
PhDr. ZBYNĚK GALVAS, absolvent gymnázia v roce 1974 

Pracuje jako psycholog, mimo jiné i pro Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově 

postižené. 

“V roce 1971 jsem přijel do Prahy, abych začal 

studovat ny gymnasiu pro zrakově postižené. Toto 

Gymnasium bylo tehdy jediné v celé ČSSR, takže 

studenti sem přicházeli z celé republiky. Byl jsem 

od domova vzdálen asi 350 km, doprava nebyla 

tenkrát nijak kvalitní, takže nebylo možné jezdit 

k rodičům každý týden. Byl jsem však s nimi 

v kontaktu tak často, jak jen to šlo. Ocitl jsem se 

tedy daleko od domova, v nové situaci, v cizím 

prostředí. V mnoha ohledech jsem si musel poradit 

sám. Brzy jsem si vytvořil vlastní strategie pro 

"přežití a fungování v neznámém prostředí". Věděl 

jsem jasně, proč chci zmaturovat právě na 

gymnasiu. K tomu mi velmi pomohlo několik 

skutečností. Kromě mého jasného cíle jsem měl štěstí na vynikající pedagogy, kteří byli 

odborníky ve svých oborech. Také musím připomenout značnou toleranci ze strany vedení 

školy, jež velmi dobře znalo mé smýšlení, a přesto mi umožnilo v klidu maturovat. Pokud bych 

měl hodnotit, jak mě tato škola vybavila pro život, rozhodně bych se vyjádřil v několika 

superlativech. Velice mi přispěl třeba i takový předmět jako byla občanská nauka, kde nás 

vyučující nutila k samostatnému myšlení. Může to znít neuvěřitelně, ale já proto na ni rád 

vzpomínám. Rovněž jsem bohatě využil výsledky výuky cizích jazyků. V neposlední řadě chci 

připomenout, že mě škola dobře vybavila k tomu, abych zvládl přijímací zkoušky na 

univerzitu. Gymnasium mi umožnilo, abych se v rámci této přípravy účastnil i  konferencí a 

odborných seminářů. Rád vzpomínám i na své spolužáky, s nimiž jsme postupně vytvořili 

dobrý a spolupracují kolektiv. 

Od doby mých studií se sice leccos změnilo, ale má vděčnost za to, co jsem tehdy obdržel 

jako kvalitní výbavu pro život, zůstává.” 

 


