
 

 

HEJČÍNSKÝ GAUDEÁMUS 2016  

Vyhodnocení zpětné vazby 
 

V pátek 9. září 2016 proběhl čtvrtý ročník Hejčínského Gaudeámu, na kterém absolventi hejčínského 
gymnázia představili současným studentům maturitních ročníků různé studijní obory a možnosti budoucího 
uplatnění po absolvování vysokoškolského studia. Akce se zúčastnilo celkem 30 prezentujících a více než 
160 studentů maturitního ročníku. Hostem úvodního bloku byl Zdeněk Przybyla, ředitel firmy Continental 
Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Za pomoc při organizaci děkujeme řediteli gymnázia Karlu 
Gošovi, pí Hartmannové, pí Adamíkové a panu Petrovi. 

V následující části dokumentu jsou nejprve vyhodnoceny dotazníky od studentů maturitního ročníku. 
Dále je zpracována zpětná vazba získaná od prezentujících absolventů. 

 

 Za Asociaci absolventů Gymnázia Olomouc - Hejčín 

 Petr Dobeš a Veronika Dostálová 

 

 



 

 

Zpětná vazba studentů 

Počet vyplněných dotazníků: 41 

1) Hodnocení jednotlivých aspektů akce (1 – nejlepší, 5 – nejhorší): 

 

 

2) Odpovědi studentů na dílčí otázky:

Měl(a) jsi možnost navštívit prezentace všech oborů, 
o které jsi měl(a) zájem? 

 

 

Byla pro Tebe užitečná úvodní přednáška o vysokých 
školách?  

 

Byla pro Tebe užitečná úvodní přednáška o typech 
přijímacího řízení? 

 

 

Považuješ akci jako celek za přínosnou? 
 

 

4.9% 



 

 

Zpětná vazba prezentujících 

Počet vyplněných dotazníků: 16 

1) Hodnocení jednotlivých aspektů akce (1 – nejlepší, 5 – nejhorší): 

 

 

 

2) Odpovědi prezentujících na dílčí otázky:

Zúčastnili byste se akce znovu?  

 

 

 

Myslíte si, že je akce jako celek pro studenty 

přínosná? 

 

 

6.3% 



 

 

Závěr  
Letošní ročník Hejčínského Gaudeámu se těší pozitivním ohlasům, a to jak ze strany studentů gymnázia, tak ze 

strany prezentujících absolventů. Klíčová je pro nás především skutečnost, že 95 % ze studentů, kteří vyplnili 
dotazník, považuje akci za přínosnou. Za přínosnou považuje akci také 87,5 % prezentujících. Jedinou kategorií, ve 
které bylo hodnocení ze strany prezentujících spíše průměrné, je účast studentů na přednáškách. V budoucnu bude 
proto nezbytné více motivovat studenty, aby neodcházeli před skončením všech přednášek daného bloku. Veškeré 
ostatní aspekty pořádané akce jsou prezentujícími i studenty hodnoceny velmi kladně. 

 


