkový trénink, kdy 

vlastně ten studen si na to má přijít vlastně sám. A mně vlastně vyhovuje tahleta doba, kdy já nemusím 

vlastně jim dávat věci z učebnice, ale můžu jim dávat vlastně věci, na který mají přijít sami nebo mají 

je sami vytvořit. 

A: Jako myslíte teďkon třeba online výuka. 

R: Mhmm 

A: […] (odklon od tématu) 

Můžu se tedy zeptat dále... co se týče motivace žáků, co je tedy jejich motivace k úspěšnému zakončení 

studia na Vašem gymnáziu? 

R: Myslim si, že jako na každejch jiných gymnáziích jejich motivace je prostě složit závěrečnou 

maturitní zkoušku a myslim si, že zas tak až moc u většiny z nich nezáleží na tom výsledku. Můžou 

dostat čtyřku, ale když to tam je, když tu maturitu mají, tak jsou spokojeni. […] 

A: Můžu se ještě teda zeptat k tomuhle, vidíte ještě nějakou motivaci skrze rodinu, může nějak 

ovlivňovat toho žáka dostudovat vlastně to gymnázium? 

R: Jasně, no, určitě. Taková zkušenost dlouhodobá je, že na třídní schůzky chodí rodiče žáků, kteří to 

nepotřebují. Ty, který to potřebují, prostě abychom s těmi rodičemi mluvili, tak pokud je sami 

nevyzveme, tak přijdou málokdy. To znamená ta motivace je vidět u maturity, která ta rodina má zájem. 

Jako nikdo nejsme stejný, takže někdy je ta motivace až příliš velká, zase když to srovnám se sportem, 

tak spousta hokejových rodičů chce mít doma Jágra, ale to dítě na to nemá… Zas hodně rodičů chce mít 

doma jedničkáře, což je pochopitelné ale nemělo by to být zas tak… Prostě je to život těch lidí, který to 

studují a ti by si měli vlastně za to nést zodpovědnost a radost, když se jim něco podaří. 

A: A může být třeba motivací nějaké navazovací studium? 

R: Určitě, protože já mám zkušenosti z xxx školy a ti, kteří studují na xxx, tak pro ně třeba není Karlova 

Univerzita dostatečně dobrá.  90 procent z nich chce studovat venku a je vidět, že když někdo chce jít 

z našeho gymnázia na medicínu, tak je vidět, že ten drajv, ten hlad po tom úspěchu je dost velký. Ale to 

je zase určitý procento studentů, většina potom je ten průměr a pak jsou takový ti, kterým je to v podstatě 

celkem jedno, žejo, ale to si myslím, že je to normální rozvrstvení společnosti. 

A: Kolikrát jste se na gymnáziu setkal s odchody žáků? 

R: Bylo jich několik, někteří jako… za jednoho jsem mohl i já, že jsem byl ten poslední hřebíček jako 

do pomyslné rakve. O tom jsem ale nevěděl, ale ten chudák už měl podmínku, měl toho tam už hodně a 

tohle byla poslední kapka, kdy prostě já jsem ho zapsal do třídnice, protože někde něco v hodině hodil, 
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což mě málem trefilo a rozlítilo, takže jsem mu za to teda napsal poznámku a ona to byla ta poslední, 

což člověka stejně mrzí, no… 

A: Takže to bylo kvůli nějakému neprospěchu… 

R: On to byl neprospěch, ale vlastně i vystupování, chování žejo. Jako to byl student problémový. Já si 

myslim, že tam je vždycky nějakej jako zástupnej problém. Někdy to prostě i s těma studentama… 

Nemají buňky na to, aby byli na gymnáziu a pak je tedy problém dost často, a to si teda myslim, že 

nejčastěji, ze strany rodičů, kdy se jim snažíte vysvětlit, že tomu dítěti by bylo daleko líp na nějakém 

jiném vzdělávacím zařízení, ale ti rodiče prostě mají zafixováno, že jejich syn, potažmo dcera, budou 

mít gymnázium, tak to je… 

A: A vy v tomto případě si myslíte, tedy, že třeba nedostačujou na tu obtížnost nebo se tedy týče i toho 

chování? 

R: Tak i tak. Někdo prostě není s tím chováním dostatečně vlastně dospělý. Což je další věc, my je 

máme rozdělené vlastně podle fyzického věku, ale ten biologický je u každého úplně jiný. Někdo by 

mohl být dobrý na gymnáziu až ve starším věku, pokud to tedy zůstane mezi náma, příklad toho xxx, 

syn xxx, který k nám přišel do prvního ročníku a bylo to největší dítě vlastně z těch… Ale postupně 

dospěl a byl v podstatě jakoby tahounem, jedním z těch lepších studentů na té škole.  Na druhou stranu 

jsme měli loni problémy s němčinou, kdy ta dívka na to evidentně nestačila a dělala už třetí reparát za 

na jiné škole, kde se vlastně zase neuspěla a pořád se odvolávala.  

A: Takže, mohl to být třeba příklad nějakého „věčného studenta“ v tomhle tom kontextu? 

R: To tady bych neřekl, že ten přestup byl… ten byl z konzervatoře, protože ti rodiče byli nespojeni 

s výukou zase tam, tak ho dali na gymnázium a tenhle ten druhý případ, to děvče mělo problémy od 

primy, ale nějakým způsobem vždycky prolezlo, až už to pak prostě nešlo dál, ale rodiče byli 

přesvědčeni, že si na ní zasedli, prostě ať už měla kohokoliv na tu němčinu, tak byl prostě problém a 

jako bysme na ní byli zasedlý. A to si nemyslim teda, protože ta poslední kolegyně, která byla u toho 

jejího posledního pokusu, tak to je jedna z nejhodnějších němčinářek. […] 

A: A tedy kolik si myslíte, že by mohlo průměrně odcházet studentů, kdybyste to měl shrnout průměrně 

ročně z Vašeho gymnázia. 

R: Jako z naší školy? 

A: Přesně tak, ať už tedy přecházet nebo odcházet úplně ze studia.  

R: Já si tedy myslím, že jich není mnoho, to budou vždycky tak, minimálně bych řekl tak 3, 4. Jo, že 

tam vlastně, co je dost častý v současný době, je vlastně jejich psychika. Že vlastně dneska tím, jak až 

na tuhle situaci nejsou vlastně žádný problémy, ty děti nejsou vlastně zvyklý za nic bojovat, ničemu se 

postavit a velmi brzo se ta jejich psychika zlomí, pak mají tedy velký problémy, když nastanou 

problémy, tak mají hodně velký problémy a prostě zbortí se celý svět. A najednou prostě nejsou schopni 

do školy, nejsou schopni se postavit nebo připravit se na řešení problému, který je z jejich pohledu 

neřešitelný, a to si myslim, že je v současný době dost častý, jako si myslim, že je, se mi zdá že je 

v současný době největší um je panická ataka, kdy vlastně bych řekl, že ve spoustě tříd jsou najednou 

lidi, kteří najednou dostávají záchvaty paniky a musí se rozdýchávat, což jako nepamatuju za tu dobu, 

co jsem učil, tolik případů.  

A: A kde si myslíte, že vlastně vznikají tyhle problémy? Může to být třeba v rodině nebo je to čiře ta 

nemoc, která… 

R: Já si myslim, že těch spouštěčů je mnoho, že to může být rodinou, že to může být osobním životem, 

určité zklamání, určité očekávání, které si nastavíme, prostě najednou zjišťuju, že ten cíl, který jsem si 

nastavil, že ho nemůžu dosáhnout a začínám panikařit. Myslím, že těch spouštěčů je strašná spousta, ale 
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je to těžký, nevim, nejsem doktor, ale když první den na sportovním kurzu, kde tam studentka při 

rozcvičce začala kolabovat a dostala panickou ataku, tak jsem z toho byl trošku překvapenej, protože 

jsme byli venku na čerstvým vzduchu, nic jí nehrozilo, žádnej to… Ale takže já nevím, člověk je… 

A: A vede to tedy často přímo jako k odchodům z Vaší školy? 

R: To bych neřekl, jako, myslim si, že to je jeden z důvodů. Ale my se snažíme držet tam každého kdo 

je tedy schopný prospěchově prolízt, ale ty psychické problémy… Vím asi minimálně o třech lidech, 

který museli nebo odešli nebo nedokončili školu, protože to psychicky nedávali. A pak teda samozřejmě 

největší problém je prospěch, když někdo propadá z několika předmětů a může dělat reparát, tak to je 

asi ten hlavní důvod, ale řekl bych, že ta psychika je na druhém místě. 

A: A kdybyste měl vyjmenovat alespoň čtyři nejběžnější příčiny těch odchodů, jaké by to byly? 

R: Takže prospěch na prvním místě, potom je to teda asi psychika, pak je to vlastně asociální chování, 

jo, tak prostě člověk není schopnej s tou skupinou nějak to… nějakým způsobem se sžít. I když je fakt, 

že někteří lidi vypadaj, že nejsou schopni a pořád na té škole jsou. Jo, že se straní kolektivu a podobně 

a potom je to teda asi, co mě napadá, tak možná změna bydliště, třeba problémy v rodině, když se matka 

odstěhuje někam a dítě jde s ní… nebo otec. Tak tohle si myslim, že jsou čtyři hlavní důvody.  

A: Dobře, dobře. A kam tedy ti žáci nejčastěji odcházejí nebo přecházejí? 

R: Buď odchází na jiné gymnázium, jo a ono to jako může vypadat, že by to jiné gymnázium mohlo být 

jakoby méně náročné, ale to si nemyslím, vono možná stačí jenom změna prostředí, a to dítě rozkvete.  

A: Takže jako nechodí prvoplánově na lehčí ale možná třeba na podobné úrovni. 

R: Přesně tak. Tak. Jako může to vypadat lehčí a ono stačí, že to vypadá lehčí a on je to takový placebo 

efekt. Tam prostě může nastat. Nebo prostě učení trošku jinak. […] Ten finský model, si myslím, to 

může někomu vyhovovat. Nědo odešel na xxx, někdo na xxx nebo někam, prostě někdo jde samozřejmě 

za lepším, protože si říká, že potřebuje jakoby lepší vzdělání, takže… 

A: A řekl byste, že tedy ten finský model, jak ho tedy nazýváte třeba, tak jestli ten jako nese tu hodnotu 

toho lepšího vzdělání? 

R: To jako těžký říct, ale myslim si, že je víc zaměřenej na ten praktikej život. Že když si vezmete, co 

je cílem středoškolského vzdělání pro gymnázia, tak je to dostat se na vysokou školu. Z gymnázia 

vlastně jít rovnou do praxe, do života… se vlastně většinou bere jako prohra. Takže, ale už se to snažilo 

řešit dřív, za mě vznikal ten ZVOB, za mě vznikaly nějaký ty základy, aby ti, co neuspějí na gymnáziu, 

aby mohli nastoupit někam na poštu nebo kamkoli, ale gymnázium připravuje lidi na vysokou školu, 

takže je otázka, jak moc vysoké školy v současné době, si myslím, že už je v současné době lepší, ale 

jak připravují svoje studenty na praxi. 

A: […] Čím se žáci, kteří odejdou mohou lišit od zbytku třídy? Vy jste říkal, že tam jsou některý, kteří 

jsou ty introvertnější typy… 

R: Mhmm… Nebo třeba třída, protože každá třída je jiná, každej je jinej… tak jim nesedne. Prostě, že 

jsou ti děti nějakým způsobem jiný a nesedí jim atmosféra ve třídě a chtěj nejaký lepší, jak jsem říkal 

hlubší vzdělání, takže od nás přecházeli někteří na xxx, protože si myslí, že tam prostě dostanou lepší 

šanci, ale jak řikám, ona stačí někdy jenom změna prostředí a názor toho člověka, a to bohatě stačí. 

A: Takže vlastně hodnotíte třeba, že ty vztahy v těch třídách nejsou úplně ideální, když žáci odchází. 

R: Nemusí být ideální, jo, jsou třídy, který jsou jako super, jsou třídy, které se povedou. Jsou i třídy, 

kam ti učitelé chodí neradi a kde prostě převládá názor, že tahle třída je líná, tam se učí špatně, tahle 

třída je super, ty reagujou, prostě jsou živí… a je to předmět od předmětu a třída od třídy. Taky mám na 
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tělocvik třídu, kam chodím rád, protože tam můžu udělat jakoukoli blbost a oni to vezmu a pak mám 

třídu, který řikám zombíci, protože té můžu připravit cokoliv a budu rád, když je trošku rozpohybuju.  

A: A to je třeba způsobené čím, že jsou takhle pasivní? 

R: Nevim, asi to prostě složením tý třídy, jaký osobnosti tam jako převládaj. Tam máte vůdčí osobnost, 

která jde do všeho po hlavě a strhne celou tu třídu. Jeden sportovní psycholog říkal větu, která se mi 

hrozně líbí: „V jednom týmu můžeš mít jednoho debila, jakmile máš v týmu dva debily, tak nemáš tým, 

ale fachu debilů.“ To si myslím, že platí, že ta třída je vlastně tým, buď se to vezme jedním směrem 

nebo druhým směrem. 

A: A může i žák, který odejde být nějakým způsobem aktivní a může se stát, že on tedy tu třídu strhne 

nějakým způsobem? 

R: Myslim si, že může, že jsme měli i takovej případ, že dotyčný odešel v prvním ročníku, ale v druhém 

ročníku se k nám přidal na vodácký kurz a byl to jeden z těch vůdčích typů. Nevim, jestli je to úplně 

povolený, že s náma jel, ale nám to nevadilo, naopak. Prostě to bylo poměrně dost přínosné.  

A: A ten jeho důvod byl jaký toho odchodu? 

R: Ten šel na uměleckou školu. Chtěl to kvalitnější vzdělání z hlediska toho žáka vlastně. Že jestliže byl 

umělecky zaměřenej, tak gymnázium asi není úplně to pravý.  

A: Jo, jo, jo. A odchází od Vás někdo na učební obory? 

R: Myslim si, že minimálně. Oni většinou spíš zkoušejí jiný gymnázium anebo když už, tak na nějakou 

tu obchodní akademii.  

A: Dobře, dobře, dobře. A ještě tady mám… Jaké tedy vztahy tito žáci, co odejdou, mívají s učiteli? Na 

to už jste částečně odpověděl… 

R: Jasně, tam záleží, z jakého důvodu odcházejí. Jo… jestliže odcházejí kvůli chování, tak je většinou 

ten vztah negativní. Jestliže odcházejí kvůli prospěchu, tak může být negativní k tomu učiteli, kvůli 

kterému odcházejí, kvůli tomu prospěchu a pokud odcházejí „za lepším“, tak ty vztahy tam nejsou 

špatné. Myslím si, že u nás, jako učitelů, se to projeví až po maturitě. Až když jsou ty pomaturitní srazy, 

kde vlastně se ten člověk dozví daleko víc než normálně při studiu. Jo, že zrovna naše povolání není 

takový, kdy jsou vidět výsledky okamžitě. Je to vidět až za pár let, vám vlastně někdo řekne: „Jo, tohle 

bylo dobrý.“ Nebo „Vy ste mi zkazil celý dětství.“. 

A: Hahaha, jo, jo. Dobře, dobře. Já tady mám další otázku, jak silné mívají vazby s ostatními studenty, 

ale na to jste mi už asi také odpověděl, jestli byste to ještě konkretizoval třeba? 

R: myslíte studenty mezi sebou? 

A: Přesně tak. 

R: Záleží třída od třídy, jsou třídy, které jsou parta a jsou třídy, kde jsou určité skupinky. Tím, že děláme 

ty adaptační kurzy a školy v přírodě, tak se snažíme vlastně tyhle skupinky rozbíjet a vést je ke 

spolupráci v rámci celé třídy, a to se málokdy podaří, že mezi lidma jsou normálně sympatie a antipatie, 

to není úplně super, ale myslím si, že zase třeba naše škola, i když to vedení nerado vidí a ve škole mají 

zákaz reklamy, tak je studentská party a tam se vlastně sejde takový to, nevím, jestli zdravý, ale takovýto 

jádro školy a umí spolu být na party do brzkých ranních hodin. Takže ten vztah jako studenti naší školy 

mají mezi sebou jako docela dobrý a je fakt, že nedávno jsem byl komentovat nějaký zápas xxx a ten 

spolu komentátor si všiml, že mám tričko xxx a hned se hlásil, že studoval taky xxx. Tak si myslim, že 

vztah jak studentů k sobě, tak ke škole, je po letech velmi kladný.  
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A: Mhmm, dobře, dobře. A ještě, vy jste zmiňoval z těch volnočasových aktivit nějakou takovouhle 

třeba party, potom ten adapťák a nějaké sportovní kurzy… Víte ještě o akcích, třeba i mimoškolní 

aktivity, co by studenti mohli podnikat, na Vaší škole? 

R: Občas se sejdou na nějakou, buď teda je to i v rámci školy, jsou to různé výběrové kurzy, jo, kam 

můžou a ty jsou hned plný. Takže když je to nějaký lyžařský výběrový kurz, takže ten se jeden den 

vyhlásí a v průběhu druhého dne už je zase zaplněnej. To samý je potom cyklistický kurz, ale to je 

vlastně omezený učitelema. Co dělají studenti jakoby navíc, tím, že občas si chtěli jít zahrát jako třeba 

softball, tak se ptali, jestli není možný si někde pronajmout hřiště. Někteří se třeba ptali na 

beachvoleybal, tam je potřeba těch studentů míň, ale mají… 

A: A vy se také účastníte těchto akcí? 

R: Když potřebují, tak jim pomůžu, […] ale oni jsou schopni si to zorganizovat sami. Stejně tak 

pomaturitní večírek si organizují sami pro celou jakoby školu.  

A: A kdybyste si měl tedy vybavit žáky, kteří odcházejí, z jakého rodinného či nějakého socio-

ekonomického prostředí nejčastěji pocházejí? 

R: Já myslím, že tam funkce té rodiny hraje velkou roli, její funkčnost teda takhle… Ale je to těžká 

otázka, ale na prvním místě myslím si, že je to to fungování té rodiny. Že tedy škola se má spolupodílet 

na výchově, ale ta hlavní část vlastně vychází z rodiny. A ekonomická… myslím si, že tam zas tak 

velkou roli nehraje. Myslím si, že spíš jsou to vztahy v té rodině, bych řekl.  

A: Mhm, dobře. No a tyto vlastně vztahy, tak to se tedy týče toho, že nemají jako nějaké silné rodinné 

vazby? 

R: Řekl bych, ano. Viděl bych to asi takhle. Že prostě tam… rodiče se až tak moc nezajímají o to, jak 

ten student… jak se mu daří.  

A: A vlastně i to navštěvování třídních schůzek? 

R: Přesně tak. Prostě, ti, co to nepotřebují, tak prostě přijdou. A ti, co naopak by měli přijít, tak z toho 

už je vidět, že prostě nejsou… nemají zájem o to studium toho dítěte. 

A: Dobře, dobře. A stalo se Vám, že by někdo odešel třeba kvůli problému s financemi? Že by dítě místo 

gymnázia muselo jít studovat nějakou praktičtější školu nebo rovnou jít pracovat… 

R: To si nemyslím. Jako je pravda, že spoustu těch našich studentů chodí na brigády a pak třeba na 

některých je vidět, že jsou unavení na hodinách, ale nemyslim si, že by to bylo z ekonomických 

důvodů… Z ekonomických důvodů třeba nejednou na nějaký kurz. Protože třeba lyžařský kurz stojí 

hodně peněz a jestliže to dítě vyrůstá s matkou samoživitelkou, tak je jasný, že na to třeba nemusí mít, 

i když jako se škola snaží třeba vycházet vstříc, i když jsou tedy jiné možnosti. Ale někdo má prostě 

svojí hrdost a nepřizná to. Ale, že by někdo odcházel jako vysloveně z ekonomických důvodů, to si 

nemyslím, že by tam… že bych se s někým takovým zatím setkal. Možná je to skrytý za něčím jiným. 

Prostě, přece jen to ten člověk nerad přiznává. 

A: No a kdybyste měl tedy popsat nějak prostředky prevence na Vašem gymnáziu, vy už jste tedy 

zakomponoval do toho volnočasové aktivity, co to prostředí vytváří pro ty žáky, tak co by Vás napadlo? 

R: No my tu máme jednoho učitele, který je jakoby preventista, který koordinuje třídnické hodiny, dává 

nám podněty, co by se na těch třídnických hodinách mělo dělat a vytváří dobře propracovaný manuál 

na ty adaptační kurzy, který by se tam měla dělat taková ta skrytá sociologie, kde si vlastně ten učitel 

zjišťuje určitý ty věci  těch studentech, tak nějak trošku jakoby skrytě, jo a jaké třeba ty mají názory 

prostě a jaký mají přehled o tom, co jim hrozí nebo jaké tendence jsou ve společnosti a tak, takže tam si 

myslím, že tohle docela je na škole dobře podchycené a jednou měsíce prostě mají třídnickou hodinu, 
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kde vlastně ten preventista dává těm třídním učitelům určité jakoby nápady nebo nějaké myšlenky, které 

by mohli volně rozvinout v těch třídnických hodinách. 

A: A to je vlastně zaměstnanec jako učitel? 

R: Učitel, učitel. Na půl úvazek anebo tohlecto navíc. Samozřejmě tam výchovná poradkyně je a školní 

psycholožka, která komunikují a když je nějaký problém, tak to nejdříve děti a pak případně rodiče řeší.  

A: Takže kdo všechno se může angažovat v této prevenci kromě tedy vyjmenovaných aktérů? 

R: V podstatě kdokoliv, ale myslim si, že je nejlepší, když se to nechá na profesionálech, to znamená na 

třídních, když tady někdo vidí, že je nějaký problém, tak jde za psycholožkou nebo výchovnou 

poradkyní a s ní teda to probere anebo to teda výchovná poradkyně posílá vždycky, myslim si, že jednou 

měsíčně učení, abychom to viděli, takže defacto bych řekl každej, ale to finální řešení je na psycholožce 

a výchovné poradkyni.  

A: A jaká role zde nastává pro třídního učitele? 

R: Ten právě dostává podněty těhle dvou a třídnické hodiny, které jsou zaměřeny na určité jako jevy, 

například drogová prevence, kde ten učitel není úplně žádoucí, protože někdy ty děti jsou mnohem 

otevřenější k cizím lidem, když to mají říct třídnímu učiteli, protože si můžou myslet, že to není úplně 

bezpečné to říkat někomu, kdo je úplně svázaný se školou.  

A: A setkali jste se pak s odchody kvůli šikaně, ať psychické nebo fyzické? 

R: Mmm, myslím si, že tam tenhle problém byl, ale vyřešilo se to nebo respektive ta studentka to udávala 

jako důvod a respektive vyřešilo se to teda tím, že přestoupila do jiné třídy a relativně v pohodě 

odmaturovala. Jinak myslim si, že občas k nějaké lehčí šikaně určitě dochází, nedělám si iluze, že by to 

nebylo. Nemyslim, že by naše škola byla výjimka, myslím si, že je to na všech školách a záleží, jak moc 

prostě to přesáhne danou mez. Zatím si myslim, že u nás jsme to jakžtakž zvládli vyřešit anebo jsme na 

to vůbec nepřišli. Další možnost. 

A: A stává se Vám někdy, že třeba při odchodech těch žáků, vlastně když se nějakým způsobem uvolní 

ty místa, třeba to jedno, dvě, tři, tak doplňujou se později, v průběhu? 

R: Ne, já bych neřekl doplňují. Prostě, stává se, že k nám přichází noví žáci. Nevím, jestli to byl přímo 

jeden za jednoho, občas tu byla nová informace z vedení, že v 3.B je nová žákyně ta a ta. Jo, zrovna v té 

sekundě, kde učím tělocvik zrovna rád, přišla nová studentka a přišla z konzervatoře a nevydržela 

dlouho.  Prostě to nastavení naší školy bylo diametrálně jiný, takže po měsíci prostě odešla jinam.  

A: A vy už jste tedy podruhé zmiňoval, že přišel někdo z konzervatoře, odkud ještě tedy přicházejí tito 

studenti?  

R: Zase z různých gymnázií… 

A: A řekl byste třeba lehčích nebo obtížnějších nebo stejně? 

R: Takhle, řekl bych, že je to půl na půl, ale zase, myslím si, že tady opět hraje roli psychika toho dítěte, 

že si myslí, že jde na lehčí školu. […] Spíš je to to očekávání toho, který přestupuje. Buď si bude myslet, 

že jde za lepším anebo jde na vlastně místo, kde nebude muset třeba tolik pracovat.  

A: Dobře, dobře, já mám tady ještě jednu z posledních otázek, jaké pozitivní důsledky by mohly mít 

odchody žáků pro zbytek třídy? 

R: To je dobrá otázka. 

A: Ta třída se dá daleko více dohromady, pokud je to někdo, kdo tu třídu bourá. Příklad před x lety, kde 

bylo prostě několik těch typů, se kterýma se prostě nedalo nic dělat a v podstatě na základě průměru 
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prospěchu byli nuceni ze školy odejít, tak ta třída se dá dohromady a byla to třída, kam se chodilo jako 

oni nebyli prospěchově úplně na výši, ale co se týče lidskosti a spolupráce, tak to byla super třída, kam 

učitelé chodili rádi učit, i když třeba ty výsledky tam nebyly úplně… nebyli to samí jedničkáři. Ty žáci 

byli výkonnostně, řekl bych v průměru, ale psychicky byli velmi v nadprůměru, takže myslim si, že se 

to dá jakoby ta třída i ta se může nějak pročistit. 

A: Dobře, dobře. A jaké by to mohlo mít pozitivní aspekt pro tu třídu, učitele či přímo pro tu školu? 

R: Tak na prvním místě budou asi ty finance, protože školy jsou placený od toho, kolik mají počet žáků, 

i když to se teďka trochu měnilo a možná mění a potom vlastně kdokoliv je nucen odejít ze školy, tak 

může mít negativní vztah a může tu školu vlastně poškodit tím, že bude vykládat: „Jo, tam se děje tohle 

a tohle…“ a pak se vám stane, že řeknou: „Jo, xxx, to je ta škola, kde se droguje.“. No a myslim si, že 

nejsme o nic lepší nebo horší než ostatní školy podle střízlivých anebo nestřízlivých nízkých odhadů 

Ministerstva má zkušenosti s měkkýma drogama u nás to nebude jinak, ale jde o to, že je to u nás ne 

ošetřeno, ale to se ošetřit úplně nedá, ale stíháme stejně jako na jiných školách a nemyslím si, že by to 

byl náš jako největší problém. Takže tam může být jakoby to poškozování, může to být negativní 

reklama. Lze také vůči tomu učiteli, protože, jak jsem říkal, spousta lidí si myslí, že je lepší, než 

objektivně jsou, takže bohužel ten si na mě zased… Prostě to, co vidíme kolem sebe, dneska není nikdo 

zodpovědnej, vždycky za to můžou všichni ostatní. 

A: Mhm, a pro tu třídu nějaký negativní důsledek? 

R: To spíš ty repetenti prospěchově ne úplně výrazný, patří k těm oblíbeným členům třídy. Jo, je s nima 

sranda žejo, protože když nic neví, tak to dokáže prodat a je schopnej se postarat o zábavu v té třídě. Jo 

a může tam být velmi jako kamarádské vztahy. Takže ne úplně dobrý, tak když už ten člověk odejde 

třeba na jinou školu, tak protože jde buď z lepším nebo na lehčí, tak přece jenom on byl součástí té třídy, 

tak jim může chybět. 

A: A ještě posední pro toho vyučujícího nebo tedy třídního učitele, tak jaké to může mí pozitivní nebo 

negativní důsledky, když někdo opustí tu třídu? 

R: Pozitivní důsledky, no prostě může se mu tam začít pracovat lépe, protože pokud je to nějakej ten 

rušivej element, tak najednou není, ale on se najde někdo jinej a negativní… prostě záleží, jestli to byl 

takovej ten sympatickej raubíř, tak může taky chybět. Jsou třídy, kde je spousta raubířů a člověk tam 

chodí rád, protože to jsou féroví raubíři anebo ne tak úplně rovní, tak učitel nemusí bejt úplně šťastnej 

v tý hodině. Takže pokud je to nějaký férový raubíř, tak ten tam chybí. 

A: No tak já už jsem na konci s mým blokem otázek, tak pokud byste chtěl ještě něco k tomu doplnit, 

rád uslyšim… 

R: Já myslim, že jsme vyčerpali všechno, snad to tedy půjde použít a bude to k něčemu… 

A: Skvělý to bylo, moc děkuju.  

R: Spíš to nechám na vás, když si na něco vzpomenete, tak se určitě ozvěte.  

A: Děkuju moc. 

R: Kontakt na sebe máme… 

A: Dobře, tak já Vám teda tímto poděkuju, snad se Vám tedy bude teď dařit i v online vyučování a 

kdybyste měl jakýkoli dotaz nebo chtěl ještě doplnit informace, určitě mi taky napište na Skypu, 

Facebooku, kdekoli mě najdete… a to je asi ode mě všechno. 

R: Tak doufám, že vám to k něčemu bylo. 

A: Jo, jo, jo 
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R: Tak vám přeju hodně úspěchu s bakalářkou. 

A: Tak jo, děkuju moc, děkuju. Tak se mějte. Na shledanou. 

R: Na shledanou. 
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Rozhovor s respondentem č.2 
 

 

 

Poznámky k rozhovoru: 

A: Anna Rokosová 

R: Respondent 

Poznámky ke grafickým úpravám rozhovoru: 

[…] Pro náš výzkum bezúčelná část (např. odloučení se od záběru tématu rozhovoru či účelná anonymizace části 

textu obsahující jak nedůležité informace pro výzkum, tak i citlivé informace, které jsou tímto nevyřčeny) 

… Odmlčení se 

xxx Anonymizovaná data z důvodu snahy o předem domluvenou anonymitu respondenta i konkrétních informací 

o daném gymnáziu 

 

A: Nejdřív bych Vám chtěla tedy poděkovat, že jste přijala mé pozvání… 

R: To já ráda. 

A: To jsem taky moc ráda. Nejdřív bych se chtěla představit, potom bych tedy chtěla představit svůj 

záměr, proč jsem Vás sem pozvala, tak nějak informace ohledně rozhovoru: délka by měla být kolem 

45 minut, no a vlastně ty data budou anonymizováný, tedy beze jména. Tak moje jméno je Anna 

Rokosová, my už jsme se viděly. Jsem studentkou Karlovy Univerzity, studuju obor Sociologie a 

sociální politika. No a jsem ve třetím ročníku a teď píšu svoji bakalářku, takže proto jsem si Vás sem 

pozvala, protože vlastně chci s Vámi udělat rozhovor ohledně odchodu žáků z gymnázií. Bude mě 

vyloženě zajímat Váš názor na tuhle tu problematiku, zkušenosti atd., určité prvky prevence atd. No a 

to uvidíme, kdybyste měla jakékoli dotazy, tak se mě určitě ptejte. Nebo teďkon, jestli Vás něco napadá? 

R: Teď momentálně nic.  

A: Super, super, tak jo. Takže můžeme začít první otázkou... Já bych Vás chtěla tedy požádat, jestli 

byste se mi představila, představila tedy sebe, Vaší profesi hlavně, tak povídejte. 

R: Takže, jmenuji se xxx, učim na xxx. Učim od roku xxx takže to už je přes xxx let.  Učim biologii a 

chemii a myslim si, že nějaké zkušenosti ve školství mám.  

A: Dobře. Na tomto gymnáziu tedy jste celou tu dobu nebo ještě jste učila…? 

R: Ne, ještě jsem učila 8 let na základní škole a pak jsem teprv přešla na gymnáziu. 

A: Dobře, dobře, takže na gymnáziu jste jak dlouho momentálně? Takže to je…  

R: No tak od roku asi xxx, xxx asi školního roku. 

A: Dobře. Vy jste tedy říkala, že jste byla třídním učitelem. Jak dlouho jste tedy měla tuto funkci?  

Gymnázium č.2, Praha 4 

004, 008, (600) 

veřejné 



Přepis rozhovoru 

 Anna Rokosová 

R: Byla jsem třídní učitel celkem čtyřikrát. Jednou na základní škole, vlastně dvakrát na základní škole 

a třikrát na gymnáziu. 

A: A to byl tedy jaký časový úsek na tom gymnáziu? 

R: Když jsem tam nastupovala, to bylo čtyřleté gymnázium, takže hned při tom nástupu od toho roku 

xxx jsem měla jednu třídu, pak jsem měla pauzu rok, pak jsem měla další třídu čtyřletou a pak jsem 

dostala po jako návratu z mateřské dovolené tak jsem dostala třídu osmiletého studia v tercii a měla jsem 

je šest let do maturity.  

A: Jo, dobře. A tedy byla to Vaše volba být třídním učitelem? 

R: My máme vlastně v sedmym ročníku volitelné předměty a v osmém ročníku už má aprobace biologie 

a chemie neni, takže jsme říkali, že není jako ideální, aby třídní učitel ve třídě vůbec neučil ani jednu 

vyučovací hodinu, takže vlastně třídnictví si střídaj většinou matikáři a češtináři a prostě ti co v té třídě 

učej až jako do maturity. 

A: Jo dobře. A mmm… Já mám tady další otázku, co se týče věkové kategorie, tak to už jste nějak 

popsala, vlastně jste měla od té primy až teda tak nějak do té oktávy a momentálně učíte jaké kategorie 

věkové? Úplně všechny. Protože mám malé, my říkáme nižší gymnázium, takže mám na biologii 

sekundu, tercii, pak mám kvartu na chemii, dvě sexty na chemii, dvě septimy na chemii a maturanty na 

genetiku a maturitní seminář. Takže celou škálu.  

A: Takže celou škálu… Hahaha, tak to budete mít hodně zkušeností s nima… To musí být zápřah no. 

Dobře, dobře. 

A: Dokázala byste mi popsal, jak vnímáte Vaše gymnázium, co se týče škály obtížnosti výuky? 

R: Tak já si myslim, že obtížnost… asi bych řekla střední i klidně vyšší obtížnost, protože studenti se 

bez problému dostávaj na vysoké školy po maturitě, takže se choděj hlásit, a že se jako dostali úplně 

v pohodě. A myslim si, že jsou tam výborný vztahy právě mezi kantorama a studentama, že je to taková 

pohodová škola, že tu není žádnej stres nebo něco takovýho. 

A: Na to navazuje vlastně moje další otázka… v přístupu k učitelům, kde vidíte slabiny, co se týče 

Vašeho gymnázia a kde naopak ty silné stránky?  

R: Tak teď když to rozdělíme přístup jako vedení školy k učitelům anebo studentům k učitelům? 

A: Nejdříve bych se chtěla zeptat, té školy jako ředitel atd. jako toho vedení k Vám? A až potom přístup 

k těm žákům. 

R: Řekla bych kamarádský přístup, ale asi profesionální úroveň že to není jako… jak bych o řekla…. 

Říkám, cítím se tam naprosto v pohodě a příjemně, ale cítím tam pevnou ruku toho vedení nebo jako 

není to prostě z hlediska kamarádství, že bych nemusela nic dělat a nemusela chodit do hodin a to vůbec 

ne. Že je to takový… ten režim tam je. 

A: Co je pro Vás pozitivní na tom vedení? Co cítíte, že je jako velkou výhodou?  

R: Že asi když je nějaký spor mezi rodičema a kantorama, tak si myslim, že vedení stojí za kantorama. 

Že to neni tak jako, že by dostali vynadáno kantoři, že si rodiče na ně stěžovali nebo tak. A zas na druhou 

stranu sme měli kantorku, na kterou byly stížnosti a vyřešilo se to jejím odchodem. Si prostě myslim, 

že je to tak, jak by to mělo být. Že to není jako nic nespravedlivého nebo tak. 

A: A je něco, co byste změnila ze strany vedení třeba vůči Vám? 
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R: Tak řešíme takový věci, jako třeba elektronické třídnice, jestli ano či ne. Nebo do jaké míry třeba 

obědy, protože je nedostatek síly v kuchyni, takže se řeší, jestli prostě vzít třeba nějakou cateringovou 

společnost či nevzít… Ale jako řikám, já se tam cítím dobře, spokojená. 

A: Dobře, to mám radost, no a jak to tedy cítíte v přístupu k těm žákům, jste říkala, že taky je tam 

uvolněné to prostředí…  

R: Myslím, že je to pohodová atmosféra, žáci, kteří odmaturují, tak choděj za kantorama bejvalejma na 

kus řeči a když se potkáme někde na ulici, je to takový srdečný setkání, tak si myslim, že je tam opravdu 

příjemná atmosféra.  

A: Dobře. A co by mohlo být pro žáky motivací k úspěšnému zakončení studia na Vašem gymnáziu? 

R: No asi, kdyby třeba vysoké školy víc braly na hodnocení gymnázií, protože sousta vysokých škol 

dost ignoruje výsledky studenta na gymnáziu nebo něco takovýho, takže bych to asi zohledňovala při 

přijímacím řízení. 

A: Takže myslíte, že vedení by mělo třeba jako…  

R: To ne, to bych řekla, že je věc těch vysokých škol.  

A: A jako v gymnáziu jako takovém, co by mohlo studentům třeba ulehčit nebo motivovat je vlastně 

v docházce a takhle? 

R: No, my nemáme problém, že by nechodili studenti. Takže si myslim, že docházku maj prostě precizní 

a omluvenou. Když někdo nepřijde, tak je to vždycky věc nemoci nebo něčeho takovýho. Jako 

záškoláctví o něm nevim, že by u nás bylo nebo něco tak. A jako k lepším studijním výsledkům… 

myslím si, že je to věc i veřejnýho tlaku. Protože těch studentů se nikdo se neptá, s jakejma známkama 

maturovali nebo měli během studia. Protože tam je podstatné maturitní vysvědčení a dostat se na 

vysokou školu. Ale nikoho nezajímá, jestli prostě měli v sextě něčeho pětku nebo jestli opakovali ročník, 

to nikdo neřeší. Že si myslim, že to je věc spíš jako veřejnosti než celkově konkrétní školy. 

A: Dobře. No a kolikrát jste se v průběhu Vašich životních zkušeností na gymnáziu, vlastně i jako třídní 

učitel, setkala tedy s odchody žáků? 

R Jako, že odešli na jinou školu? 

A: No, odešli vlastně z gymnázia kamokoli. 

R: Hodně studenti, když odchází, tak odchází z kvarty, protože vlastně kvartou si splní povinnou školní 

docházku a někteří z nich v kvartě zjistí, vlastně že studovat všeobecné gymnázium pro ně není to, prostě 

hobby, nebo to, co si představovali, takže odcházej na odborné školy, hodně na průmyslovky, ale zase 

teď jsem řekla hodně, ale je to třeba, já nevim, za tři roky jeden studen třeba, co nějaký student to 

gymnázium opouští a jde na jinou školu.  

A: A ročně si myslíte, tedy že třeba ze školy…? 

R: Nula anebo jeden, dva studenti. Ale říkám je prostě rok, co odejdou tři, čtyři v kvartě a pak dlouhou 

dobu nikdo. 

A: A ta příčina toho odchodu ta bude tedy jste říkala, že přestupují na nějaké odbornější školy nebo?  

R: Většinou na zaměřené školy.  Takže třeba na elektroprůmyslovku choděj kluci nebo na školu 

s informatikou a nechtěj dělat všeobecné gymnázium. Nechtěj třeba číst povinnou četbu z češtiny a 

takový… 

A: A proč si myslíte, co je důvod, že to nechtějí jako dělat? 
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R: Že se profilují a nechtějí studovat všeobecnou školu, takže se třeba rozhodnou, že budou dělat třeba, 

vymyslim si chemii, ta odchází na chemickou průmyslovku. Ale je jich hrozně málo. Jako není to 

všeobecný jev nebo… 

A: A ještě teda kdybyste se měla vyjmenovat ty školy, třeba s čím jste se… takže průmyslovka, 

nějaké…?  

R: Elektro průmyslovka, a právě takový ty nějaký školy informační technologie. Ani nevim, jak se 

všechny střední školy jmenujou. Často jsou to soukromý školy vlastně s rozšířenou informačních 

výukou, informačních technologií. 

A: No a myslíte si, co se týče těch žáků, že se liší od zbytku třídy? Těch, co odcházejí.  

R: Ta kategorie těch specialistů, co se specializují například na ty informační technologie, to IT, tak to 

jsou většinou kluci a dost často introverti a mají jako nepoměr výsledků v matematice a v 

těhletěch technických předmětech a v češtině a dějepisu…  ta čeština a jazyky trošku pokulhávaj. A 

naopak v informatice jsou vo hodně lepší než ti ostatní studenti.  

A: No a jaké vztahy mívají s učiteli? 

R: Nevšimla jsem si, že špatné. Mně třeba odcházel konkrétně student, když jsem byla vlastně třídní 

toho osmiletého gymnázia, těch šest let. Tak po dvou letech odešli vlastně dva kluci na průmyslovku do 

Panský a choděj stále na srazy třídy a máme velice dobrej vztah, takže jako nemyslím si, že by odešli 

jako nějak ukřivděně nebo zapškle nebo něco takovýho prostě. Rádi se vracej a s těma bejvalejma 

spolužákama se bavěj. 

A: Přesně na to se chci zeptat, jaké vazby vlastně mají tedy v té třídě… 

R: Stýkají se stále.  Ale oni už jsou vlastně ve věku, kdy jim bude nějakejch 28 až 30, já těď 

přesně…bych to musel počítat. A choděj celkem pravidelně, širší třída jednou ročně na srazy a kluci 

z tý třídy třeba dvakrát do měsíce na pivko, a to choděj i s těma, co odešli.  

A: Dobře, dobře. No a z jakého si myslíte, že pochází socio-ekonomického prostředí nebo když si 

představíte někoho, kdo tedy odešel, většinou jste říkala tedy kvůli těmto důvodům, tak jaké socio-

ekonomické prostředí? 

R: Nebyl tam rozdíl oproti ostatním studentům. Vlastně u nás jsou ti studenti z průměrných rodin, nejsou 

tam třeba rodiny ani enormně bohaté, nebo zase rodiny, kde by to byl vyloženě „sociální případ“. Mně 

přijde, že i ti, co odešli, byli prostě z normálních sociometrických, nebo jak tomu říkáme, rodin, že tam 

nebyl důvod nedostatek financí. A tim, že by odešli a chtěli třeba pracovat nebo něco takovýho. Vodešel 

nám, ale to už je hodně dávno, byl student, který se chytil nějaké špatné party a asi i drog nebo něčeho 

takovýho a ten teda odešel z důvodu neprospěchu a nevim, jak dál skončil, ale to už je hodně dávno.  

A: A když se podíváte na takového studenta, tak jak silné vazby bude mít tak v rodině? Jestli se to nějak 

liší od žáků, kteří liší se od žáků, kteří vlastně ze třídy neodchází? 

R: To já myslim, že neliší. 

A: Neliší? 

R: Mm… Že to není důvod k odchodu, že by se to dalo nějak prostě jako zjednodušit, že třeba z důvodu 

nějakýho špatnýho vlivu rodiny… nebo něčeho takovýho odcházej, tak to určitě ne. 

A: Jo, tak potom jste tedy říkala, že nemají problémy s financemi většinou… Jak se tedy potom rodina 

věnuje? Byla jste tedy svědkem, že by okolnosti byly takové, že se rodina tedy věnovala tomu žákovi, 

a i přesto odešel, že ho nenabádala k tomu pokračovat atd.? 
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R: To byl za moji kariéru jen jeden, tedy ten, co se chytil špatné party a měl špatný rodinný zázemí a 

jinak ti kluci, co odešli dělat informační technologie, tak je rodiče podporovali v jejich zájmu, aby odešli 

ze všeobecné školy na specializovanou školu, když je to baví. Takže… pak nám třeba odešla studentka 

ze třídy na konzervatoř, protože měla výrazný hudební talent, tak odešla z kvarty a tam byla taky 

jednoznačně podpora rodiny, ať tedy na tu konzervatoř jde, když je dobrá v hudbě. 

A: Jasně, jasně… A setkala jste se s tím, že by žáci přestupovali na jiná gymnázia? Ne přímo odborné 

školy… 

R: Setkala, zkusili změnit gymnázium, byly to studentky vlastně v kvart, které odešly a říkaly, že se jim 

na jiném gymnáziu líbilo víc.  

A: Dobře… A ty důvody jste cítila jaké? 

R: Spíš asi špatný začlenění do kolektivu nebo něco takovýho. Vlastně z tý třídy.  

A: Dál se tedy posunu k tématu prevence. Jak byste popsala prostředky prevence na Vašem gymnáziu? 

R: Prevence jako proti… 

A: Proti těm odchodům. Jak vlastně vedení nebo celkově gymnázium… jestli cítíte nějaký tlak, aby 

studenti neodcházeli? 

R: Od nás fakt neodcházej, takže u nás preventivní prostředky nepotřebujem, protože od nás fakt jako 

neodcházej. Ale když třeba odejdou na ty průmyslovky, tak máme hned na jejich místo zájemce další, 

tak k nám na to nezaplněné místo je přijmou. Dělají rozdílové zkoušky. Takže asi, když odejdou na ty 

odborné školy… Ale opravdu říkám, chodí dva, tři za čtyři roky třeba. Opravdu málo. Tak jejich místo 

je hned někde zaplněný někym jiným prostě. 

A: A kde se berou tito adepti na to doplnění? 

R: Oni většinou zkouší telefonovat, jestli není u nás volné místo a odmítají se, že volné místo není, a 

když náhodou to místo je, tak na základě žádosti těch, co se k nám hlásí, například když se přestěhujou 

odněkaď, tak podávají žádost, jestli by u nás nemohli studovat. Když je místo, tak to jde.  

A: A byla jste svědkem, že by se stalo, že i tenhle žák, který byl doplněn do té třídy, předčasně odešel? 

R: Ano a byli to třeba studenti, kteří nestačili v tempu a měli třeba jinou jazykovou úroveň než ty naši 

studenti. Například studenti, kteří se přistěhovali do Prahy a nezvládali francouzštinu nebo angličtinu 

na stejné úrovni, takže setrvali, já nevim, třeba čtvrt roku a odešli, protože zjistili, že to nestíhají. 

A: Dobře, dobře. No a co se týče prevence, jakou roli byste v tom viděla pro třídního učitele? Přímo 

třídního… 

R: Třídní učitel by asi měli posoudit, proč ten student chce odejít, jestli je to tím, že rozvíjí svoje 

schopnosti, třeba na tý konzervatoři nebo na těch informačních technologiích, anebo proto, že se cítí 

slabý a na tu školu nestačí. Myslim si, že kantor musí poznat, jestli jde student za lepším, a pak ho v tom 

podporovat, a když ten student prostě nezvládá, tak ho netrápit tím, že ho budu přesvědčovat, aby na 

tom gymnáziu zůstal, když mám stejnej názor, že na to gymnáziu nestačí, takže si myslím, že prostě by 

to měla být vzájemná spolupráce, ale nebránila bych studentovi odejít, když se necítí na to studovat 

gymnázium. 

A: Dobře, dobře. A jaké pozitivní důsledky můžou mít odchody žáků z gymnázií, jak pro jednotlivce, 

tak třeba pro zbytek třídy? 

R: Zbytek třídy, když vidí, ale říkám, u nás se to vážně nestává, že gymnázium opustí někdo, protože 

má špatný známky a nestíhá, tak to působí asi motivačně, protože ty studenti asi začnou více třeba 
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pracovat a zlepšují se. Pokud ale někdo odejde na tu konzervatoř třeba, tak si myslím, že to nemá vůbec 

vliv na zbytek třídy, protože vědi, že se věnuje 15 let hře na klavír, tak pude místo gymnázia studovat 

prostě klavír.  

A: Takže to neovlivní zbytek třídy? 

R: Neovlivní, neovlivní. 

A: Pro vyučujícího to může mít jaký pozitivní důsledek t může mít? 

R: No, když je míň studentů, tak se s tou třídou vždycky lepší pracuje, tedy s menším kolektivem. A 

když potom na uvolněné místo přijde někdo nový, tak je to nějaký nový impulz, nová změna, takže se 

dají potom s tou třídou opět dělat stmelovací aktivity nebo něco takovýho, protož přišel třeba nový 

student, tam by pak nějaký pozitivní dopad mohl být, ale myslím si, že to na tu třídu tak moc vliv nemá. 

Prostě když je těch studentů 32 a jeden odejde, tak to vliv na chod třídy příliš nemá.  

A: Dobře, dobře. Myslíte si, že má ta třída na poměr těch učitelů… jak to říct… že je to jako vyhovující? 

R: Určitě by bylo lepší mít míň studentů ve třídě a byl by určitě příjemnější kontakt a dalo by se s nimi 

individuálně pracovat, protože takhle, když jich je 32, tak je to prostě moc. 

A: Mhm, a jaký vztah jste měla s těm studenty, kdy vlastně jste říkala, že byl ten odchod bez problému, 

že tedy to je po nějaké vzájemné dohodě, tak vy jste tedy vyloženě byla přítomná v tom vztahu,že nebyl 

problém s tím odchodem z Vaší strany? 

R: Nenene, vůbec ne, vůbec ne. Z tý mý třídy šla nějaká xxx hrát na klavír na konzervatoř a ztý třídy 

předtím odešli nějaký dva kluci na tu elektro průmyslovku.  

A: Takže jste vyloženě neměla, jak jste udávala ten příklad s tím prostředím třídy, těch odchodů, tak 

to… 

R: Nene. 

A: Tak to se Vás vůbec netýkalo? 

R: Ne, ne. 

A: Mhmm, dobře. A vlastně nějaké negativní důsledky odchodů pro tu třídu, tak v tom nevidíte nějaký 

asi… jak jste říkala, že to moc neovlivňuje… Ještě něco by Vás napadlo? 

R: Myslí si, že to nebudou negativní důsledky. Myslím si, že ne. 

A: A teda pro toho učitele nebo pro tu školu? 

R: Spíš v případě, že by tam byly hodně kamarádské vztahy. A třeba jak odešla ta jedna slečna na 

konzervatoř, tak její kamarádka pak měla takovou smutnou náladu, že v tý třídě zůstala bez kamarádky, 

ale časem se taky vyrovnala. Takže asi ne pro kantora nebo kantor vůči studentům, ale asi ta jedna 

studentka, která po čtyřech letech v kvartě přišla o super kamarádku, takže ta to asi hůř nesla. To bych 

viděla jako negativní.  

A: Dobře, dobře. No já už tady nemám připravený žádný další otázky, ale máte pocit, že byste ještě 

chtěla něco k tomu doplnit ohledně tématu předčasných odchodů žáků? 

R: No, teď třeba učim ve třídě, která je po devítce, klasickej čtyřletej gympl, tam si myslim, že bude asi 

docela odchod některých studentů, protože si vybrali školu, která je z mého pohledu nad jejich síly. Oni 

vlastně chodí ze základních škol se samejma jedničkami a nemají vlastně vůbec studijní návyky, takže 

je tahle třída studijně průměrná, až jako slabší a tam si myslím, že někdo tedy odejde a nedokončí to 

gymnázium. Je velikánskej rozdíl mezi osmiletým gymnáziem a tím čtyřletým. Z toho osmiletého se 



Přepis rozhovoru 

 Anna Rokosová 

vlastně neodchází z důvodu neprospěchu, ale z důvodu právě té specializace, kdyžto to čtyřleté 

gymnázium, tam se může stát, konkrétně teď tadleta třída, že by někdo ukončil z důvodu neprospěchu.  

A: No a co byste doporučila těm žákům, co jsou ze základních škol, tak myslíte si, že máte něco, co jim 

doporučit nebo jak je více uvést do toho, co je čeká? 

R: Asi by měli zvážit, že gymnázium bez vysoké školy, nechci říct k ničemu, ale není to ta není ideální 

volba. Když jdu na všeobecné gymnázium, tak předpokládám, že jdu na vysokou školu „[…]“ Ty 

studenti by měli mít lepší představu o sobě, jestli se chtějí učit, jestli chtěj studovat další čtyři roky 

gymnázium a dalších pět let vysokou. Nebo jestli je to studium zas tak až netěší. Spíš se vyznat asi sami 

v sobě, než se začnou na to gymnázium hlásit.  

A: Dobře, dobře. To je zajímavý. Haha. Tak jo, z mý strany je to asi všechno, už mě asi nenapadá ani 

dodatečná otázka. Doufám, že jsem zmínila všechny informace k tomuto rozhovoru, jak to bude tedy 

následovat, že ty data nebudou nijak zveřejněna, tedy s Vaším jménem a ty informace se tedy pokusím 

i z audionahrávky vyjmout a jinak Vám chci tedy poděkovat, že jste přišla. 

R: Byl to příjemný rozhovor.  

A: No tak uvidím, jak to bude pokračovat, dobře. Tak jo, tak díky moc. 

R: Tak na shledanou. 

A: Na shledanou. 
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Poznámky k rozhovoru: 

A: Anna Rokosová 

R: Respondent 

Poznámky ke grafickým úpravám rozhovoru: 

[…] Pro náš výzkum bezúčelná část (např. odloučení se od záběru tématu rozhovoru či účelná anonymizace části 

textu obsahující jak nedůležité informace pro výzkum, tak i citlivé informace, které jsou tímto nevyřčeny) 

… Odmlčení se 

xxx Anonymizovaná data z důvodu snahy o předem domluvenou anonymitu respondenta i konkrétních informací 

o daném gymnáziu 

 

A: Dobrý den, slyšíme se? 

R: Slyšíme. […] 

A: Měl byste na mě tedy teď kolem půl hodinky? 

R: Určitě. 

A: Super, já bych tedy rovnou Vás požádala, zda by Vám nevadilo přejít rovnou k rozhovoru. […] 

R: Určitě. 

A: Tak já se Vám tedy ještě jednou představím […]. Chtěla bych Vás tedy tímto požádat o rozhovor, 

který bych s Vaším svolením nahrávala a jak již bylo tedy řečeno, trvalo by to kolem 30minut až hodinu 

[…]. Údaje, co by se týkalo Vaší osoby, jméno, jméno školy bych ve své práci nevyužívala, byly by 

tedy ty data anonymní, a to je asi všechno co mě prozatím napadá. Měl byste k tomu nějaký dotaz? 

R: Nemám, nemám. 

A: Dobře, tak se do toho můžeme dát. Kdykoli byste měl dotaz, určitě mě přerušte, cokoli Vás napadne 

nebo kdybyste chtěl něco doplnit. […] Tak já přejdu k první otázce, jestli Vám to nevadí. 

R: Ne, určitě. 

A: Dobře, dobře. Já Vás chci nejprve požádat, zda byste se mi představil, řekl pár vět o sobě, ohledně 

Vašeho povolání a podobně. 

R: Tak já se jmenuji […], učím na […] od roku xxx, kdy jsem tam nastupoval jako student […], dnes 

už to tak jednoduché není přestoupit ve třeťáku na vysoké škole, ale šlo to. Čili tam jsem asi xxx let 

nepřetržitě. Učím tam český jazyk a ročníky, jak to přijde. […], takže vyučuji od primy do oktávy.  

Gymnázium č.3, Praha 8 

008, (208) 

soukromé 
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A: A vykonáváte funkci třídního učitele? 

R: Přímo funkci třídního učitele nevykonávám, protože tam mám učitelský úvazek […] i manažerský. 

Nyní vykonávám funkci „senior teacher“, což je uvádějící učitel […]. 

A: A co tato pozice obsahuje? V čem je to specifické? 

R: Ještě doplním, vlastně jsem dělal vždycky zástupce třídního učitele, takže s těmi třídami jsem 

v úzkém kontaktu, takže by nebyl problém v tom, že nevím, co se v těch jednotlivých třídách děje, 

ovšem úplně ne ve všech třeba učím. […] A ten zmíněný úvazek vedení školy, tak to se týče tedy 

metodického vedení učitelů, hospitace, dohled nad učiteli, přicházejícími učiteli. […] Nyní přišli asi tři 

učitelé, se kterými jsem nyní v bližším kontaktu a chodím do jejich hodin a nějak tam spolu 

interagujeme.  

A: A přímo tedy vedete ty jejich hodiny nebo jste nápomocen? 

R: Já tedy spíše vedu je, já se jdu podívat […], tak aby měli, když tam jsou první rok, jednodušší vstup 

do té školy. Dávám jim zpětnou vazbu, říká se tomu takzvaná supervize. Supluju s nimi některé hodiny 

a ptám se jich průběžně, jestli mají některé problémy a když z těch hospitací něco vyplyne, tak spolu o 

tom mluvíme. 

A: Vy tedy, co se týče těch Vašich předmětů, tak jak často je vyučujete oproti těmto hospitacím? 

R: Já samozřejmě oproti hospitacím vyučuji 12 hodin týdně, to znamená o trošku větší půl úvazek a 

manažerskou část práce, také výroční zprávu […]. Takové ohlédnutí za školním rokem, taková rozvaha, 

co se na těch školách děje […], taková práce redakčně ediční. Takže k žákům mám blízko, ať už jako 

učitel českého jazyka nebo jako někdo, kdo se vedle učitelského povolání zabývá i redakcí […]. 

A: A shrnujete tam i problematiku odchodu žáků nebo kolektivu ve třídách? 

R: Až tak úplně ne. […] Ve zprávách je spíše orientovaná na rodiče a příchozí studenty. […] 

A: Máte rozšířenou výuku angličtiny? 

R: My máme výuku angličtiny standartně a nemáme vyloženě předměty, které by byly vyučovány 

v angličtině a je u nás školní docházka zakončená školní maturitou. Některé školy […] zakončují 

zkouškou IB. Naši studenti jsou poměrně kvalitní, ten předvýběr je náročný a chodí k nám hodně 

motivovaní studenti, takže přijímání na univerzity v zahraničí […], každoročně máme stejný počet 

studentů, kteří jdou na cizojazyčné školy v zahraničí. 

A: A když se někdo hlásí na Vaší školu, tak jaké jsou přijímací zkoušky? 

R: My jsme si vždycky dělali přijímací zkoušky vlastní a chtěli jsme to tak dělat stále, ale do toho nám, 

jak se říká lidově, hodil vidle stát, protože ten před třemi lety nastolil povinnou centrálně řízenou 

organizovanou zkoušku řízenou Cermatem […] a v posledních třech letech se to mohlo využít jako 

pilotní a dva roky to je tak, že každá škola k tomu musí přihlížet minimálně 60 %, takže my k tomu 

přihlížíme těmi 60 % a zbytek si organizujeme, což jsou tedy ty naše testy, tedy testy ze studijních 

předpokladů a potom ještě testy z angličtiny.  

A: […] Vy jste tedy zmínil, že ne každý se dostane na Vaši školu, tedy že to bude nějaká selekce? 

R: Nejde o to, že by ty zkoušky byly nějak náročnější než jinde, právě tím, že jsou centrálně zadávány, 

vlastně to nikdy roli nehrálo. Je to tím, že se studentů hlásí na pražská gymnázia strašně moc. […] Když 

už někdo podá tu přihlášku k nám, tak předpokládá tedy ten rodič, že se má tedy žák dostat, že je 

dostatečně motivovaný a my bereme malé množství žáků. Máme sedminásobný převis v posledních 

letech. Což je nyní skoro na všech gymnáziích, to není výjimka. Ale ta kvalita těch uchazečů, ta první 

stovka je na jiné úrovni než na nějakém průměrném gymnáziu. Ti studenti, co se k nám hlásí jsou lepší. 
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Nejde o to, že my […] bychom ty studenty dokázali tak skvěle připravit, […] snad trošku taky, ale na 

druhou stranu ti žáci, kteří k nám ze základních škol přicházejí, když mám použít to slovo materiál, je 

to materiál, se kterým se suprově pracuje, který nemusíte nutit pracovat ještě v souhře podmětného 

prostředí, kde nejsou patologie, tak slízáváme tak řečeno smetanu. 

A: Jak byste ohodnotil Vaše gymnázium na škále obtížnosti oproti ostatním? 

R: To je otázka, co vlastně hodnotíme… 

A: Třeba náročnost toho učiva… 

R: No jasně, ale to právě záleží na tom, zda je obtížnost v tom, že dáte žákům nějaké projekty nebo 

úkoly na kterých dlouho pracují, tak to je pro někoho náročné a někomu se to nezdá náročné a někomu 

se zdá náročné zase něco jiného, […] že se musíte biflovat a někde drtit a chtějí po vás známky a chtějí 

po vás test každý týden nebo každých čtrnáct dní, tak takové škol je víc a jsou vlastně náročnější. Kdyby 

přešli naši studenti do takovýchto škol, tak by jim přišlo možná, že je to mnohem náročnější škola než 

ta naše. Neříkám, že naše škola je jednoduchá a snadná, ale jinak, asi se snažíme nějak individualizovat 

ten potenciál atd. 

A: A kdybyste měl říct, kde vidíte slabiny a pozitiva Vaší školy, v čem by to spočívalo? 

R: To je mnoho úhlů pohledu, ze kterých to budeme hodnotit, to je jasný. Ta pozitiva, asi co se týče z 

hlediska velikosti školy, tak obrovská pozitiva jsou, že se studenti napříč ročníky […] znají 

z průřezových školních akcí. […] Pak projektové semináře a hodně interagujeme s rodiči a jsme otevřeni 

s žáky. Nevýhoda může být velikost, […] může přicházet ponorka. Nedá se udělat všechno, co se dá 

dělat na ještě větších školách. […] Nám se podařilo ustálit zmiňovanou ponorku programem, že v sextě, 

jezdí na rok, půl roku nebo tři měsíce, jezdí studenti na naše partnerské školy, které si sami vyberou. 

A: Do ciziny nebo i v Česku? 

R: Do ciziny. […] Myslím si, že to je pro ně důležité, ten roční… I ty rodiny… Se vlastně žáci stávají 

tak trošku dospělejšími a jiní po návratu, což říkají i jejich rodiče. I ta třída je jiná po jejich návratu, 

myslím si, že se i na tu školu dívají trochu jinak. Ocení po několika měsících odloučení jak rodinu, tak 

i tu školu ocení zase jinak, i spolužáky a vztahy se spolužáky. Když se vrátí, […] tak mají tu školu o 

něco raději. 

A: A nemají problém po návratu s učivem? 

R: Většinou ne, po návratu s nimi pracujeme. Žáci, kteří měli v ročnících nějaký problém, tak jim to ani 

nedoporučíme ty výjezdy anebo tam sami o své vůli nebo úvaze nevyjedou anebo jen třeba na měsíc. 

Ale s těmi, co chtějí, tak odjedou a potom to doplní. Zaprvé to učivo v sextě, šestém ročníku, je na to 

připraveno, je tam menší dotace hodin třeba na češtinu nebo na matiku […] a předměty jsou i takové 

[…], že se dají udělat i formou seminární práce. A studenti si během několika měsíců doplní a studenti, 

kteří jsou tam na rok si udělají na konci léta […] rozdílové zkoušky a jednou v septimě dál. 

A: Co si myslíte, že je největší motivací žáků dokončit to studium?  Jestli třeba je to prestiž nebo vysoká 

škola nebo motivace ze školy rodičů.  

R: To je dobrá otázky, ale je to otázka na ty studenty. 

A: Já bych to samozřejmě chtěla vědět z Vašeho pohledu.  

R: Je to otázka, která je až filosofická nebo až akademická, by se dalo říci. […] Ta motivace těch žáků 

to dokončit… no spíše mě nenapadá, proč by dokončit neměli. Ono jim je tam dobře. I přes to, že jim 

to tolik nejde, je jim tam dobře. Mají dobré vztahy se spolužáky i s profesory, takže si myslím, že žáci i 

učitelé vytváří podpůrnou síť, která zabraňuje dopadům nebo odchodům a tak. My tam ty studenty 

chceme udržet, ne je vyhazovat. My chceme, aby se tam měli dobře, takže jakýkoli náznak šikany nebo 
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něčeho podobného, to se řeší okamžitě. Nezametá se to pod koberec, ale bere se to na plnou váhu a teď 

myslíme různé podoby šikany, to není jen to, že někdo někoho boxuje v koutě, ale mohou to být i 

náznaky patologického chování v rámci hodiny nebo přestávky. Oni nemají chuť nebo potřebu odcházet, 

a navíc je tam i ta rodina, je to pro ně taková jistota, „Máme tady zaparkované to dítě na osm let.“ […] 

Že musí někam dostat nejprve to dítě na základku a teď našponovat na ten gympl a pak už je to jeho 

business. Takže mi ho tady budeme motivovat s tou školou a uděláme spolu všechno pro to, aby 

neodešel. A my ho tady budeme motivovat, aby s tu cítil dobře. Jsou různé druhy motivací, kvůli kterým 

tedy studenti odchází, ale u nás se to moc nestává. 

A: Já se k tomuto tématu ještě dostanu, mám tady na to přímo blok otázek. […] Tedy kolikrát jste se 

v průběhu Vašich životních zkušeností setkal na tomto gymnáziu s odchody žáků? 

R: No vlastně, […] asi desítku bych z hlavy dohromady dal. Ty odchody jsou po kvartě, to znamená, že 

když někdo přejde na jinou školu jakoby z devítky a jde na čtyřletou školu z různého důvodu. Některé 

ty důvody jsou řekněme odborné. Řekněme, že […] v tom smyslu, že jdou na jinou školu jiného typu, 

například na konzervatoř. Kdysi, asi dvě studentky odešly na výtvarnou školu. Po té kvartě… Jedna je 

třeba šperkařka druhá je třeba více miss.  

A: Haha. Takže kdybyste měl říci, kam tedy nejčastěji žáci odchází nebo když už tedy odchází? 

R: No jdou na jiné gymnázium, buď tedy osmileté nebo čtyřleté. Jdou nejčastěji po té kvartě. […] 

Důvody jsou třeba i studijní, že se žák necítil komfortně. Že byl na konci výsledkově i přes to, že je žák 

skvělý kluk. […] 

A: Dobře a kdybych tedy […] říkal jste, že víte tak o deseti lidech, takže kam tito žáci šli? 

R: Ano. No, na ten gympl… 

A: A když tedy někdo odchází na ten gympl, na to gymnázium jiné, tak je to většinou kvůli špatným 

studijním výsledkům nebo… by to mohlo být něco jiného? 

R: Tak asi třetina jde na specializované školy, tak asi třetina kvůli neuspokojivým výsledkům, i ta rodina, 

si myslím, ta škola… jakoby my nikoho nevyhazujeme, ale myslím si, že ta rodina usoudí, že třeba tomu 

studentovi bude líp na trošku jednoduší škole. To záleží na studentech samotných, jak mají individuální 

přístup ke škole, tak ta sebemotivace může být až sžíravá nebo sebedestrukční, a i když se snaží, tak jim 

ne všechno jde. A oni si pak řeknou „Já se snažím na 110 % a tady jsou spolužáci, co to mají jakoby 

zadarmo nebo lusknutím prstu.“ Všichni jsme se s tím ve škole setkali, kde jim všechno šlo, jako matika 

atd. No a na našem gymnáziu takových lidí více. Takže pokud nepatříte k průměru, ale mezi podprůměr, 

tak ale na jiné škole byste byli v pohodě, s „nohama na stole“, tak si řeknou „Tohle nemám zapotřebí. 

Já ještě chci hrát fotbal a pingpong a chodit do skauta a chci dělat něco jiného atd.“ Takže, což neříkám, 

že to tito studenti nestíhají, ale nemají to s tím „prstem v nose“ či „nohama na stole“, tak těch je tam 

více. A pak ta jedna třetina, to jsou ti, kteří chtějí zkusit něco jiného. Jeden kluk měl kámoše na jiné 

Praze a třeba kámoše z fotbalu […], tak odešli. Někteří odešli také na židovské specializované 

gymnázium, z důvodu jejich kořenů, takže tu jsou i takové případy jiné než ty studijní.  

A: A ještě co se týče té motivace, jak jste mluvil o té druhé třetině, tak může se stát, že je to i způsobené 

i nějakými finančními problémy rodiny? Nebo jestli to může být spojené i s nějakým tlakem rodičů? 

[…] že třeba i ta rodina na něj ten tlak vyvíjí… 

R: […] U nás funguje už asi 14 let studijní fond, který je tedy od různých dárců, jak ze strany rodičů, 

tak učitelů atd. Disponuje penězi, takže v okamžiku, kdy se nějaká rodina dostane do finanční tísně […], 

ten fond je schopen mu platit. […] Je to anonymizované. […] 

A: Kdybyste měl říci, kolik žáků průměrně odchází ze školy, dalo by se to nějak zprůměrovat?  
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R: To se dá říci tak na jednotky. Tak za dva roky jeden, anebo za rok jeden nebo 0,7 by to tak vycházelo. 

Tak jeden člověk dělá doplňující přijímačky.  

A: Dobře… No já tady mám dále otázku: Čím se mohou tito žáci lišit od zbytku třídy? Tak samozřejmě, 

co se týče té specializace, jak jste hodnotil už ty jednotlivé případy, tak to už jsem si nějak dala 

dohromady, ale jak se třeba projevují ve třídě. Mají nějaké speciální chování? Například, že si neudělali 

ty kontakty ve třídě, tak jsou třeba introvertnější nebo naopak se projevují více? 

R: […] To je asi hodně individuální, ale […] nijak markantně. Někdo třeba více zlobí, má nějaké 

kázeňské problémy. Třeba to jsou jako kluci, kteří nějak více zlobí v sekundě a kvartě někteří víc, ale 

pak se uklidní tou pubertou, ale od kvinty, sexty jsou už to jiné osoby.  

A: Stalo se, že by někdo odešel kvůli kázeňským problémům? 

R: To ani ne, nenene. My uděláme „bububu“, ale nikoho nechceme vyhazovat. Možná za ty roky bych 

si na někoho vzpomněl, možná jednoho… ale teď si nikoho nemohu vybavit. 

A: A jaké vztahy mívají s učiteli? […] 

R: Kdo myslíte… Ti, co odcházejí? 

A: Ti, co odcházejí. Jestli je to třeba způsobené tím, že ve třídě nemají dobré vztahy nebo s těmi třídními 

nebo učiteli… 

R: To si nemyslím, že by někdo odcházel třeba, že by neměl dobré vztahy s učiteli nebo se spolužáky, 

že ho mohou nějak vytěsňovat. A pokud by někdo takový byl, tak to teď bude jeden kluk, co bude nejspíš 

odcházet, ale to asi kvůli psychickým problémům. Kvůli té psychické nemoci […]. Teď je mimo tu 

třídu. […] Máme tady různé aspergery nebo lidi, kteří by na normální škole byli šikanovaní, či už na 

prvním stupni byli a jsou to chytré a sociálně empatické děti. Tak máme skvělé žáky v tom, že i přesto 

mají tu síť, do ní se nějak zabalí a tyto žáky akceptují. Snaží se s nimi pracovat a nějak ho přijmout a ti 

aspergeři vlastně začnou fungovat nějak jinak v rámci toho přijímajícího kolektivu.  

A: Takže, co jste zažil třídní prostředí, bylo vždy tedy přátelské? Nebyly tam žádné problémy? 

R: Ale jako jsou. Třídy se liší, to jsou živé organismy. Každá ta třída je prostě jiná a někdy je ta třída 

více klučičí, někdy holčičí nebo ta v níž se učí dobře. Obecně je to prostředí přátelské, ale my na tom 

pracujeme od primy, takže je tam školní psycholožka, třídní učitelé, kteří s tou třídou pracují a mají 

speciální hodiny, ne nějak moc, ale mají nějaká sezení na vztahy ve třídách, na seznamovací výjezd na 

začátku školy. To dneska jezdí skoro všechny školy, to není nic unikátního. Takže jednou septimáni a 

primáni a septima udělá program pro tu primu, takže se potkají ti primáni s těmi septimány. […] Takže 

tam mají ty starší kámoše. Chodí tam za nimi, nosí jim tam svačiny, ty zas půjčují pravítka, když nemají. 

A zároveň tedy pracujeme jako prevence šikany, že to není jenom jako nálepka kvůli školní inspekci. 

[…] Ale aktivně to vyhledáváme a s tou třídou se pracuje, aby to prostředí bylo přátelské.  

A: […] Doplňujete třídy po odchodu žáků? 

R: Ano, doplňujeme a děláme doplňovací přijímací zkoušky, kdy oslovíme nějaké uchazeče, kteří byli 

třeba pod čarou a nedostali se anebo ti, kteří v průběhu té školy projevili zájem k nám jít a ta škola byla 

plná. […] Neděláme to za každou cenu, prostě když odejde po sextě, což se někdy také stane. […] 

Chceme, aby to bylo komplementární, aby to bylo funkční. […] Je potom znát, že když přijde někdo „z 

venku“, tak nějaký deficit určitý je.  

A: Stalo se Vám, že by takovýto student i v průběhu odešel? […] 

R: Ne, to myslím, že ne. […] 
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A: […] Chtěla jsem se ještě zeptat, jaké může mít ten odchod důsledky pro Vás, pro tu třídu, pro toho 

jedince? 

R: To záleží na tom, kdo a jak odchází, většinou jsou to zasíťované lidi, kteří odchází a zůstane po nich 

nějaká díra, která se nahradí novou osobou, která si vytváří vlastní sítě, ale ti spolužáci jsou navzájem 

spolu nadále v kontaktu a jezdí na výjezdy, když mohou a chodí potom na maturitní plesy atd.  

A: Takže zůstávají v kontaktu? 

R: Řekl bych, že ve sto procentech. Mohlo se stát, že měl žák kázeňské problémy, ale ne vůči té třídě. 

Tak jako s tou třídou i s těmi učiteli je vcelku v pohodě. To nebylo, že by si na něj někdo zasedla nechtěl 

by mu chodit na oči, to si nevybavuju, že by byl takovýto případ.  

A: […] A jako negativní důsledek by byla narušená ta síť… 

R: No jasně, takový smutek, jako když vám umře křeček nebo odejde někdo nebo přestěhuje se kamarád 

do jiného města. Ta třída si tak jako stýská, ale přejdou prázdniny a přijde nový spolužák a ono to má 

nějakou dynamiku ty vztahy ve třídě. Musí se s tím nějak vypořádat. Ale je to asi očekávatelné. 

A: A pro toho vyučujícího? Zda to má tedy nějaký dopad třeba na výuku? 

R: To může mít, ale to se nám, protože neodchází tak moc ti studenti, tak když odejdou, jeden nebo dva, 

takoví tahouni, tak potom to může mít nějaký vliv ale asi tolik ne. […] Odchod jednoho žáka neznamená 

nic moc.  

A: A ještě v té prevenci, jaká role nastává pro třídního učitele nebo pro Vás jako vyučujícího? Co nesete 

za břímě? Jak se můžete angažovat v té prevenci proti odchodům? 

R: […] Studenti, kteří mají problémy… o těch dlouhodobě mluvíme a sledujme je. […] Potkáváme se 

každý den a interagujeme, bavíme se o těch studentech, tak o nich samozřejmě víme. V rámci porady, 

když přijde nějaké jméno, tak pracujeme s těmi rodiči, zveme je tedy do školy či s těmi studenty. 

Počínaje každým učitelem, který upozorňuje na studenta. […] Většinou to není problém jednoho 

předmětu, ale několika a potom se o něm mluví a je to podchyceno.  

A: To probíhá jak? Kdo s těmi studenty mluví? […] 

R: Třídní učitel, ředitel školy, školní psycholožka. Ale v nějakém přirozeném módu. Není to, že by jako 

nastoupilo trestné komando a normalizovalo by. Taková pomocná ruka, která zjišťuje, co se děje.  Anebo 

když student něco dlouhodobě neodevzdává, tak je to potom běh na delší trať. To se nezlomí nárazově. 

A: Máte pocit, že by u těch odchodů mohly hrát vazby s rodinou? Že byly například slabé nebo 

nedostávali dostatečnou pozornost od těch rodičů…? 

R: To může taky být, ale spíš to souvisí s patologií rodičů. Studentka zůstane v cizině kvůli střídavé 

péči, kde má kamarádskou síť. […] Například neúplná rodina, kdy se tímto pak té škole může věnovat. 

A: […] 

R: […] Jeden žák si udělal dříve maturitu v zahraničí, pak už se nevrátil. 

A: Chtěla bych se opět dostat k Vám, co Vám tato práce učitele přináší v pozitivní rovině? 

R: No, přináší mi smysl. […] Že můžete pracovat s podnětnými a zajímavými lidmi. Jste občerstvována 

mladými inteligentními studenty, které nemusíte nějak zvlášť nutit k práci a oni zároveň motivují 

pozitivně vás. Musíte obnovovat svou činnost učitelskou, didaktickou i metodickou. Čili učíte jinak než 

před 25 lety, zkoušíte s nimi nové věci atd. […] Máte rychlou zpětnou vazbu a pocit naplnění. 

A: A v negativní rovině? Co by to mohlo být? Co byste chtěl třeba změnit? 
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R: No, v negativní rovině asi nic. Nic mě nenapadá, protože pokud chci něco ve škole změnit, tak to 

měním anebo se pokusím to změnit. […] Pokusím se přesvědčit kolegy. Je tam otevřené prostředí, 

k jemuž vedu i ty studenty a studentky. Pokud se jim něco nelíbí, tak ať to okamžitě pojmenovávají a 

řeší s těmi učiteli, protože jinak se ke změně nedostanou, a právě to vytváří to otevřené prostředí, kde 

se řeší všechno na mnoha úrovních. […] Provoz školy až právě po tu šikanu. To, že máte inspirující 

skvělé kolegy, tak je to radost tam pobývat. Vlastně i s těmi rodiči tedy. Interakce s rodiči, protože jsou 

to často zajímaví lidé, se kterými je radost se potkat. 

A: Co se týče vedení, napadají Vás nějaké negativní aspekty? […] 

R: Já jsem tedy součástí toho, ale hlavní je ta otevřenost, ta možnost se k tomu vyjádřit. […] Nechat si 

něco vysvětlit… Je otevřeno nějaké komunikaci.  

A: Tak jo, z mě je to tedy všechno. 

R: […] Takže, jestli by vám to takto stačilo nebo byste měla ještě doplňující dotaz nebo byste něco 

potřebovala, tak se ozvěte. 

A: Určitě. Tak já Vám hrozně moc děkuji, kdybyste měl také jakýkoli dotaz, tak se určitě napište. 

R: Tak snad Vám to klapne a jestli si vzpomenete, tak mi tu práci pak pošlete, já si jí rád prolistuji.  

A: Tak jo, pošlu.  

R: Mějte se pěkně. 

A: Vy taky, na shledanou! 

R: Na shledanou. 
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Rozhovor s respondentem č.4 
 

 

 

Poznámky k rozhovoru: 

A: Anna Rokosová 

R: Respondent 

Poznámky ke grafickým úpravám rozhovoru: 

[…] Pro náš výzkum bezúčelná část (např. odloučení se od záběru tématu rozhovoru či účelná anonymizace části 

textu obsahující jak nedůležité informace pro výzkum, tak i citlivé informace, které jsou tímto nevyřčeny) 

… Odmlčení se 

xxx Anonymizovaná data z důvodu snahy o předem domluvenou anonymitu respondenta i konkrétních informací 

o daném gymnáziu 

 

R: Dobrý den! 

A: Dobrý den! Slyšíme se? 

R: Ano. 

A: Skvělé, budete mít na mě tedy čas, takových 30 minutek, možná 40, podle toho, jak to rychle spolu 

zvládneme spolu rychle? 

R: Ano, ano. Jsem vám k dispozici, ale nevím, jestli vám budu něco platná, no. 

A: No já myslím, že ano, jsem o tom přesvědčená. Tak já tedy začnu úvodem. Ještě jednou Vám děkuji, 

že jste si na mě našla čas a takhle rychle jste odpověděla, protože bohužel takhle rychle v tomhle období 

odezvy moc nedostávám na e-maily. Nejdřív se teda představím já. Jsem studentka Sociologie a sociální 

politiky. Já už jsem Vám to už vlastně posílala v mailu. Studuji na Karlově Univerzitě a teď píšu 

bakalářskou práci, takže jsem ve třetí ročníku. Mmm, tak… ohledně mých cílů, tak to jsem taky 

zmiňovala. Jde mi vlastně o Váš náhled na ochody žáků z Vašeho gymnázia, moje cílová skupina jsou 

tedy pražská gymnázia a vlastně stěžejní pro mě je, abyste byla třídním učitelem nebo měla nějakou 

zkušenost s třídnictvím v minulosti.  

R: Třídní učitel jsem a mám zkušenosti z minulosti. 

A: Super, super, tak to ráda slyším… Takže ještě k tomu mýmu tématu, tak já budu zkoumat nějaké 

Vaše zkušenosti s těmi odchody, četnosti, důsledky, nějaké například preventivní opatření, co máte na 

škole nebo jakou roli v tom můžete hrát i vy jako třídní učitel. Všechno se dostaneme, ty otázky na sebe 

vlastně navazují, takže by to mělo bejt přehledné a srozumitelné. Kdybyste měla jakékoli dotazy, určitě 

se ptejte nebo mě přerušte a jinak teda časově by to mělo být kolem těch 30 minut a ještě co se týče 

Gymnázium č.4, Praha 1 

006, (540)  

veřejné 
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anonymity, tak nebudu uvádět v mé práci ani těch přepisech rozhovorů ani Vaše jméno ani jméno 

gymnázia a všechno by teda mělo být pouze s Vaším souhlasem… Nějaké ty informace poskytnuté. 

Takže tak… Nějaké dotazy tedy ještě máte na mě? 

R: Já žádné dotazy nemám, tedy vlastně by mě ještě zajímalo, proč nepošlete nějaký dotazník?  

A: Mně právě jde o kvalitativní dotazování, protože ty otázky nejsou úplně stručné. Jde mi o nějaké 

vyprávění o případů, se kterými se učitelé setkali. 

R: Jo, už je mi to jasné, prima. Tak můžeme začít.  

A: Dobře, takže nejdříve bych Vás poprosila, zda byste se mi představila nějak stručně, pár slov řekla o 

sobě a Vašem povolání… 

R: Takže já se jmenuji teda xxx, učím na xxx, což tedy bude anonymní, haha. Učím tam tedy již xxx 

rok a učím už dlouho, vlastně 30 let. Takže dlouho. Na xxx jsem byla, je to šestileté gymnázium, takže 

jsem vedla jednu třídu šestiletou a nyní ve třetím ročníku. 

A: Takže jste vždycky byla třídním učitelem přímo? 

R: Tady jsem byla vždycky třídním, ale ono se to ne vždycky podaří, že jste třídním od začátku až do 

konce té třídy. Od začátku až do konce jsem byla jednou a teď jsem ve třetím ročníku, takže za tři roky 

budeme zase společně odchodovat. Učím češtinu a dějepis a učím ráda.  

A: Mhm, tak to je také dobré vědět. Proč učíte ráda, co na tom máte ráda? 

R: Na učení mám nejradši, když jsem ve třídě a jsem tam s těmi svými studenty. Takový ten okamžik 

vlastně střídání té literatury nebo třeba i shody podmětu s přísudkem výuky jednotlivých témat. Tak 

mám ráda ten život na škole. Tak třeba teď je mi docela smutno. 

A: Že tedy nemůžete mít hodiny? A máte po internetu v tomto období?  

R: Zatím jenom píšu si se studenty, ale už se chystám taky na nějaké to video, nějaký videohovor no, 

tak snad to nějak taky zvládnu. 

A: Neni to taky špatný, musim říct, máme taky teďko. No ještě zpátky k otázce…Mmm, říkala jste, že 

vyučujete tedy ráda, souvisí to nějak s tím věkem žáků či osnovou apod.? Jaké třídy vyučujete věkově 

a tak? 

R: Učila jsem v prvním ročníku a je to různé.  V tom prvním ročníku, tam to jsou vlastně osmáci, takže 

začínají ve 14 letech a opouští nás dospělí lidé. Takže ten posední ročník, tak to je taková jako třešnička 

na dortu no. […] 

A: A kdybyste mohla říci, co Vám tato práce přináší v pozitivní rovině, co by to bylo? 

R: No, moje práce mě baví, baví mě jednak sám ten předmět, já učím češtinu, baví mě literatura jako 

ten předmět a pak mě baví ti lidi, ti studenti… Nikdy se nenudíte, zažíváte v podstatě spoustu hezkých 

chvil jako, legrace… Jsou situace, které nejsou tak jako úplně příjemné, to taky, ale já mám jako velké 

štěstí, že jsem na xxx a tam je to s těmi studenty takové hodně pěkné. To mám ráda., to mám prostě 

ráda. No né, třeba si čtu knížku a říkám si „tohleto musím doporučit těm svým studentům“ anebo se na 

něco dívám a už myslím na to, jak se o tom budeme bavit, třeba kam půjdeme do divadla a tak. 

A: Takové rodinné prostředí přímo. 

R: Mhm, přímo. 

A: Co byste vlastně řekla v té negativní rovině? Setkala jste se s něčím, co Vám na škole vadí, na tom 

prostředí, v té třídě anebo třeba s rodiči nebo…? 
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R: No, tak tato práce to také samozřejmě přináší, každopádně to nepřevažuje. Spíš převažují ty pozitivní 

chvilky. Někdy je nepříjemný rodič, někdy je nepříjemná nějaká věc s těmi studenty, co se musí řešit, 

nějaký přestupek třeba nebo někdo reaguje neadekvátně. To se taky stane, to k tomu prostře patří, ale 

mám štěstí, že to jako nepřevažuje. Že to jsou jenom jako takové drobky občas, že něco takového je 

nepříjemného. 

A: Dobře, dobře. Jak byste ohodnotila Vaše gymnázium na škále obtížnosti, co se týče porovnání vlastně 

s ostatními pražskými gymnázii? 

R: No, to je docela těžké… Já vím, co je v povědomí, co se tak říká, že naše gymnázium je docela 

náročné. Zase, že náročnost zase i ty děti, ale i ty jejich rodiče jako vyhledávaj. Proto si vybírají to naše 

gymnázium, kde mají představu, že teda tam dostanou vzdělání na určité úrovni. Takže já si myslím, že 

to jako já nemůžu nějak soudit. Já to ale nemůžu nějak soudit, ale myslím si, že jsme náročnější 

gymnázium. […] Máme xxx sekci, kde musí žáci být studijní typy. Jako myslím si, že patříme k těm 

jako náročnějším gymnáziím. 

A: Kdybyste měla popsat Vaše gymnázium, kde by byly ty jeho slabiny a kde ty silné stránky, třeba 

například v přístupu k Vám, přístupu k učitelům? 

R: To je taky taková otázka…Učitelské povolání je svobodné, učitel má ve třídě svobodu. Je pánem 

vlastně té situace. Je ten, kdo vede ten proces, který se tam děje a tu svobodu my na našem gymnáziu 

máme. A je to taky nějaká důvěra v toho učitele, že vlastně dokáže s tou svobodou dobře naložit. Což si 

myslím, že je velké plus. 

A: Takže co se týče nějaké osnovy, tak máte teda nějak danou osnovu, danou látku, ale můžete si to 

podle sebe nějak formovat, je to tak?  

R: Ano, no ano. A není to vůbec jako nějak sešněrované. Ta svoboda. Ale ta otázka, to fakt nevim. Mě 

to negativní napadá, že máme úplně šílený rozvrh.  

A: Jak šílený rozvrh myslíte? 

R: Od rána do večera. Učíme třeba ještě devátou hodinu do 4., do čtvrt na 5. Takže i ten student… 

A: A čím je to způsobené třeba? Nedostatkem učitelů, že by jich mohlo být víc? 

R: Nenene, to vůbec ne. Je to způsobené, že ten rozvrh je špatně jako sestaven tak, že jako nefunguje. 

A: Takže to může být i náročnost pro ty žáky, že můžou být ve škole od rána do večera… 

R: Ano, ale tak ono je to dost časté takhle na těch středních školách. Nemají vlastní prostor na studium. 

Přijdou unavení a někdy tak jako odpočívají ve škole. 

A: Haha, jasně. Dobře, dobře. A co se týče vedení, jak byste popsala přístup k Vám? Jaký máte vztah? 

R: Jako dobrý. Jako mám svobodu, takže ten vztah toho vedení ke mně je… jako obecně k těm učitelům 

je velice vstřícný. Neomezující. 

A: A k přístupu vlastně k žákům? Vládne tady tedy to přátelské spíše podnebí nebo jsou nějaká striktní 

pravidla třeba pro ty žáky? Něco takového specifického oproti třeba jiným gymnáziím? 

R: Ne, to nevim. To… Možná my jsme, ne, ne, to nevim. Zase to záleží na učitelích. Jsou někteří jsou 

jako učitelé, kteří jsou přátelštější, jsou učitelé, kteří jsou odměřenější. Ale spíš bych řekl, že vládne 

převážně přátelštější vztah. Ale to se musíte zeptat toho studenta. 

A: No jasně, to já si potom kdyžtak dohledám, v pořádku. Jak často máte tu svoji třídu, tu přidělenou 

přímo Vám? 
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R: Já mám tu svou třídu 4 hodiny týdně, takže to je celkem dost.  

A: Takže s nimi řešíte problémy, docházku, a tak něco podobného? 

R: Jó, tak čtyři hodiny týdně, to je docela dost, protože někteří třeba mají jenom dvě hodiny týdně. Takže 

já mám prostor na tokovou jako, když se něco děje, tak jako rychle reaguji. Poté máme třídnické hodiny, 

které teda nedělám moc často, je, když teda to dělám ne moc často, jen když je teda opravdu nějaký 

problém. No a potom v rámci jako se třídou se pracuje v rámci takových bloků, ohledně prevence a tak. 

Takže oni mají jednou za čas celodenní takové akce, které vedou psychologové a těch se jako třídní 

účastníme.  

A: A jezdí v průběhu let na různé výjezdy a podobně? 

R: Ano, ano, jsou takové. Hned v prvním ročníku na začátku, tím první výjezdem a potom jezdí 

normálně ta třída na různé akce. Třídní s nimi tedy jako nejezdí anebo jedou na nějakou exkurzi. Na 

výlet třeba do Itálie. Vlastně byla jsem s nimi na výletě, jezdím s nimi na výlety nebo chodíme občas do 

divadla, teď jsem třeba s nima byla na Hamletovi.  

A: To je v rámci nějakého školního programu nebo je to jako mimoškolní aktivita? 

R: To jsem se s nimi prostě domluvila. My jsme zrovna probírali Shakespeara. 

A: Tak to je hezký. Tak to je fajn. Co pro žáky bývá největší motivací k úspěšnému zakončení studia na 

Vašem gymnáziu? 

R: No asi… asi je to to, že chtějí skončit to studium. Maturita a pak to, že jdou na vysokou školu. 

Většinou každý, když je student na střední škole, tak touží, aby to rychle uteklo a budou dělat něco, co 

je bude bavit na vysoké škole. Tak to si myslím, že je jako cílem.  

A: Stává se Vám, že někdo na vysokou školu neodejde vůbec?  

R: To se nestává. Tedy vlastně ano, má třeba studentka šla a udělala si učený obor. … Teď sem úplně 

zapomněla… ale věnovala se jako tomu, jak šijou třeba plachty…  

A: Jako švadlena vyučená? 

R: Švadlena ne, ale nějaké takové řemeslo… No to je jedno, tak řekněme tomu něco jako truhláře, 

řekněme tomu… Chtěla něco umět rukama. No ona měla takovou jako inspiraci v rodině, a tedy tomuhle 

se věnovala. 

A: Takže většinově jste i obeznámená, kam ti žáci tedy jdou, zůstáváte třeba v kontaktu? 

R: Ano. 

A: Takže vlastně většinově vysoké školy? 

R: No, dalo by se říci. 

A: Dobře, dobře, další otázka je, kolikrát jste se v průběhu Vašich životních zkušeností na Vašem 

gymnáziu setkala s odchody žáků? Kdo předčasně odešel? 

R: Tak s odchody my se na gymnáziu setkáváme po druhém ročníku. To je pravda, že po tom druhém 

ročníku mohou dělat přijímací zkoušku na jakoukoli střední školu. Protože jsou jakoby v deváté třídě a 

mohou si vybrat nějaký čtyřletý obor. No a občas se stává, že občas z té třídy… že z té třídy odešla jedna 

dívka, a to už jsem věděla, že bude dělat přijímací zkoušky, protože tou motivací byla nějaká kamarádka, 

se kterou chce studovat. Takže to je ten motiv. Že oni třeba mají nějakou jinou skupinu, se kterou chtějí 

trávit čas něž tu, se kterou tráví čas v té třídě, takže odejdou studovat někam jinam. To je jedna možnost. 

Ta motivace, že oni chtějí někam jinam.  
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A: A kdybyste třeba měla… Vyloženě se ptám se na Vaši představu. To já si kdyžtak můžu dohledat… 

ale kolik si myslíte, že ročně z Vaší školy odchází žáků? Nebo třeba v průběhu dvou let, kolik to může 

být ze všech možných tříd? 

R: To já nevím… Tohle je jeden důvod. Pak může být důvod zdravotní. Hodně jsou nemocní třeba jako 

psychicky, takže odcházejí. Potom je obzvlášť to, že, třeba to studium moc náročný a oni se rozhodnout 

studovat někde jinde, nebo je rodič dá na gymnázium, které jim připadá vhodnější, prestižnější třeba. 

Nebo mají důvod odejít, že třeba chtějí dělat nějakou jinou uměleckou školu. Já nevím, jestli je to 

správný odhad, ale jako nikdo moc neodchází a pokud odchází, tak třeba pět. Jako ti, co jdou z toho 

druhého ročníku nebo tedy přecházejí.  

A: Takže vy nabíráte i do těch tříd co se postupně vyprázdnily vlastně, někoho už jen na ty čtyři roky? 

R: No, ale ony se nevyprazdňují ty třídy.  

A: No, já myslela, když tedy někdo odejde, tak zda se za něj dobírají žáci. 

R: Když je tam ten prostor, tak se tam dá. Pohybujeme se opravdu kolem těch pěti za rok no. 

A: A setkala jste se někdy, že by odešli i nejen po těch dvou letech, někdy vyloženě v průběhu? 

R: No, to moc ne, to je méně. Pouze výjimky, které souvisí s přechody mezi sekcemi tříd.  

A: A jaké jsou důvody? 

R: Jedna sekce zaměření se může zdát někomu příliš těžká. 

A: Takže kdybychom si to měli shrnout, jaké by byly čtyři nejběžnější příčiny odchodů žáků? 

R: Tak první důvod může být ten, že odchází za kamarády. Druhá možnost je, řekněme, zdravotní 

důvody. Další je, že najednou zjistí, že by chtěli studovat jinou školu s nějakým zaměřením, třeba tu 

uměleckou školu. Nebo prostě… Vlastně školu se zaměřením. V tom druhém ročníku také odchází, 

proto, že se rozhlížejí a vidí na nějaké škole něco lepšího pro sebe, třeba kde se více učí matika, fyzika 

nebo jiné zaměření třeba na nějaký předmět.  

A: Kdybych se zeptala, kam nejčastěji odchází, vy už jste zmiňovala, že to jsou většinou gymnázia a 

třeba ty specializované školy. Jedná se tedy i o jiné školy než přímo gymnázia? 

R: No tak třeba nějakou školu uměleckou. Nebo šli studovat fotografii, tak nějakou fotografickou.  

A: A zkoušel někdo studovat třeba konzervatoř? 

R: S konzervatoří my to máme tak, že… já jsem přímo měla ve třídě dívku, která studovala konzervatoř, 

ale studovala ji souběžně. Nyní tam máme jednoho kluka, který to tak také dělá. Rodiče možná tlačí 

k tomu navštěvování toho gymnázia a až poté, aby dělali tu svojí lásku.  

A: Haha, jasně. Tyhle ty dva případy, co jste zmínila, ty tedy pokračují ve studiu bez problému? 

R: Ono je to takové složité. Jeden je ještě v procesu, ten se ještě pere. To je houslista… A ta studentka 

přerušila tu konzervatoř a teď by měla maturovat. 

A: Když se Vás zeptám, kdo nese odpovědnost za odchody žáků z gymnázií, co myslíte? 

R: Já myslím, že nikdo. To je vůle každého, kde chce studovat. 

A: Takže to třeba není kvůli rodičům nebo způsobeno třeba prostředím třídy? 

R: To je prostě, já si myslím, ta svobodná volba a to, jak dalece o tom rozhodují rodiče, jak dalece mají 

vliv rodiče, to těžko soudit. Ale žáka to ovlivní.  
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A: Jak třeba? 

R: Tak třeba v té přecházející třídě… ovlivníte to, ovlivní to celá ta třída, jako tím, že tomu dítěti se 

jakoby nechce. Chce něco jiného a nechce ztratit ten prostor, který zná. Na tom se pořád pracuje, ale 

nemůžete se vždycky všem zavděčit. Ani žákům ani rodičům. Asi v prvních ročnících hraje větší roli 

ten rodič. Ve čtrnácti letech si to člověk už chce rozhodovat sám. 

A: Jaké byste popsala na Vaší škole preventivní opatření proti odchodům? Jak se snažíte bojovat s tím, 

aby od Vás žáci neodcházeli? 

R: To je asi zakopaný pes toho všeho. U nás studenti neodcházejí, jako v takové míře, abychom měli 

opatření. My to jako neřešíme. Jako abychom měli nějaký program a myslím, že to není nikde na těch 

gymnáziích. 

A: Já jsem tím právě spíše myslela, jak už jste zmiňovala společné akce… Já si myslím, že to prostředí 

té třídy je pro žáka v tomhle ohledu důležité. 

R: No ano, to by se tak jako dalo říct, ale není to úplně plánově. Vy si vytváříte to prostředí a nejenom, 

v celé té škole. Ty akce, kvůli kterým je student rád, že je rád student téhle školy.  

A: Další otázka bude ještě pro Vás… Jaké pozitivní důsledky mohou mít odchody žáků ze tříd, pro 

zbytek třídy anebo také pro Vás? 

R: No jasně, tak když je někdo protiva. Tak tam to může být i pozitivní. Samozřejmě, může to být. 

Samozřejmě může se nějak jakože úplně přerozdělit… Teď jsem si uvědomila, že jsem úplně zapomněla 

na jednu skutečnost, že některé ty děti odchází studovat třeba do ciziny. Že odchází třeba studovat do 

Anglie, do Francie… 

A: A opět většinově po těch dvou letech? 

R: No, ano. Je to většina. Oni totiž musí po těch dvou letech. Do té ciziny musí až po těch dvou letech, 

protože musí mít ukončenou základní školní docházku… 

A: A to jste se setkala s kolika případy, kdy takhle žáci odešli do ciziny? 

R: No, vím o studentce, která zůstala v zahraničí. A pak dva, tři, čtyři… Ale častější je, že jdou studovat 

na rok. A už jsem zapomněla, na co jste se mě to ptala. 

A: Já jsem se ptala, jaké pozitivní důsledky mohou mít ty odchody? 

R: Pokud jsou protivní, tak to jsme rádi. Potom třeba zbytek třídy, že jsou rádi v tom kolektivu. To se 

taky někdy stane. 

A: Takže na kolektiv? Pokud jsou to tedy ti „protivní studenti“, no a co třeba… tak máte největší snahu 

je naučit co nejvíce, tak jestli pak můžete lépe pokračovat s těmi studenty, co se snaží. 

R: Tohle to zas až tak ne. To ne. Ale tak znáte to, že je skupina, která na sebe bere pozornost a ty ostatní 

to neberou zas tak dobře. 

A: A jak se chová ten člověk, který potom odejde? Ten žák nebo student, je nějak specifický, zda se 

více projevuje či naopak méně projevuje? Má tam kamarády? Dobré vztahy s Vámi? 

R: Já musím říci případ této dívky… když už věděla, že tedy odejde, tak to s těmi studenty již probírala, 

ti ji přemlouvali, ať zůstane. A i přesto, že se rozhodla, že odejde, tak s nimi chodí do tanečních třeba i 

do divadla… Udržuje vztah. To bylo asi že má těch kamarádů víc. 

A: Jaké negativní důsledky může mít, že žáci odcházejí? 
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R: Hahaha… No jeden žák byl smutný, že to byl jeho kamarád. Tak ho to může trápit. […] Ale od nás, 

když odejde jeden člověk, tak se nic moc nezmění. Když to je nějaký tedy ten člověk, který je jako vidět 

v té třídě, tak je tam vlastně prostor pro jiné lidi, kteří se na to místo dostanou. Třeba ten kolektiv potom 

pracuje trochu jinak. Ale nepřijde mi to nějak, že by to mělo negativní vliv. To, že ty odchody jsou tak 

jako mizivé, tak to není problém…. Odchody na gymnázia, když tam zůstane jen zbylých 20 dětí, tak to 

je problém, ale pokud jich je 30 nebo 31, to si myslím, že není problém.  

A: Setkala jste se někdy s tím, že tedy žáci odcházejí, protože Vaše škola má vysoké požadavky, tedy 

že je náročná? 

R: Ano, také. Já sama jsem se s tím nesetkala… tedy vlastně ano, vlastně jedna studentka odešla jinam. 

To se tedy stává, občas. 

A: Zase tedy vydrží dva roky a pak odejde? 

R: Ano, ano. 

A: Já koukám, že mám již vyčerpané všechny otázky, vše, na co jsem se chtěla zeptat. Máte k tomu ještě 

něco, co by Vás k tomu napadlo? Něco k tomu doplnit? 

R: No jenom mě ještě napadá… Snad nebude můj pohled tak zkreslený. Možná by mě ještě zajímalo, 

co bude vlastně hlavním cílem té vaší bakalářky. Je to tedy otázka, proč odcházejí děti, jako proč 

odcházejí ze školy? 

A: […] 

R: […] 

A: Tak já Vám tedy mockrát děkuju, že jste si na mě udělala čas, na e-mailu budu určitě ještě dostupná, 

tak se mě můžete ještě zeptat na cokoli. No a snad jsem zmínila tedy všechno. Informace přímo o Vaší 

osobě nebudu tedy nikde zveřejňovat. Nikdo si tedy nebude moci spojit Vaši osobu s touto prací. To je 

tedy ode mne všechno.  

R: Dobře. Tak kdybyste ještě něco potřebovala, tak se určitě ještě ozvěte. 

A: Děkuji moc. 

R: Tak snad se vám to povede a snad jsem vám tím aspoň trochu pomohla. A kdyžtak se ještě ozvěte. 

A: Tak jo, děkuju moc. Jste moc hodná, díky. […] Hezký den. 

R: Vám také.  

A: Na shledanou. 

R: Na shledanou. 
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Poznámky k rozhovoru: 

A: Anna Rokosová 

R: Respondent 

Poznámky ke grafickým úpravám rozhovoru: 

[…] Pro náš výzkum bezúčelná část (např. odloučení se od záběru tématu rozhovoru či účelná anonymizace části 

textu obsahující jak nedůležité informace pro výzkum, tak i citlivé informace, které jsou tímto nevyřčeny) 

… Odmlčení se 

xxx Anonymizovaná data z důvodu snahy o předem domluvenou anonymitu respondenta i konkrétních informací 

o daném gymnáziu 

 

A: Dobrý den! 

R: Dobrý den, slyšíme se dobře, doufám… 

A: Dobrý den, jo, určitě, super. Ježiš, to mám radost, že jste se takhle obětoval pro mě.  

R: Tak kolik učitelů už máte? 

A: Jeden a půl rozhovoru no. Půlka ještě není úplně ideální, takže vy budete můj třetí adept takhle.  

R: A kolik jich máte v plánu?  

A: 6. 

R: To je docela dost. Na druhou stranu, uvidíte. No ten kvalitativní výzkum, to je něco takovýho 

ošemetnýho no, tak snad se vám to povede.  

A: No uvidíme, snad jo. […] (odloučení se od záběru tématu) 

R: […] (odloučení se od záběru tématu) Zeptám se jenom, jak dlouho očekáváte, že ten rozhovor bude 

trvat? 

A: Předpokládám něco kolem 30 minut, minulý rozhovory jsem do 30 minut zvládla, takže asi podle 

toho, jak se Vám bude chtít dneska povídat. 

R: Jasně, počítal jsem taky tak 30 minut. Takž tak. Dobrý, tak jo, tak se do toho můžeme dát. 

A: Tak já bych Vám opět ještě jednou chtěla poděkovat, že jste teda přijal mé pozvání k rozhovoru. Tak 

já bych se nejprve chtěla představit, mé jméno je Anna Rokosová a studuji Sociologii a sociální politiku 
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a jsem v bakalářském ročníku. Což už víte tedy a moje cíle jsem Vám vlastně teda stručně popsala do 

e-mailu, nevím, jestli tedy je potřeba něco dodávat. Jestli… 

R: Tak asi ne, v podstatě se budeme bavit o tom, proč žáci opouštějí studium, a to je tedy alfa omega 

v podstatě celého tohoto rozhovoru, když to tak vezmu.  

A: Přesně tak, tak to jsem ráda, že si to takhle dobře pamatujete. Co se týče anonymity, nebude uvedeno 

ani Vaše jméno, pouze informace, které se mi hodí do mého kvalitativního výzkumu, ani název školy… 

Kdybyste měl otázky či připomínky, přerušte mě kdykoli. Můžeme tedy začít… Nejprve Vás tedy 

požádám, abyste se mi představil, řekl pár vět o Vás a Vašem povolání. 

R: Mé jméno je xxx, to byste stejně nezmínila. „[…]“ (citlivé informace respondenta) Takže moje 

pedagogická praxe začíná od 19 let. To znamená, že učím již xxx let, začínal jsem na ZŠ, kde jsem 

působil dlouho, poté jsem byl na SŠ, i v MŠ jsem i učil. Tam jsem dělal asistenta učitele. Momentálně 

již xxx rokem učím na xxx, tedy v Praze. S tím, že letos jsem se stal i zástupcem ředitele, to znamená, 

že částečně i vnímám více i organizační věci školy než jen jako obyčejný učitel. A obecně jsem tedy 

učitel teda informačních technologií, což na xxx nemá tak velkou váhu, protože učňáci mají zájem se 

učit ty odborné věci a informatika je nezajímá, mají pocit, že to potřebovat nebudou. Stejně tak jako 

gymnazisti, jsme čtyřleté gymnázium, změřené na literaturu a český jazyk. Takže tam si asi také 

dokážete představit, že ta technika, ta technická stránka věci zas tak není úplně jejich doména. Jinými 

slovy učím předmět, který žáci vnímají jako nedůležitý a tím způsobem na to také přistupuji a tím 

způsobem na ten předmět i oni přistupujou. Takže to asi ve stručnosti.  

A: […] (odloučení se od záběru tématu) 

R: […] (odloučení se od záběru tématu) 

 A: A vy jste tedy třídním učitelem? 

R: Ano, jsem třídním učitelem. 

A: A jak dlouho tedy? 

R: Třetím rokem. Respektive čtvrtým, čtyři roky v kuse. Takhle, tak nějak no. 

A: Jakou třídu vlastně třídnickou máte?  

R: 3. ročník gymnázium a k tomu teďkon aktuálně ještě i 1. ročník gymnázium „[…]“.  

A: Dobře. Dokázal byste popsat, jakým způsobem vnímáte Vaše gymnázium a na jaké škále obtížnosti 

výuky třeba, co se týče…? 

R: Těžko říct, jsme soukromý gymnázium, malá škola, to znamená, že máme málo dětí, vždycky jenom 

jedna třída v ročníku, to znamená, že nás je málo a jsou to osobnosti ti žáci.  V podstatě jsou to žáci, 

kteří žijou ve svym světě, ve smylu pravidla, realita a systém a stát a všechno to, co je kolem nás, a to 

je věc, se kterou já v podstatě nesouhlasím, já jsem umělec a svým způsobem si budu žít podle svých 

pravidel a takto mě nechte i být, to je v podstatě diagnóza. Jo, to znamená, že ti studenti studují jenom 

to, co je zajímá, a to ostatní potřebují. Mají pocit, že ta pravidla, která vždycky fungovaly a to, že je 

potřeba prostě makat a že je potřeba chodit do školy včas, to jako je přežitek a tím pádem je strašně 

těžké definovat toto gymnázium. Jsou to osobnosti, jsou to umělci, jsou to bohémové a jsou to žáci, kteří 

mají každou chvíli nějakou depresi a psychickou nemoc, to znamená, že když se učitel rozčílí, jakože 

proč vy jste neodevzdali domácí úkol, tak oni buď se vymluví, že mě bolela hlava nebo že mám zrovna 

těžké období nebo se hrozně diví, proč se zlobíte, že jsem to neodevzdal, vždyť je to jedno. Takže tak 

bych to asi definoval. 

A jak byste řekl, že se kladou velké nároky na studenty? Myslíte, že je studium časově náročné nebo je 

toho hodně? 
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R: „[…]“ Máme předměty, které jsou náročné a naopak předměty, kdy by nás jakékoli gymnázium už 

v prvním ročníku strčilo do kapsy. „[…]“ U některých předmětů žáci nezvládají to, co dříve, protože se 

musí strašně moc učit. A mají tam dost věcí, které musí zvládat. Nicméně na druhou stranu si myslím, 

že si za to můžou sami. V hodinách na to mají prostoru, ale místo toho řeší spoustu jiných svých věcí, 

protože teď se zrovna nechtějí zabývat tím předmětem a pak se diví, že to doma nezvládají. Na druhou 

stranu nemůžu říct, nejsem žákem ani učitelem toho daného předmětu. 

A: Dobře, dobře. Tak, vy vždycky mluvíte hrozně hezky obsáhle, tak to Vám za to moc děkuju. 

Každopádně, chtěla jsem se tedy dále zeptat, co byste změnil, anebo spíše zachoval vlastně na vašem 

gymnáziu? Co jsou takové ty body, jak se liší oproti těm ostatním gymnáziím vlastně, jak se liší to Vaše? 

R: Těžko říct, nebyl jsem aktivně na nějakym jinym gymnáziu, takže nevím, jakým jiným způsobem 

tam fungují, nicméně určitě, co bych chtěl nějakým způsobem změnit, když bych to řek, tak je přístup 

k vyučování. Aby učitelé, a tady bych spíše apeloval více na učitele než na žáky, aby učitelé chápali, že 

se učí ve škol, že chodíme do školy jako oni chodí do práce a oni pracují v tu pracovní dobu, tak aby 

učitelé chápali, že chodíme do školy, abysme se učili ve škole, abychom konzultovali a pracovali. To 

znamená, že já si odvykládám svoje učivo během 45 minut a žáci potom tři hodiny zpracovávají nějaké 

úkoly ještě doma. To je nanic. Pokud chtějí mít nějaké materiály, tak pojďte udělat nějaký e-learning, 

pojďte udělat nějaké materiály, pojďte mít nějaké učebnice, nějaká skripta, na kterých ti učitelé budou 

pracovat. To dejte těm žákům, aby to ti žáci mohli studovat a pojďme to v té hodině využít tak, abychom 

diskutovali, co jsme probrali, co vám není jasné, pojďme to uvést na příkladech. Tohle je princip 

takzvané převrácené výuky a ten princip existuje, některé školy to tak mají je to extrémně složité a 

přiznám se, v našich podmínkách školního systému, který je zažitý tak, jak je zažitý, si myslím, že je to 

i dost až utopické, na druhou stranu já si ale myslím, že tohleto je cesta, jo. Oni ti žáci chtěj mít i svoje 

věci, oni chtěj být finančně nezávislý, mít svojí práci, svoje peníze. Protože dnešní svět je o penězích a 

jestli se chtějí bavit ve své pubertě, tak samozřejmě potřebují mít za co. Pokud jim seberu všechen volný 

čas na to, aby studovali, tak já sám sebe se pak ptám: Proč chodí do školy? Proč nezůstanou doma? Jako 

to je teďkon v tu situaci. Třeba to těm žákům vyhovuje. Jo, pojďme doma, si udělat diář na potřebu, kdy 

mám čas a prostě budu plnit úkoly. Tohlecto je styl vysoký školy, jo, prostě funguju, jak funguju, dělám 

úkoly, pracuju, kdy zrovna já mám čas, někomu to vyhovuje, někomu nevyhovuje… 

A: A to cítíte, že tohle se na Vašem gymnáziu odráží, nebo ne?  

R: Určitě. Určitě. V podstatě… Cítím tam, že několik kolegů… Já to tak nemám, já třeba ve své hodině 

nedávám domácí úkoly, protože chodíme do školy, abychom to řešili ve kole. Bavíme se ve škole, od 

toho do ní přeci chodíme.  Jestli já vám tady ukážu, jak se to dělá a potom vám nasázím domácí úkoly, 

ježišmarja, to sem nemusíte vůbec chodit, protože to si najdete na Youtubu, ten výukovej postup, jak to 

dělat. Jo… to znamená, že někteří učitelé nasází žákům strašně moc práce „my to odvykládáme, vy si 

to pište a pak si z toho napíšeme test“, to je o ničem, z mého pohledu. 

A: Další otázka ode mne bude, co pro žáky bývá největší motivací k úspěšnému zakončení úspěšně 

studia na Vašem gymnáziu? 

R: Eh… motivace… takhle… „[…]“ co se týče gymnázia, motivací je vysoká škola. V podstatě studenti, 

kteří jsou na gymázium, tak počítaj s tim, že budou studovat vysokou školu. A vysokou školu můžou 

studovat pouze tehdy, pakli-že maj maturitu. To znamená, že oni chtějí maturitu, oni se tam chtějí něco 

naučit k tomu, aby mohli pokračovat ve studiu na vysoké škole. To je to, co je žene k tomu: „Ano, 

potřebuju to dokončit.“ 

A: A jak je v tomhle ovlivňuje jejich rodinné prostředí, myslíte si, že na základě toho jsou nějak 

motivovaní? 

R: Přiznám se, asi těžko říct, zažil jsem několik studentů, kteří byli z podstatě z prostředí rodiny v duchu 

„musíš mít jedničky, to, co se tam učíš, je důležité“, takový ty výkonnostní rodiny, co kladou na ty děti 
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v podstatě velké nároky. A pokuď ten žák to nezvládne, začíná se hroutit. Setkává se s tím, že to 

nezvládá, protože mu to rodiče říkají, ale přitom má trojky. On se v podstatě dostává do situace, že to je 

průšvih a neví, co má dělat. „Já ten úkol nezvládám.“ Ale já tomu žákovi říkám: „Ale zvládáš.“ „Ale 

oni po mě chtěj doma, abych měl jedničky, maximálně dvojky.“ Takže, setkal jsem se s několika žáky… 

Na druhou stranu jsem se setkal s rodiči žáků, kteří v podstatě byli rádi za čtyřky. „[…]“ Pakliže vím, 

že mi něco nejde, tak mám čtyřku, že se udělalo všechno pro to, abych prolezl a za čtyřku jsem vděčný. 

Jsou někteří rodiče, kteří potřebují od žáků ty výkony a pak jsou tu ti, co je nepotřebují. „[…]“ 

A: Takže je to podpora i demotivace? 

R: Tak i tak. Co bych považoval za důležité pro rodinné zázemí, je to, kde není kompletní rodina anebo 

není vůbec. Měli jsme v průběhu studia několik žáků, kteří přišli o rodiče. Jak nemoc nebo nehoda a 

došlo k osiření. Najednou se vytrácí jistota a to, že se mají kam vracet s učivem, které nezvládají. A pak 

je tam vidět obrovský propad ve známkách a jejich aktivitě. Tady je to zázemí rodiny znát, podpora 

rodiny. 

A: Dobře a kolikrát, jestli se můžu zeptat, jste se v průběhu Vašich zkušeností na gymnáziu setkal 

s odchody žáků?  

R: Dnes a denně. Těch odchodů je v průběhu roku několik.  

A: A kdybyste to mohl vyčíslit? Kolik průměrně od Vás ročně odchází? 

R: Tak 10-20 žáků ročně, ta úmrtnost je taková. Když vezmu svou třídu, za tři roky se mi jich tam 

vystřídalo „[…]“ 6. A to se bavíme jen o jedné třídě. „[…]“ Kdybyste to chtěla vědět přesně, můžu to 

dohledat. 

A: To by bylo skvělé. „[…]“ 

R: Už jsem tedy v těch počtech… 18 žáků tento rok. „[…]“ Tak kolem sedm osm procent počítám. 

A: A doplňujete nějakým způsobem ty třídy po tom odchodu? 

R: Nejsme jediná škola, co to tak má a samozřejmě přechází i k nám. Pět, šest. Většinou se nám daří kus 

za kus vyměnit, jeden odejde, jednoho nabereme. 

A: Jaké vidíte příčiny odchodů? Co za tím vězí? 

R: Jelikož učím na škole všechny žáky, „[…]“ o každém žákovi vím své a vím, jak fungovali. „[…]“ 

Buďto nezvládá studium, je to moc učení anebo pokud například z učiliště přechází na gymnázium, chce 

maturitu, tak je to na něj moc těžké. Další příkladem je takzvaný věčný student, který je zapsaný ke 

studiu, ale nedochází na něj, má k tomu své osobní důvody, buď nechce studovat nebo nemůže studovat 

a je studentem jen proto, aby nemusel platit daně. „[…]“ Dalším příkladem zdravotní důvody, rodinné 

důvody… Mnoho studentů přerušuje studium „[…]“. Máme tu i dospěláky, kteří si chtějí dodělat 

maturitu na nástavbovém studiu. „[…]“ Žák, který není schopen fungovat v prezenčním studiu, ať už ze 

zdravotních důvodů či osobních. Ačkoli žák dostane vyrovnávací plán z nějakých důvodů, říká se tomu 

individuální vzdělávací plán, tak ten potom má studovat sám dálkově a pak plnit daný úkol. Ovšem 

statistika je, že jeden z deseti žáků „[…]“ zvládne dokončit zdárně studium na základě vzdělávacího 

plánu. „[…]“ Nastává z důvodu, že nejsou schopni plnit vzdělávací plán a když nemají ten bič u 

docházky pravidelného režimu, tak si ho neumí nasadit ani oni sami doma. „[…]“ Jinými slovy je tam 

úplně jiný problém, který si potřebují vyřešit, a není to docházka do školy. Je to prostě o tom, že mají 

svoje psychické problémy. My jim to na druhou stranu neusnadníme tím, že jim to dáme zadarmo. „[…]“ 

Pak je otázka, co jim dáme za úkoly. „[…]“ Pokud je to velké množství učiva, nejsou schopni ho zvládat 

a podporuje to rychlou unavitelnost. „[…]“ Proč odcházejí od té výuky víc, je, že jim nesedne sama 

výuka nebo ten učitel „[…]“ chybí jim smysluplnost toho, co se vlastně učí: „Proč já bych se měl tady 

biflovat celou učebnici, když realita je úplně jiná?“ „[…]“ 
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A: „[…]“ A procentuálně nejčastější příčina? „[…]“ 

R: Přemýšlím… Určitě je tam neshoda s tou školou jako takovou. 

A: Jako s filosofií té školy? 

R: Spíš přístupem té školy jako takové. „[…]“ 

A: „[…]“ A co byste tedy změnil a co zachoval v přístupu k těm žákům? Jaký mají důvod odcházet? 

R: Žádný. Já bych neměnil nic, vůbec nic. Protože tady ti žáci, co odcházejí, že se neshodli se školou, 

si tu školu prostě vybrali špatně. „[…]“ Nemáme v plánu si nechávat žáky, co nechtějí pracovat. „Pokud 

nechcete pracovat, odejděte.“ „[…]“ Měli jsme na škole žáky, kteří odcházejí, protože nic na škole 

nedělají. Ve smyslu, že nemusí. Čekají náročnější výuku, čekají, že to bude plodnější. Není. Ovšem za 

to se omlouváme, ale to nejsme schopni nabídnout. „[…]“ Nemyslím si, že je chyba v nás, ale čas od 

času narazíme na studenta, který se tak říkajíc „překlikl“. Šel jinam, než měl, holt, to se stává. „[…]“ 

A: Když si představíte toho žáka, co odešel, „[…]“ lišil se od ostatních? Toho třídního prostředí? 

V chování nebo v jeho projevu?  

R: Určitě. 

A: Jak konkrétně? 

R: Jsou žáci, co jsou buďto výrazní, buďto jsou problémoví anebo to jsou žáci, co nejsou začleněni do 

té skupiny. Kdybych profiloval ty, co odchází, je to určitě žák, který nějakým způsobem nesouhlasí s tím 

systémem, není poslušný, že by plnil úkoly a snaží se svým způsobem být leader. „[…]“ To jsou ti 

„buřiči“. Ti kecají v hodinách, ti, co nechtějí plnit úkoly. Na základce jim to vycházelo a chtějí tak 

pokračovat. „[…]“ Buď se přizpůsobí nebo odchází. Na druhou stranu odchází ti, co toto chování mají 

z rodiny. „[…]“ Rodiče s žákem před odchodem navštíví ředitelnu se slovy „Jakto, že se k mému dítěti 

chováte takto?!“. A pak je jasné vědět, odkud vítr vane. 

R: „[…]“Ještě ten druhý profil, jestli mohu doplnit. To jsou ti, co se nezačlení, nechci říct outsideři. Ale 

to jsou ti, co jsou nějakým způsobem šprti, když to řeknu úplně takhle nevhodně, kteří v podstatě 

nepřistoupí na styl té výuky, chtějí od toho víc nebo jim nesedne prostě ten kolektiv. „[…]“  

A: Jaký má nejčastěji „buřič“ vztah s kantorem? 

R: Mmm, to záleží na tom, na jakého kantora narazím. Když máte kantora, který má svá pravidla „vy 

jste žáci a já učitel a budete mě prostě poslouchat“, tak to je problém, pak jsou hádky, pak jsou rozepře, 

pak je agrese nějaká vůči učiteli a pak potažmo učitele vůči žákovi, řekněme spíše slovní než fyzická, 

to je výjimka, většinou jsou tady ti „buřiči psi, kteří nekoušou, jo…  

A: „[…]“ Kdybych se na to chtěla podívat skrze rodinu, tak myslíte… Jaké třeba budou vazby toho 

„buřiče“ nebo naopak toho, kdo si třeba nenašel vazby v té třídě, jaké budou vazby s tou rodinou? „[…]“ 

R: „[…]“  Možná by to bylo postavení rodiče, životní situace rodiče, vůbec životní filosofie. Tady je to 

zas ta vzdělanostní mobilita. Pokud budu mít rodiče, který prošel tím vzděláním, potom ten žák má větší 

respekt vůči tomu učiteli a vůči tomu vzdělávání jako takovému. Jestli je žák buřičem, buď se dá zkrotit 

přes ty rodiče a přinutil se, aby začal pracovat, protože trošičku více funguje asi ta rodina. Víceméně, 

pokud budu mít rodiče, kteří mají střední vzdělání typu výuční list či obyčejná maturita, teď nechci 

dehonestovat maturity, ale rodič, co udělal sice maturitu, ale 30 let pracuji ve fabrice, protože ta maturita 

mi vůbec nic nedala a tím pádem to vzdělání pro mě nemá cenu. Tím pádem i ten žák nemá hodnotu 

v tom se vzdělávat a musí na něj apelovat učitel. Pokud shazují rodiče doma učitele a vzdělávání „Učitel 

vůbec netuší, co to je dělat rukama.“  Je zde hodně přenesena ta vzdělanostní mobilita z učitele na dítě 

a nikdy jsem nezažil žáka, který by byl „buřičem“ a při tom měl vzdělaného rodiče. Jedná se i o 

specializaci oboru. „[…]“Přenos rodiče na žáka. „[…]“ 
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A: „[…]“Kam si myslíte, že žáci nejčastěji odchází? 

R: Na jiné školy, protože oni si moc dobře uvědomují, že pokud půjdou do pracovního života, tak je to 

stojí peníze. „[…]“ Pokud zjistí, že tahle škola není pro ně, že se spletli, tak odchází na jiné školy. 

„[…]“Anebo se přihlásí na jinou školu, aby měli statut studenta. 

A: A jaké školy nejčastěji? Gymnázia? Nebo nástavbové studium? 

R: Na ten samý obor, nezažil jsem, že by odešel z gymnázia a šel na učiliště. „[…]“  

A: Co se týče prevence, jaké preventivní opatření máte na Vaší škole ve spojení s odchody? 

R: Určitě máme k dispozici preventivní programy, metodika prevence, školního psychologa a máme i 

speciálního pedagoga, takže máme kompletní tým, který se stará o to, aby bylo o žáky, co je to možné, 

pečovat. Důležité jsou intervence s rodiči, schůzky s rodiči... „[…]“ V prvním kroku je to průzkum, co 

je za problém, potom nějaká opatření, co se snažíme nastavovat, takže dohody, když žák odchází, že je 

zde moc učiva, tak dobře, pojďme si to učivo rozdělit. „[…]“ že třeba pracují, že nestíhají všechno plnit 

a mají udělat velkou čáru a teď ty nové úkoly plnit. 

A: Takže nějaký time management? 

R: Určitě. A také nějaká diagnostika problému. Jestli to jsou finance, jestli to jsou rodinné problémy, 

ten time management nebo že je žák lempl, což samozřejmě nikdy nepřizná, tak tohle je krok číslo jedna, 

co se snažíme podniknout. Další krok je individuální vzdělávání, individuální přístup. „[…]“ Anebo 

jsou oficiální kroky, a to je ten vzdělávací plán, jak jsem Vám říkal. „[…]“ Pokud ty kroky nesplní, je 

to problém, co již nejsme schopni vyřešit. „[…]“ 

A: V té prevenci, jakou roli budete mít vy, jakožto třídní učitel? 

R: Komunikací, protože já jsem první člověk, co to s nimi má řešit, co má hlídat, zda to plní či neplní. 

Pokud žák nevykomunikuje problém s třídním učitelem, jde dále za vedením školy, potažmo metodikem 

prevence, protože třídní učitel je první krok v prevenci. Takže komunikace a ta první podpora. „[…]“ 

A: Vidíte ve Vaší prevenci nějaké nedostatky? „[…]“ 

R: Nemyslím si, záleží na tom, zda žák chce či nechce. „[…]“ Je potřeba mít vlastní pravidla. Jsme 

organizace, která by neměla mít osobní přístup stylem rodina, ale ta instituce má nějaký přístup. Jsou tu 

nějaká pravidla a ty dodržujme. Pokud ty pravidla nejste schopni dodržovat, tak je za to nějaký postih 

anebo o tom pojďme diskutovat. „[…]“ Někdy mám pocit, že ti žáci jsou ovlivňování skrze ty požadavky 

okolí a rodiny „[…]“ a žáci jsou tím tak frustrovaní, že je potřeba jim dát svobodu. Jsou tu nějaká 

pravidla. Pokud je splníš, splníš, pokud nesplní, nesplníš. Nic víc, nic míň. „[…]“ Slýcháte i emoční 

ovlivňování z té školy. „[…]“ Dejte těm žákům profesionální přístup. „[…]“ 

A: Mohou mít odchody i pozitivní důsledky? Pro žáky nebo pro Vás nebo pro rodinu? 

R: Pokud je to nějaký odchod, tak je to vždycky dobře, vždy tady bude někdo, kdo vyhrál. Buď tady 

vyhraje ta třída, že odešel ten „buřič“ a najednou se tam dá pracovat anebo vyhraje ten žák, který odešel 

z toho prostředí, které se mu nelíbilo a najde něco lepšího. Samozřejmě, pro školu, měli jsme pár žáků, 

kteří byli velmi dobří a odešli. A je to škoda, protože se s nimi dalo dobře pracovat.  

A: A proč tomu tak bylo? 

R: Prostě to bylo moc jednoduché na ně, čekali od toho víc. Ano, je to škoda, byli šikovní, ale ať najdou 

štěstí někde jinde. Ta škola pro ně bude lepší, protože mají větší nároky. „[…]“ Vždycky někdo vyhraje, 

buď je to škola, nebo žák. 



Přepis rozhovoru 

 Anna Rokosová 

A: A jak se Vám dále pracuje s třídou, kterou opustil buď zmiňovaný buřič anebo ten, co si nevytvořil 

kontakty? 

R: To je složité říct. Jako jsem Vám popsal přístup k povinnostem, tak takový mám i přístup k té třídě. 

Já mám nějaké povinnosti, oni mají nějaké povinnosti a život jde dál. Nijakým způsobem jim 

nedomlouvám, nijak na ně emotivně nepůsobím. „[…]“ Když se vystřídá hodně těch žáků, žáci to 

vnímají a vědí o tom, je potřeba s nimi buď hovořit anebo o tom mlčet.  Buďto mlčet, přišel, odešel, 

život jde dál, anebo si promluvit a říci: “On tu prostě nechtěl studovat a my nehodláme tady někoho 

takového tady držet.“ Je nutné vysvětlit jim tu omáčku okolo, aby si nevsugerovali, že tady ta třída je 

špatná. Hned na začátku vyčistit tu „vodu“, aby nebyl prostor na nějaké spekulace. „[…]“ Žáci jsou 

mnohem vnímavější, než někteří učitelé očekávají. Žáci moc dobře vědí, co se v té třídě děje. „[…]“ 

Chceme vám zajistit výuku, chceme, abyste tady nějak fungovali, máme za vás určitým způsobem 

zodpovědnost a chceme, aby to pro Vás bylo smysluplné a pokud vy nechcete, tak to se na nás nezlobte, 

ale „na shledanou“.  „[…]“  Dát jim prostor, aby se k tomu nějak vyjádřili a život je dál. Takže asi takhle. 

A: No tak super… Už jsme asi u konce našeho rozhovoru, už nemám tady víc otázek, je ještě něco, co 

byste k tomu chtěl sdělit? Něco, co Vás ještě napadá… „[…]“ 

R: Myslím, že ani ne. „[…]“ Pokud nepropojíte studium s praxí, „[…]“ tak oni to vezmou jako jen 

nějakou informaci, kterou zase zapomenou a musí se naučit, aby dostali za jedna. Ale využití je nulové 

a pokud to učivo není provázané s tou praxí, „[…]“ pak se budeme setkávat mnohem častěji s tím 

odporem a žáci budou mít mnohem menší motivaci se cokoli učit. „[…]“ Jediná motivace je, že dostanou 

ten papír, co dostanou na konci. „[…]“ Taková je doba a je důležité v ní přežít. Abych si odučil a 

odškrtnul, co mám za sebou a počítal dny do důchodu, to nejde. „[…]“ Učitelé, kteří učí jenom pro 

peníze, to nejsou učitelé. Pokud chci nějak vzdělávat žáky, tak dto děláme kvůli nějakému smyslu. 

„[…]“ Je to o tom, že být učitel není povolání, to je poslání. „[…]“ Je to o tom, abychom v tom našli 

smysl a ten smysl utvářeli. Pak ti žáci budou spokojení a nebudou odcházet.  

A: Dobře… 

R: Takže tímto bych asi ukončil svůj monolog, haha. 

A: Nenene, haha, děkuju Vám moc, to je moc hezké, haha. 

R: Za málo. 

A: Snad jsem tedy zmínila v tomto rozhovoru všechno… Cíl je tedy bakalářská práce, k tomu mě asi již 

nic nenapadá…  Kdybyste měl jakékoli otázky… 

R: Asi jen… Kde jste na mě sehnala kontakt? „[…]“ 

A: „[…]“ Na webových stránkách Vaší školy. 

R: „[…]“ To je naprosto v pořádku. „[…]“ Doufám, že se Vám práce vydaří, sám si pamatuji, jak jsem 

tím trpěl, nicméně, ať se zadaří a dobře ji obhájíte.  

A: Děkuji Vám mockrát! „[…]“ Na shledanou! 

R: Na shledanou! 


