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Příloha: vyplněné Padlety studentů (řazeno abecedně) 

• Adéla  s. 1 

• Anna  s. 3  

• Eva  s. 6 

• Irena  s. 10 

• Kateřina s. 13 

• Magdalena s. 15 

• Marie  s. 16 

• Ondřej  s. 18 

• Pavla  s. 21 

• Šárka  s. 25 

• Vendula s. 30 

• Veronika s. 33 

 

PADLET: ADÉLA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam chci jít? Co chci 
získat? (odůvodni, seřaď) 

  

moje motivace zájem o obor 
otevřené dveře více možnostem po studiu 
noví lidé, nové zkušenosti, nové znalosti 
práce už při studiu a následný větší rozhled 
titul 

očekávání Př+FTK UP časová flexibilita 
sport při studiu 
zábava i znalosti 
už mám zkušenosti 
umím si představit budoucnost 
sport celý život, předávání zajímavých znalostí 

očekávání VUT zájem o obor 
praxe 
náročné ale krásné 
vyšší příjem a větší časová flexibilita 
studium v Brně 

1.1) Sebepoznání: Tvá charakteristika, silné 
stránky, nedostatky, přístup k učení 

  

Jak bych se popsal(a) člověku, který mě nezná studuju gympl, baví mě biologie, matika, chemie, tělocvik, jsem 
celoživotní sportovec, hraju závodně florbal, ráda komunikuji s 
lidmi, organizuju a vymýšlím zjednodušení/inovace.  

Jak mě vidí přátelé a rodina někteří jsou pro učitelství, někteří pro stavebnictví. Ví, že jsem 
průbojná, ráda zkouším nové věci a nemám ráda stereotyp 
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Silné stránky, dovednosti, úspěchy dokážu organizovat ostatní a zároveň se podvolit, pokud mi to 
dává smysl 
sport je mým koníčkem 
komunikace s lidmi 
praxe aspoň částečná v obou oblastech 
zajímám se o přírodu 
jsem tvořivá 
myslím, že mám dobrou prostorovou představivost 
znám své kvality i problémy 
dokážu to "prodat" - přesvědčit  

Co mi nejde? Problémy? V čem se můžu zlepšit a 
co můžu na sobě změnit? 

občas jsem tvrdohlavá 
nejde mi fyzika 
nechci sedět jen v kanclu za počítačem 

Přístup k učení učím se věci, které pro mě mají smysl, budu je potřebovat a baví 
mě, co do toho nezapadá jsem schopná se taky naučit, ale rychle 
to vypouštím 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru nejvíc ovlivňuje? 
(odůvodni, seřaď) 

  

město ráda bych studovala v Brně, budou tam studovat i mí přátelé, 
cityhouse 
v Ol mám veškeré zázemí, sport, kvalitní školu, BJB 

přátelé a rodina každý si myslí, že bych měla studovat něco jiného, odloučení mi 
tak nevadí, ráda poznám nové lidi 

zájem o obor obojí mě dost zajímá 
uplatním se v obou případech 

Sport ráda bych pokračovala ve florbale v Ol, ale není to rozhodující 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Sport chci sportovat i při škole 

přátele miluju ty stávající, ráda poznám nové 

ekologie má to smysl, je to inovátorské 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

PŘ+FTK UP + v Ol 
+ špičková škola v ČR 
+sport a kurzy při studiu, sportovní vyžití 
+ už teď vím, že by mě to bavilo 
+ práce s lidmi 
+ pokračuju ve florbale 
+- zůstanu v OL 
+ můžu pokračovat ve stávajících brigádách 
+ moznost udělat instruktora 
+ zábava i studium v jednom 
- přijímačky  
- každý 4 roky budu opakovat učivo stále dokola 
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STAVÁRNA VUT - nevím, co konkrétně studovat 
- nemám představu o realitě 
- kancelářská práce 
- finančně náročné  studium(Brno) 
+ Brno 
+ všechno nové 
+ dává mi to smysl do budoucna 
+ časová flexibilita 
+ široké působení v oboru 
+ lepší platové ohodnocení 
+ dostanu se na průměr 
+ možná práce z domu při krizi 
+ vidím výsledek své práce 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o vybraném oboru a 
škole 

  

STAVÁRNA VUT dostanu se na průměr 
seminář deskriptivní geometrie 
musím se doučit fyziku 

PŘ+FTK UP scia + talentovky (volejbal/basket, plavání, gymnastika, 1500m + 
přípravné kurzy) 
FTK maior 
praxe na škole na Bc. i Mgr. - sháním, volím sama 

3.1)Co bych potřeboval(a) ještě zjistit a ověřit   

zjistit: více o VUT - přijímačky, obory, uplatnění, praxe, náplň studia 

4) Informace od studentů / absolventů   

5) Kam nakonec pošlu přihlášku (přihlášky):   

 

PADLET: ANNA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam chci jít? Co chci 
získat? (odůvodni, seřaď) 

  

životní úspěch Chci dokázat, že jsem schopná studium zvládnout a mít titul je pro 
mě velice důležité. 

Postavení ve společnosti Chci naplnit můj sen o vysoké škole a v budoucnu mít lepší 
postavení ve společnosti na základě mého titulu. 

Naplnění očekávání rodiny Mojí motivací je i naplnění očekávání mé rodiny, kde jsou všichni 
vysokoškoláci.       

Lepší porozumění oboru a nové informace Taky se chci dál rozvíjet a získávat nové informace, které využít v 
životě.  

Nové možnosti  Očekávám, že mi to nabídne obrovské možnosti v rámci studia a i 
po něm. 

Lepší představa o životě Chci získat přehled o různých tématech a pracovat na seberozvoji 

Lepší uplatnění S vysokoškolským titulem budu mít lepší uplatnění na trhu práce 

Po gymplu nic nemám Jelikož studuju gymnázium, tak nemám žádné praktické vzdělaní, 
které by se dalo uplatnit a vysoká je pro mě nutnost. 

Čas strávený studiem Chci mít dostatek času na své koníčky a zvládat studium s prací.  
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1.1) Sebepoznání: Tvá charakteristika, silné 
stránky, nedostatky, přístup k učení 

  

Komunikace Jsem dobrá v komunikaci s lidmi a nebojím se navazovat nové 
kontakty nebo mluvit na veřejnosti. 

Škola předměty  Baví mě společenské vědy a humanitní obory a jazyky 
(momentálně studuju 3 cizí)  

Chování  Mezi mé klady patří například, že jsem společenská, pomáhám 
lidem a výřečná 

Schopnosti Taky umím zorganizovat různé akce a vymýšlet program. Ráda 
jsem ve středu dění a chci mít věci pod mým vedením (například 
školní skupinové projekty nebo různé akce, které organizuje víc 
lidí)  

Co mě baví Ráda si hraju s dětmi, nebo je něco učím. Taky mám ráda 
společenské hry a jsem v nich dobrá. Ráda vymýšlím aktivity pro 
různé věkové skupiny ale především děti. 

ŠPATNÉ STRÁNKY Jsem hodně volnomyšlenkářská a řeším věci až, když dojde k 
problému. Jak se říká mám ve věcech ''bordel'' a určitě nejsem 
určitě perfekcionista a to vede k tomu, že věci nebo úkoly dělám 
napůl a v budoucnu bych je udělala jinak nebo lépe. 

Nedostatky ve škole Nejde mi matematika, fyzika a chemie. Je to pro mě noční můra a 
v budoucím studiu na ně opravdu nechci narazit. Jsem naprosto 
průměrný student ale mám velké ambice. 

Špatné vlastnosti Jsem trošku líná a musím se do věcí co mě nebaví hodně 
nutit. Nebaví mě uklízet a učit se na předměty, které mě nebaví. 
Často jsem až moc důvěřivá. 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru nejvíc ovlivňuje? 
(odůvodni, seřaď) 

  

Finanční ohodnocení Chci dělat něco, kde budu mít dobrý plat a budu finančně 
nezávislá, takže mě ovlivňuje nabídka práce po dostudování 
daného oboru 

Moje schopnosti Taky mě ovlivňují moje schopnosti a určitě nechci dělat něco, v 
čem nejsem dobrá.  

Příležitosti na škole Určitě mě ovlivňují příležitosti, které na škole můžu získat ať už to 
jsou zahraniční studijní pobyty nebo různé stáže.  

RODINA Hodně mě ovlivňuje rodina, která trvá na vysokoškolském vzdělání 
a dobrém uplatnění. 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Historie a svět + velký přehled o světovém dění a historii 
+ možnost konverzovat na tyhle témata 
- nepomůže mi to ve studiu 
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Jazyky + můžu poznávat jiné kultury (zahraniční profily, filmy, knížky, 
dění) 
+ Ovládání cizích jazyků je nutnost 
+ Lepší pozice ve světě 
+ Nové pracovní možnosti 
- Musím studovat celý život abych jazyk nezapomněla 
- další dva jazyky nebudu nikdy ovládat stejně jako angličtinu 

Sociální sítě + možnost inspirace v různých odvětvích (gastro, móda, lifestyle) 
+ lepší komunikace s přáteli a se světem (přehled) 
+ Možnost prezentování sama sebe a zaujmutí lidí 
- trávení příliš mnoho času zde 
- srovnávání se s ostatními 
- nízké sebevědomí 

Hry (videohry a společenské) + rozvoj myšlení, reflexů, komunikace 
+ zábava s přáteli (upevňování vztahů) 
- občas může působit dětinsky zmínka o hraní her 
- nepoužiji při studiu 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Práva + prestižní školy 
+ rodina si myslí, že bych to měla studovat 
+ dobré uplatnění a finanční ohodnocení 
+ zajímám se o soudní procesy 
- pravděpodobně bych nezvládla přijímačky a studium 
- moc časově náročné 
- nemám dobrou paměť na taková kvanta učení 

Učitelství + můj dětský sen 
+ dobré uplatnění 
+ možnost účasti na školních výletech, akcích 
+ dostatek prázdnin 
- pořád to stejné dokola 
- prakticky nemožnost úplně změnit obor práce 
- odradily mě studijní předměty jednoho konkrétního oboru co 
bych chtěla učit 
- fixní pracovní doba 

Sociální pedagogika a volný čas + je to co by mě bavilo 
+ mám zájem o trávení času s dětmi 
+ možnost uplatnění ve více oborech 
+ můžu studovat dva obory 
- nevím o tomto oboru tolik abych se mohla rozhodnout 
- Není jisté kam bych po dostudování šla  

Andragogika, personalistika + Hodně mě zajímá firemní vzdělávání, nábor nových 
zaměstnanců, teambuilding 
+ získám základy psychologie, sociologie, managementu.. 
- Nejsem si jistá jestli jsem vhodná pro takovou práci, kde musí 
člověk vzbuzovat respekt 
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Podnikání a management  + zajímavý obor 
+ velký výběr VŠ 
+ dobré uplatnění 
- nezvládám matematiku 

 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o vybraném oboru a 
škole 

  

Sociální pedagogika Absolvent je schopný Koncipovat a vést konkrétní programy pro 
zvolené cílové skupiny (kurzy, tábory, výchovně vzdělávací a 
sociální projekty). Péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory 
 
Uplatnění - oblast školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, 
vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových 
aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky, 
sociální pedagog ve věznicích 

Masarykova univerzita Nachází se v Brně, kde bych také chtěla studovat 
Velký výběr oborů 
Hodně spolků a aktivit 
Příležitosti jako vyjetí na studijní pobyt 
Spousta přátel zde studuje nebo studovat bude. 

3.1)Co bych potřeboval(a) ještě zjistit a ověřit   

Pedagogika Chtěla bych zjistit, jak je to s minimálním pedagogickým 
vzděláním. Co jsem tak zjišťovala tak po vystudování pouze 
pedagogiky to vzdělání není. Taky bych chtěla znát více detailů 
vybraného oboru jako: jak probíhá studium , je časově náročné, 
jaké je reálně uplatnění na trhu práce.  

Chtěla bych zjistit na co se nejvíc hodím 
 

přijímačky Chtěla bych vědět, jak moc náročné jsou TSP a OSP a co je 
výhodnější a jednodušší.  

4) Informace od studentů / absolventů   

5) Kam nakonec pošlu přihlášku (přihlášky):   

Ještě nevím 
 

 

PADLET: EVA 

Název položky Podrobnější popis 
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1) Proč chci studovat vysokou 
školu? 

Po osmi letech na gymnáziu jsem neměla možnost se věnovat tomu, co by mě 
opravdu bavilo. Nebo také dostatečně rozvíjet svůj potenciál/silné stránky. 
Na druhou stranu, když se člověk chce opravdu něčemu věnovat, prostředky si 
vždycky najde. U mě té činorodosti bránila lenost, ale také i strach z neúspěchu. 
Sice gymnázia jsou k tomu, aby jeho absolventi měli všeobecný přehled, avšak 
nejsem jediná, kdo si dovolí tvrdit, že to spíš bylo "překousnutí" 60% předmětů (do 
třeťáku povinných) a k maturitě si vybrat nejmenší zlo. 
Nicméně, jak jsem už zmiňovala, jsem si vědoma toho, že jsem do dneška využila 
asi 10 % ze svého celkového potenciálu. 
Paradoxně až ve třeťáku jsem si najednou "vzpomněla", že by bylo dobré založit 
školní časopis nebo dokonce i literární klub. 
Koronavirová pandemie mi potom zatrhla založení volejbalového týmu na naší 
škole.  

1) Co bych chtěla získat díky 
studiu? Co by mi studium mohlo 
dát? 

- seberealizace! 
- získat jiný pohled na určitou problematiku nebo i život obecně 
- zaměstnání, které mě bude alespoň částečně bavit 
- praktické zkušenosti do možných budoucích zaměstnání 
- přicházet s novými řešeními určitého problému 
- umění naslouchat druhým, pochopit je a respektovat jejich názory, příp. na ně 
reagovat 
(v tom mám velké nedostatky) 
 - Zaměstnání, kde budu moct dále rozvíjet své schopnosti a učit se novým věcem. 
- zkušenosti s pobytem v zahraničí i poznání některé cizí kultury 
- využívání a vylepšování schopností projevovat se v cizích jazycích 
- umění jednat s lidmi a spolupracovat  s nimi 
- nebojte se myslet 
- setkávat se s inspirativními lidmi 
- schopnost obhájit si svůj názor 

2)Jaký je tvůj přístup k učení a co 
příprava na přijímačky a maturitu? 

posledních 6 let se učím pouze nárazově, pokud vůbec 
- když už mi opravdu teče do bot, dokážu v učení zabrat na 150% 
- zjistila jsem, že při brigádě mám větší chuť se učit třeba cizí jazyky než když 
nepracuji 
- myslím, že s přípravou na maturitu na tom nejsem katastrofálně - i když jsem se 
začala opravdu připravovat až teď od ledna, snad to vyjde - pokud tedy nepolevím 
ve stávajícím tempu 
- trochu ale zanedbávám ostatní předměty a zatím se věnuju jen jednomu 
- co se týče přijímaček, ani nevím, kam ještě chci jít a co nejradši bych psala buď 
pouze oborový test nebo motivační dopis - takže přípravy zatím na nule 

3) Jak bych sama sebe popsala 
člověku, který mě nezná? 

Posledních několik let se protloukám vzdělávacím systémem. Částečně se těším, až 
opustím střední školu, protože čím dál víc nabývám pocitu, že tam nic nezačíná, ale 
spíš navazuje na základní vzdělání a právě zde se završuje  "nejednoznačné dílo" v 
podobě vypuštění maturanta do světa. 
Často si hodně domýšlím. Jsem náladová. Celkem snadno se vytočím, ale nejsem 
úplně cholerik. Nesnáším, když mě někdo pomlouvá přímo přede mnou. Raději, ať 
mi to řekne do oči, ale na to asi dotyčný "nemá". Velice často mě naštve působení 
schodišťového efektu, ale zároveň se v něm vyžívám. Jsem celkem citlivá. Baví mě 
vše, co se týče kultury obecně. Ráda bych také začala s milionem zajímavých 
činností, ale jsem dost líná.  
Hodně přemýšlím nad čímkoliv. 
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2) Jak myslím, že by mě popsala 
rodina a přátelé? 

Vtipná, citlivá, přátelská, starostlivá, přemýšlivá, dokáže udržet tajemství, můžete 
se na ni spolehnout.  Taťka mi říká, že většinou umím lidi dobře odhadnout. Také 
umím dobře balit vánoční dárky. :) 
Celkem líná. Někdy jí to moc nemyslí. 

3) Silné stránky, dovednosti, 
schopnosti, úspěchy 

- na základní škole jsem vyhrála (jednou a poté to bylo 2. místo myslím) recitační 
soutěž a zúčastnila jsem se okresního kola 
- od 1. do 3. třídy jsem získala vždy 3 první místa na školních olympiádách vždy ve 3 
disciplínách (vytrvalostní běh, sprint a skok do dálky) - celkem tedy 6 diplomů a 3 
medaile 
- s naším folklorním tanečním kroužkem jsem byla vybrána do hlavní role 
vystoupení se senickým souborem, s kterým jsme jednou přímo na Slovensku 
zkoušeli; i když jsem potom kvůli rodinné dovolené nevystupovala, byla jsem ráda, 
že mě vybrali 
- ve 4. třídě jsem byla pověřena recitací vánoční básně před celou základní školou 
- zvládla jsem přežít 3 roky daleko od domova, i když jsem pravidelně jezdila zpátky 
- zvládla jsem i to zatím nejtěžší období v životě 
- po neslavném odchodu ze školy, kde jsem strávila ony 3 roky, dvakrát jsem své 
bývalé spolužáky zpětně navštívila a nyní jsme si blíž než za ty celé 3 roky 
- získala jsem certifikáty z Aj a Nj, i když jsem v to téměř nevěřila 
- v prváku mi hrozila nejhorší známka, ale já jsem se dokázala vzchopit a za 3 týdny 
se naučit učivo z celého pololetí 
 
Silné stránky: 
umím dobře odhadnout lidi (aspoň myslím) 
umím dobře analyzovat různá témata nebo literární ukázky 
umím člověka podpořit 
umím být vtipná v rámci naší rodiny 
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4) Co mi nejde nebo s čím mívám 
problémy, co bych ráda změnila 
nebo v čem bych se zlepšila? 

- nejde mi moc pravidelné učení 
- dlouhodobé efektivní využívání času 
- mívám problémy si někdy nechat svůj názor pro sebe, ale je to vůbec problém, 
když ostatním ani nestojí za to, se k němu vyjádřit? 
- více naslouchat ostatním 
- mít lépe zorganizovanou práci 
- nenechat se zadupat ostatními a neustupovat jim 
- sjednat si respekt ostatních 
- přijímat kritiku ke svému prospěchu 
- konečně narazit na to, že vždy nemám pravdu  
- vést nějakou skupinu lidí a mít určitou autoritu 
- jednat s každým vždy zpříma, pokud mi něco vadí 
- nedávat plané sliby 
- být schopná odlišovat kvalitu od kvantity co se týče mých úvah, názorů nebo 
myšlenek či různých prací 
- rozhodovat se rychleji, žádná volba totiž není špatná 
- nedomýšlet si 
- číst více knihy a hlavně si konečně přečíst knihu v cizím jazyce 
- umět motivovat, podpořit či pošťouchnout ostatní k něčemu pro ně užitečnému 
- být méně zavřená doma = více chodit ven 
- umět čelit strachu na všech frontách 
- pochopit, jak fungují věci kolem mě 
- zlepšit svou životosprávu 
- nalézt v sobě duševní klid a rovnováhu, a jakmile se mi to podaří tak pomoct 
někomu z mé rodiny s jejich životosprávou 
- více dávat a méně dostávat 
- šířit upřímný optimismus a nenutit se do něj 
- konečně uskutečnit alespoň jeden z mých dlouhodobých plánů 
- naučit se psát všema deseti by se teď hodilo 
- prve poradit sám sobě, dříve než ostatním 
- nemyslet si, že se vyznám v určitých věcech více než je možné 
- každý člověk má své bolavé místo a je třeba si to uvědomit a respektovat to 

4)Vlivy na výběr VŠ 1) vážný zájem o daný obor/y 
2) město, kde budu studovat 
3) prostor pro vlastní názor a pochopení; o všem pochybovat - tzn. žádné učení 
pevně daných faktů nazpaměť 
4) kariérní poradenství 
5) uplatnění v budoucnu 
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PADLET: IRENA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď ) 

  

Motivace Vím, že chci jít na vysokou 
Chci dělat práci, která by pro mne byla zajímavá  
Chci poznat lidi, kteří mají podobné zájmy jako já 
Chci mít nějaké zaměření - profesi, jen gymnázium mi při hledání práce moc 
nepomůže 

Očekávání Noví lidé, nová místa, nové zkušenosti 
Příležitost více se osamostatnit, zorientovat se 
Příležitost více se věnovat něčemu co mne zajímá 
Větší svoboda 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

Jak bych se popsala já: Studentka gymnázia. Nemám žádný předmět, který by mi vyloženě nešel. Zajímá 
mne kultura - část historie, ráda vymýšlím/píši příběhy a ve volném čase se učím 
na kytaru, maluji a občas skládám amatérské básně. Sbírám zvířecí kosti, 
kameny i staré mince. Nerada na sebe upoutávám pozornost a spíše 
poslouchám než mluvím. Pokud je však něco co mne zajímá, či o tom hodně 
vím, tak o tom budu ráda i přednášet (ale vždy jsem stejně nervózní a klepou se 
mi ruce)  

Co o mne říkají ostatní: Tichá, chytrá, introvert. Prý jsem spolehlivá a empatická. Jsem nenápadná. 
Někdo říká, že hezky kreslím a zpívám. Nerada chodím tzv. kolem horké kaše a 
umím manipulovat s lidmi. Hodně čtu a někomu se líbí i co píšu.  

Silné stránky, dovednosti, úspěchy Umím pracovat s lidmi – přizpůsobit se tak, aby to danému člověku vyhovovalo.  
Pokud mne něco zajímá, baví, tak i o tom sama hledám informace a snažím se v 
tom zlepšovat. 
Nikdy jsem neměla na vysvědčení horší známku než dvojku. 
Všeobecně vím něco z mnoha okruhů 
Učím se sama na kytaru a malovat - kreslit - anatomie  
Jako vypravěč působím sebevědomě (i když jsem pokaždé dost nervózní před 
více lidmi) a umím upoutat publikum 
Nemám zrovna nejhorší angličtinu  

Slabé stránky, co by chtělo zlepšit Mám malé sebevědomí, nevěřím si 
Nejsem expert v ničem (dějepis mne baví, ale nepamatuji si každé datum...) 
Nerada čelím novým situacím, jsem nervózní, protože nevím, co dělat a mám 
pocit, že bych měla.  
Neorientuji se v politice - aktuální pol. situaci - nezajímá mne 
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Přístup k učení Učím se ráda, když mne něco zajímá, tak si dohledávám další informace. 
Mám dva módy – v pohodě X vystresovaná; což je někdy docela problém 
Mám přijímačové otázky na Zsv zpracované od kamarádky z vyššího ročníku, jak 
probíráme látku, tak si připisuji do souboru své poznámky.  
Dějepis si zpracuji sama příští rok, až budeme jednotlivé otázky probírat. 
Během distanční výuky jsem se moc nestíhala učit se na všechno se všemi úkoly, 
tudíž pořádně studuji předměty, ze kterých chci maturovat, nebo na zkoušení - 
testy tak všeobecně. Přece jen si je tímto způsobem mohu před odevzdáním 
zkontrolovat se sešitem. (normálně toto nevedu, ovšem v aktuální situaci, když 
se kvůli objemu učiva k drastickým opatřením uchýlili i premianti třídy, jsem to 
nakonec přijala, jako vítané ulehčení.)  

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Zájem chci aby mne to co budu studovat zajímalo a mělo to pro mne smysl 

Prarodiče podle nich na vysokou musím, je to samozřejmost 

Psaní/ kreslení ~ prezentace určitě v tom chci pokračovat a třeba to i využívat v oboru  
- nákresy nálezů, komunikace s veřejností  

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Umění + umění jsem se v nějaké podobě věnovala od malička 
+ chci dál malovat, psát.. 
+ mám barvitou představivost 
- to můžu i později, během studia 
- nejsem tak dobrá, abych se tím živila 

Historie + zajímá mne vývoj lidské civilizace 
+ kultura, mýty a báje 
+ docela si i pamatuji co jsme již probrali (na střední, ze základky nevím 
prakticky nic)  
- přijde mi nesmyslné učit se data, bitvy a panovníky//podstatná část dějepisu 

Technické předměty + mám logické myšlení 
+ baví mne počítat 
- nechci se tomu věnovat 
- nemám ráda tu teorii kolem a rýsování 

Společenské vědy + prolínají se s dějepisem 
+ zajímá mě to 
+ hodně věcí si umím představit/ aplikovat 
- je pro mne těžší učit se politologii a ekonomii 
- příliš teoretický předmět 

Příroda + zajímá mne anatomie i rostliny 
+ ráda se pohybuji v přírodě 
+ nemám problém s tím se zašpinit 
- nechci se věnovat biologii  

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Zahradní architektura + děda je profesorem  
+ rostliny, umění (oku libé) 
- geometrie 
- příliš botaniky 
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Pedagogika + ráda pracuji s dětmi 
+ přijde mi to smysluplné 
+ předávání vědomostí ideálně poutavou formou 
- nemám nic jakou přirozenou autoritu 
- myslím, že dlouhodobě to není dobrý nápad 
- všechny předměty, o které bych měla zájem, zahrnují podstatnou část toho, 
nad čím bych opravdu nechtěla strávit život 

Archeologie + z dějepisu je to ta nejlepší část (kultura a „starší“ dějiny) 
+ příroda, objevování - kosti, střepy.. 
+ více možností uplatnění - terén, muzeum.. 
+ představivost se využije 
- chtělo by to méně úzkosti a více sebedůvěry 
- musím si načíst odbornou literaturu, připravit se na překlad odborného textu 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Přijímačky UK - https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2021/01/Odborne-pozadavky-
BC-21_22.pdf 
překlad odborného textu (z Aj v mém případě) 
dějepis a archeologie 
pohovor 
CV 
načíst si odbornou literaturu – méně je někdy více, musím o nich umět 
zasvěceně hovořit 
http://uprav.ff.cuni.cz/?q=node/68 

Uplatnění v muzeu 
v terénu – koordinace vykopávek 
příp. profesor 
památková péče 

Obory – podobné Archeologie pravěku a středověku 
Klasická archeologie (antika apod) 
Archivnictví a PVH 
 
možné kombinovat 

Předměty filozofie, pravěk, středověk, ranný novověk, terénní praxe 

druhý jazyk (B1) němčina. 
ale UK má i francouzštinu 

Koleje  https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/celouniverzitni-
pracoviste/sprava-vysokoskolskych-koleji 
UK - https://kam.cuni.cz/KAM-51.html 
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Orientace UK - Spolužáci, orientační systém, intuice, ale také oborové spolky na fakultě a 
Studentská rada. U zápisu obdržíte brožuru OFFŠEM, která vás teoreticky 
provede začátkem studia. A ve věcech studia se můžete spolehnout též na svou 
studijní referentku. 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

Není, ale je v plánu vystudovaný archeolog/známý - info o oboru 

5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

Praha https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/archeologie-praveku-stredoveku/ 

Hradec králové https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-
programy/archeologie-28 

3.1)Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

Ubytování Kolej/ byt ? - bude někdo známý studovat poblíž? spolubydlící? 

Další informace o ústavu, oboru* ideálně někde vyzpovídat studenta/absolventa 
první ročník 
předměty 
zkoušky 
jazyky 
zahraničí 

Studium Samostatné x Sdružené  ? 

 

PADLET: KATEŘINA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Obecný přehled o ekonomice *eventuelně rozjet vlastní projekt 

Být schopná se orientovat na trhu *investice 
*produkty na trhu 

Zlepšit se v jazycích *možnost jít pracovat do zahraničí/v zahraniční firmě 
*neztratí se to prostě 

Základy podnikání 
 

1.1.) Sebepoznání   
 

Cílevědomá 

 
Pracovitá 

 
Upřímná 
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Přátelská 

 
Altruistka 

Silné stránky Jazyky 
Organizační talent 
Celkem hračička (kreativní věci) 

1.2.) nebo KDO mě při výběru nejvíc 
ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Rodina 
 

Internet 
 

Kamarádi 
 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Čtení, literatura -jsem pomalá čtenářka 
+mám talent na orientaci v textu I guess 
+trochu talentu na psaní  

Saxofon nejsem nic extra, ale baví mě to 

Běhání hoodně rekreačně 

Studium jazyků 
 

2.1.) Obory: výhody/nevýhody   

Hispanistika +moc moc mě baví špániš 
+dozvím se o kultuře a literatuře 
-uplatnění nic moc 

Mezinárodní obchod +jazyky 
+široký záběr učiva 
+vcelku univerzální 
-moc lidí (ale mentoring, takže by to šlo) 
-ne uplně top reference 

Komunikační studia +zajímavé předměty 
-samo o sobě diplom k ničemu 

3) Co bych měl(a) o škole oboru 
vědět: 

  

Seřaď si položky podle toho, jak jsou 
pro tebe důležité 

 

Vyučované předměty 
 

Spokojenost lidí veskrze vlastně spokojení 

Kvalita učitelů 
 

3.1.) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

Jak fungují kredity 
 

InSIS 
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PADLET: MAGDALENA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

lepší pracovní příležitosti 
 

informace 
 

lepší orientace ve společnosti 
 

pomáhání ostatním 
 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

 
pečlivost, spolehlivost, dotahování věcí do konce. 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

 vzdálenost 

 rodina 

 strach 

 učitelé 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

 historie 

 psychologie 

 knihy 

 sport 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

účetnictví a finanční řízení podniku + vzdálenost 
- kvalita 

podniková ekonomika a management 
-  

+blízko 
-nízká úroveň 

český jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

+ pomáhání 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Obsah studia audit, podnikání, finanční analýza atd., jazyk B2 
Pedagogika – jazykověda, psychologie...  

Přijímací zkoušky  M + AJ – prý jsou lehký 
ČJ + literatura 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

4) Informace od studentů / 
absolventů 
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5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

 

PADLET: MARIE 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Motivace Chci studovat vysokou školu, abych něčeho dosáhla. Dále abych využila dalších 
možnost vzdělávat se a pokusila se získat odborný titulu. 
Předpokládám, že dosažením vyššího vzdělání, budu mít více možností při 
výběru pracovních pozic a také lepší platové ohodnocení. 
Zatím nevím, co chci v životě dělat, a tak předpokládám, že dalším studiem 
získám čas na rozmyšlenou. 
Rozšířit si obzory, poznat nové lidi, dozvědět se něco navíc v oblastech, které mě 
zajímají. 
Myslím si, že pouze vzdělání ukončené maturitní zkouškou mi do budoucna 
nestačí. 

Očekávání Očekávám, že studium na vysoké škole bude jiné než dosavadní a že mi 
poskytne i dostatek volného času na mimoškolní aktivity (volnější rozvrh, pokud 
možno méně stresu).  
Očekávám, že mě studium bude bavit a že se dozvím do života či budoucího 
povolání spoustu nových a užitečných věcí. 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

Charakteristika Ráda sportuji, trávím čas v přírodě a se zvířaty. Zajímám se o světové i tuzemské 
politické a společenské dění. Nemám moc ráda početnou a hlučnou společnost. 

Silné stránky Zajímám se dopodrobna o věci, které mě baví. 
Jsem poctivá, plním si povinnosti. 

Nedostatky Matematika a přírodovědné předměty mi nejdou. 
Když mi něco nejde, nebo mě to nebaví, tak to dlouho odkládám a pak mi 
všechno dlouho trvá. 
Ztrácím čas nad zbytečnostmi. 

Přístup k učení Když mě něco baví, tak se to učím s chutí a snadno. Ráda si také zjišťuji věci 
navíc. Předměty, které mě nebaví nebo mi nedávají smysl se mi špatně učí, hůř 
se na ně soustředím, nudím se a zbytečně ztrácím čas. Přestože si látku opakuji, 
v hlavě mi zůstává minimum věcí. Některé věci odkládám, a pak je dělám na 
poslední chvíli. Přesto se však snažím mít vše řádně připravené. 
Na přijímačky a maturitu se plánuji učit průběžně. 
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1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Vlivy Kvalita a vzdálenost školy 
Zajímavost předmětu, náplň studia, praxe, možnosti, které škola poskytuje a 
výběr budoucího povolání 
Prostředí a působení školy 
Ovlivňuje mě situace doma i pocit, že je čas se pohnout v životě dál – možnost 
studium mimo domov 
Moje volnočasové aktivity 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Sport a výživa +užitečné rady (využití přímo v praxi) 
+ možnost vydělávat si tím, co mám ráda a co mě zajímá 
+ šířit osvětu a pomoci lidem v této oblasti 
+ zájem o tuto oblast 
- odbornost předmětů (náročnosti studia), špatně se mi učí/nerozumím biologii 
a chemii 
- baví mě to především jako volnočasový zájem 
+ možnost rozvoje v této oblasti i bez vysokoškolského studia 

Příroda a zvířata + zajímá mě to 
- nechci se v budoucnu živit tím, co mě baví jako koníček (raději nechám pouze 
jako volnočasovou aktivitu) 

Společnost a mezinárodní vztahy + velmi zajímavé, dokážu si představit studovat a rozšiřovat si vědomosti v této 
oblasti 
+ vidím možnosti využití v praxi, ale na druhou stranu se o dané oblasti ráda 
něco dozvím, i kdybych později pracovala v jiném oboru 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Politologie a mezinárodní vztahy +  široké zaměří (více možností do budoucna) 
+ pochopení historických událostí, ale i problematiku současného světa 
+ zajímavá nabídka předmětů i konkrétních oblastí zaměření 
+ možnost kombinace hlavního a vedlejšího oboru 
- náročnější přijímací zkoušky 

Teritoriální studia + moderní dějiny 
+ multidisciplinární 
+ možnost distančního studia 
- nutnost 3 cizích jazyků 

Komunikační studia + zajímavé 
+ možnost výběru specializace 
+ průnik vícero společenskovědními disciplínami naráz 
- náročné přijímací zkoušky 



18 
 

Evropská studia + zajímavé možnosti uplatnění (diplomacie, zahraničí) 
+ možnost praxe v instituci EU 
+ zajímavá nabídka předmětů 
+ možnost kombinace hlavního a vedlejšího zaměření 

Enviromentální studia + propojení přírodních a společenských věd 
+ ekologie, ochrana přírody 
+ možnost hlavního a vedlejšího zaměření 
+ zajímavé předměty 
+ praxe v neziskové organizaci 
- biologie 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Univerzita Karlova Přijímací zkoušky mají jedno nebo dvě kola. U některých oborů stačí pouze Scio 
testy. Politologie má i ústní část přijímacího řízení. K přijímacím zkouškám je 
potřeba nastudovat požadovanou literaturu. Náplň oborů je velmi různorodá. 
Některé obory mají dobře definované možnosti uplatnění. Většina oborů bere 
skoro 50 % uchazečů. 

Masarykova univerzita Každý obor má jasně daný obsah studia, popis předmětů, nabídku praxe i 
možnost uplatnění. 
Všechny obory požadují Scio testy a jejich vlastní testy studijních předpokladů. 
Je zde možnost zvolit si jeden hlavní a k němu vedlejší předmět. 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

Univerzita Karlova nabídku předmětů a jednotlivých oborů 
podrobnější popis studia jednotlivých oborů 
zkušenosti studentů 
náročnost 

Masarykova univerzita zkušenosti studentů 
ubytování (možnosti bydlení mimo kolej) 
náročnost 
Jaké je procento uchazečů z celkového počtu přihlášených, které berou. 

 

PADLET: ONDŘEJ 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

vzdělání prostor 
Erasmus 
společenský respekt 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 
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vedení týmu, nápady, odhodlanost jít 
"s kůží na trh" 

- dotahování 
pro mě zajímavé věci ano, ale biflování nechci 

baví mě poznávat, jak funguje svět 
- jak biologicky a evolučně 
- tak politicky a sociálně i ekonomicky 
dějepis 
čeština 
udržitelnost 
mluvit cizím jazykem 
zeměpis 
něco někomu vysvětlit 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

musí mě to bavit  prospěšnost činnosti 
co se naučím 
možnost vrcholového sportu 
uživitelnost 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

orienťák – blbě se tím člověk uživí lokální historie -"- 
vegetariánství – nechci být výživový poradce, jinak nwm jak se tím uživit 
pořádání hromadných akcí – dá se tím uživit, chce to nápad 
dron? 
mapování - možná jako částečný příjem 
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2.1) Obory: výhody/nevýhody 
 

sociální geografie pořád si neumím představit čím vším se může zabývat – udržitelný rozvoj? 
zemědělství? jestli jo tak nechci být jen úředník 

antropologie využitelnost? uživitelnost? zajímá mě to vůbec? 
evoluční biologie – zajímavý, ale nwm jak využít v komerčním sektoru, navíc asi 
náročnost velká a málo času při studiu 
environmentalistika - co po škole? jak to funguje? 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

socgeo poměry na cuni 
lehčí náročnost 
jisté nějaké uplatnění (otázka jaké) 

antropologie biologická je hlavně o kostech střepech a tak 
kulturní je takové zvětšení nadhledu a všeobecného přehledu s možnou 
návazností na etnografii – zajímavé, ale jen jako vedlejší obor nebo nějaký kurz 

environmentalistika  super, ale chtělo by to s něčím spojit – ideální kombinace socgeo a 
environmentalistika, ale to nejspíš nejde 

evoluční biologie prostě biologie, výstupem většinou vědec zkoumající faunu/floru/houby což 
nechci 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

socgeo zabývá se někdo tím co by mě zajímalo? 
co se vlastně studuje 
spojení s environmentalistikou 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

otázka kam? nejspíš soc geo protože tam i ta environmentalistika je zahrnutá 
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PADLET: PAVLA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Proč tam chci jít? +Chodím na gymnázium, tudíž nemám konkrétní zaměření 
+Očekává se to ode mě, pocházím ze vzdělané rodiny 
+Chci dobře placené povolání 
+Docela ráda se učím nové věci 
+Nechci jít ihned do stereotypního povolání (rychlé občerstvení, gastronomie, 
prodavač) 
+Chci být částečně podporována státem, rodinou, protože jsem stále student, 
nechci jít hned do velkého světa, když ještě nejsem příliš zkušená  
  

Co chci získat? 1) Práci, ve které budu moct pomáhat lidem a bude mě naplňovat a bavit 
2) Titul, zkušenosti do budoucího povolání 
3) Nové kamarády, se kterýma sdílím podobné zájmy 
4) Uznání  

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

Silné stránky +Jsem štědrá 
+Jsem hodná 
+Ráda pomáhám lidem 
+Jsem pracovitá 
+Jsem chytrá 
+Jsem zvídavá 
+Mám výbornou paměť  

Nedostatky -Nejsem příliš emočně stabilní 
-Jsem k lidem ze začátku uzavřená 
-Jsem často nejistá nebo nervózní 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Rodiče x Moji rodiče neuznávají humanitní vědy, myslí si, že bychom se neuživili 
x V 9. třídě jsem se dostala do krajského kola chemické olympiády, kvůli tomu 
chtěli, abych šla na VŠCHT 
x Ráda kreslím a maluji, ale rodiče se moc netváří na to, že bych měla chodit na 
umělecky zaměřenou VŠ, protože vidí umění pouze jako koníček, myslí si, že 
bych se neuživila  

Škola x Výuka na seminářích, na které jsem se hlásila, se zaměřuje na studenty, kteří 
chtějí v budoucnu dělat lékařský obor 
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Moje tchýně x Moje tchýně je umělkyně, je šťastná, že se mnou může sdílet stejný zájem a 
věří, že mám umělecký talent, který chce. abych rozvíjela. Přijde jí škoda, že 
bych nešla na uměleckou školu. Teď tíhnu k jiným věcem a ona si myslí, že je to 
kvůli vlivu mých rodičů. 

Přítel x Chce společně bydlet v Praze, bude se hlásit na ČVUT. Pokud bych si zvolila 
školu v Hradci Králové, museli bychom bydlet odděleně.  

YouTube kanál Promedik – studentka 1. lékařské fakulty, dělí se o své zkušenosti týkající se 
studia medicíny.  

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Moje zájmy + Čtení knížek (o zvířatech, o vědecky vysvětlených otázkách z každodenního 
života, chemické látky v lidském těle) - Získání nových znalostí 
+ Malování a kreslení-  
+ Určitě je důležité umět nakreslit anatomii lidského těla 
+Vaření -jíst jen čínské polévky není  nejlepší věc pro moje zdraví 
+ Seriály, někdy i filmy  
+ možná na zachování psychického zdraví :D  
-žrout času 
+YouTube - chemické pokusy, léčiva, promedik, vlogy  
+ získání užitečných znalostí, které jsou podané zábavnou formou  
+Grafický design 
+Pečení 
+Hraní her 
+Zpívání 
+Starání se o zvířata 
+Běhání + jóga  

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Farmacie – Hradec Králové -Nemohu bydlet se svým přítelem a za rodinou budu dojíždět velmi dlouho 
-Nové, neznámé prostředí 
+Může mi to přinést spoustu zkušeností do života 
-Je to velký risk 
+Zajímají mě léčiva a chemie mě hodně baví 
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1. lékařská fakulta UK – Praha +Výuka soustředěna (15 min k 1. LF) a v Thomayerově nemocnici v Krči (4 
minuty),  v nemocnici na Bulovce (40 minut) 
+Učila zde moje babička 
+Semináře mě připravují na příjímací zkoušky 
-Náročné studium by trvalo 6 let a ještě 5 let potom bych musela dělat atestace 
a měla velmi špatně placenou práci, (není velká možnost mít brzy rodinu) 
 
Tradice, anonymita studentů, centrum Prahy (dobrá dostupnost). :-( Do druháku 
postoupí polovina – nabírají víc studentů – přijímačky tedy trvají defacto celý 
prvák a nikomu tam nedělá problém vás vyhodit, přecházení mezi ústavy zabere 
na obrovském Albertově třeba celý oběd. OBECNĚ: Kdo je schopen držet hubu a 
krok, bude plně spokojen.  

VŠCHT – Praha -Složitá matematika  
-Příliš technické 
-Povolání s největší pravděpodobností příliš vědecké 

2. lékařská fakulta UK – Praha -Výuka soustředěna v Fakultní nemocnici Motol (40-60 minut), nejdále od mého 
bydliště 
+Semináře mě připravují na příjímací zkoušky 
-Náročné Studium by trvalo 6 let a ještě 5 let potom bych musela dělat atestace 
a měla velmi špatně placenou práci, (není velká možnost mít brzy rodinu) 
 
 Málo studentů (tj. kdo se dostane, je málokdy vyhozen, spíš odejde z vlastní 
vůle), rozvrh je pěkně vymyšlen (není to roztažené do celého dne, je i dost 
volna), studijní oddělení je vstřícné k různým typům studia, FNM je dobře 
přizpůsobena výuce studentů, ve výsledku tu je míň začouzeno než na Karláku i 
na Vinohradech. :-( Spojení je jen autobusové a tramvajové, metro zatím není, 
je náročnější se sem dostat (přes přijímačky :D). 

3. lékařská fakulta UK – Praha +Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (20 minut pražskou dopravou) v Praze 
10 
+Semináře mě připravují na příjímací zkoušky 
- Náročné Studium by trvalo 6 let a ještě 5 let potom bych musela dělat atestace 
a měla velmi špatně placenou práci (není velká možnost mít brzy rodinu) 
 
Moduly učí věci propojovat, memorovací složka je podpořena myšlením, hezké 
prostředí školy, mají hodně studijních materiálů na webu. :-( Jako velký minus 
vidím rozvrh, člověk denně musí na netu kontrolovat, jestli se mu něco 
nepřesunulo, je to roztahané do celého dne až do večera. 
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3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Farmacie UK Hradec Králové Farmacie 

Všeobecné lékařství alergologie a klinická imunologie  
endokrinologie a diabetologie  
geriatrie  
neurologie  
oftalmologie  
pneumologie   

VŠCHT Mikrobiologie a genové inženýrství 
Syntéza a výroba léčiv 
Biochemie a biotechnologie 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

 
Více informací o lékařských fakultách 

 
Více informací o každém oboru 

 
Informace a od studentů/absolventů 

 
Více informací o tom, jak můžu nejvíce zvýšit šanci na úspěšné složení 
přijímaček a přijetí na školu 

 
Jít na dny otevřených dveří 

 
Jak se mohu teď zajímat o obor, zvýšit procento, že mě přijmou, i když se budu 
hlásit na VŠ až za pár let 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

 Sestřenice – Farmacie 

5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

1. lékařská fakulta UK +Blízko mému budoucímu bydlišti 
+Budu moct bydlet se svým přítelem, budu blízko své rodině 
+Morální uspokojení 
+Široká škála zajímavých oborů, ze kterých si nemusím hned vybírat 
+Slibné povolání, ve kterém budu moct pomáhat lidem 
+Dobré finanční ohodnocení 
+Praxe a zkušenosti do života 
+Uznání a respekt  
-------------------------------------------------- 
-Složité přijímačky, budu se muset hodně připravovat a je velká šance, že se 
stejně nedostanu 
-Náročné studium a možnost vyhození během celého 1. ročníku 
-6 let studia a 5 let atestací (nemožnost mít rodinu, malý plat) 
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VŠCHT – BIOCHEMIE A 
BIOTECHNOLOGIE 

+Bez přijímaček – jistota 
+Možnost uplatnění ve farmaceutických firmách 
+Dobré zkušenosti uchazečů 
+Praha - možnost bydlet s přítelem 
+Zajímavý obor 

3. lékařská fakulta UK +20 minut autobusem 
+Nová škola 
+Propojování znalostí díky modulům 
-Nepředvídatelné každodenní rozvrhy 
-Velký důraz na fyziku 
+Jinak podobné výhody jako 1. LF  

 

PADLET: ŠÁRKA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Motivace • finanční zajištění rodiny v budoucí práci/podnikání → chci vynahradit rodině 
to, co do mě investovala 
• dozvím se informace, které se mi budou hodit pro založení vlastního podnikání 
→ nechci být zaměstnancem, chci být pánem svého času, chci dosáhnout 
finanční svobody 
• rozvoj mé finanční gramotnosti → vědět, jak naložit s penězi, čeho se 
vyvarovat, do čeho investovat,... 
• chci poznat podobně smýšlející lidi, se kterými bych se navzájem rozvíjela → 
získat inspiraci a podporu od ostatních 
• pouze s maturitou si nevystačím → nechci skončit za kasou v Kauflandu 
• práce s čísly mám ráda → budu se dál rozvíjet v matematice, která mě baví 
• široká škála odvětví, kterými se mám možnost vydat → vydám se cestou 
ekonoma, ale přesný cíl zatím nemám 

Očekávání • získám dobrý základ finanční gramotnosti → dozvím se, jak zacházet s penězi 
• osamostatním se → budu schopna si sama uvařit, udržovat pořádek, 
• získám nové přátele → diskuse na témata, o která se zajímáme; vzájemná 
podpora 
• získám možnost studovat v zahraničí → skvělá věc pro rozvoj cizího jazyka 
• budu mít dostatek času na rozvíjení vlastních projektů popř. brigády 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 
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Jak bych se popsala člověku, který 
mě nezná 

Jsem studentka gymnázia. Tuto střední školu jsem si vybrala, protože jsem 
tehdy netušila, jakým směrem se vydat. Mám ráda matematiku, biologii a 
tělocvik. Po škole chodím třikrát týdně do ZUŠ, kde hraji na saxofon. Hraji v 
jazzovém hudebním souboru, který mi vždy zvedne náladu. Ještě se jako 
samouk věnuji hře na akordeon. Mám ráda přírodu, procházky, túry, jízdu na 
kole a bruslích, běžkování, běhání a squash. Několik měsíců jsem si nalhávala, že 
se chci stát biologem, ačkoli mě zajímá osobní rozvoj a finance. Ráda 
poslouchám retro hudbu. Ve třídě nepatřím mezi elitu, ale každý ví, že jsem 
ochotna komukoli pomoct. 

Jak mě vidí přátelé a rodina • Přátelé mě vidí jako člověka, který šíří pozitivní energii a je ochotný sdílet 
vypracované úkoly, jako šprtku, která nemá rozhled ani názory na věci, ale je 
schopna se nadrtit na testy, jako tu „nepříliš se vyjadřující“, když se nachází v 
okolí lidí, které nepovažuje za pravé přátele, jako tu, která se v komunikaci 
běžně zadrhává, ačkoli má, co říct,... 
• Rodina mě považuje za tichého introverta, který není schopen si domluvit 
záležitosti mimo školu, za lenocha, který jen dělá, že se učí a snaží se vyhýbat 
domácím pracím, za totálně nesamostatného člověka, který si není ani schopen 
uvařit, za fiflenu, která si na odhrabávání sněhu vezme nové zimní boty, za 
odpůrce televize, která má na lidi špatný vliv, za hudebního podivína, který 
dokáže najít tóny na zahrání jakékoli písničky, za trampa, který by nejradši byl 
neustále venku,... 

Silné stránky, dovednosti, úspěchy Získala jsem zlatou medaili za hod krikeťákem, když jsem byla na základce. :D 
Zajímám se o osobní rozvoj a snažím se ho v mém životě aktivně praktikovat. 
Dostala jsem se na gympl. Udělala jsem zkoušky v autoškole. Jsem většinou 
pozitivní. Myslím, že umím lidem naslouchat. Hraji na saxofon a harmoniku. Na 
Vánoce jsem vytvořila film z roku 2020, kde jsem zkombinovala fotky a videa s 
písničkami a rodina se smála od začátku až do konce. Ve škole mám celkem 
dobré známky. Někdy jsem disciplinovaná. Umím své nejbližší přátele rozesmát. 
Vytvořila jsem si vision board. Umím dotáhnout věci do posledních detailů. 
Myslím, že konečně vím, co chci v budoucnu dělat. 
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Co mi nejde? Problémy? V čem se 
můžu zlepšit a co můžu na sobě 
změnit? 

Chovám se jinak mezi přáteli a s rodinou. Doma moc nepomáhám s domácností. 
Neumím vařit a prát. Měla bych se víc zajímat o rodinu a pomáhat jí, nejen 
sedět zavřená v pokoji. Mám problémy se závislostí na sociální sítě a na 
sladkém. Neumím se pořádně soustředit. Dělá mi potíže mluvit anglicky. Ani s 
mluvením česky to není žádná sláva. Mám potíže s přípravou na maturitu. 
Nevím, jak se přinutit učit. Neovládám time management. Měla bych se zlepšit v 
prezentování projektů. Mohla bych se naučit meditovat. Občas chodím pozdě. 
Jsem netrpělivá. Mám potřebu žárlit na lidi, kteří se baví s mými nejbližšími 
příteli. Někdy bojuji s přílišným perfekcionismem. Často prokrastinuji. Mohla 
bych změnit přístup k sobě samé, zapomenout na výčitky a minulost a začít na 
sobě konečně tvrdě makat. 

Přístup k učení Vím, co mám dělat, ale nedělám to. Učení věčně odkládám na neurčito. 
Nedokážu se soustředit na učení. Občas se zažeru do určitých témat, ale rychle 
to vyprchá. Na maturitu jsem si teprve začala číst knížky z povinné četby. 
Nemám žádný plán, jak a kdy se budu připravovat na maturitu a přijímačky. 
Otázky na maturitu mám koupené. Chtěla bych si je vypracovat sama, ale vím, 
že chtít nestačí. Během covid výuky často nesleduji, co se děje na online hodině 
a surfuju na sociálních sítích. Když opravdu vím, že se nedokážu naučit na test, 
tak nejdu do školy. Ale jinak se snažím být poctivá a úkoly dělat sama. Většinou 
se učím nárazově a na poslední chvíli. 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Rodina Mamka je šička, táta taky dříve pracoval ve fabrice, ale teď má invalidní důchod 
a sestra má výuční list a pracuje jako uklízečka. Nikdo z nich nemá VŠ. Rodina do 
mě vkládá poslední naděje a já je nechci zklamat. Chci je finančně zajistit. 

Přátelé Kamarád mě inspiroval tím, že chce jít na ekonomickou VŠ. Nikdy dřív by mě 
snad ani nenapadlo o takové škole uvažovat, ačkoli teď myslím, že je to ta 
pravá. 

Město Chci se naprosto osamostatnit. Nechci studovat poblíž domova. Potřebuji se 
hozením do bláta naučit, jak se o sebe postarat. 

Trading Narazila jsem na články, videa, podcasty a lidi na Instagramu, kteří se věnují 
tradingu na Forexu. Dost mě to zaujalo a do budoucna bych se tomu chtěla 
věnovat. 

Sny Chci si založit vlastní business. Nevím, o co půjde, ale vím, že chci být takto 
nezávislá. 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   
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Hudba + dodává mi energii a zvedne náladu 
+ hraji to, co chci 
- ztrácím tím čas, protože vím, že si v budoucnu budu max. hrát jen, když budu 
mít náladu 
- nemám na to, abych se tím živila 
- doma netrénuji příliš často 

Procházky, túry, kempování + mám to hrozně moc ráda 
+ nejlepší trávení volného času s přáteli nebo rodinou 
+ dobré pro odreagování 

Osobní rozvoj + posunuje mě to dál, stávám se lepším člověkem 
+ inspiruji své okolí 
- často selhávám a ke svým rituálům se vracím po dlouhé době 

Sporty + jsem více méně fit 
+ skvělé na vyčištění hlavy od myšlenek 
- nemám v tom řád (co a kdy dělat) 

Finance, trading + formou podcastů poslouchám během činností, u kterých nemusím přemýšlet 
+ začínám rozumět penězům 
- každým dnem se finance vyvíjí, pořád se bude co učit 

Přátelé a rodina + dokážou mě vždy rozesmát a zvednout náladu 
+ podporují mě 
- bavíme se o hloupostech, o věcech, které mě nijak neposouvají dál 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Ekonomika + zapadá do mých zájmů 
+ naučím se finanční gramotnosti 
+ naučím se soft skills, v souladu s osobním rozvojem 
+ s matematikou nemám problémy 
+ dostanu se na průměr 
- skončím jako kancelářská krysa? 

Biologie + mám ráda přírodu 
+ ve škole mě biologie baví 
+ maturuji z biologie 
- jako biolog bych se pravděpodobně neprosadila a neuživila 
- přijímačky z biologie 

Hudba + hraji na nástroje 
+ líbilo by se mi učit studenty hrát 
- teď už na to kašlu a nehraji pravidelně 
- když bych nebyla hodně dobrá, tak bych se takřka neuživila 

Cestovní ruch + cestování mám ráda 
- nejsem dobrá v cizích jazycích 
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Informatika + ráda se učím s PC 
+ v dnešní době je výhodou umět s počítačem 
+ dobré základy ze školy 
- nebaví mě dlouho sedět u PC (jako teď :D) 

Veterinářství + mám ráda zvířata 
+ v budoucnu bych chtěla chovat dobytek na farmě 
- VŠ je příliš daleko 
- hodně chemie 
- náročné studium 
- nedostatek volného času 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

TOTO PLATÍ PRO FEK ZČU 
 

Náplň možné budoucí práce - řešení problémů, plánování a řízení projektů 
- řízení podnikatelských subjektů 
- ekonomické a manažerské funkce 

Bodový systém pro přijímaní 
studentů 

- pořadí podle dosažených bodů 
- studenti, kteří získají min. 35 bodů jsou automaticky přijati (díky průměru za 3 
pololetí mám 37,5 bodů) 
- body se získají za průměr podle určitého vzorce 
- další body v SCIO matematika, anglický/německý jazyk nebo OSP 
- olympiády, soutěže... 

Co se naučím - podniková ekonomika, finanční gramotnost, finance a účetnictví, management 
- naučím se, jak správně řídit projekty nebo tým + soft skills 
- dovednosti s ICT 

Termíny - přihláška ke studiu – do 17. 5. 
- kopie dokladů pro získání dalších bodů - do 21. 5. 
- kopie maturitního vysvědčení - do 2. 7.  
- zápis do studia - od 1. 9. do 10. 9. 

Ubytování - nabízí studentskou kolej 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

Info od studentů - najít si FB stránku nebo IG účet skupiny studentů nebo konkrétního studenta 
dané VŠ 

Předměty - najít na stránkách nebo se zeptat studentů 

Konkrétní práce - najít konkrétní zaměstnání, kde by mě s tímto vzděláním přijmuli 

Více info o ostatních VŠ 
 

Rozhodnout se pro konkrétní obor na 
pedagogické fakultě 

- jen jako záchrana 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

Nemám, ale zjistím!! 
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5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

Fakulta ekonomická Západočeské 
univerzity v Plzni 

- obor Projektové řízení nebo Podniková ekonomika a management 

VŠ ekonomická v Praze - fakulta Ekonomie nebo Managementu 

Fakulta pedagogická Západočeské 
univerzity v Plzni 

- obor zatím nejasný (matematika/biologie?) 
- jen pokud neklapne nic jiného 

 

PADLET: VENDULA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Motivace a očekávání Vize toho, že budu chodit do práce, která mě bude bavit a nebudu nešťastná – 
osobní rozvoj, psychika. 
Dobré finanční ohodnocení. 
Zlepšování se v tom, co mě baví. 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

Jak bych se sama popsala Jsem člověk, který když už se k něčemu donutí, tak se to snaží dotáhnout 
perfektně. Baví mě jazyky, umění a práce s lidmi. Ráda lidem něco vysvětluji 
nebo pomáhám s problémy. Řekla bych, že jsem empatická a málokdy se na 
někoho "vykašlu". Jsem spíše introvertního typu, mám ráda svůj blízký okruh 
přátel. Jsem komunikativní a někdy mluvím až moc (záleží o koho jde). Ve škole 
moc nemám, v předmětech jiných, než jsou jazyky, moc motivace k aktivitě.  
Popsala bych se jako člověk, který někdy upřednostňuje své okolí před sebou. 

Jak by mě popsalo okolí Myslím si, že okolí by mě popsalo zhruba stejně jako jsem popsala já sama sebe. 
Možná by dodali, že jsem trošku přecitlivělá a někdy jednám s moc horkou 
hlavou. Také by řekli, že se dost podceňuji. 

Silné stránky Odhodlanost = když se fakt pevně rozhodnu, jen tak to nevzdám 
Jdou mi jazyky, leze mi to do hlavy. 
Ve škole mám pěkné známky. 
Baví mě se učit, když se jedná o dobrou látku a mám náladu. 
Jsem optimista, vždycky se snažím vidět to nejlepší. 
Dokážu lidem dobře poradit. Baví mě psychologie. 
Pokud v něčem vidím logiku, jdou mi i těžší věci. 
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Slabé stránky Nerada mluvím před lidmi, i když vím, že o nic nejde (hlavně ve škole). Podceňuji 
se a říká mi to dost lidí. Pak si pořád sama říkám, že nejsem dost dobrá, při tom 
to kolikrát takhle ani není... 
Nezvládám matematiku, fyziku a chemii, pokud jde o výpočty či rovnice. 

Učení Ráda se učím jazyky, baví mě i literatura. Baví mě třeba i psychologie, ve škole 
ZSV. Doufám, že zvládnu maturitu.  

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Obor + město Obory, které se mi nyní potenciálně líbí mi nabízejí studium v Olomouci, Brně či 
Ostravě. Do Ostravy se mi však moc nechce, jelikož zde chodím na střední a ráda 
bych změnila prostředí. 

Rodiče a okolí Snaží se mi už od útlého věku radit, co je dobré a co ne. Také bych nerada byla 
nějak extrémně daleko od domova, kvůli toho, že jsem si našla přítele, který 
studuje vysokou v Ostravě. Kamarádí se rozutečou po republice i zahraničí, ale 
věřím, že ti praví zůstanou. 

DOD VŠ Po návštěvě on-line DOD UPOL, se mi fakulta zalíbila ještě o něco víc. 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Cizí jazyky + dobře využitelné znalosti, dobré uplatnění 
+ umím dobře anglicky a francouzsky, v ruštině jsem začátečník 
+ hodně mě baví 
- někdy dost náročné 

Psychologie + baví mě, zajímám se o ni 
+ ráda lidem radím a starám se o ně 
- velký zájem ostatních, náročné studium 

Hudba + nedokážu si bez ní představit život 
- nechtěla bych však být v hudebním průmyslu 

Umění + zajímám se hlavně o francouzské malíře, je to má vášeň 
- těžké uplatnění 

Četba + zajímá mě literatura, ráda se o ní učím 
+ uplatnění jako učitelka 

Lyžování a cyklistika + moc mě baví 
- na profesionální úrovni ne 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   
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Překladatelství/tlumočení + bavilo by mě to, o francouzštinu je zájem 

Učitelství + baví mě předávat informace 
+ ráda bych učila na SŠ francouzštinu a ZSV třeba 
- v rodině máme zkušenost, že po pár letech učitelství téměř odešla psychika 
- okolí mě odrazuje 

Psychologie + baví mě 
- velký zájem 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Francouzská filologie UPOL Obecné rozšíření znalostí francouzštiny. 
Už jako Bc. možnost práce jako překladatel. 
Dobrý můstek pro další studia. 

Fr. jazyk a literatura + učitelství MUNI Dvoj obor, hlavní je studie FJ a dodatkové předměty základu pedagogiky. 
Po přečtení popisů předmětů mě škola velmi zaujala. 

OSU – Anglická filologie - 
Francouzská filologie (se zaměřením 
na vzdělávání) 

Super obor, který dobře připraví na navazující studium, 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

 
Informace o přijímačkách, přesněji prostudovat obory. 

Náročnost Zda mi na studium stačí mé dosavadní jazykové znalosti či ještě musím zamakat. 

Předměty Zatím jsem se na předměty zaměřovala nějak víc pouze na MUNI a ráda bych je 
porovnala s ostatními. 

 
Kompatibilita s navazujícím studiem. 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

 
Nevím o nikom, kdo by na daných oborech studoval, ale ráda bych se pokusila 
nějakého studenta dohledat. 

 
Můj češtinář učí francouzskou literaturu na OSU, a tak mi poskytl jisté 
informace. Byla by to tam pro mě známá tvář. 

5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 
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PADLET: VERONIKA 

Název položky Podrobnější popis 

1) Motivace a očekávání: Proč tam 
chci jít? Co chci získat? (odůvodni, 
seřaď) 

  

Motivace Chci získat v budoucnu práci, která mě bude naplňovat a uživím se. 

Očekávání Chci se naučit novým věcem, poznat nové lidi, místa, chci se osamostatnit, najít, 
co opravdu v životě chci dělat. 

Nezávislost Chci si studiem a vzděláním obecně zajistit nezávislost, nechci se řídit 
společností, trendy, rodiči, chci poznat kdo opravdu jsem a rozvíjet mé touhy a 
sny. 

1.1) Sebepoznání: Tvá 
charakteristika, silné stránky, 
nedostatky, přístup k učení 

  

Přístup k učení Myslím si, že abych se do něčeho na 100 % ponořila, musím být opravdu 
přesvědčená o tom, že dělám správnou věc. Často pochybuji o sobě a o svých 
schopnostech a radši se do něčeho nepustím vůbec, než abych to neudělala 
perfektně. 
Zároveň mám ale stále pocit, že nechci patřit do skupiny lidí, co nic nedělá a 
nesnaží se. Mám nějaké své limity, kterých se chci držet a nechci slevovat z 
očekávání sebe samé. 
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Má charakteristika Myslím, že jsem přátelská a otevřená, ráda mluvím s lidmi a poznávám názory 
ostatních. Když s někým nesouhlasím, mám potřebu mu to dát najevo, snažím 
se být upřímná. Nesnáším nespravedlnost a nepráví. 
Myslím, že spousta lidí by o mě řekla, že jsem soutěživá a výbušná. Zároveň ale 
umím prohrávat, protože jsem za svůj život už prohrála tolikrát, že si z toho až 
tak moc nedělám.  
Rodiče by řekli, že jsem náladová a nepořádná...ale to jen proto, že mě k 
pořádku někdo nutí.  
Jsem hodně ukecaná a nebojím se mluvit o čemkoli, když je konverzace 
podnětná.  
Občas jsem hodně přecitlivělá a smutná z věcí, které nemůžu změnit, i když bych 
si to velmi přála. Bývám pak vzteklá, ale jen v omezené míře.  
Stojím si za svými názory a ideály, i když mě to někdy stojí strašné úsilí. Moje 
tvrdohlavost je někdy kamenem úrazu, protože si často neuvědomuji, že moje 
pravda nemusí být ta jediná, nebo správná. Mluvím rychleji, než přemýšlím, a 
občas vůbec nepřemýšlím nad tím, co říkám.  
Mám tendenci lidem sdělovat pravdu, i za cenu, že je můžu ztratit, nebo se jim 
až bolestivě otevřít.  
Zajímá mě názor jen úzké skupiny lidí, na kterých mi záleží, a kteří jsou podle mě 
inteligentní. Kritika zbytku společnosti je mi lhostejná, neboť si myslím, že nikdo 
nemá právo soudit další lidi, pokud nezná jejich pohnutky a životní osudy 
(samozřejmě v legální míře). 

1.2) CO nebo KDO mě při výběru 
nejvíc ovlivňuje? (odůvodni, seřaď) 

  

Učitelé Učitelé, kteří mě dokážou buď nadchnout nebo mi předmět zprotivit. Nemyslím 
si, že v nějakém předmětu nějak vynikám, nebo bych měla pro jeden určitý 
předpoklad, ale třeba paní učitelka z češtiny mě dokázala tak strašně 
nadchnout, že se literatura stala mou obrovskou vášní. 

Rodiče  Taťka chce, abych se uživila a dělala něco „pořádného,” přeje si, abych šla na 
fyzioterapii, což by mě bavilo, ale nejsem si jistá, jestli bych to zvládla a jestli by 
mě to opravdu bavilo. 

2) Zájmy: výhody/nevýhody   

Sport Miluji sport, nejsem si schopna bez sportu představit život, i když je do časově 
velice náročné. Volejbal hraji už téměř 8 let a myslím, že se ho nejsem schopna 
vzdát. Kolektiv se sportu mě naučil, jak složité, ale zároveň úžasné je mít 
přátele, kterým musíte  
důvěřovat. 

Literatura Baví mě číst, psát, rozebírat básně, uvažovat nad literaturou...ve škole mě nic 
nebaví víc než čeština. 
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Film, hudba Mám ráda filmy, seriály, hudbu.  
Nejradši mám umělecky ztvárněné festivalové filmy, s pomalými záběry, dobrou 
hudbou a nějakým méně obvyklým tématem, nebo problematikou. 

2.1) Obory: výhody/nevýhody   

Fyzioterapie Na fyzioterapii bych mohla být aktivně i pasivně stále spojena se sportem a 
obklopovala bych se lidmi, kteří mají stejné zájmy a smýšlejí stejně. 

Žurnalistika Na žurnalistice bych mohla rozvíjet psaní a vášeň pro literaturu. 

3)Co jsem se dozvěděl(a) o 
vybraném oboru a škole 

  

Žurnalistika O tento obor je obrovský zájem, je složité se tam dostat, ještě složitější možná je 
se později uplatnit. Zároveň si myslím, že jsem schopna komunikovat s lidmi a 
snažím se mít přehled o různých tématech. 

Fyzioterapie Také obrovský zájem a nával, naopak se nebojím o uplatnění, neboť lidé sportují 
a fyzioterapii vyhledávají stále častěji. Od mala mě strašně fascinovalo lidské 
tělo, operace, chirurgie a fyzioterapie propojuje sport a medicínu a pomáhá 
méně radikálním způsobem než operace. 

3.1) Co bych potřeboval(a) ještě 
zjistit a ověřit 

  

 
Mám pocit, že bych se měla rozhodnout, kterým směrem se budu upínat. 

4) Informace od studentů / 
absolventů 

  

5) Kam nakonec pošlu přihlášku 
(přihlášky): 

  

 


