
Essays - úvahy studentů nad svými plány do budoucna  inspirované setkáním 

s úspěšnými osobnostmi našeho města a  okolí. 

         

Kulhavá Jana,   4.A 

Moje budoucnost 

Budoucnost. Každý v tomto jediném slově vidí něco jného. Pro někoho to znamená být 

majetkově zaopatřený, mít kvalitní vzdělání a stát tzv. “na vlastních nohou”, pro jiného to 

představuje především rodinu a okruh blízkých přátel, s kterými jsou I těžké životní situace 

snadněji zvládnutelné a práce, jež přináší naplněné a radost. Primárně lze ale říci, že si ji každý 

svým způsobem vysnívá a celý život doufá alespoň její částečné naplnění. 

Já jako studentka maturitního ročníku gymnázia musím říci, že rozhodování ohledně mého 

dalšího studia nebylo vůbec jednoduché. Přeci jen, pokuste si už na střední škole vybrat 

studijní zaměření, ve kterém, pokud to dobře vyjde, setrváte po zbytek života.  

Lidé si budoucnost vysnívají, představují si, jaké by to bylo, kdyby jejich představy nabyly na 

skutečnosti. Ptám se: “Není to ale zbytečné? Nač je dobré znát konec, když jsme teprve na 

začátku?” 

Studenti v mém věku těžko dělají přesvědčivá rozhodnutí, protože jim chybějí životní 

zkušenosti. Jak ale říká vžité přísloví: “Risk je zisk!” Dle mého názoru je kvalitní vzdělání velice 

důležité, jak pro uplatnění na trhu práce, tak pro úspěšný pochod životem. 

Příkladem jednoho schopného absolventa, který po vystudování vysoké školy využil svých 

osvojených znalostí nejen v oblasti podnikání a vytvořil si budoucnost k obrazu svému, je Ing. 

Jiří Valenta, bývalý student holického gymnázia. Po studiu na VUT v Brně působil též jako 

pedagog a dnes je majitel 2 elektrotechnických výrobních firem. 

Moje názory na budoucnost jsou velmi rozporuplné, ale doufám, že se mi alespoň určité 

představy vyplní a tím mi i naplní život. 

 

Anna Janebová, 3. A 

Moje budoucnost 

Už od mala mám problém s odpovědí na otázky typu: "Co budeš dělat, až budeš 

velká?"Je mi osmnáct, a to je věk, kdy je od člověka očekávána již alespoň nějaká 

představa o vlastní budoucnosti. Já ji mám jen velmi malou. Nikdy jsem neměla 

vybrané povolání, které bych chtěla dělat nejvíc na světě. Chvíli jsem si přála být 

veterinářkou, chvíli spisovatelkou, architektkou, vědkyní, detektivkou, astronautkou, 

přála jsem si mít vlastní kavárnu, divadlo, obchod. Také mě velmi lákala novinářka, 

spisovatelka, ekoložka a tak dál. Nikdy mě to však nevydrželo déle než rok. Nyní už 



jsem svou volbu zúžila, ale stále ještě nemám jasno. Nejblíže mám k humanitně 

zaměřeným oborům, velmi mě zajímá životní prostředí a také by se mi do budoucna 

líbila práce v nějaké neziskové organizaci. Jediné, co ale vím jistě, je že si přeji být v 

životě pokud to jen trochu půjde šťastná, čestná a co nejvíce pomáhat a být 

prospěšná svému okolí. Chci být zkrátka dobrý člověk. 

 

Jan Kroupa, třída 7. C 

Moje budoucnost 
 
     Jak si představuji svoji budoucnost? Asi bych se měl zaměřit spíše na oblasti kariérního postupu, 

rodinu a především výběr vysoké školy, neboť to podle frekvence dotazů z mého okolí svět nejspíš 

povqažuje za klíčové body lidského bytí. A vlastně ano. I když bych rád ve "své budounosti" byl 

především šťastný a dělal věci, které mě baví nejvíc, musím nejprve přemýšlet nad budoucností 

takříkajíc materiální a zabezpečující. 

 

     Kosmonautem se už asi nestanu, ale dětské sny žijí dál ve formě vzhlížení k vysokým postům. 

Nebudu nikomu (a už vůbec ne sobě) namlouvat, že vedoucí posty mi nijak nevadí a dokonce mne i 

lákají nejen po finanční stránce. Jsem asi ten typ člověka, který dříve či později v každém systému 

najde cestu, kterou se dostane "na vrchol". Práce s lidmi mi nejspíš nevadí a netrápí mě ani představa 

sebe v nějaké manažerské pozici. Ale možná jsem jen příliš velký egoista. Netuším, retrospektiva není 

mojí silnou stránkou. Nejspíš budu příšerný šéf. 

 

     Vysněný obor? Kdyby moderní technologie nebo kouzla středověku uměla skloubit psaní, historii a 

mezinárodní právo do jednoho povolání, pak bych asi měl výběr na celý život jasný. Řekněme tedy, že 

se chci věnovat humanitním oborům – možná diplomacii nebo managementu. K práci rukama jsem 

nebyl a nechci být stvořen, pomineme-li slepování modelů. A psát může člověk koneckonců kdykoliv, 

pořád a bez školy. V to také má "novinářská" osobnost pevně doufá. A když se náhodou nepoštěstí 

uhájit ani malý sloupek v novinách, pořád existují blogy a školní nástěnky. 

 

    Rodinu bych měl rád. S okruhem přátel vyjdu i poskrovnu, hlavně když budou věrní a zábavní. Jsem 

nejspíš takový ten člověk, co koná nejvíc pro vlastní zisk a dbá na pravidlech. Ne přímo "za prachy 

cokoliv", ale něco podobného. Vlastně je mi nakonec jedno, ve kterém oboru skončím, hlavně když 

mě nebude ubíjet a nudit rutinou a zabezpečí alespoň lehce nadprůměrný příjem. Potrpím si na to 

kupovat, co se mi líbí, i když je to třeba nákladnější – od potravin po nábytek. Nesnáším šetření!  

 

      To všechno jsou pochopitelně plány a přání. Nakonec vlastně nic z toho pořádně neovlivním a stát 

se může cokoliv. Co ale zaručit mohu, je že budu číst, psát, učit se dějinám a snažit se, aby po mně 

něco zůstalo – i kdyby to měl být jen tento článek. Budu dbát na to, aby mi vyšel čas i na cestování a 



činnosti akčnějšího rázu – hlavně se nechci něčím nechat příliš omezit. Rád bych tvořil dějiny a 

nejvyšší jistotou mého života bude, že za každých okolností budu mít minimálně psa… Člověk si může 

zařídit skoro všechno, stačí být v životě dost vynalézavý a je jedno, jestli zrovna panuje Zeman, 

Habsburk, nebo Gottvald.  

Pavla Hemelíková   Má budoucnost 

 
     Momentálně studuji na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích, stejně jako se zde 
vzdělával pan Valenta. Pan Valenta je spoluzakladatelem firmy BV elektronik. Na 
rozdíl od pana Valenty, po ukončení gymnázia odešel na Elektrotechnickou fakultu 
ČVUT, moje zájmy jsou spíše humanitního zaměření. V technických oborech 
rozhodně nevidím svou budoucnost. Právě proto jsem si vybrala společenskovědní 
semináře, v jejichž studiu bych chtěla pokračovat i na vysoké škole. Právě teď se 
nacházím ve stádiu, kdy o své budoucnosti nemám zcela jasnou představu. Mám 
neskutečné množství možností, jejichž výběrem si předurčím cestu, kterou se bude 
ubírat několik následujících let mého života. Své vysokoškolské já vidím v nějakém 
větším městě a daleko od domova. Bude čas postavit se alespoň částečně na vlastní 
nohy, protože neustálá péče ze strany rodičů nás ukolébá a potom nejsme dost 
dobře připravení postavit se na vlastní nohy. Jelikož nepatřím ke kariéristům a ani se 
neřadím k workoholikům doufám, že se v budoucnu budu moc věnovat práci, která 
by mě i bavila. Nechci se stát jednou z těch, kteří nenávidí svou práci, nebo jsou z ní 
vystresovaní. Proto nechci povolání, které by mě nutilo rozhodovat o životech 
druhých. Naštěstí v dnešní době není tak složité změnit obor zaměření. Takže pokud 
si uvědomím, že mé rozhodnutí nebylo správné, budu se moci přesměrovat na něco 
jiného. 
 
Špulková Michaela – 3.A. 
 

Čím bych chtěla být? 
 
Od malička jsem chtěla být princezna. Přála jsem si žít v paláci s princem, mít krásné šaty a 

bezstarostný život. Postupem času jsem přicházela na to, že to byl pouze sen a skutečnost je úplně 

jiná. Teď, když jsem ve třetím ročníku, mám na to jiný pohled. Už dva roky trénuji děti a ráda bych se 

tomu věnovala ještě hodně dlouho. Podle mě ale toto není přímo povolání, takže jsem přemýšlela 

dál. V prvním ročníku mě hodně začala zajímat psychologie. Už jsem měla jasno a zůstalo mi to. 

Chtěla bych být psycholog ve věznici nebo v psychiatrické léčebně. Hodně mě zajímá myšlení nebo 

chování těchto lidí. Myslím, že toto je pro mě ideální povolání a snad to i vyjde. Je to náročná cesta, 

ale není nemožná.  

 

 


