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(zadána 28. 11. 2014) 

 
Anketní lístky vyplnilo 110 žáků ze všech tříd gymnázia a prvního ročníku Euroškoly 

Praha.  Anketa byla rozdělena na 2 oblasti – právě ukončenou projektovou výuku a výuku na 
škole obecně (včetně vybavení). V části projektová výuka se žáci vyjadřovali ke spokojenosti 
s letošním projektem, hodnotili jiné projekty, vyzvedli podstatné informace, které se 
dozvěděli a navrhovali téma na příští školní rok.  V oblasti výuky a vybavení zmiňovali, jak 
jim vyhovuje či nevyhovuje ta která výuka (předmět, vyučující) a vyjádřili se k tomu, co jim 
případně ve škole chybí. 

 
Drtivá většina studentů se k výsledkům projektové výuky vyjádřila kladně – 

projektovka se líbila, se svým projektem byli většinou spokojeni, práce je bavila: „dopadlo to 
nad očekávání dobře“, „povedlo se nám to“, „vše šlo, jak mělo, a bavilo mě to“, „každý se 
zapojil“, „bylo to lepší, než jsem čekala“, „neztrapnili jsme se“, „byla to zajímavá zkušenost“, 
„pracovali jsme na to sami“ Někdo jen zakroužkoval „jsem spokojen“ a nic víc nedodal. 
Celkem bylo zaznamenáno celkem 6 výhrad k projektové výuce, z toho 2x se objevil postesk, 
že mohlo být více aktivit, 2x se studentům nelíbilo, že byli jen ve škole, jednou, že se vše 
nestihlo a 1x, že to byla to nuda. Odpovědi na první anketní otázku lze tedy uzavřít tím, že 
z písemných i ústních reakcí je vidět, že velká většina studentů byla s projektovou výukou 
spokojena a má smysl projekty dělat, i když jsou organizačně i finančně náročnější než běžná 
výuka. 

  
Který jiný projekt se ti zdál zajímavý? Odpovědi musíme brát s rezervou, protože 

představu o jiných projektech bylo možné si vytvořit z prezentace, případně z diskuse v aule 
po projektech. A všichni víme, že prezentace může být líbivější než samotná práce na 
projektu, ale statistika vypadá takto: 27x Znovu 89, 25x Protestsongy, 17x Fyzika a magie, 
17x 25 let v biologii, 13x Proměny v módě, tisku, filmu a bydlení, 11x Změny ve společnosti 
od Sametové revoluce. Obecně lze říci, že každý projekt si našel své fanoušky. 
 

A co nejvíce zaujalo na projektech či při prezentacích? Samozřejmě video z vlastních 
řad, živá hudba, beseda s Václavem Klausem, pochod s transparenty, pokusy, modifikované 
rostliny (zejména modré jahody či fosforeskující králík) a transplantace. Líbily se vonné 
svíčky, lebka a to, že dveře od trezoru váží 8 tun. Mnohé pobavila módní přehlídka a nikoho 
nepřekvapí, že zaujal také oheň v aule. 
 

Pro příští rok máme tyto návrhy: K čemu spěje náš svět? Život. Něco z divadla. 
Technologie ve světě. Náboženská problematika – islám a křesťanství. Vzpomínky na 2. 
Světovou. Jídlo. Budoucnost. Středověk. Za zdraví se musí platit. Sport. Hudba. Zdravá výživa. 
Česká příroda. Moderní doba. Globální problémy. Rusko – velmoc? Mezinárodní vztahy. 
Půjčky a zadlužování. Pražská literární kavárna. Základy podnikání. Svět za 100 let. Jiné státy 
a kultury. Cestování. Zvířata. 4 dny křížem krážem zemí. Nechejme se překvapit, co z toho se 
objeví jako ústřední téma projektové výuky 2015/16. 
 



Kvalita výuky na Trojském gymnáziu je ke spokojenosti vedení školy i učitelů 
hodnocena poměrně vstřícně. Pozitivně je hodnocena především matematika, dějepis, 
biologie, český jazyk, chemie, tělocvik a hudební výchova. Důvody obliby jsou nejrůznější: 
z obecných důvodů se objevuje argument „učitelé jsou na nás hodní a baví mě to“, „je to tu 
fajn“, „jsem spokojen/á“, z konkrétních se opakuje hodnocení, že výuka je kvalitní a 
přehledná, výklad zajímavý, zajímavé informace, dobré podklady, „děláme pokusy 
v laboratoři“, „je to zábavné“. Pěkně se čte věta: „Je to tu super, máme ty nejlepší učitele“. 
Podobná věta se objevila u studentů TG i EŠ.  Zaznamenali jsme i podněty opačné, a třebaže 
jich není mnoho, vedení školy se jimi bude zabývat, mluvit s učiteli a hospitovat v hodinách.  
Kriticky se k výuce některých předmětů vyslovilo 30 studentů, u 3 učitelů je to tak, že jejich 
výuku 5 studentů vyzdvihne a jiným 5 nevyhovuje. Z obecných výhrad je málo využívaná 
technika IT a interaktivní tabule, častěji bychom měli organizovat besedy a přednášky 
s odborníky a lépe foukat míče pro sportovní hry. A s tím se dá něco dělat. 
 

Výhrady k vybavení se objevily sporadicky, většinou jsou studenti spokojeni, ale 
kdyby to šlo, tak by chtěli bazén, posilovnu a golfové hřiště. Někteří studenti mají i 
splnitelnější přání: zrychlit připojení na Wi-Fi (převážně žáci O1 A) a funkčnost počítačů, lepší 
WC v přízemí, větší třídu (4a), fungující knihovnu, zdravější svačiny v jídelně. Mnohým ve 
škole chybí místnost pro volný čas s fotbálkem, stolem pro ping-pong a jinými hrami, 
pohovka, gauč, prostě možnost pohodlného sezení. Studenti by ocenili, kdyby měli 
k dispozici mikrovlnou troubu. Ojediněle se objevují připomínky k lavicím a židlím (že jsou 
poškrábané), nedostatku květin ve třídách, tabulí „na křídu“, barvě stěn, chybějící lednici a 
absenci automatu s jídlem. 
 

Jaký vyvodit závěr? Jsme rádi, že téměř všichni studenti anketní lístek vyplnili a 
snažili se vyjádřit svůj názor. Doufáme, že tak učinili proto, že ví, že jejich názory, náměty, 
pochvalnými slovy i kritikou se bude vedení školy zabývat a že to tedy není zbytečná práce. 
Těší nás, že většina studentů je spokojená s výukou, ať projektovou či standardní, 
s přístupem učitelů i školou jako takovou. Těm méně spokojeným vzkazujeme: je dobře, když 
nám dáte o své nespokojenosti vědět, budeme se snažit s tím něco udělat. Vedení chodí na 
hospitace do tříd, pozoruje dění ve škole, reaguje na podněty od rodičů, nabízí učitelům 
zajímavá školení či pomáhá při výběru mimoškolních akcí, ať je výuka pestřejší. Ale pravdou 
je, že každý jsme jiný, něco jiného nás baví, jinak se učíme a to, co jednomu vyhovuje, může 
jiného nudit nebo iritovat. Určitě se to dozví učitel, kterého se pochvala i kritika týká. Kvalita 
IT se stále zvyšuje, a i když zaostává za úrovní osobního vybavení některých IT fandů z řad 
studentů TG, na poměry školy se jedná o velmi slušné IT vybavení, které nám mnozí mohou 
tiše závidět. Jednání se školní jídelnou se stále vedou, své postřehy můžete každý den zapsat 
do knihy a je to znát. Obávané sójové kostky byly z jídelníčku po diskusi se studenty v létě 
minulého roku vyškrtnuty. Postesk ve smyslu chybějící prostory na relax na pohovce a 
místa pro sportovní odreagování v průběhu dne chápeme, ale prostorové limity školy nám 
zatím nedovolují více. Ředitel školy vede řadu let řadu jednání o stavbě nové školní jídelny 
mimo budovu Čechovy školy – příslib by znamenal úlevu z hlediska zklidnění provozu 
v přízemí v době oběda, ale i nové prostory, které bychom rádi využili pro to, co nám i vám 
chybí. A mikrovlnka je už funkční – najdete ji vedle kopírky za aulou. Mikuláš či někdo jemu 
podobný přinese přeci jen něco málo pro relaxaci a pohodlné spočinutí. 
 
     Zpracovali R. Jendřejas a I. Motýlová 30. 11. 2014  


