Šárka Procházková je bývalou studentkou GVH. Nyní studuje na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Proč jste se rozhodla jít na Gymnázium Václava Hraběte?
Na základní škole jsem stále nevěděla, čemu se v budoucnu věnovat. Celkem mě
bavila biologie, ale nebyla jsem si jistá tím, zda se jí celkově věnovat. Vzhledem k
tomu, že na gymnáziích se člověk naučí od každého trochu, jsem si řekla, že by to
pro mě mohla být zajímavá zkušenost. Navíc jsem si přestupem právě na hořovické
gymnázium získala další čtyři roky na rozhodování o budoucnosti. Také mi k výběru
pomohla skutečnost, že oba moji rodiče na GVH také studovali.
Máte z GVH nějaký nejoblíbenější zážitek?
Těch zážitků bude spousta, rozhodně to budou všechny lyžařské kurzy, sporťáky,
vodácké kurzy, GO kurz, poločasy. Měli jsme tu výhodu, že jsme byli velmi vzorná
třída, takže nás kantoři často brali na výlety. Mým nejoblíbenějším zážitkem je ale
náš vodácký kurz, kdy nás a naše vlastníma rukama postavené stany druhou noc
přepadla největší bouře roku. Stalo se, že někteří spolužáci se po kolapsu svých
přístřešků schovávali v kadibudkách. Přístřešek naší skupiny ale vydržel, na což
jsem doteď velmi pyšná.
Takže zážitek na celý život?
No to jednoznačně. (smích)
Z jakých předmětů jste maturovala?
Dlouho mi trvalo, než jsem se rozhodla mezi angličtinou a matematikou, nakonec
jsem se rozhodla pro angličtinu a rozhodně toho nelituji. Nebála bych se tvrdit, že je
znalost angličtiny pro studium přírodních věd důležitější, například kvůli překladu
odborných článků ze zahraničí. Dále jsem maturovala samozřejmě z biologie, mého
nejoblíbenějšího předmětu (zásluhu na tom určitě paní profesorka Čížková). Můj
seznam předmětů jsem ukončila chemií, protože se ze všech předmětů s biologií
doplňuje nejlépe.
Čemu se nyní po ukončení studia na GVH věnujete?
Nyní chodím na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, právě nyní bojuji s
bakalářskou prací ve třetím ročníku. Teď od září jsem také začala chodit do
laboratoří molekulární patogenetiky do Biocevu, což mi přináší mnoho zkušeností a
komukoliv, kdo se rozhodne studovat biologii, doporučuji začít chodit do laboratoří.

Už se pomalu blížíme ke konci. Co byste vzkázala nynějším studentům
gymnázia.
Pevné nervy a aby byli rádi, že chodí právě na hořovický gympl! A také se nebojte
maturity. Samozřejmě z ní respekt mějte, ale jinak se není čeho bát a vězte, že vám
každý rok budu držet palce.
Děkujeme a mějte se hezky.
Vy taky a nashledanou!

rozhovor připravili Filip Mazura a Bohumil Brodský

