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Rút Andresková – mezinárodní teritoriální studia FSV UK 

Zajímají tě moderní dějiny? Chceš lépe porozumět světovému dění? Pochopit jak je 
světová historie provázaná? Nebo jen nevíš co po maturitě a chceš jít tak nějak neurčitě 
humanitně? Pojď si poslechnout něco o teritoriálních studiích, se kterými jsem strávila 
uplynulé 3 roky na Fakultě sociálních věd UK; oboru, který se zaměřením na moderní 
historii pomáhá vysvětlit světové dění uplynulé i aktuální. (pětky z dějáku fakt nevadí!)

Alžběta Kameníková - fyzioterapie na FBMI ČVUT  

Láká vás zdravotnictví, ale medicína vám přijde moc těžká? Nebo rádi sportujete a 
nechcete skončit jako kancelářská krysa? Ráda se s vámi podělím o úskalí a krásy studia 
fyzioterapie. Také o to, kde všude může fyzioterapeut pracovat, jaké jsou přijímací zkoušky 
na různé fakulty, co všechno vám dá mnoho hodin praxí a že studovat mimo Prahu 
nemusí být zas tak špatné. 

Tomáš Podrázský – FSv ČVUT, Architektura a stavitelství

1995 – 2003 Arcibiskupské gymnázium

2003 – 2009 FSv ČVUT Prague, Architektura a stavitelství

2009-2016 architekt, engineer a designer ve Free Architects s.r.o.

2016 freelancer architekt a designer

Řeknu něco o své kariéře a v rámci toho poskytnu pár doporučení. V rychlosti probereme 
výhody a nevýhody mého povolání a nakonec se budu těšit na Vaše dotazy.

Marika a Standa Macháčkovi - VŠCHT

Marika: Potraviny jsou nedílnou součástí žití a přežití. Napadlo tě ale někdy, co všechno 
stojí za tím, aby sis mohl koupit svou oblíbenou čokoládu? Kdo se stará o to, aby 
prodávané potraviny byly bezpečné, kvalitní a nedocházelo k podvodům a klamání 
zákazníka? A kdo stojí za vývojem nových produktů a jak to všechno vůbec vzniká? Že jsi 
o oboru nikdy neslyšel/a? Já před návštěvou dne otevřených dveří na VŠCHT také ne. 
Pokud bys chtěl/a trochu nahlédnout pod pokličku velkého potravinářského světa, tak se 
přijď podívat a zeptat. Kromě čistě studijních informací ti mohu nabídnout i nějaké 
zkušenosti z praxe. Mám za sebou pracovní zkušenosti u společnosti Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company, řadu praxí, exkurzí do potravinářských podniků a stáž v Keni. Po 
absolvování máš dveře otevřené jak vědeckým, tak čistě praktickým směrem. Stejně jako 
u všech oborů na VŠCHT musíš projít základními předměty, jako je matematika, fyzika, 
spousta chemie. Hodit se ti bude, pokud jsi technicky smýšlející osoba. Představit si a 
propočítat kolik tě bude stát ohřát 50 kg marmelády, se zkrátka do praxe hodí.



Stanislav: Chemii jsem měl na gymnáziu vždycky rád. Nevěděl jsem, jestli mi jde, ale 
fascinovala mě. Nakonec jsem se před maturitou rozhodoval mezi chemií a medicínou. 
Vybral jsem si biochemii a jsem moc spokojený. Při studiu biochemie má student možnost 
výběru předmětů lékařské fakulty, ale celkově potká spousta matematiky, chemie a fyziky. 
Osobně jsem byl nejvíce nadšený z praktického předmětu Chemické inženýrství.

Pokud vás zajímá jaké hormony nám kdy a jak ovlivňují život, pokud si chcete umět 
vypočítat, kolik molekul vody je potřeba k zasněžení sjezdovky, co je podstatou smrtícího 
účinku látky Novičok či, jak to kafe dělá, že vás probere a udrží při vědomí, vydejte se na 
VŠCHT. Tam se totiž dozvíte mnohem více než jen to.

Dominik Tesár - ČRo, pobyt v USA

- zpravodajství Českého rozhlasu + jak být novinářem bez novinářských škol
- neobjektivní studijní a společenské postřehy z USA

Pokud Vás zajímá novinářská/mediální dráha, povíme si, co to chce umět, jak to funguje 
ve vysílání zpravodajských stanic ČRo nebo třeba jaké slovní obraty jsou ve vysílání 
zakázané. Jako student politologie na FMV VŠE jsem strávil čas studiem, prací i 
cestováním v USA a třeba i na to, co tam funguje a co ne, můžeme zavést řeč. 
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Kariérové poradenství

Baví mě toho spoustu, ale nevím, na co se hodím nejlépe. Kterou školu si vybrat? K 
přijímačkám se mi bude hodit stáž, ale netuším, jak si ji zařídit. Co jsou to studijní 
programy? Co když mě ten obor neuživí? Honí-li se vám hlavou podobné otázky, tým 
kariérového poradenství je tu pro vás. Kdo jej tvoří a za kým jít, když se potřebujete 
poradit, vám rádi zodpovíme! Neváhejte se zastavit! 

Ondřej Dobisík – jak NEstudovat VŠ 

Cesta do hlubin muzikologovy duše, aneb jak rozhodně vysokou školu NEstudovat Jak to 
vypadá, když si napoprvé zvolíte obor, který vám nevyhovuje? Co dělat, když zjistíte, že 
jste zapomněli termín zkoušky a neomluvili se? Když jste podali seminární práci pozdě, a 
ještě nedodělanou? Když si myslíte, že vás musí přednášející nenávidět? Když vám přijde 
dopis, že máte začít platit školné? A proč nejít na hudební vědu, pokud vás nebaví 
historie? To vám povím já, Ondřej Dobisík, který výše popsané situace všechny zažil, na 
úvod letošní Agitace, v semináři Cesta do hlubin muzikologovy duše, aneb jak rozhodně 
vysokou školu NEstudovat.

Jakub Bareš – FAMU, IT MUNI, Copenhagen Business school

Pracuju jako Chief Technology Officer a strategický konzultant pro startupy využívající 
umělou inteligenci. Je důležitější humanitní nebo technické vzdělání? Jaké jsou klíčové 
dovednosti pro zítřek a jak je získat? Moje cesta propojuje startupy, IT a umělou inteligenci 
i filmovou produkci. Je neobvyklá ale chtěl bych Vám ukázat na příkladech, že ačkoli se 
věnuju technologiím, získat široké humanitní vzdělání je velmi výhodné pro osobnostní 
rozvoj a umožňuje člověku nasbírat dost mentálních modelů, aby byl maximálně kreativní. 
Programování se stejně nikomu z nás nevyhne.



Budu povídat o hlavních rolích, které jsem poznal: Consulting, Podnikání ve startupech, AI 
engineer, Datový vědec, Analytik, Programátor, Technologický leader, a také Filmový 
producent. U každé se dozvíte klíčové dovednosti, co vede k úspěchu, jaká je 
nejvhodnější osobnost pro takovou roli, význam research and development, světové 
trendy a nejvýznamnější hráči v ČR a ve světě pro inspiraci. 

Moje první škola hned po gymplu byla filmová produkce na FAMU (BcA), následně 
Informatika na MUNI (Mgr) a v rámci tohoto studia rok na Copenhagen Business School 
(Entrepreneurship a IT management). Nedokončil jsem magistra z Managementu na ESF 
MUNI. Detaily mych zkusenosti zde: linkedin.com/in/jakubbares 

Hugo Kafka - korporát, státní správa, politologie a mezinárodní vztahy, bezpečnostní 
studia FSV UK 

Na vejšce mi řekli, že si má člověk na začátek kariéry udělat zkušenost v korporátu, 
nezisku i státní správě. Mám za sebou dva roky v korporátu a rok ve státní správě, a rád 
bych s někým sdílel svoje traumata. Povím vám, v čem se tato prostředí liší, a že ve 
skutečnosti má každé z nich třeba i nějaké výhody. Na VŠ jsem chodil na Politologii a 
mezinárodní vztahy (bc) a Bezpečnostní studia (mgr) a rád vám o tom také něco povím. 

Anežka Kervitcerová – mezinárodní obchod, mediální agentury

Anežka Kervitcerová Absolventka AG z roku 2008. Vystudovala mezinárodní obchod na 
VŠE. Na semestr vycestovala do Dánska na komunitní školu Krogerup Højskole. Erasmus 
strávila na univerzitě v německé Pasově. Nyní pracuje jako Group Head v mediální 
agentuře Publicis Groupe.

Cilka Jarošíková Tesnerová – biologie, geobotanika PřF UK

Za svou primární studijní osu považuji: bakalář - obecný biolog na přírodovědecké fakultě 
UK, magistr – Geobotanika (katedra botaniky), doktorát – vývoj půd ve vztahu k rostlinám 
(Ústav pro životní prostředí na přírodovědecké fakultě UK )... a pak rodičovská dovolená, 
která trvá do teď.
Dále mám za sebou nedostudovaný dvojobor Učitelství biologie a matematiky na PřfUK 
(opuštěný před dokončením bakaláře), k čemuž se pojí i zkušenost se studováním dvou 
škol zároveň. A pedagogické minimum (opět pod PřF UK – souběžné s magisterským 
studiem). Za své budoucí směřování považuji pedagogiku (ať už klasickou školu, nebo 
volnočasovou), ale to zatím ukáže čas.

10:15

Kariérové poradenství
Baví mě toho spoustu, ale nevím, na co se hodím nejlépe. Kterou školu si vybrat? K 
přijímačkám se mi bude hodit stáž, ale netuším, jak si ji zařídit. Co jsou to studijní 
programy? Co když mě ten obor neuživí? Honí-li se vám hlavou podobné otázky, tým 
kariérového poradenství je tu pro vás. Kdo jej tvoří a za kým jít, když se potřebujete 
poradit, vám rádi zodpovíme! Neváhejte se zastavit! 

Lucie Kuncová – biologie PřF UK 



Jmenuji se Lucie Kuncová a vystudovala jsem biologii na PřF UK. Vždycky jsem chtěla 
pracovat se zvířaty, proto jsem se dále rozhodla pro navazující obor zoologie, ve kterém 
pokračuji i na PhD. Pokud tě baví biologie, poslechni si povídání o studiu na PřF UK. 
Dozvíš se o možnostech přípravy na přijímací zkoušky, různé vychytávky ke studiu, info 
ohledně oborů, které lze u nás na biologické sekci studovat a třeba i to, co by z tebe po 
vystudování PřF mohlo být ;) 

Oliver Adámek  - Novinařina, politologie, Erasmus 

Jak dneska vypadá práce novinářů a je k ní potřeba studovat žurnalistiku? A k čemu 
všemu může být obor politologie? O tom a taky o výhodách a nevýhodách erasmu v době 
covidu povypráví redaktor Reflexu a student politologie a mezinárodních vztahů na FSV 
Oliver Adámek. 

Vojtěch Koběrský – psychologie 

Čau všichni, se mnou se budeme bavit o psychologii v Praze. Dovíš se, jaké jsou 
přijímačky a jak se na ně nejlíp připravit, potom jak náročné studium je a nakonec co jako 
psycholog můžeš profesně dělat. Určitě si připravte jakékoli otázky, bude prostor na 
diskuzi.

Adéla Řežábková - zubní lékařství 2. LF UK

Zajímá tě studium medicíny? Chtěl(a) by ses dozvědět více o lékařských fakultách v 
Česku? A co všechno můžeš jako student 2. LF dělat? Studuji třetím rokem všeobecné 
lékařství na 2. lékařské fakultě v Praze a ráda bych vám na Agitaci ukázala, jak to na 
fakultě chodí a že medicína není jen o učení. Můžeme si říct něco o přijímačkách, z čeho 
se vyplatí maturovat, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými lékařskými fakultami nebo co 
všechno vás bude na škole čekat. 

Marta Poulová - portugalská a anglická filologie, FF UPOL

Ahoj, jmenuji se Marta Poulová a právě jsem nastoupila na magisterské studium 
portugalské filologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Bakaláře jsem absolvovala 
tamtéž, a to s dvouoborem portugalské a anglická filologie. Ráda vám povím: - proč jsem 
se rozhodla pro Olomouc a pro tyto obory - co obnáší studium angličtiny a portugalštiny - 
jaké je studovat dvouobor a zda-li bych jej doporučila - proč, jak a kdy vyjet na Erasmus - 
jak zvládnout dvouoborového bakaláře za 3 roky i s Erasmem - proč jsem se rozhodla 
pokračovat na magisterském studiu pouze s portugalštinou 
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Bakala foundation – prezentace možností studia v zahraničí

Tři absolventi zahraničních univerzit představí, jaké je studovat univerzitu v zahraničí, jaká 
jsou pro a proti, jak probíhají přijímačky, jak je to s financemi a cokoliv, co vás bude 
zajímat. Představíme, jaké je žít a studovat v Londýně, Oxfordu a v Paříži, ale můžeme se 
podle zájmu bavit i o možnostech studia v jiných zemích. Vysvětlíme, proč může být 
studium v zahraničí pro každého, i když jste o něm nikdy neuvažovali. 
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Bakala – prezentace možností studia v zahraničí

13:00

Oběd

13:30 (bude se částečně krýt s přednáškami během 7. hodiny)

Jan Mexo Řehák - profesionální vyjednavač, expert komunikačních strategií
Studoval jsem: Pedf UK (ale nedostudoval), Schranner Institute, Zurich pracuji: ve své 
firmě, vyjednávám, kde je potřeba a učím na VŠE (IT & Entrepreneurship a Vyjednávání) 
Téma: Na čem závisí úspěch a jak nám pomůže komunikace? Úspěch v dnešním 
turbulentní světě závisí na: z asi 60 % schopnosti networkingu (vytvářet kontakty a 
vztahy), z 30 % na schopnosti komunikovat, prodávat a ovlivňovat, pouze z 10 % na 
znalostech. Školu bychom si měli vybírat podle toho, jak budeme vytvářet kontakty a 
vztahy, které se nám budou hodit i po škole a abychom v průběhu získali životní 
zkušenosti (praxe a v zahraniční, české univerzity mají hodně co dohánět). Velmi pomůže, 
pokud víme, kam v životě míříme, ještě předtím, než půjdeme na VŠ (jinak se nám může 
stát, že ztratíme 3+ roky života). Komunikujeme prakticky neustále, dokonce i 
nekomunikace je komunikace (druhá strana si vždycky něco domyslí). Z toho plyne, že 
můžeme komunikovat buďto dobře nebo špatně. Pojďme se pobavit nad tématem, jak to 
dělat vždycky (nebo alespoň většinou) dobře. 
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Jan Mexo Řehák (dokončení)

Kariérové poradenství
Baví mě toho spoustu, ale nevím, na co se hodím nejlépe. Kterou školu si vybrat? K 
přijímačkám se mi bude hodit stáž, ale netuším, jak si ji zařídit. Co jsou to studijní 
programy? Co když mě ten obor neuživí? Honí-li se vám hlavou podobné otázky, tým 
kariérového poradenství je tu pro vás. Kdo jej tvoří a za kým jít, když se potřebujete 
poradit, vám rádi zodpovíme! Neváhejte se zastavit! 

Martin Novák – FMV VŠE, PF UK

Nemůžete se rozhodnout, na kterou VŠ jít? Přemýšlíte o tom, že zkusíte studovat dvě 
najednou? Student Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a Právnické fakulty UK Martin 
Novák vám představí svou dosavadní zkušenost, popíše, v čem vidí výhody studia dvou 
VŠ a předá pár praktických rad, jak se z toho psychicky nesložit.

Jakub Klimeš – AMU, studium v zahraničí

Prošel jsem bakalářským a magisterským studiem Zvukové a hudební režie na Hudební 
fakultě Akademii múzických umění v Praze. Během prvního roku magisterského studia 



jsem strávil rok v rámci programu Erasmus+ na Královské Akademii v Haagu 
(Nizozemsko), kam jsem se pak vrátil na dvouleté magisterské studium na katedře Art of 
Sound (obory Hudební produkce a klavír). V rámci prezentace se zaměřím na studování 
uměleckých oborů na AMU (hudební a taneční, divadelní a filmová fakulta) a podobných 
školách v České republice.

Kateřina Janečková – psychologie FF UK

Zajímá vás psychologie? Chcete ji studovat na FF UK v Praze nebo se o studiu jen víc 
dozvědět? Nevíte, co vše je potřeba k přijímačkám a co všechno můžete po dokončení 
studia dělat? Přijďte si poslechnout moje zkušenosti ze studia psychologie na FF UK, 
dojmy z přijímaček a mnohé další.

Matěj Slabý - flákač na 2. LF UK

Patří flákač na vysokou? Jaké vlastnosti musí mít, aby zvládal prolézat lékařskou fakultou? 
A jsou vůbec potřeba učebnice?

Lucie Pelčíková - SOAS University in London 
Z AG jsem odmaturovala v roce 2010 a od té doby jsem se taky snažila najít, co je tou 
mojí doménou. Bohužel, podmínky na AG mně osobně nepřišly závratně nápomocné, co 
se týče inspirace studentů, kterým směrem by se mohli vydat. Bakalářské studium 
indologie na FF UK bylo proto trochu střela do prázdna, i když mě nakonec moc bavilo. 
Magisterské studium jsem pak studovala v Londýně na SOAS, University of London, a to 
mi v mnohém otevřelo oči. Studium v zahraničí bude asi taky moje hlavní téma, o kterém 
bych chtěla mluvit. 


