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ANOTACE

Bakalářská práce se věnuje Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. První část

chronologicky popisuje historii vzniku tohoto gymnázia. Druhá kapitola se zaměřuje na 

budovu školy, její umístění a materiální vybavení. Hlavní část práce se zabývá 

konceptem studia od přijímacího řízení přes vyučovací předměty a jejich hodinovou 

dotaci, porovnání studia se všeobecným gymnáziem až po uplatnění studentů. Další 

kapitoly popisují život a akce pořádané na této škole – koncerty a soutěže. Závěrečná 

výzkumná část se skládá z dotazníku rozšířeného mezi současné studenty a jeho 

následného vyhodnocení.

KLÍČOVÁ SLOVA

gymnázium, hudba, vzdělání



ANNOTATION

The Bachelor`s thesis is about the Grammar and Music School of the Capital City 

of Prague. The first part describes the origin and history of the Grammar School. The 

second chapter focuses on the school building, its location and facilities. The main part 

of the thesis handles the concept of the study itself including the admission exams, the 

curriculum, the learning process in comparison with a regular grammar school, and also 

the job opportunities for its graduates. Following chapters describe the life in this school 

and events organized there – concerts and contests. The last part is exploratory and 

consists of a questionnaire, which was distributed among current students, and an 

evaluation of its results.
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Úvod

Již 22 let mají možnost ti, kteří se věnují hudbě, být součástí jedinečného projektu 

vzdělávání, které v sobě rovnocenně propojuje dvě složky – všeobecnou a hudební – a 

studovat na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy (dále jen GMHS). Tato 

škola je svou koncepcí výjimečnou vzdělávací institucí, která v průběhu let získala 

zasloužené renomé a je v České republice ojedinělým příkladem propojení 

středoškolského studia hudby zaměřeného na profesionální dráhu a zároveň gymnázia. 

Pokus Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě o zavedení podobného typu

studia skončil neúspěšně, a je proto zajímavé zjistit, jaké kroky vedly a vedou k tomu, 

že se GMHS daří v průběhu let s úspěchem více než velkým naplňovat svoji vizi a rok 

od roku zvyšovat zájem o studium na něm. 

Ve své bakalářské práci mapuji historii vzniku GMHS od prvotního  nápadu 

k dnešní podobě samostatné školy  a představuji školu v její úplnosti od znázornění její 

lokace a popisu jejího vybavení přes informace ohledně přijímacího řízení, možnosti

studia hlavních oborů, hodinové dotace jednotlivých předmětů k celkovému fungování  

školy. Zamýšlím se i nad uplatněním, které mají absolventi GMHS. Zároveň se věnuji 

všem aktivitám, které na GMHS probíhají – pravidelné koncerty, soutěže, které škola 

pořádá, zahraniční zájezdy, spolupráce s jinými školami a institucemi, sportovní a  

adaptační kurzy a jiné.

Do své práce jsem zařadila výzkumnou část, jelikož považuji za důležité získat 

zpětnou vazbu od současných studentů GMHS. K tomu slouží dotazník, který jsem 

vypracovala a nechala vyplnit devadesáti studentům náhodně vybraných tříd. Tento 

dotazník měl vyvrátit či potvrdit hypotézy, které jsem si vytvořila, a sloužil i ke sběru 

informací týkajících se názorů na studium.

Existuje více důvodů, proč jsem si vybrala jako téma své bakalářské práce  

představit Gymnázium a Hudební školu hlavního města Prahy. 

Prvním je ten, že jsem sama jeho absolventkou v oboru klavír, a proto mohu o této 

škole hovořit i z vlastní zkušenosti. Nastoupila jsem na něj až v šestém ročníku, do té 

doby jsem navštěvovala běžné pražské gymnázium. Zároveň jsem tuto školu důvěrně 

znala od svých sedmi let, kdy jsem začala navštěvovat hodiny klavíru v Hudební škole

hlavního města Prahy, která  sídlí ve stejné budově jako gymnázium a v dnešní době je 
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jeho součástí. Díky tomu, že mám zkušenosti s oběma typy gymnázií, mohu snáz 

posoudit rozdíly mezi jednotlivými školami. Vzhledem k tomu, že stále roste zájem o 

studium na této škole a často jsem se setkávala s dotazy ohledně vzdělávání na GMHS,  

je dalším důvodem snaha podat ucelené informace všem těm, kteří tuto školu neznají 

zevnitř a potřebují se o ní dozvědět  co nejvíce. V neposlední řadě je důvodem také to, 

že zatím žádná práce podobného rozsahu napsána nebyla. Jediná studie zabývající se 

stejnou tematikou, kterou se mi podařilo dohledat, je bakalářská práce1 z roku 2008

MgA. Michaely Malé, absolventky Hudební akademie múzických umění v Praze (dále 

jen HAMU). Tento text není volně přístupný na internetu, je možné si ho přečíst pouze 

prezenčně v knihovně HAMU a jeho rozsah je 24 stran. Ve své práci chci představit 

gymnaziální část více do hloubky a věnovat se i změnám, které mezitím na GMHS 

proběhly. Při studiu pramenů jsem vycházela ze všech dostupných tištěných zdrojů 

vydaných v průběhu existence školy (brožury, almanachy, programy, propagační 

materiály a ročenky), z internetových stránek GMHS aj., z rozhovorů s představiteli 

školy i z osobních zkušeností.

Cílem je shrnout veškeré získané informace do uceleného textu, představit základní 

rysy fungování školy a ve výzkumné části práce zjistit názory současných studentů na 

rozličné oblasti studia a vyvodit z nich závěr s výpovědní hodnotou.

                                               


1

MALÁ, Michaela. Hudební větev Gymnázia Jana Nerudy. Praha, 2008. Bakalářská práce. 

Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Vedoucí práce prof. Ivan Klánský.
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1 Historie

1.1 Vzorová hudební škola ve Voršilské ulici

Máme-li mluvit o GMHS a jeho historii, nemůžeme opomenout zmínit vynikající 

hudební školu, která tvořila jeden ze základních kamenů pro vznik GMHS.

Roku 1950 byla v Praze zřízena Národním výborem hlavního města Prahy a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Vzorová hudební škola“. Sídlila ve 

Voršilské ulici v Praze 1 a měla sloužit k vytváření a ověřování učebních osnov pro 

základní umělecké školství a pomocí nich zvýšit úroveň základního uměleckého 

vzdělávání v tehdejší Československé republice.

Prvním ředitelem byl Julius Bureš, kterému se v průběhu let podařilo sestavit 

mimořádný pedagogický sbor složený jak z významných osobností hudební 

pedagogiky, tak i z nových absolventů vysokých hudebních škol a konzervatoří. Těmto 

učitelům se podařilo kvalitním přístupem, pracovním nasazením a nadšením pro věc

vytvořit vynikající instituci. Žáci školy se prosazovali velmi úspěšně v soutěžích a 

mnoho z nich pokračovalo v dalším studiu s hudebně profesním zaměřením. 

Pedagogové Vzorové hudební školy také vytvořili učební osnovy, podle kterých se 

později učilo na ostatních hudebních školách a jejich úkolem bylo tyto osnovy prakticky 

prověřit. Škola spolupracovala s hudebním nakladatelstvím Supraphon a se Svazem 

skladatelů. Vzniklo na ní mnoho metodických prací a instruktivní literatury pro mladé 

hudebníky, jejichž autory byli její učitelé a většina prací je i mnoho let po svém vzniku 

stále platná a používaná. Například Klavírní školička a Nová klavírní škola z pera 

autorek Z. Janžurové a M. Borové, Alba etud pro klavír 1 – 5 od A. Fišerové, 

E. Kleinové a E. Müllerové, Škola hry na housle 1 – 2 od J. Micky a M. Mickové, od 

J. Smutného – Janina zvířátka – drobné skladby pro klavír na 4 ruce, Sonatina pro 

klavír na 4 ruce a smyčce, Koncertino pro komorní orchestr a další.2 Od roku 1957 se 

postupně rozšířila výuka hry na všechny nástroje, vznikl také sbor, vyučovala se i 

orchestrální hra a roku 1962 přibyl i literárně dramatický obor a taneční obor.

                                               

2 Tučně vyznačená jsou jména učitelů Vzorové hudební školy ve Voršilské ulici.
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V roce 1960 se ze Vzorové hudební školy stala řadová lidová škola umění, ovšem obsah 

a kvalita její výuky zůstala nezměněná. Svou prací, a z ní vyplývajícími výsledky, 

významně ovlivňovala a inspirovala i jiné hudební školy.

Patnáct let vedl školu ředitel Bureš a po jeho odchodu do důchodu dva roky jeho 

zástupkyně Dr. Eva Müllerová. Za jejího působení se na škole rozvíjely následující 

složky hudební výuky – improvizace, hra z listu, čtyřruční hra, základy kompozice. 

Škola spolupracovala s významnými skladateli, premiérovala instruktivní i koncertní 

literaturu. Spolupracovala také s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Další patnáctiletou historii školy psal v jejím čele Vladislav Dlask. Doba jeho 

působení spadá do let 1968 – 1983, což byla v historii ČSSR obtížná doba normalizace. 

Přesto se zachovala vynikající úroveň práce a kulturní prostředí pro učitele i žáky. Roku 

1983 předal Vladislav Dlask školu do rukou dvou tehdejších pedagogů školy, ředitelem 

školy se stal Josef Macek a jeho zástupcem Jiří Smutný. Tyto dvě osobnosti vedly školu 

až do roku 1992. V listopadu roku 1989 se Sametovou revolucí změnil politický režim 

v tehdejší ČSSR a to s sebou přineslo mnoho změn nejen politických, ale i 

společenských, ekonomických a vlastnických. Budova hudební školy ve Voršilské ulici 

se roku 1990 díky novému restitučnímu zákonu navrátila původnímu vlastníkovi a to 

byl školský řád Sester voršilek, který v ní kdysi měl svůj klášter. Nebylo nutné 

okamžitě budovu opustit, jelikož byla existence školy chráněna zákonnou lhůtou, ale 

bylo potřeba intenzivně řešit, kam se škola přestěhuje. Praha 1 nabídla několik místností

v Melantrichově ulici č. 19, ale nebylo to dostačující. Koncem roku 1991 se některým 

aktivnějším členům pedagogického sboru s pomocí zastupitele Prahy MUDr. Mariána 

Hoška podařilo získat podporu náměstkyně primátora hlavního města Prahy PaedDr. 

Dariny Martinovské. Hlavní město Praha bylo v té době zřizovatelem několika 

pražských škol a cílem bylo hudební školu ve Voršilské ulici zahrnout mezi ně.  Tento 

záměr se podařilo naplnit o půl roku později, kdy v polovině roku 1992 vznikla 

Hudební škola hlavního města Prahy a jejím zřizovatelem byl Magistrát hl. m. Prahy. 

Od této chvíle získala škola další možnosti a vyhlídky do budoucna, které se jí podařilo 

plně využít.

Změna zřizovatele s sebou přinesla i změnu ve vedení, byl vypsán konkurz na 

ředitele školy. Tehdejší pedagogický sbor vyslal jako svého kandidáta violoncellistu 

MgA. Jana Vychytila, který se v roce 1992 stal novým ředitelem. Bylo štěstím, že se 
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ředitelem stala tato silná osobnost, která byla nejen vynikajícím hudebníkem, 

zapáleným pedagogem, ale i manažerem s vizí do budoucnosti. Od tohoto okamžiku 

můžeme již mapovat historii vzniku současného GMHS. 

Jedním z neodkladných úkolů nového ředitele bylo získat pro školu nové sídlo.  

V roce 1993 začala škola využívat prostory v Dušní ulici č. 3. Původně se myslelo na 

to, že zde bude nové sídlo, ale toto bylo podmíněno velkou rekonstrukcí, ke které 

nakonec nedošlo. Situace byla tedy taková, že výuka probíhala na třech místech 

v Praze – v ulici Voršilská, Melantrichova a Dušní. 

1.2 Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením 

Již mnoho desítek let visela ve vzduchu myšlenka vytvořit v Praze gymnaziální 

třídy s hudebním zaměřením. Například bývalý ředitel školy Vladimír Dlask uchovával 

dopis od Prof. K. P. Sádla, kde tento pedagog Akademie múzických umění v roce 1968 

vyjadřuje domněnku, že: „Snad je teď konečně reálná možnost pro založení hudebního 

gymnázia v Praze.“3

MgA. Jan Vychytil se pro tuto myšlenku nadchl. Nesmírnou houževnatostí, 

odvahou a odhodláním započal transformaci pouhé myšlenky ve skutečnost. Snažil se 

najít pro budoucí hudební gymnázium strategického partnera, kterým mělo být některé

pražské gymnázium. Tím, že byla Hudební škola hl. m. Prahy zařazena do sítě škol, 

jejímž zřizovatelem bylo hlavní město Praha, ukázalo se, že z důvodů administrativně 

organizačních by byla vhodným kandidátem střední škola gymnaziálního typu, která by 

měla stejný status (zřizovatel – hl. m. Praha). Mezi takové školy v té době patřily 

následující - Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1, Střední průmyslová škola Betlémská, 

Praha 1, Akademické gymnázium Štěpánská, Praha 1, Integrovaná střední průmyslová 

škola Radlická, Praha 5, Dům dětí a mládeže Karlín, Praha 8, Jedličkův ústav Vyšehrad, 

Praha 2. Z jmenovaných pouze dvě byla gymnázia. 

Velkým štěstím bylo, že jedním takovým gymnáziem bylo Gymnázium Jana 

Nerudy v Hellichově ulici číslo 3, Praha 1. V čele tehdy stál RNDr. František Kopecký, 

                                               

3
VYCHYTIL, Jan. Hudební škola hlavního města Prahy. Praha: Didot. Litografické studio, spol. s.r.o., 

2001.
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který měl k hudbě velmi kladný vztah, znal se osobně s ředitelem MgA. Janem 

Vychytilem, měli společné přátele z hudebního světa, kterými byl ovlivněn, a proto 

nadšeně podpořil ideu vzniku nového vzdělávacího programu: osmileté gymnaziální 

studium s hudebním zaměřením. On a MgA. Jan Vychytil  za podpory společného 

zřizovatele  a s pomocí profesorů Katedry hudební teorie na Hudební fakultě AMU 

v Praze v čele s prof. Vladimírem Tichým vytvořili osnovy a studijní plány nově 

vznikajícího gymnázia. Tak bylo možné v září roku 1994 zahájit čtyřleté gymnaziální

studium s hudebním zaměřením pod hlavičkou Gymnázia Jana Nerudy. Výuka 

probíhala složitě na několika místech. V budově v Hellichově ulici vznikla třída E, kde 

se vyučovaly všeobecné předměty. Zároveň studenti navštěvovali budovu 

v Melantrichově ulici, Dušní ulici i Voršilské, kam dojížděli na výuku hudebních 

předmětů a výuku svých nástrojů. Tato situace kladla na studenty velké nároky. Nejen,  

že měli více vyučovacích hodin, ale strávili i mnoho času přejížděním mezi 

jednotlivými budovami. Bylo proto opět nutné hledat sídlo, které by teď již bylo 

zárukou rozvoje školy do budoucnosti a zajišťovalo by studentům  a pedagogům 

hudební větve dostatečné a kvalitní prostory k výuce.

MgA. Jan Vychytil jako vizionář a schopný organizátor si uvědomoval, jak je 

důležité soustředit veškerou výuku pod jednu střechu, a proto hledal vhodný objekt. 

Naskytla se možnost získat chátrající budovu bývalé základní školy na Komenského 

náměstí číslo 9 na Žižkově, kterou vlastnila městská část Praha 3. Budova zrovna 

procházela náročnou rekonstrukcí a jevilo o ni zájem 40 žadatelů. Ve výběrovém řízení 

na její užívání zvítězilo roku 1996 Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením. 

Bylo ovšem potřeba dokončit rekonstrukci, a tak budovu převzalo od městské části 

Prahy 3 Hlavní město Praha včetně dodavatelských smluv. Rekonstrukce školy se již 

realizovala podle stavebních plánů připravených hlavním stavbyvedoucím Ing. Arch. 

Miroslavem Mužíkem, který přizpůsobil podobu rekonstrukce novému nájemci. Tak 

bylo možné 1. září roku 1996 zahájit školní rok GJN s hudebním zaměřením ve 

„svém“.  Učebny v ulici Voršilská a v ulici Melantrichova se již nepoužívaly, v Dušní 

ulici ještě výuka pár měsíců probíhala – přesněji  do února roku 1997. V tomto roce 

byla dokončena rekonstrukce budovy včetně přístavby, škola získala přistavěním celého 

zadního traktu nové prostory, určené pro všeobecné předměty, jídelnu, prostory pro 

výuku tělesné výchovy – posilovnu, plavecký bazén a další.
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Od této chvíle měli studenti veškeré předměty soustředěné v budově na 

Komenského náměstí. Výjimkou byl úplně první ročník studentů v historii hudebního 

gymnázia, který započal své studium roku 1994 – ti měli všeobecné předměty stále 

v Hellichově ulici. Roku 1996 – 1997 začínají studovat první třídy osmiletého studia. 

Bylo potřeba také přijmout nové pedagogy na místa všeobecných předmětů, a tak 

během nějaké doby získalo GJN s hudebním zaměřením svůj vlastní kompletní 

pedagogický sbor jak všeobecných, tak hudebně teoretických předmětů.

Ředitelem Hudební školy hl. m. Prahy byl stále MgA. Jan Vychytil a ředitelem 

nově vzniklé hudební větve Gymnázia Jana Nerudy stávající ředitel Gymnázia Jana 

Nerudy v Hellichově ulici, RNDr. František Kopecký. Praktický provoz hudební větve 

ovšem řešili především zástupci ředitele – Mgr. Petr Mašlaň a RNDr. Jan Šedivý.

Souběžně s výukou na gymnáziu probíhala v budově na Komenského náměstí 

v odpoledních hodinách výuka na Hudební škole hl. m. Prahy. Někteří učitelé byli 

pedagogicky činní na obou školách. Počet zájemců o studium na gymnáziu se každým 

rokem zvyšoval. Škola v průběhu let stále zlepšovala své materiální vybavení, v roce 

2000 byl dokončen i druhý koncertní sál tzv. komorní.

V roce 2004 po těžké nemoci umírá MgA. Jan Vychytil a jeho místo zaujímá 

zástupce ředitele Hudební školy hl. m. Prahy MgA. Filip Magram, dnes ředitel nově 

vzniklého GMHS.

1.3 Rozchod s GJN Hellichova a vznik nového gymnázia 

Ačkoliv mělo Gymnázium Jana Nerudy a hudební větev na Komenského náměstí 

společného ředitele a zřizovatele, život na těchto institucích probíhal nezávisle na sobě.

Z vlastní zkušenosti studia na této školy mohu říci, že studenti neměli pocit, že by 

byli součástí jedné společné instituce. Jedinou akcí, kdy se všichni společně setkali, byl 

každoroční maturitní ples pořádaný v Lucerně. Z toho vyplývá, že vztahy mezi studenty 

obou škol žádné nebyly. Koexistence obou škol pod hlavičkou GJN fungovala docela 

dobře hlavně proto, že František Kopecký hudební větev spoluzakládal, věřil jí a 

podporoval. 

Když v roce 2010 odešel do důchodu, nastoupil do ředitelského křesla mladý 

dosavadní zástupce ředitele GJN, Mgr. Juraj Liška. Ten neměl k hudební větvi vztah, 
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z pracovních, ale i osobních důvodů se rozhodl spolupráci s hudební větví gymnázia 

ukončit. Nevyhovovalo mu, že má hudební větev ukotvenou samostatnou existenci, o 

které nemůže plně rozhodovat, specifické hudební studium ho neoslovovalo a vadilo 

mu, že hudební větev ukrajuje část financí. V průběhu roku 2010 postavil hudební větev 

před hotovou věc a oznámil, že je studium hudební větve pro něj nezajímavé a chce ho 

ukončit. Na představitelích hudební větve bylo, jak se k této situaci postaví. Museli se 

rozhodnout rychle, protože na případnou transformaci studia měli pouze jeden rok. 

Existovalo několik řešení: 1. najít nového partnera, který by spolupracoval identicky 

s Hudební školou hl. m. Prahy ve stejných parametrech, jako to dělalo GJN Hellichova, 

2. vytvořit samostatné gymnázium, které bude spolupracovat s hudební školou, 3. 

převést studium z jedné školy na druhou, v tomto případě z GJN Hellichova na Hudební 

školu hl. m. Prahy, 4. ukončit studium hudební větve. V prvním případě se ukázalo 

velmi problematické najít v tak krátkém časovém horizontu nového partnera, zvláště 

když tento výběr byl omezen striktně na víceletá gymnázia. Existovalo nebezpečí, že 

jednání zaberou rok nutný k transformaci a výsledek bude nakonec negativní, žádná 

škola se nenajde. Kvůli této nejistotě toto řešení nezvolili. Druhé řešení ztroskotalo na 

nesouhlasu zřizovatele, který žádné nové gymnázium zřizovat nechtěl. 

Na hudební větvi existovala obrovská chuť tento typ studia zachovat, protože 

tomuto projektu všichni věřili a byla by velká škoda tolik let usilovné práce a 

vybudování tak jedinečné a úspěšné instituce ukončit. Varianta číslo 4 proto 

nepřicházela v úvahu a jako jediná možná cesta se jevila varianta číslo 3 – převést 

studium z jedné školy na druhou a vytvořit pro to náležité podmínky. Ředitel Hudební 

školy hl. m. Prahy MgA. Filip Magram a zástupci ředitele hudební větve vynaložili 

obrovské úsilí a s velkou odvahou se pustili do náročného úkolu převodu školy. Filip 

Magram přijal zodpovědnost stát se ředitelem obou škol – hudební školy i 

osamostatněného gymnázia – a s co největší energií se snažil spolu se zástupci ředitele 

pustit do práce a zařizovat všechny náležitosti. Kroky, které museli podniknout, zabraly 

celý rok 2011. S převedením studia z jedné školy na druhou muselo souhlasit hlavní 

město Praha jako zřizovatel a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a k tomu 

bylo potřeba splnit všechny patřičnosti. Deklarovat ministerstvu všechna potřebná 

kritéria důležitá pro školu (počet žáků, existence vzdělávacího programu a 

pedagogického sboru, legislativní předpisy náležitě ukotvené v systému a další).
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Přesvědčit zřizovatele bylo nejtěžší, bylo potřeba vypracovat přesně vydefinovanou 

ekonomickou agendu, tak aby kraj ani město nemělo pocit, že je to bude stát peníze 

navíc. Zřizovatel také velice hlídal, aby s tím souhlasili všichni ti, kterých se to týká. 

Tím pádem bylo nutné získat stoprocentní souhlas zaměstnanců, studentů, v případě 

nezletilých studentů jejich zákonných zástupců (rodičů). Studenti dostali možnost 

přestoupit na osamostatněné gymnázium GMHS, zůstat na GJN a pokračovat ve studiu 

na jiné větvi (přírodovědné, všeobecné), nebo přestoupit na úplně jinou školu. Mezi 

některými rodiči a studenty panovala obava ztráty známého jména GJN se 150letou 

tradicí, ale nakonec si většina uvědomila, že je důležitější faktický obsah studia. Drtivá 

většina studentů si zvolila přestoupit na GMHS a souhlasili s přejmenováním školy.

Zaměstnanci školy souhlasili všichni.

1. ledna 2012 musela být vytvořena nová škola a od 1. 9. 2012 pod ni byli všichni 

studenti převedeni. Dnes je ještě brzy hodnotit výsledek této změny, ale po třech a půl 

letech je možné konstatovat, že si škola udržela svou kvalitu a podařilo se jí hladce 

pokračovat ve dvacetiletém úsilí utvářet toto ojedinělé studium. Každoročně se na ni 

hlásí více a více zájemců o studium. Dnes je díky osamostatnění se od GJN škola pro 

mnoho lidí čitelnější, řízení školy probíhá na jednom místě, škola si formuje své vize 

přesně, jak potřebuje, a má více finančních zdrojů. Zároveň je potřeba zmínit, že 

studium díky své výjimečnosti má a bude mít vždy křehké postavení, jelikož nezapadá 

do unifikovaných forem českého středoškolského vzdělávání. Škola musí svou pozici 

stále obhajovat.
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2 Budova gymnázia

2.1 Umístění školy

Pražská městská čtvrť Žižkov, ve které se nachází GMHS, leží na východ od 

centra Prahy. Historie Žižkova sahá až do 19. století, kdy byl součástí Královských 

Vinohrad. Roku 1922 byl začleněn do nově vzniklé Velké Prahy. A od roku 1960 spadá 

pod městskou část Praha 3. 

Žižkov se rozkládá na kopci, proto je mnoho jeho ulic strmých. Většinu domů 

tvořila činžovní zástavba. V 70. letech 20. století v období normalizace byla 

naplánována tzv. asanace Žižkova, kdy stárnoucí činžovní domy měly být postupně 

strženy a necitlivě nahrazeny panelovou zástavbou. Nástupem Sametové revoluce se od 

myšlenky přestavby Žižkova na panelové sídliště upustilo, a tak do dnešních dnů hyzdí 

panelové domy pouze okolí Komenského náměstí a nedalekého Olšanského náměstí. 

Budova školy byla naštěstí zachována, i když v havarijním stavu, ovšem po 

rekonstrukci je ozdobou tohoto místa. 

Škola má výbornou dopravní dostupnost, autobusová zastávka Rokycanova se 

nachází ve vzdálenosti do 100 m. Odtud se autobusy č. 136 a 175 dostanete během pár 

minut na trasy metra A, B i C.  O něco dál se nachází tramvajová zastávka Lipanská, ze 

které vás doveze tramvaj do centra Prahy. 

Budova gymnázia má rektangulární tvar a její okrasou je vnitřní atrium. Přední 

čelo směřuje na Komenského náměstí a přímo před školou se nachází pěší zóna 

s několika parkovacími místy pro zaměstnance nebo návštěvníky školy. Zadní 

přistavěná moderní část budovy zaujímá celý jeden blok v ulici Jeseniova. Boční strany 

školy sousedí s ulicemi Českobratrská a Blahoslavova.

Hlavním vstupem do budovy přijdeme k vrátnici, která má nepřetržitý 

24hodinový provoz. Zabezpečenými dveřmi se dostaneme do budovy A, která byla

rekonstruovaná a jejíž prostory sloužily k výuce na počátku přesídlení na Komenského 

náměstí. 

Dnes se využívá převážně k vyučování hudebních nástrojů. V dopoledních 

hodinách zde probíhá výuka hlavních oborů a odpoledne přicházejí za svými učiteli žáci 

Hudební školy hl. m. Prahy. V přízemí se nachází koncertní sál s kapacitou 128 míst, se 
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dvěma koncertními křídly značky Steinway a varhanami. V prvním patře jsou centrálně 

umístěny všechny administrativní kanceláře včetně ředitelny. Budova A je po stranách 

zrcadlově zakončená mohutným kamenným schodištěm, které spojuje jednotlivá patra. 

V přistavěné střešní nástavbě byl vybudován další menší koncertní sál nazývaný 

Komorní sál, který má kromě koncertního křídla k dispozici i varhany a cembalo. 

Stará část budovy, budova A, je kongeniálně propojená s novou přístavbou, 

budovou B, dvouúrovňovými schodišti po obou stranách. V této budově B se

v jednotlivých patrech nacházejí učebny pro výuku všeobecných a hudebně teoretických 

předmětů. V přízemí najdeme plavecký bazén a zázemí školníka, ladičů a pracovníka 

zodpovědného za půjčování nástrojů. V prvním patře se nachází posilovna, knihovna, 

počítačová učebna a jídelna s kavárnou. Před jídelnou je velké prostranství s možností 

posezení jak pro studenty, tak i návštěvníky školy. V nejvyšším patře se pak nachází 

další malý sál využívaný jako orchestrální zkušebna a nahrávací studio.

Spojením budovy A s budovou B vznikl čtvercový útvar s vnitřním atriem, do 

kterého je mnoha prosklenými okny dobře vidět. Atrium je vybaveno zahradním 

nábytkem, betonovými stupňovitými schody využívanými jako hlediště při různých 

příležitostech, zelení a zajímavou skulpturou sloužící jako kašna. Toto atrium je volně 

přístupné pro všechny ve škole a studenty je hojně využíváno k posezení, rekreaci, 

setkávání se a v neposlední řadě v létě i k občasné výuce.

2.2 Vybavení školy

GMHS je nadstandardně vybaveno. Všechny všeobecné třídy mají pianino, hifi 

věže a v některých je i projektor. Studenti využívají před třídou prostorné chodby, ve 

které jsou umístěny skříňky, lavice a dva pingpongové stoly. Učebny určené k výuce

hudebních nástrojů mají špičkové nástrojové vybavení. Například v učebnách 

klavírních se nachází vždy nejméně jedno koncertní křídlo, v mnoha učebnách jsou 

standardem křídla dvě. Nástroje mají vysokou kvalitu, některé jsou značky Steinway –

Boston, Petrof, Yamaha, Bösendorfer a jiné a jsou pravidelně udržovány. Na škole jsou 

zaměstnáni dva ladiči, kteří se o nástroje nepřetržitě starají.

Samozřejmostí jsou veškeré další potřebné pomůcky jako pulty, židle, 

metronomy, v některých třídách je i CD přehrávač. Třídy jsou prostorné a příjemné. 
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Stravování studentů řeší vlastní jídelna, ve které vaří firma GTH multicatering, kromě

obědů je možné v průběhu určených hodin zakoupit menší občerstvení. V odpoledních 

hodinách se před jídelnou otevře malý bufet, který zavírá až ve 20 hodin.

Výuka tělesné výchovy využívá několika prostorů. Kromě malé tělocvičny je to i 

posilovna vybavená zrcadly a několika posilovacími stroji a plavecký bazén. Tento 

bazén je určený nejen k hodinám tělesné výchovy, ale studenti i profesoři ho mohou 

volně využívat v určitých hodinách. 

Škola disponuje i rozsáhlou knihovnou, která obsahuje z velké většiny hudební 

materiály – noty, partitury, nahrávky, knihy o hudbě. Mnoho studentů GMHS i Hudební 

školy hl. m. Prahy užívá k hudební produkci půjčené nástroje, kterými škola disponuje 

ve velkém množství a ve vysoké kvalitě. K výuce informatiky slouží počítačová 

učebna a zároveň je po celé škole možnost připojit se k internetu na vlastním počítači.

Cenné pro školu jsou její tři sály – orchestrální zkušebna, kde probíhají především 

zkoušky školního orchestru a občasné menší koncerty, komorní sál využívaný 

především pro pravidelné školní koncerty žáků Hudební školy hl. m. Prahy a především

velký koncertní sál pro 128 posluchačů, který se nachází v přízemí a kde se kromě 

pravidelných koncertů konají absolventské koncerty, maturity, semináře a jiné. 

Účinkující přicházejí na pódium ze zákulisí a před hlavními dveřmi je obrazovka, na 

kterou je celý koncert přenášen. Celkem se v budově nachází 16 univerzálních a 5 

odborných tříd hromadné výuky a 38 tříd pro individuální hudební výuku.
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3 Koncept studia

GMHS  nabízí osmileté studium gymnaziálního typu s hudebním zaměřením 

(studijní obor 79-41-K/81).

Studium je určeno žákům s ukončenou pátou třídou základní školy, kteří projevují 

výrazný hudební talent a zvládají bez obtíží učivo základní školy. O studium se mohou

ucházet žáci z jakékoliv hudební školy, není podmínkou být žákem Hudební školy hl. 

m. Prahy. „Posláním tohoto typu studia je poskytování všeobecného středoškolského 

vzdělání budoucím hudebníkům a naopak hlubšího hudebního vzdělání budoucím 

vysokoškolákům nejrůznějšího profesního zaměření.“4 „Z ambivalence tohoto poslání 

vychází jednotný učební plán pro první stupeň studijního cyklu i diferenciace učebních 

plánů pro druhý stupeň studia.“5

3.1 Nižší a vyšší stupeň gymnázia

Studium je rozděleno na dva stupně. Prvním stupněm studia rozumíme studium 

od primy do kvarty. V tomto nižším stupni probíhá studium ve dvou paralelních třídách, 

které jsou rozděleny pouze administrativně. Obě tyto třídy mají shodný Školní 

vzdělávací program (ŠVP). Hodinová dotace ve všech povinných všeobecně 

vzdělávacích předmětech respektuje generalizovaný učební plán Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky osmiletých gymnázií a zůstává neredukována. 

Zároveň je rozšířena o skupinové hudební předměty (v primě – hudební výchova, 

sluchová výchova, v sekundě – hudební výchova, sluchová výchova, v tercii – hudební 

výchova, sluchová výchova, klavírní praktikum, úvod do dějin hudby,                 

v kvartě – hudební výchova, klavírní praktikum, úvod do vícehlasu, hudební nástroje) a 

individuální nástrojovou výuku (hlavní hudební obor) v každém ročníku studia. Cizími 

jazyky jsou od primy anglický jazyk a od tercie navíc německý jazyk.

                                               

4
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecké škola. Brožura o přijímacím 

řízení. 2014.
5 GYMNÁZIUM JANA NERUDY. Hudební zaměření (79-41-K/81):(hudební třída s osmiletým 
studijním cyklem) [online].  [cit. 2016-03-02]. Dostupné z: 
http://www.gjn.cz/files/trebicka/UCEBNI%20PLAN%20HUDEBNI%20ZAMERENI.pdf
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Druhým stupněm studia rozumíme studium od kvinty do oktávy. Zde se studium 

rozděluje na dva typy tříd, speciální hudební třídu (A) a všeobecnou hudební třídu (B). 

Zájemci o studium  ve speciální hudební třídě (A) musí v druhém pololetí kvarty 

úspěšně projít konkurzem z hlavního hudebního oboru. Od kvinty po septimu mohou 

být obě diferenciované třídy prostupné za podmínky úspěšného vykonání příslušných 

rozdílových zkoušek na eventuální volná místa v daných třídách.

Speciální hudební třída (A) o nejvíce patnácti studentech má všeobecně 

vzdělávací předměty v rozsahu odpovídajícím minimálním požadavkům na gymnaziální 

učební plán a jsou pro ni navíc stanoveny nároky odborných předmětů v rozsahu 

odpovídajícím prvním čtyřem ročníkům konzervatoře. Hlavní hudební obor je 

zastoupený třemi hodinami týdně a dalšími hudebními předměty jsou v následujících 

ročnících tyto: kvinta – harmonie, hudební formy, klavírní praktikum, sexta – dějiny 

hudby, harmonie, kontrapunkt, hudební formy, klavírní praktikum, septima – dějiny 

hudby, harmonie, kontrapunkt, hudební formy, klavírní praktikum, oktáva – dějiny 

hudby, hudební teorie, seminář hudební teorie, rozbor skladeb, klavírní praktikum.

Studenti speciální hudební třídy musí maturovat z českého jazyka, výběru anglického 

jazyka/matematiky, hlavního hudebního oboru a čtvrtého libovolného předmětu.

Všeobecná hudební třída (B) o nejvíce dvaceti studentech nemá žádnou redukci 

všeobecně vzdělávacích předmětů. Zároveň má učební plán rozšířený o dvě hodiny 

hlavního hudebního oboru týdně a hudební předměty jsou v následujících ročnících 

tyto: kvinta – hudební teorie, klavírní praktikum, sexta – dějiny hudby, hudební teorie, 

klavírní praktikum, septima – dějiny hudby, hudební teorie, klavírní praktikum, 

oktáva – dějiny hudby, hudební teorie, seminář z hudební teorie, klavírní praktikum.

Studenti všeobecné hudební třídy musí maturovat z českého jazyka, výběru anglického 

jazyka/matematiky, další dva předměty si mohou libovolně zvolit. Mají také možnost 

maturovat z hlavního hudební oboru. V obou třídách (A,B) je od tercie možnost zvolit si 

volitelný předmět orchestrální hra v Symfonickém orchestru GMHS.

Výukový program GMHS má za cíl připravit studenty pro studium na vyšší nebo 

vysoké škole hudebního, humanitního, přírodovědného nebo technického zaměření.
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3.2 Přijímací řízení

Zájemci o studium se musí přihlásit do určitého předem daného termínu. Na 

přihlášce je nutné uvést hlavní hudební obor, na který se uchazeč hlásí. U oboru sólový 

zpěv musí být k přihlášce přiloženo potvrzení odborného lékaře – foniatra.

Uchazeči o studium podstupují přijímací zkoušku, která probíhá každoročně dle 

zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky 394/2008 Sb. v budově školy Praha 3, 

Komenského náměstí 9. 

Každoročně se otvírají dvě třídy (prima A, prima B), každá po šestnácti 

studentech. Celkově je tedy přijímáno ročně 32 nových studentů primy. Zkouška se 

skládá ze čtyř částí – z českého jazyka, matematiky, hudební teorie a ověření talentu.

Požadavky k jednotlivým částem přijímací zkoušky 

 Český jazyk – písemný test z látky 1. stupně základní školy

 Matematika – písemný test z látky 1. stupně základní školy (testy si škola 

vytváří sama)

 Hudební teorie – písemný test, který vyžaduje znalost not, posuvek, intervalů, 

kvintakordů, stupnic, taktů, schopnost určit a utvořit intervaly a kvintakordy a 

zařadit hudební skladatele k jednotlivým historickým obdobím apod.6

 Ověření talentu – jedná se o hru na nástroj, nebo zpěv. 

Požadavky k jednotlivým nástrojům jsou následující:7

Klávesové nástroje: 

KLAVÍR/VARHANY/CEMBALO – 1 stupnice dur a moll s akordy, 2 etudy odlišného 

charakteru, 1 polyfonní skladba, 2 přednesové skladby různých slohových období, vše 

zpaměti.

                                               

6
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecké škola. Informační brožura o 

přijímacím řízení. Praha: 2014.

7
Tamtéž.
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Strunné nástroje:

HOUSLE – 1 stupnice dur a moll a rozložené akordy v rozsahu 2 – 3 oktáv, 2 etudy 

odlišného charakteru, rozsáhlejší skladba v sonátové formě nebo dvě menší skladby 

odlišného charakteru, vše zpaměti.

VIOLA – 1 stupnice dur a moll a rozložené akordy v rozsahu 2 – 3 oktáv, 2 etudy 

odlišného charakteru, rozsáhlejší skladba v sonátové formě nebo dvě menší skladby 

odlišného charakteru, vše zpaměti. Zkoušku na obor viola je možné vykonat i hrou na 

housle.

VIOLONCELLO – 1 stupnice dur a moll a rozložené akordy v rozsahu 2 – 3 oktáv, 2 

etudy odlišného charakteru, rozsáhlejší skladba v sonátové formě nebo dvě menší

skladby odlišného charakteru, vše zpaměti.

KONTRABAS – 1 stupnice dur a moll a rozložené akordy v rozsahu jedné oktávy, 2 

etudy odlišného charakteru, 1 přednesová skladba s průvodem klavíru, vše zpaměti.

HARFA – 1 stupnice dur v rozsahu dvou oktáv, akordy a trojzvuky ve všech obměnách, 

2 etudy podle vlastního výběru s rozdílnými technickými prvky, 2 přednesové skladby 

odlišného charakteru a stylového zaměření.

KYTARA – 1 stupnice dur a moll a kadence, 2 etudy odlišného charakteru, 2 

přednesové skladby různých slohových období, vše zpaměti. 

SÓLOVÝ ZPĚV – 2 technická cvičení, 2 lidové a 2 umělé písně rozdílného charakteru 

a tempa, vše zpaměti.

Kritéria hodnocení pro sólový zpěv: kvalita hlasového materiálu, jeho velikost, funkční 

a zdravotní stav hlasu ve stávajícím rozsahu.

Podmínka pro ověření talentu: zpráva o stavu hlasu od lékaře – foniatra.

Dechové nástroje dřevěné:

ZOBCOVÁ FLÉTNA – 1 stupnice do 3 # a 3 b dur, moll + kvintakord, 2 etudy 

technického charakteru, 2 přednesové skladby odlišného charakteru, v případě barokní 

sonáty dvě kontrastní věty.

PŘÍČNÁ FLÉTNA – 1 stupnice dur do 4 # a 4 b, 2 skladby odlišného charakteru, z toho 

jedna přednesového a jedna technického charakteru.

HOBOJ – 1 stupnice, 2 drobné skladby odlišného charakteru.

KLARINET – 1 stupnice, 2 drobné skladby odlišného charakteru.

FAGOT – 1 stupnice, 2 drobné skladby odlišného charakteru.
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Dechové nástroje žesťové:

LESNÍ ROH, TRUBKA, TROMBÓN, TUBA – 1 stupnice, 1 lehká etuda, 1 přednesová 

skladba nebo lidová píseň.

Přípravné kurzy

Škola nabízí pouze přípravný kurz k doplnění hudebně teoretických znalostí pro 

test z hudební teorie. Kurz začíná v září a vyučuje ho MgA. Jiří Kubík. 

Hodnocení přijímací zkoušky

V průběhu přijímací zkoušky získávají uchazeči o studium tzv. kredity. Kredity 

mohou získat za průměr svého prospěchu na základní škole – konec 4. ročníku a 

I. pololetí 5. ročníku. Dále obdrží kredity za vykonání jednotlivých částí přijímací 

zkoušky. Český jazyk, matematika, hudební teorie a ověření talentu jsou hodnoceny 

body, ze kterých se určí procentuální úspěšnost z maximálního možného počtu bodů.

Počet kreditů se zaokrouhluje podle matematických pravidel na jedno desetinné místo. 

Z písemného testu z českého jazyka platí pravidlo za každé procento jeden 

kredit, to samé z písemného testu z matematiky, z testu z hudební teorie získávají 

studenti 0,5 kreditu za každé procento a z poslední části – ověření talentu 2 kredity za 

každé procento. Prvních 32 studentů, kteří získají nejvyšší počet kreditů, je přijato a 

mohou v září nastoupit do primy.

Maximální počet kreditů 8

Průměr na konci 4. ročníku – 20

Průměr v I. pololetí 5. ročníku – 20

Písemný test z českého jazyka – 100

Písemný test z matematiky – 100

Písemný test z hudební teorie – 50

Ověření talentu – 200

Celkem – 490

                                               

8
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy. Kritéria hodnocení přijímací zkoušky do primy osmiletého 

studia s hudebním zaměřením (79-41-K/81) [online]. [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 
http://www.gmhs.cz/studijni-plany/prijimacky-2012-kriteria/
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Nastane-li situace, kdy mají uchazeči stejný počet bodů, rozhoduje počet kreditů 

ze zkoušky ověření talentu, pokud je počet kreditů stejný i tady, rozhoduje součet 

kreditů z písemných testů.

Komise k ověření talentu je složena ze zástupců ředitele a pedagogů různých 

oborů na GMHS. Profesoři se musí zdržet hodnocení, pokud daného uchazeče 

připravovali k přijímací zkoušce. Z výsledků hodnocení se vypočítává aritmetický 

průměr a z něj se určuje procentuální úspěšnost uchazeče.

Celkem na GMHS vyučuje 30 pedagogů smyčcového oddělení, 23 pedagogů 

klavírního oddělení, 30 pedagogů dechového oddělení, 6 pedagogů pěveckého oddělení, 

5 pedagogů hudební nauky na ZUŠ, 3 pedagogové přípravné hudební nauky a 31 

profesorů hromadné výuky na gymnáziu.

3.3 Vyučovací předměty a jejich hodinová dotace týdně

PRIMA – KVARTA (GMHS)

Název 

vyučovacího 

předmětu

Zkratka I. II. III. IV. Celkem

Český jazyk 

a literatura
Čj 4 4 4 4 16

Anglický jazyk Aj 3 3 3 3 12

Německý jazyk Nj - - 3 3 6

Výchova k občanství Vo - 1 1 1 3

Dějepis D 2 2 2 2 8

Dnešní svět Ds - - - 1 1

Zeměpis Z 2 2 2 1 7

Matematika M 5 5 4 3 17
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Fyzika Fy 2 2 1 2 7

Chemie Che - - 2 2 4

Biologie a výchova ke 

zdraví
Bi 2 2 2 2 8

Informatika Inf - - 2 - 2

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 8

Hudební výchova Hv 2 2 1 1 6

Výtvarná výchova Vv 2 2 - - 4

Hlavní hudební obor Ho 3 3 3 3 12

Celkem 29 30 32 30 121

Nepovinné 

předměty

Informatika Ifn - - - 1 1

Sluchová výchova Svn 1 1 1 - 3

Klavírní praktikum Kpn - - 1 1 2

Úvod do dějin hudby Údhn - - 1 - 1

Úvod do vícehlasu Vhln - - - 2 2

Hudební nástroje Hnán - - - 1 1
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KVINTA – SEXTA (GMHS)9

Povinné předměty Zkratka
V. VI. VII. VIII. Celkem

A B A B A B A B A B

Český jazyk 

a literatura
Čj 4 4 3 3 3 3 3 3 13 13

Anglický jazyk Aj 3 4 3 4 3 4 3 4 12 16

Německý jazyk Nj 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12

Občanský a 

společenskovědní 

základ

Osz 1 2 1 2 2 2 2 2 6 8

Dějepis D 2 2 1 2 1 2 2 2 6 8

Zeměpis Z 2 2 2 2 1 2 - 2 5 8

Matematika M 3 3 3 3 2 3 2 3 10 12

Fyzika Fy 2 2 2 2 2 2 - 2 6 8

Chemie Che 2 2 2 2 2 2 - 2 6 8

Biologie a výchova ke 

zdraví
Bi 2 2 2 2 2 2 1 2 7 8

Informatika Inf 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8

Dějiny hudby Dh - - 2 1 2 1 2 1 6 3

Harmonie Ha 2 - 2 - 2 - - - 6 -

Kontrapunkt Kpt - - 1 - 1 - - - 2 -

Hudební formy Hf 2 - 2 - 2 - - - 6 -

                                               

 9
Obě tabulky s přehledy vyučovacích hodin na nižším a vyšším stupni GMHS mi poskytlo 

vedení školy.
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Hudební teorie Ht - 2 - 2 - 2 2 1 2 7

Seminář hudební 

teorie
Sht - - - - - - 1 1 1 1

Rozbor skladeb Rs - - - - - - 2 - 2 -

Hlavní hudební obor Ho 3 2 3 2 3 2 3 2 12 8

Celkem 3433353334332933132132

Nepovinné 

předměty

Klavírní praktikum Kpn 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

Literární seminář Ls - - - - - - 1 1 1 1

Cvičení z matematiky Mcv - - - - 1 - 1 - 2 -

Anglická konverzace Ak - - - - - - 1 1 1 1

Seminář spol. věd Ssv - - - - - - 1 1 1 1

Matematický seminář Ms - - - - - - 1 1 1 1

Z uvedených dat vidíme, které předměty se na GMHS vyučují a v jaké míře, a 

můžeme tak porovnat výuku s hudebním zaměřením s výukou na všeobecném či jiném 

osmiletém gymnáziu. Výuka ve speciální a všeobecné hudební třídě se nejvíce liší 

v posledním ročníku (oktáva), kdy speciální hudební třída A přestává mít zeměpis, 

chemii a fyziku. Mění se i hudebně zaměřené předměty – přibývá hudební teorie, 

seminář hudební teorie, rozbor skladeb a odpadají hudební formy, harmonie a 

kontrapunkt. 

Výuka tělesné výchovy probíhá na třech místech, které se střídají po čtrnácti 

dnech – posilovna, tělocvična a plavecký bazén. Informatika se vyučuje ve speciální 

počítačové učebně, která je od letošního školního roku vybavená novými počítači.

Předměty, jako je chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, mají také svou odbornou 

učebnu.
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Velký důraz je kladen na výuku hlavních hudebních oborů. Studenti mají velmi 

dobré podmínky pro výuku od štědré hodinové dotace přes nadstandardně vybavené 

třídy až po vynikající profesory, většinou špičky ve svém oboru. Každý student je 

povinen jednou za pololetí vystoupit na školním koncertě. Výuka individuálních hodin 

nástroje probíhá dvakrát týdně v dopoledních hodinách. Každý ročník má určena dvě 

dopoledne, kdy studentům probíhá výuka jejich hlavních oborů, poté odpoledne 

pokračují ve výuce dalších předmětů. Z výčtu všech předmětů a hodinové dotace je 

zřejmé, že denní výuka probíhá oproti jiným gymnáziím déle. Jelikož je obsah 

všeobecných předmětů neredukován a výuka je rozšířena ještě o hudební předměty a 

individuální výuku, končí studentům minimálně třikrát týdně výuka v pozdních 

odpoledních hodinách v 17:00 nebo v 18:00 hodin. Speciálně pro studenty na nižším 

stupni gymnázia může být tento režim z počátku náročný, během studia si na to však 

studenti zvyknou. Vzhledem k vyčerpání maximální týdenní hodinové dotace již 

neexistuje na GMHS prostor pro zařazování různých seminářů v posledních dvou letech 

studia, které jsou na ostatních gymnáziích běžné a slouží k přípravě k maturitní zkoušce 

a přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Kvalita výuky hudebně teoretických předmětů a dějin hudby je vysoká, jelikož 

jsou předměty vyučovány především profesory z pražské HAMU. Vyučují zde: vedoucí 

Katedry teorie a dějin hudby HAMU, prof. Vladimír Tichý, CSc., prof. PaedDr. Miloš 

Hons, Ph.D., prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc., MgA. Tomáš Krejča, Ph.D., MgA. 

David Bidlo, Ph.D.

Při výuce hlavních hudebních oborů získávají studenti zkušenosti od 

vynikajících pedagogů, mnoho z nich vyučuje současně i na konzervatořích či HAMU, 

jsou aktivními hudebníky ve významných orchestrech, menších hudebních uskupení i 

sólovými hráči. Neopomenutelnou součástí života školy je i počet a kvalita klavírních 

korepetitorů, kteří umožňují všem studentům pracovat s doprovodem klavíru.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou studenti dobře připraveni na případné další 

hudební studium, například na konzervatoři, HAMU či JAMU.

Od chvíle, kdy došlo k transformaci hudební větve Gymnázia Jana Nerudy na 

GMHS, se pracuje na revizi učebních plánů a jejich implementaci do výuky 

v jednotlivých ročnících v závislosti na časovém rozvržení, provádí se analýza a reflexe 

stavu a počítá se s tím, že dojde ke změně hodinových dotací.
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3.4 Srovnání se všeobecným gymnáziem

Pro srovnání hodinové dotace GMHS s hodinovou dotací všeobecného 

gymnázia vkládám přehled vyučovacích předmětů a hodinové dotace Gymnázia 

Špitálská, na kterém jsem studovala před nástupem na GMHS.

PRIMA – KVARTA (Gymnázium Špitálská)10

předmět

hodinová dotace

kvinta

1. ročník 

sexta

2. ročník 

septima

3. ročník 

oktáva

4. ročník 
celkem

Český jazyk a literatura 4 4 4 5 17

Anglický jazyk 4 4 2 2 12

Cizí jazyk 2 4 4 2 2 12

Matematika 5 5 3 3 16

Informatika 1 1 2 4

Základy společenských věd 1 1 2 2 6

Dějepis 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 2 2 6

Biologie 1) 2+1/3 2+1/3 2+1/3 2 9

Fyzika 1) 2+1/3 2+1/3 2+1/3 2 9

Chemie 1) 2+1/3 2+1/3 2+1/3 2 9

Hudební výchova 2) 2 2 4

Výtvarná výchova 2) 2 2 4

                                               

 10 Gymnázium Špitálská. Školní vzdělávací program (ŠVP). [online]. [cit. 2016-03-22]. 
Dostupné z: http://www.gymspit.cz/index.php?page=dokumenty
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Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Povinně volitelné předměty 6 6 12

celkem 34 34 34 30 132

Poznámky k učebnímu plánu:

1) 1/3 – dvouhodinové laboratorní práce probíhají v šestitýdenním cyklu

2)  Žáci si volí alternativně buď hudební, nebo výtvarnou výchovu

KVINTA – OKTÁVA (Gymnázium Špitálská)11

Předmět
Hodinová dotace

prima sekunda tercie kvarta celkem

Český jazyk 5 4 4 4 18

Cizí jazyk 1 3 3 3 3 12

Cizí jazyk 2 2 2 3 6

Matematika 5 4 4 4 17

Informatika 1 1 1 3

Občanská výchova 1 1 1 2 5

Dějepis 2 2 2 2 8

Zeměpis 2 2 2 2 8

Biologie1) 2) 2+1/3 2+1/3 2+1/6 2 8+5/6

                                               

 11
Gymnázium Špitálská. Školní vzdělávací program (ŠVP). [online]. [cit. 2016-03-22]. 

Dostupné z: http://www.gymspit.cz/index.php?page=dokumenty
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Fyzika1) 2+1/3 2+1/3 2+1/3 2 9

Chemie1) 1+1/3 2 2+1/3 5+2/3

Hudební výchova 1 1 1 1 4

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6

Tělesná výchova 3 3 2 2 10

Výchova ke zdraví3) 1/2 1/2

Volitelné předměty 1 1

celkem 29+2/3 31 30 31+1/3 122

Poznámky k učebnímu plánu:

1)1/3 – dvouhodinové laboratorní práce probíhají v šestitýdenním cyklu

2)1/6 – dvouhodinové laboratorní práce probíhají ve dvanáctitýdenním cyklu

3)1/2 – dvouhodinová výchova ke zdraví probíhá ve čtyřtýdenním cyklu

Srovnání se všeobecným gymnáziem je velmi zajímavé. Podle očekávání má GMHS 

v průběhu studia vyšší počet hodin studia. Například na nižším stupni gymnázia 

(prima – kvarta) činí rozdíl 9 hodin hodinové dotace. Tyto hodiny se týkají výuky 

hudebních předmětů: sluchová výchova, klavírní praktikum, úvod do dějin hudby, úvod 

do vícehlasu, hudební nástroje, hlavní hudební obor. Rozdíly v hodinové dotaci 

všeobecných předmětů na obou školách jsou následující: 

v primě je hodinová dotace vyšší o 1 hodinu na Gymnáziu Špitálská v těchto 

předmětech: český jazyk, tělesná výchova, občanská výchova (předmět se v tomto 

ročníku na GMHS nevyučuje), informatika (předmět se v tomto ročníku na GMHS 

nevyučuje), laboratorní práce z fyziky a biologie (nevyskytují se na GMHS). GMHS má 

hodinovou dotaci vyšší o 1 hodinu v předmětu hudební výchova. 

V sekundě se na Gymnáziu Špitálská začíná vyučovat druhý cizí jazyk s hodinovou 

dotací 2 hodiny týdně, navíc mají laboratorní práce z fyziky, chemie a biologie, o 1 
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hodinu vyšší hodinovou dotaci tělesné výchovy, informatiky (předmět se v tomto 

ročníku na GMHS nevyučuje) a chemie (předmět se v tomto ročníku na GMHS 

nevyučuje). GMHS má o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci v matematice a hudební 

výchově.

V tercii se pouze na Gymnáziu Špitálská vyučuje výtvarná výchova s hodinovou dotací 

1 hodina týdně, dále v předmětech fyzika a biologie je vždy hodinová dotace o 1 hodinu 

vyšší než na GMHS a jsou z nich povinné pravidelné laboratorní práce. Na GMHS mají

o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci v informatice a ve druhém cizím jazyce (německý 

jazyk).

V kvartě je na Gymnáziu Špitálská o 1 hodinu vyšší hodinová dotace v předmětech: 

občanská výchova, matematika, výtvarná výchova, dále jsou navíc laboratorní práce 

z chemie. GMHS má o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci v informatice.

Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku, která zobrazuje hodinové dotace předmětů na 

obou školách v prvních čtyřech letech studia osmiletého gymnázia. Lze vidět, že jsou 

rozdíly minimální, jelikož jsou v těchto letech studenti součástí povinné školní 

docházky. Do tabulky jsem vybrala pouze předměty, které mají obě školy společné, 

vynechala jsem povinné hudební předměty, které se v těchto letech vyučují na 

GMHS – sluchová výchova, klavírní praktikum, úvod do dějin hudby, úvod do 

vícehlasu, hudební nástroje, hlavní hudební obor.

HODINOVÁ DOTACE PŘEDMĚTŮ OD PRIMY – KVARTY

Předmět GMHS Gymnázium Špitálská

Český jazyk 16 18

Anglický jazyk 12 12

Druhý cizí jazyk 6 6

Občanská výchova 3 5

Dějepis 8 8

Dnešní svět 1 0

Zeměpis 7 8

Matematika 17 17

Fyzika 7 9+laboratorní práce
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Chemie 4 5+laboratorní práce

Biologie 8 8+laboratorní práce

Informatika 2 3

Tělesná výchova 8 10

Hudební výchova 6 4

Výtvarná výchova 4 6

V dalších čtyřech letech studia od kvinty do oktávy jsou rozdíly poněkud větší. Na 

GMHS se v tomto období třídy rozdělují na speciální hudební třídu A a všeobecnou

hudební třídu B. Jelikož má speciální hudební třída A mnoho hudebně zaměřených 

předmětů, studenti se v ní připravují na profesionální dráhu a na další hudební studium, 

vybrala jsem k porovnání s Gymnáziem Špitálská všeobecnou hudební třídu B, která se 

svým zaměřením více podobá studiu na všeobecném gymnáziu. GMHS má opět vyšší 

počet hodin studia, tentokrát o 8 hodin hodinové dotace za období kvinta – oktáva.

Vyjmeme-li z celkového počtu vyučovacích předmětů a jejich hodinových dotací pouze 

všeobecné předměty, dojdeme k závěru, že Gymnázium Špitálská má celkem 132 hodin 

hodinové dotace, GMHS 117. Rozdíl je 15 hodin. Naopak GMHS má v průběhu kvinty 

až oktávy ve všeobecné třídě B  23 hodin hodinové dotace následujících hudebních 

předmětů: dějiny hudby, hudební teorie, seminář hudební teorie, hlavní hudební obor a 

klavírní praktikum. Z toho vyplývá 8 hodinový rozdíl hodinové dotace.

Detailnější rozdíly jsou následující:

v kvintě má Gymnázium Špitálská navíc laboratorní práce z fyziky, chemie, biologie, o 

1 hodinu vyšší hodinovou dotaci ve druhém cizím jazyce a o 2 hodiny vyšší hodinovou 

dotaci v matematice, hudební výchově a výtvarné výchově (tyto dva předměty se od 

kvinty dál už na GMHS nevyučují). GMHS má o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci 

v občanském a společenskovědním základu.

V sextě je tomu stejně jako v kvintě, kromě toho, že má Gymnázium Špitálská ještě 

navíc o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci v českém jazyce.

V septimě má Gymnázium Špitálská o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci v českém 

jazyce a informatice, studenti si v tomto roce musí zvolit povinně volitelné       

předměty – maturitní semináře s hodinovou dotací 6 hodin týdně, dále mají navíc 
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laboratorní práce z fyziky, chemie a biologie. Studenti GMHS mají o 2 hodiny vyšší 

hodinovou dotaci anglického jazyka a o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci druhého 

cizího jazyka.

V oktávě mají studenti Gymnázia Špitálská o 2 hodiny vyšší hodinovou dotaci českého 

jazyka. Studenti GMHS mají o 2 hodiny vyšší hodinovou dotaci anglického jazyka, o 1 

hodinu vyšší hodinovou dotaci druhého cizího jazyka, o 2 hodiny vyšší hodinovou 

dotaci zeměpisu a o 1 hodinu vyšší hodinovou dotaci informatiky. Zeměpis a 

informatika se v oktávě na Gymnáziu Špitálská již nevyučují. Následuje shrnující 

tabulka školního učebního plánu pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia obou škol.

HODINOVÁ DOTACE PŘEDMĚTŮ OD KVINTY – OKTÁVY

Předmět GMHS Gymnázium Špitálská

Český jazyk 13 17

Anglický jazyk 16 12

Druhý cizí jazyk 12 12

Občanský a 

společenskovědní základ

8 6

Dějepis 8 8

Zeměpis 8 6

Matematika 12 16

Fyzika 8 9

Chemie 8 9

Biologie 8 9

Informatika 4 4

Tělesná výchova 8 8

Hudební výchova 0 4

Výtvarná výchova 0 4

Povinně volitelné předměty 4 12
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Výsledky srovnání

 Gymnázium Špitálská  má za celou dobu osmiletého studia 254 hodin hodinové 

dotace. Od primy se vyučuje cizí jazyk – anglický jazyk, od sekundy pak druhý 

cizí jazyk – výběr z německého, španělského a francouzského jazyka. Studenti 

na této škole mají povinné laboratorní práce z předmětů – biologie, fyzika a 

chemie. V septimě a oktávě mají povinné tři maturitní semináře a během celého 

studia mají možnost výběru z volitelných předmětů – například geopolitika a 

mezinárodní vztahy, latinský jazyk, tvůrčí psaní, sportovní hry – florbal, 

basketbal aj.

 GMHS má za celou dobu osmiletého studia ve všeobecné hudební třídě B 271 

hodin hodinové dotace, ve speciální hudební třídě A 273 hodin hodinové dotace. 

Od primy se vyučuje cizí jazyk – anglický jazyk, od tercie pak druhý cizí 

jazyk – německý jazyk. Studenti všeobecné hudební třídy B mají oproti 

studentům Gymnázia Špitálská navíc v průběhu osmiletého studia 44 hodin 

hodinové dotace hudebních předmětů, studenti speciální hudební třídy A GMHS 

mají 62 hodin hodinové dotace hudebních předmětů. Vzhledem k vysokému 

počtu hodin hudebních předmětů neexistuje již prostor zařadit pro studenty 

výběr volitelných předmětů či výběr maturitních seminářů v posledních dvou 

letech studia.
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4 Uplatnění studentů

Studenti se po maturitě mohou přihlásit k přijímací zkoušce na jakoukoliv vysokou 

školu. Hodně studentů využívá možnosti přestupu na konzervatoř do vyššího ročníku, 

většinou pátého, a dodělává si vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem.

Škola mi poskytla záznamy o přihláškách na vysoké školy od roku 2002 do roku 

2014 (celkem výpisy z 12 let). Některé roky obsahují jak počet podaných přihlášek, tak 

počet přijatých studentů, jiné pouze počet přijatých studentů.

Kompletní záznamy existují za rok 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007  a jejich výsledky jsou následující: (uvádím počet přihlášek podaných 

v průběhu pěti let/přijatí studenti).

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta - 25/10

Pedagogická fakulta – 26/8

Husitská fakulta – 1/1

Evangelická teologická fakulta – 4/3

Fakulta humanitních studií – 7/3

Právnická fakulta – 4/0

Fakulta tělesné výchovy a sportu – 1/1

Fakulta sociálních věd – 15/1

Matematicko-fyzikální fakulta – 4/1

Přírodovědecká fakulta – 14/4

1,. 2., 3. lékařská fakulta – 14/4

ČVUT – 10/8

ČZU – 9/4

VŠE – 17/6

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta – 2/0

Pedagogická fakulta – 1/0

Právnická fakulta – 2/0

Fakulta sociálních věd – 6/4

Přírodovědecká fakulta – 2/0
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Nespecifikována fakulta – 4/0 * Ve školním roce 2005/2006 a 2006/2007 nebyly 

uvedeny konkrétní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na které se studenti hlásili.

Pedagogická fakulta v Hradci Králové – 2/0

Jihočeská univerzita (Přírodovědecká fakulta) – 2/0

Univerzita Palackého v Olomouci (Přírodovědecká fakulta) – 1/0

ZČU v Plzni (Pedagogická  a Právnická fakulta) – 6/0

UJEP Ústí nad Labem – 1/0

VŠMU v Bratislavě – 1/1

Soukromé VŠ – 8/7

Policejní akademie – 1/0

Zahraniční VŠ – 11/5

JAMU – 10/4

AMU – 39/24

DAMU – 3/1

AVU – 1/0

FAMU – 2/0

VOŠ – 2/0

Jazyková škola – 3/3

Dále výpisy obsahovaly seznam přihlášek a přijatých studentů na konzervatoře:

Pražská konzervatoř – 52/50

Konzervatoř v Plzni – 4/4

Konzervatoř Jaroslava Ježka – 9/8

V dalších pěti školních letech jsou uvedeni pouze přijatí studenti, bez záznamu počtu 

podaných přihlášek.

Výsledky z let 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 jsou 

následující:

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta - 12

Pedagogická fakulta - 10

Evangelická teologická fakulta – 2

Fakulta humanitních studií – 9

Právnická fakulta - 3
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Fakulta tělesné výchovy a sportu – 2

Fakulta sociálních věd – 4

Matematicko-fyzikální fakulta – 3

Přírodovědecká fakulta – 4

1,. 2., 3. lékařská fakulta – 8

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - 1

ČVUT – 15

ČZU – 6

VŠE – 11

VŠCHT – 2

Ostravská univerzita – 1

Veterinární fakulta MU - 1

ZČU v Plzni - 2

Soukromé VŠ – 1

Vysoká škola hotelová - 3

Zahraniční VŠ – 7

JAMU - 6

AMU – 21

DAMU – 1

VOŠ – 2

Pomaturitní studium : Jazyková škola – 2, Právo a historie státu - 1

Seznam přihlášek a přijatých studentů na konzervatoře:

Pražská konzervatoř – 35

Konzervatoř Teplice – 1

Konzervatoř v Plzni - 1

Konzervatoř Jaroslava Ježka – 8

Výsledky ze školních let 2012/2013 a 2013/2014 jsou opět kompletní, obsahují počet 

podaných přihlášek/přijatých studentů.

Univerzita Karlova

Filozofická fakulta – 14/2

Pedagogická fakulta – 10/3

Fakulta humanitních studií – 2/1
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Právnická fakulta – 1/1

Fakulta sociálních věd – 3/3

Matematicko-fyzikální fakulta – 1/1

Přírodovědecká fakulta – 2/1

1,. 2., 3. lékařská fakulta – 6/0

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové – 2/0

ASH(Akademie staré hudby) na MU v Brně – 1/1

ČVUT – 3/1

ČZU – 4/3

VŠE – 10/5

Univerzita Palackého v Olomouci – 1/1

Zahraniční VŠ – 4/2

JAMU – 1/1

AMU – 9/6

DAMU – 3/0

FAMU – 1/0

Filmová akademie M. Ondříčka Písek – 1/1

Metropolitní univerzita – 1/0

Akcent College – 1/1

Orange Factory – 1/1

VOŠ pedagogická– 1/1

Jazyková škola – 1/1

Seznam přihlášek a přijatých studentů na konzervatoře:

Pražská konzervatoř – 15/13

Konzervatoř Jaroslava Ježka – 3/3

Konzervatoř Jana Deyla – 1/1



41

5 Akce pořádané školou

5.1 Koncerty

5.1.1 Pravidelné koncerty pořádané ve škole

Po celý školní rok se v budově GMHS čtyřikrát týdně konají pravidelné 

koncerty. Na těchto koncertech se střídají všechna oddělení podle ustáleného systému.

První den týdne zahajuje řadu koncertů smyčcové oddělení, tento koncert se 

koná v koncertním sále. V úterý je možné navštívit koncerty dvou oddělení, a to 

pěveckého a dechového. Tato oddělení se střídají v komorním a koncertním sále. Ve 

středu vystupují v koncertním sále studenti všech oddělení. Klavírní koncerty se 

pořádají každý čtvrtek v koncertním sále.  Na tyto koncerty se na pódium umísťuje nově 

zakoupené koncertní křídlo značky Steinway and Sons a tak mají studenti jedinečnou 

možnost zahrát si na špičkovém nástroji. Páteční a víkendové večery jsou obvykle 

volné, ke konci roku se v tyto dny konají často absolventské koncerty studentů 

maturitních ročníků. Mimo tyto zavedené koncerty se během roku pořádá i „Večer 

operního herectví“. Tento předmět mají studenti sólového zpěvu na gymnáziu povinný 

v septimě a oktávě a připravuje je na vystupování v operních představeních. Koncert je 

vždy moc hezky připraven včetně kostýmů a těší se velké oblibě publika. Další 

z koncertů je „Maratón komorní hry a klavírní spolupráce“, který připravují 

pedagogové Arnošt Střížek a Martina Hájková. Jedná se o komorních hru různých 

nástrojových uskupení, většinou studentů z vyšších ročníků.

Všech těchto koncertů se mohou účastnit žáci jak Hudební školy hl. m. Prahy, 

tak studenti gymnázia. Vstup na všechny koncerty je zdarma, jsou veřejně přístupné, 

začínají v 18 hodin a programy je možné vždy zhlédnout s předstihem na nástěnkách 

školy i na stránkách GMHS. 

5.1.2 Koncerty pořádané mimo prostory školy

V průběhu roku se koná kromě běžných každodenních koncertů několik 

významných a větších hudebních akcí. V Sále Martinů, který se nachází v budově 
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Akademie múzických umění v Praze, probíhají tzv. GALA koncerty, konané za 

finanční podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové. GALA koncertů v těchto 

prostorách je celkem pět za školní rok a představují se na nich nejlepší žáci a studenti 

školy všech jednotlivých oddělení, výherci různých hudebních soutěží. Můžeme tedy 

navštívit GALA koncert klavírního, pěveckého, smyčcového a dechové oddělení. Dále 

ještě probíhá na začátku školního roku GALA mix, kde vystupují studenti hrající na 

různé nástroje. Tyto koncerty bych opravdu vřele doporučila všem, špičková úroveň 

všech účinkujících i atmosféra zaplněného sálu zaručuje nezapomenutelný hudební 

zážitek. 

V prosinci se konává Adventní koncert v Kostele sv. Šimona a Judy, letos 

poprvé tato akce proběhla v Kostele Českobratrské církve na Vinohradech. Na tomto 

koncertě se představuje Smyčcový orchestr GMHS v čele s dirigentem Ladislavem 

Cíglerem a další soubory této školy, včetně sólistů. Další z koncertů pořádaných mimo 

školu je koncert ve Zlonicích, v Památníku Antonína Dvořáka, nazvaný „Pocta 

Antonínu Dvořákovi.“ Sukův hudební Štiřín je koncert probíhající na zámku Štiřín a 

představují se v něm jak sólisté, tak komorní uskupení. V Atriu na Žižkově se 

každoročně koná GALAKONCERT hudebních talentů Prahy 3.

Zlatý hřeb celého školního roku je ohromující a všemi oblíbený koncert 

v Rudolfinu, „Mladé talenty Josefu Sukovi“, pořádaný za podpory Hudební 

společnosti Zdeny Janžurové (Sdružení rodičů a přátel uvedených škol). Dříve se tento 

koncert nazýval „Josef Suk uvádí mladé talenty“, jelikož od roku 1993 až do své smrti 

tento světově uznávaný houslový virtuóz každoročně uváděl na pódium vybrané 

studenty, kteří si pod jeho patronací, nebo dokonce za jeho přímé spoluúčasti 

(v dvojkoncertech J. S. Bacha, A. Vivaldiho, v Mozartově Koncertatní symfonii pro 

housle, violu a orchestr apod.) mohli zahrát. Orchestr, který je doprovázel, byl v letech 

1993 – 4 Sukův komorní orchestr, poté od r. 1995 Pražská komorní filharmonie a od 

roku 2012 do dnešních dnů Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Stát a zahrát si na 

pódiu společně s tak uznávaným hudebníkem a za doprovodu orchestru bylo pro 

studenty celoživotním zážitkem. Účasti na tomto významném hudebním svátku 

předchází konkurz, kterého se mohou zúčastnit jak žáci Hudební školy hl. m. Prahy, tak 

studenti GMHS. Na tomto konkurzu porota vytvořena z pedagogického sboru GMHS 

vybere nejlepší sólisty z různých oddělení, kteří mají později možnost vystoupit 
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v Rudolfinu a zahrát si koncertantní sólový part. Tento koncert je opravdu velikým 

zážitkem, výkony studentů jsou neuvěřitelné a zůstávají v paměti ještě několik dní po 

jeho konání. Pro představu úrovně koncertu uvádím příklady některých, v minulosti 

uvedených skladeb: P. I. Čajkovskij – Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35, I. 

Allegro moderato – Moderato assai, S. Prokofjev – Klavírní koncert č. 3 C dur op. 26, 

III. Allegro ma non troppo, J. Haydn – Klavírní koncert D dur Hob. XVIII: 11, I. 

Vivace, P. I. Čajkovskij – Klavírní koncert č. 1 b moll op. 23, I. Andante non troppo e 

molto maestoso – Allegro con spirito.

Koncertní život GMHS je velmi bohatý a výkony vystupujících jsou na vysoké 

profesionální úrovni. Velké množství koncertů a jejich  pravidelnost umožňuje 

studentům často vystupovat na pódiu, případně si obehrávat program před důležitým 

vystoupením či soutěží. Zároveň klade velké časové nároky na pedagogy, kteří se těchto 

koncertů účastní. 

Velkým bonusem pro posluchače je možnost si zpětně koncerty poslechnout. 

Všechny tyto větší koncerty jsou nahrávány a foceny, poté vloženy na internetovou 

adresu www.rajce.net uživatelem awuvalub. 

Hudební společnost Zdeny Janžurové

Zakladatelkou Hudební společnosti Zdeny Janžurové (dále jen HSZJ) byla v roce 

1991 vynikající klavírní pedagožka, spoluautorka  klavírní školy, organizátorka 

klavírních kurzů v Písku, učitelka školy ve Voršilské a hlavně obětavá a neúnavná 

propagátorka klavírní pedagogiky, Zdena Janžurová. Smyslem společnosti měla být 

podpora a rozvoj mladých hudebních talentů. Původní název Voršilská hudební 

společnost musel být v roce 1992 kvůli protestu Sester voršilek změněn na Hudební 

společnost ve Voršilské. HSZJ současně působila jako sdružení rodičů a přátel Hudební 

školy hl. m. Prahy. Zdena Janžurová byla první předsedkyní společnosti a po její smrti 

v roce 1997 se společnost přejmenovala na Hudební společnost Zdeny Janžurové. V té 

době již působila v novém sídle na Komenského náměstí 9. Činnost společnosti 

prokázala během své existence nezastupitelnou roli tím, že finančně podporuje rozvoj 

mladých hudebníků Hudební školy hl. m. Prahy i gymnázia. Členem společnosti se 

stává rodič studenta GMHS, který zaplatí roční členský příspěvek. Kromě těchto 
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členských příspěvků tvoří peněžní fond HSZJ i sponzorské dary, nadační příspěvky a 

granty. Peníze jsou využívány při akcích zviditelňujících žáky a studenty GMHS jako 

například soutěžní poplatky, mistrovské kurzy, mimoškolní koncerty (Sál Martinů, 

kostel sv. Šimona a Judy, Rudolfinum), koncertní zájezdy do zahraničí, soustředění 

orchestrů aj. Taktéž finančně podporuje sportovní  i kulturní aktivity studentů. Sdružení 

řídí rada, jejíž dnešním předsedou je zástupce ředitele GMHS MgA. Jakub Waldmann, 

členové rady jsou složeni z profesorského sboru a rodičů žáků a studentů GMHS, valná 

hromada se koná jedenkrát ročně.

5.2 Soutěže

S neustále se zvyšující úrovní interpretačních dovedností mladých hudebníků 

v posledních letech a také s jejich vzrůstajícím počtem souvisí i potřeba soutěžních  

klání, ve kterých se tito mladí lidé, někdy i malé děti, mohou utkat, pozorovat výkony 

jiných, sbírat zkušenosti a tímto se jak oni, tak i jejich pedagogové, stále posouvat ve 

svém oboru kupředu.

V Praze z velké části tuto potřebu pokrývá GMHS pořadatelstvím několika 

různých soutěží, které jsou vypisovány pro housle, klavír, kytaru, violoncello a zpěv.

Soutěže jsou seřazeny od nejmladší po nejstarší.

5.2.1 Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky

Myšlenka uspořádat novou houslovou soutěž věnovanou mladým houslistům do 

16 let a zaštítit ji jménem PhDr. Josefa Micky vznikla v rodině tohoto významného 

houslového pedagoga a metodika 2. pol. 20. století, kdy se jeho vnuk, známý houslista a 

pedagog, MgA. Ondřej Lébr takto rozhodl uctít svého slavného dědečka a udržovat jeho 

odkaz živý. I přes to, že se jedná o soutěž velice mladou  (vznikla v roce 2013), získala 

si  hned zpočátku renomé a pověst soutěže náročné a vysoce hodnocené. Pořadatelem 

soutěže je hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s GMHS. 

První ročník proběhl v roce 2013 a přihlásilo se tehdy 47 účastníků. Záštitu nad soutěží 

převzal slavný houslový virtuóz Václav Hudeček, který byl žákem PhDr. Josefa Micky 
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a je i předsedou sedmičlenné poroty. 

Soutěž se vypisuje pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, 

konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo 

soukromou výuku a splní věkovou kategorii do 16 let. Podmínkou soutěže je hra 

zpaměti a dodržování minimálního i maximálního časového limitu. Soutěž je 

jednokolová a soutěžní program je závazný. 

Kategorií je pět, podle roku narození soutěžícího:

I. kategorie do 8 let 

II. kategorie do 10 let 

III. kategorie do 12 let 

IV. kategorie do 14 

V. kategorie do 16 let 

Časový limit soutěžního programu je u jednotlivých kategorií následující:

I. kategorie: 3 – 7 minut

II. kategorie: 4 – 8 minut

III. kategorie: 7 – 10 minut

IV. kategorie: 10 – 15 minut s podmínkou zařazení děl dvou rozdílných stylových 

období

V. kategorie: 13 – 18 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných 

stylových období, z toho jedno dílo autora 20. nebo 21. století.

V každé kategorii se udělují 3 hlavní ceny a také čestná uznání. Každý 

z účastníků dostává diplom za účast. 

Soutěž má také mnoho zvláštních cen. Např. absolutní vítěz dostává mistrovský 

smyčec, v minulém ročníku (2015) to byl smyčec z dílny Tomáše Koštejna, má také 

zaplacené kurzovné na mistrovských kurzech v Luhačovicích, které pořádá Václav 

Hudeček (Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích). Mezi další atraktivní ceny patří 

možnost spolupráce s Českým rozhlasem, kdy vybraný kandidát dostane možnost 

natočit sólový snímek, v případě vynikajícího houslisty je možné i natočení snímku 

společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR). Ceny jsou i v podobě 

příslušenství k houslové hře (struny a jiné) a firma Parker dotuje soutěž cenou v podobě 

zlatého pera. 
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V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník soutěže. Rok od roku je o soutěž větší 

zájem, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí, o čemž svědčí letos nově 

dvoujazyčný soutěžní katalog (český jazyk, anglický jazyk).

5.2.2 Mladí pianisté na klavíru Steinway

Prvotní myšlenka uspořádat soutěž určenou nejmladším klavíristům napadla 

současného ředitele gymnázia, MgA. Filipa Magrama. Jelikož v sále školy je k dispozici 

špičkové koncertní křídlo značky Steinway, prvopočáteční myšlenka byla spojená 

s tímto nástrojem – děti by měly možnost zahrát si na takovýto nástroj a zároveň 

soutěžit. Podařilo se navázat kontakt s firmou Steinway and Sons a značka těchto 

vynikajících nástrojů vstoupila i do jména nově vznikající soutěže. Firma věnuje 

každoročně do soutěže věcné ceny a také v průběhu soutěže přiveze do budovy některé 

modely nástrojů, které vyrábí (značka Boston, pianina apod.), a všichni přítomní, 

účinkující i návštěvníci soutěže si mohou tyto nástroje vyzkoušet. Záštitu nad soutěží 

převzal prof. Ivan Klánský, vynikající koncertní umělec, pedagog HAMU a vzácný 

člověk, který věnuje hodně času a energie podpoře pedagogické práce s malými 

klavíristy.

Soutěž „Mladí pianisté na klavíru Steinway“ je jednokolová a je určena 

klavíristům do 11 let. Věkové kategorie jsou tři – I. kategorie pro děti do 7 let, II.

kategorie pro děti  do 9 let a III. kategorie pro děti do 11 let. Jako rozhodující pro věk se 

bere rok narození, ne tedy přesný věk soutěžícího v den konání soutěže. Může se proto 

stát, že je mezi dětmi větší věkový rozdíl, než kategorie napovídá, pokud je jedno 

narozené v lednu a druhé v prosinci následujícího roku (soutěž probíhá vždy v květnu). 

Ale tak je to na každé soutěži, má-li dvou a víceleté  kategorie.

Soutěžní program musí zahrnovat alespoň jednu skladbu z období baroka nebo 

klasicismu, počet skladeb není omezen a délka programu pro jednotlivé kategorie je 

následující: I. kategorie 2 – 4 minuty, II. kategorie 3 – 6 minut, III. kategorie 4 – 8 

minut. Hra zpaměti je podmínkou. Udělují se 1., 2., 3. cena, Č.U.I.st., Č.U.II.st. a Č.U.

Vítězové soutěže jsou zařazeni na seminář s prof. Ivanem Klánským. Tento 

seminář probíhá v koncertním sále školy, většinou do týdne od uplynutí soutěže. Taktéž 
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jsou vítězové soutěže pozváni na slavnostní koncert v Sále Martinů, na HAMU, který se 

uskutečňuje v dalším školním roce.  

První ročník soutěže proběhl v roce 2012 a přihlásilo se 52 soutěžících. Nelehký 

úkol hodnocení výkonů malých klavíristů má pětičlenná porota, jejíž předsedou je od 

prvního ročníku až do dnešních dnů doc. František Malý, koncertní umělec a pedagog 

HAMU.

Klavírní soutěž „Mladí pianisté na klavíru Steinway“ se úspěšně etablovala mezi 

pražskými hudebními pedagogy a letos (2016) proběhne již její pátý ročník. Zajímavostí 

je i to, že se mnoho soutěžících v průběhu let stalo postupně studenty GMHS v oboru 

klavír. 

5.2.3 PRAGuitarra Clássica

Hudební agentura Tanja Classic s.r.o. a Via Musica ad beatum z.s. ve spolupráci 

s GMHS je pořadatelem další z řady soutěží, které probíhají v prostorách gymnázia na 

Komenského náměstí. Jedná se o celostátní kytarovou soutěž PRAGuiatarra Clássica, 

která vznikla v roce 2010 a je určená pro mladé hudebníky do 16 let. Soutěžící mohou 

být studenti základních uměleckých škol, soukromé výuky, hudebních gymnázií i 

konzervatoří. Soutěž je jednokolová, probíhá ve třech dnech v jarních měsících roku. 

První den se koná slavnostní zahájení a koncert (laureáti soutěže, kytarový orchestr

apod.), další dva dny probíhá soutěž samotná. 

Rozdělení do kategorií je následující: 0. kategorie do 9 let, časový limit 3 – 5 

minut, I. kategorie: soutěžící ve věku 10 – 11 let, časový limit 4 – 7 minut, 

II. kategorie: tříleté rozpětí soutěžících 12 – 14 let, časový limit 7 – 10 minut, III. 

kategorie: soutěžící 15 – 16 let, časový limit 10 – 15 minut. Podmínkou je hra zpaměti, 

dodržení spodní i vrchní hranice časových limitů a v kategoriích I., II., III. zařadit 

skladby alespoň ze dvou rozdílných stylových období. Účinkující hodnotí šestičlenná 

porota, jejímž předsedou byl až do minulého ročníku profesor HAMU, Milan Zelenka, 

v letošním roce převzal toto předsednictví Štěpán Rak z pražské HAMU. Porota uděluje 

I., II., III. ceny a čestná uznání a také několik zvláštních ocenění,  například letos je 

možné získat cenu za nejlepší provedení libovolné skladby F. Sora, F. Carulliho, M. 

Giulianiho a M. Carcassiho. V nejvyšší kategorii je možné získat cenu za nejlepší 



48

provedení libovolné skladby J. K. Mertze (maďarský kytarista a skladatel,                

1806 – 1856), jehož památce je věnován letošní ročník. Absolutní vítěz z minulých 

ročníků se soutěže nezúčastňuje. Koncert vítězů nahrává každoročně Český rozhlas       

3 – Vltava.

5.2.4 Violoncellová soutěž Jana Vychytila

V letošním roce se uskutečnil desátý ročník Violoncellové soutěže Jana 

Vychytila. Iniciátorkou pro vznik této soutěže byla současná propagační referentka 

školy, Blanka Blahová, jejíž dcera tehdy studovala na Gymnáziu Jana Nerudy 

s hudebním zaměřením obor violoncello, kterou chtěla ve studiu povzbudit. Oslovila 

nynějšího zástupce ředitele školy, MgA. Jakuba Waldmanna a společně založili novou 

soutěž. Blanka Blahová se stala organizátorkou a tajemníkem poroty, Jakub Waldmann 

ředitelem soutěže. Soutěž vznikla dva roky po smrti bývalého ředitele školy MgA. Jana 

Vychytila a její název měl připomenout odkaz tohoto vynikajícího pedagoga a 

zakladatele hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy. První ročník soutěže proběhl v roce 

2006 a během let se soutěž rozrostla a získala i  podporu České filharmonie. 

Zajímavostí této soutěže jsou její dvě poroty. Hlavní porota, která je pětičlenná, 

je složená ze zkušených pedagogů a koncertních umělců, studentská porota se skládá ze 

současných studentů a absolventů GMHS. Obě tyto poroty mají svého předsedu. 

V prvním ročníku byl předsedou hlavní poroty Mirko Škampa, od druhého až do 

nynějšího ročníku je předsedou prof. Marek Jerie z Hochschule Luzern – Musik. Poroty, 

které stanovuje ředitel soutěže Jakub Waldmann, vyhlašují samostatná hodnocení. Pro 

hodnotící studenty je to velmi zajímavá zkušenost stát na  „druhé“ straně soutěže a 

porovnat svá hodnocení s hodnoceními hlavní poroty. Poroty udělují 1., 2., 3. ceny a 

čestná uznání. 

Soutěž je určena pro violoncellisty do 17 let a probíhá jednokolově v časových 

limitech podle věkových kategorií, kterých je celkem šest. I. kategorie je pro děti do 9 

let a mladší, rozsah jejich časového limitu je do 5 minut, II. kategorie pro děti ve věku 

10 – 11 let s časovým limitem do 7 minut, III. kategorie pro děti od 11 – 12 let let 

s časovým limitem 3 – 10 minut, IV. kategorie pro soutěžící ve věku 12 – 13 let 

s časovým limitem 5 – 14 minut, V. kategorie pro účinkující ve věku 14 – 15 let 
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v časovém limitu 6 – 16 minut a poslední VI. kategorie pro účinkující ve věku 16 – 17 

s časovým limitem 8 – 18 minut. Povinností soutěžících je zajistit si klavírní doprovod a 

hra zpaměti. Počet skladeb není omezen, po překročení časového limitu dané kategorie 

je účastník diskvalifikován. Každý soutěžící obdrží diplom, absolutní vítěz dostane 

velký dort – medovník, všechny ceny nemusí být vždy uděleny. Soutěž probíhá 

v koncertním sále GMHS, Komenského náměstí 9, Praha 3 pod záštitou Hudební 

společnosti Zdeny Janžurové.

5.2.5 Písňová soutěž Bohuslava Martinů

Památce proslulého českého skladatele Bohuslava Martinů je věnovaná Písňová 

soutěž Bohuslava Martinů, která se koná každoročně v měsíci říjnu a letos proběhne již 

její čtrnáctý ročník. Soutěž vyhlašuje Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy za 

podpory Hudební společnosti Zdeny Janžurové a ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava 

Martinů Polička. Soutěž patří mezi soutěže doporučené MŠMT.

Při vzniku této soutěže stál záměr podpořit zájem o interpretaci českých písní, 

zvláště pak o písňovou tvorbu Bohuslava Martinů. Mladí lidé, kteří se věnují zpěvu, tak 

mohou poměřit své schopnosti v této prestižní soutěži, která si již vydobyla své jméno i 

za hranicemi České republiky, o čemž svědčí účastníci ze Slovenska a Polska. 

Soutěž je určená pro žáky ZUŠ, pro studenty konzervatoří i soukromých 

uměleckých škol a víceletých gymnázií s hudebním zaměřením. Věkový rozptyl 

soutěžících je od 10 do 20 let a je jednou ze soutěží, které „vyplňují mezeru v písňových 

soutěžích pro žáky a studenty v této věkové kategorii, které by odpovídaly svými 

požadavky možnostem  mladých pěvců v daném věku.“12

Soutěž má 3 kategorie a tyto jsou ještě děleny podle věku a pohlaví. První a 

druhá kategorie probíhá jednokolově, třetí kategorie má kola dvě. První kategorií je 

kategorie D – žákyně a žáci ve věku 10 – 12 let. Rozhodující je rozmezí 

narození 1.9. – 31.8. (např. v letošním roce 2016 je do kategorie D zařazen ten, kdo je 

narozen 1.9.2004 – 31.8.2006 včetně). Druhou kategorií je kategorie I. Tato se dále dělí 

na tři samostatné části. Kategorie I.A je určená žákyním ve věku 12 – 14 let, kategorie 

                                               

12
Písňová soutěž B. Martinů. [online]. [cit. 2016-03-02]. Dostupné z: http://pisnovasoutezbm.cz
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I.B žákyním ve věku 14 – 16 let a kategorie I.C žákům ve věku 12 – 16 let. Soutěžící si 

musí připravit program obsahující jednu povinnou píseň Bohuslava Martinů (seznam 

povinných písní se objevuje na webových stránkách soutěže –

www.pisnovasoutezbm.cz), jednu národní píseň a jednu libovolnou píseň. Třetí 

kategorií je kategorie II. a dělí se na čtyři skupiny. Kategorie II.A pro studentky HŠ a 

ZUŠ ve věku 16 – 20 let, kategorie II.B určená studentkám gymnázií s hudebním 

zaměřením a studentkám konzervatoří ve věku 16 – 20 let, kategorii II.C – ZUŠ určená 

studentům HŠ a ZUŠ ve věku 16 – 20 let a nakonec kategorie II.C – K, kam patří 

studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ve věku 16 – 20 let. Tato třetí kategorie je, 

jak jsem již výše uvedla, dvoukolová a repertoár pro ni určený je následující: 1. kolo: 

jedna povinná píseň Bohuslava Martinů, jedna národní píseň, jedna libovolná píseň, 2.

kolo: jedna píseň z období klasicismu, jedna píseň z období romantismu. 

Je nutno říci, že soutěžní repertoár se nesmí skládat z operních či oratorních árií, 

z árií staré hudby, duchovní hudby komponované s varhanním doprovodem ani 

z muzikálových či populárních písní, ale čistě z lidových a umělých písní s klavírním 

doprovodem. 

Ve všech kategoriích se uděluje 1., 2., 3. cena a je také možnost udělit čestná 

uznání. Soutěž má mnoho zvláštních cen, které souvisejí s institucemi, které soutěž 

podporují. 

Jsou to:

Cena Nadace Život umělce

Cena za interpretaci písně Bohuslava Martinů

Cena Společnosti Jarmily Novotné pro nejmladšího oceněného soutěžícího I. kategorie

Cena Beno Blachuta za interpretaci lidové písně pro soutěžící II. kategorie

Cena festivalu Nekonvenční žižkovský podzim za interpretaci písně 20. a 21. století

Cena Karla Hartiga,1. starosty Žižkova, pro oceněné z uměleckých škol sídlících na 

území Prahy 3

Cena Českého rozhlasu pro soutěžící II. kategorie.

Vítězové soutěže  vystupují  na dvou koncertech vítězů – jeden v rámci festivalu 

Nekonvenční žižkovský podzim a druhý v Sále Martinů, HAMU, Praha, který natáčí 

Český rozhlas – Vltava. 

První ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů proběhl v roce 2003, v čele 
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pětičlenné poroty stanulo několik významných umělců a pedagogů, např. v letech    

2005 – 2008 to byla Soňa Červená, komorní pěvkyně a emeritní sólistka významných 

operních divadel v Evropě i v Americe. Od roku 2009 jsou poroty dvě – jedna pro 

jednokolové kategorie D a I., druhá pro dvoukolovou kategorii II. 

Duší soutěže je předseda organizačního výboru, Jiří Mrázek, který je pedagogem 

na GMHS. 

Čtrnáctiletá tradice Písňové soutěže Bohuslava Martinů dokazuje její kvality a 

oblíbenost mezi odbornou veřejností a je dalším důkazem vysoké úrovně hudebního

dění na GMHS.
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6 Život na GMHS

Všudypřítomným znakem tohoto gymnázia je hudba. Ozývá se ze všech stran 

v jakoukoliv denní, odpolední či večerní hodinu.  

Možnosti školy jsou veliké, studenti budovu mohou využívat ke cvičení na svůj 

nástroj, ke společnému setkávání, mohou zde najít klidné místo k učení, po dlouhém 

sezení v lavici a namáhavém cvičení na nástroj si mohou jít zaplavat do plaveckého 

bazénu a ještě zajít na koncert kamarádů. V pracovním týdnu je do školy možné přijít 

už o šesté hodině ranní a opustit ji v deset večer. V dopoledních hodinách se ve škole 

vyskytují především studenti gymnázia, odpoledne se k nim ještě přidávají žáci 

Hudební školy hl. m. Prahy a jejich rodiče. Během večera probíhají koncerty a pilní 

studenti zůstávají do desíti do večera cvičit. O víkendech se doba provozu liší. Škola je 

otevřena od desíti ráno do osmi večer. Mnoho studentů a profesorů třídy a sály v tyto 

dny využívá, proto škola „nespí“ ani o víkendech.

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že studovat na této škole není jednoduché a člověk 

musí studiu věnovat spoustu času. Jelikož vyučovací rozvrhy jsou dlouhé, je náročné po 

celodenní výuce cvičit na hudební nástroj, učit se do všeobecných předmětů a plnit 

domácí úkoly. Profesorský sbor všeobecných předmětů se skládá z chápavých 

pedagogů, kteří si tuto situaci uvědomují a snaží se vycházet studentům vstříc, 

především těm, kteří často vystupují na koncertech a účastní se hudebních soutěží. 

Nároky na studenty jsou vysoké. Vykazovat vynikající výsledky ve všeobecných 

předmětech, výkony v hudebním světě a mít plnou docházku ve škole se podaří jen 

některým.

Kromě koncertů škola pořádá několik mimoškolních akcí. Pro primány je určen 

adaptační kurz v Mozolově, který probíhá v září. Dále je možné zúčastnit se tří 

lyžařských zájezdů: jeden společný s Gymnáziem Jana Nerudy – Hellichova, jeden pro 

kvinty, oba tyto dva lyžařské zájezdy se konají v zahraničí. Třetí lyžařský zájezd do 

tuzemských Čenkovic je určen terciím. V létě škola nabízí vodácký kurz pro ročníky od 

sexty výše a v průběhu roku poznávací zájezd do některé evropské země, v minulých 

letech to byly například Francie, Itálie či Nizozemí. Od roku 2008 se Symfonický 

orchestr GMHS účastní festivalu Emirates International Peace Music Festival, který se 

koná ve Spojených Arabských Emirátech v Dubaji. Důvodem pro volbu této země je
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kontakt s ředitelem The National Conservatory Dubaj, Riadem Kudsim13, který v Praze 

studoval hru na housle a oceňuje kvalitu českého hudebního školství a velmi usiloval o 

spolupráci s hudebním gymnáziem. V rámci hudebního festivalu ve spolupráci 

s dubajskou konzervatoří studenti GMHS odehráli vždy několik koncertů s velkým

úspěchem. Tohoto exotického zájezdu se studenti velice rádi účastnili i přes jeho velkou 

náročnost. Letos se kvůli politické situaci na Blízkém východě tato akce nekoná. 

Výměnný pobyt existuje třetím rokem jeden, a to konkrétně s hudebním gymnáziem 

(Musikgymnasium) v Linci, Rakousko. Studenti jsou ubytováni v rodinách a orchestry 

obou škol vystupují společně na několika koncertech.  

V průběhu roku škola pořádá i několik sportovních klání, například turnaj 

v badmintonu,  stolním tenise, plavecké závody a jiné.

Přátelskou atmosféru může veřejnost také nasát během akcí pořádaných v atriu 

školy. Hned na počátku roku se zde koná tzv. vítání primánů. Po maturitě oktáv zde 

probíhá předávání maturitního vysvědčení. Tato událost má vždy vtipnou dramaturgii, 

kterou připravuje vedení školy, a součástí je samozřejmě hudební produkce. Konec 

školního roku uzavírá Zahradní slavnost, kterou mají na starost především maturitní 

ročníky. Každý rok si oktávy zvolí téma a v jeho duchu se celá slavnost nese. Sejdou se 

na ní nejen studenti a profesoři, ale i další přátelé a příznivci školy, včetně bývalých 

studentů. Plné atrium školy je krásně vyzdobené a celé odpoledne probíhá program 

složený z hudební produkce školního bigbandu, volby sympaťáka, miss a 

nejoblíbenějšího profesora školy. Pro všechny přítomné je zdarma připraveno bohaté 

občerstvení. 

Tímto škola uzavírá celý školní rok a ubírá se k dvouměsíčnímu zdánlivému 

odpočinku. I přes prázdninové měsíce v ní funguje každodenní provoz a její prostory 

jsou využívány pro výuku, cvičení na nástroje i mistrovské kurzy. Z výčtů všech akcí na 

škole je zřejmé, že aktivita školy je nadprůměrná.

                                               

13
absolvent hry na housle na Pražské konzervatoři a AMU v Praze, v současné době ředitel The National 

Conservatory Dubaj
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7 Výzkumná část 

Výzkumná část bakalářské práce se zabývá názory současných studentů na 

specifický typ studia, který probíhá na GMHS. Tento výzkum jsem provedla pomocí 

speciálně pro tento účel sestaveného dotazníku. Dotazník byl rozšířen mezi studenty 

několika vybraných tříd gymnázia.

Konkrétně se výzkumná část bakalářské práce zabývá typologií studentů, jejich 

spokojeností na škole a jejich dalším studijním směřováním. Na základě výsledků 

dotazníků jsem ověřila své uvedené hypotézy. Informace získané ze zpracování 

dotazníků mají výpovědní hodnotu a mohou být použity při dalším zkoumání dané 

problematiky. Vzor dotazníku je součástí příloh.

7.1 Cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak studenti hodnotí konkrétní přínosy studia na 

GMHS, jejich názor na vyhlídky dalšího uplatnění v profesním životě a nalézt 

souvislosti mezi těmito okruhy. 

7.2 Struktura dotazníku

Dotazník obsahuje celkem 19 otázek, velká většina z nich jsou uzavřené, až na tři 

výjimky, které vyžadují obvykle jednoslovnou odpověď.

Identifikační část zjišťuje, ve kterém ročníku respondent studuje a jaký je jeho 

hlavní obor. Další otázky se týkají období před nástupem na gymnázium ( jak se o škole 

dozvěděli, zda navštěvovali přípravný kurz, zda pochází z hudební rodiny, zda se kvůli 

této škole přestěhovali do Prahy). Střední část  se věnuje spokojenosti studentů na škole,  

jejich další perspektivě, přínosu klavírního praktika a času věnovanému cvičení na 

hudební nástroj. V závěru dotazníku studenti revidují své rozhodnutí nastoupit na 

GMHS, sdělují svůj názor na to, zda by školu doporučili i člověku, který ví, že se 

nechce živit hudbou, a v poslední otázce hodnotí na stupnici od jedné do pěti několik 

vybraných aspektů týkajících se školního provozu.
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7.3 Hypotézy

Vzhledem k tomu, že studenti GMHS mají vysoký počet vyučovacích hodin a 

často jejich výuka končí ve večerních hodinách, je možné se domnívat, že:

„ Studenti GMHS nemají čas věnovat se jiným zájmům než hudbě.“

Jelikož jsou na GMHS ve studijních plánech obsaženy všechny předměty, které 

se vyučují na běžných gymnáziích, lze očekávat, že:

„Studenti GMHS se domnívají, že mohou po maturitě pokračovat ve studiu na jakékoliv 

vysoké škole.“

Jelikož je GMHS hudební gymnázium, je možné stanovit následující hypotézy:

„ Většina studentů GMHS se chce živit hudbou.“

„ Většina studentů pochází z hudební rodiny.“

Protože je součástí přijímací zkoušky i test z hudební teorie, je možné se 

domnívat, že:

„ Většina studentů v rámci přípravy k přijímací zkoušce na GMHS navštěvuje přípravný 

kurz hudební teorie.“

Při návštěvě GMHS je cítit ve škole přátelská atmosféra, lze z toho vyvodit, že:

„Přesto, že jsou na studenty kladeny vysoké nároky, na škole se cítí spokojeně.“

7.4 Sběr a následná analýza dat

Dotazník byl rozdán do šesti tříd – přesněji do primy B, kvarty B, sexty A, sexty 

B, oktávy A a oktávy B.

Kvůli rozmanitosti názorů jsem vybrala studenty různých věkových kategorií, 

jakož také studenty stejné věkové kategorie, ale rozdílného zaměření (speciální 

hudební/všeobecná hudební třída). Abych měla zajištěné vetší množství vyplněných 

dotazníku a díky tomu pak objektivnější výsledky, dala jsem přednost této formě šíření 

svého dotazníku před elektronickou variantou, kdy se počítá s nízkou návratností 

odpovědí. Dotazník vyplnilo 90 studentů.
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7.5 Výsledky šetření

Charakteristika respondentů (graf č. 1): 

dotazník vyplnili studenti ze sedmi různých 

tříd. Z hlediska věku sahal vzorek 

respondentů od těch nejmladších (11 a více 

let)  až po ty nejstarší dospělé studenty v 

maturitním ročníku. V prvním grafu vidíme, 

které třídy se výzkumné části zúčastnily a 

kolik studentů se v každé třídě konkrétně 

nacházelo. Největší zastoupení měli studenti 

z primy B (celkem 20 %), po nich 

následovala sexta B (18 %), podobně 

tomu bylo u dalších tří tříd – kvinta  B

(17 %), kvarta B (14 %) a v sextě A (13 

%). Nejméně studentů se nacházelo v 

nejvyšších ročnících, v oktávě B (11%) a 

v oktávě A (7%).

Skladba jednotlivých nástrojů

(graf č. 2) byla velice pestrá. Hlavní 

hudební obory devadesáti studentů, kteří 

vyplnili dotazník, byly obsaženy skoro 

všechny v rámci toho, co škola nabízí ke 

studiu, až na tři výjimky – viola, varhany 

a cembalo. Tři nejfrekventovanější 

hudební obory vybraných tříd jsou 

klavír, zpěv a hra na housle. Naopak 

nejmenší zastoupení (pouhé 1 %) měly 

tyto nástroje – harfa, saxofon a tuba.
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Výsledky třetí otázky dotazníku byly v dnešní internetové době pro mě velmi 

překvapivé. Respondenti sdělovali, jak se o své škole dozvěděli. Předpokládala jsem, že 

velká většina dotazovaných se dozvěděla o GMHS pomocí internetu. U výsledného 

šetření tomu bylo přesně naopak. Největší počet studentů (31) odpovědělo, že byli před 

nástupem na GMHS žáky Hudební školy hl. m. Prahy, dále následovala odpověď 

„prostřednictvím známých“ zastoupená 28 studenty, po ní 20 studentů zaškrtlo možnost, 

že mu o GMHS řekl(a) jeho/její učitel(ka) v ZUŠ, 5 studentů zvolilo možnost „jiné“ a 

nejméně zastoupené s počtem tří studentů byly poslední dvě varianty – „prostřednictvím 

internetu“ a „nevím“.

Jako velmi účinné a prospěšné se ukázalo navštěvovat přípravný kurz hudební 

teorie k přijímací zkoušce na GMHS. Velká většina studentů (79) tento kurz 

absolvovala, pouhých (19) odpovědělo, že ne.

Přestoupit z jedné školy na druhou je celkem běžné, tato možnost existuje i na 

tomto hudebním gymnáziu (já jsem toho také příkladem) a z dotazovaných respondentů 

ji využilo 7 studentů, kteří po úspěšné přestupové zkoušce nastoupili do některého 

z vyšších ročníků GMHS.

Odpovědi na další otázku – „změnil(a) jsi během studia svůj hlavní obor, a 

pokud ano, stručně uveď důvod“ – byly pro mne velmi zajímavé, jelikož by mnoho lidí 

nevěřilo, že je možné být přijat v primě na jeden nástroj a během studia se mu přestat 

věnovat a nakonec absolvovat s jiným. Z devadesáti respondentů tuto možnost využilo 

7 studentů. Jako důvody uvedli následující, cituji:

„Indispozice ze zpěvu – nedomykavé hasivky.“

„Požadovali těžší nástroj – hrál jsem na zobcovou flétnu.“ – tento důvod byl uveden 

vícekrát.

„Nerozuměla jsem si s dosavadním nástrojem.“

„Tuba je lepší než trombón (více kšeftů).“

„Více mě baví saxofon, dříve jsem hrála na zobcovou a příčnou flétnu.“

Kvůli možnosti studovat na této škole se do Prahy přestěhovalo z různých koutů 

České republiky celkem 8 dotazovaných.

Poslední otázka z první (identifikační) části dotazníku, zda studenti pocházejí

z hudebních rodin, byla zodpovězena následovně : 39 x ano, 47 x ne, 4 x nevím.
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Velmi frekventovaná a oblíbená otázka pokládaná studentům GMHS je, zda se 

po skončení studií chtějí živit hudbou – ať už sólovou hrou, hrou v orchestru, nebo 

vyučováním. Na tuto otázku v mém dotazníku zodpovědělo 42 respondentů záporně a 

22 kladně. Tato otázka může být na osmiletém gymnáziu předčasná, hlavně pro 

studenty nižšího stupně gymnázia, nepřekvapuje tedy, že zbylých 26 oslovených 

studentů zvolilo variantu „nevím“.

Z hlediska výsledků hodnocení spokojenosti ve škole v následujícím grafu, 

můžeme s jistotou říct, že velká většina dotazovaných studentů je ve škole spokojená, 

25 z nich dokonce nadprůměrně spokojená. Naopak velmi nespokojený(á) byl pouze 1.

GMHS jakožto gymnázium má stejné vyučovací předměty jako jiná všeobecná 

gymnázia, většina dotazovaných studentů zodpověděla, že ví, že se nechtějí živit 

hudbou. Předpokládá se tedy, že budou pokračovat ve studiu na nehudebních vysokých 

školách. 56 studentů se domnívá, že je po maturitě na GMHS možné přihlásit se na 

jakoukoliv vysokou školu, 13 studentů je přesvědčeno o tom, že po vystudování GMHS 

nebudou mít dostatečné znalosti k tomu, aby mohli studovat jiný obor a 21 studentů 

odpovědělo „nevím“.

Jako studentku klavíru a budoucí učitelku klavíru mě velmi zajímalo, jak 

studenti jiných oborů hodnotí přínos klavírního praktika, které mají povinně od třetího 

ročníku (zpěváci od prvního). Známkovali tento předmět čtyřmi stupni: velmi dobrý, 

25

42

19

3 1

Hodnocení	spokojenosti	ve	škole
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dobrý, uspokojivý, neuspokojivý. 22 studentů ohodnotilo přínos klavírního praktika 

jako velmi dobrý, 22 jako dobrý, 11 jako uspokojivý a zbylých 10 studentů vnímá tento 

předmět jako neuspokojivý. Je nutné brát v úvahu, že studenti primy a klavíristi na tuto 

otázku nemohli odpovědět, proto je celkový počet respondentů u této otázky menší.

Ve třinácte otázce odpovídali studenti na otázku, zda mají čas věnovat se i jiným 

zájmům, než je hudba. Nejvíce studentů (37) zvolilo možnost „ano, s obtížemi“. 

Následovaly odpovědi „ano“ (27 studentů), „zřídka kdy“ (20 studentů) a nejméně 

studentů (6) se domnívá, že čas nemá.

Během studia na této škole v ní tráví studenti většinu dne a nemají proto mnoho 

času na cvičení na hudební nástroj. 46 studentů věnuje týdně svému nástroji 0 – 7 

hodin, 37 studentů cvičí 7 – 14 hodin, pouze 7 studentů zvolilo možnost „14 – 21 

hodin“ a poslední variantu „21 hodin a více“ nezakroužkoval nikdo.

Patnáctá otázka se zabývala myšlenkou, zda by se studenti po dosavadních 

zkušenostech, které během prozatímního studia získali, na ni přihlásili znovu. 54 

respondentů odpovědělo kladně, 10  záporně a zbylých 26 zvolilo možnost „nevím“.

Ti, kteří se  během studia rozhodnou, že se určitě chtějí živit hudbou, občas 

zvažují možnost přestoupit na konzervatoř, kde existuje více časového prostoru k tomu, 

věnovat se cvičení na nástroj a hudebním předmětům celkově. O této variantě uvažuje 

15 z dotazovaných studentů, 63 studentů určitě školu změnit nechce a 12 respondentů 

zatím neví.

Ne každý z oslovených respondentů by doporučil studovat na GMHS člověku, 

který už od počátku ví, že se nechce živit hudbou. Těch, kteří by nedoporučili bylo 33,

stejný počet by studium doporučovalo i za těchto předpokladů a 24 studentů neví.

Předposlední otázka se týkala dalšího pokračování ve studiu s hudebním 

zaměřením. Studenti, kteří odpověděli, že chtějí pokračovat ve studiu hudby (28), měli 

možnost také vybrat ze seznamu konkrétní školu. Pouze 15 z těchto 28 studentů zvolilo 

některou z nabízených škol, a to v následujícím zastoupení: HAMU (9), Pražská 

konzervatoř (2), Konzervatoř Jaroslava Ježka (3), Jiné (1). Největší počet studentů (41)

odpovědělo, že v hudebním studiu pokračovat nechtějí a 21 zatím neví.

Na konci dotazníku měli studenti ohodnotit na stupnici od jedné do pěti            

(1 – nejlepší, 5 – nejhorší) pět aspektů týkajících se školního provozu. Z jednotlivých 

známek jsem udělala pomocí aritmetického průměru jednu výslednou, zaokrouhlenou 
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na jedno desetinné místo. Z výsledků vyplývá, že je škola dobře hodnocená v oblasti 

hudební výuky a z hlediska atmosféry panující na škole. Celkové hodnocení studentů je 

zobrazeno v následující tabulce:

Vybavení školy 2

Výuka všeobecných předmětů 2,4

Výuka hudebních předmětů 1,7

Atmosféra ve škole 1,7

Nabídka mimoškolních aktivit 3

7.5.1 Verifikace hypotéz

Celkem jsem si stanovila šest hypotéz. Díky získaným výsledkům ověřím, zda 

jsou pravdivé či nikoliv.

První hypotézu „Studenti GMHS nemají čas věnovat se i jiným zájmům než 

hudbě“, měla potvrdit či vyvrátit otázka číslo třináct „Máš čas věnovat se i jiným 

zájmům, než je hudba?“. Díky výsledkům víme, že tato hypotéza byla mylná. 

Nadpoloviční většina respondentů na tuto otázku zodpověděla, že mají čas, nebo také, 

že mají s obtížemi čas věnovat se i jiným zájmům, než je hudba.

K ověření hypotézy, která zní „Studenti GMHS se domnívají, že mohou po 

maturitě pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole.“, sloužila otázka číslo 

jedenáct: „Myslíš si, že je možné se z tohoto typu gymnázia dostat na jakoukoliv 

vysokou školu?“. Nadpoloviční většina odpověděla, že ano. Druhou hypotézu můžeme 

brát jako potvrzenou.

Domněnka „Většina studentů GMHS se chce živit hudbou“, měla být potvrzena 

otázkou číslo devět „Chceš se hudbě věnovat profesionálně?“. Z devadesáti studentů 

pouze 22 odpovědělo „ano“, hypotéza se nepotvrdila.

Další hypotéza „Většina studentů pochází z hudební rodiny.“, měla být ověřena či 

vyvrácena otázku číslo osm „Pocházíš z hudební rodiny?“ Studenti měli opět možnost 
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vybírat ze tří možností – ano, ne, nevím. Nadpoloviční většina označila odpověď ne, 

tudíž hypotéza nebyla potvrzena.

Pátou domněnku tj. „ Většina studentů v rámci přípravy k přijímací zkoušce na 

GMHS navštěvuje přípravný kurz hudební teorie.“, měla ověřit otázka číslo čtyři 

„Navštěvoval(a) jsi před přijímací zkouškou přípravný kurz hudební teorie, který nabízí 

tato škola?“. Hypotézu můžeme označit za potvrzenou, jelikož 71 studentů z 90 

odpovědělo, že kurz navštěvovali. 

Poslední hypotézu „Přesto, že jsou na studenty kladeny vysoké nároky, na škole se cítí 

spokojeně.“, měla ověřit otázka číslo deset „Jak se cítíš na této škole?“. Nadpoloviční 

většina odpověděla, že je ve škole spokojená ( 25 x velmi spokojený(á), 42 x 

spokojený(á). Hypotézu lze tedy považovat za potvrzenou.

Z mých šesti hypotéz se potvrdily tři z nich („Studenti GMHS se domnívají, že 

mohou po maturitě pokračovat ve studiu na jakékoliv vysoké škole.“, „Většina studentů 

v rámci přípravy k přijímací zkoušce na GMHS navštěvuje přípravný kurz hudební 

teorie“, „Přesto, že jsou na studenty kladeny vysoké nároky, na škole se cítí 

spokojeně.“).  Zbývající tři („Studenti GMHS nemají čas věnovat se i jiným zájmům 

než hudbě“, „Většina studentů GMHS se chce živit hudbou“, „Většina studentů pochází 

z hudební rodiny.“) byly mylné.

7.6 Shrnutí výzkumu a  vyplývající závěry

Vyhodnocení výzkumu bylo pro mne velmi zajímavé. Získané informace mohou 

být přínosné pro potenciální zájemce o studium na této škole i pro zbytek veřejnosti. 

Mohou si díky nim udělat obraz o škole a spokojeností studentů na ní. Jakožto bývalá 

studentka mám vlastní zkušenost s atmosférou, která ve škole panuje a výsledky 

dotazníku tuto moji zkušenost potvrdily. Velká většina studentů je se školou velmi 

spokojená a studují na ní s radostí, přestože svoji profesní budoucnost nevidí 

v hudebním oboru. Z výsledků dotazníku mě překvapil poměrně nízký týdenní počet 

hodin cvičení na nástroj. Lze z toho vyvodit, že je tato škola vhodná nejen pro budoucí 

profesionální hudebníky, ale i pro ostatní studenty, pro které je hudba v životě důležitá, 

ale profesně se plánují věnovat něčemu jinému. Škola potvrdila svoji výjimečnost a 

kvalitu také tím, že necelá desetina dotazovaných se kvůli studiu přistěhovala do Prahy. 
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Rozšířenou domněnku, že studenti nemají čas věnovat se jiným zálibám než je hudba, 

dotazník vyvrátil, jelikož více než polovina respondentů zodpověděla, že má i jiné 

zájmy a věnuje jim svůj čas. 

Škola zaplňuje mezeru v nabídce českého středoškolského vzdělávání. Její 

výjimečný studijní program umožňuje získat absolventům všeobecné gymnaziální a 

hudební vzdělání. Je přínosná pro všechny typy uchazečů. Budoucí hudebníci získají 

širší vzdělání než konzervatoristé, mají díky tomu větší rozhled i více mimooborových 

znalostí a možnost v budoucnosti z jakéhokoliv důvodu změnit své profesní směřování. 

Tyto klady mohou zčásti vyvážit nedostatek volného času, který by mohli jako 

konzervatoristé využít k vyššímu dennímu počtu hodin cvičení na nástroj. Naopak pro 

ty, kteří se hudbě profesionálně věnovat nebudou, nabízí GMHS možnost prožít důležité 

období dospívání v mimořádném hudebním a kulturním prostředí, pohybovat se mezi 

zajímavými osobnostmi a setkávat se se špičkovými hudebníky, proniknout do jazyka

vážné hudby, navštěvovat kvalitní hudební koncerty a v první řadě získat dovednost 

umění hry na nástroj. Neocenitelným plusem je také to, že všichni studenti do jednoho 

mají společný zájem, který je spojuje – hra na nástroj a láska k hudbě. Časová náročnost 

studia taktéž studenty učí ukázněnosti a nutí je si lépe organizovat čas. Vzhledem 

k tomu, že je ve třídách velmi nízký počet studentů oproti běžným středním školám, 

panuje na škole rodinná atmosféra, zdravé a kultivované prostředí, které zmenšuje 

rizikové chování dospívajících, jako je například šikana a zneužívání návykových látek.

Studenti si ke škole vytvoří hluboký vztah a mnoho z nich se vrací i po jejím 

absolvování, navštěvují své bývalé profesory a zúčastňují se veřejných akcí školy. 
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Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit veřejnost s existencí Gymnázia a 

Hudební školy hl. m. Prahy a podat ucelené informace o fungování této školy. Nejprve 

jsem seznámila čtenáře s historií školy, zmínila jsem všechny instituce, které jí 

předcházely a popsala podrobně osamostatnění školy. Při hledání informací 

k vypracování této části práce jsem kromě písemných pramenů využila i osobních 

setkání s ředitelem a zástupcem ředitele GMHS a získala tak cenná svědectví přímých 

účastníků osamostatnění školy. Dále jsem se zabývala budovou gymnázia a jeho 

materiálním vybavením, detailně jsem popsala všechny akce pořádané školou a využila 

i vlastních zkušeností k vykreslení života na GMHS. Velkou pozornost jsem věnovala 

samotnému studiu na této škole. Považovala jsem za důležité nejen strukturovat veškeré 

informace o studiu od přijímacího řízení po vyučovací předměty a hodinové dotace, ale  

pro případné zájemce porovnat tento způsob studia s všeobecným pražským 

gymnáziem. Neméně důležitou částí mé práce je výzkumná část, pomocí které jsem 

získala zpětnou vazbu od současných studentů. Potvrdila se mi má představa, že jsou 

studenti přes značné nároky, které tento typ studia přináší na této škole spokojeni.  

Škola je vhodná pro všechny ty, kteří mají rádi hudbu a ještě nejsou zcela rozhodnuti

zda se jí budou profesionálně věnovat. Doufám, že všechny informace, které se mi 

podařilo shromáždit mohou být prospěšné nejen pro budoucí uchazeče a jejich rodiny, 

ale i pro hudební pedagogy, kteří mohou tuto školu nabídnout jako alternativu svým 

žákům, kteří jeví o hudbu hlubší zájem. Zároveň budu ráda, když se má práce stane 

podnětem pro širší hudební veřejnost k návštěvě některého z koncertů, nebo dalších akcí

školy, což může přispět k lepší informovanosti o tomto mimořádném projektu.
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Přílohy

Příloha I. – dotazník

Milá studentko, milý studente GMHS,

jmenuji se Andrea Böhmová a před lety jsem byla jednou z vás. V současné době 

studuji třetí ročník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a jako téma své 

bakalářské práce jsem si vybrala vaše/naše gymnázium. 

Víme, že tato škola je specifická a bude proto pro ostatní zajímavé dozvědět se o ní co 

nejvíce. Považuji za důležité, aby součástí mé práce byly informace a názory od         

vás – studentů. K tomu byste mi velice pomohli vyplněním následujícího dotazníku. 

Chci vás ujistit, že dotazník bude použit pouze k potřebám mé bakalářské práce, 

výsledky dotazníku budou její součástí a dotazník bude spolehlivě anonymní. Nebojte 

se tedy odpovídat zcela upřímně a pravdivě. 

Děkuji vám za spolupráci!
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DOTAZNÍK:

1. Ve kterém ročníku GMHS studuješ?

o Prima

o Sekunda

o Tercie

o Kvarta

o Kvinta A

o Kvinta B

o Sexta A

o Sexta B

o Septima A

o Septima B

o Oktáva A

o Oktáva B

2. Jaký je tvůj hlavní obor studia na této škole? (napiš slovně)

3. Odkud ses dozvěděl/a o této škole?

o Byl(a) jsem žákem Hudební školy hl.  m. Prahy

o Řekl(a) mi o ní můj učitel(ka) na ZUŠ

o Na internetu

o Od známých

o Nevím

o Jiné:
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4. Navštěvoval(a) jsi před přijímací zkouškou přípravný kurz hudební teorie, který 

nabízí tato škola?

o Ano

o Ne

5. Jsi na této škole od primy ? (pokud ne, napiš, od kterého ročníku)

o Ano

o Ne, nastoupil(a) jsem v  ________________ ročníku.

6. Změnil(a) jsi během studia svůj hlavní obor? Pokud ano, stručně uveď důvod:

o Ano, důvod:

o Ne

      7.   Přistěhoval(a) ses kvůli této škole do Prahy?

o Ano

o Ne

8. Pocházíš z hudební rodiny?

o Ano

o Ne

o Nevím
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9. Chceš se hudbě věnovat profesionálně?

o Ano

o Ne

o Nevím

10.   Jak se cítíš na této škole?

o Velmi spokojený(á)

o Spokojený(á)

o Neutrálně

o Nespokojený(á)

o Velmi nespokojený(á)

11.   Myslíš si, že je možné se z tohoto typu gymnázia dostat na jakoukoliv vysokou 

školu?

o Ano

o Ne

o Nevím

12.   Otázka pro ty, kteří již mají klavírní praktikum:

Jak hodnotíš přínos tohoto předmětu?

o Velmi dobrý
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o Dobrý

o Uspokojivý

o Neuspokojivý

13.   Máš čas věnovat se i jiným zájmům, než je hudba?

o Ano

o Ano, s obtížemi

o Zřídka kdy

o Nemám

14.   Kolik času TÝDNĚ průměrně věnuješ cvičení?

o 0 – 7 hodin

o 7 – 14 hodin

o 14 – 21 hodin

o 21 hodin a více

15.   Po dosavadních zkušenostech s touto školou, přihlásil(a) by ses na ni znovu?

o Ano

o Ne

o Nevím

16.   Uvažuješ o tom, že bys během studia na GMHS přestoupil(a) na konzervatoř?

o Ano

o Ne
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o Nevím

17.   Doporučil(a) bys tuto školu člověku, který ví, že se nechce živit hudbou?

o Ano

o Ne

o Nevím

18.   Chceš po maturitě pokračovat ve studiu s hudebním zaměřením? Pokud ano, 

zakroužkuj kde.

o Ano : HAMU, JAMU, Pražská konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, 

jiné

o Ne

o Nevím

19.   Ohodnoť na stupnici od jedné do pěti (1- nejlepší, 5-nejhorší)

o Vybavení školy:   1 – 2 – 3 – 4 – 5

o Výuka všeobecných předmětů:   1 – 2 – 3 – 4 - 5

o Výuka hudebních předmětů:   1 – 2 – 3 – 4 - 5

o Atmosféra ve škole:   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

o Nabídka mimoškolních aktivit:   1 – 2 – 3 – 4 - 5
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Příloha II. – fotografie budovy školy
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Příloha III. – fotografie atria školy
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Příloha IV. – fotografie koncertního sálu
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Příloha V. – fotografie komorního sálu
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Příloha VI. – fotografie plaveckého bazénu
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Příloha VII. – fotografie interiéru školy
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