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8:15 - 9:00

-

9:10 - 9:55

-

10:15 - 11:00

-

11:10 - 11:55

Pavel Prouza - vedení FlixBus CZ SK HU 

Pavel studoval AG mezi roky 1996 a 2001, během kvinty vyrazil do Finska, kde maturoval v IB 

programu na škole International School of Helsinki. Následně se po krátkém pokusu v Helsinkách 

studovat ekonomii vrátil do Česka, kde na AAU (tehdy ještě AAVŠ) studoval mezi roky 2005 a 

2017 se dvěma pauzami postupně obory Politics & Society a Journalism. Šestým rokem vede 

pobočku FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hovořit bude o svém pohledu na 

roli vyššího vzdělání v současném světě. 

12:05 - 12:50

-

13:00 - 13:45

-



303

8:15 - 9:00

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

9:10 - 9:55

Jan Pávek - Fakulta Informatiky a statistiky VŠE 

Data, informace, znalosti... koukáme na ně z různých úhlů pohledu. Tyto disciplíny vidíme všude, 

objevují se v řízení podniků, státu, vývoji produktů, marketingu, logistice. Data tvoří nervovou 

součást ekonomiky. Vším hýbou a všechno je na nich závislé, je jich nepřeberné množství, ale 

umíme je vyhodnotit? 

10:15 - 11:00

Tereza Kaiserová - FSV UK, velvyslanectví SRN v České republice

Beseda začne v 10:20.

Jmenuji se Tereza Kaiserová a vystudovala jsem double degree obor Česko-německá studia v Praze 

a Regensburgu. Na magistru jsem pokračovala oborem Německá a rakouská studia taktéž na 

Institutu mezinárodních studií FSV UK. Momentálně pracuji na německém velvyslanectví v Praze v

oddělení kultury a protokolu. Stavte se, pokud vás baví cizí jazyky, historie, politika, kultura. A 

jestli vás zajímá, co je možné dělat s němčinou, když nechcete ani na germanistiku ani na peďák.

11:10 - 11:55

Oliver Adámek - novinařina / mezinárodní vztahy / Erasmus 

V žurnalistice právě probíhá velká transformace, která ji od základu mění. Novináře teď musí víc 

než slova jako fejeton nebo recenze zajímat pojmy paywall, substack, embed a podcast. Jak se dnes 

mění práce novinářů a je k ní potřeba studovat žurnalistiku? O tom a taky o studiu mezinárodních 

vztahů a semestru v Maďarsku povypráví redaktor Reflexu a student FSV Oliver Adámek. 

12:05 - 12:50

-

13:00 - 13:45



-
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8:15 - 9:00

Kristýna Š  imůnková, Magdalena Hádková   - Francouzská filologie, Italianistika, Překlad a 

tlumočení FJ, Erasmus 

Zajímá Tě studium jazyků na FF UK? Chtěl bys slyšet, jak probíhá Erasmus v Itálii a Francii? 

Povíme si, co obnáší studium francouzské filologie, italianistiky a překladu a tlumočení na FF UK. 

Projdeme si společně, jak se připravit na přijímačky a co od studia na FF UK čekat. Dozvíš se, jaké 

je vyjet ve druháku na Erasmus, jaké jsou jeho výhody a jaká jsou úskalí, která vás v zahraničí 

mohou potkat. 

9:10 - 9:55

Jane Scalabroni - PřF UK, Ekologie 

Jak se stane, že člověk dělá třikrát přijímačky na DAMU a pak studuje ekologii, a proč je to v 

pohodě. 

10:15 - 11:00

Matěj Dědek - chemické obory PřF UK, vedení skautského oddílu

Pár slov o medicinální chemii (A.K.A. fejkové medině), o dalších chemických oborech PřF UK, a 

také o tom, jaké je souběžně se studiem VŠ vést skautský oddíl.

11:10 - 11:55

Adéla Řežábková,   Klára   Pechcová, Madla Zocherová   - všeobecné lékařství, 1. a 2. LF UK

Adéla a Klára: Zajímá tě studium medicíny? Chtěl(a) by ses dozvědět více o lékařských fakultách 

v Česku? A co všechno můžeš jako student LF dělat? Studujeme ve druháku a čtvrťáku Všeobecné 

lékařství na 2. lékařské fakultě v Praze a rády bychom vám na AGitaci ukázaly, 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. 

Madla: Ahoj, na Ágéčku jsem maturovala v roce 2018, teď jsem v pátém ročníku 1.LF. O 

aktuálních přijímačkách toho už tolik nevím, ale ráda pohovořím o tom, jak jde studium s 

prací/vztahem/zahraničními stážemi, jak je to s volným časem v různých ročnících a co můžete a 

nemůžete čekat po škole. 

12:05 - 12:50



Adéla Řežábková,   Klára   Pechcová, Madla Zocherová   - všeobecné lékařství, 1. a 2. LF UK

Pokračování.

13:00 - 13:45

-
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8:15 - 9:00

Matěj a Ondřej Gregorovi - FS ČVUT

Ahoj! Chceš si udělat obrázek o tom, co obnáší studium techniky? Chceš se dozvědět, co je prací 

inženýra? Víš, co je to engineering mindset? Váháš nad volbou vysoké školy? Baví tě plno věcí, ale 

nemáš specializaci a proto si neumíš představit, co budeš dělat po maturitě? Pokud si kladeš alespoň

jednu z otázek, přijď si poslechnout jak se dva fotbalisti a hudebníci dostali na Fakultu Strojní 

ČVUT v Praze. 

9:10 - 9:55

Matěj a Ondřej Gregorovi - FS ČVUT

Opakování.

10:15 - 11:00

Matěj a Ondřej Gregorovi - FS ČVUT

Opakování.

11:10 - 11:55

Václav Štícha - Přírodní vědy, lesnictví a arboristika na ČZU, pedagogika a věda na VŠ, práce

v terénu na živnost 

12:05 - 12:50

Cecílie Linková - FF UK, Latina a Bohemistika; KTF UK, Teologické nauky 

Jmenuju se Cecílie Linková, studuju na Filozofické fakultě UK dvojobor Latinský jazyk a literatura 

– Český jazyk a literatura a k tomu na Katolické teologické fakultě UK dálkově Teologické nauky. 

Takže vám můžu dát jasný a stručný návod, jak být snadno a rychle bohatý a slavný. Nebo vám 

můžu zprostředkovat vhled do chodů fildy obecně a přiblížit informace o studiu těchto konkrétních 

oborů – češtiny jako největšího oboru na FF, latiny jako zástupce oborů menších. V menší míře 

můžu nastínit prostředí KTF nebo výhody a nevýhody dálkového studia. Taky můžu doložit, jak 

moc je (ne)v(ý)hodné studovat více oborů najednou, případně zda je možné při studiu také pracovat 

(ano, je). Prostě se budu snažit odpovědět na jakékoli vaše dotazy.

13:00 - 13:45

-
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8:15 - 9:00

-

9:10 - 9:55

Daniel Blažek - Tělocvik a geografie, FTVS UK

Ahoj, zajímá tě sport a rád/-a by ses mu věnoval/-a i na vysoké škole? Studuji tělocvik a zeměpis na

FTVS UK (ano, je to to stejné, co má paní profesorka Chloupková) a rád vám poradím ohledně 

tohoto studia. Jak se připravit na talentové zkoušky? Jaké je to studovat sportovní školu a co musím 

umět? Jaké jsou výhody a nevýhody této školy? Je složité studovat dva obory zároveň? Nejen na 

tyto otázky se vám pokusím odpovědět. 

10:15 - 11:00

Jan Štícha - FSv ČVUT

Studium na Fakultě stavební ČVUT. Vodohospodářství na škole a geotechnika v praxi. Okrajem 

dovoz vína, produkce a co z toho. 

11:10 - 11:55

-

12:05 - 12:50

-

13:00 - 13:45

-
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8:15 - 9:00

Linda X. Součková - rok na střední škole ve Finsku

Jaké to je si na septimu odjet do Finska a chodit tam do finské školy? Jak a co všechno bylo potřeba

pro to udělat? A jaké to bylo tam? Na to a další věci se mě můžete zeptat a třeba zjistit tak, jestli rok

v zahraničí je i pro vás.

9:10 - 9:55

Michael Koch - Politický marketing

Je marketing manipulace? Mají markeťáci páteř? Po osmi letech v marketingu se podíváme do 

lidského podvědomí a jak jsem konfrontoval svět byznysu s mým křesťanstvím. Samozřejmě řeknu 

i to, co dělám. A otázky jsou více než vítané! 

10:15 - 11:00

Michael Koch - Digitální marketing

Je marketing manipulace? Mají markeťáci páteř? Po osmi letech v marketingu se podíváme do 

lidského podvědomí a jak jsem konfrontoval svět byznysu s mým křesťanstvím. Samozřejmě řeknu 

i to, co dělám. A otázky jsou více než vítané! 

11:10 - 11:55

-

12:05 - 12:50

Viktória Tučková, Jiří Rosický - rok na střední škole v zahraničí

Viktória strávila sextu ve Státech a Jiří v Německu. Poví Vám, co je potřeba před rokem v zahraničí

zařídit, jak se vypořádat s kulturním šokem a jak v 16 zvládnout být rok v cizím prostředí. 

13:00 - 13:45

Dominika Klepková, Tomáš Pešek   - praxe a kariérové poradenství  

Dominika Klepková: Koordinátorka spolupráce školy a zaměstnavatele pro studenty

Arcibiskupského gymnázia. Náplní koordinátora je navazovat kontakty a vyhledávat pro studenty 

přínosnou spolupráci v rámci pracovního trhu.

Velmi ráda využiji tuto příležitost k setkání a přiblížím o co jde. Současně jsem vám k dispozici s 

konzultací a pomocí v oblasti získání praktických zkušeností například formou stáže, praxe. 

Tomáš Pešek: Na AG jsem začal pracovat v roce 2015. O dva roky později jsem byl pověřen 

výchovným a též kariérovým poradenstvím. Poskytuji žákyním a žákům školy individuální 



konzultace týkající se pomaturitního vzdělávání, ale i dalších možných cest uplatnění na trhu práce. 

Jsem nápomocen při dohledávání potřebných informací a snažím se především vytvořit prostor, kde

je možné sdílet případné obavy vyplývající ze vstupu do další důležité životní fáze. 

Představí se nová koordinátorka spolupráce školy se zaměstnavateli Dominika Klepková. Dozvíte 

se, jakou pomoc vám může nabídnout. Přednáška bude rozdělena na tři čtvrhodinové bloky, každý 

pro jeden ročník.

13:00- 13:15 - kvinta

13:15 - 13:30 - sexta

13:30 - 13:45 – septima


