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Pozn.: I v příštím školním roce bude program představen studentkám 3. ročníku. Těší mě, že se letos - přestože je to pro 
naši školu novinka - mezi studentkami ujal a že je přijímán pozitivně. (Mgr. E. Jeřábková) 

 

Jsme generace psychologů? 
Ne, nemá to vyznít tak, že bychom byli psychicky 
narušení. Pouze se snažím poukázat na to, že my, 
„děti“ z posledních let 20. století či z brzkých let 
miléniových, jsme převážně humanitně zaměřeni. 
Pletu se? Možná.  
 
Pojďme to změnit! Pány budu muset zklamat, 
v tomto článku vás chci seznámit s programem 
Národního kontaktního centra (NKC)- ženy a věda- 
MENTORING, který je určen pouze ženám a dívkám 
se zájmem o technické obory a vědu, v němž je chce 
podporovat. 
  
Nám, studentkám třetího ročníku, byl tento program 
nabídnut začátkem prosince. Protože mám blíže 
k technice, neváhala jsem a zapojila se. Cílem 
programu je seznámit nás s prostředím vysokých 
škol jako jsou ČVUT, VUT, UPOL, UK, MU a jejich 
technicky a vědecky zaměřenými obory (robotika, 
architektura, informatika, chemie, biologie, fyzika, 
stavebnictví, atd.). Program nás chce na tyto obory 
„nalákat“ a ujistit, že se nemáme čeho bát.  Jelikož, 
jak NKC tvrdí, postavení žen v této sféře stále není 
plně rovnoprávné a početně vyrovnané. 
 
V čem je mentoring odlišný ode dne 
otevřených dveří? 
Nejedná se jen o provedení po vysoké škole, jako při 
DOD. Princip spočívá v tom, že si vyberete 
„mentorku“ z oboru, o který se zajímáte, na úvodní 
schůzce ji zkontaktujete a poté se s ní individuálně 
scházíte. Záleží jen na vás, jak často se s ní sejdete, 
co ze schůzek vytěžíte a jak s ní strávíte čas. Může 
vás vzít, tak jako má mentorka Anička, na cvika 
a na přednášku. Provede vás po škole, řekne, kde se 
dá poblíž dobře najíst, na co si dát jako „bažant“ 
pozor, jak to chodí u zkoušek nebo jak se tvoří 
diplomové práce. Samozřejmostí také je, že vás 
upozorní na to, že vysoká škola je dobrovolná a tudíž 
není problém z ní vyletět (což bude tak 5x 
zopakováno).  
 
Hlavní je, že vše, co se dozvíte, dostanete z pohledu 
studentky, která tu školu navštěvuje a její názor by 

měl být subjektivní (přiznejme si, na DOD vám 
nemohou říkat o všech mouchách školy).  
 
A aby těch kladů nebylo málo - nemusíte se bát o to, 
že by vás cesty do univerzitních měst zruinovaly - 
jízdenky se proplácí a třeba v jídelně na „stavárně“ 
na VUT se dá koupit, s pomocí „kouzelné kartičky“, 
pizza do 40Kč.  
 
Za sebe program mohu pouze doporučit. Vždy je 
dobré podívat se na školu z jiného úhlu a zkusit si, jak 
vypadá takový den vysokoškoláka nanečisto, 
popřípadě pokud nevíte, kam po střední škole… 
   
Momentálně probíhá 4. ročník a do toho dalšího by 
se měly přihlášky zasílat asi až v prosinci tohoto roku. 
 
A tak- nebuďme všichni psychologové, kdo by nám 
stavěl domy a klonoval děti? 
 

 
 
 
Pokud vás článek zaujal, určitě se podívejte na www.zenyaveda.cz , kde najdete také záložku s bližšími informacemi 
o mentoringu.  


