
Z Budějovic nechci pryč, říká úspěšná studentka 

Přírodovědecké fakulty Martina Balzarová  

Středoškoláci po celé České republice se rozhodují kam po maturitě. Jejich volbu by jim 

měl usnadnit Den otevřených dveří, který pořádá tento pátek Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích. Zúčastní se ho i Martina Balzarová, která si na Přírodovědecké 

fakultně plní životní sen: studium podmořského světa.  

„Pokud na přírodovědu, tak do Budějovic,“ doporučovali 

Martině Balzarové před lety známí, když se sama 

rozhodovala kam po gymnáziu. Z Teplic tak přesídlila do 

Českých Budějovic, kde jí Přírodovědecká fakulta vytvořila 

pro studium ideální podmínky. „Je tady pozitivum, že je 

tady všechno nové, nové vybavení, nové laboratoře, nové 

učebny a jména lidí, kteří tady vyučují, navíc je 

Přírodovědecká fakulta hned vedle Akademie věd,“ říká 

Balzarová. „Je tady otevřený systém, studentům nikdo 

nehází klacky pod nohy a když má student o něco zájem, 

tak se mu snaží všichni pomoc.“ 

Balzarová mluví z vlastní zkušenosti, od počátku studií se 

specializovala na podmořské živočichy. Výjezdy do Egypta, 

Vietnamu či na ostrovy v Oceánii jsou finančně náročné. 

Většinu si hradí sama, podařilo se jí ale také získat finance ze Studentské grantové agentury 

Jihočeské univerzity, což je, podle jejích slov, velké plus této instituce. 

Uplatnění pro biologa specializujícího se na 

podmořské živočichy ale není v naší suchozemské 

zemi příliš jednoduché. Martina Balzarová se proto 

neomezuje pouze na přírodovědu, vzdělává se i v 

ostatních oborech: vystudovala učitelství na 

Pedagogické fakultě, navštěvovala kurz znakové řeči 

na Teologické fakultě a chystá se i na Ekonomickou 

fakultu. Balzarová má i pár rad pro středoškoláky, 

kteří se právě rozhodují kam dál: „Studenti by si měli 

vyzkoušet alespoň na chvíli práci, o které si myslí, že 

by ji chtěli dělat. Třeba v rámci brigády. Zajít se 

někam podívat, jak to funguje v reálu, aby zjistili, 

jestli je to opravdu bude bavit, ještě než se pustí do 

studia.” Jak dodává studentka zoologie v 

doktorandském studiu na Přírodovědecké fakultě, 

nejhorší je, když student po čtyřech letech studií zjistí, 

že ho to vůbec nebaví a že vlastně chtěl studovat něco 

úplně jiného. “Přijde mi dost divné, když se student 

hlásí na nějaký obor a nepřečte si studijní plán, pak 

nastoupí třeba na biologii a diví se, že má matiku.” 

Ještě těžší než si vybrat studijní obor může být po studiích najít pracovní místo, a proto je 

třeba už při výběru oboru přemýšlet o uplatnění: ”Když se rozhodnu pro obor, kde je 

uplatnění horší, musím s tím počítat už dopředu. Konkrétně v přírodovědeckých oborech je 



spousta lidí, kteří nemohou po škole najít uplatnění. Je dobré mít nějakou zálohu pro případ, 

že to nevyjde tak, jak by člověk chtěl. Vzdělávat se dál, chodit na různé kurzy, workshopy, 

získat certifikáty z jazyků, protože když má člověk vysokoškolský diplom a navíc je 

doložené, že umí jazyk, vezmou ho téměř na jakoukoliv pozici. Je dobré něco takového mít, 

aby si s tím člověk zvýšil uplatnění,” říká Balzarová, která si sama vyzkoušela učit na 

několika fakultách a krátce i na základní škole. 

Mladá zooložka doufá, že si ji podaří zůstat na Jihočeské univerzitě, dělat výzkum a učit. 

Pokud to nevyjde, zůstane u potápění, bude pořádat i nadále potápěčské zájezdy, pracovat s 

lidmi a dělat výzkum a ochranu přírody ve světě. “Ráda bych vyjela a zase se vrátila, už jsem 

si v zahraničí hodně prožila, ale Čechy jsou Čechy - špatně se to vysvětluje,” říká studentka, 

pro kterou je velmi důležitá její rodina; s otcem se od dětství potápí a sdílí s ním lásku k 

podmořskému světu. 

Martina Balzarová bude během Dne otevřených dveří vystavovat své podmořské fotografie a 

promítat své filmy ve vestibulu budovy B Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. V 

současné době probíhá i výstava jejích fotografií Podmořská setkávání v galerii studentského 

divadla SUD v Hroznové ulici 8 v Českých Budějovicích, tento čtvrtek se tam zároveň 

uskuteční v 18 hodin její přednáška o podvodních fotografiích. 
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