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Nepatřila jsem k těm lidem, co v 15ti letech vědí co chtějí v životě dělat. Jediný náznak bylo to, že mě 
bavilo něco vytvářet, pracovat rukama.  
Od září jsem začala studovat zubního technika. 
Během prvního roku na škole jsem vůbec nelitovala, kde jsem. Strašně mě to bavilo.  
 
Ale na konci prvního ročníku to přišlo. Naše profesorka nám zařídila exkurzi na fakultě. A tak začal 
můj prvotní chtíč po medicíně. Ve třeťáku jsem byla na veletrhu Gaudeamus v Brně , odkud jsem si 
odnesla modelové otázky. Jak z Prahy, tak z Plzně. Začala jsem číst různé blogy a články o 
přijímačkách, studiu medicíny. Ale stále častěji jsem narážela na větu -> určitě je dobrý maturovat z 
biologie a chemie! Aha. Dobrý. Ale co já, která měla biologii naposledy v prváku?!  
O prázdninách před čtvrťákem jsem hledala nějaký přípravný kurz. Líbil se mi od firmy Tutor. Už 
jenom, že kurz připravoval přímo na přijímačky na medicínu. Jinak měl i celkem dobrý recenze.  
Kurz byl od 3.10.-7.5. každou sudou sobotu, vždy 5 hodin. Cena 7599,-. K tomu jsem měla online 
přístup k otázkám pro procvičení studia. Bylo to přesně na 18 sobot. Prvních 6 byla biologie, dalších 6 
fyzika a nakonec zbylých 6 pro chemii.  
No. Nato, že jsem na začátku nevěděla, co je to chloroplast nebo Hundovo pravidlo, to nebyl kurz pro 
mě. Tam už se nějak počítalo s tím, že máte základy. Teď už vím, že je dobrý se zaměřit spíš na 1-2 
fakulty. Každá fakulta upřednostňuje něco jiného. V kurzu jeden den dali otázky z Brna, druhý den z 
Plzně, třetí z Olomouce. Zarazilo mě, že otázky do Prahy jsme moc neřešili.  
Neříkám, že jejich kurz je špatný ale není pro každého. To Vám na začátku nikdo neřekne, jaký to 
bude. 
Takže 1. přijímačky nevyšly, ale vkládala jsem naděje do dalšího roku, kdy jsem se tomu chtěla 

věnovat naplno. 

Od září po maturitě jsem nastoupila do jazykové školy Jipka. Tehdy jsem si říkala, že by bylo dobrý se 

naučit konečně pořádně anglicky a k tomu se ještě dostat na medicínu.  Ty přijímačky jsem opravdu 

nechtěla podcenit, takže jsem se ty angličtině nevěnovala tak jak bych chtěla. Ale za mě fakt dobrá 

jazykovka. Můžu doporučit.  

Do jazykovky jsem chodila jako do školy. Každý den od 8 do 14:00. A pak doma sama se učila biologii, 
chemii a fyziku. K tomu jsem ještě od srpna do ledna chodila na brigádu, asi 3-4 dny v týdnu. Teď jak 
nad tím přemýšlím, tak se divím, že jsem to všechno vydržela.  
Na to samotné učení ale moc času nebylo. Ve volných chvílích ve škole jsem si něco četla z učebnice a 
pak když jsem neměla práci tak se učila na přijímačky a ještě taky dělala úkoly do angličtiny. Bylo toho 
dost. Od února, kdy jsem už nechodila do práce, jsem se mohla opravdu každý den věnovat učení. To 
by bylo ideální. Ale já třeba 3 dny nic neudělala.  
Měsíce ubíhaly a já v březnu zjistila, že se mi to celý vymyká kontrole. Že nic nestíhám. 
Ještě jsem měla blbej zvyk ze střední si všechno z učebnice přepisovat do sešitu. Neuměla jsem se 
učit z učebnice. Veškerý to přepisování bylo únavný, zdlouhavý a stejně jsem se to nenaučila. Byla 
jsem schopna sedět a přepisovat do rána, jen abych to všechno nějak stíhala. A teď to celý ještě 
narvat do hlavy. Tohle všechno se začalo projevovat na mojí psychice. Byla jsem absolutně 
demotivovaná, nemohla jsem se pořádně soustředit. Pořád jsem myslela na to, co když se nedostanu. 
Co budu pak dělat. Co si řeknou ostatní. Celý rok jsem se učila a stejně to bylo zbytečný?!  
Od května jsem už nechodila do jazykovky. Přijímačky byly 9.6 takže jsem měla měsíc na to, s tím 
ještě něco udělat. Ten zbývající měsíc se u mě střídaly nálady motivace a úplné beznaděje. Asi jsem 
se něco málo ještě doučila ale ta motivace chyběla. Chtěla jsem to už mít za sebou a bylo mi jedno s 
jakým výsledkem. Věděla jsem, že je to špatně ale... 
 
Přijímačky 2017 teda nedopadly. Zase. Dentální hygiena na 3.lf, která byla takovou pojistkou kdyby 
opět nic, mi utekla o 4 body. Takže jsem absolutně netušila co bude se mnou dál.  
S rodičema jsem probírala i možnost zkusit celoživotní vzdělávání. A tak jsem si podala přihlášku. 
Bohužel ani tahle možnost nevyšla. A teď jsem neměla žádný záložní plán. Už bylo září, podání 
přihlášek na jiné VŠ bylo do konce srpna. Ale i tak jsem hledala a našla. VŠT Báňská v Ostravě 



přijímala ještě do konce září. Podala jsem přihlášku a za pár dní mi přišel mail. Byla jsem přijata a 
mám se hned druhý den dostavit k zápisu! Takhle rychle jsem to nečekala ale byla jsem NĚKDE. Druhý 
den ráno jsem už seděla v pendolinu směr Ostrava. To bylo naposledy, co jsem se na škole ukázala. 
Pro nadcházející semestr jsem měla klid.  
A já jsem se stejně jednou viděla na ty medicíně. Ano, zkoušela jsem to do třetice. Ať už dobrýho 
nebo zlýho. Věděla jsem, že jsem to hlavně psychicky nezvládla, celá příprava byla chaotická a 
neměla jsem to pod kontrolou. Chtěla jsem se ponaučit z těchto chyb. A pak už v ničem nevidím 
problém. Alespoň z mé strany. Problém je v tom jak moc chytřejší lidi než já se sejdou. Ale je v tom 
taky to štěstí na otázky.  
Začala se tedy moje třetí cesta za snem! 
První jsem si našla dobře zpracované maturitní otázky z B, CH a F. To byla dřina. Ve zkratce. Neměla 

jsem žádný sešit, kam jsem si vše psala jako ve škole. Pouze skripta nebo maturitní otázky, do kterých 

jsem si dělala poznámky. Převážně jsem se učila pouze z nich. Oproti minulému roku to je pěkný 

obrat. 

Pak jsem ale narazila na připravný kurz Lukáše Dibdiaka (nebo spíš on narazil na mě 😀). Nevím co 

říct. Prostě super. Koupila jsem si online kurz. Kurz je postaven na videích o určitých kapitolách z 

fyziky, která jsou natočena přímo lidmi z 1.lf. A ještě jsem si mohla online procvičovat modelové 

otázky pro přijímačky na 1.lf. No bomba. Díky tomu jsem se zorientovala, jaký kapitoly jsou bez 

problému a na které se musím víc zaměřit. Dokonce mi ukázali jak jednodušeji a rychleji počítat 

některé příklady. Což je u přijímaček třeba žádoucí, protože 2 hodiny (i když se to nezdá) nejsou moc. 

Pomohli mi vytvořit individuální studijní plán. Co, kdy se budu učit. U všech kapitol jsem tušila jak 
moc je obsáhlá a jak dlouho mi to bude trvat, tak jsem si vyhradila více času a mnohdy jsem toho 
času měla až dost (někdy zase málo, že jsem se k tomu na konci musela vrátit). Právě kvůli tomu jsem 
byla i v pohodě. Věděla jsem kolik času na něco mám a hlavně jsem měla jistotu že proberu všechno. 
Asi poprvé. Samozřejmě, byly dny, kdy mi to nešlo. Opět mi chyběla motivace. Ale těch dnů nebylo 
moc. Na tom jsem si zakládala, protože vím co bylo loni. Celý rok jsem někam s sebou tahala papíry, 
učebnice. Pořád jsem něco četla. Ale brala jsem to tak, že to chci vědět. Celé je to o pevné vůli, 
správné motivaci, odhodlání a o štěstí. 
Biflovací kapitoly jsem se učila z učebnic, zbytek z videokurzu. Do toho všeho jsem od Lukáše dostala 
kontakt na Barču (tehdejší medičku na 1.lf), která doučuje chemii a vide do kurzu natáčela. Je vidět, 
že jí chemie baví a hlavně ví, jak to správně vysvětlit. 
 
Změnila jsem myšlení. Na učení jsem se nedívala jako na počty stránek které se MUSÍM naučit. Ale 
já to přece potřebuju vědět a hlavně to chci vědět. A to mi strašně pomohlo. Naučila jsem se to 

rychleji (a nezapomněla😂), určité věci jsem si vyhledávala i do větší hloubky, než bylo třeba ale já to 
chtěla vědět pro sebe. Úplně jsem se do toho ponořila. Je to trochu divný ale nic jinýho pro mě 
neexistovalo.  
Přihlásila jsem se ještě na intenzivní víkendový kurz od Lukáše, který byl na začátku května. Zase 

nemám co namítnout, jenom pochválit. Opravdu se proberou problematické kapitoly (i příklady) z 

fyziky a chemie. Plus jsem dostala i materiály o těchto kapitolách. 

Jsem ráda, že jsem jako první neměla přijímačky na medicínu ale na fyzioterapii na 1.lf. Po tom roce 
jsem na leccos zapomněla, jaké to bylo, na co bych si měla dát pozor, na čem můžu ušetřit čas nebo 
naopak co mě zbytečně zdržuje. 
 

A nakonec … Ano, už i já můžu říct, že jsem studentem lékařské fakulty. Byla jsem přijata na 1. 

lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. To samozřejmě může říct i plno dalších lidí. Ale já jsem to 

dokázala z úplný nuly. Za dva roky úsilí jsem se vyšplhala až sem a jednoduchý to nebylo. Bolelo to. 

Ale stálo to za to! 

 


