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ONDŘEJ PLEVÁK EMA ZEZULOVÁ

Brno – Kam po maturitě? Tuto otázku si pravidelně pokládají studenti středních škol a gymnázií.
Pomoct s výběrem další akademické dráhy jim může veletrh vysokých škol Gaudeamus, který už dnes
začíná v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti.
S nabídkou studia přichází přes dvě stě vystavovatelů, a to nejen z České republiky. „Necelá
třetina institucí, které u nás vystavují, je ze zahraničí. Nejvíc z nich je z Velké Británie nebo Dánska,“
řekl hlavní organizátor veletrhu Pavel Mikula.
Největším lákadlem mají být stanoviště, která představují výzkum v oblasti technologií jednotlivých
univerzit. „Návštěvníci si mohou prohlédnout a vyzkoušet i roboty,“ podotkl Mikula.
Rady pro kariéru
Letošní novinkou jsou tematické přednášky. „Studenti se dozví, jak napsat životopis nebo jak se
ucházet o práci ve strukturách Evropské unie,“ vysvětlil organizátor.
Studenti si také mohou vyzkoušet test nazvaný Na co se hodíš, který má šedesát otázek a měl
by jim pomoci při výběru vysoké školy.
Masarykova univerzita v Brně při prezentaci tradičně spoléhá na vlastní studenty. „Pro mladé lidi je
příjemnější popovídat si u stánků s vrstevníky,“ řekla mluvčí Tereza Fojtová. Novinkou brněnské
univerzity je relax zóna, kde si návštěvníci vyzkouší řadu kurzů.
Brněnské Vysoké učení technické zase spoléhá na technologické novinky. „Největším
lákadlem je simulátor formule, kterou vytvořili naši studenti,“ vysvětlila tisková mluvčí Jitka Vanýsková.
Mendelova univerzita v Brně nabídne například stánek s tématem jakosti potravin.
„Návštěvníci podle ochutnávky můžou určit kvalitu jídel,“ řekl Radovan Kramář, který má na starost
organizaci.
Zájem i bez reklamy
S velkým propagačním prostorem naopak nepočítá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. „O
studium u nás je velký zájem i bez reklamy,“ vysvětlil Petr Chmelař z tiskového oddělení.
Vladimír Šidla z brněnské Univerzity obrany nabídne potenciálním studentům zkoušku
leteckého simulátoru. „Přichystali jsme také dva druhy akčních ukázek,“ řekl. Vysoká škola ale není
jedinou alternativou pomaturitního studia. Centrum vzdělávání všem představí sedmnáct středních
odborných škol z jižní Moravy, které nabízí například vyučení za jeden rok nebo zkrácené maturitní
studium. „Je to rychlejší než vysoká škola a studenti jsou v bližším kontaktu s praxí. Pak můžou lépe
najít práci,“ řekla Jana Pokorná z centra.
Na výstaviště se chystá například středoškolák Adam Hrabálek. „Mám několik tipů na školy,
kam bych mohl po maturitě jít. Třeba mě na veletrhu něco zaujme,“ řekl.
Zájemci mohou chodit pro inspiraci na brněnské výstaviště až do pátku.

