Profese obsažené v rozhovorech

Asistentka profesora/Vysokoškolská pedagožka - Dagmar Sieglová
https://karierko.cz/video/vysokoskolska-pedagozka-dagmar-sieglova/
Dagmar je odborná asistentka na ŠKODA AUTO Vysoké škole, věnuje se vzdělávání pedagogů a
zaměstnanců firem, je školitelkou interkulturních kompetencí pro firmy a píše odborné texty. V listopadu
roku 2020 dokončila knihu Cesta k cizím jazykům. Dagmar vyrůstala na malém městě a jelikož se dobře
učila, tak šla na gymnázium. Pochází z hudební rodiny, v jednu chvíli se dokonce připravovala na
konzervatoř, ale nakonec hudbu studovala až v rámci hudební výchovy na vysoké škole. Studovala na
Masarykově univerzitě v Brně, kde kromě hudební výchovy studovala ještě německý jazyk.
Po vysoké škole odjela s manželem do Ameriky i bez znalosti angličtiny, kterou se začala učit až na
místě. V Americe studovala interkulturní komunikaci a učitelství angličtiny a v rozhovoru mluví například i
o tom, jaké je to studovat na škole z tzv. Ivy League. Mezi její pracovní zkušenosti patřila například
pozice ředitelky Multikulturního centra, nyní se ve spolupráci se Škoda Auto se podílí na vývoji metodiky
a na realizaci tréninkových seminářů pro vedoucí pracovníky v oblasti diversity a nudge managementu.

Asistentka ředitele - Tereza Holečková

https://karierko.cz/video/vykonna-asistentka-tereza-holeckova/
Tereza nyní pracuje jako výkonná asistentka ve společnosti Deloitte. Při studiu na obchodním lyceu přes
léto pracovala v hotelu v Řecku. Po dostudování přemýšlela nad vysokou školou, kterou si zvolila ve
stejném ekonomickém zaměření – Národohospodářskou fakultu VŠE. Tu však nedostudovala. Po
ukončení vysoké školy, se na doporučení dostala k předsedovi poslanecké sněmovně, kde pracovala
jako jeho pravá ruka. Pracovala na pozici tři roky, když dostala ultimátum, dodělání si vysoké školy a
získání titulu anebo bude muset pozici opustit. Začala tedy studovat dálkově UK obor Teritoriální studia.
Pro náročnost pracovních povinností a studia, ale školu předčasně ukončila a z pozice odešla.Inspirovala
ji pozice asistentky ve filmu Ďábel nosí Pradu, a tak si do společnosti Deloitte poslala na tuto pozici
životopis, kam ji přijali.
Copywriterka, majitelka agentury Content Wizards - Anna Sálová
https://karierko.cz/video/anna-salova/
"Anička si kvůli všeobecnému přehledu jako střední školu zvolila gymnázium. Později šla na vysokou
školu politologie a mezinárodních vztahů. Během studia vyjela na Erasmus do Belgie.Po vystudování
vysoké školy se rozhlížela po pracovních příležitostech, spojených s psaním a tvorbou. Našla možnost
pracovat v IT časopise, kde se věnovala tematice IT pro IT nadšence. Později se dostala do jedné z
největších online marketingových agentur H1.cz, kde se začala věnovat copywritingu. Po zlepšení svého
povědomí o odvětví a napsání několik tisíc článků, popisů vytvořila vlastní agenturu Content Wizards, kde
spolu se svým týmem připravuje obsahové strategie a píše poutavé texty pro své klienty. Kromě toho
vydala několik knih.

CEO - Michal Vlk
https://karierko.cz/video/ceo-michal-vlk/
Michal se od dětství věnoval sportu. Už na střední škole spolu s kamarády založili mladoboleslavský
florbalový tým, a proto měl jasno v tom, že chce na vysoké škole studovat tělovýchovu a sport. Na svou
vysněnou univerzitu se ale nedostal, a to z toho důvodu, že podcenil přípravu a nezjistil si všechny
podmínky a povinnosti, které musí splnit. Jeho druhou volbou tak byla Technická univerzita v Liberci. Při
studiu chodil na praxi do Škoda Auto a následně po studiu si našel práci v oboru. Začalo ho lákat
podnikání, a tak se rozhodl odejít z pracovní jistoty, založil si živnostenský list a začal podnikal v oblasti
telekomunikací. V telekomunikacích už zůstal. Nejprve pracoval pro přední české firmy a po více než 10
letech v oboru spoluzaložil firmu SmartCON, kterou nyní řídí.

CSR Manažerka- Zuzana Mravík Zelenická
https://karierko.cz/video/video-csr-manazerka/csr-manazerka-zuzana-mravik-zelenicka/
Během střední školy se Zuzka chtěla ubírat směrem diplomacie a mezinárodních vztahů, proto si zvolila
Vysokou školu ekonomickou obor mezinárodních vztahů / diplomacie. Po ukončení magisterského studia
ve studiu pokračovala, a to doktorandským studiem. Soustředila se na Evropskou integraci a přihlásila se
do Bruselu do Evropské komise na praxi. Úspěšně prošla výběrovým řízením a tato zkušenost jí mnoho
dala v pracovním i osobním životě. Během stáže v komisi měla možnost zúčastnit se různých jednání a
na vlastní kůži zažít, jak vznikají rozhodnutí a nařízení EU. Díky této zkušenosti přehodnotila své priority
a pochopila, že diplomacie nebude ten správný směr. Začala pracovat v malé firmě, která se starala o
americké studenty a jejich působení ve střední Evropě. Když po třech letech nabrala potřebné zkušenosti,
přihlásila se na výběrové řízení do společnosti Samsung, kde momentálně působí 7. rokem na pozici
Corporate Citizenship Manager.

Digital account director - Jakub Křenek
https://karierko.cz/video/digital-account-director-jakub-krenek/
Jakub v mládí dlouho nevěděl, jakým směrem se ve své kariéře vydá. Po dostudování střední školy si
podal několik přihlášek na vysoké školy, přijali ho však pouze na mediální studia a žurnalistika ve spojení
s psychologií v Brně. Během praxe na VŠ pochopil, že se chce více zaměřit na marketing a proto si volil
agentury, v nichž mohl propojit školní povinnosti se svými zájmy. Škola, která sice zcela nenaplnila jeho
očekávání, ho ale spojila s jeho budoucím povolání. Během své cesty získal zkušenosti od různých
zaměstnavatelů i s velmi rozmanitými pracovními pozicemi, jako hlídání parkoviště, či brigády v call
centru až po agenturu Adison ve které působí již několik let.

Head of HR & Shared Services IT v Czechitas - Olga Maximova
https://karierko.cz/video/head-of-shared-services-olga-maximova/
Olga je velkou cestovatelkou, která pochází z vojenské rodiny, 18x se stěhovala a díky kočovnému životu
měla příležitost potkávat nové lidi, zajímavé země a naučit se cizí jazyky. Zahraniční zkušenosti jí
ukázaly, že má dobré mezilidské a komunikační dovednosti. Po absolvování střední školy a díky podpoře
rodiny měla příležitost cestovat a vydala se do Austrálie, kde studovala, pracovala a získávala nové
životní zkušenosti, které jí pomohly najít v sobě talent pomáhat lidem v krizových situacích. Po několika
měsících v Austrálii se vrátila na Slovensko, kde se po náročných přípravách dostala na vysokou školu
Britsko-amerických studií. Během studia vyjela přes prázdniny 3x do Británie a jednou do Ameriky, v
rámci studia pak na Erasmus do Amsterdamu. Po vysoké škole žila a pracovala v Británii a ve Španělsku.
Její kariérní cesta je velmi pestrá. Od Austrálie po Prahu, přes práce v kavárně, Britské velvyslanectví až
po Czechitas, kde pracuje nyní.

HR/diverzita - Jan Kotík
https://karierko.cz/video/specialista-hr-diverzita-jan-kotik/
Jan se stará o zaměstnance mladoboleslavské ŠKODA AUTO. Je součástí personálního oddělení. Má na
starosti rozvoj programů v rámci strategie diverzity a nejvíce ho na jeho práci naplňuje to, že se věnuje
lidem. Na střední školu chtěl jít nejprve jako jeho dědeček, na stavební průmyslovku, ale nakonec
vystudoval gymnasium. Protože ho bavila matematika a lákaly ho vysoké platy absolventů a možnost
uplatnění, rozhodl se jít na MATFYZ. Tam zažil první neúspěchy u zkoušek a zjistil, že to nebude to pravé
pro něj, proto změnil školu a začal studovat mezinárodní vztahy na VŠE.
Během studií strávil prázdniny jako vedoucí na skautském táboře v Americe nebo v Buckinghamském
paláci, kde se staral o turisty. V posledním ročníku vyjel studovat do Petrohradu. Po ukončení studia se
ještě skrze VŠE dostal na MBA studium v Americe. Získat práci v Americe pro něj nebylo jednoduché, a
tak přijal nabídku jít na stáž do Bruselu. Poté se hlásil na různé pozice do ŠKODA AUTO, kde ho
personalistka nasměrovala na personální oddělení, nad kterým do té doby nepřemýšlel.

Konzultantka interní komunikace - Zuzana Hubnerová
https://karierko.cz/video/konzultantka-interni-komunikace-zuzana-hubnerova/

Zuzana se živí jako konzultantka interní a externí komunikace, díky čemuž pomáhá firmám v nastavování
komunikace mezi zaměstnanci napříč firmou, ale také s jejich zákazníky. Už během střední školy se
zaměřovala na cizí jazyky a věděla, že by se chtěla věnovat žurnalistice, proto její kroky směřovaly na
gymnázium, které jí dalo potřebný všeobecný přehled. Během střední školy prostřednictvím Student
Agency vycestovala na rok studovat do San Francisca. Podporou při tomto rozhodnutí jí byla její rodina,
rodiče ji celý život vedli k cestování a studiu jazyků, a inspirací jí byl i starší bratr, který studoval ve Vídni.
První půl rok v Americe pro ni byl náročný, ale brzy si zlepšila angličtinu a využila tuto příležitost naplno.
Díky této zkušenosti dospěla, začala si věřit a být samostatná. Po návratu odmaturovala, vystudovala na
Masarykově univerzitě v Brně dva magisterské obory (Žurnalistiku a Řízení lidských zdrojů) a má zálusk
na doktorské studium. Dnes je zakladatelkou platformy Inko Klub a konzultantkou interní komunikace, v
níž spojuje žurnalistiku a řízení lidských zdrojů.

Koordinátor strategické komunikace, bývalý tiskový mluvčí vlády - Martin Ayrer https://karierko.cz/video/tiskovy-mluvci-martin-ayrer/
Martin aktuálně pracuje jako koordinátor strategické komunikace na Univerzitě Karlově. Svůj život zasvětil
médiím. Studoval Literární akademii Josefa Škvoreckého, kde byl přispěvatelem do magazínu a byl
ostrým kritikem politiků.. Následně pracoval jako redaktor na TV Nova. V roce 2009 se stal tiskovým
mluvčím a ředitelem komunikace Ministerstva pro místní rozvoj a od té doby už v komunikaci zůstal. Po
Ministerstvu vedl PR a marketing ČSSD, kde byl zároveň i tiskovým mluvčím. Od roku 2014 do 2017 byl
mluvčím Vlády ČR. Od 2018 pracuje na UK.

Kosmetička - Joanne Márová
https://karierko.cz/video/kosmeticka-joanne-marova/
Joanne / Johanka se narodila v Kanadě, kam její rodiče emigrovali. Do Čech se dostala v 5 letech. Jako
dítě chtěla být popelářkou, ale časem zjistila, že musí pracovat i v dešti a tak svůj výběr povolání
přehodnotila. Za střední školu si pro všeobecný přehled zvolila gymnázium, ačkoliv se vnímala za studijní
typ, hrozil jí během střední školy reparát z biologie, o níž si myslela, že ji v životě nebude potřebovat.
Když se ji musela kvůli reparátu naučit, pochopila, že tento předmět spolu z chemií, budou její maturitní
předměty a že se jim chce věnovat i nadále. Během studia biologie na vysoké škole dostala možnost se
zúčastnit konference zaměřené na forenzní biologii, což ji natolik zaujala, že její magisterské kroky vedly
práce tímto směrem. Po promoci si splnila sen a vyjela na rok a půl do Austrálie, kde 4 měsíce pracovala
na farmě a pomáhala s prací a stříháním ovcí, kromě toho pracovala v hotelu a za barem Po návratu do
Čech se přidala k rodinné firmě a prošla rekvalifikačními kurzy. První pololetí se věnovala vzdělávání a
později si našla kosmetický směr, ve kterém našla naplnění v rodinném salonu.

Koučka, bývalá učitelka a personalistka - Monika Máchová
https://karierko.cz/video/koucing/koucka-a-personalistka-monika-machova/
Moniky snem bylo stát se učitelkou. Vystudovala tedy vysokou školu, obor pedagogika. Po dostudování si
šla za svým snem a začala učit. Po třech letech v pozici učitelky však zjistila, že ji práce nenaplňuje a
není v ní šťastná. Rozhodla se tedy zkusit nějaké nové pozice.
Práci hledala na pracovních portálech, prošla si několika pohovory a nakonec zvolila pozici recepční v
personální agentury. Z recepční se po půl roce vypracovala na pozici konzultantky, kde se učila vést
pohovory, naslouchat lidem a další dovednosti pro HR potřebné. Monika se během své kariéry dostala do

bodu, kdy hledala nové výzvy a změnu. Vyhledala pomoc kouče a právě na základě této své osobní
zkušenosti zjistila, že se chce věnovat koučinku a být nápomocná lidem, kteří se dostanou do podobné
profesní situace.

Manažer zákaznického servisu - Jiří Papoušek
https://karierko.cz/video/jiri-papousek/
Jiří vystudoval za éry komunismu střední průmyslovou školu chemickou, na kterou navázal studiem na
VŠCHT. V chemickém průmyslu i 5 let pracoval. Poté začal pracovat v autopůjčovně na zákaznickém
servisu, kde působil cca 5 let. Po získání zkušeností se rozhodl pro změnu, kterou se stala společnost
TNT, nyní FedEx, ve které působí dodnes. Má 25 letou zkušenost se zákaznickým servisem. Aktuálně má
pod sebou cca 200 lidí. Sám sice neměl možnost cestovat a studovat v zahraničí, ale z pohledu rodiče
měl možnost sledovat pobyt všech jeho 4 dětí v různých zemích, jako Japonsko, Švýcarsko, Švédsko či
Kanada. Dnešní možnosti vycestovat za prací či za studiem vnímá pozitivně, jako velkou šanci se naučit
a zdokonalit cizí jazyk, osamostatnit se, načerpat nové zkušenosti, poznat zajímavé lidi.

Podnikatelka, cestovatelka, koučka - Dagmar Palaščáková
https://karierko.cz/video/dagmar-palascakova-cestovatelka-podnikatelka-koucka/
Velkou část svého života strávila Dagmar v zahraničí, kam vyjela hned po úspěšné maturitě na
jazykovém gymnáziu. Za svou první destinaci si zvolila Irsko, kde chtěla zůstat 6 měsíců, ale její pobyt se
prodloužil na 6 let. V Irsku pracovala na různých pozicích, a také zde vystudovala vyšší odbornou školu
Dublin Business School. Po Irsku strávila rok ve Španělsku, kde pracovala a učila se jazyk. Ke svým
narozeninám si pak nadělila krosnu, se kterou se vydala poznávat Asii a na několik let se usadila na Bali.
Založila zde své podnikání v oblasti designu a šití spodního prádla. Kromě toho se věnuje i koučinku, ve
kterém našla podporu a smysl.

Podnikatel, cestovatel, dobrodruh - Filip Mayer
https://karierko.cz/video/podnikatel-cestovatel-dobrodruh-filip-mayer/
Filip Mayrer je podnikatel s vysokými cíli, touhou změnit svět a vést ho svým směrem. Podnikat začal už
během studia a říká, že podnikatelem bude celý život. Nejprve studoval ČVUT, ale během prvního
ročníku zjistil, že si nevybral správně. IT ho nenaplňovalo, a proto odešel a šel studovat mezinárodní
obchod na VŠE. Už v prvním ročníku na vysoké škole si založil e-shop a začal prodávat košile. Podnikal
v prodeji košilí, vybudoval platformu pro podporu a rozvoj mladých podnikatelů, rozvíjel firmu na potisk
oblečení, kterou ještě během studia na VŠ odprodal, a díky tomu si vybudoval první kapitál na rozjezd
dalších projektů. Po prodeji firmy si koupil letenku do Indie, kde si uvědomil, že chce nejen vydělávat
peníze, ale také dělat práci, která ho bude bavit a naplňovat. Díky tomu rozjel několik dalších projektů
zaměřených na cestování, které miluje. Otevřel Kavárnu Dobrodruha a cestovatelský a expediční spolek
Kangelo Club.

Podniktal, zakladatel neziskové organizace Cetas a Pražský Barcamp, specialista e-mailového
marketing- Pavel Kosík
https://karierko.cz/video/podnikatel-spoluzakladatel-prazskeho-barcampu-pavel-kosik/

Pavel již více než 15 let pracuje v oblasti marketingu. Je spoluzakladatelem neziskové organizace Cetas
z.s a Pražského Barcampu. Jeho cesta vedla přes střední školu ekonomického zaměření, kterou mu
vybrali jeho rodiče. Poté se rozhodl jít na vysokou školu, díky pobytu ve Skotsku v rámci programu
Erasmus nastal zvrat v jeho kariéře a nadchl se zde pro marketingu. Po dostudování školy hledal první
práci, což vzhledem ke krizi nebylo jednoduché. Nakonec ji získal ve vzdělávací firmě díky projektu Praxe
ve firmách. V této firmě se ještě více zacílil, získal praxi, spolupracoval s Německem, kde se inspiroval.
Nyní se kromě e-mailového marketingu věnuje i neziskové organizaci Cetas a Pražskému Barcampu.
Cílem těchto organizací je pomoci studentům, aby zjistili, co chtějí dělat a pomoci jim získat praxis.

Podnikatelka - Šárka Pelikánová
https://karierko.cz/video/sarka-pelikanova-reditelka-ucetni-a-danove-kancelare/
Jako malá se se chtěla stát zpěvačkou, dokonce zpívala i v muzikálech. Po střední škole ale nakonec šla
studovat VŠE Národohospodářskou fakultu. Jednou z nejdůležitějších hodnot je pro Šárku rodina. Proto
když viděla, že je její maminka v práci nešťastná, rozhodla se ve svých 22 letech založit firmu Connect
Economic Group, která dnes zaměstnává 18 lidí. Šárka ve svých 16 letech pracovala v hotelu v Anglii,
kde se za 4 měsíce naučila lépe jazyk a začala sbírat pracovní zkušenosti. Během studia vysoké školy se
rozhodla využít nabídku společnosti ISIC, která jí pomohla k pracovní stáži přímo v Japonsku. V Tokiu
sbírala přibližně půl roku potřebné know-how v businessu jako investiční analytik. Ve své společnosti
pomáhá i žákům a jiným zájemcům skrze trainee program a nabízí tak možnost stát se součástí její
společnosti.

Podnikatel - Jiří Rostecký
https://karierko.cz/video/podnikatel-jiri-rostecky/
V 27 letech má za sebou několikaletou podnikatelskou kariéru a vybudoval vlastní magazín
Mladýpodnikatel.cz, který mu zajistil ocenení v časopisu Forbes. Ve škole se vnímal jako outsider a
pociťoval tam, že ho spolužáci nepřijali do kolektivu. Nezapomněl ale na to, kým je. Myslel i na to, že tato
situace ho nedefinuje, protože definovat se můžeš pouze ty sám. Během prázdnin se rozhodl převzít
odpovědnost za situaci a změnil své myšlení:,, Jsem silný a nebudu šikanován”. Situace se změnila, ve
13 letech začal tvořit první webové stránky, což upoutalo pozornost jeho vrstevníků, kteří měli podobné
zájmy. Ve výběru střední školy a budoucího zaměstnání ho v 9. třídě ovlivnily filmy. Proto směřoval do
policejních sborů.. Během školy si založil své první s.r.o., vydal prvotiny magazínu Mladýpodnikatel.cz a
nakonec si podal přihlášku na vysokou školu ekonomického zaměření. Před nástupem do školy si
uvědomil, že chce pracovat na svém vlastním podnikání, a tak se rozhodl, že na vysokou školu
nenastoupí. Po střední škole tedy začal rovnou podnikat. Později zjistil, že ho tvorba a vývoj webu
nenaplňuje a rozhodl se firmu uzavřít a věnovat se inspirování, vzdělávání a podporování lidí a projektů
kolem sebe. Vytvořil magazín Mladýpodnikatel.cz, který ho naplňuje a baví.

Podnikatelka - Rostya Gordon Smith
https://karierko.cz/video/manazerka-rostya-gordon-smith/
Aktuálně Rostya pracuje na projektech svého spolku Minerva 21 a na mnoha dalších. Přestože má
velkou rodinu, ve které vychovala 4 děti, i tak stihla založit dva byznysy v Hongkongu a Japonsku.
Dokončila vysokou školu a v roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových, světových HR
manažerů. V roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějšími ženami v České republice. Po maturitě šla na
vysokou školu, kterou v 19 letech musela opustit kvůli ruské okupaci. Proto se musela rozhodnout, co

bude dělat dále. V roce 1969 se rozhodla pro odchod do Anglie – bez peněz, bez znalosti jazyka a bez
pracovních zkušeností. První práce, kterou měla, bylo mytí toalet v domově pro seniory. Tam si
uvědomila, že každá práce má význam a je důležitá. V Londýně se začala učit anglicky a po čase si
stanovila svůj cíl, kterým bylo dostat se na prestižní školu v Londýně do jednoho roku. Svůj cíl si splnila,
nastoupila na univerzitu, kterou úspěšně dokončila. Mezitím zvládla i pracovat a postarat se sama o
sebe. Na škole také potkala svého manžela. Během postgraduálního studia společně vycestovali do
Brazílie, kde se učili nový jazyk a pracovali.

Podnikatel, bývalý profesionální hokejista - Robert Sovík
https://karierko.cz/video/podnikatel-robert-sovik/
Robert měl od malička blízko k jazykům, chodil na jazykovou základu a při volbě vysoké školy
upřednostnil studijní program v angličtině. Své dětství zasvětil hokeji a vypracoval se až do A týmů
hokejové Sparty. Hokeji se chtěl věnovat profesionálně, v Česku ale nenašel možnost jak se věnovat
hokeji i studium zároveň. Proto se Robert rozhodl odcestovat do USA. Už během studia na prestižní
univerzitě získal stáž a následně i práci v bankovním sektoru. Od té doby žije v New Yorku, kde podniká.
Už na vysoké ale s kamarádem založit také projekt USA Sport and Study, který pomáhá talentovaným
sportovcům získat studium na univerzitách v USA. Projekt USA Sport and Study je nyní pod hlavičkou
firmy Harpier Study, jejíž misí je podporovat kariérní cesty jednotlivců.

Podnikatelka se zaměřením na diverzitu - Zuzana Zamborská
https://karierko.cz/video/podnikatelka-zuzana-zamborska/
Zuzana se díky znalosti a studiu jazyků podívala několikrát do zahraničí, a to už během střední a později i
vysoké školy. Její poslední velká cesta vedla do San Franciska, kde pomáhala české firmě s expanzí do
Ameriky. Během 7 měsíců v Americe se inspirovala tím, jak řeší inkluzi a diverzitu žen tam, a proto se po
návratu do Česka rozhodla založit hned několik projektů, které pomáhají s inkluzí i u nás. Jeden z
projektů se také zaměřuje na podporu žen investorek. Kromě vedení svých projektů pracuje stále ve firmě
Enehano Solutions, kde vede expanze velkých firem na zahraniční trhy a také marketing. Mezitím také
stihla dobrovolničit na Srí Lance nebo se stát lektorkou jógy.

Produktový mluvčí - Zdeněk Štěpánek
https://karierko.cz/video/produktovy-mluvci-skoda-auto-zdenek-stepanek/
Zdeněk pracuje na pozici produktový mluvčí ve Škoda Auto, kde má na starost mediální obraz
modelových řad Kodiaq, Superb, Karoq. Na základní škole Zdeněk nevěděl, jakým směrem se vydat, a
tak se rozhodl pro osmileté všeobecné gymnázium. Na vysokou školu se hlásil na medicínu a na
mezinárodní obchod. Na obě školy se dostal, ale poslechl svou intuici a srdce a vybral si mezinárodní
obchod a diplomacii na VŠE. Vždy měl rád cestování, zajímal se o to, jak lidé v jiných zemích žijí, jaká je
tam politická a ekonomická situace, a proto se rozhodl pro mezinárodní obchod. Bakaláře vystudoval v
Čechách, poté ale nastoupil na dvouleté magisterské studium do Dánska. Studium v Dánsku mu pomohlo
zlepšit se v angličtině a také při studiu získal pracovní zkušenosti na Velvyslanectví České republiky v
Kodani a v kanceláři ČSA v Kodani. Po návratu se dostal do trainee programu Škoda Auto, kde si
vyzkoušel různé oddělení až zůstal v oddělení komunikace, kde je dodnes. V rámci Škoda Auto
vycestoval na dva měsíce pracovat do Bruselu a na rok do Číny.

Projektová koordinátorka a bývalá novinářka - Kateřina Šantúrová
https://karierko.cz/video/projektova-koordinatorka-a-byvala-novinarka-katerina-santurova/
Kateřina vystudovala žurnalistiku v Čechách a následně i na prestižní univerzitě v New Yorku. Během
svých novinářských let psala pro mezinárodní média jako Time Magazine, The Economist a Deutsche
Presse-Agentur dpa. Tyto příležitosti získala už během studií, a to díky své proaktivitě, ale i dobrým
kontaktům.Poslední roky pracuje v organizaci American Councils, kde má na starosti stipendijní program
FLEX, prostřednictvím kterého je každoročně několik středoškolských studentů vysláno na roční studium
do Ameriky. V rozhovoru se dozvíte, kdo se může do programu přihlásit a jak výběrové řízení probíhá, i
jak vypadá studium a život v USA.

Psychoterapeutka - Veronika Horáková
https://karierko.cz/video/body-psychoterapeut-veronika-horakova/
Veronika nyní pracuje jako body psychoterapeut, kterých je aktuálně v České republice okolo 10. Její
cesta k terapiím ale nebyla jednoznačná. Na střední školu měla Veronika jít na gymnázium, ale
inspirovala se u své maminky a rozhodla se jít na střední školu stavební, a pak pokračovala na ČVUT.
Vystudovala doktorát, který částečně studovala v Itálii. Během studia na ČVUT měla ale Veronika úraz a
ve 20 letech se dozvěděla, že už nebude chodit. Začala se zajímat o alternativy klasické medicíny a
různé terapie, kterým se postupně začala věnovat. Poté odletěla do Austrálie zlepšit si angličtinu a
zároveň zde studovala 4 roky přírodní terapie a zároveň ještě finance.

Projektová manažerka - Magda Staňková
https://karierko.cz/video/projektova-manazerka-magda/
Magdaléna je projektovou manažerkou Nikon školy. Ještě na gymnáziu si myslela, že bude studovat
medicínu, ale nakonec si zvolila studium marketingu. V Nikonu začínala pracovat již v 15 letech, začínala
na brigádnických nižších pozicích a postupně se vypracovala. V rámci studia vysoké školy vyjela na
Erasmus do Francie.

Regionální manažerka v Czechitas - Petra Holajová
Petra nyní pracuje jako regionální manažerka pro Czechitas. A přestože nyní pracuje ve vzdělávací
organizaci v oblasti IT, její kroky směřovaly od střední školy humanitním směrem. Na střední škole, na
gymnáziu, se zajímala především o jazyky a historii. Na to pak navázala studiem sociologie na Univerzitě
Karlově. Od střední školy Petra hodně cestovala a pracovala v zahraničí.Její pracovní zkušenosti při
studiu byly opravdu rozmanité, od mytí oken na benzínce, práci v KFC až po práci v Akademii věd. Po
absolvování vysoké školy i přestože dostala nabídku na plný úvazek, tak odjela na rok na Nový Zéland na
Work and Travel. Odkud se pak přihlásila na Trainee Program Škoda Auto. O tom, jak probíhal první
pohovor z druhého konce světa, ale i o experience marketingu, stáži v Pekingu a její aktuální pracovní
pozici se dozvíte více v rozhovoru.

Ředitel Amerického centra - Vít Nejedlo
https://karierko.cz/video/reditel-americkeho-centra-vit-nejedlo/

Vítek řídí Americké centrum v Praze, které spadá pod Velvyslanectví Spojených států amerických.
Úkolem Amerického centra je být tzv. oknem do Ameriky a ukazovat mladým lidem kulturní a politické
rozdíly, příležitosti k práci a studiu a připomínat hodnoty, které jsou Čechům i Američanům společné. Že
se chce věnovat diplomacii a mezinárodním vztahům věděl už od základní školy. Vystudoval gymnázium
a později souběžně dvě vysoké školy. Během studií na VŠ vyrazil v rámci programu Erasmus studovat do
Británie. Zkušenosti sbíral už při studiu, a to prostřednictvím stáží a brigád v nevládních organizacích.
Také pracoval v Eurocentru Praha, kde se vypracoval až na koordinátora všech 13 regionálních
Eurocenter v České republice. Jeho náplní práce bylo informovat veřejnost o tom, jaký vliv má naše
členství v EU na život občanů ČR. Po devíti letech se chtěl posunout, a protože ho práce bavila, našel si
podobnou pozici, ale tentokrát pro Velvyslanectví USA v Praze.

Ředitelka školy a zdravotní sestra - Lucie Laurýnová
https://karierko.cz/video/reditelka-skoly-a-zdravotni-sestra-lucie-laurynova/
Lucie je ředitelkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnická v Mladé Boleslavi a
zároveň i pracuje na částečný úvazek jako zdravotní sestra v nemocnici. Lucie už na základní škole
věděla, že chce pracovat v nějaké pomáhající profesi, ráda byla součástí týmu a starala se o ostatní. Byla
v pionýrském oddílu a chodila na zdravotní kroužek, proto se pak přihlásila na střední zdravotnickou
školu, kde vystudovala obor zdravotní sestra.Po SŠ se hlásila na vysokou školu, kam se 3x nedostala.
Začala pracovat jako zdravotní sestra, když ji kontaktovala její učitelka ze střední a dostala se k učení na
zdravotnické SŠ v Boleslavi, kde sama studovala. Na profesi pedagoga ji baví, že může předávat své
zkušenosti z praxe studentům.

Režisérka - Barbora Mašková
https://karierko.cz/video/reziserka-barbora-maskova/
"Bára vždy měla vztah k divadlu a kultuře, vystudovala humanitní gymnázium zaměřené na studium
jazyků, které jí dalo všeobecný přehled, potřebný k dalšímu studiu. Ve svých 19 letech přemýšlela nad
profesí režisérky, proto se rozhodla jít na den otevřených dveří DAMU, kde zjistila, že na studium ještě
není dostatečně připravena. Rozhodla se nejprve nasbírat zkušenosti a větší rozhled na Filozofické
fakultě UK obor Anglická literatura, kde spojila své dvě vášně a to angličtinu a literaturu. Poté začala an
DAMU studovat obor Režie a dramaturgie na DAMU. Po ukončení studií začala spolupracovat s divadlem
na Vinohradech, spolupracuje s divadlem v Celetné, chystá novou inscenaci pro divadlo F.X.Šaldy v
Liberci a další.

Sociální pracovnice - Lenka Drahozalová
https://karierko.cz/video/socialni-pracovnice-lenka-drahozalova/
Lenka pracuje jako sociální pracovnice v Centru pro integraci cizinců v Mladé Boleslavi. Po základní
škole se Lenka rozhodla jít na obchodní akademii se spolužáky, jelikož nevěděla, jakým směrem se
vydat. Po maturitě studovala roční pomaturitní studium angličtiny a pomalu její kroky vedly směrem k
sociální práci. Ve studiu pokračovala a díky praxím na VOŠ a bakalářském studiu VŠ zjistila, co ji baví.
Její první práce byla pak jako probační pracovník.

Travel designer - Šárka Morávková

https://karierko.cz/video/travel-designer-sarka-moravkova/
Šárka pracuje jako travel designer, ale vzhledem k aktuální situaci je její povolání nyní v úpadku. Na
základní škole chtěla být Šárka učitelkou, a proto šla na gymnázium a plánovala jít dál na vysokou školu.
Podle plánu se přihlásila na Filozofickou fakultu, kam se nakonec ale hlásila třikrát a neúspěšně.
Přestože se na školu nedostala, dostala příležitost jít učit druhou a třetí třídu na základní škole. Po dvou
letech učení zjistila, že učení není pro ni a rozhodla se vzít první práci s ubytováním, kterou v Praze
najde. Takto se dostala do Čedoku, kde několik let pracovala, ale za účast na demonstracích v roce 1989
dostala výpověď. Šárka pracovala v reklamní agentuře, marketingu, PR, filmové produkci, IT, prodávala
vína i pracovala v televizi. Od roku 1992 pracuje jako OSVČ a v rozhovoru zmiňuje výhody i nevýhody,
které to přináší. V rozhovoru se také dozvíte, co dělá travel designer a jak se uplatnit v cestovním ruchu.

Trenérka, bývalá profesionální lyžařka - Klára Křížová
https://karierko.cz/video/klara-krizova-instruktorka-jogy-fitness-trenerka/
Klára Křížová je bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování. Na základní škole Klára měla
individuální plán, kdy se častokrát musela učit sama.V 15 letech nastal zlom, kdy se rozhodla pro sport
jako svou budoucí kariéru a cestu. Během střední školy v Americe jí neuznali výsledky z Čech, a proto
musela zvládat obě školy najednou plus zakomponovat tréninky lyžování. Toto tempo jí dalo nejlepší
školu života a pomohlo jí to naučit se organizaci a disciplíně. Po skončení kariéry se začala vzdělávat v
oblasti jógy a trénování. Nyní je instruktorou jógy, věnuje se trénování.

UX designérka, podnikatelka - Lucie Neumanová
https://karierko.cz/video/ux-designerka-podnikatelka-lucie-neumannova/
Lucie přes den řídí organizaci Femme Palette, kterou založila a prostřednictvím které pomáhá ženám
úspět, a přes noc pracuje jako UX designérka pro startup v San Francisku. Po střední škole se rozhodla
studovat mezinárodní obchod, na univerzitě v Praze jí ale chybělo propojení praxe, a tak vycestovala na
semestr studovat do Barcelony. V té době zrovna program Erasmus nenabízel ve Španělsku obor, který
by chtěla, a tak si sama našla univerzitu v Barceloně, která nabízela její vysněný obor, a na vlastní triko si
vyjednala mezi českou a španělskou univerzitou jednosemestrální výměnu studia. Magisterské studium
marketingu absolvovala v San Francisku. Kromě studia chodila na bezplatnou stáž a následně si tam
našla práci. V té době jí začal zajímat design, a tak se prostřednictvím knih, online kurzů a tutoriálů sama
naučila UX design a následně si našla práci ve startupu v Americe. Americká mentalita a způsob, kterým
podporují ženy, ji inspiroval k založení Femme Palette. Organizace, která propojuje ženy s mentory a
pomáhá jim uspět.

Víceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy, členka vedení IBM IT - Milana Jabůrková
https://karierko.cz/video/viceprezidentka-svazu-prumyslu-a-dopravy-clenka-predstavenstva-ibm-centralregion-milena-jaburkova/
Milena vyrůstala za totalitního režimu, s čímž se vázalo spoustu omezení. Jakožto dcera disidentů
nemohla studovat vysokou školu, kterou si vybrala. Po gymnáziu odcestovala do Anglie, kde absolvovala
jazykový kurz a následně si v Británii dodělala studium sociální pracovnice. Její první pracovní zkušeností
byla pokojská na Luční boudě na Sněžce, dělala také uklízečku a po dokončení studia pak sociální
pracovnici v učilišti pro sluchově postižené. I přes nepříznivé podmínky a nemožnost plnit si své sny se
Milena vypracovala a nyní je viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy a zároveň je členkou vedení

velké mezinárodní technologické firmy IBM. V jejím rozhovoru se dozvíte, jak překonávala překážky, které
jí někdejší totalitní režim způsobil a jak prorazila jako jedna z mála žen v byznysu bez jakéhokoliv
byznysového vzdělání.

Vývojář, student, učitel – Lukáš Mázl
Lukáš se narodil v Mladé Boleslavi, nyní žije v Liberci, kde studuje vysokou školu a pracuje jako vývojář
ve společnosti Unicorn Systems. Když po základce nevěděl kam na střední,rozhodl se zkusit
průmyslovku, která se v Mladé Boleslavi nově otevřela a studium zde ho postrčilo směrem k IT. V rámci
vysoké školy byl ve spolku AISEC jako víceprezident. Dky AIESEC získal zkušenosti a musel vystoupit ze
své komfortní zóny. V lednu roku 2020 nastoupil jako učitel IT na záskok na půl roku.

Články
Články od studentů (A-Z podle tématu)
Cestování a práce v zahraničí - Anna Benišová
https://karierko.cz/clanek/anicka-cestovani-a-prace-v-zahranici/
Anička nyní studuje vysokou školu v Rakousku, již během střední školy však procestovala spoustu zemí.
Své tipy na práci v zahraničí, cestování za minimální náklady a o poznávání nových kultur sdílí v tomto
článku.

Co to znamená narodit se neslyšící - Petr Kudrnovský
https://karierko.cz/clanek/zivot-s-omezenim/petr-co-to-znamena-narodit-se-jako-neslysici/
I přes to, že se Petr narodil neslyšící a má kochleární implantát. Co pro něj toto znevýhodnění v životě
znamenalo, ale i o tom, jak díky svým kamarádům a rodině žije stejný život jako ostatní popisuje ve svém
článku.

Erasmus pro středoškoláky - Hedvika Tomečková
https://karierko.cz/clanek/cestovani/hedvika-erasmus-pro-stredoskolaky/
O tzv. Youth Exchanges a o své zkušenost s různými výměnami popisuje středoškolačka Hedvika ve
svém článku. Youth Exchange jsou to v podstatě krátkodobé projekty (zpravidla na 1-2 týdny) na různá
témata, jejichž primárním cílem je dát dohromady mladé lidi z různých částí Evropy. V závěru článku
Hedvika zmiňuje, co jí tyto výměny přinesly a proč by je doporučila i dalším studentům.

Kapitola Samsung (3. článek ze série) - Luboš Spálenka
https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/lubos-kapitola-samsung/
Po ukončení podnikání začal Luboš pracovat jako brigádník ve společnosti Samsung. Výhody, nevýhody
a obecně celou svou zkušenost sdílí ve třetím článku.

Kreativní psaní - Klára Kropáčková
https://karierko.cz/clanek/klara-kreativni-psani/
Studentka Klára se v článku věnuje své zkušenosti s kreativním psaním, jak pracovat s případnými bloky,
proč si založit vlastní blog nebo vytvořit webové stránky. V článku zároveň doporučuje různé aktivity pro
ty, kteří by měli zájem se psaní věnovat.

Mé pvní pracovní zkušenosti (1. článek ze série) - Luboš Spálenka
https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/lubos-me-prvni-pracovni-zkusenosti/
Luboš již na střední škole získával první pracovní zkušenosti. Nejprve pracoval na farmě, kde si ujasnil,
že fyzická práce nebude nic pro něj. Poté se vrhl na doučování matematiky, z kterého se dokonce stalo
podnikání. Díky svým zkušenostem zjistil, jak důležité je držet v rovnováze zdraví, práci a školu a osobní
život.
Mezinárodní letní škola na Islandu - Kariérko.cz
https://karierko.cz/clanek/mezinarodni-letni-skola-na-islandu/
Tento článek je vedený formou rozhovoru, v rámci kterého studenti Jana a Matýš sdílí svou zkušenosz z
Mezinárodní letní školy na Islandu, kam byli vybráni z více než 200 přihlášených studentů. Mezinárodní
letní školu každoročně pořádá organizace Youth Time International Movement.

Neboj se promluvit - Vilém Honzys
https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/vilem-neboj-se-promluvit/
Přes svůj věk má Vilém bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním a cestováním. O účasti v
Parlamentu dětí a mládeže, jednání Národní pracovní skupiny dialogu s mládeží v Bruselu či o zasedání
švýcarských mládežnických parlamentů píše ve svém článku. Jak zmiňuje: ,, Začlenění se do
různorodých aktivit mě naučilo myslet inovativně, plánovat efektivně, nebát se zeptat odborníků a bez
obav vyjadřovat svůj názor."

Profesní štáž už na střední - Matyáš Hanšel
https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/matyas-profesni-staz-na-stredni/
I na střední škole se mohou studenti dostat k zajímavým praxím a zkušenostem. Matyáš píše své praxi v
Institutu plánování a rozvoje, kam se dostal díky své proaktivitě během exkurze v rámci projektu
Samsung Tvoje šance. Být aktivní, pokorný a slušný je podle něj cesta k úspěchu.

Stáž v CNN Prima News - Barbora Balášová
https://karierko.cz/clanek/barbora-staz-v-cnn-prima-news/
I středoškolák může získat praxi v jedné z největších televizních redakcí. Svou zkušenost se stáží v CNN
Prima News sdílí 17 letá studentka.

Stáže a dobrovolnictví – co jsem prožila já? - Markéta Horáková
https://karierko.cz/clanek/marketa-me-zkusenosti-se-stazemi-a-dobrovolnictvim/
Středoškolačka Markéta v článku sdílí svou zkušenost s projekty Microsoft STC, stáží v Microsoftu a
dobrovolničení v rámci Česko Digital či v organizaci Rise and Shine.
Začátky podnikání a projekt Studenti sobě (2. článek ze série) - Luboš Spálenka
https://karierko.cz/clanek/podnikani/lubos-zacatky-podnikani-a-projekt-studenti-sobe/
V tomto článku Luboš do detailu popisuje, jaké to je začít s podnikáním na střední. V článku se zájemci o
podnikání dozví, co vše musí splnit, aby vše fungovalo po právní i finanční stránce, ale i to, jak nevyhořet,
což se bohužel Lubošovi nepovedlo.
Život s omezením - Maria Anna
https://karierko.cz/clanek/zivot-s-omezenim/maria-anna-zivot-s-omezenim/
Maria Anna je aktivní studentkou, která se musela vyrovnat se zdravotním omezením ve svém životě,a to
s celiakii. V článku popisuje, jak ji nemoc ovlivnila, ale především to, jak ji pomohla změna myšlení a
seberozvoj.

Finanční gramotnost
Finanční poradkyně Lucie: Peníze a život - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/penize-a-zivot/
První ze série 7 článků zaměřených na finanční gramotnost. V článku se čtenáři dozví, proč je téma
finanční gramotnosti důležité a velmi aktuální pro všechny věkové kategorie.

Finanční poradkyně Lucie: Základní pravidlo bohatých - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/financni-poradkyne-lucie-zakladni-pravidlo-bohatych/
Jedním ze základních pravidel bohatých je, že není důležité, kolik vyděláte, ale kolik neutratíte. V článku
pak autorka rozebírá pravidla, jak si rozložit své příjmy, myslet na budoucnost a nežít na dluh.

Finanční poradkyně Lucie: Jak se dopracovat k vlastnímu bydlení - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/financni-poradkyne-lucie-jak-se-dopracovat-k-vlastnimu-bydleni/
Další ze série článku se věnuje otázce vlastního bydlení či nájmu. Pro studenty střední školy je toto téma
často ještě velmi vzdálené, ale je dobré se zamyslet nad tím, proč je dobré spořit a jak s financemi
nakládat i v budoucnu.

Finanční poradkyně Lucie: jak se zajistit na stáří - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/financni-poradkyne-lucie-jak-se-zajistit-na-stari/

Velmi malé procento lidí přemýšlí nad tím, jak se budou mít ve stáří. A proto se článek věnuje této
problematice, proč je dobré nad stářím přemýšlet už v mládí a co pro své stáří mohu udělat už dnes,
abych se pak měl/a dobře.

Finanční poradkyně Lucie: jak rozmnožit peníze - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/financni-poradkyne-lucie-jak-rozmnozit-penize/
Pro ty, kteří již dokáží každý měsíc nějakou částku uspořit je tento článek na téma, jak rozmnožit peníze.
V článku se dozvědí, jak to je s inflací, rozdíl mezi bankovním a spořícím účtem a i možnosti investování.

Finanční poradkyně Lucie: jak si zajistit příjem - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/financni-poradkyne-lucie-jak-si-zajistit-prijem/
V průběhu života přicházejí radosti, ale i starosti. A jednou ze starostí může být ztráta příjmu. Jak si
příjem zajistit, aby když se něco přihodí, mohl/a jsi mít plán, jak tuto situaci finančně zvládnout? V
článkujsou rozebrány situace,které mohou nastat a přijdeme o příjem, a jak tyto situace zvládnout.

Finanční poradkyně Lucie: Tipy a triky pro volnonožce - Lucie Baslová
https://karierko.cz/clanek/financni-poradkyne-lucie-tipy-a-triky-pro-volnonozce/
Článek je zaměřený na OSVČ z hlediska financí, na co si dát pozor, jak oddělit firemní a osobní peníze,
jaké rezervy je potřeba mít a jaká úskalí mohou nastat, když OSVČ začne přemýšlet o vlastním bydlení a
hypotéce.

Úvod do kryptoměn - Petr Kulhánek
https://karierko.cz/clanek/petr-uvod-do-kryptomen/
Článek přináší úvod do kryptoměn a práce v tomto světě. Čtenářům vysvetluje, co to znamenají pojmy
jako bitcoin či blockchain.

Krypto aktiva a blockchain ve firmách - Petr Kulhánek
https://karierko.cz/clanek/petr-krypto-aktiva-a-blockchain-ve-firmach/
Na úvodní článek o krypotéměnách navazuje tento již složitější, který se věnuje využití kryptoměn ve
firmách, jak probíhají transakce, jak je možné využití blockchain v logistice a další zajímavé informace.

Můj pohled na kryptoměny - Petr Bakša
https://karierko.cz/clanek/petr-muj-pohled-na-kryptomeny/
Student Petr se díky projektu Samsung Tvoje šance dostal ke kryptoměnám, kterého nadchly a o které se
začal více zajímat. Svou zkušenost, co o kryptoměnách zjistil a jak na celou problematiku jako mladý
člověk nahlíží sdílí v tomto článku.

Představení organizací (A-Z)
Americké centrum
https://karierko.cz/clanek/projekty-pro-studenty/predstavujeme-americke-centrum/
Americké centrum je informační a kulturní středisko Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze,
ale to neznamená, že by to byla nudná instituce, která nemá mladým lidem co říct. Je to přesně naopak.
V článku organizace popisuje, co vše může studentům nabídnout.
Bakala Foundation
https://karierko.cz/clanek/bakala-foundation/
Bakala Foundation nabízí pro středoškoláky i vysokoškoláky možnost získat stipendia pro studium v
zahraničí. Kromě toho organizace nabízí poradenství zdarma a pro pražské studenti i co-studyingový
prostor v centru Prahy. Bližší informace o stipendijních programech a jak se do nich přihlásit popisují v
článku.

CzechCrunch Shine
https://karierko.cz/clanek/czechcrunch-shine/
CzechCrunch Shine je česká startupová komunita, která se vedle podpory začínajících i stávajících
podnikatelů a nadějných studentů zaměřuje na pořádání tematických akcí, workshopů, mentorship a také
internship program. V článku organizace píše více informací o jejich aktivitách a reference účastníků.

Education USA: Poradenské centrum Fulbrightovy komise
https://karierko.cz/clanek/education-usa-poradenske-centrum-fulbrightovy-komise/
V článku organizace popisuje své aktivity pro studenty, ale i učitelé a možnosti podpory, které jim mohou
poskytnout. Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americká organizace založená za účelem
podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy
americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Evropský parlament mládeže v České republice
https://karierko.cz/clanek/evropsky-parlament-mladeze-v-ceske-republice/
Představení organizace Čánek představuje Evropský parlament mládeže v ČR (EPM v ČR), studentskou,
vzdělávací a neziskovou organizaci fungující v rámci celoevropské sítě European Youth Parliament
(EYP). Hlavní činností EPM v ČR je dlouhodobé vzdělávání českých studentů středních a vysokých škol
skrze tréninky, workshopy, stáže, semináře a mnoho dalších formálních i neformálních akcí.

INEX: Dobrovolnictví není jenom o práci, ale hlavně o osobním rozvoji
https://karierko.cz/clanek/inex-dobrovolnictvi-neni-jenom-o-praci-ale-hlavne-o-osobnim-rozvoji/

Představení nevládní organizace INEX-SDA, která se zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a
mezikulturním vzděláváním. Skrze dobrovolnictví vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a
k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. V článku
představují své aktivity, do kterých se mohou mladí lidé zapojit.

Lata
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-lata/
Lata je pražská nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, mladým lidem a rodinám při
překonávání nepříznivých nebo ohrožujících životních situací. Článek je zaměřený na programy, které
organizace nabízí.

Microsoft studentské trenérské centrum
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-microsoft-studentske-trenerske-centrum/
Absolvent programu a aktuálně i vedoucí programu Microsoft STC v článku představuje tento dvouletý
program, který je zaměřený na digitálno. Dle jeho slov je tento program pro všechny, ať už to jsou
budoucí programátoři, markeťáci, lékaři nebo třeba právníci – v každém případě jde o lidi, které baví
moderní technologie a kteří chtějí pomoct s digitální transformací našeho okolí.

Mladíinfo
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-mladiinfo-cr/
O aktivitách, které nezisková organizace Mladíinfo ČR pro studenty organizují a tom, co vše na jejich
webu studenti najdou píší v tomto článku. Cílem Mladiinfo ČR je informovat o nabídkách stáží,
vzdělávacích projektů, dobrovolnických příležitostí, pomáhat lidem vyjet na mezinárodní projekty
Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, a dávat jim tipy na seberozvoj a kariérní růst.

Pražský Barcamp
https://karierko.cz/clanek/projekty-pro-studenty/predstavujeme-prazsky-barcamp/
Představení organizace Pražský Barcamp je akce pro středoškoláky, které zajímá jejich budoucnost.
Aktuálně Pražský Barcamp nabízí i aktivity pro školy a učitelé. Vice informací v tomto článku.

ProStředoškoláky.cz
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-prostredoskolaky-cz/
Článek se věnuje představení organizace Prostředoškoláky.cz a jejich 4 hlavních aktivit, které pro
studenty organizují. Cílem organizace je budovat komunitu aktivních studentů.

Rise and shine
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-rise-and-shine/

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která od roku 2013 pořádá konference, workshopy, online
akce a rozvojové akce. O možnostech pro studenty, konferencích a dobrovolničení se píše v tomto
článku.

Škoda Auto Vysoká škola
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-skoda-auto-vysoka-skola/
Představení organizace ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí studentům zajímavé ekonomické a
ekonomickotechnické studijní programy. v článku ŠAVŠ popisuje výhody studia na této škole.

VERmedia
https://karierko.cz/clanek/pracovni-zkusenosti-studentu/predstavujeme-vermedia/
Online marketingová agentura VERmedia nabízí stáže pro studenty, kteří se zajímají o tvorbu webů a
marketing. V článku zájemci o stáž naleznou více informací.

Xflow
https://karierko.cz/clanek/predstavujeme-xflow/
Organizace Xflow.cz nabízí studentům propojení na firmy a možnost, získat tak skrze praxi pracovní
zkušenosti. V článku organizace popisuje, jak to na stáži probíhá, jaké jsou různé možnosti stáží a to vše
doplňují zkušenosti studentů, kteří praxi již absolvovali.

Odborné články
Co čekat na pohovoru - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/petra-co-cekat-na-pohovoru/
Pracovní pohovor je téměř pro každého stresujícím zážitkem. Na co se připravit, jaké typy výběrového
řízení aktuálně existují a co je důležité před pohovorem vědět rozepsala personalistka Petra v tomto
článku.

Dovednosti vhodné ve zdravotnictví - Ivana Demčáková
https://karierko.cz/clanek/vyber-studia/dovednosti-vhodne-ve-zdravotnictvi/
Práce ve zdravotnictví rozhodně není pro každého. A proto je tento článek věnovaný doporučením, jak
zjisti, zda je tato práce pro mne a zároveň i osobním zkušenostem zdravotníků UVN.

Hard a soft skills - Markéta Horáková
https://karierko.cz/clanek/clanek-osobni-rozvoj/marketa-hard-a-soft-skills/

Článek vysvětluje, co to jsou hard a soft skill a jakým způsobem je získat. V rámci článku jsou zmíněné i
tzv.future skills neboli dovednosti budoucnosti, které studentům pomohou v budoucnosti s uplatněním. V
článku jsou tipy na různé kurzy a stránky, kde je možné nové dovednosti získat.
Hledání svého zaměření na základě talentu - Jana Švarná
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/jana-hledani-sveho-zamereni-na-zaklade-talentu/
Autorka článku se zaměřuje na práci s talenty. V článku studentům radí, jak pomocí 10 otázek přijít na to,
jaké talenty mají oni a jak s nimi pracovat a rozhodnout se podle nich o dalším studiu.

Jak důležitý je osobní branding - Klára Růčková
https://karierko.cz/clanek/klara-jak-dulezity-je-osobni-branding/
Článek se věnuje problematice osobního brandingu - o co jde, proč to je dobré, kdy, jak a proč začít a
jaké jsou offline a online možnosti. Osobní branding je velmi aktuální téma, a to především pro ty, kteří
chtějí rozjet svůj projekt, podnikání nebo začít pracovat na volné noze. Přínosem však může být pro
každého.

Jak hledat práci na sociálních sítích - Klára Kropáčková
https://karierko.cz/clanek/klara-jak-hledat-praci-na-socialnich-sitich/
Sociální sítě jsou v dnešní době dalším místem, kde mohou zájemci nalézt práci, brigádu či stáž. V
článku autorka popisuje možnosti, které sítě Facebook a LinkedIn nabízí a kde a jakým způsobem na
nich hledat práci.

Jak hledat práci, pokud nesneseš pracovní portály - Olga Maximová
https://karierko.cz/clanek/olga-jak-hledat-praci-pokud-nesneses-pracovni-portaly/
Pro ty, kteří nechtějí hledat práci pouze přes pracovní portály je tento článek, kde naleznou tipy, jak
hledat práci přes LinkedIn, skrze dobrovolnictví nebo stáže a brigády do začátku.

Jak na mimoškolní aktivity - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/jak-na-mimoskolni-aktivity/
Článek se věnuje rozvojovým aktivitám, kterým se studenti mohou věnovat. Studenti si mohou přečíst,
jaké druhy aktivit existují, ale především v článku naleznou spoustu tipů a odkazů na různé kurzy,
přednášky, blogy, podcasty i jazykové aplikace.

Jak na motivační dopis - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/petra-jak-na-motivacni-dopis/
Článek se věnuje motivačnímu dopisu, proč je důležitéjo ho napsat, na co se při psaní zaměřit, jak mi
může v získání práce pomoci. V závěru článku jsou tipy, jak dopis napsat a pro ty, co stále nevědí, jak na
to je zde i krátký vzor, kterým se mohou inspirovat.

Jak překonat neustále odmítavé reakce na pracovní pozice, na které se hlásím? - Adriana Rašková
https://karierko.cz/clanek/adriana-jak-prekonat-neustale-odmitave-reakce-na-pracovni-pozice-na-ktere-sehlasim/
Asi nikdo nechce číst odmítavé e-maily, že bohužel na danou pozici nebyl vybrán/a. Co když se však
počet takovýchto přijatých zpráv v naší e-mailové schránce zvyšuje? Jak se vypořádat s úzkostí z
odmítnutí? V článku jsou tipy, jak neztratit hlavu a vytrvat.

Jak si vybrat svůj směr - Kariérko.cz
https://karierko.cz/clanek/jak-si-vybrat-svuj-smer/
Článek se věnuje volbě školy, na co se zaměřit, kde hledat informace k jednotlivým oborům, profesím a
školám. Tomuto tématu se do hloubky věnuje set pracovních listů - Volba školy.

Jak z letních prázdnin vytěžit maximum - Markéta Horáková
https://karierko.cz/clanek/marketa-jak-z-letnich-prazdnin-vytezit-maximum/
Článek od dobrovolnice Markéty je zaměřený na tipy, jak využít času, který o letních prázdninách studenti
mají. V článku jsou obsaženy tipy na aktivity i různé online kurzy a školení.
Jak začít podnikat - Radka Holasová
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/radka-jak-zacit-s-podnikanim/
Začít podnikat se může zdát jako jednoduché řešení, podnikatelé se přece mají dobře aspoň to si lidé
často myslí. Jak to ale opravdu s podnikáním je, na co myslet než začnu podnikat, co zvážit a udělat, o
tom je tento článek.

K čemu je mi životopis, když nemám zkušenosti - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/petra-k-cemu-je-mi-zivotopis-kdyz-nemam-zkusenosti/
Personalistka roku Petra Nulíčková připravila článek, který pomůže s psaním životopisu i těm, kteří zatím
nemají praxi a nevědí, co tedy vlastně do životopisu psát. Článek plný rad a tipů, na co se zaměřit a na co
nezapomenout.
Koučink - Monika Máchová
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/monika-koucink/
O tom, co je to koučink, jak funguje a komu může pomoci se rozepsala koučka Monika. V článku jsou
tipy, jak případně kouče hledat a na co si dát pozor.

LinkedIn nad zlato - Klára Růčková
https://karierko.cz/clanek/klara-linkedin-nad-zlato/

O tom, proč je dobré mít založený profil na LinkedInu, jak si profil vytvořit, ale i jak to celé funguje, rady a
tipy při používání je tento článek ze série osobního brandingu.
Mentoring - Lucie Neumanová
https://karierko.cz/clanek/lucie-mentoring-je-vhodny-i-pro-studenty/
Mentoring je jednou z metod, jak pracovat na svém rozvoji a posunout se v učtié oblasti. Článek
vysvětluje, jak mentoring funguje, jaké jsou jeho přínosy i pro studenty a kde je možné mentora najít.

Na co se na pohovoru můžete ptát vy? - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/petra-na-co-se-ptat-na-pohovoru/
Na konci každého pohovoru přijde otázka „Chcete se vy na něco zeptat nás?. Článek nabízí tipy a rady,
jak se na tuto otázku připravit a zaujmout tak potenciálního zaměstnavatele.

Nejznámější test na talenty - Jana Švarná
https://karierko.cz/clanek/jana-nejznamejsi-test-na-talenty/
Své talenty mohou zjistit studenti díky různým testům. Výsledky testů je však vždy potřeba vnímat ve
větším kontextu, v kontextu svého života, studia nebo kariéry. O nejznámnějším z těchto testů, Gallup
StrenghtsFinder píše autorka v tomto článku, který navazuje na předchozí článek o přehledu všech testů.

Neziskové organizace na Mladoboleslavsku - Kamila Korimová
https://karierko.cz/clanek/kamila-neziskove-organizace-na-mladoboleslavsku/
Tento článek slouží jako inspirace a výběr možností, které nabízí Mladoboleslavsko v neziskovém
sektoru. Místa, kde se studenti mohou zapojit a obohatit sebe nebo ostatní, případně kde mohou hledat
pomoc.

Odlišnosti mezi CV v ČR a resume v USA - Denisa Žídková
https://karierko.cz/clanek/denisa-odlisnosti-mezi-cv-v-cr-a-resume-v-usa/
Uspět v zahraničí a získat tam práci není vůbec jednoduché. Proto je důležité si dopředu zjistit, jak se
výběrové řízení v dané zemi liší, ale i jaké jsou preference ohledně životopisů. Autorka článku úspěšně
práci v Americe získala, a pro zájemce o práci ve Spojených státech amerických rozepisuje rady, na co
se při psaní zaměřit a jak se americké resume liší od českého životopisu.
Osobní branding a sociální sítě - Klára Růčková
https://karierko.cz/clanek/klara-osobni-branding-a-socialni-site/
Článek popisuje různé sociální sítě a způsob, jak je možné je využít pro pracovní život. V dnešní době je
ale důležité myslet na digitální stopu, která po nás no sociálních sítích zůstane a jaká jsou případné rizika
užívání těchto sítí a jak mohou člověka ohrozit v pracovním životě, ale i v osobním.

Pracovní pohovor - Soňa Valvodová
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/personalistka-sona-pracovni-pohovor/
Personalistka Soňa popisuje v článku obecný průběh pracovního pohovoru, jak se na něj připravit, co
očekávat na pohovoru a co se děje po pohovoru dál.

Pracovní smlouvy - Denisa Gažúr - Fousová
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/denisa-pracovni-smlouvy/
Personalistka Denisa v článku rozebírá jednotlivé pracovní smlouvy (HPP, DPP, DPČ), ale i práci jako
OSVČ. Kromě toho upozirňuje i na nevýhody "práce na černo". Na co si dát pozor a co musí smlouvy
obsahovat se čtenáři dozví v tomto článku.

Proč si vybrat stáž ve startupu? - Klára Horton
https://karierko.cz/clanek/klara-proc-si-vybrat-staz-ve-startupu/
Výběr prvního pracovního místa může mít na další kariéru větší vliv, než se na první pohled zdá.
Pracovní trh nabízí různá pracovní prostředí, například práci rodinné firmě, korporátu nebo startupu. O
důvodech, proč zkusit práci ve startupu a pro koho je toto prostředí vhodné je tento článek.
Programy pro studenty na Mladoboleslavsku - Kamila Korimová
https://karierko.cz/clanek/kamila-programy-pro-studenty-na-mladoboleslavsku/
V rámci Mladoboleslavska mají studenti možnost v rámci různých programů nahlédnout pod pokličku
firem, nastartovat svoji kariérní cestu, získat nové zkušenosti a třeba se tak trochu “zaháčkovat” pro
budoucí zaměstnání. Mladoboleslavsko ale nabízí možností více, nejen ty, které autorka v článku
popisuje.

Talentové a osobnostní testy - Jana Švarná
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/jana-talentove-a-osobnostni-testy/
Své talenty mohou zjistit studenti díky různým testům. Výsledky testů je však vždy potřeba vnímat ve
větším kontextu, v kontextu svého života, studia nebo kariéry. O testech, které mohou studenti i dospěli
využít, a o tom, pro koho je daný test vhodný se mohou zájemci dočíst v tomto článku.
Tipy, jak zaujmout personalistu - Petra Nulíčková
https://karierko.cz/clanek/petra-tipy-jak-zaujmout-personalistu/
Článek je souhrnem doporučení, jak personalistu zaujmout, ale i tipy na to, jakým chybám se vyvarovat,
pokud má uchazeč o práci opravdu zájem.Důležité však i zůstat sám sebe, nedomýšlet si a stanovit si, co
je pro mě jako uchazeče důležité. Po přečtení studenti zjistí, jak být uchazeč, o kterého budou mít
personalisti zájem.

Učení jazyků pomocí strategií, které vám budou dávat smysl - Dagmar Sieglová
https://karierko.cz/clanek/dagmar-uceni-jazyku-pomoci-strategii-ktere-vam-budou-davat-smysl/

Autorka článku má doktorát z Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, kdy svou disertační práci
zaměřila na téma osvojování druhého jazyka u dětí. V tomto článku shrnuje základní rady a tipy, jak
postupovat, když se chci naučit cizí jazyk.
Výběrové řízení z pohledu personalistky

- Soňa Valvodová

https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/jak-hledat-praci/
Personalistka s více než 15 letou zkušeností popisuje, jak probíhá pracovní pohovor, na co se zaměřit a
jak správně napsat životopis.
Výhody Gap yearu a jak ho využít- Petra Drahoňovská
https://karierko.cz/clanek/petra-co-znamena-gap-year-a-jak-to-funguje/
Kariérní poradkyně se v článku věnuje problematice Gap Yearu. Co studentům může tato pauza ve
studiu přinést, ale také jak si rok naplánovat a využít ho k sebepoznání, zjištění toho, co od života chci,
získaní většího rozhledu, schopnosti se domluvit cizími jazyky atd. Průzkumy také ukazují, že “gappers”
(ti, co si gap year vyzkoušeli) jsou dokonce po návratu lepší studenti a zpravidla i následně úspěšnější v
hledání práce než ti, kteří zvolili pohodlnější cestu a zůstali doma.
Změny na trhu práce a jak se na ně připravit - Valery Senichev
https://karierko.cz/clanek/ocima-odborniku/valery-zmeny-na-trhu-prace-a-jak-se-na-ne-pripravit/
Jaké změny na trhu práce nás v příštích letech čekají, ale především to, jak na to již nyní připravit
studenty píše v článku kariérní poradce a psycholog Valery. V článku doporučuje rozvíjet především
přenositelné kompetence, ale také dává tipy, které to jsou a jak je získat se.

Osobní zkušenost
Co mi pomohlo k mé vysněné práci? - Domink Fojtík
https://karierko.cz/clanek/dominik-co-mi-pomohlo-k-me-vysnene-praci/
Autor článku nyní pracuje jako kariérní poradce a lektor osobního rozvoje v organizaci EKS. Když se ho
někdo zeptá, co mu pomohlo dostat se na jeho současnou vysněnou pozici, odpovídá jednoznačně:
dobrovolnictví a neplacená stáž, o kterých píše v článku.
Work and travel - Tomáš Jedlička
https://karierko.cz/clanek/tomas-work-travel/
Tomáš, autor článku popisuje svou zkušenost s programem Work and travel, v rámci kterého strávil přes
letní prázdniny několik měsíců v Americe. Pro zájemce popisuje, co vše je nutné před odjezdem splnit,
jak a kde si hledat práci, ale i například to, jaký byl jeho rozpočet.

Žádná práce není blbá - Simona Koszty
https://karierko.cz/clanek/simona-koszty-zadna-prace-neni-blba/
I člověk, který v tuto chvíli pracuje na vysoké pozici ve firmě nemusel mít o své budoucí práci vždy jasno.
Autorka článku popisuje svou cestu za ideální prací a proč je důležité se nenechat odradit a pochopit, že
každá práce nám něco dá.

Profese
Account manažer v reklamce

Krejčí

Quality engineer (manual testing)

Advokátní koncipient

Kulturní atašé

Ředitel personálního oddělení

Architekt

Lékař

Ředitel školy

Asistent pedagoga

Letuška

Ředitel zákaznického servisu

Automechanik

Marketingový specialista

Ředitelka neziskové organizace

Barber

Meteorolog

Scrum master

CEO

Novinář

Social media specialista

Cloud operations engineer

Obchodní zástupce

Sociální pracovník

Community manažer

Obchodník na burze

Software engineer (Java)

Copywriter

Oční optik

Software engineer (Typescript/React)

CRM specialista

Odborný asistent

Specialista e-mailového marketingu

CSR manažer

Oftalmolog

Tajemník

Cukrář

Ombudsman

Technical Program Manager

Ekonom

Optometrista

Tiskový mluvčí

Engineering manager

Personalista

Trenérka fitness

Finanční poradce

Pilot letadla

Účetní

Fotograf

Podnikatel

Učitel střední školy

Front-end software engineer

PPC specialista

Učitel v mateřské škole

Fundaiserka

PR/vztahy s veřejností

UX designér

Grafik

Product owner

Vedoucí mise

Hasič

Produkční

Velvyslanec

IT specialista

Produktový designer

Veterinář

Kadeřnice

Produktový manažer

Všeobecná zdravotní sestra

Kameraman

Programátor

Výkonný asistent

Konzul

Projektový manažer

Vývojář

Konzultantka interní komunikace

Psychiatr

Výzkumný pracovník

Koordinátor projektu

Psycholog

Webový analytik

Kosmetička

Psychoterapeut

Zakladatel start-upu

Kouč

Quality engineer

Zubař

