
Bc. ALEŠ MICHAL, absolvent gymnázia v roce 2016 

 

V současnosti dokončuje studium politických věd na Fakultě sociálních věd Fakulta 

sociálních věd (Institut politologických studií) na Karlově Univerzitě a připravuje se 

pokračování studií v rámci v doktorského studijního programu. 

Gymnázium absolvoval v roce 
2016. V dalším studiu se 
věnoval (a stále věnuje) 
politické vědě, v letošním roce 
ho čekají státní magisterské 
zkoušky. Důležitou výbavou 
pro studium i život je pro něj 
už na počátku předpokládat, 
že svět není černobílý. Že je 
lákavé někde vidět 
stoprocentní dobro a někde 
jinde zase stoprocentní zlo, 
ale že je potřeba neustále 
pochybovat, neustále si klást 
otázky a hledat odpovědi. 
Vnímat, jak moc je svět komplexní, se podle svých slov naučil právě na našem gymnáziu. 
Stejně jako všechny zážitky a ochotný přístup všech, se kterými se během svého studia 
setkal, je to hodnota, kterou si po jeho absolvování odnáší do svého života. 

 

„Na své studium na gymnáziu vzpomínám dodnes velmi rád a vždy, když se k němu 
v myšlenkách vrátím, si uvědomím, jak čas neúprosně plyne. Přitom to ještě není tak 
dávno, kdy jsem tam poznal kamarády, s nimiž se v mnoha případech vzájemný vztah 
postupem času vyvinul v celoživotní přátelství. Nikdy nezapomenu na všechnu tu zábavu 
na internátě i ve škole a na všechny zážitky z akcí, výletů a zájezdů, které mám dodnes 
v živé paměti. Byla to právě doba strávená na této škole, která mi zajistila nejlepší možný 
vstup do dospělosti, jaký si lze vůbec představit.  

Škola ale není jen o zábavě, byť právě na tu jsou vzpomínky nejpestřejší. Do života mi 
dala hlavně to, co má nabídnout především: kvalitní vzdělání. Byli to perfektní učitelé, kteří 
mě tehdy obohatili nejen vědomostmi, ale i svým lidstvím, všudypřítomnou pohodou a 
pocitem, že i náročné výzvy musí člověk přijímat s chladnou hlavou. Na tomto místě bych 
rád jmenoval jeden příklad za všechny: svoji třídní učitelku, dnes paní ředitelku, Kláru 
Eliáškovou. Poprvé jsem ji poznal na recitační soutěži ještě na základní škole a dnes si 
troufnu tvrdit, že jsme přátelé. Symbolizuje pro mě všechno dobré, co tato škola může 
mladému studentovi poskytnout. Ty nejlepší zkušenosti mám však s celým pedagogickým 
sborem.  

Gymnáziu, kam se vždycky budu rád vracet, je teď 65 let. Tímto věkem většinou 
označujeme stáří. Škola zestárnout může, vzpomínky na ni ale budou pestré vždycky. Toto 
výročí si bohužel připomínáme v době, kdy současní studenti ani jejich učitelé nemůžou 
sdílet všechny radosti, na které v souvislosti se svým studiem vzpomínám já. Věřme, že již 
brzy nastane doba, která nám to všem zase vrátí. Škola, která má za sebou velmi pestrou 
minulost, má nejlepší předpoklady k tomu, aby měla zářivou budoucnost!“ 


