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Přehled studijních
možností na VŠ

Kompletní přehled

možností studia
z
Už máte vybranou vysokou
školu? Dobrá, ale možná
trochu i špatná zpráva je, že
nabídka je velká. I v případě, že
víte, že studovat budete
v České republice, na vás čeká
160 veřejných vysokých škol
s téměř 2 stovkami fakult.
K tomu dalších 60 soukromých
vysokých škol. Znamená to
dohromady skoro 2 tisíce bakalářských oborů, mezi kterými si
můžete vybírat. Pokud už máte
představu, jaké zaměření by
vás bavilo, může vám pomoci
kompletní přehled studijních
možností z portálu

VysokeSkoly.cz řazený podle
oborového zaměření. Ať už vás
zajímá právo, psychologie, ﬁlozoﬁe, ekonomie nebo třeba
technická studia, můžete se
hned podívat, kde všude byste
je mohli studovat. Přehled škol
najdete v druhé části zpravodaje. V první části najdete
základní informace
o Národních srovnávacích
zkouškách Scio, které vám zase
mohou ulehčit přijímačky,
zvlášť v případě, že se hlásíte
na více škol najednou a jednu
zkoušku tak můžete uplatnit na
několik z nich najednou.

Podle čeho si uchazeči vybírají VŠ?
Odpovědi účastníků Národních srovnávacích zkoušek, prosinec 2017

6,4 %
Budoucí uplatnění a výše příjmu

44,9 %

10,5 %

Kvalita výuky a vysoké školy
Přátelé a studentský život
Lehká škola nebo levné studium

35,4 %
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PROČ STUDOVAT VYSOKOU ŠKOLU?
NEROZHODUJTE SE JEN PODLE PRŮMĚRNÉHO PLATU A SOUČASNÉHO
UPLATNĚNÍ, VŠE SE MŮŽE ZMĚNIT
Je spousta špatných důvodů,
na základě kterých si vybrat
školu a hned po maturitě na
ní nastoupit. Třeba ten, že
jste někde slyšeli, že právě jen
tenhle obor bude užitečný. Že
ho musíte studovat, abyste
se uživili. Nebo jen proto, že
to chce vaše rodina, navzdory vám. Mezi ně ale rozhodně
nepatří, že ještě nevíte, co
budete v životě dělat. Ani to,
že prostě jen chcete studovat
obor, který vás bude bavit.
Vysoká škola se v daleko vyšší
míře stává místem, kde si rozšiřujete obzory, navazujete
kontakty a zejména získáváte
takové dovednosti, které vás
připraví na svět, který se
bude měnit rychleji než kdy
dřív. To zní trochu pateticky.
Řekněme tedy raději na svět
na deset, dvacet let dopředu,
o kterém vlastně dneska
nikdo neví, jaké bude vyžadovat profesní znalosti a jaké
obory v něm budou významné (a které třeba naopak
budou zastávat roboti).
Pokud si vyberete obor, který
vás baví, přinese vám vaše
rozhodnutí i další zcela praktické výhody. Kromě toho, že
budete mít daleko větší motivaci využít možnosti studia

naplno, třeba formou stáží,
pobytu na partnerské škole
v zahraničí nebo zapojením
se do akademických aktivit,
tak zvýšíte šanci, že úspěšně
dostudujete. Právě to byste
neměli podcenit. Většina
maturantů si říká, že po přijetí
a nástupu na vysokou školu
už to nějak zvládnou. A přesto víc než polovina uchazečů
nedokončí studium první vysoké školy, na kterou nastoupí,
přičemž podíl nedokončeného studia v posledních letech
roste a je nejvyšší během prvních dvou let na škole.
Poměr vysokoškolsky vzdělaných lidí roste, na VŠ nastupuje skoro 80 % maturantů.
A dohromady se každý rok
k prezenčnímu studiu zapíše
víc než 50 tisíc uchazečů. To
rozhodně není špatně, ale připravte se, že až se třeba
někdy za pár let půjdete ucházet o zaměstnání, o které
vážně stojíte, nezeptají se
vás, zda máte titul. Zeptají se
vás, co jste studovali, proč
jste si to vybrali a co vám studium (ve škole, ale vlastně
i mimo ni) dalo. Jestli na takovou otázku budete moct dokázat odpovědět se můžete
zamyslet už teď.

Jak důležité je pro vás dostat se na vybranou VŠ?

Co pro vás bude hned po VŠ nejdůležitější?

Odpovědi účastníků Národních srovnávacích zkoušek, prosinec 2016

Odpovědi účastníků Národních srovnávacích zkoušek, prosinec 2017

40 %

1%

Věnovat se tomu, co mě baví

4%

19 %
Nedůležité

25 %

30 %

Ne moc důležité
Docela důležité

20 %

Velmi důležité

51 %

Získat dobře placené pracovní místo

Extrémně důležité
10 %

Získat zkušenosti v zahraničí
Dále se vzdělávat
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NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY
Přijímačky na 80 fakult vysokých škol

Jak na to...
1. Podívejte se, na kterých
školách vám NSZ pomohou.

I TENTO ROK
NÁRODNÍ
SROVNÁVACÍ
ZKOUŠKY
NAHRAZUJÍ ANEBO
DOPLŇUJÍ PŘIJÍMACÍ
ŘÍZENÍ NA MNOHA
FAKULTÁCH
VYSOKÝCH ŠKOL
V ČESKÉ
I SLOVENSKÉ
REPUBLICE
TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ,
CO BYSTE MĚLI
O ZKOUŠKÁCH
VĚDĚT, NAJDETE NA
NÁSLEDUJÍCÍCH
STRÁNKÁCH.

Na některých fakultách jsou
Národní srovnávací zkoušky
povinnou součástí přijímacích
zkoušek, další desítky mají
zkoušku jako alternativu k přijímacímu řízení - pokud
dosáhnete potřebného
výsledku, škola vám promine
přijímací zkoušku a může vás
přijmout s předstihem. Pokud
v NSZ neuspějete, stále máte
možnost dělat přijímací
zkoušky na konkrétní fakultě.
Navíc máte možnost dělat
zkoušky, které vám vyhovují
a vyhnout se předmětu, který
vám nejde.
Před podáním přihlášky
Věděli jste, že můžete ke
zkouškám přijít ještě předtím,
než v podáte přihlášku na
samotnou vysokou školu?
Dva z šesti termínů se konají
ještě před koncem února.
Jejich výsledek budete vědět
už týden po konání zkoušky
a sami se tak můžete rozhodnout, kde ho uplatníte
pro přijetí.

Před podáním přihlášky je
dobré si zkontrolovat, jaké termíny jednotlivé fakulty uznávají. Ne všechny fakulty totiž
uznávají všech šest termínů
NSZ, například Fakulta architektury ČVUT uznává pouze
první dva.
Skoro vše jde z webu
Přihlášení na zkoušku probíhá elektronicky přes webové
stránky Scio. I výsledek se
dozvíte on-line a ten na většinu škol ani nemusíte posílat, protože ho automaticky
do konce školního roku
dostanou. Jediné kam se
musíte dostavit fyzicky je
samotná zkouška.
Výsledek si můžete opravit
Jste nervózní ze zkoušek?
Bojíte se, že budete mít
okno? Máte strach, že vám
jeden test zkazí přijetí na
vysokou školu? U Národních
srovnávacích zkoušek se toho
bát nemusíte. Máte totiž možnost test skládat, kolikrát

chcete v jakémkoli termínu.
Bude se vám počítat jen ten
nejlepší výsledek. Mimochodem, tahle možnost má svůj
význam - cílem zkoušky je co
nejlépe posoudit vaše schopnosti a předpoklady ke studiu
- odstranění vlivu náhody
nebo nervozity na váš výsledek k tomu přispívá.
Je jen na vás jestli přijdete
na jeden nebo více termínů.
Rozhodnout se můžete v průběhu roku podle toho, jak se
vám zkouška povede. Je ale
dobrý nápad přijít co nejdříve, abyste si případně výsledek mohli opravit anebo
vylepšit, když s ním nebudete
dostatečně spokojeni.
Výsledkem zkoušek je percentil, číslo od 1 do 100, které
procentuálně vyjadřuje počet
účastníků, které jste předstihli. Výše percentilu, podle
kterého školy přijímají, se
fakulta od fakulty liší. Někde
stačí 30, na školách s největším převisem počtu uchazečů můžete potřebovat až 90.
Pokud budete chtít, váš nejlepší dosažený výsledek se
pak automaticky odešle vysoké škole, na kterou se hlásíte.

Na následující dvoustránce
najdete seznam fakult, na
kterých vám pomohou
Národní srovnávací zkoušky.
Na webu Scio najdete konkrétní požadavky každé
fakulty a které předměty
vyžadují, abyste u zkoušek
absolvovali. Jedna rada pro
vás, kteří už máte jasno:
Pokud máte jednu vysněnou
školu, vyplatí se podrobně
prostudovat podmínky přijímacího řízení na jejich webu,
často se tam totiž skrývají
boniﬁkace za prospěch,
účast na soutěžích nebo na
jazykových zkouškách.
Podrobné podmínky přijetí
s NSZ najdete na
www.scio.cz/fakulty
2. Registrujte se co nejdříve
Nejlépe uděláte, když se
registrujete a přijdete co
nejdříve. Když totiž nebudete
spokojeni s výsledkem, můžete se přihlásit na některý
z dalších vypsaných termínů.
Už týden po zkoušce budete
vědět výsledek, takže budete mít dost času případně se
přihlásit na další termíny.
Podzimní účast má výhodu
i v tom, že se až na základě
výsledku můžete rozhodnout, kde a jak ho uplatníte.
Registrační poplatek za

Jaké vysoké školy ke
zkouškám přihlíží
a jaké předměty
uznávají najdete na
následujících
stránkách.
+ 9 míst na Slovensku

zkoušku je 500 Kč. V prvním
termínu je ale snížen, využít
jde i sociální slevy a Raiffeisenbank letos pro nové účty
nabízí na zkoušky příspěvek.
Přihlášku najdete na
www.scio.cz/prihlasit
3. Připravte se
Nejčastěji vyžadovanou
zkouškou fakultami jsou Obecné studijní předpoklady. Ty
zkouší vaše obecné schopnosti a dovednosti a ne naučené znalosti. Ostatní znalostní testy zase ověřují nejdůležitější poznatky středoškolské látky. Žádných chytáků ani učení se otázek nazpaměť se nebojte. Někteří uchazeči preferují přijít na (první)
zkoušku úplně bez předchozí
přípravy. Pokud nejste jedním z nich, na webu Scio
najdete jak ukázky všech
testů zadarmo, tak i placenou přípravu.
Cvičné testy i přípravu
najdete na
www.scio.cz/nsz-priprava

TERMÍN

PŘEDMĚTY

8. prosince

OSP, ZSV

1. února

OSP, ZSV, MAT

9. března

OSP, ZSV, MAT

30. března

OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky

1. května

OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, jazyky

25. května

OSP, ZSV, Bi, Ch

OSP - test Obecných studijních předpokladů, ZSV - test Základů společenských
věd, MAT - test Matematiky, Bi - test Biologie, Ch - test Chemie
jazyky - Angličtina, Němčina nebo Španělština
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VYSOKÉ ŠKOLY S NSZ SCIO

NSZ jsou povinnou
součástí přijímaček

Informace vychází ze stavu v říjnu 2018. Aktuální
stav si prosím ověřte na www.scio.cz.

NSZ vám pomohou
prominout přijímačky

EKONOMICKÉ OBORY
škola

fakulta

předměty

SPOLEČENSKOVĚDNÍ, HUMANITNÍ

Ekonomicko-správní fakulta

OSP

škola

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta podnikatelská

OSP

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta sociálních studií

ZSV, OSP

Jihočeská univerzita

Ekonomická fakulta

OSP

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

OSP, MAT, Aj

Vysoká škola ekonomická v Jindřichově Hradci

Fakulta managementu

OSP

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta

OSP

Univerzita Palackého

Filozoﬁcká fakulta

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta

OSP

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

OSP, Aj

Vysoká škola báňská-Technická univerzita

Ekonomická fakulta

OSP

škola

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

OSP

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta

OSP

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

OSP, MAT, Aj, Nj

Masarykova Univerzita v Brně

Přírodovědecká fakulta

OSP, Che, Bi

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta sociálně ekonomická

OSP

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

OSP, Mat

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

OSP

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Hornicko-geologická fakulta

OSP

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

OSP

F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií

OSP

Fakulta informatiky a managementu

MAT

škola

ŠkodaAuto Vysoká škola

OSP

Vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

OSP

VŠEM v Praze

OSP

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury

OSP

Fakulta stavební

OSP

Univerzita Hradec Králové

PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA
škola

fakulta

předměty

fakulta

za NSZ je stipendium
nebo jiné výhody

Masarykova univerzita v Brně

předměty

OSP, ZSV

PŘÍRODNÍ VĚDY
fakulta

předměty

ARCHITEKTURA, DESIGN
fakulta

předměty

TECHNIKA A IT

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

OSP, ZSV

škola

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta právnická

OSP, ZSV

Masarykova univerzita v Brně

Fakulta informatiky

OSP, Mat

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

OSP, ZSV

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta informačních technologií

OSP, Mat

F. elektrotechniky a komunik. technologií

OSP, Mat

Fakulta strojního inženýrství

Mat

Fakulta stavební

OSP, Mat

Fakulta bezpečnostního inženýrství

OSP, Mat

Fakulta elektrotechniky a informatiky

OSP

Fakulta aplikovaných věd

OSP, Mat

Fakulta elektrotechnická

OSP, Mat

Fakulta strojní

OSP, Mat

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta technologie a ochrany prostředí

OSP, Mat, Bi, Che

České vysoké učení v Praze

Fakulta informačních technologií

OSP, Mat

Fakulta elektrotechnická

OSP, Mat

Fakulta informatiky a statistiky

OSP

CEVRO Institut

UČITELSTVÍ A SPORT
škola

Vysoká škola báňská - Technická univerzita
fakulta

předměty

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

OSP

Univerzita Palackého

Fakulta tělesné kultury

OSP

Západočeská univerzita v Plzni

FARMACIE, VETERINA A EKOLOGIE
škola

fakulta

předměty

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

OSP

Univerzita Karlova v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta

OSP, Bio, Che

Vysoká škola ekonomická v Praze

fakulta

předměty
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O tom, jak se mi změnil život
k nepoznání studiem v Anglii
Není to zas tak dávno, kdy jsem začala přemýšlet o studiu v zahraničí. Jak a vůbec proč to bylo? Ve
čtvrťáku jsem jela na Veletrh Gaudeamus, abych si domů zpátky přivezla jasnou vizi o své
budoucnosti a nejlépe vybranou vysokou školu.

Kromě nesčetně letáčků
a reklamních propisek jsem
opravdu měla štěstí a setkala
jsem se s Klárou z poradenského centra UniLink
(www.unilink.cz), zastupujícího
mimo jiné také University of
Worcester (www.worc.ac.uk),
na jehož stánek jsme s kamarádkou náhodou narazily. Netrvalo ani hodinu, abych zjistila,
že zdánlivě nereálný sen se
brzy může stát reálnou skutečností. Seznámily jsme se
s obory a Klára nám barvitě
vyprávěla, jaké to je, žít a studovat v UK, kde sama také
vystudovala. Byla to výzva
a nám se pomalu kreslila anglická budoucnost.

Jak to teď říct rodičům?
Studium v zahraničí ještě
stále není obvyklou volbou
pro české studenty a první
věc, co se rodičům vybaví, je
zřejmě rodinný bankrot a
mlhavý obrázek o tom, jak
tam jejich dítě myje záchody
s učebnicí v ruce. Moji rodiče
mě však v mém snu plně podpořili, za což jim velice děkuji
dodnes. Po několikahodinové
schůzce s Klárou z UniLinku
jsme probrali ﬁnancování univerzity formou studentské
půjčky od britské vlády, obory,
vzdělávací systém, možnosti
brigád a přijímací řízení. No
teda, my půjdeme opravdu
studovat do Anglie!
Odškrtávání položek před
maturitou
Ihned jsem se vrhla na vypracování přihlášky, vyžádání
doporučení od profesorky
a napsání „personal statement“ (motivační esej), se kterým mi UniLink pomohl. Do
personal statementu jsem
psala, proč chci studovat
vybraný obor, proč v Anglii
a co mám akademicky
i mimoškolně za sebou a na
závěr proč by mě univerzita
měla vybrat vedle dalších kandidátů. Je důležité si na tom
dát záležet – ale nemějte
z toho strach.
V únoru se mi na mobilu objevily zmeškané hovory od
Kláry. Bála jsem se, že to nevyšlo, srdce mi tlouklo, už jsem si
připravovala kapesníček
a viděla se, jak vyplňuji další
přihlášku na jednu ze svých
„záchran“ v Česku. Klára mě
i kamarádce ale místo špatné
zprávy sdělila tu nejlepší
o tom, že jsme obě podmínečně přijaty!

Z letiště nás vyzvedla univerzita a velkým autobusem jsme
z Londýna dojeli k večeru do
„Wůstru“. V ten moment, kdy
jsem si lehla na tu svou postel
na kolejích, snažíc se připojit
k Wi-Fi a sdělit všem, že žiju,
mi to konečně došlo. Tak tady
v tomhle městě a na této univerzitě strávím 3 roky, jde se
na to!
Nový život, kapitola první
Září 2014 začal můj nový život
a na první týdny vzpomínám
s úsměvem. První týdny byly
v duchu seznamování, oslavování, objevování a prostě sžívání se s okolím. Měli jsme
úvodní hodiny do předmětů,
seznámili se s učiteli a vše důležité nám bylo vysvětleno. Bydlela jsem na koleji, kde jsou největší výhodou samostatné
pokoje, takže strach, že se 3
roky nevyspíte kvůli chrápající
spolubydlící, jde stranou. Sdílíte tady akorát kuchyň a koupelnu/záchod (pokud si nepřiplatíte a nemáte oboje na
pokoji).

Už ať je po maturitě!
Posledním krůčkem k našemu
anglickému snu bylo odmaturovat z angličtiny nejhůře za
dvojku a splnit taky daný
maturitní průměr. Začala
jsem trošku litovat volby maturity z dějepisu. Nicméně motivace byla větší než strach a
odmaturovala jsem na samé
jedničky, maturitní vysvědčení
bylo posláno univerzitě, na
základě splnění podmínek
jsem byla přijata na univerzitu a koupí letenky na 9. 9.
2014 jsem svůj budoucí život
potvrdila.
Jak si ale zabalit celý svůj
život do dvou kufrů (a dobře,
pár krabic k tomu plných jídla,
co kdybych tam umřela hlady,
mami)? Když se dnes na tuto
zkušenost podívám zpět,
opravdu nevím, proč jsem se
balila, jak kdybych čekala příchod apokalypsy. Počasí
v Anglii opravdu není tak

hrozné, jak si každý myslí,
a neprší tu denně (deštník si
ale určitě zabalte).
Loučení
Nevěděla jsem, co od studia
v Anglii čekat. Tušila jsem, že
to bude jen lepší a že odlétám
za lepší budoucností, za lepším já. Pokud jste snílek jako
já, tak vaše představivost
v těchto momentech opravdu
pracuje ve dne v noci. Na
letišti jsme měli sraz s Klárkou
z UniLinku a dalšími českými
studenty, kteří odlétali na University of Worcester jako já.
Tehdy jsem ještě netušila, jaká
skvělá parta budeme a že si
mezi nimi najdu nejlepší kamarády na zbytek života.
Odletěli jsme všichni spolu
a mně to spíš přišlo jako výlet
do ciziny se spolužáky ze
střední až na to, že letenka
byla jednosměrná.

So, what is it all about?
Můj obor má název Marketing,
Advertising and Public Relations (poznámky pro mé rodiče:
marketing stačí). Britský systém vzdělání mi velice sedl.
Vše je tady více praktické a vy
se opravdu neučíte o tom, jak
být například designérem, ale
během studia se jím vážně stanete. Nejen, že pracujete na
opravdových projektech, přednáší vám učitelé s profesionální praxí anebo taky občas přijdou experti z oboru, ale je tu
kladen důraz na práci v týmu,
osobní prezentaci a porozumění látce a ne se ji jen naučit
nazpaměť. Hodnocení jste po
dobu semestru hlavně na bázi
prezentací, esejí, projektů, jak
v týmu, tak individuálně.
Vzhledem ke kreativní stránce
mého oboru mě nejvíce baví
reklama a pracovat na opravdových kampaních, sloganech,
pro opravdové ﬁrmy.

„Odletěli jsme
všichni spolu a mně
to spíš přišlo jako
výlet do ciziny se
spolužáky ze střední
až na to, že letenka
byla jednosměrná.”
Hodiny máme čtyřikrát týdně
a vždy po třech hodinách,
takže není problém studium
kombinovat s brigádou. Přes
týden jsem pilná studentka
a o víkendu jsem bývala servírkou (ano mami, tvá představa o dceři umývající záchody se nečekaně nenaplnila),
ale studenti často mohou pracovat jako ambasadoři přímo
na univerzitě. Díky tomu, že ve
škole nesedíte od devíti od
rána do šesti do večera, tak je
od studentů vyžadováno, aby
se na každou hodinu připravili
předem. Čtení kapitol a projíždění prezentací se teda nevyhnete, ale tím se pak každý
zlepší v angličtině.

Překvapivě, učitelé jsou spíše
vaši kamarádi a znáte je osobně. Oslovujeme se křestním
jménem, nikdo se nepovyšuje
titulem před svým jménem
a vtipkujeme spolu. Profesoři
chtějí, aby student univerzitu
dostudoval s tou nejlepší možnou známkou (opravdu si
nekompenzují mindráky tím,
že vás nenechají projít
u zkoušky). Naopak, naplňuje
je vidět úspěch svých studentů jak v hodinách, tak po ukončení školy. Ve Velké Británii
pro profesora opravdu nebudete pouze studentem číslo
106 v auditoriu, ale budete
Michaela, která je z Česka, studuje marketing a reklamu
a baví ji kreativní úkoly. Podpora je přístupná ze všech
stran a osobní poradci nebo
pomoc se nabízí na každém
rohu. Když už jsme u té angličtiny, tak jsem si první měsíc
musela zvykat na odlišné britské dialekty. Pod kůži se vám
angličtina však za pár měsíců
dostane a po třech letech
budete už v angličtině i přemýšlet, tak jako já.

The Hive, knihovna University of Worcester

Nikdy se asi nenaučím odpovídat na to jejich „You all right?“, které vysloví po každém
„Hello“ nebo „Hi“. V obchodě
vás tady prodavačky pozdraví
(občas až přehnaně nadšeným) „Hello darling“ což vám
přece jen ten deštivý den vždy
zlepší. Tím se teď dostávám
k britské kultuře. Neděste se
ze začátku, když uvidíte Brita
si dávat fazole na toast. Taky
Britům nikdy neodmítněte „a
lovely cup of tea“, protože ten
podle nich vyřeší i ty nejhorší
trable. Nezapomeňte se vždy
na silnici koukat na opačnou
stranu a přestaňte počítat,
kolikrát jste se opařili jejich rozdělenými kohoutky (jak oni by
si tím jedním kohoutkem ulehčili život). Nebuďte zklamaní,
když si všichni vaši spolubydlící a spolužáci nebudou na snídani dávat typical English breakfast (je to spíš slavnostní
záležitost).
I když jsou od nás v mnoha
věcech dost odlišní, tak většina, se kterými jsem se seznámila, byli moc milí, vtipní,
chytří, shovívaví, nápomocní
a hodní lidé.
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Navíc, hodně studentů z celého světa brzy vytvoří takovou
vaši britskou „uni family“ na
kterou nedáte dopustit. Všichni si v cizině procházíme něčím
podobným a navzájem se podporujeme. Není to tady každý
den jako v bavlnce, ale stojí to
za to, to mi můžete věřit.
Čím vším že si tu můžu obohatit životopis, to jako vážně?
Aby toho pobytu v zahraničí
nebylo málo, rozhodla jsem se
ve druháku odjet na semestr
(Erasmus) do Belgie. Hodně
lidí se divilo, proč chci jet na
Erasmus, když na takovém
prodlouženém „Erasmu“
vlastně jsem. Já si na druhou
stranu myslím, že každá zkušenost navíc člověka popožene dopředu, a taky že ano.
Samozřejmě, všichni víme, čím
jsou Erasmy proslavené, ale
ten náš byl jednoznačně akademicky naladěn (oproti Anglii
jsme tu měli i ústní zkoušky,
a to hned několik). Nemyslete
si, že studiem v UK vaše
zahraniční možnosti končí,
právě naopak. Britské univerzity mají spoustu kvalitních
partnerských univerzit po
celém světě, třeba v USA,
Kanadě, Austrálii nebo na
Novém Zélandě, kam hodně
z mých spolužáků na semestr
odjelo.
Mojí další zkušeností je získání
pracovní stáže (tzv. placement). Placement je roční placená stáž mezi druhým a třetím rokem studia ve ﬁrmě
nebo společnosti v UK nebo
po celém světě. Student tak
může uplatnit znalosti, které
získá z hodin během prvního
a druhého roku studia na univerzitě a získá tím celý rok pracovní zkušenosti, což je v této
době plné konkurence snad
nezbytné, a dokonce si i něco
vydělá (nebo to vše utratí za
letenky po celém světě jako já,
ale ze mě si v tomto prosím příklad neberte).
Od léta jsem nastoupila na
pozici International Marketing
and Recruitment Assistant na
University of Worcester.

Jako studentce marketingu
a reklamy mi tato pozice přišla jako ideální. Denně jsem
tak pracovala v marketingu,
pomáhala s náborem mezinárodních studentů na University of Worcester a spolupracovala se skvělými inspirativními kolegy z celého světa.
Díky placementu budu mít po
skončení univerzity celý rok
pracovní zkušenosti v oboru,
což je výhoda při hledání
práce po ukončení studia na
vysoké škole. Nechci, aby to
vyznělo jako klišé, ale asi se
tomu nevyhnu, rozhodnutí jít
studovat do Anglie bylo
opravdu to nejlepší rozhodnutí, co jsem zatím kdy udělala.
Neskutečně mě to tady postrčilo, zjistila jsem, že toho
hodně dokážu, a otevřelo mi
to dveře do světa. Získala
jsem kamarády z celého světa, ale taky jsem nasbírala
neuvěřitelné zkušenosti. Vzdálenost od těch nejbližších v
době technologií opravdu
není překážkou a množství polských obchodů tady vám
postačí, když se vám zasteskne po jídle jak od maminky (super, teď nemůžu přestat mít
chuť na knedlíky). Vysoká
škola v zahraničí je opravdu
spíše školou života a já jsem
vděčná za všechny ty možnosti, které mi studium tady
přináší. Protože upřímně, ne
moc mých vrstevníků na českých univerzitách má touto
dobou už za sebou celoroční
profesionální praxi v oboru
a semestr v zahraničí. Dost už
bylo psaní, v Anglii jsem našla
sama sebe a taky vášeň dělat
to, co mě baví, dospěla jsem,
osamostatnila se a získala jiný
náhled na život. Je mi už teď
jasné, že třeťákem má cesta
ve Velké Británii anebo cizině
celkově nekončí, a já se už teď
nemůžu dočkat, jaké nové dobrodružství mi život přinese.

Studentka BA (Hons) Marketing, Advertising and Public
Relations University of Worcester
@michalejla

Kdo ti pomůže za studiem
do Velké Británie?
V PORADENSKÉM CENTRU TI ZDARMA POMOHOU
n vybrat vhodnou univerzitu a studijní obor
n splnit podmínky k přijetí
n projít přijímacím procesem
n vyřešit ﬁnancování školného a zažádat o dostupná
stipendia
n otestovat angličtinu a případně poradí, co a jak zlepšit
n zařídit ubytování a poradí s brigádou v okolí s výběrem
letenek i transferem z letiště přímo na univerzitu
n zajistit vše potřebné před odletem
n připravit se na odjezd

Chcete-li se dozvědět více o studiu ve Velké Británii,
kontaktujte zkušené poradce, absolventy britských
univerzit, kteří studentům pomáhají v rámci Poradenského
centra pro vysokoškolské studium ve Velké Británii –
UniLink. Ti vám rádi zodpoví veškeré vaše dotazy.

Osobní konzultaci v Poradenském centru si můžete
domluvit na telefonu 734 693 278 nebo přes email
hello@unilink.cz.
@unilink_studyintheuk
facebook.com/unilinkcz
Více informací najdeš
na www.unilink.cz.
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26 veřejných
vysokých škol se
150 fakultami

VYSOKÉ ŠKOLY

v České republice

1700 otevíraných

bakalářských oborů
v prezenční formě 620
bakalářských oborů
v kombinované formě

LEGENDA K POPISŮM V MAPĚ:
Název vysoké školy (X

NEJSTARŠÍ
VYSOKÁ ŠKOLA:
Univerzita Karlova
v Praze (1348)

počet fakult )

NEJVĚTŠÍ VYSOKÉ ŠKOLY:

Univerzita Karlova (asi
50 tisíc studentů),
Masarykova univerzita
(přes 40 tisíc
studentů).

LIBEREC
Technická univerzita ( 7

ÚSTÍ NAD LABEM
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 8

Akademie múzických umění ( 3
Akademie výtvarných umění ( 1
Česká zemědělská univerzita ( 7
České vysoké učení technické ( 8
Univerzita Karlova ( 17
Vysoká škola ekonomická ( 6
Vysoká škola chemicko-technologická ( 5
Vysoká škola umělecko-průmyslová ( 1

HRADEC
KRÁLOVÉ

PRAHA

Univerzita Hradec Králové ( 5

PARDUBICE

OPAVA

Univerzita Pardubice ( 7

V Praze sídlí
i několik desítek
soukromých VŠ, třeba
Anglo-americká vysoká škola
Anglo-americká vysoká škola
ART & DESIGN INSTITUT
CEVRO Institut
Metropolitní univerzita Praha
Prague College
Vysoká škola ekonomie a
managementu
Vysoká škola ﬁnanční a správní
Vysoká škola kreativní komunikace
Vysoká škola podnikání a práva
VŠ regionálního rozvoje studií
Vysoká škola logistiky

Slezská univerzita ( 4

OSTRAVA

PLZEŇ

Vysoká škola báňská -Technická univerzita ( 8
Ostravská univerzita ( 6

Západočeská univerzita ( 9

OLOMOUC
Univerzita Palackého ( 8

Moravská vysoká škola

JIHLAVA
Vysoká škola polytechnická ( 1

Univerzita Tomáše Bati ( 6

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

BRNO

ZLÍN

Janáčkova akademie múzických umění ( 2
Masarykova univerzita ( 9
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ( 6
Veterinární a farmaceutická univerzita ( 3
Vysoké učení technické ( 8

Newton College a dalších 5 soukromých vysokých škol
Jihočeská univerzita ( 8
VŠ technická a.ekonomická ( 1

Řada vysokých škol
má studijní střediska
i v menších městech, ty
nabízejí především
kombinované studium

14

NOVÝ STYL VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR!
NEJLÉPE HODNOCENÁ SOUKROMÁ VŠ POSLEDNÍCH LET NEWTON COLLEGE PŘIPRAVUJE STUDIUM POD
VEDENÍM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ Z ŘAD UZNÁVANÝCH ODBORNÍKŮ. BUDOUCÍ STUDENTI SE MOHOU
TĚŠIT TAKÉ NA VYSOCE MOTIVOVANOU VÝBĚROVOU SKUPINU MAXIMÁLNĚ 24 SPOLUŽÁKŮ, VELKÉ
MNOŽSTVÍ SPECIALIZAČNÍCH PŘEDMĚTŮ A CELOU ŘADU NADSTANDARDNÍCH BENEFITŮ A SLUŽEB. TAKTO
ZABALENÁ VÝUKA BY SE DALA OZNAČIT JAKO NOVÝ STYL VZDĚLÁVÁNÍ V ČR! NOVÁ PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ
VÁM V MINIROZHOVORECH PŘEDSTAVÍ JEJICH PROFESNÍ GARANTI.

Management a psychologie
PhDr. Marian Jelínek je hokejový
trenér a mentální kouč, který více
než 10 let spolupracoval s českou
hokejovou legendou, Jaromírem
Jágrem. Dnes spolupracuje s předními českými byznysmeny a vrcholovými sportovci např. Karolínou
Plíškovou.
V čem se profesní zaměření Management a psychologie liší od studia klasické psychologie?
Psychologie pro manažery je aplikace principů z obecné psychologie
do manažerské praxe. Manažování“ lidí je hlavním úkolem manažerů
a jestliže chci někoho „manažovat“,
nemohu se vyhnout zájmu o psychologii, neboť součástí člověka
jsou jeho emoce, duše, mysl a tím
vším se můžeme inspirovat právě
v obecné psychologii.
Může manažer úspěšně fungovat
bez znalostí psychologie?
Já si opravdu nedovedu představit, že bych bez znalostí psychologie mohl někoho řídit. Jestliže chcete poznat člověka, tak musíte
poznat jeho „vnitřní prostředí“.
Musíte znát jeho slabá i silná místa,
pozitivní a negativní stránky. Díky
těmto znalostem se pak snažíte
odemknout jeho potenciál a umožnit mu „bouchnout“, tedy vyrůst,
rozkvést.
Proč jste se rozhodl spolupracovat
s NEWTON College?
NEWTON College je pro mě nová
cesta ve vzdělávání studentů, a to
je pro mě to zajímavé.

Marketing a Brand
Management

Management a digitální
marketing

Karel „Mindless“ Novotný je uznávaný marketingový expert, specialista na brand building. Patnáct let
pracoval v celé řadě reklamních
agentur a před časem oznámil
vznik vlastní konzultační ﬁrmy
Brand Family.

Jan Řezáč patří mezi nejznámější
webové konzultanty. Společně
s dalšími experty založil webový
rod House of Řezáč, pod jehož
erbem chce změnit chaos webů
v pevný řád. Je také autorem první
české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva.

Co je to vlastně brand? Jaká je
jeho deﬁnice?
To je otázka, která pálí miliony lidí
po celém světě. Já se snažím svým
klientům vysvětlit, že brand je očekávání, ať už racionální nebo emotivní, vědomé nebo nevědomé.
Brand je to, o co se značka snaží,
abychom od ní my konzumenti očekávali.
Co může studentům nabídnout
toto profesní zaměření oproti oboru Marketing, který nabízejí i jiné
vysoké školy?
Věřím, že studium Marketingu
a Brand Managementu osloví
nejen studenty, kteří mají zájem
o marketing, ale pevně doufám, že
se nám povede oslovit i ty, kteří by
chtěli jít trochu víc do hloubky a zkusit nahlédnout pod pokličku značek
tak, aby se z nich stali možná více
než marketéři. Což není žádné kvalitativní srovnávání, ale budeme se
v nich snažit probudit strategické
přemýšlení, které bude mít základy
ve studiu více disciplín, jako je třeba
psychologie, sociologie, ﬁlozoﬁe,
atd. Jejich širší záběr jim potom
pomůže v práci značkám lépe
nastavovat jejich strategie.

Poptávka po digitálních manažerech neustále roste. Jak by podle
vás měl vypadat ideální kandidát
na tuto pozici?
Určitě by měl mít přehled o jednotlivých kanálech a možnostech
v rámci digitálního marketingu.
Dále by to měl být částečně technik, protože určitě bude potřebovat
analyzovat data a získávat informace o tom, jak jsou jeho kampaně
či aktivity úspěšné. V poslední řadě
by určitě měl mít přesah do strategie, protože to je to pojivo, které
potom posunuje jeho aktivity
dopředu.
Co může Digitální marketing studentům nabídnout?
Toto profesní zaměření kombinuje
oborové znalosti, marketing, psychologii a management, což je
něco, co na našem trhu dosud
nebylo. Tyto oblasti jsou klíčové ve
chvíli, pokud chcete manažovat
nějaký digitální produkt nebo
pokud se chcete starat o produkty
klientů, například na straně agentury.
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PREZENTACE BOHEMIA INSTITUT

PROŽIJTE BÁJEČNÝ A PŘITOM UŽITEČNÝ STUDIJNÍ ROK PO STŘEDNÍ ŠKOLE!
Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu. Naučit se cizí jazyk je snazší
než si myslíte, pokud se zapojíte do kurzů pod vedením kvalitních, profesionálních
a motivujících českých i zahraničních lektorů, s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví se vás
ujmou v jazykové škole BOHEMIA INSTITUT, sídlící v klidné vilové čtvrti na Praze 10
a přitom jen 10 min. do centra Prahy. Škola letos oslavila 26 let své existence.
Pomaturitní jazykové studium Aj, Nj, Šj, Fj, Rj = nejefektivnější, rychlé a profesionální zvládnutí
jazyků za jeden rok.
Pro absolventy středních škol otevíráme oblíbené jednoleté intenzivní denní studium jazyků se
zachováním statutu studenta pro letošní maturanty (studovat však mohou i další zájemci o skutečně kvalitní zvládnutí jazyka). Mnozí tuto variantu volí jako mezistupeň mezi SŠ a VŠ studiem
nebo nástupem do práce stále častěji v prvním plánu, s jasným cílem nejprve skutečně kvalitně
a aktivně zvládnout jazyky a tím získat velkou výhodu pro své další studium nebo pracovní uplatnění.
Proč studovat v BOHEMIA INSTITUTU?
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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Platba na splátky
Nic neriskujete

jako jediní garantujeme pokrok o minimálně 2 znalostní stupně,
propracovaný metodický a motivační systém,
v každé skupině vyvážená sestava plně kvaliﬁkovaných, zkušených
a dynamických českých i zahraničních lektorů,
relativně malé studijní skupiny, až 5 studijních pokročilostí (A1 – C1),
možnost intenzivní výuky několika jazyků v kombinaci – rok využijete skutečně naplno,
cílená příprava na státní zkoušky a mezinárodní certiﬁkáty všech typů; mezinárodní testy
(TOEFL, TOEIC, TFI,…) v rámci pomaturitního studia ZDARMA
Pro dobré studenty nabídky zajímavé práce s využitím jazyků i vrácením
50% školného, zajímavé studentské akce, pobyty v zahraničí, …

…a především, naše studenty máme rádi ;)

Nyní velké slevy
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