PROGRAM AGITACE 2019
10:05 – ZAHÁJENÍ V UČEBNĚ 311
BLOK I – 302
10:15 – 11:00
Marie Opatrná - KTF UK – od dějin umění až k managementu fakulty
AG jsem absolvovala v roce 2005 a od té doby jsem prošla kulturním managmentem a dějinami
umění až k doktorátu. Nyní na KTF UK učím barokní malířství, starám se o propagaci a jsem jako
proděkanka součástí vedení fakulty. Během našeho setkání se dozvíte, jak se studují dějiny umění,
co obnáší studium historie a proč jde třeba někdo studovat i teologii. A také i to, jak taková
normální fakulta funguje, co dělá děkan a co senát a kdo koho řídí nebo kontroluje.
11:00 – 11:45
Jan Tattermuch
MatFyz → Silicon Valley → Google.
11:45 – 12:30
-pauza12:30 – 13:15
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
13:15 – 14:00
Ivana Říhová – VŠE FMV
Co mi škola dala pro moje současné povolání a jak vypadala má kariérní cesta (VŠE FMV,
konzultant, řada profesí v HR, nyní HR projektový manažer, procesní specialista, kouč a částečný
freelancer).
14:00 – 14:45
-oběd14:45 – 15:30
Ondřej Dobisík – 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 závěr letošní Agitace, v semináři
Cesta do hlubin muzikologovy duše, aneb jak rozhodně vysokou školu NEstudovat.

BLOK II - 303
10:15 – 11:00
Marika Šavrdová, Stanislav Macháček – Technologie potravin, biochemie - 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? Já před návštěvou dne otevřených dveří na VŠCHT také ne.
Pokud bys chtěl 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. V době
studia jsem pracovala pro společnost Coca-Cola Hellenic Bottling Company, mám za sebou řadu
praxí, exkurzí do potravinářských podniků a stáž v Keni, jsem členem Společnosti pro výživu.
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.
11:00 – 11:45
Lucie Kuncová, Václav Santolík – Biologie, Geologie - PřF UK
Lucie: 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, přijď si na AGitaci poslechnout 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 ;)
Václav: Geologie není mrtvá. Je to věda o Zemi, a v dnešní době, kdy je Země člověkem už
naprosto vyčerpána, je třeba jí o to víc rozumět. Přijďte si popovídat o širokých možnostech studia a
uplatnění v oboru. Mám za sebou tři roky studia geologie, drobný úvazek na geologickém ústavu
AVČR, provádím exkurzi po dekoračních kamenech pražského metra a snažím se rozumět Zemi a
žít s ní férově.
11:45 – 12:30
Jan Štícha – Vodní hospodářství a vodní stavby, FSv ČVUT
Po maturitě jsem chtěl na vejšku, ale obdobně jako spousta mých vrstevníků jsem přesně nevěděl na
jakou. Na zápis na ekonomku jsem přišel o dvě hodiny později, jelikož byl asi v sedm někde na
Jižním městě, a tak sem si řekl, že to nebude nic pro mě. Zakotvil jsem tedy na Fakultě stavební
ČVUT. Nechal jsem se jednou vyhodit, ale pak mě začal můj obor - Vodní hospodářství a vodní
stavby - vcelku bavit a úspěšně jsem absolvoval, abych následně začal pracovat jako geotechnik.
Aneb něco o tom, že FSv ČVUT nabízí mnohem širší možnosti vzdělání, než "jen" jak správně
narýsovat domek, a že na ČVUT se nemusí chodit jen pokud se cítíte jako ložený technik, a něco o
tom, že vzhledem k probíhající změně klimatu se jeví vodohospodářství jako perspektivní obor.
Těším se, že se zas kouknu na AG!

12:30 – 13:15
Tomáš Novák, Jonáš Šerých, Petr Kotál – FEL ČVUT – Kybernetika, umělá inteligence,
počítačové vidění
Tomáš: Jmenuji se Tomáš Novák a studuji na FEL ČVUT počítačové vidění. To je obor, ve kterém
zkoušíme, co všechno dokáže počítač poznat z obrázků. Používá se pro navigování robotů a
samořídících aut, v továrnách na kontrolu kvality, v medicíně a jinde. Taky jsem začínal na AG a
rád bych nynější studenty povzbudil, aby se FELu nebáli, protože tu všichni pracují na cool
projektech a není problém se mezi nás zařadit.
Jonáš: Baví Tě matika, programování a všerúzné technologie budoucnosti? Pak právě Tebe chceme
s Tomášem Novákem nalákat k nám na FEL :). Ukážeme Ti výběr zajímavých projektů, na kterých
můžeš už během studia pracovat a povíme Ti, co od studia čekat. Absolvent AG má skvělou
startovní pozici nejen v humanitních oborech, tak se nech zlákat!
Jmenuji se Jonáš Šerých, na AG jsem odmaturoval v roce 2012, pak se ze mě na FELu stal postupně
Bc. a Ing. v oboru počítačové vidění. Teď studuji na Ph.D. a pracuji pro Toyotu na samořídících
autech. To chceš!
Petr: Ing. Petr Kotál - Absolvent Arcibiskupského gymnázia (2003) a ČVUT Fakulty
Elektrotechnické (2008) v oboru Kybernetika a Umělá inteligence. Studium zakončil diplomovou
prací na téma Anticipace a její aplikace. Již jako student začal pracovat na pozici programátor v
jazyce C#, po dokončení studia pokračoval postupně v pozicích Junior developer, Senior developer,
Software architekt a Team leader. Prošel několika menšími českými firmami (FBL, Hedr, Agily) a
jednou nadnárodní společností (NCR). Momentálně pracuje pro firmu Agily, kde vyvíjí webové
aplikace pro významné zahraniční zákazníky.
13:15 – 14:00
-oběd14:00 – 15:30
David László, Václav Červenka, Václav Novák, Madla Zocherová – 1LF UK, 2LF UK, LFP
UK
David: Moje cesta na LFP a pohled na medicínu očima čtvrťáka. O škole mimo Prahu, o životě
mimo školu…
Madla: Na Ágéčku jsem maturovala předloni a mám za sebou čerstvě prvák na 1. lékařské fakultě,
o které jsem před maturitou slyšela ledacos – dobré i zlé. Takže je to doopravdy? Jsou učebnice
moji jediní kamarádi? Jde se studiem brigáda? Budu ve škole od rána do večera? Máme taky občas
prázdniny? Kdo váháte se studiem medicíny a chcete se na něco zeptat, přijďte na Agitaci :)
Václav: Ahoj! Jmenuju se Vašek Červenka a studuji poslední ročník všeobecného lékařství na 2.LF
UK. Jestli uvažuješ nad studiem medicíny, rád Ti nastíním, co hezkého i nehezkého s sebou takové
studium přináší, abys věděl/a, do čeho jdeš. Dále povím, jak vypadají přijímací zkoušky, z jakých
materiálů je podle mě dobré se na ně připravovat, a nakonec se pokusím kriticky zhodnotit
výhody/nevýhody jednotlivých pražských fakult. Bude dost prostoru na dotazy, tak si jich připrav
klidně více, rádi je všechny zodpovíme :)
Václav N.: Chceš vědět něco o medicíně? V naší přednášce se můžeš dozvědět nejrůznější
informace od různých mediků naskrz ročníky. Ode mě již lehce zkušeným pohledem šesťáka. Byl
jsem na několika stážích v ČR i v zahraničí a na Erasmu v Norsku. Zodpovím vám dotazy, jak je to
s cestováním na medicíně a jak je to s cestováním i po medicíně. Jak na studium i jak se ze studia
nezbláznit a jak vybrat kudy dál, protože studiem to nekončí. Zazní vše!

BLOK III – 305
10:15 – 11:00
Marek Mičke, Kateřina Kuncová – Psychologie FFUK
Chcete se dozvědět o studiu na psychologii na filozofické fakultě UK? Jak vypadají přijímačky a
mnoho dalšího? Tak jste našli správnou přednášku.
11:00 – 11:45
Julie Stodolová - Historie a Francouzská filologie na FF UK a studium v zahraničí
Proč by měl být absolvent AG spokojený na fildě? Proč studovat (nebo nestudovat) dvouobor? Mají
humanitní obory jako historie nebo Francouzština nějaké uplatnění? Kolik toho musím udělat a
umět, aby mě přijali (v Praze nebo jinde)? Co mi studium Fj/historie dá a co po mě budou během
studia chtít? Proč jet studovat do zahraničí a jak funguje Erasmus? Jaké jiné obory na fildě nebo
jinde mi umožní věnovat se Fj/historii?
Pokud vám zajímá některá z následujících otázek, přijďte! (Pokud vás nezajímají, stejně zvažte,
jestli nechcete změnit názor.)
11:45 – 12:30
Klára Kutová Šerých – Všeobecné ošetřovatelství, 3LF UK
Baví Tě biologie, chemie, přírodní vědy a práce s lidmi? Přemýšlíš o medicíně, ale nevíš jistě, jestli
bys to zvládal/a? Tak pojď studovat všeobecné ošetřovatelství na 3. lékařskou fakultu UK a staň se
zdravotní sestrou, jako jsem to udělala po dlouhých osmi letech na AG já. Bylo to nejlepší
rozhodnutí v životě! Přijď si o tom popovídat, a když budeš chtít, můžeš si zkusit odebrat krev
z modelové horní končetiny! Těším se!
12:30 – 13:15
Filip Liška – Žurnalistika FSV UK, Historie FFUK
Jmenuji se Filip Liška a AG jsem opustil v roce 2016. Od té doby studuji žurnalistiku na Fakultě
sociálních věd a historii na Fildě. Na AG se vždycky rád vracím a bude mi potěšením si s vámi
povídat o svých oborech, o studiu na vysoký obecně, i o tom, když pořádně nevíte, kam jít na školu.
Rád se podělím o své zkušenosti, jaké to je dělat dvě školy naráz, jak těžká může být transformace z
gymnázia na vysokou, co si zjistit dopředu a čím se spíš nechat překvapit, proč neopouštět svůj obor
hned po prvním semestru nebo kde si nejlépe zdřímnout v knihovně. Zkrátka o všem, co vás bude
zajímat. Těším se ve středu!
13:15 – 14:00
-oběd14:00 – 14:45
Matěj Smrček – Marketingová komunikace a PR, FSV UK
Studuji třetím rokem obor marketingová komunikace a PR na FSV UK, který dnes spadá pod
komunikační studia. Moderní obor s prvky psychologie, sociologie a ekonomie s častým důrazem
na práci s médii a kreativním myšlením. Tak se zastavte a já vám povím co to vlastně je, pro koho
to je a jak se tam dostanete.
14:45 – 15:30
Matěj Jirsa - Teologie KTF UK, kněžský seminář
Jak se to stane, že se mladý švarný jinoch rozhodne jít na kněze? Jak poznat jestli existuje Bůh a
případně k čemu mě volá? Je studium teologie jenom pro kluky? A jak vás pak vnímají nevěřící
kamarádi v hospodě?
Minibeseda nejen pro svaté lidi a zájemce o teologii, ale také pro všechny bídáky, vtipálky, rejpaly a
bohémy.

15:30 – 16:15
Maki Reichelová – Psychologie UPOL
Jaké je studium psychologie na UPOLu? Jaké je studovat v Olomouci a přitom stále žít v Praze?
Jaké je možné uplatnění s tímto oborem? A jaký je rozdíl mezi psychologií pražskou, olomouckou a
brněnskou? V Olo jsem už druhým rokem. Na Agitaci vám ráda odpovím na otázky ohledně
přijímaček, samotného studia, praxí, uplatnění a neustálého přejíždění přes půlku republiky.
16:15 – 17:00
Lukáš Kozák – IES FSV UK, PF UK, TOP 09, Ambassadors FC Praha
Po absolvování Ágéčka v roce 2012 jsem vyzkoušel na rok studium na Matematicko-fyzikální
fakultě UK, obor fyzika. Od akademického roku 2013/2014 jsem studoval Institut ekonomických
studií Fakulty sociální věd UK. V současnosti dokončuji studium práva, též na UK.
Mám tedy zkušenosti s výběrem oboru a tím, které faktory mohou člověka při výběru zmást. Jsem
připraven odpovědět na vaše otázky zejména ohledně studia na ekonomické škole, konkrétně na
prestižním Institutu ekonomických studií, ale rád odpovím i na otázky týkající se ostatních oborů a
jejich porovnání.
Jsem činný v politické straně a její mládežnické organizaci, kde jsem členem pražského
předsednictva. Rád se tedy podělím i o zkušenosti z politické a občanské angažovanosti, z kampaní
a prostředí vnitřního fungování strany.
Mohu odpovídat i na otázky ohledně fungování začínajícího fotbalového klubu a propojení
náboženství a sportu – více než rok jsem členem řídícího výboru Ambassadors FC Praha a přes 3
roky trenérem.

BLOK IV – 306
10:15 – 11:00
Andrea Grossová – PF UK
Studuji čtvrtým rokem na Právnické fakultě University Karlovy. Pro mě to byla jasná volba a
splněný sen, který se ovšem rychle rozplynul skokem do odpovědného života dospělého jedince.
Ráda bych na AGitaci mluvila především o tom, co vše je na vysoké škole jiné, proč jsou práva
BOŽÍ a co na nich naopak ráda nemám. Chtěla bych dát hlavně pár (no dobře, spoustu) rad lidem,
kteří se na vysokou školu právě hlásí nebo hlásit budou a pomoci jim v orientaci na universitě tak,
jak bych to já byla před třemi lety potřebovala.
11:00 – 11:45
-pauza11:45 – 12:30
Vojtěch Jirásek - MA program Middle East studies, University of Southern Denmark
O výhodách a složitostech studia v Dánsku a zahraničí obecně (EU only).
12:30 – 13:15
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.
13:15 – 14:00
-oběd14:00 – 14:45
Anna Felixová – Design, ZČU
Ahoj! Já jsem Anička Felixová, na AG jsem maturovala předminulý rok a ráda bych vám na řekla
něco o svém studiu na Fakultě designu a umění v Plzni. Studuju zde druhým rokem v ateliéru kovu
a šperku, ale mám spoustu kamarádů i z jiných oborů. Proto bych ráda pozvala každého, kdo se
zajímá o studium uměleckých oborů, a odpověděla na případné dotazy ohledně naší školy například
ve srovnání s pražskými uměleckými velikány jako je UMPRUM nebo AVU. Také vám ráda povím
o tom, jaké to je studovat v jiném městě, než je Praha. Těším se na vás!
14:45 – 15:30
Jan Parolek – Politologie (bc), Bezpečnostní studia (mgr), FSV UK. Erasmus na University of
Liverpool
Jmenuji se Jan Parolek a na AG jsem odmaturoval v roce 2012. Pustil jsem se poté do souběžného
bakalářského studia Žurnalistiky a Politologie a mezinárodních vztahů. Za čtyři roky se mi tak
podařilo získat dva tituly, které si nikdo před jméno stejně nenapíše, ale také jsem strávil semestr na
Erasmu+ v Liverpoolu, což byla zkušenost v mnohém cennější. Na magistra jsem pokračoval v
oboru Bezpečnostní studia, který jsem úspěšně završil loni na jaře. Rád vám povím něco o dobrých
a špatných důvodech proč jít na žurnu, o politologii, o studiu více škol najednou, o Erasmu, o
Bezpečnostních studiích a o (imho) potřebných změnách mentálního nastavení při přechodu z
gymnázia na univerzitu.

BLOK V – 307
10:15 – 11:00
Michael Koch – marketing a byznys
Začalo to maturitní prací ze ZSV na téma kampaně Andreje Babiše. O několik let později se
zkušenostmi marketéra jsem měl možnost být volebním manažerem strany, která je dnes součástí
koalice pražského magistrátu. Mají markeťáci páteř? A potřeboval jsem k tomu VŠ? Titul nemám a
víc Ti řeknu v mém bloku. Těším se na to!
11:00 – 11:45
Michael Koch – politický marketing

