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3. LEKCE

Moderátor: 
Zdravím všechny posluchače 
našeho podcastu. V dnešním 
díle se budeme věnovat oborům 
budoucnosti a sebevzdělávání, 
proto tu vítám našeho dnešního 
hosta: Andreu Pokornou, 
odbornici na vzdělávání a trendy 
v něm. Dobrý den.

Odbornice: 
Dobrý den!

Moderátor: 
Pojďme k věci a řekněte nám, a 
hlavně všem posluchačům, jaké 
jsou obory budoucnosti?

Odbornice: 
Oborů budoucnosti je 
samozřejmě několik, ale většinou 
jsou spíše technicky orientované. 
Pokud by vás to bavilo a třeba 
se zrovna rozhodujete, co dál 
studovat, neváhejte a zkuste 
IT. Nemusí to být jenom to 
IT, na které jsme zvyklí – teď 
se hodně mluví třeba o novém 
oboru informační a komunikační 
technologie v lékařství.

Moderátor: 
To zní zajímavě.

Odbornice: 
To ano. Další obor budoucnosti 
jsou nanotechnologie. Výsledky 
tohoto oboru totiž mohou 
pomáhat i při léčbě rakoviny, 
AIDS nebo čištění odpadních 
vod.

Moderátor: 
Takže má také blízko k medicíně 
a zdravotnictví…

Odbornice: 
Ano, o lékaře a zdravotníky je 
a bude vždy velký zájem, takže 
i medicína je obor s dobrou 
budoucností. A třeba i biochemie.

Moderátor: 
Chápu.
Odbornice: 
Z humanitních věd je to 
například psychologie, čím 
dál tím víc lidí chce mít svého 
psychoterapeuta. Jako třeba 
v Americe….

Moderátor: 
To je pravda…
Odbornice: 
Dalším oborem budoucnosti je 
kybernetika, takže můžete zkusit 
i tu. 

Moderátor: 
Možností je tedy spousta, ale vy 
jste před natáčením zmiňovala 
i velmi zvláštní obory, můžete 
posluchačům říct také o nich?

Odbornice: 
Ano, kvůli současným změnám 
klimatu a vývoji technologií 
se mluví o tom, že bude v 
budoucnosti potřeba povolání 
jako renovátor divočiny.

Moderátor: 
Co si pod tím máme představit?

Odbornice: 
Renovátor divočiny je někdo, kdo 
se bude snažit napravovat škody, 
které lidé způsobili v přírodě. 
Takže bude vysazovat nové 
rostliny, obnovovat přirozené 
prostředí zvířat a podobně.

Moderátor: 
Aha. 

Odbornice: 
Další pracovník, kterého bohužel 
možná budeme potřebovat, je 
takzvaný upcyklátor. Ten se bude 
muset věnovat velkému množství 
odpadu a vymýšlet, co s ním, jak 
například odpadky recyklovat 

a použít je k výrobě dalších 
předmětů.

Moderátor: 
Tak u těchto oborů by rozhodně 
bylo lepší, kdybychom je v 
budoucnu nepotřebovali… Ale 
třeba studium ekologie a ochrany 
přírody může být z tohoto důvodu 
dobrý a užitečný nápad!

Odbornice: 
To rozhodně ano! 
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