
1. SEZNAM PŘÍLOH 

1.1. Rozhovor 1 

Jméno: Anna  

Věk: 24 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium Jižní Město 

Čemu se momentálně věnuje: studuje bakalářský obor Marketingová komunikace na Vysoké 

škole Finanční a správní 

Rozhovor: 

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studovala? 

Anna: Pomocí psychotestů. Potom nějaký test z celkových všeobecných znalostí. Jo  

a potom byl ještě ústní pohovor, kam jsme se dostali až po tom, co jsme prošli těmi testy.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 

Anna: Myslíš, jestli slovně nebo známkou?  

Já: Ano. Popřípadě kam vám ty známky zapisovali? 

Anna: Byli jsme hodnoceni známkami i slovně. Když bylo třeba vysvědčení, tak nám tam 

kromě známky ten učitel napsal i ústě pár slov. 

Já: Myslíš, že to bylo lepší, než jen známka?  

Anna: Jo, to určitě jo. Aspoň jsme se pak dozvěděli víc informací, než jen jednou číslovkou. 

Řekla bych, že to ocenili hlavně rodiče, protože pak měli větší povědomí o tom, v čem mají 

jejich děti mezery a tak. Jinak známky nám zapisovali jenom na internet, žádný žákovský ani 

indexy jsme neměli.  

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit?  

Anna: Hele to jsme měli hrozně moc věcí. Naše škola nám fakt dávala tolik možností, že jsme 

skoro nevěděli, co si vybrat. Jezdili jsme každý rok na lyže do Rakouska a měli jsme možnost 

jet i k moři. Vždycky když byl nějakej svátek, tak jsme měli slavnosti ve škole, třeba na 

Halloween nebo tak. Teď si vzpomínám, že jsme měli i vlastní prostory, kde jsme měli 

muzikály a tak. Jestli se ale ptáš na takový ty věci, co byly během výuky, tak to bylo třeba v 

rámci biologii anebo zeměpisu – chodili jsme do ZOO nebo do planetária.  



Já: Takže jste měli i možnost vyjet někam do zahraničí? 

Anna: No k tomu moři nebo na ty hory, protože to jsme mohli třeba i do Rakouska ne jen sem 

k nám.  A pak jsme byli v rámci angličtiny v Anglii, asi týden. Jako výběr byl fakt širokej.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - maturitu? 

Anna: No záleží.  Já jsem si nechtěla brát vypracované otázky od ostatních, tak jsem si je 

dělala sama a to mi zabralo nějakej ten čas, asi tak měsíc. Jinak to bylo tak, že nás učitelé 

vždycky upozorňovali během hodin, co by se tam mohlo objevit a na co se nás můžou zeptat. 

Když třeba někdo nematuroval z matematiky, tak ho ten učitel nemučil přehnaně náročnými 

příklady. Potom jsme měli ale svaťák k tomu, abychom se mohli v klidu učit víc. A ve 

čtvrťáku jsme měli semináře podle toho, z jakýho předmětu chceš maturovat.  

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala tato závěrečná zkouška. 

Anna: Přišli jsme tam ráno po skupinkách podle toho, kdo z čeho maturoval. Pak bylo takový 

to hromadný zahájení a pak jsme tam už chodili po 2, jeden na potítko na 15 min a druhý na 

tu zkoušku. Školní maturita byla ústní, mohli jsme si vybrat předměty – já jsem měla zeměpis 

a základy společenských věd, no a pak češtinu a angličtinu. Státní jsem měla z angličtiny a 

češtiny. Matiku bych si nikdy nevybrala. A u těch dvou byl didaktický test, sloh a ústní taky. 

Potom si nás na konci zavolali a říkali nám ty výsledky hromadně.  

Já: Takže povinný předmět k maturitě byla jen čeština? 

Anna: No češtinu musí mít každej a pak si můžeš vybrat, zda matiku nebo ájinu. 

Já: Děkuju moc za detailní popis. Zbývá už jenom pár otázek. 

Anna: No klidně to můžeš protáhnout (smích).  

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Anna: Musela jsem jít na vysokou, protože s gymplem nemam žádnou odbornou přípravu, 

abych mohla jít normálně pracovat. Jinak jako v Česku můžeš jít na jakoukoliv vysokou, když 

teda uděláš zkoušky no anebo na vyšší odbornou, když se ti nechce na univerzitu vyloženě.  

Já jsem šla na rok na jazykovku, protože jsem si chtěla od učení trochu odpočinout a 

zdokonalit se v angličtině. A až o rok později jsem se hlásila na vysokou -  na marketing.  

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít?  

Anna: Myslíš, jako proč jsem si vybrala tu školu, co teď studuju? 

Já: Ano, jaké si měla důvody k tomu, že sis vybrala právě tuhle školu.  



Anna: Jasně podle toho, co mě baví a co bych chtěla v budoucnu dělat. Nejpodstatnější bylo 

zkrátka to, jaký tam budu mít předměty a jestli mě to bude bavit. Líbilo se mi, že tam máme 

hodně angličtiny, což jsem chtěla no a žádnou matiku, což jsem si taky přála (smích). Hlavně 

jsem prostě chtěla kombinaci angličtiny a marketingu. Kdyby byla jiná škola zaměřená takhle, 

tak ji zkusím. Já jsem musela jít na soukromou, protože ty státní takhle zaměřený nebyly.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na vámi zvolenou vysokou školu? 

Anna: Dělala jsem test z anglického jazyka a pak byl pohovor.  

Já: A jak ten pohovor probíhal?  

Anna: Ptali se mě, proč se hlásím zrovna sem a kde jsem si našla informace k téhle škole a 

tak. Potom taky co chci dělat do budoucna a jestli si myslím, že mě k tomu tahle škola 

připraví.  

Já: Byl počet přihlášek na vysokou školu omezený? 

Anna: Ne, to ne, mohla sis podat kolik chceš, ale stálo to asi 550 kč, takže to nebylo úplně 

málo, chápeš. Člověk si asi nepodá 20, protože by ho to vyšlo na šíleně moc peněz.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola?  

Anna: No mohli jsme jet na Erasmus. Pomocí Erasmu můžeš u nás vyjet až na rok někam 

pryč a studovat ty věci, co bys měla jakoby studovat tady. Když se ti předměty shodujou, tak 

pak ani nemusíš prodlužovat. Můžeme si vybrat zemi, ale musí se aspoň trochu shodovat ty 

studijní plány. A pak máme vlastně možnost i školní stáže, škola poskytuje studentům 

možnost jet někam na prázdniny.  

Já: Využila si této nabídky? 

Anna: Zrovna tenhle rok jsem podala přihlášku do Irska, tak drž palce (smích).  

Já: Budu! 

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání v České republice 

měla vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti 

přijde na našem školském systému dobré? 

Anna: To musím chvíli přemýšlet.  

Já: Nikam nespěcháme, v klidu přemýšlej.  



Anna: Ty jo, já nevím, zda se to taky počítá do toho, ale třeba možnosti cestovat. Ať už na 

základce nebo na gymplu, vždycky jsme měli hrozně moc možností, mohli jsme jet na 

výměnné a už tehdy si vyzkoušet ten jazyk v praxi v tý zemi. Nebo když jsme jezdili na hory, 

tak to hodně utužovalo ty vztahy ve třídě. Teď mě napadá, že největší výhodou je vlastně to, 

že je to zadarmo. Můžeme studovat zadarmo, to všude tak není, ne? 

Já: Napadá tě ještě něco? 

Anna: No, moje ségra je dyslektik a dysgrafik a chodí do speciální třídy, kde se jí víc věnujou. 

To bych řekla, že je super. Není to jako třída pro postižený ale prostě pro tyhle děti, co jim 

dělá něco větší problém.  

Já: Děkuju za názor. Ještě bych se tě ráda zeptala, jaká vidíš naopak negativa našeho systému 

vzdělávání? 

Anna: Jéé, to musím zas zapřemýšlet. 

Já: Klidně přemýšlej, chápu, že tyhle otázky vyžadují zamyšlení.  

Anna: Už vím! Nelíbí se mi vůbec nápad inkluze. Myslím si, že k tomu učitelé nemají 

kompetence a že si s těma dětma neporadí. Potom ty třídy budou jak blázinec a nikomu to 

vlastně v reálu neprospěje. Ještě mě napadla věc, co mě štvala, když jsem chodila sama na 

gympl nebo na základu. Že jsme měli málo praktických věcí. Nevím teda, jestli nazvání to 

věcma je pochopitelný, tak to zkusím vysvětlit. Prostě, když jsme třeba chodili do devítky na 

základku, tak nás neučili v ěci do života. Neučili nás jak se vyznat v jízdních řádech ani jak 

podávat přihlášku na školu nebo třeba jak umět poslat něco poštou. Asi to zní jako totální 

nesmysly teď, ale pamatuju si, že jsem si tehdy říkala, jak moc by se mi to hodilo. A ani na 

gymplu pak nás toho moc praktickýho nenaučili. A co je asi nejhorší, na vysoký se to 

nezlepšilo. Studuju marketing a umím jen teorie, nevím ani jak vypadá něco z téhle oblasti v 

praxi. To se má podle mě učit už na bakaláři, ne až někdy potom. Co když se mi pak už 

studovat nebude chtít? Tak to budu umět s tím bakalářem? Víš, co tím chci říct? 

Já: Rozumím ti, měli jsme to podobně. Chci ti ještě jednou moc poděkovat za rozhovor, že jsi 

mi věnovala svůj čas a hlavně se zamýšlela nad mými otázkami. Vážím si toho. 

Anna: To je přece samozřejmost.  

 

1.2. Rozhovor 2 

Jméno: Viktor  



Věk: 27 let 

Absolvované gymnázium: Křesťanské gymnázium (Hostivař) 

Čemu se momentálně věnuje: klavírista a skladatel na volné noze 

Rozhovor: 

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studoval? 

Viktor: No já jsem přijímačky nedělal, protože jsem měl průměr pod 1,5, takže mě vzali na 

průměr. Žádný další zkoušky jsem pak už naštěstí dělat nemusel.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 

Viktor: Hodnocení bylo známkou, jen číselně. Nikdy nám nic ústně nepsali, jestli se ptáš na 

tohle.  

Já: Ano, tohle jsem měla na mysli. A kam vám ty známky byly zapisovány? 

Viktor: Zapisovali nám je všechny jenom do indexu, na internet se to tehdy ještě nepsalo. Asi 

jsme byli staromódní škola. I když nám studentům to teda vyhovovalo, rodiče nemuseli vědět 

hned všechno. (smích) 

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit?  

Viktor: Co se týká sportovních akcí, tak klasicky maratony a tak. Dokonce jsme je sami 

pořádali. Jezdili jsme i na lyžáky a tak. Co se týče kultury, tak jsme jezdili do divadel. 

Zaplatili jsme si členství a pak nám učitelka nabízela divadelní představení za levnější ceny. 

Toho jsme využívali zvlášť, když to bylo v tu samou dobu co normální výuka (smích). Kromě 

tohohle jsme taky jezdili hodně do zahraničí, škola měla dobrý vztahy s německými 

církevními školami, tak jsme jezdili na ty jazykový pobyty hodně a pak oni jezdili k nám. No 

a ne jen Německo, byla možnost jet i do Anglie, kdo chtěl. Krom tohohle všeho mě ještě 

napadá, že jsme třeba v rámci dějepisu jeli do Osvětimi.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - maturitu? 

Viktor: Na konci 3. ročníku se ty předměty jakoby krystalizovaly a učitelé nás upozorňovali, 

teda vždycky ty, co z daného předmětu maturovali, co je dobré vědět a tak. Ale nejvíc nás 

připravily semináře teda. Ty jsme si vybírali samozřejmě podle toho, kdo z čeho maturuje. A 

tam jsme se soustředili na ty specifický věci. Bylo super, že do nás neryli učitelé z matiky 

třeba, když věděli, že z toho maturovat nebudeme. No a pak byl svaťák a to už jsme se drtili 



ty okruhy a otázky k maturitě. To jsem zapomněl asi říct, že jsme dostali otázky a podle nich 

jsme si pak vypracovávali odpovědi. 

Já: Zkusil by ses, prosím, zamyslet nad tím, jak probíhala sama ta maturitní zkouška? 

Viktor: Já jsem ještě nedělal státní maturitu, patřím ještě mezi ty, co dělali jen tu školní. A 

jsem teda moc rád, protože matiku bych nedal (smích). Šli jsme před komisi a tam jsme měli 

ústní zkoušení. Písemná část byla jen z češtiny, kde jsme psali sloh. Já jsem maturoval z 

dějepisu, základů společenských věc, češtiny a angličtiny. Čeština byla povinná a jinak jsem 

si vybíral. Pak jsme chodili do třídy a každej měl mluvit 15 min na tu otázku, co si vytáhnul. 

V angličtině byla konverzace na dané vytažené téma. Ty jo, mluvím vůbec spisovně? (smích) 

Já: Hlavně, když mi odpovídáš na to, co se ptám. To je pro mě podstatné (smích).  

Viktor: Snažím se. 

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Viktor: Vzhledem k tomu, že jsem studoval na církevním gymplu s všeobecným zaměřením, 

tak mě studium připravilo k tomu, abych zvládnul přijímačky na skoro všecko. Tak tomu teda 

nebylo (smích). Každopádně profesoři kladli důraz na to, abychom na vysokou šli, protože 

bez ní s maturitou moc práce na výběr není. Já jsem šel ale nakonec na konzervatoř, protože 

to bylo to, co jsem chtěl dělat. Sice ne hned, ale šel.  

Já: Takže jsi šel po maturitě rovnou na konzervatoř? 

Viktor: Ne, šel jsem studovat historii, protože jsem měl rád dějepis, ale nakonec jsem si po 

pár měsících uvědomil, že to není to pravé ořechové a tak jsem šel nakonec na konzervatoř 

Jaroslava Ježka, tam jsem byl 4 roky, pak si dal 2 roky pauzu, no a pak jsem to už nedokončil, 

protože jsem začal pracovat. Čili jsem tu konzervatoř nedodělal. 

Já: A podle čeho ses rozhodoval, kam po maturitě jít?  

Viktor: Vždycky jsem chtěl jít studovat věci spojené s dějepisem, rozhodně humanitně 

zaměřené. Rozhodoval jsem se mezi historií, politologií a hudbou. Zkusil jsem chvíli tu 

historii, ale pak jsem se rozhodl pro hudbu, protože je to můj největší koníček a vášeň. 

Zkrátka jedinej faktor, podle kterýho jsem se rozhodoval, kam dál bylo to, co mě baví.  

Já: A jak probíhalo příjímací řízení na konzervatoř? 

Viktor: Přijímačky jsem dělal z hudební teorie a hry na klavír. 

Já: Žádné další testy k tomu? 



Viktor: Ne, jen ten test z hudební teorie. Jim šlo především o to, abych se orientoval v hudbě a 

uměl kvalitně hrát. Nepotřebují, abych uměl dobře matiku. 

Já: Mohl ses hlásit i jinam? Byly přihlášky k dalšímu vzdělávání omezené?  

Viktor: Omezené nebyly, jako mohl jsem podat, kolik jsem chtěl, ale není to úplně levné, 

přihláška stojí okolo 500 kč.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola?  

Viktor: Na konzervatoři jsme měli možnost odjet do Berkley, tam byla univerzita, s kterou ta 

naše spolupracovala. Ale nejsem si teď jistý, zda jsme měli třeba i ten Erasmus, jak mají 

obvykle studenti na vysokých.  

Já: Využil si nabídky? 

Viktor: Ne, já ne. Já když cestuju, tak s vlastním programem (smích).  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání v České republice, 

měl vyzdvihnout pozitiva? Zkrátka, co vidíš jako pozitivum našeho školského systému? 

Viktor: Myslím, že úroveň výuky celkově je dost vysoká. Umíme spoustu věcí o jiných 

zemích a získáváme spoustu informací o okolním světě. Nemůžu to úplně porovnat, protože 

jsem nikde jinde nestudoval, ale určitě nás toho učitelé učí dost. Záleží asi jen na nás, jak to 

příjmeme. No a na mě osobně měly velice kladný vliv církevní školy, respektive ta, co jsem 

do ní chodil. Připadalo mi, že z nás nechtěj jen vychovat dobré studenty, ale taky dobré lidi s 

dobrými zásadami a zvyky. Takový lidský a domácí přístup tam byl a to se mi zamlouvalo. 

Já: Napadá tě ještě nějaké pozitivum? 

Viktor: No tak nejlepší asi je, že je to zadarmo. Můžeme vystudovat kvalitní střední i vysoké 

školy zadarmo. To je k nezaplacení. 

Já: Na druhou stranu, zkus se prosím zamyslet nad tím, co bys sám změnil a co považuješ za 

negativní či nevýhodu.  

Viktor: Jo tak asi je špatný to, že často přicházíme o dobré a kvalitní pedagogy tím, kolik jim 

stát platí. Mnozí to totiž pak dělat nejdou, protože by je to zkrátka moc neuživilo. Je to hodně 

nedoceněné povolání. A změnil bych asi to, že bych jim dával víc (smích).  A taky asi to, že je 

to hodně teoreticky zaměřený to studium tady, učí tě samý teoretický věci a dneska je potřeba 

víc praxe, než kdy jindy. Takže bych klidně udělal víc dílen, ať se kluci i holky naučí různé 

základy do života.  



Já: Díky moc Viktore, vážím si tvé pomoci. 

Viktor: Jasně.  

 

1.3. Rozhovor 3 

Jméno: Lucie  

Věk: 23 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium Na Zatlánce  

Čemu se momentálně věnuje: studuje bakalářský program Specializace v pedagogice na 

Karlově Univerzitě (zaměření – pedagogika a anglický jazyk)  

Rozhovor 

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studovala? 

Lucie: Měli jsme testy SCIO, ty všeobecný. A pak se podle výsledku percentil se přijímali 

studenti. Kurzy přípravný na tyhle SCIA byly taky, ale já jsem dělala jen nějaký, co se daly 

najít online na internetu. 

Já: Na průměr vás nebrali? 

Lucie: No na průměr brali lidi, co měli do 1,5. Nicméně, ve finále nás bylo hrozně moc, tak 

jsme museli všichni dělat zkoušky.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka na tomto gymnáziu? 

Lucie: Klasicky známky 1 až 5.  

Já: A kam vám ty známky zapisovali? 

Lucie: Ty jo, to si vůbec nepamatuju. To bylo dávno. Ale myslím si, že nám nikam ty známky 

nezapisovali. Ne, vážně, ty jo oni nám nikam ty známky nepsali. Psali si je k sobě a pak je na 

třídních schůzkách dávali rodičům k nahlédnutí.  

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit? 

Lucie: Vlastně jsme každej rok jezdili na nějakej výlet. Ze začátku to byl seznamovák, pak 

jsme jeli na lyžák a pak na vodu. A v rámci biologie jsme jeli na biologický kurz, trvalo to asi 

4 dny a tam jsme zkoumali kytky a tak, to bylo super. Dokonce jsme jezdili na dějepisný 

exkurze na Moravu a tak. Jako jezdili jsme, sice ne každej měsíc, ale za ten rok tam bylo z 

čeho vybrat. Pak jsme měli i možnost jet do zahraničí, jako kvůli angličtině. Když se tak 



zamyslím, tak ten výběr byl fakt hodně velkej. Co se týče té kultury, tak jsme chodili do 

divadla, dokonce jsme jezdili i  na představení v angličtině do divadel, tak to bylo zvlášť pro 

mě, jako pro někoho, kdo miluje angličtinu, úplně skvělá věc.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - maturitu? 

Lucie: no jednak jsme měli ve čtvrťáku volitelný semináře, ty byly 4. A zrušili nám chemii a 

fyziku, jako ty předměty, z kterých jsme nematurovali. Tak jsme se nemuseli zabývat tím, co 

vůbec nebude u maturity. Já chtěla maturovat ze zemáku, tak jsem si například vzala 

zeměpisný seminář. No a pak ten svaťák, to byl čas na to se naučit, co zbývá. Já jsem 

maturovala ze zeměpisu, hudebky, češtiny a angličtiny. Školně to byla angličtina, hudebka a 

zeměpis a státně čeština a angličtina.  

Já: Které z těchto předmětů byly volitelné? 

Lucie: Čeština byla povinná, angličtinu jsem si vybrala místo matiky a ty dva další ve školní 

jsem si vybrala sama podle sebe.  

Já: Zkus se prosím zamyslet a popsat mi, jak probíhala státní závěrečná zkouška, čili tam 

maturita.  

Lucie: Myslíš státní nebo školní? 

Já: Oboje, prosím. 

Lucie: No já to neměla vše v jeden den. Já jsem měla v pondělí 3 předměty a pak další dny 

jednu a jednu. Probíhalo to celý týden, kdy jsme chodili do školy podle toho rozpisu. Na 

začátku týdne jsme tam šli všichni na zahájení, stejně jako na konci na ukončení. Do těch tříd 

jsme chodili na 15 min na potítko a na 15 min mluvit. V tý třídě byl učitel toho předmětu a 

pak nějaká komise. Výsledky nám řekli, až když šel poslední, takže jsme vlastně třeba na 

výsledky čekali půl dne, to bylo hrozný. No a všem to oznamovali společně, takže jsme v tý 

třídě pak čekali všichni a oni říkali, kdo to udělal a kdo ne. Zkoušky byly ústní, až na státní 

angličtinu a češtinu, kde se psaly didaktický testy a pak slohy.  

Já: Děkuju moc. Zeptám se tě ještě, jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Lucie: No, hele tak asi na vysokou školu jít, no a nebo na, jak se tomu říká, jo vysoký 

odborný školy. Já jsem šla normálně na vysokou školu.  

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít? 



Lucie: Hlavně podle toho, co mě bavilo. Vůbec to nebylo podle toho, co by mi vydělalo nějak 

víc peněz, to bych nebyla na peďáku, haha (smích). Takže to byly fakt hlavně ty předměty, 

které bych na dané škole studovala.  

Já: Byly ještě nějaké další faktory, které ovlivnily tvůj výběr? 

Lucie: No tak nevybírala jsem si nic mimo Prahu, protože jsem jinam nechtěla, ale spíš to 

bylo to, co mě bavilo a vlastně i to, co je docela náročný a něco by mě to naučilo.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na vámi zvolenou vysokou školu? 

Lucie: Na tu první kam jsem šla, to byla demografie, tam byly testy všeobecných předpokladů 

a pak zaměřený na zeměpis a demografii. Oboje byly písemný. Já jsem si i dávala přihlášku 

na školu, která po tobě chtěla SCIO testy, takže to jsem chodila dělat ty testy průběžně. No a 

pak amerikanistika, tam byl test a ti nejlepší se dostali na ústní pohovor a tam jsem se už 

nedostala. Na škole, na které jsem teď, tam byl písemný test z angličtiny a pak ústní z 

pedagogiky.  

Já: A jak ten pohovor probíhal? 

Lucie: Ptali se mě, proč se sem hlásím a pak jsem měla vyřešit nějaký pedagogický problém. 

Vlastně nevím, jestli to nazývám správně, ale prostě se mě zeptali, co bych dělala v této a této 

situaci. No a měla jsem taky odevzdat seznam přečtené literatury.  

Já: Byl počet přihlášek na vysokou školu omezen? 

Lucie: No jedině cenou, jinak sis mohla podat, kolik si chtěla. Ale 500 za přihlášku není úplně 

málo.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola? 

Lucie: No, můžeme jet na Erasmus do nějaké ze zemí, s kterou má naše škola dohodu o tom, 

že tam můžeme studovat. Naše fakulta má sice poměrně velký výběr zemí, ale berou hrozně 

málo lidí. Každopádně si myslím, že je to super možnost.  

Já: Využila si této nabídky? 

Lucie: Spíš to mám v plánu do budoucna, až na magisterským studiu.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání v České republice 

měla vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti 

přijde na našem školském systému dobré?  



Lucie: Určitě bych vyzdvihla to, že je to vcelku zadarmo. Člověk nemá dluhy, když vyjde ze 

školy, když studuje, jak má. Řekla bych, že pozitivum je taky to, že ty informace jsou docela 

do hloubky. Ty informace, co nás učí, nejsou povrchní. Prostě nezabýváme se jen Českou 

republikou, ale učí nás toho hodně i o okolních zemích. Hodně možností máme taky.  

Já: Děkuju moc za tvůj názor. Ještě bych se tě ráda zeptala, jaká vidíš naopak negativa našeho 

systému vzdělávání? 

Lucie: Jo, no na druhou stranu, ty věci co nás učí, jsou hodně teoretický a do praxe nás toho 

moc nenaučej. Nemluvím teď jen o vysoký, kde jsme po 3 letech skoro neměli žádnou 

praktickou hodinu téměř, ale taky o gymplu a tak. Vždycky do nás cpali tuny teorie, a když 

jsem pak něco měla použít v praxi, tak jsem moc nevěděla. My jsme měli na základce v 

devítce, kde nás učili jak třeba psát motivační dopis do práce a tak, a to bylo super, to jsou 

věci, co v životě využiju, jenže to bylo tak všechno, takže toho bylo v závěru málo.  

Já: Moc si vážím, že si mi věnovala svůj čas a odpovídala na mé otázky. Ještě jednou díky.  

Lucie: Klidně pak ještě napiš, kdyby cokoliv. 

Já: Díky moc. 

 

1.4. Rozhovor 4 

Jméno: Tereza  

Věk: 21 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium Zábřeh  

Čemu se momentálně věnuje: studuje bakalářský obor Specializace v pedagogice na Karlově 

Univerzitě (Základy společenských věd a anglický jazyk) 

Rozhovor 

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na tvé gymnázium? 

Tereza: Byly tam příjímací zkoušky formou SCIO testů, takže písemný přijímačky. Jo a byly 

to všeobecný testy, ne žádná matika ale obecný studijní předpoklady.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka během tvého studia? 

Tereza: No jestli myslíš, jak nás jako známkovali tak normálně číslovkou od 1 do 5. 

Já: Kam vám učitelé ty známky zapisovali? 



Tereza: Všechny předměty nám dali nejdřív do indexu a pak na internet. Jako do indexu jsme 

si zapisovali mnohdy, co chceme, takže pro rodiče byl lepší ten internetový zdroj. Bohužel 

(smích). 

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit?  

Tereza: Chodili jsme hodně do divadel a do kina, vždycky na nějakej poučnej dokument. A 

pak vlastně taky do kulturního domu na přednášky o cestopisech, to jsme měli rádi. Bylo to 

vždycky místo zemáku a vyprávěli nám tam lidi své příběhy o tom, kde byli a tak. Dokonce 

nám i pouštěli videa. Kromě toho jsme i jezdili na psychologické semináře každej rok, bylo to 

na 3 dny a bylo to hodně zaměřený na utužování vztahu ve třídě.  

Já: Kdo tyhle semináře vedl? 

Tereza: Vedl je vždycky psycholog a povídal o šikaně a dalších problémech, co můžou být 

mezi náma ve třídě. To nás vždycky trochu stmelilo. Mohli jsme se o i ptát na cokoliv jsme 

chtěli vždycky po tom, co dopovídal.  

Já: To zní hodně zajímavě. 

Tereza: Jo, to byla jedna z nejlepších věcí, kterou jsme absolvovali. Konečně něco do 

praktickýho života. 

Já: Měli jste možnost vyjet během studia na gymnáziu do zahraničí? 

Tereza: Jo, mohli jsme do Anglie na týden asi, takový ty výměnný pobyty, tos měla určitě 

taky.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - maturitu? 

Tereza: Ve čtvrťáku jsme měli semináře, který jsme si rok předtím vybrali. To byly semináře 

z předmětů, z kterých jsme pak maturovali. Takže to bych řekla, že nám pomohlo nejvíc, 

protože chodit rok na tyhle semináře bylo prostě k něčemu. Hlavně bylo super, že nás nenutili 

brát si chemii a tak, když to člověk neměl rád, což bylo fakt dobrý. A ještě si vlastně 

vzpomínám, že jsme si zkoušeli testy ke státní části, jako zkoušeli jsme si psát slohy a i 

didaktický. Jako když se tak zpětně zamyslím, tak příprava byla dostačující.  

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala státní závěrečná zkouška. 

Tereza: Státní maturita byla z češtiny a angličtiny, to bylo částečně písemné – jako slohy a 

didaktický testy a pak ústní. Čeština byla povinná a matiku jsem nechtěla jako druhou, tak 

jsem si vzala angličtinu. Školní maturita byla jenom ústní a měli jsme 15 min mluvit o otázce, 



kterou jsme si vybrali. Já jsem si vybrala předměty základy společenských věd  a seminář z 

angličtiny. Angličtinu jsem měla dvakrát, ale na každou část jsem se musela učit něco jiného.  

No a jestli se ptáš na to, jak probíhala samotná ta zkouška, tak jsme tam přišli, vylosovali si 

otázku a šli na 15 minut na potítko, kde jsme si to promýšleli a psali poznámky na papír a pak 

jsme šli na 15 minut mluvit. Dobrý bylo, že se nás učitele ptali, nemusela jsem mluvit v kuse 

15 minut a ty otázky nás mnohdy navedly k tomu, co jsme třeba věděli, ale v tý trémě 

zapomněli.  

Já: Děkuju moc za popis.  

Tereza: Jo, počkej, ještě jsem si vzpomněla na jednu věc. Pro ty ostatní ročníky je dobrý, že se 

na tu maturitu můžou přijít kouknout. Pár lidí může přijít do té třídy a pozorovat, jak to 

probíhá. Zároveň se ale nás ptají, jestli je tam chceme, jako jestli nám to bude vadit. Já jsem 

třeba nechtěla, aby se na mě koukali, protože bych byla ještě víc nervózní, ale mým 

spolužákům, těm to třeba nevadilo.  

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Tereza: Mohli jsme jít na jakoukoliv vysokou, počet přihlášek nebyl omezen a náš výběr taky 

ne. Nebo taky na vyšší odbornou školu a kdo chtěl, tak mohl i na rok na jazykovku. No a nebo 

teda pracovat, ale myslím, že další volby pro studium nejsou.  

Já: Podle čeho jste se rozhodovali na jakou vysokou školu jít? 

Tereza: Podle toho, jaký předměty by mě bavily. Přemýšlela jsem o tom dlouho a řekla jsem 

si, že zkusím radši něco, co chci studovat z vlastní vůle, ne kvůli tomu, abych měla pak třeba 

dobrý peníze. Jinak bych nešla na pedagogickou fakultu (smích).  

Já: Ovlivnil tě ještě nějaký faktor?  

Tereza: Jako zvažovala jsem ještě místo. A chtěla jsem co nejdál od domova, protože jsem 

cítila potřebu odjet a osamostatnit se. A nakonec jsem se rozhodla pro to, co bylo 

nejnáročnější a vlastně i nejdál.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na tebou vybranou vysokou školu? 

Tereza: Na tu školu, kde jsem teď, jsem dělala písemné zkoušky z angličtiny a ze 

společenských věd. Jinak jsem si ale podala 3 přihlášky a dělala dvoje přijímačky. Na tu 

druhou byly testy z obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Taky písemné.   

Já: Počet přihlášek nebyl jinak omezen? 



Tereza: Ne, mohli jsme dávat, kolik jsme chtěli.  

Já: Byly přihlášky platné? 

Tereza: Jo, to jo, jedna stála asi 500 korun.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola?  

Tereza: No, můžeme se zúčastnit Erasmu, tedy zahraničního studijního pobytu pro studenty. 

Tuto možnost asi nabízí většina vysokých škol, u nás je podmínkou dobrý průměr, ale zas 

kamarádi z jiných škol říkali, že u nich se na to tolik nedbá. Záleží asi od školy, a od toho 

s jakou školou má ta tvoje ty dohody o tom, že jako můžeš jet a někdo od nich zas k nám. My 

máme ve škole asi 5 studentů z Erasmu, které jsem měla možnost potkat. O dalších 

možnostech studia fakt nevím.  

Já: Využila si téhle nabídky? 

Tereza: Jo, zrovna tenhle semestr jsme s kamarádkou podaly přihlášky, snad to vyjde a 

pojedeme do Irska.  

Já: Tak to budu držet palce.  

Tereza: Děkuju.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání v České republice 

měla vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti 

přijde na našem školském systému dobré? 

Tereza: Pozitivum je to, že máme neomezené možnosti zvolit si, na jakou školu chceme jít. 

Když se ti to nepovede, můžeš to zkoušet dál a jinam. Největší plus je ale asi to, že neplatíme 

školné, pokud chodíme na státní školy teda. A vlastně já beru jako pozitivum i koleje a obědy, 

které máme o dost levnější a tím pádem našemu studentskému životu dost přizpůsobené. Taky 

se mi líbí, že si může člověk zažádat o ubytovací stipendium třeba, nebo sociální a pak těm 

slabším škola pomáhá.  

Já: Děkuju. Ještě bych se tě ráda zeptala, jaká vidíš naopak negativa našeho systému 

vzdělávání? 

Tereza: Jako třeba to, že většina zkoušení není ústní. Učitelé mají ve třídě tolik žáků, že je 

nemůžou vyzkoušet všechny ústně, což je pak špatný, protože jedině ústně se dá stoprocentně 

prokázat, že to ten člověk umí. Chápu ale, že když máš ve třídě 32 lidí, že na to zkrátka není 

čas. Další nevýhoda je to, kolik mají učitelé peněz. Vidím to až teď, když sama studuju na 



pedagogické fakultě. Myslím, že je to dost nespravedlivě hodnocené a nedoceněné povolání. 

A pak je tu ještě jedna věc, kterou nevím, zda mám úplně říkat. 

Já: Žádný názor není špatný, ráda ho uslyším. 

Tereza: Achjo, pak si o mně lidi budou myslet, že jsem zlá. No ale řeknu to. Prostě 

nesouhlasím s tím, aby měli lidi z učňáku maturitu. Protože vidím, jak těžce jsem na gymplu 

dřela já a jak třeba moji známí flákali školu, co to šlo a mají teď vlastně to samé vzdělání, co 

já To mi přišlo vždycky takový neférový.  

Já: Jsem ráda, že ses se mnou o svůj názor podělila. Děkuju moc za celý rozhovor a tvůj čas. 

Tereza: Ráda jsem pomohla. Pak tě taky využiju (smích).  

 

1.5. Rozhovor 5 

Jméno: Lucia 

Věk: 24 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium, Doněck 

Čemu se momentálně věnuje: momentálně se věnuje hudbě a studiu na konzervatoři  

Rozhovor:  

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studovala? 

Lucia: Já jsem tam šla už od 5.třídy a to jsme ještě byly děti, takže si nepamatuju přesně z 

čeho, ale byly nějaký IQ testy snad jenom. Když tam pak někdo chtěl přistoupit do desáté a 

jedenácté třídy, tak musel dělat zkoušky z jazyka, protože to naše gymnázium bylo se 

zaměřením na jazyky.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 

Lucia: Byly tam známky jedna až dvanáct. Dvanáctka je nejlepší, co můžeš dostat a jedna je 

úplně nejhorší. A jinak to máme jakože dvanáct až deset je to nejlepší, a pak se to snižuje. 

Já: Kam vám ty známky zapisovali? 

Lucia: No, my jsme měli takovej speciální sešit (dněvnik), tam do toho píšeš program na celý 

den, úkoly, vedle máš ty předměty, co máš každej den a pak je tam místo na známku. Po 

pravý straně je prostě místo na známku a podpis rodiče a učitele. A jinak si to profesoři 

zapisovali i někam k sobě zvlášť.  



Já: Do internetového systému vám známky nepsali? 

Lucia: Ne, jen sem. 

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit?  

Lucia: Ale jo, kulturní život byl docela různorodý. Ale všechno bylo hodně na našem zájmu, 

že nám toho hodně nabízeli, ale nebylo povinné tam jet. Já jsem jela například na různé výlety 

po stopách ukrajinských spisovatelů, do různých muzeí a tak. Bylo to hodně spojený s 

ukrajinskou minulostí, různými místy, kde se bojovalo a tak. Jinak sportu bylo hodně, pořád 

jsme měli nějaký sportovní soutěže a tak. 

Já: Říkala si, že jsi studovala na gymnáziu se zaměřením na jazyky. Měli jste během studia 

možnost vyjet a zkusit si ty jazyky přímo v praxi? Čili někde v zahraničí? 

Lucia: Ne to ne, to vůbec. Jenom když si to zařídíš sám.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - atestat? 

Lucia: Žádná nebyla. Ty testy nejsou těžký. Je to něco jako ty testy, co píšeme na konci 

každého roku a dostáváme za ně vysvědčení.  

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala tahle závěrečná zkouška. 

Lucia: Měli jsme písemný testy z Ukrajinštiny a ukrajinské literatury, matematiky a 

angličtiny. Jinak u nás je to takový náročnější. Od té doby, co zavedli ZNO zkoušky, tak se 

toho hodně změnilo. Já ani nevím, jak ti to vysvětlit.  Prostě ty ZNO jsou testy z různých 

oblastí, a ty je děláš proto, aby ses dostala po atestatu dál. Jenže když je uděláš dřív, jako že se 

přihlásíš na nějakej brzkej termín, a máš ty testy třeba z ukrajinštiny a angličtiny, tak už je pak 

nemusíš dělat u tý zkoušky, co organizuje škola. Ta naše měla povinný jen jeden předmět a to 

byla Ukrajinština a ukrajinská literatura. Zbytek sis mohl zvolit, ale zas si je nemusel už dělat, 

jestliže si udělal ty ZNO předtím. Pokud ale nechceš na vysokou, tak děláš jen státní zkoušky, 

a ty se skládají z ukrajinštiny, matematiky nebo historie a pak cizího jazyka.   

Já: Páni, tak to je teda zajímavý systém. 

Lucia: No spíš takovej hodně nepřehlednej pro lidi, co v tom nevyrůstají.  

Já: Všechny tyhle zkoušky jsou písemné? 

Lucia: Jo, ústně jsme neměli nic.  

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 



Lucia: No prakticky můžeš jít, kam chceš. Lidi chodí obvykle na univerzity. Já tam šla taky, 

udělala jsem si tam bakaláře a pak se rozhodla jít na konzervatoř. Rodiče mě tlačili do té 

univerzity, tak jsem tam šla spíš kvůli nim. Jinak můžeš jít jakoby kam chceš, třeba i na 

odbornou střední školu, kde už ti bude zbývat jen 2 roky, abys měla neúplné vyšší vzdělání – 

to je ten mladší specialista, jak máme. A tím, že máš atestat, tak tam jdeš místo těch 3 na dva 

roky. Ale tam můžou lidi i po 9 třídě a atestat si dodělat tam. Ty jo, já mluvím o něčem úplně 

jiném, že jo? (smích). Odpověděla bych asi tak, že můžeš kam chceš, máme hodně možností – 

univerzity, instituty a nebo ty odborné střední školy, kde si uděláš toho mladšího specialistu. 

Já: Takže vlastně můžeš z gymnázia přejít na další střední školu? 

Lucia: Jako můžeš, protože s gymnáziem nemáš žádnou specializaci a s touhle školou už máš 

i atestat, čili dokončen střední vzdělání i nějakou specializaci.  

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít?  

Lucia: Jak jsem ti teďka už řekla, já jsem šla dělat hudbu, protože jsem to dělat chtěla. Sice 

tady není moc velké uplatnění, ale dělám aspoň konečně, co mě baví. Jinak jsem ale už říkala, 

že jsem chodila na ekonomickou vysokou předtím.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na vámi zvolenou vysokou školu? 

Lucia: To byly ty testy ZNO, který děláš z těch předmětů, který po tobě chce mít splněný ta 

daná univerzita. Takže když jsem šla třeba na ekonomku, tak jsem musela dělat ZNO z 

matematiky,  geografie a myslím že i jazyk. Když půjdeš třeba na nějakou medicínu, tak bys 

dělala zkoušky z biologie a tak. Povinná je ale ukrajinština, tu musíš dělat vždycky.  

Já: Kde se tyhle písemné zkoušky konají? 

Lucia: To záleží. Vždycky to je někde jinde. Obvykle ti přijde poštou dopis s časem konání a 

adresou, je to na různých školách organizovaný. Přijde pán, rozbalí obálku a rozdá nám ty 

testy.  

Já: máte možnost se na tyhle testy nějak připravit? 

Lucia: Jako na internetu jsou asi někde nějaký ukázky, na ty kouká většina lidí. Pak jsou 

vlastně i kurzy, ale ty jsou platný a na ně nikdo moc nechodí.  

Já: A tyhle testy jsou zdarma? 

Lucia: Nevím, jak přesně je to teď, ale já je ještě zadarmo měla.  

Já: Jak je to potom s výsledky? 



Lucia: Zkusím ti to zas vysvětlit. Maximum bodů je 200, když uděláš z těch předmětů, co z 

nich děláš ty zkoušky třeba 189, 197 a 190 bodů, tak máš reálnou šanci dostat se na státní 

formu studia. Dneska máš ty výsledky k dispozici vidět na internetu.  

Já: Mohla bys mi to vysvětlit? Tu státní formu? 

Lucia: Vysoký školy nabízí několik míst, většinou tak 10 cca, jsou pro ty nejlepší studenty a 

těm jakoby stát hradí studium. Tady se ty školy neliší přímo na státní a soukromý. Prostě když 

se dostaneš na školu s hodně dobrým výsledkem, tak jdeš na státní formu a neplatíš za 

studium nic a když se dostaneš s horším výsledkem, tak si za to musíš platit.  

Já: A co ta konzervatoř? Na tu se taky dělají tyhle ZNO testy? 

Lucia: No to ne, tam se dělají hlavně talentové zkoušky. Ale když viděli, že mám bakaláře, 

tak mě vzali hned (smích).  

Já: V kolika letech si dokončila bakalářské studium? 

Lucia: V 17ti jsem dokončila gympl a bakalářem jsem se stala za 4 roky, takže ve 21 jsem 

byla bakalář no.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola? 

Lucia: Myslíš vysoká, ta ekonomická? 

Já: Ano. A pokud nějaké možnosti byly na konzervatoři, pověz mi o tom také. 

Lucia:  Na konzervatoři není nic a na tamté školy jsme mohli maximálně tak do Ruska 

(smích).  

Já: Takže jste žádné takové možnosti neměli? 

Lucia: Ne, vůbec.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání na Ukrajině měla 

vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti přijde 

na tom školském systému dobré? 

Lucia: Myslím, že nabízí hodně dobrej základ pro všeobecné znalosti, jestli mi rozumíš. 

Prostě hodně tě toho naučí, když si dítě. Matika je hodně náročná a pak ti toho v hlavě zbyde 

hodně, i když nechceš (smích). Není to ale jen matika. Jako museli jsme se od malička učit 

šíleně moc básní nazpaměť, četli jsme knížky povinně už jako hodně malí a já myslím, že 

tohle je fakt dobrý. Asi je i dobrý, že jsi bakalář už třeba ve 21, vím od známých, že v cizině 

to tak není.  



Já: Ještě bych se tě ráda zeptala, jaká vidíš naopak negativa systému vzdělávání? 

Lucia: Tak asi systém. Je to hrozně zmatený. I ty testy ZNO, jako upřímně, nikdo pořádně 

neví, co a jak a oni to pořád mění, tak se v tom nikdo ani vyznat nemůže. Ale to je asi ten stát, 

ne to školství. Pak se do něj projevuje i ta korupce třeba. Vždyť si to tady sama v létě zažila, 

tady se platí za všechno. Prostě jsou zvyklí všude, že budeš platit za něco, i když to třeba není 

vůbec platná věc, chápeš. Já jsem sama osobně za zkoušky platila, počkej tohle všechno 

nahráváš co? (smích). No co, tak ti to povím. Prostě se na vysoký platí za zkoušky. Přijdeš, 

dáš to do obálky a odcházíš se splněnou zkouškou. Ale to jsem dělala jen u  účetnictví, jinak 

jsem ty věci uměla a neplatila za to. Zase si nemysli, že to je všude. Na té obecně střední 

škole to není. Spíš až pak.  A to je samozřejmě negativní že jo, tak když někdo vystuduje 

medicínu, dostane titul a půjde do nemocnice s tím, že si vlastně za zkoušky zaplatil, tak jak 

bude vědět jak operovat? Ale to se už pouštím do toho moc a jsem nějaká rozvášněná. Tak zas 

končím.  

Já: Hrozně moc děkuju za názory a pomoc s tímto rozhovorem. Vážím si toho. 

Lucia: Klidně napiš, kdybys něco potřebovala ještě.  

Já: Děkuju. 

 

1.6. Rozhovor 6 

Jméno: Michailo 

Věk: 22 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium, Dniprodzerzhynsk 

Čemu se momentálně věnuje: momentálně studuje na vysoké škole  

Rozhovor:  

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studoval? 

Michailo: Psali jsme test z matematiky a ukrajinštiny. Ale já jsem tam šel po 4. třídě, tak si 

toho moc nepamatuju. Bylo to matematicky zaměřený gymnázium, takže se tam kladl důraz 

na matiku.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 



Michailo: No měli jsme normálně známky od 1 do 12. Je to ale jinak než všude v Evropě, 

jako že 12 je nejlepší, chápeš.  

Já: Kam vám ty známky zapisovali? 

Michailo: Měli jsme takovej žurnál, tam se zapisovalo všechno, spolu s úkoly a tak.  

Já: Žádný internetový systém jste nepoužívali? 

Michailo: Ne, to jsme neměli.  

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit? 

Michailo: Měli jsme hned vedle školy divadlo, takže jsme tam chodili vždycky dvakrát do 

roka, a byly pak i volitelný představení, takže si tam mohl jít i víckrát než dvakrát. Jinak jsme 

měli hodně sportovních aktivit, pořád nějaký maratony a tak. Potom dokonce takovej 

jednodenní výlet do přírody. To bylo už hodně dávno, moc si toho nepamatuju. Ale jako vím, 

že nějakej ten výběr byl, pak bylo už na tobě, co si vybereš.  

Já: Měli jste možnost vyjet někam do zahraničí, procvičit si například tu angličtinu? 

Michailo: No měli jsme takovej program, jmenuje se to Flex nebo tak něco, a tam děláš 

zkoušky z angličtiny a má to asi tisíc kol a když se dostaneš hodně vysoko, tak máš možnost 

jet někam mezi lidi, co jsou profesionálové, ale pořád je to na Ukrajině. Takže jako mimo zem 

jsme neměli možnost nikam vyjet.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku - atestat? 

Michailo: No jako nijak extra, to jsou prostě písemný testy. Během hodin jsme toho moc 

nedělali, ale vím, že měsíc před těma testama nám učitel nabídl, že můžeme chodit na 

konzultace po škole, procvičovat si matiku po škole, jestli chceme. Není to tak složitý jako, na 

to není zas tolik přípravy potřeba myslím. 

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala závěrečná zkouška. 

Michailo: Já jsem psal test z matiky a ukrajinštiny, tyhle dva jsme měli povinný a pak jsem 

měl angličtinu a myslím geografii. Jenže ty jsem dělal v rámci testů ZNO, takže jsem je dělal 

jen jednou.  

Já: Teď ti asi úplně dobře nerozumím, mohl bys to, prosím, specifikovat blíže? 

Michailo: Jo jasně. No prostě na ten atestat jsme dělali matiku a ukrajinštinu, to byly takový 

povinný dvě zkoušky, byly to testy. Pak jsme si ale měli vzít ještě jeden nebo dva předměty a 

to si přesně nepamatuju no. A pak jsem se hlásil na vysokou a tam musíš dělat ty ZNO testy, 



takže jsem si ty dva udělal v rámci ZNO a oni mi to počítali k tomu atestatu. Je to takový 

složitý, ale vcelku jsem dělal 4 písemný testy, všechny byly kroužkovací.  

Já: Děkuju za objasnění. 

Michailo: No snad jsem ti vůbec pomohl.  

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po atestatu? 

Michailo: No tak můžeš jakoby kamkoliv že jo. Asi se obvykle chodí na univerzitu, ale můžeš 

i na nějaký odborný učiliště. Já si vybral taky univerzitu.  

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít? 

Michailo: Jako jen podle toho, co mě baví, nevím, podle čeho jinýho bych měl volit. Šel jsem 

nakonec na strojní, protože jsem napsal dobře ty ZNO a dostal se na státní formu a nemusel 

bych platit. Jako není to asi tolik jako třeba někde v Evropě, ale přece jenom na naše poměry 

je třeba 5 tisíc hřiven docela dost. Na tu druhou ekonomii bych se nedostal na státní a to se mi 

nechtělo. A oboje mě bavilo, takže mi to bylo docela jedno kam. Říkal jsem si, aby hlavně 

vyšlo aspoň jedno z těchto dvou.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na vámi zvolenou vysokou školu? 

Michailo: Dělal jsem ty ZNO testy, já jsem dělal angličtinu a geografii a pak ještě snad 

fyziku, jo ještě fyziku. Hlásil jsem se na strojní a na ekonomii, takže jsem potřeboval tyhle 

testy, no a pak ukrajinštinu, protože tu po tobě chtějí všude, bohužel. 

Já: Byly to všechno písemné testy? 

Michailo: Jo, ústně nebylo nic.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola? 

Michailo: No hele takový věci si musí člověk zařídit sám, jestli někam chce. Možná to jde, ale 

škola to nezprostředkovává. Navíc si myslím, že je to docela drahý a sama asi víš, jaký máme 

na Ukrajině platy, to by si stejně lidi nemohli dovolit.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání na Ukrajině měl 

vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazil, jaká by to byla? Zkrátka co ti přijde 

na tom školském systému dobré? 

Michailo: Myslím, že je tady kvalitní výuka. Hlavně třeba matiky, a u nás ve škole i třeba 

fyziky. Učitelé byli hodně kvalifikovaní a já na ně měl štěstí, takže mě toho vážně dost 

naučili. Jako já jsem obecně a upřímně rád ti můžu říct za to, kde jsem studoval. Bylo to 



dobrý místo, nic mi tam nechybělo. A jinak obecně na tom systému, asi to, že můžeš 

prostupovat různě. Můžeš na gymnázium a pak na učiliště a pak na vysokou a nebo rovnou na 

vysokou, je to takový, že si můžeš kombinovat podle sebe, chápeš a to se mně osobně líbí.  

Já: Ještě bych se tě ráda zeptala, jaká vidíš naopak negativa systému vzdělávání? 

Michailo: Pro mě je to určitě přehnaný důraz na ukrajinštinu a literaturu naší, hodně 

nacionální. Mě osobně to vůbec nezajímá, takže bych se chtěl učit pak od nějaký třídy už jen 

to, co mě zajímá. Jako je dobrý a asi důležitý tohle vědět o své zemi, ale ne tak přehnaně, 

abychom se museli učit třeba i stránkové básničky nazpaměť. A možná taky to cestování, teď 

si tak říkám, že bych vlastně rád někam kouknul a se školou by to bylo fajn, no a takový 

možnosti tu nebyly. 

Já: Děkuju moc. 

Michailo: V pohodě.  

 

1.7. Rozhovor 7 

Jméno: Ljuba 

Věk: 21 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium, Drohobyč 

Čemu se momentálně věnuje: dokončila bakalářské studium v oblasti pedagogiky a 

momentálně pracuje jako prodavačka 

Rozhovor:  

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studovala? 

Ljuba: Musela jsem dělat 2 zkoušky – ukrajinštinu a ukrajinskou literaturu a pak angličtinu. 

To záleží podle toho, na jaký gymnázium jdeš. Já jsem šla na jazykově zaměřený, takže tam 

byl důraz na jazyk a ne na matiku třeba, naštěstí (smích). Všechno bylo teda písemný. Jo a 

taky tě můžou vzít na průměr, když máš hodně dobrý známky po ukončení devátý třídy.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 

Ljuba: Měli jsme klasicky známky od 1 do 12, 12 je nejlepší. Slovní hodnocení jsme neměli. 

Já: Kam vám ty známky zapisovali? 



Ljuba: Měli jsme takovej třídní žurnál, tam jsme si psali úkoly a zároveň nám tam i psaly 

známky. Jestli se ptáš na to, zda nám ty známky psali někam na internet, tak to ne.  

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit? 

Ljuba: Jo, tak někam jsme jezdili určitě. Nebo jako spíš to bylo volitelné, dali ti na výběr, ale 

jet si tam nemusela. Spíš to byly takový ty výlety zaměřený po stopách našich spisovatelů a 

různých ukrajinských hrdinů. Takže jsme navštěvovali místa, kde žili a kde tvořili ty knihy, 

co jsme pak museli nutně všechny číst (smích). Jinak taky divadla někdy, ale třeba, jestli tě 

zajímají takový ty velkolepý výlety, těch jsme moc neměli, jako pár jo ale ne hodně. A do 

zahraničí už vůbec, haha. 

Já: Neměli jste třeba právě v rámci těch jazyků možnost vyjet zkusit si ten jazyk v praxi v té 

dané zemi? 

Ljuba: Ne, to vůbec. Jedině, když si něco takovýho zařídíš sám.  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku? 

Ljuba: Myslíš atestat? 

Já: Ano. 

Ljuba: No, já ani nevím. Jako spíš jsme se učili doma každej sám, než nějaká extra příprava 

navíc ve škole. Ty testy nejsou nějak hodně náročný, tam to není tak horký se na to 

připravovat, to spíš pak ty ZNO. 

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala závěrečná zkouška. 

Ljuba: Byly to 2 testy. Já jsem měla ukrajinštinu, která se dělila na gramatiku a literaturu, 

historii Ukrajiny, no a pak angličtinu. 

Já: Nebyly žádné ústní zkoušky? 

Ljuba: Ne, všechno bylo písemný a bylo to vlastně to, co jsme probírali za tu dobu studia.  

Já: Ukrajinština, ukrajinská historie a angličtina byly povinné předměty? 

Ljuba: U nás jo, jinak na jiných je to třeba matika místo té historie. Nic víc jsme neměli, 

protože testy z těch dalších odbornějších jsme měli až na tom ZNO. 

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Ljuba: No kam chceš. 

Já: Mohla bys to, prosím, trochu specifikovat? 



Ljuba: Hele můžeš vážně, kam chceš. Většina lidí chodí na univerzity, ale můžeš i na odborné 

učiliště, kde si doděláš mladšího specialistu nebo třeba někam na zdravotní učiliště.  

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít? 

Ljuba: No chtěla jsem jít tam, kde by mě to bavilo, což je medicína, ale dostala jsem se jen na 

platnou formu. Měla jsem asi 160 bodů na ZNO z 200 možných a to nebylo dost. Měli asi 7 

míst, kde bys neplatila. Tak jsem šla na pedagogickou školu, protože tam jsem se dostala na 

státní formu a nemusela jsem platit a jako ani mi to tolik nevadilo, to mě taky docela baví. 

Vlastně asi peníze hrály velkou roli, když se tak zamyslím. O pedagogiku nebyl takovej 

zájem, tak nás vzali na státní formu sice taky asi 7 ale hlásilo se o dost méně.  

Já: Jestli to chápu správně, tak kdybys chtěla jít studovat tu medicínu, musela bys za studium 

platit, protože jsi nenabrala dostatečný počet bodů? 

Ljuba: No musela jsem mít asi 180, aby mě vzali na státní formu, kde bych mohla studovat 

zadarmo. Ale platit každej semestr za školu je náročný. Stát ale nemůže zajistit všem to 

vzdělání zdarma, tak se snaží jakoby dát možnost alespoň těm nejchytřejším dá se říct.  

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na zvolenou vysokou školu? 

Ljuba: No to jsou ty ZNO zkoušky, jak jsem o nich už dneska mluvila. Jediným povinným, co 

jsme měli my, byla ukrajinština. Když jsem se hlásila na medicínu, dělala jsem zkoušky 

z biologie a chemie. Pak na tu pedagogickou to byla jen angličtina a ukrajinská historie. 

Já: Kde tyhle zkoušky probíhaly? 

Ljuba: No různě, oni ti pošlou místo a čas konání. Já je měla na jedné střední škole, kam přišli 

lidi z toho ZNO a dali nám ty testy.  

Já: Žádná zkouška nebyla ústní? 

Ljuba: Ne, jen písemný. 

Já: Jsou tyhle ZNO zkoušky platné? 

Ljuba: Ne, zatím nejsou. Ale prej by v budoucnu měly být.  

Já: Můžeš se hlásit na více vysokých škol? 

Ljuba: Jo jasně, ale tak lidi maj obvykle už představu, co chtějí dělat. 

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola? 

Ljuba: Jako na vysoký? 



Já: Ano. 

Ljuba: Pokud vím, tak žádný. Takový věci si člověk musí zařídit sám, jestli chce někam do 

zahraničí třeba studovat nebo jen tak.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání na Ukrajině měla 

vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti přijde 

na tom školském systému dobré? 

Ljuba: No nic moc, moje sestřenice je v Polsku a podle toho, co říká, je to tam mnohem lepší, 

žádná korupce nic. 

Já: To jsou až ty negativa, ty mi můžes povědět za chvilku (smích). Zkus se zamyslet nad 

něčím, co ti přišlo dobré? Nemusí to být jen teď na gymnáziu.  

Ljuba: Ale tý kritiky bude víc. Hele asi takhle, tady je to chudej kraj, možná někde blíž 

k Rusku to mají lepší, ale my fakt těžko. Jako asi se učíme hodně dopodrobna matiku, že i 

blbec pak vyjde a bude ji umět hodně, protože toho po nás chtějí už, když jsme hodně malí, 

docela dost. Jazyky bych řekla, že jsou tady úplně na nic, jelikož když si pustím nějakou 

písničku nebo film v angličtině, rozumím tak 1% (smích). Ani vlastně nevím, proč se směju. 

Ne, tak já se zkusím zamyslet nad tím pozitivním ještě. Asi je dobrý to, že můžeš být bakalář 

ve 21 letech, to prej jinde takhle není, i když nám to asi k ničemu není. Ne, promiň, já mám 

teď v hlavě spíš ty negativa. 

Já: Tak spusť (smích).  

Ljuba: Největší problém ze všech vůbec je určitě to, že ten titul ti ve finále k ničemu není. 

Vystuduješ nějakou politologii, ekonomii nebo třeba sociologii a nenajdeš uplatnění. Vždyť to 

sama víš, znáš ty lidi tady a víš, co dělají, i když mají bakaláře. Já jsem vystudovala na té 

pedagogické chvíli zpátky a krájím salámy. Moje nejlepší kamarádka vystupovala ekonomii a 

prodává u nás v obchodě alkohol. Je to tady s tím zaměstnáním bídný, takže pak to vzdělání 

ztrácí svoji hodnotu, jestli mě chápeš. Taky se učíme spíš teorii, i já na pedagogice se učím 

spíš teorii jak učit, ale ne to, jak ve finále budu teda učit. To nedává smysl, protože pak v tý 

třídě nemám před sebou knížky, ale opravdový děti. Řekla bych, že je to zkrátka velmi málo 

prakticky zaměřeno. No a pak je asi ta korupce, za známky si na vysoký platíš. Já už mám 

část studia, tak to snad můžu říct (smích). Já toho moc nevyužívala teda stejně, protože ty 

zkoušky nebyly extra náročný, ale vím o milionech případů, co místo vyplněného papíru na 

zkoušce odevzdali obálku a dali to za stejnou známku jako my, co jsme to psali. Ale to vlastně 

není žádný tajemství, ví se to o Ukrajině široko daleko, tak co.  



Já: Hrozně moc děkuju za vyčerpávající odpovědi.  

Ljuba: Není vůbec zač.  

1.8. Rozhovor 8 

Jméno: Ira 

Věk: 24 let 

Absolvované gymnázium: Gymnázium, Drohobyč  

Čemu se momentálně věnuje: v současné době pracuje jako zdravotní sestra.  

Rozhovor:  

Já: Jakým způsobem probíhalo příjímací řízení na gymnázium, kde jsi studovala? 

Ira: Dělala jsem písemný testy z ukrajinštiny a angličtiny. Bylo to gymnázium lehce zaměřený 

na jazyk, takže proto ta angličtina. Jinak by ty zkoušky asi vypadaly jinak.  

Já: Jakým způsobem se hodnotila výuka? 

Ira: Myslíš známky? 

Já: Ano.  

Ira: No, normálně od 1 do 12 bodů, kde 1 je nejhorší a 2 a 3 vlastně taky, a nejlepší je 12,11 a 

10. Jinak jestli myslíš jako ústně, tak to nás nehodnotili takhle. 

Já: Kam vám ty známky zapisovali? 

Ira: Měli jsme takovej diář, kam jsme si psali úkoly a učitelé nám je tam hodnotili a zapisovali 

nám tam i známky z testů a tak.  

Já: Na nějaký internetový portál vám známky nezapisovali? 

Ira: Ne, to ne. Prej se to nějak plánovalo, ale u nás se pořád jenom plánuje.  

Já: Jaké kulturní akce či sportovní jste měli možnost během studia navštívit? 

Ira: Hodně jsme jezdili do muzeí a na zámky – většina výletů byla zaměřena na to, abychom 

zjistili něco víc o Ukrajině, jako různý historický výlety na místa, kde se něco národního 

událo a tak. Nebo hodně na pomníky známých spisovatelů a bojovníků za naši zem. Mohli 

jsme jet ale taky na hory, to bylo dobrý. Bylo to volitelný, ale využila toho tehdy snad celá 

třída.  

Já: Mohli jste se podívat i někam do zahraničí? 



Ira: Ne, to ne. To bys toho zas chtěla moc (smích).  

Já: Jak probíhala příprava na závěrečnou zkoušku? 

Ira: Máš na mysli atestat? 

Já: Ano. 

Ira: No nijak zvlášť. Nebo jako asi moc nechápu, na co se mě to ptáš. Žádná extra příprava 

nebyla. Byly to asi 2, 3 testy, to nebylo nic zákeřnýho.  

Já: Zkus se, prosím, zamyslet a popsat, jak probíhala ta závěrečná zkouška. 

Ira: Tahle státní byla z matiky a ukrajinštiny. Součástí ukrajinštiny byla i historie. Ale pak 

jsem dělala další zkoušky ZNO a tam byla biologie a chemie, protože jsem chtěla pokračovat 

dál na zdravotní sestru.  

Já: Byly to písemné zkoušky? 

Ira: Jo, dokonce kroužkovací, takže jsme to tak trochu opsali. Ale ty ZNO už ne, to byla 

speciální třída na to vyhrazená a tak. 

Já: Atestat si tedy dostala jen za ty dva předměty? 

Ira: Dá se říct, ono to je složitější, kdybych nedělala ty ZNO testy, tak toho dělám asi víc, ale 

takhle jsem toho měla méně.  

Já: Tyhle dva byly povinné nebo sis mohla vybrat? 

Ira: Ne, my měli tyhle dva povinně. Vybíráš si až ty ZNO, podle toho, kam se hlásíš.  

Já: Jaké možnosti dalšího studia jste měli po maturitě? 

Ira: No, můžeš, jít kam chceš. Jako nejvíc asi chodí na univerzity, já na to moc nejsem, tak 

jsem šla na odborné učiliště, kde jsem přeskočila jeden rok, protože jsem si ten obecnej rok 

nahradila tím gymnáziem a pak jsem tam studovala už jen 3 roky.  

Já: Je tohle odborné učiliště považováno ještě za střední školu?  

Ira: No, to je něco na pomezí. Jako mohla jsem jít po devítce tam rovnou a být tam 4 roky, 

což by bylo méně let k tomu, dostat se tam, kde teď jsem, ale šla jsem na gymnázium, protože 

jsem ještě nevěděla, co přesně, budu chtít dělat pak. Na pomezí je to protože, že když na to 

učiliště jdeš hned po devítce, tak si ten atestat uděláš tam. Jenže na konci studia získáš titul 

mladšího specialisty, což už je vyšší vzdělání, sice neúplné, ale je. Takže je to něco napůl. 

Já: Podle čeho ses rozhodovala na jakou vysokou školu jít? 



Ira: Nedostala jsem se na univerzitu medicíny na platnou formu, tak jsem šla na tohle učiliště. 

Takže místo doktora je ze mě zdravotní sestra.  

Já: Takže ses hlásila i jinam? 

Ira: No jo, na univerzitu že jo. Jenže tam brali na státní formu asi 5 lidí a zbytek lidí musel 

platit a to jsem nechtěla. Takže asi finance byly důležitý. No ale pak jsem šla na to učiliště, 

protože to taky bylo zaměřený na medicínu a to mě zajímá, takže rozhodně i zájem. 

Já: Jak probíhalo příjímací řízení na tvou zvolenou vysokou školu? 

Ira: Na tu univerzitu byly ZNO testy. 

Já: Jsou tyhle ZNO platné? 

Ira: Ne, nejsou. Ale mluví se o tom, že se to zavede, aby měl stát ještě víc peněz, který se 

využijou nějak moudře (smích). To je ironie, samozřejmě.  

Já: Je omezený počet přihlášek na vysoké školy? 

Ira: Ne, není. Můžeš si jich podat, kolik chceš.  

Já: Máte možnost se na tyhle ZNO testy nějak připravit? 

Ira: Jo, jsou nějaké kurzy, ty jsou už platné ale. Já jsem na ně nechodila. Možná by mi to 

pomohlo, i když pochybuju, těch 5 lidí co brali na tu státní formu je prostě děsně málo.  

Já: A byly tyhle testy jen písemné? 

Ira: Jo, nic ústního tam nebylo. Bylo to vesměs i kroužkovací, co si pamatuju.  

Já: Jaké možnosti studia v zahraničí nabízí/nabízela vaše škola? 

Ira: Hele ani na učilišti ani nikde jinde, co vím od známých nic takovýho není. Jako jestli se 

ptáš na to, jestli můžem někam vyjet a tak. To si člověk musí udělat sám.  

Já: Kdybys na základě tvojí dosavadní zkušeností se systémem vzdělávání na Ukrajině měla 

vyzdvihnout pozitiva, na která jsi během studia narazila, jaká by to byla? Zkrátka co ti přijde 

na tom školském systému dobré? 

Ira: Zkusím to. Asi nás dobře připraví na vlastenectví (smích). O Ukrajině musíme vědět fakt 

všechno. Vlastně i matika byla hodně přísná. Museli jsme umět všechno možný násobení 

z hlavy už asi ve 4 třídě, prostě toho po nás chtěli hodně.  

Já: Napadá tě ještě nějaké pozitivum? 



Ira: No nevím, jestli to je pozitivum, ale vysokou udělá vesměs každý, protože si zaplatí a pro 

nás studenty je do o dost méně stresu (smích). Ale ty úplatky patří asi až do negativ, na která 

se určitě chystáš zeptat, co? (smích).  

Já: Chystala jsem se. 

Ira: Tak já ti povím spíš ty negativa. Když vystuduješ, tak nemáš uplatnění. Prostě ten titul 

nemá váhu, není tu práce. A když chceš, aby tě někam do práce vzali, tak musíš ještě ty jim 

zaplatit, aby tě vůbec vzali. To nedává smysl, že, ale tak to je. Pak taky asi to, že ten titul 

nemá váhu už jen proto, že si za to platíš, jako za ty zkoušky. Každej to tu ví a učitelé už s tím 

počítají, jen z toho mají jejich platy smysl. Takže bych řekla, že tohle je v tom systému 

špatně. Taky bych se chtěla učit víc praktických předmětů. Teda teď už pracuju, teď už ne, ale 

tak obecně ano. Pamatuju si, že všechno bylo jen biflování nazpaměť. A asi už skončím, jinak 

si nebudu připadat jako správný patriotický Ukrajinec (smích).  

Já: Děkuju moc za tvůj čas a odpovědi. 

 


