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Úvodní slovo rektora
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
na Vysoké škole technické a ekonomic-
ké v Českých Budějovicích začal nový 
semestr. Kolegové vám v tomto čísle 
časopisu Návštěvník opět přinášejí in-
formace o nejdůležitějších událostech, 
které se staly od vydání posledního 
čísla. 
Za významný milník v historii naší školy 
považuji změnu statusu. Vysoká škola 
technická a ekonomická v Českých Bu-
dějovicích byla založena v roce 2006 
jako veřejná vysoká škola neuniverzit-
ního typu. Od té doby urazila obrov-
skou cestu. Získala řadu kvalitních pra-
covníků, akreditovala zajímavé studijní 
programy a vybudovala kvalitní zázemí. 
Nyní tak nazrála doba, kdy je potřeba 
se posunout do další fáze života školy. 
Chystáme se posílit roli VŠTE v regionu, 
spolupráci s praxí, vývoj a výzkum a sa-
mozřejmě neustále zkvalitňovat výuko-
vý proces. Proto, abychom mohli své 
záměry realizovat, je důležité vytvořit 
adekvátní podmínky. Jednou z nich je 
změna z neuniverzitní vysoké školy na 
vysokou školu univerzitního typu. Na 
naší škole tak vzniknou fakulty a my 
se připravíme na akreditace doktor-
ského studia. O změně statusu rozhodl 
na slavnostním zasedání Akademický 
senát VŠTE v prosinci minulého roku. 
Mimochodem, právě na tomto setkání 
akademické obce školy došlo i k před-
stavení a slavnostnímu vysvěcení no-
vých insignií VŠTE. Autorem jejich ná-
vrhu je akademický malíř Jaroslav Huťa.
V říjnu 2016 na naší škole vystoupila 
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., která je 
předsedkyní pracovní komise Legisla-
tivní rady vlády pro hodnocení dopadů 
regulace. Paní profesorka si pro nás 
připravila velice zajímavou přednášku, 
která se týkala klíčových problémů sou-
časné tvorby zákonů a vyhlášek a se-
tkala se s velkým zájmem jak ze strany 
pedagogů, tak i samotných studentů. 
Je mi také velkým potěšením oznámit, 
že paní profesorka bude v budoucnu 
spolupracovat s Ústavem podnikové 
strategie VŠTE na několika významných 
projektech.
V roce 2017 se seznam vzdělávacích 
programů dostupných díky Centru ce-

loživotního vzdělávání rozroste o další 
dva zajímavé programy. Jmenovitě se 
jedná o obory Asistent ochrany a pod-
pory veřejného zdraví pro hygienu 
a epidemiologii 
a Odborný pra-
covníkv ochraně 
a podpoře veřejné-
ho zdraví pro hygi-
enu a epidemiologii. 
V rámci akredita-
cetěchto programů 
bude naše škola 
úzce spolupracovat-
nejen s Krajskou hy-
gienickou stanicí 
Jihočeského kraje, 
ale také s Národním 
centrem ošetřova-
telství a nelékař-
ských oborů v Brně.
Nesmíme však za-
pomínat na naše 
studenty. Jsem vel-
mi rád, že Student-
ská unie VŠTE opět 
chystá mnoho zají-
mavých akcí, mezi 
které patří napří-
klad již tradiční „gri-
lovačka“, nadační 
běh a fotbalové a hokejové utkání s Ji-
hočeskou univerzitou. Právě tato spor-
tovní derby se v minulosti setkala s vel-
kým zájmem, a tak věřím, že i chystaná 
utkání se budou moci pochlubit velkou 
návštěvností a že naše týmy uspějí. 
V minulém roce se nám podařilo od-
koupit okolní pozemky, které se sta-
nou další rozvojovou plochou našeho 
kampusu. Počítáme se stavbou kolejí, 
centrálních laboratoří a dalších objek-
tů, které zvýší komfort života, studia 
a tvůrčí práce v areálu VŠTE. V rámci 
stavebních úprav dojde také k navýše-
ní kapacity parkoviště, stání pro cyklis-
ty a také k rozšíření firemní mateřské 
školky.
Vzhledem k výraznému profesnímu za-
měření naší školy je velmi potěšující, že 
VŠTE obdržela maximální hodnocení 
pěti hvězd v kritériu „Zaměření na pra-
xi a další vzdělávání“ v hodnocení vyso-
kých škol, které zveřejnily Hospodářské 

noviny. Ještě více mne těší fakt, že jsme 
maximální hodnocení v tomto kritériu 
obdrželi jako jediná vysoká škola v celé 
České republice. Za toto patří velké 

poděkování všem podnikům, s nimiž 
v našem systému praxí spolupracuje-
me. Pravdou však je, že bych velmi rád 
viděl vyšší hodnocení i v jiných kritéri-
ích, např. v oblasti mezinárodní spolu-
práce, do níž investujeme mnoho času 
i prostředků a v níž jsme již dosáhli 
hmatatelných výsledků (počet mobilit 
studentů, třetí největší grant v rámci 
ERASMUS+ atd.). Ale berme to jako vý-
zvu do dalších let. 
Věřím, že vás aktuální číslo časopisu 
Návštěvník zaujme a že se dočtete 
mnoho zajímavých informací týkajících 
se dění na naší škole. Pokud budete mít 
jakékoliv dotazy či připomínky, prosím, 
kontaktujte nás na e-mailové adrese 
vste@vstecb.cz
S úctou

Marek Vochozka
rektor
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Co chystáme ve studentské unii
Jako vždy pro vás chystá Studentská unie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 
v nadcházejícím letním semestru 2017 několik akcí. 

První z nich bude 2. ročník hokejové-
ho klání mezi naší školou a Jihočeskou 
univerzitou. Zároveň to bude mož-
nost odvety pro hokejisty VŠTE, kteří 
v 1. ročníku těsně prohráli a mají mož-
nost vyrovnat skóre. Utkání se bude 
konat 15. 3. 2017 v Budvar aréně od 
18.00 hodin. Hokejisté naší školy se-
hráli s Jihočeskou univerzitou už dva 
souboje. Druhé utkání bylo zařazeno 
v rámci republikových Akademických 
her, kde VŠTE vyhrála nad JU 2 : 1 a do-
stala se mezi 8 nejlepších vysokých škol.
Další velkou sportovní událostí, která 
nás ještě v tomto semestru čeká, je 
2. ročník fotbalového utkání mezi VŠTE 
a JU. Fotbalový zápas se odehraje 
3. 5. 2017 na Střeleckém ostrově na 
stadionu SK Dy-
namo České Bu-
dějovice. 
Obě tyto spor-
tovní akce měly 
velký úspěch 
a těšíme se 
z toho, že může-
me dále pokra-
čovat v tradici 
s p o r t o v n í h o 
klání mezi čes-
kobudějovický-
mi rivaly. Tak se 
k nám přidejte 
a podpořte svou 
školu.
Abychom pod-
pořili náš tým 
a navíc zajistili 
skvělou atmo-
sféru v hledišti, 
založili studenti 
Fanklub VŠTE, 
který se bude snažit povzbudit naše 
hráče, aby ze sebe dostali maximum. 
Pokud jste velkými fanoušky naší ško-
ly, neváhejte a přidejte se do Fanklubu 
VŠTE na Facebooku. Máte možnost si 
i zakoupit šály, které byly speciálně vy-
robeny pro fanoušky naší školy.

K dalším plánovaným akcím, nyní už 
ne tak moc sportovním, patří z loňské-
ho roku známé pálení čarodějnic. Tato 
událost se velice vydařila a těšila se vel-
ké účasti a mnoha pozitivním ohlasům. 
Proto vám ji přinášíme i v letošním roce 
a doufáme, že se k nám přidáte a po-
můžete nám vytvořit úžasné prostře-
dí. Pokud se chcete zúčastnit a opéct 
si vuřty nebo vhodit s námi čaroděj-
nice do ohně, budeme se na vás těšit 
25. 4. 2017 v areálu VŠTE.
A konečně jsme se dostali k události, 
která má na naší škole nejdelší tradi-
ci, a tou je známá Grilovačka, která se 
bude konat 9. 5. 2017. Jako vždy nám 
zahrají živé kapely a samozřejmě i DJs.
Jednou z posledních plánovaných akcí 

je již tradiční Nadační běh VŠTE, kte-
rý se nekoná v listopadu, ale nově 
v květnu. Konkrétně se jedná o datum 
17. 5. 2017 a opět poběžíme v areálu 
VŠTE. Bude připravena trasa jak pro 
děti, tak i pro dospělé. Budeme rádi, 
když se zúčastníte a pozvete i své přá-

tele a známé. Výtěžek ze startovného 
bude využit na podporu dětských do-
movů, takže se těšíme z toho, že máme 
možnost trochu si zasportovat a záro-
veň pomoci těm, kteří to potřebují.
Největší novinkou, která nás v průběhu 
semestru čeká, je otevření Studentské-
ho klubu přímo v areálu školy. Tento 
klub bude místem, kam si mohou stu-
denti přijít odpočinout, pobavit se a na 
chvíli zapomenout na své starosti.
Pokud máte nějaké dotazy, ať ohledně 
studia či jiných aktivit, neváhejte nás 
kontaktovat na emailové adrese suvs-
te@gmail.com, nebo osobně zajděte 
na Infocentrum Studentské unie v bu-
dově D. Dále nás můžete sledovat na 
Facebooku, kde budou vytvořeny udá-

losti na výše zmiňované akce a dozvíte 
se zde i další informace.
 Přejeme hodně úspěchů ve studiu 
a těšíme se na vás v novém semestru. 

Měníme status. Budeme univerzitou 
a vytvoříme fakulty
Po deseti letech existence se změnil status naší školy. Už v letošním roce se staneme univerzitou, zatím-
co dosud jsme byli školou neuniverzitního typu. Rozhodl o tom Akademický senát VŠTE. „Po založení 
školy jde o druhý milník v jejím vývoji. Vzniknou fakulty, budeme moci akreditovat doktorské studijní 
programy a připravíme podmínky pro další rozvoj VŠTE,“ uvedl rektor Marek Vochozka na setkání aka-
demické obce uspořádaném k 10. výročí založení školy. Ta vznikla zákonem v březnu 2006, aby v Jiho-
českém kraji zacelila mezeru vysokoškolsky technicky vzdělaných odborníků. Dnes ji navštěvuje přes 
4400 posluchačů.

Statut představu-
je klíčový vnitřní 
předpis, který ur-
čuje poslání, or-
ganizační členění, 
řízení, finanční 
řízení a celková 
pravidla fungo-
vání vysoké ško-
ly. Nový statut 
naší školy bude 
v příštích dnech 
zaslán k registraci 
ministerstvu škol-
ství. To je povin-
no, pokud není 
některé z usta-
novení vnitřního 
předpisu v roz-
poru se zákonem, 
registraci provést. 

„Zahájíme tím dru-
hou etapu exis-
tence. Věřím, že bude stejně úspěšná,“ 
dodal rektor. Přípravou na tuto změnu 
se loni stalo zřízení tří ústavů, technic-
ko-technologického, podnikové strate-
gie a znalectví a oceňování, na jejichž 
základech nové fakulty vzniknou.
Marek Vochozka při hodnocení první 
dekády života školy mezi důležité udá-
lostí zařadil získání některých bakalář-
ských a obou magisterských akreditací 
a ocenil rozvoj mezinárodní spolupráce 
a zájem, který o studium mají zahra-
niční studenti. „Prolínání myšlenek 
a názorů je jedním z výsad akademické 
svobody. Stejně jako možnost studentů 
a akademiků získávat zkušenosti v za-
hraničí,“ uvedl.
Přestože je naše škola nejmladší ve-

řejnou vysokou školou v Česku, v řadě 
srovnatelných ukazatelů se může 
s těmi mnohem staršími hrdě měřit. 

„Jsme velmi dobří v oblasti aplikované-
ho výzkumu, v mezinárodních vztazích 
a celoživotním vzdělávání a na trhu ter-
ciárního vzdělávání jsme se etablovali 
jako stabilní, kvalitní a progresivní insti-
tuce,“ uvedl prorektor, Jan Váchal. Věří 
přitom, že změna v univerzitu pomůže 
dalšímu rozvoji vzdělávání a výzkumu. 

„Bude s tím spojeno hodně práce. Ať  
jde o personální zkvalitnění všech kate-
der a fakult nebo rozvoj tvůrčích aktivit 
a zapojení do mezinárodního výzkumu. 
Bude-li se dařit naplňovat i akreditační 
záměry, v roce 2022 budeme mít pozo-
ruhodnou školu,“ dodal její spoluzakla-

datel.
Profesor Radimír Novotný, předseda 
Akademického senátu VŠTE, ji označil 
za jednu z nejrychleji se rozvíjejících 
mladých a progresivních vysokých škol 
s velmi dobrou perspektivou. „Právě 
změnou statusu tomu jdeme naproti. 
Škola získá nové možnosti rozvoje i fi-
nancování a její role při výchově tech-
nicky a ekonomicky vzdělaných odbor-
níků v Jihočeském kraji ještě vzroste,“ 
poznamenal.
Součástí slavnostního zasedání Aka-
demické rady a Akademického senátu 
bylo rovněž představení a svěcení no-
vých insignií VŠTE, jejichž autorem je 
akademický malíř Jaroslav Huťa.

S pozdravem váš tým Studentské unie VŠTE
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Návštěva profesorky Jílkové
Na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích vystoupila 10. října 2016 prof. Ing. Jiři-
na Jílková, CSc., s výroční přednáškou „Regulace – konkurenceschopnost – hodnocení dopadu regulace“.

Profesorka Jílková je předsedkyní pra-
covní komise Legislativní rady vlády pro 
hodnocení dopadů regulace, jež je po-
radním orgánem a jednou z devíti pra-
covních komisí Legislativní rady vlády. 
V Kontrolní radě Technické agentury 
České republiky mimo jiné spolupracu-
je s rektorem VŠTE, doc. Ing. Markem 
Vochozkou, MBA, Ph.D.
Ve své přednášce se profesorka Jílková 
zaměřila na klíčové problémy současné 
tvorby zákonů a vyhlášek. Zdůraznila, 
že v roce 2011 byla komise založena na 
základě nového trendu v institucionál-
ním zajištění procesu hodnocení dopa-
dů regulace v zemích OECD, kde vzni-
kají tzv. nezávislé kontrolní orgány (tzv. 
independent watchdogs) k přezkumu 
kvality předkládaných hodnocení do-

padů k návrhům právních předpisů. Po-
sluchače zaujala kupříkladu informací, 
že celkový počet zákonů a vyhlášek se 
v dnešní době odhaduje na neuvěři-
telných 15 000. Na několika případech 
také velmi zajímavě komentovala pro-
ces vzniku zákonů v naší republice. 
Výroční přednáška, která proběhla 
v Aule Vysoké školy technické a eko-
nomické v Českých Budějovicích, se 
setkala s velkým zájmem jak ze strany 
pedagogů, tak i studentů. 
Profesorka Jílková patří mezi čelné čes-
ké odbornice. Absolvovala na Fakultě 
pro melioraci a rostlinnou výrobu na 
Rostocké univerzitě (Fakultät für Meli-
oration und Pflanzenproduktion, Uni-
versität Rostock), poté získala doktorát 
ze zemědělské ekonomiky, docenturu 

a profesuru obhájila na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. V současné době 
působí již v druhém období jako pro-
rektorka pro vědu na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a současně jako garantka doktorského 
studijního programu Hospodářská po-
litika a správa, obor Aplikovaná ekono-
mie a správa, a je profesorkou na ka-
tedře managementu Fakulty sociálně 
ekonomické UJEP.
Profesorka Jílková bude v budoucnu 
spolupracovat s  Ústavem podnikové 
strategie VŠTE. Společně s pracovníky 
Katedry managementu například při-
pravuje mezinárodní konferenci o do-
padech regulace.

František Stellner

Děvčata, nebojte se techniky! 
Ing. Zuzana Rowland, ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání, říká, že technic-
ké obory už nejsou doménou chlapců, ale stále víc se v nich prosazují i děvčata.

Jaký je podíl studentek na VŠTE?
U technických programů, které naše 
vysoká škola nabízí, je podíl žen téměř 
26 procent. Jejich zájem o studium 
technického směru bychom v budouc-
nu chtěli ještě zvýšit. Nicméně bez 
pomoci z profesní sféry, kdy budou že-
nám nabízeny atraktivní pozice v tech-
nických odvětvích, toho lze docílit jen 
velice těžko.
O jaké obory mají největší zájem?
Největší zastoupení žen je mezi poslu-
chači dopravního a stavebního směru, 
nejmenší zájem je naopak o studium 
strojírenství.
Je nějaký „trendy obor“, v němž by se 
dívky v poslední době víc prosazova-
ly?
V poslední době se zvýšil zájem o stu-
dium dopravního směru. To lze vysvět-

lit tím, že uplatnění v tomto oboru je 
i pro ženy vysoké. Jedná se o rychle se 
rozvíjející obor, u kterého se můžeme 
setkat s využitím nových moderních 
technologií. Ženy zde mohou uplatnit 
i své organizační a jazykové schopnos-
ti na administrativních pozicích jako je 
dispečerka, logistik, nákupčí nebo ma-
nažerka.
Vytváří škola nějakou speciální na-
bídku, aby dívky pro studium na VŠTE 
získala?
Speciální nabídky zacílené výhradně 
na získání žen pro studium technických 
oborů nenabízíme. U nás spíš platí, že 
ženy, mající zájem studovat na VŠTE, 
si častěji zvolí ekonomické zaměření, 
neboť zpravidla naváží na studium ze 
střední školy, tedy obchodní akademie, 
gymnázia či průmyslovky. Nicméně 

velmi dobře bylo přijato otevření naší 
vlastní mateřské školy přímo v kam-
pusu, kterou vedle dětí zaměstnanců 
a veřejnosti navštěvují také děti našich 
studentek „dálkařek“. Tedy z kombino-
vané formy studia. Letos školku kvů-
li zájmu rozšíříme a získáme druhou 
plnohodnotnou třídu. Tím se celková 
kapacita Mateřské školy VŠTE zvýší na 
48 dětí.
Jaké je pak zastoupení dívek mezi za-
hraničními studentkami na VŠTE? Jaké 
programy/obory přijíždějí studovat?
Poměr mezi ženami a muži přijíždějící-
mi za studiem ze zahraničí je 1 : 1. Ale 
i ze zahraničí přijíždí více dívek studo-
vat v anglickém programu spíš ekono-
mické obory.

Rozhovor
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Proč jít studovat na Vysokou školu technickou 
a ekonomickou v Českých Budějovicích
Čas, který je vymezen pro podávání přihlášek ke studiu na vysoké školy, se pomalu chýlí ke konci. Pro 
správné rozhodnutí uchazečů o studium na vysoké škole jsou nezbytné kvalitní a pravdivé informace. 
Pro všechny uchazeče, kteří se v těchto dnech rozhodují studovat na vysoké škole, přinášíme na strán-
kách tohoto časopisu informace o naší škole, které by měly přispět k zodpovězení otázky, proč jít studo-
vat právě k nám, tedy na Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. 

Předně je nutné zdůraznit, že naše ško-
la je z pohledu svého vzniku mladou vy-
sokoškolskou institucí, kdy v loňském 
roce slavila teprve 10. výročí svého 
vzniku. I přes svůj relativně „mladistvý 
věk“ patří svou dynamikou svého roz-
voje mezi ty nejprogresivnější a svou 
dosavadní prací a výsledky je pevně 
ukotvená v terciárním systému vzdě-
lávání ČR. Lze to dokumentovat mimo 
jiné i úryvkem ze zdravice ministryně 
školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., 
kterou zaslala u příležitosti zmiňované-
ho výročí:

„Jsem velice ráda, že v Jihočeském kraji 
působí profesně a technicky zaměře-
ná vysoká škola, která svým studen-
tům nabízí kvalitní vzdělání snoubící 
se s promyšleným a organizovaným 
systémem praxí a svým působením 
přispívá k rozvoji regionu. Vysoká ško-
la technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích však již je profilovanou 
vysokou školou s jasným posláním a já 
pevně věřím, že v následujících letech 
bude vše dobré, na čem je postavena 
její identita, stále rozvíjet a budovat si 
přitom svou výjimečnost a osobitost.“
Co nabízíme ke studiu? 

Pět bakalářských studijních progra-
mů - Ekonomika podniku, Konstrukce 
staveb, Pozemní stavby, Strojírenství, 
Technologie dopravy a přepravy - a dva 
magisterské studijní programy – Kon-
strukce staveb a Logistické technologie. 
Ve strategickém záměru školy se před-
pokládá další rozšíření nabízených stu-
dijních programů, např. o studium In-
formatiky, Personalistiky, předpokládá 
se i získání navazujícího magisterského 
stupně u stávajících bakalářských stu-
dijních programů. Uvedené studijní 
programy, resp. vybrané předměty 
mohou studenti v případě dostatečné-
ho zájmu studovat v anglickém jazyce. 
Vedení školy rovněž přistoupilo k ře-
šení svého organizačního rámce a lze 
předpokládat, že studenti, kteří na-
stoupí ke studiu do prvních ročníků na 
VŠTE jako neuniverzitní vysokou školu, 
budou končit na škole univerzitního 
typu, neboť koncem roku 2016 senát 
školy navrhl, projednal a odsouhlasil 
transformaci VŠTE na univerzitní vyso-
kou školu.
Jsme mezi nejlepšími vysokými škola-
mi v ČR
Koncem roku 2016 se na základě žá-

dosti mediálního domu Economia, 
a. s., připravovalo hodnocení vysokých 
škol v ČR, srovnání profilů jednotlivých 
veřejných vysokých škol a jejich fakult. 
K tomuto výstupu bude přihlížet Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR při jejich hodnocení a  financová-
ní. Z výsledků, uveřejněných v lednu 
2017 vyplývá, že  naše vysoká škola 
se v oblasti „Zaměření na praxi a další 
vzdělávání“ řadí mezi excelentní školy 
v ČR, obdobně příznivé hodnocení je 
i u oblasti „Regionální rozvoj a sociální 
inkluze“. V porovnání s vysokými ško-
lami s hlubokou historií a tradicemi je 
hodnocení VŠTE výrazným závazkem 
i příslibem do budoucnosti.  Jako ukáz-
ku z tohoto materiálu, který bude dále 
dopracován pracovníky a zveřejněn ve 
sdělovacích prostředcích v rámci ČR, 
lze na dokreslení uvést citaci: „Vysoko-
školské vzdělání jako profesní přípravu 
na další pracovní dráhu a uplatnění 
uskutečňuje Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých Budějovicích. 
V kategorii Zaměření na praxi a další 
vzdělávání se mezi pětihvězdičkovými 
dostala jako jediná celá vysoká škola“. 

Několik čísel a informací o naší škole:

Z původních cca 130 studentů a 15 aka-
demiků v roce svého založení má VŠTE 
dnes více jak 4500 studentů v řádné 
i kombinované formě. Rok 2015 zna-

menal zlom ve struktuře studentů, kdy 
počet přijatých studentů do technic-
kých oborů mírně převýšil přijaté stu-
denty na ekonomický směr. Přednostní 

rozvoj technických oborů je dlouhodo-
bou strategií školy. 

Vedení školy klade zvýšený důraz na 
kvalitní personální zabezpečení u aka-
demických pracovníků. Dochází k tr-

valému posilování kategorie docent 
a profesor, v posledním období už 
i z řad vlastních vyučujících. Souběžně 

dochází ke zkvalitnění mladých akade-
mických pracovníků včetně jejich jazy-
kového vybavení.

Vývoj počtu absolventů souvisí s ná-
růstem studentů a je předpoklad, že 
v průběhu 2-3 let dojde k vyrovnání 
počtu absolventů u obou základních 
studijních směrů, a to technického 
a ekonomického. Uplatnitelnost na-
šich absolventů na trhu práce je velmi 
vysoká a každoročně dochází k pokle-
su nezaměstnanosti u našich absolven-
tů, kdy z původních 12 % je v současné 
době vykazována hodnota kolem 3 %.
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Na VŠTE mají studenti bohaté možnosti 
výjezdu do zahraničí, a tím si tak zdoko-
nalit i své jazykové dovednosti. Postup-

ně se zvyšuje i počet studentů přijíž-
dějících ze zahraničních vysokých škol 
studovat naše studijní programy, což 

rovněž přispívá ke zvýšení jazykových 
dovedností našich studentů a rozvoji 
jejich osobnosti.

Další možností vedoucí ke zdokonalení 
jazyka u studentů je jejich zapojení do 
sítě International Business Week. Škola 

je součástí mezinárodní sítě škol Inter-
national Business Week, která si vymě-
ňuje studenty a učitele a uskutečňuje 

krátkodobé aktivity formou volitelné-
ho předmětu v angličtině. Každou sku-
pinu studentů doprovází tutor.

Haute Ecole EPHEC (EPHEC University College), Brusel Belgie
Leuven University College Belgie
Lahti University of Applied Sciences Finsko
Satakunta University of Applied Sciences, Pori Finsko
Université Paris 13, Paris Francie
School of Business and Finance, Riga Lotyšsko
Fachhochschule Kaiserslautern, University of Applied Sciences Německo
Hogeschool Rotterdam, Rotterdam University of Applied Sciences Nizozemí
College of Banking Wroclaw, Wroclaw Polsko
Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), Setúbal Portugalsko
IBA /International Business Academy, Kolding Dánsko
MNU Dnipropetrovsk Ukrajina

Mezi partnerské instituce sítě International Business Week patří:

Slovo závěrem 
Přihlášky do prvního kola přijímacího 
řízení na VŠTE v Českých Budějovicích 
je možné podávat do 15. 3. 2017. Vě-
říme, že se správně rozhodnete a roz-

šíříte naši studentskou obec, která již 
dnes čítá více jak 4500 studentů. Čeká 
na Vás moderní, stále se rozvíjející vy-
sokoškolská instituce, s mladým akade-

mickým sborem, stále se zkvalitňující 
technické zázemí i kolegiální prostředí.

Věda na Ústavu podnikové strategie
Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se vedle výuky 
zabývá také vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činností v oborech ekonomie, podniková ekonomika, manage-
ment, marketing, cestovní ruch, řízení, správa a administrativa, dějiny, jazykověda, pedagogika a školství. 
Pracovníci ústavu publikovali během roku 2016 řadu článků ve vědeckých časopisech, vydáno bylo několik 
odborných knih a důraz se kladl také na projektovou činnost. Nejvíce bodů v ETMS za tvůrčí činnost do-
sáhli v daném roce František Stellner, Michal Zourek, Marie Slabá, Daniel Kučerka a Marek Vokoun.

Ústav vydává v anglickém jazyce vědec-
ký recenzovaný časopis Littera Scripta 
(Economics, Management, Marketing, 
Linguistics, Pedagogy, Education, His-
tory), který je zařazen do prestižní da-
tabáze ERIH Plus. V roce 2016 prošel 
časopis předběžným procesem hodno-
cení společnosti Elsevier, která admini-
struje databázi Scopus. Redakce v čele 
s Zdeňkem Cahou, Františkem Stellne-
rem a  redaktorkou Vendulou Velkovou 
se nyní snaží zohlednit připomínky a na 
konci roku 2017 plánuje zpracovat žá-
dost o zařazení do databáze Scopus.
Jedním z klíčových témat ústavu je ana-
lýza trhu práce. Konkrétním výstupem 
v roce 2016 bylo vydání odborné mo-
nografie „Trhy práce v České republice 
po roce 1989: regionální komparace 
politik zaměstnanosti“, jejichž hlavními 
autory byli Marek Vokoun, František 
Stellner a Marek Vochozka. Ti rovněž 
vydali studii „Institutional analysis of 
contemporary regional labour market 

in the Czech Republic“ v impaktova-
ném časopise E+M Ekonomie a Man-
agement. 
Další klíčovou oblastí vědeckého zájmu 
pracovníků ÚPS je analýza ekonomiky 
Jihočeského kraje. Vedle dílčích studií 
se pod vedením Jana Váchala, Františ-
ka Stellnera a Marka Vokouna podařilo 
vydat kolektivní monografii „Jihočeský 
kraj v globální ekonomice“. Velmi in-
tenzivně se rovněž analyzují současné 
trendy řízení lidských zdrojů. V této ob-
lasti publikovali zásadní studie Zdeňek 
Caha, Jan Váchal, Jarmila Straková 
a Radka Vaníčková. V rámci výzkumu 
cestovního ruchu a marketingu vydali 
významné příspěvky Marie Slabá, Ro-
man Švec a Petra Solarová, zatímco 
Lukáš Polanecký se dlouhodobě věnu-
je analýze primárního sektoru. Velmi 
důležitou oblastí vědeckého zájmu 
jsou i pedagogické vědy a didaktika, ve 
kterých intenzivně bádají především 
Lenka Hrušková, Daniel Kučerka či Ive-

ta Kmecová. Na Mezinárodní 
Masarykově konferenci pro 
doktorandy a mladé vědecké 
pracovníky vystoupilo několik 
pracovníků Katedry cestov-
ního ruchu. V oboru historie 
připravil Michal Zourek mno-
ho edičních výstupů k analýze 
vztahu Československa a La-
tinské Ameriky a František 
Stellner byl spoluautorem od-
borné „Encyklopedie českých 
právních dějin“.
Významným úspěchem v loň-
ském roce bylo získání finanč-
ní podpory ze strukturálních 
fondů Evropské unie na reali-
zaci několika projektů. V rám-
ci Interregu získal tým pod 
vedením Zdeňka Cahy pro-
středky na projekt „Podnika-
telské kompetence na česko-

-bavorském trhu práce“. Jeho cílem je 
motivovat naše studenty k samostatné 
podnikatelské činnosti. Projektovým 
partnerem je bavorská Ostbayerische 
Technische Hochschule z Řezna. Další 
projekt v rámci Interregu „Metodický 
koncept k efektivní podpoře klíčových 
odborných kompetencí s využitím cizí-
ho jazyka“ vede Lenka Hrušková.
Členové ústavu spolupracují při roz-
víjení vědecké spolupráce s kolegy 
z mnoha vysokoškolských a vědeckých 
institucí České republiky, Slovenska, 
Německa, Rakouska, Španělska, Belgie, 
Maďarska, Polska, Argentiny, Ruska, 
Ukrajiny a Číny. Ústav například v říjnu 
navštívila prorektorka pro vědu na Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, profesorka Jiřina Jílková 
a přednesla výroční přednášku „Regu-
lace – konkurenceschopnost – hodno-
cení dopadu regulace“. 

František StellnerJan Váchal, Jarmila Straková, Jaroslav Staněk

V roce 2015 se VŠTE zúčastnila aktivit 
International Business Week celkem 

devětkrát (Belgie, Nizozemí, Francie, 
Dánsko, Portugalsko, Finsko). 
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VŠTE připravuje dostavbu kampusu. Vzniknou 
koleje i učebny
Areál Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se loni zvětšil o zhruba 11 tisíc m2 
a během několika let dozná řady změn. Přibydou nové objekty, rozšíří se a vylepší zázemí pro výuku 
a pobyt studentů, akademiků i zaměstnanců.

„Byla to příležitost, strategická investice, 
kterou jsme využili,“ říká o koupi při-
lehlých pozemků rektor Marek Vochoz-
ka. Díky tomu se už třeba připravená 
stavba nové ubytovací koleje situovala 
na jiné, vhodnější místo. „Sice se tím 
zhruba o rok odsunula, ale chceme, 
aby zamýšlené stavby areál smysluplně 
doplnily a vytvořily příjemný urbanis-
tický celek, v němž bude pulzovat čilý 
akademický život,“ dodal.
Nová budova kolejí pro 300 osob, v níž 
vzniknou i prostory pro volnočasové 
aktivity ubytovaných studentů a za-
městnanců, jako je fitness centrum 
nebo kavárna, by se měla začít stavět 
nejpozději začátkem roku 2018. V jejím 
sousedství vyroste odpočinková zóna. 
Současně se zvýší kapacita parkovišť, 
nabízející zatím 400 míst, a přibudou 
další stání pro cyklisty. 
Už v létě dojde k rozšíření firemní ma-
teřské školy, která díky nástavbě získá 
druhou třídu. Celkem pak pojme 48 
dětí. „Reagujeme tím na zvyšující se 

zájem o umístění dětí zaměstnanců, 
dálkových studentů i veřejnosti,“ uved-
la její ředitelka Jaroslava Petráchová. 
Nová třída zahájí provoz s novým škol-
ním rokem v září. 
 Škola již dokončila přípravu na stav-
bu druhé etapy centrálních laborato-
ří, s níž by se mělo začít do roku 2020, 
a plánuje postavit nové výukové pavi-
lony. Ty budou určeny především pro 
technické obory, jako je strojírenství, 
technologie dopravy a přepravy, kon-
strukce staveb a pozemní stavby. Další 
z chystaných investic se týká výukového 
a laboratorního zázemí pro Ústav zna-
lectví a oceňování, který do budoucna 
očekává vlastní akreditaci navazujícího 
magisterské studia.  
 „Investice nás vyjdou na desítky mili-
onů korun. Část se jich snažíme získat 
z programů Evropské unie, především 
však spoléháme na vlastní prostředky, 
plynoucí z dobrého, efektivního hospo-
daření školy,“ říká kvestor Jaromír Vrb-
ka. Získávání peněz z veřejných zdrojů 

by měl usnadnit i přechod z neuniver-
zitní veřejné vysoké školy na univerzitu. 
Tento záměr škola oznámila koncem 
loňského roku a letos věří v jeho do-
končení.
Českobudějovickou VŠTE navštěvuje 
zhruba 4500 studentů v řádné a kom-
binované formě studia. Jejich počet 
by se v novém akademickém roce 
2017/2018 měnit neměl. Školu tvo-
ří tři ústavy s devíti katedrami, které 
nabízejí i dva magisterské a šest baka-
lářských technických a ekonomických 
oborů s řadou specializací. Škola má 
navíc přes 2000 účastníků celoživotní-
ho vzdělávání.  

„Případné nové akreditace jsou vázané 
i na to, jak budeme úspěšní při získává-
ní peněz z evropských fondů, sociální-
ho a rozvojového. I na tom záleží, jak 
rychle se nám podaří nové obory, které 
plánujeme, uvést do života. V této chví-
li jde hlavně o oborové didaktiky v ma-
gisterské formě a také znalectví a oce-
ňování,“ uvedl rektor Marek Vochozka. 

Celoživotní vzdělávání nabídne nové vzdělávací programy, 
cílem je zvýšení hodnoty absolventů na trhu práce
Centrum celoživotního vzdělávání se chystá v roce 2017 realizovat nový vzdělávací program pro obor 
specializačního vzdělávání Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiolo-
gii a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii, protože  
Vysoká škola technická a ekonomická získala ke konci roku 2016 akreditaci od Ministerstva zdravotnictví 
České republiky k uskutečňování výše zmíněných vzdělávacích programů.

Specializační vzdělávací program pro 
oba obory se skládá z části teoretic-
ké a praktické, přičemž v rámci obou 
částí programu bude VŠTE spolupra-
covat s Krajskou hygienickou stanicí 
Jihočeského kraje. Praktickou částí se 
rozumí odborná praxe vykonaná z čás-
ti na akreditovaném pracovišti, tedy 
na Krajské hygienické stanici, a z větší 
části pak na vlastním pracovišti účast-
níka. Teoretická část výuky pak probíhá 
v areálu VŠTE pod vedením odborníků 
z praxe.
V rámci udělené akreditace bude vyso-
ká škola technická a ekonomická spolu-
pracovat také s pověřenou organizací, 
která zabezpečuje koordinaci, kontrolu 
a realizaci specializačního vzdělávání 
v obou zmiňovaných oborech, kterou 
je Národní centrum ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů 
v Brně. Tato spolupráce umožní poskyt-
nout účastníkům ještě komplexnější 

nabídku specializačního vzdělání.
Primárním cílem vzdělávacího progra-
mu je, aby byl jeho absolvent schopen 
na základě vlastního posouzení a roz-
hodnutí zabezpečovat činnosti v rozsa-
hu své specializované způsobilosti sta-
novené platnou legislativou, přičemž 
složení atestační zkoušky, která je vý-
stupem z vzdělávacího programu, je 
od roku 2015 podmínkou pro výkon 
povolání na pozici Odborný pracovník 
v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
a Asistent ochrany a podpory veřejné-
ho zdraví.
Kromě výše zmíněného vzdělávacího 
programu nabízí Centrum celoživot-
ního vzdělávání i jiné možnosti vzdě-
lávání a to například ve studijních 
programech Bachelor of Business Ad-
ministration zaměřený na oceňování 
podniku či Master of Business Admi-
nistration zaměřený na finanční man-
agement. Výuka v obou programech 

je zaměřena především na propojení 
s praxí a vedle uskutečňování klasické 
výuky je zde kladen důraz i na předá-
vání si vlastních zkušeností a poznatků 
z profesního života. V obou vzděláva-
cích programech se tedy mohou účast-
níci CŽV setkat nejen s akademickými 
pracovníky vysoké školy, ale také s fi-
nančními nebo projektovými manažery 
v případě MBA studia a jmenovanými 
znalci v případě studia BBA. 
Cílem vzdělávacích programů není jen 
udělení titulů BBA a MBA za jménem 
úspěšného účastníka, ale je to přede-
vším zvýšení hodnoty absolventa na 
trhu práce a předání zkušeností od pro-
fesně vyzrálých odborníků z praxe. 
Více informací o všech třech vzděláva-
cích programech zaměřených na výuku 
propojenou s praxí spolu s podmínka-
mi pro přijetí naleznete na webových 
stránkách CCV www.studiumprovas.cz   
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Veřejnost i podnikatelé se k nám už naučili chodit, 
říká vedoucí Čínského centra Josef Korda
Čínské centrum VŠTE, které bylo otevřeno v dubnu 2016 na českobudějovickém náměstí Přemysla Ota-
kara II. čp. 10, se už dostalo do povědomí veřejnosti. Postupně ho objevují také základní a střední školy 
či podnikatelé. „Doplnili jsme tak nabídku, kterou ve městě poskytují podobná střediska, jako je Britské 
centrum Jihočeské univerzity, Francouzská aliance Jižní Čechy nebo Goethe Centrum. Pro obohacení 
zdejšího dění to je bezesporu inspirující. Stejně jako pro studenty na zdejších vysokých školách,“ říká 
Josef Korda, vedoucí Čínského centra VŠTE.

Jaký ten první půlrok pro vás byl?
Zpočátku jsme si takříkajíc hledali 
místo na trhu. Museli jsme se roz-
koukat a připravit programy. A jak 
přibývají akce, přibývají i návštěvní-
ci. To jsou spojité nádoby. Od pod-
zimu už to bylo příjemné. Lidé si 
nás našli a nacházejí. Vedle akcí pro 
veřejnost se jako pracoviště VŠTE 
podílíme i na partnerství s tamní-
mi univerzitami. Za šest měsíců se 
udělal kus práce a vztahy s tamními 
školami se významně prohloubily. 
Zároveň VŠTE podepsala nová me-
moranda o spolupráci s prestižní 
Zhejiang University of Finance and 
Economics, zaměřenou na finance 
a ekonomiku, Guizhou Normal Uni-
versity a dalšími v oblasti Shandong. 
Samozřejmě rozšiřujeme výměnné 
programy s již našimi tradičními 
partnery v Pekingu a Šanghaji.
Co nabízíte veřejnosti?
Pokud jde o veřejnost, pak přímo 
v centru probíhají kurzy čínštiny, kde 
vyučujeme z češtiny nebo angličtiny. 
Pořádáme kulturní večery shrnuté 
do názvu Poznáváme Čínu, nebo 
tradiční čínské zdravotní cvičení QI 
GONG a TAIJI QIGONG, které vede 
Iva Kliková. Půjčujeme ale i knihy, 
nebo si lze u nás jen tak posedět 
a zahrát deskovou hru GO. V listopa-
du jsme se věnovali čínské kuchyni 
a nabídli jsme přednášku na téma 
Život mladých lidí očima Zan Zan. 
Vedle toho zajišťujeme řadu slu-
žeb, spojených s cestou do Číny na 
vzdělávací semináře nebo výměnné 
pobyty studentů a akademiků. Stále 
víc se na nás obracejí i podnikatelé, 
které láká čínský trh.
Jaký je zájem?
U výuky čínštiny dáváme  před 

počtem kurzů přednost jejich kvalitě, 
individuálnímu přístupu. Zatím tedy 
jde spíš o jednotlivce od deseti let věku 
až po seniory, než o desítky účastníků. 
Motivace je různá. Někdo chce rozu-
mět jazyku kvůli cestování, kultuře 
a historii, další si chtějí rozšířit vzdělá-
ní. Násobně větší je pak zájem o účast 
na seminářích a konferencích, které 
nabízejí čínské univerzity. Od dubna 
jsme zatím spolupracovali na osmi po-
dobných akcích. Polovinu z nich obsa-
dili studenti VŠTE, druhou jsme nabídli 
partnerským univerzitám z jiných měst. 
Čína je prostě atraktivní téma a vyso-
koškoláci v ní vidí velký potenciál i pro 
své další pracovní uplatnění. O prázd-
ninách jsme šesti našim studentům 
zajišťovali jazykový pobyt v Pekingu 
a Šanghaji, máme už i první příjemce 
stipendia na magisterské studium na 
partnerských univerzitách v Číně. Na 
příští rok chystáme další letní školu 

v Číně pro ještě víc studentů, než letos.
Máte i program pro základní nebo 
střední školy?
Tady jsme stále ještě, takříkajíc na star-
tu. Už máme programy Poznáváme 
Čínu I, II a III určené pro základní školy 
a nižší stupně středních škol, ale musí-
me je pořádně uvést do života, byť už 
nějaké návštěvy žáků u nás v centru 
nebo našich lektorů na těchto stupních 
škol proběhly. Děti se naučí napsat je-
den dva čínské znaky, říct první slovíčka, 
uvidí ukázky stolování, poznají historii 
i tradiční hry.
Jak zvládáte jazykovou bariéru?
Pokud jde o mne, spoléhám na anglič-
tinu, i když základy čínštiny se už učím. 
Ale na roční stáži máme čtyři čínské 
lektorky z univerzity v Šanghaji. Ty ne-
jen učí čínštinu na VŠTE v rámci speci-
alizace Čínské trhy, ale jsou k dispozici 
i našemu centru. Vedle výuky pomáha-
jí i s komunikací a agendou s čínskými 

školami a úřady a připravují kulturní 
program.
Jak si vás podnikatelé našli?
To je tím, že dokážeme připravit a za-
jistit obchodní cesty českých firem do 
Číny. Obrací se na nás prostřednictvím 
velvyslanectví i čínští organizátoři vý-
stav a veletrhů a žádají účast českých 
firem. Nabídku předáváme profesním 
organizacím, a je-li zájem, nabídneme 
kompletní servis. Stále zkoušíme, co 
jsme v poměrně malém týmu schopni 
zvládnout.
O jaké akce jde?
Aktuální nabídka se týká například ob-
novitelných zdrojů energie, zeměděl-
ských strojů a zemědělské produkce. 
Všechny akce jsou spojeny i s účastí 
na seminářích, trvajících zpravidla tři 
týdny. Ale totéž se týká i škol. Prakticky 
veškeré náklady kryjí čínští organizátoři 
a partneři, proto je nejdůležitější pře-
devším zájem.

Rozhovor
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Evropská unie poskytla VŠTE miliony na 
studenty z Číny, Jižní Koreje a Ruska
Plných 11 milionů korun přidělila Evropská unie naší škole na studium posluchačů z Číny, Jižní Koreje 
a Ruska ze svého grantu Mezinárodní kreditová mobilita Erasmus+. Jde o třetí nejvyšší částku v zemi 
po Masarykově univerzitě a Univerzitě Karlově. Z jihočeských vysokých škol žádná další neuspěla. „Být 
hned za nejvýznamnějšími univerzitami v zemi pokládám za velký úspěch,“ říká Alžběta Troupová, koor-
dinátorka zahraničních vztahů VŠTE.

Především díky grantu tak v tomto aka-
demickém roce na „technice“ studuje 
v anglickém programu přes 60 Číňanů, 
Korejců a Rusů obory Ekonomika pod-
niku (Business Administration) a Kon-
strukce staveb (Building Construction). 
V zimním semestru jde o 31 studentů 
a v letním o dalších 30 osob.

„Jde o součást našeho dlouhodobého 
cíle zvýšit internacionalizaci školy a po-
čet zahraničních studentů. Ti by v bu-
doucnu mohli tvořit až dvacet procent 
posluchačů. K tomu ale ještě potře-
bujeme akreditovat další obory v ang-
lickém jazyce, i když většinu těch stá-
vajících už v angličtině nabízíme,“ říká 
rektor Marek Vochozka.
Právě tento koncept internacionalizace 
školy grantová komise ocenila nejvíc. 

„Vedle toho ocenila naši dlouholetou 

kvalitní spolupráci s partnerskými uni-
verzitami a jasnou představu o přínosu 
celého projektu,“ uvedla Alžběta Trou-
pová.
Mezinárodní kreditová mobilita (In-
ternational Credit Mobility) je velmi 
konkurenční aktivita, dotovaná Evrop-
skou unií v rámci jejího stipendijního 
programu Erasmus+. Spuštěna byla 
v roce 2015 a podporuje mobilitu mezi 
evropskými a mimoevropskými země-
mi. Naše škola se zaměřila právě na ob-
last Číny, Ruska a Jižní Koreje. Na pobyt 
těchto studentů připadá zhruba 6,5 mi-
lionu korun, na české posluchače, vyjíž-
dějící do ciziny 1,5 milionu a zbytek pak 
na přijíždějící akademiky a odborníky.
Čínský student Hencheng Wu přitom 
netají spokojenost se studiem i pro-
středím. „Jsem tu opravdu rád,“ říká 

a oceňuje práci pedagogů a jejich 
schopnost zodpovědět každý dotaz.

„Pro naše české studenty tím vytváříme 
multikulturní prostředí, ve kterém se 
potkávají se svými vrstevníky ze zahra-
ničí. Učí se pracovat v mezinárodních 
týmech, komunikovat v cizím jazyce 
a sdílet hodnoty,“ vysvětluje Zuzana 
Rowland, ředitelka Útvaru pro admi-
nistraci studia a celoživotní vzdělávání 
VŠTE.
Kromě Mezinárodní kreditové mobility 
se naše škola uchází každoročně rovněž 
o grant, podporující výjezdy do evrop-
ských zemí. Největší zájem mají studen-
ti o školy v Německu, Finsku, Nizozemí, 
Velké Británii, Španělsku a Portugalsku. 
Pro ně jsou zahraniční zkušenosti neo-
cenitelnou výhodou, zvyšující možnosti 
uplatnění na trhu práce.

VŠTE se může pochlubit nejlepším systémem 
praxí v republice
Českobudějovická VŠTE se stala vítězem hodnocení propojení vysokých škol a firem za rok 2016. Jako 
jediná se dostala do první pětihvězdičkové kategorie v kritériu „Zaměření na praxi a další vzdělávání“.

Výsledky poslední lednový den exklu-
zivně zveřejnily Hospodářské noviny. Ty 
píší o překvapivém prvenství málo zná-
mé školy, která je výrazně prakticky za-
měřená. „Loni uzavřela více než 1500 
dohod o praxi studentů s firmami, což 
je sedmkrát víc než v roce 2011. V sou-
časné době se například zaměřuje na 
vývoj dronů a školí studenty pro novou 
profesi operátora dronů,“ napsal deník.
Podle Marka Vochozky, rektora VŠTE, je 
skvělé, že škola je dobrá v tom, v čem 
chce být dobrá. „Nedeklarujeme široké 
zaměření, univerzum, ale konkrétní cíl 
a spolupráci s praxí, jasné zaměření ab-

solventů a jejich uplatnění v pracovním 
procesu. Cíl je tedy konkrétní a je dosa-
žen. To mě velmi těší, protože obecně 
vzato, školy s firmami spolupracovat 
neumí. Velké poděkování proto pat-
ří podnikům a organizacím v regionu, 
s nimiž spolupracujeme, za pochopení 
filozofie školy a velkorysost chápat aka-
demické prostředí. Vítězem jsou pak 
naši studenti,“ uvedl rektor.  
Letošní desátý ročník hodnocení čes-
kých vysokých škol se oproti minulým 
letům zásadně lišil: poprvé školy posu-
zovali experti ze Střediska vzdělávací 
politiky (SVP), které patří pod Univer-

zitu Karlovu a už 22 let platí za respek-
tovanou instituci ve výzkumu školství 
a vzdělávání v Česku.
Experti postupovali podle své vlastní 
metodiky, která rozebírá několik sto-
vek údajů o každé veřejné vysoké škole 
a fakultě. Školy se tak hodnotí v sedmi 
kategoriích. Například ve vědě, v mezi-
národním zaměření, v zájmu uchazečů 
o školu, ve spokojenosti studentů, v za-
měření na praxi či v tom, jakou šanci 
mají absolventi na získání dobré práce 
i jak přispívají k rozvoji svého regionu.
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Přehled oborů a specializacíJak se vyznat v našem přijímacím řízení?
Jako každý rok v tomto období škola žije právě probíhajícím přijímacím řízením na další akademický rok 
2016/2017. Díky tomuto článku si můžete projít všechny nabízené obory a jejich specializace.

V tomto článku bychom Vám rádi na-
bídli přehled nabízených oborů a jejich 
specializací.
Základní nabídka současně vypsaných 
oborů se dělí na několika přij. řízení:
1) Přij. řízení pro bakalářské studium 
pro obory:
Ekonomika podniku v prezenční a kom-
binované formě studia (3letý obor) 
s následujícími specializacemi:
• Marketing
• Finance podniku
• Obchod
• Řízení lidských zdrojů
• Cestovní ruch 
• Čínské trhy
• Účetnictví

Technologie dopravy a přepravy v pre-
zenční a kombinované formě studia 
(3letý obor) s následujícími specializa-
cemi:
• Doprava a přeprava
• Logistické technologie
Konstrukce staveb a pozemní stavby 
v prezenční a kombinované formě stu-
dia (4letý obor) s následujícími specia-
lizacemi:
• Rekonstrukce staveb
• Izolace staveb
• Stavební management (výuka pro-

bíhá v Táboře)
Strojírenství v prezenční formě studia 
(3letý obor) s následujícími specializa-
cemi:

• Konstrukční a procesní inže-
nýrství

• Strojírenské technologie (vý-
uka probíhá v Táboře)
Charakteristiky jednotlivých spe-
cializací jsou vypsány na webo-
vých stránkách školy na www.
VSTECB.cz v sekci Uchazeč. 
2) Přij. řízení pro magisterský 
obor Logistické technologie 
v prezenční a kombinované for-
mě studia (2letý obor) s titulem 
Ing. s následujícími specializace-
mi:

• Dopravní logistika
• Výrobní logistika
• Logistika ve stavebnictví
3) Přij. řízení pro magisterský 
obor Konstrukce staveb v pre-
zenční a kombinované formě stu-
dia (1,5letý obor) s titulem Ing.
4) Přij. řízení pro bakalářské obo-
ry Ekonomika podniku a Kon-
strukce staveb v prezenční formě 
studia v anglickém jazyce 
5) Přij řízení pro magisterský 
obor Logistické technologie 
v prezenční formě studia v ang-
lickém jazyce
Tato dvě přijímací řízení jsou vy-
psána pro uchazeče, kteří mají 
zájem studovat na VŠTE v anglic-
kém jazyce. Studium je plně hra-
zené uchazečem, cena je stano-

vena na 35 000,- Kč za semestr.
Každý uchazeč si může prostudovat po-
drobné podmínky ke každému přijíma-
címu řízení na webu VŠTE (www.vstecb.
cz) v sekci Uchazeč. Zde jsou popsány 
jednotlivé obory včetně specializací 
a může si zde prohléhnout doporučené 
studijní plány. 
V případě, že uchazeč na našich webo-
vých stránkách nenajde potřebné in-
formace, může se kdykoliv obrátit na 
studijní oddělení VŠTE (studijniodde-
leni@mail.vstecb.cz, tel: 387 842 108, 
175, 176).

Program Obor Specializace Délka studia Sídlo
Konstrukční a procesní inženýrství Č. Budějovice
Strojírenské technologie Tábor
Rekonstrukce staveb
Izolace staveb
Stavební management Tábor
Doprava a přeprava
Logistické technologie
Marketing
Finance podniku
Obchod
Řízení lidských zdrojů
Cestovní ruch
Účetnictví
Čínské Trhy

Stavitelství Pozemní stavby - 4 roky

Program Obor Specializace Délka studia Sídlo

Dopravní logistika
Výrobní logistika

Program Obor Specializace Délka studia Sídlo
Doprava a přeprava
Logistické technologie
Finance podniku
Obchod
Řízení lidských zdrojů
Cestovní ruch

Stavitelství Pozemní stavby - 4 roky

Program Obor Specializace Délka studia Sídlo

Dopravní logistika
Výrobní logistika

Technologie dopravy a 
přepravy

3 roky

3 roky

Ekonomika Ekonomika podniku 3 roky

Prezenční forma - bakalářské studium (Bc.)

Strojírenství Strojírenství

Stavitelství Konstrukce staveb

3 roky

4 roky
České 

Budějovice

České 
Budějovice

České 
Budějovice

Doprava
Technologie dopravy a 
přepravy

Ekonomika Ekonomika podniku

Stavitelství Konstrukce staveb

Če
sk

é 
Bu

dě
jo

vi
ce

Če
sk

é 
Bu

dě
jo

vi
ce

Prezenční forma - navazující studium (Ing.)

Logistika Logistické technologie

Kombinovaná forma - bakalářské studium (Bc.)

Doprava

České 
Budějovice

České 
Budějovice

1,5 roku

2 roky

3 roky

1,5 roku

Kombinovaná forma - navazující studium (Ing.)

2 roky

-

Stavitelství Konstrukce staveb -

Logistika Logistické technologie
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Kick-Off meeting VŠTE ČB k projektu mezi-
národní spolupráce RUMOBIL v Maďarsku
Ve dnech 14. a 15. září 2016 se v maďarských městech Nyíregyháza a Nagykálló konal „Kick-off“ meeting 
k projektu RUMOBIL. Projekt RUMOBIL, neboli „Rural Mobility in European Regions affected by Demo-
graphic Change“, v překladu „Mobilita v evropských regionech zasažených demografickými změnami“, 
je jedním z projektů většinově dotovaných z ERDF (European Regional Development Fund = Evropský 
fond pro regionální rozvoj) díky programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projektového setkání se zúčast-
nili zástupci třinácti partnerských organizací ze zemí střední Evropy.

Projekt RUMO-
BIL je založen 
na mezinárod-
ní spolupráci 
mezi veřejný-
mi orgány a je-
jich doprav-
ními subjekty, 
které spojuje 
podobná vý-
zva k reakci na 
tlaky regionál-
ních systémů 
veřejné dopra-
vy, které jsou způsobeny demografic-
kými změnami v periferních oblastech. 
Společnou prací v RUMOBILu jim po-
skytnou platformu pro výměnu svých 
znalostí, budou generovat učení skrze 
zahájení pilotních aplikací nástroji a ře-
šení state-of-the-art. Současně budou 
revidovány dopravní politiky pro potře-
by měnících se mobilit.
 Hlavními výstupy RUMOBILu jsou 
proto pilotní akce, vypracování mode-
lové strategie RUMOBIL a politických 
rozhodnutí, kterém budou implemen-
továny do osmi partnerských regionů. 
Pilotní akce umožňují testování řady 
inovativních aplikací po dobu 12 až 18 
měsíců – jak mohou být řídce osídlené 
periferní oblasti lépe propojeny s pri-
márními, sekundárními nebo terciální-
mi dopravními uzly (přístup k evropské 
i vnitrostátní síti osobní dopravy). Nad-
národní strategie RUMOBIL ukazuje 
středoevropským regionům inovativní 
a přenositelné přístupy k veřejné do-
pravě. Ty jsou založené na společně 
analyzovaných osvědčených postupech, 
kombinacích znalostí partnerů a zú-
častněných stran, učení se z pilotních 

akcí a na aktuálních nápadech. Imple-
mentace strategií v rámci partnerských 
regionů je připravena prostřednictvím 
pracovních dokumentů, zaměřených 
na různé aspekty dopravní politiky 
a předpovídá, jak se vyvine poptávka 
po osobní dopravě v nadcházejících le-
tech. A konečně, rozhodnutí revidovat 
dopravní plány s ohledem na strategii 
RUMOBIL budou představeny tvůrcům 
politiky. Cílem komunikačních aktivit je 
vést k politické podpoře změny doprav-
ní politiky a přijetí této strategie také 
nad rámec partnerských oblastí. Veš-
keré výstupy jsou posouzeny společ-
nými prohlídkami míst, nadnárodními 
workshopy a koordinovaným hodnoce-
ním dle výzkumných organizací, které 
se na RUMOBILu podílejí.
 Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích (VŠTE) se bude 
podílet na zpracování modelu RUMO-
BIL z pohledu výzkumné a vzdělávací 
organizace jako poradce a podpora 
společnosti JIKORD, s. r. o. (Jihočeský 
koordinátor dopravy) v přípravě a im-
plementaci regionálního experimento-
vání. VŠTE poskytne své vědecké i prak-

tické znalosti, bude sdílet výsledky ve 
svých akademických sítích a zahrne 
poznatky z RUMOBILu do svých výuko-
vých programů. VŠTE převezme zod-
povědnost za nadnárodní studii zkou-
mající makroekonomické vlivy veřejné 
dopravy v periferních oblastech jako 
doplňující podpůrná kapacita pro JI-
KORD. Výsledky studií budou prezento-
vány ve formě pracovních dokumentů 
a faktů vedoucích k potenciálním pří-
nosům zkvalitnění a zachování dostup-
nosti veřejné dopravy pro územní roz-
voj (kontrovat růst velkých měst oproti 
zmenšující se populaci v odpojených 
periferních regionech), ekonomické 
aktivity (atraktivita periferních oblastí 
pro obchodní aktivity jiné než země-
dělství a turismus), možnosti dopravy 
(dopad na dělbu práce, redukce CO2, 
a další) a regionální soudržnost (stan-
dard života v městských a venkovských 
oblastech). VŠTE bude spolupracovat 
se společností JIKORD s. r. o. na reali-
zaci změn v autobusové síti v regionu 
Jižní Čechy.

Ústav znalectví a oceňování při Vysoké škole 
technické a ekonomické v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování (ÚZO) při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích 
působí ve znaleckém oboru již téměř dva roky a díky znaleckému oprávnění v oboru ekonomika a stro-
jírenství se mohl aktivně zapojit do odborné znalecké praxe a aplikovat teoretické poznatky do konkrét-
ních případů, a to zejména v oblasti ocenění nemovitostí a podniků. 

Ústav v minulosti nasbíral potřebné 
zkušenosti a nyní systematicky rozši-
řuje a zkvalitňuje svoje služby, čehož 
dokladem jsou jak výsledky dosavadní 
práce v podobě znaleckých posudků, 
tak i plány do budoucna, kdy se před-
pokládá rozšiřování znaleckých opráv-
nění o další odvětví a specializace, vý-
voj softwaru pro komplexní oceňování 
podniku a zkvalitňování materiálně-

-technického zázemí.
Výstupem znalecké činnosti, je znalec-
ký posudek, který je jedním z relevant-
ních důkazů zejména v soudním nebo 
správním řízení. Je možné konstatovat, 
že znalecké ústavy obecně jsou nejvyšší 

autoritou pro vypracování znaleckých 
posudků, zejména v právně a věcně 
složitých případech. Výhodou ÚZO je 
široké personální, odborné a technic-
ké zázemí vysoké školy, na níž působí 
celá řada samostatných soudních znal-
ců a odhadců. Předností, která vede 
k dobrým referencím našeho ústavu, 
je především rychlost zpracování po-
sudků a vysoká úroveň poskytovaných 
služeb. Zadavateli znaleckých posudků 
jsou zejména soudy, soudní exekutoři, 
insolvenční správci, státní orgány, měs-
ta, obce, ale i fyzické a právnické osoby.    
Jedním z důležitých cílů Ústavu znalec-
tví a oceňování je poskytnout nejen 

odborné, ale zejména laické veřejnosti 
reálný pohled na hodnotu jednotlivých 
majetkových položek a zajistit zpraco-
vání znaleckých posudků a odhadů pro 
účely daňových a dědických řízení, říze-
ní k vypořádání podílového spoluvlast-
nictví či pro nákup a prodej majetku.

V případě potřeby je tým odborníků 
připraven řešit Vaše problémy v oblasti 
oceňování nemovitostí, podniků a dal-
ších majetkových položek. Neváhejte 
se na nás obrátit prostřednictvím e-

-mailu znaleckeposudky@mail.vstecb.
cz. 
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Průmyslové veletrhy Praha
Průmyslová veřejnost míří do Prahy
Zatímco turisté míří do Prahy stále 
hlavně za památkami v centru, průmy-
slová veřejnost na začátku května radě-
ji vyrazí do Letňan. Ve dnech 9. až 12. 
května zde totiž areál PVA EXPO PRAHA 
hostí jedinečný souběh průmyslových 
veletrhů. Hustota inovačního poten-
ciálu pro tuzemský průmysl tak jinde 
nemůže být ani vyšší. PRŮMYSLOVÉ 
VELETRHY PRAHA je jednoduše dobré 
nezmeškat.
FOR INDUSTRY, FOR WELD, FOR SUR-
FACE, FOR ENERGO Smart, FOR INFO-
SYS a FOR LOGISTIC – tak zní základní 
výčet lákadel a současně názvy květ-
nových veletrhů v Praze. Komplexní 
přehled novinek z tuzemského průmy-
slu se tak v různých segmentech opět 
představí na jednom místě, aby vy-
tvořil zcela jedinečnou platformu pro 
sdílení novinek. V neposlední řadě pak 
představuje stejnou obchodní příleži-
tost pro potenciální vystavovatele. Ne-
měli by však váhat dlouho, protože již 
nyní veletrhy registrují třicetiprocentní 
nárůst zájmu a každým dnem se zabí-
rají další místa výstavní plochy areálu. 
Význam akce potvrzuje i skutečnost, 
že generálním partnerem PRŮMYSLO-
VÝCH VELETRHŮ PRAHA se stala Skupi-
na ČEZ.
FOR LOGISTIC: Právě včas naskladně-
ný veletrh
Logistický proces začíná již ve výro-
bě, ale nekončí ani ve chvíli, kdy zboží 
opouští výrobní sklad. Zkracující se ži-
votní cykly výrobku zvyšují požadavky 
na fungování celého logistického ře-
tězce. Pro zmapování možnosti jeho 
efektivního fungování je zde již 6. roč-
ník veletrhu FOR LOGISTIC, který se le-
tos nově zařadil do každoročního dění 
oproti loňským ročníkům, které se ko-
naly v cyklu dvouletém. 
Moderní technika a technologie pro 
budoucnost logistických řešení je roz-
členěna do prvků pro dopravu a infra-
strukturu, logistiku, skladování a ma-
nipulaci. Firma ZOWELL představí na 
veletrhu elektrické vysokozdvižné vo-
zíky, společnost WANZL představí nový 
vychystávací vozík KT3 Drive, který díky 
mobilnímu napájení přepravuje těžké 

náklady s minimálním vynaložením 
lidské síly. DEVA je výrobcem elektro-
nických a pneumatických inteligent-
ních balancerů, které jsou vhodné pro 
veškerý průmysl. Jako novinku firma 
nedávno vyvinula elektronický lineární 
manipulátor s maximální nosností 223 
kg, který bude k vidění právě na veletr-
hu FOR LOGISTIC 2017.
FOR LOGISTIC: Právě včas naskladně-
ný veletrh
Po všechny čtyři veletržní dny bude 
integrovanou součástí veletrhu také 
doprovodný program, který bude pro-
bíhat nejen v novém multifunkčním 
kongresovém sále pro 650 osob, ale 
také ve zrekonstruovaných menších 
sálech. 
Jedním z hlavních lákadel bude již třetí 
ročník mezinárodního ENERGO SU-
MMITu, který se bude týkat především 
chytrého využití energie a vzestupu 
elektromobility. Tato vrcholná událost 
na mezinárodní úrovni vytváří prostor 
pro diskuzi významných představite-
lů státu, firem a oborových organizací 
o současném směřování energetiky.  
Vážení hosté zde budou reflektovat 
aktuální témata jako začlenění elekt-
romobility do konceptu Smart City, za-
členění budovy jakožto aktivního prvku 
energetické soustavy či prosazování 
bezdrátové komunikační technologie 
v energetice. Vše navíc s garancí bez-
platného vstupu pro zástupce průmys-
lových firem při včasné registraci. 
Technologickému pokroku v tuzemské 
výrobě vévodí trendy digitalizace, au-
tomatizace, robotizace i bezpečnos-
ti. Právě to budou hlavní okruhy fóra 
s názvem Výroba nové generace, které 
neopomene zejména témata spojená 
s fenoménem zvaným Průmysl 4.0 či 
novým trendem v kooperaci lidí s ro-
boty. Fórum bude zaměřeno zejména 
na praktické ukázky reálných aplikací 
z tuzemské i zahraniční praxe. Vrací 
se také konference a největší výstava 
trendů v oboru 3D tisku v ČR – 3Dexpo. 
Pořadatelé v programu neopomíjejí 
také častý stesk výrobních podniků po 
nedostatku zkušených pracovníků. Pro-
pojení poptávky s nabídkou reflektuje 
nový veletrh pracovních příležitostí 

pod názvem FOR JOBS. 
Novinkami pro veletrh je pak příchod 
tradiční akce LÍDŘI ČESKÉHO EXPORTU, 
která za účasti vysokých představitelů 
vlády proběhne poprvé právě v rámci 
PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ PRAHA. 
Svoji účast potvrdil již místopředseda 
vlády ČR Pavel Bělobrádek, ministr fi-
nancí Andrej Babiš a ministr zahranič-
ních věcí ČR Lubomír Zaorálek. 
Vůbec poprvé se na akci objeví také 
unikátní formát Dynamického autosa-
lonu. Zástupci široké veřejnosti, kteří 
navštíví veletrh a současně přemýšle-
jí o nákupu vozu, budou mít možnost 
prohlédnout si, porovnat a vyzkoušet 
na jednom místě mimořádně širokou 
paletu značek a modelů. Ještě větší 
provázanost s průmyslovými veletrhy, 
konkrétně s FOR ENERGO Smart, pak 
představuje míra účasti elektromobilů 
a hybridů v nabídce autosalonu. 
Průmyslová revoluce v Letňanech
Individuální přístup aktuálně přivádí 
na výstaviště nejen stálé, ale zejména 
nové účastníky z řad dodavatelů pro 
průmyslový trh. Za zmínku jistě stojí, že 
organizátoři již nyní evidují třetinový 
nárůst zájmu vystavovatelů. K dispozici 
jim je největší veletržní areál v hlav-
ním městě, který prošel za poslední 
roky rozsáhlou modernizací výstavních 
hal i zázemí pro návštěvníky či vystavo-
vatele. V PVA EXPO PRAHA se tak rodí 
něco, čemu se dá s trochu nadsázky ří-
kat INDUSTRY 5.0 – tedy malá revoluce 
na poli tuzemských odborných výstav. 
Ať patříte mezi potenciální vystavova-
tele či možné návštěvníky dychtící po 
novinkách z průmyslového trhu, naše 
dveře jsou vám otevřené. Přijďte zažít 
průmyslovou revoluci na vlastní kůži 
na letošní PRŮMYSLOVÉ VELETRHY 
PRAHA.

FOR INDUSTRY | FOR ENERGO Smart| 
FOR LOGISTIC | FOR SURFACE| 

FOR WELD| FOR INFOSYS|3D EXPO
9. – 12. května 2017 

PVA EXPO PRAHA 
www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz

Inovativní předměty,vlastní projekty studentů 
a další vize Ústavu technicko-technologického
Škola se neustále rozvíjí, a proto relativně nedávno vznikl na naší škole Ústav technicko-technologický. 
Jak už název napovídá, zabývá se především technickými obory v oblastech strojírenství, stavitelství, 
v dopravě a logistice a samozřejmě také v přírodních vědách obecně. Jednotlivé oblasti je u nás možné 
studovat v akreditovaných oborech v bakalářských nebo magisterských stupních. Děláme toho však 
mnohem víc.

Výzkum, vývoj a spolupráce s podniky
Ústav se může pyšnit novými moderní-
mi laboratořemi, ve kterých je možné 
zkoumat nejrůznější technické oblasti. 
Od tvrdosti jednotlivých materiálů po 
jejich odolnost, přes měření výrobků 
na tisíciny milimetru a jejich násled-
né vizualizace za pomocí 3D systémů. 
Samozřejmě se nebráníme i vytváření 
celé řady nových postupů nebo paten-
tů a budeme v těchto věcech rádi spo-
lupracovat s jakoukoliv firmou nebo 
institucí. V současné době připravuje-
me řadu projektů na národní (Techno-
logická agentura České republiky) nebo 
mezinárodní úrovni (Horizon 2020).
Bez inovací to nejde
Škola, studijní programy, obory a před-
měty musí jít s dobou, proto nabízíme 
celou řadu volitelných předmětů, které 
reagují na novinky v oborech okolo nás. 
Příkladem je volitelný předmět nazva-
ný Využití a řízení bezpilotních systémů, 
který nabízíme svým studentům od 
letního semestru 2017. „Multikopté-
ry, tedy drony, se stávají fenoménem. 
Jejich vývoj je rychlý, a má-li být zda-
řilý, musí mít nejen kvalitní legislativu, 
ale také kvalifikovanou obsluhu,“ říká 
garant předmětu Ing. Ladislav Bartuš-
ka z Katedry dopravy a logistiky. Tím 
doplníme nabídku předmětů v rámci 
oboru Technologie dopravy a přepra-
vy. „Studenty seznámíme s legislativou, 
možnostmi využití dronů, základy letu 
a řízení. A v praktické části budou sami 
ovládat dron na improvizovaném poly-
gonu. Letos jsme koupili multikoptéru 
s příslušenstvím. Vše bude sloužit k vý-
uce a mimo ni i pro výzkum,“ doplnil. 
K předmětu patří poznání fyzikální 
podstaty letu či konstrukčních prvků. 
Při praxi se využije i nový simulátor 
a vybavení.

Po studentech je velká poptávka a ně-
kteří přicházejí i s vlastními projekty
O tom, že je techniků obecně nedosta-
tek, bylo napsáno již mnoho textů. Na 
jihu Čech to platí dvojnásob. Díky tomu 
jsou průměrné mzdy v technických 
oborech daleko vyšší a zároveň absol-
venti snadněji získávají zaměstnání. Už 
při vykonávání povinné praxe je po-
ptávka po studentech mnohem vyšší, 
než je škola schopna zajistit. Tato praxe 
je pak pro studenty velkou příležitostí, 
neboť řada z nich v podnicích po praxi 
začne plynule pracovat.Řada studentů 
však přichází i s vlastními projekty. Ne-
dávno se vytvořil tým studentů, kteří 
v rámci projektu Buggy sestavili vlast-
ní buginu. Při realizaci skloubili celou 
řadu teoretických i praktických znalostí 
a rovněž bylo podáno několik patentů. 
Samotné studenty práce na projektu 

nesmírně bavila a někteří z nich už začí-
nají plánovat další projekty a vylepšení.
Vize
Základní vizí ústavu je být přínosem 
pro region ve všech činnostech, které 
bude realizovat. Ústav bude v budouc-
nu připravovat studenty na zaměstnání 
s co nejvíce uplatnitelnými znalostmi, 
realizovat aplikovaný výzkum, rozví-
jet zakázkovou činnost, která pomůže 
rozvoji regionu. Zároveň se bude sna-
žit o draftování odborníků z Česka i ze 
zahraničí tak, aby primárně působili na 
jihu Čech. Chceme se stát inovativním 
centrem mezi regiony. 
Za celý ústav mohu říct, že se těšíme 
na spolupráci, ať už se u nás rozhodne-
te studovat, nebo s námi budete chtít 
spolupracovat z pozice firmy.
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Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš! 

www.VSTECB.cz - přihlášky do 15. 3. 


