
          



          

vštěvník neskýtá příliš prostoru pro hod-
nocení uplynulého roku. Proto se i v tomto 
čísle soustředíme především na aktuální 
informace.

Jak jsme informovali v minulém čísle časo-
pisu, VŠTE akreditovala tříletý bakalářský 
obor Strojírenství. Je to další krok k napl-
nění naší vize polytechnické vysoké školy, 
která spolupracuje s podnikovou praxí pře-
devším v regionu Jihočeského kraje. Ga-
rantem oboru je pan docent Husár, který 
s týmem své katedry připravil podmínky 
pro přijetí první skupiny studentů obo-
ru. Přijímací řízení probíhá právě v těch-
to dnech, abychom mohli nové studenty 
přivítat v letním semestru akademického 
roku 2012/2013. Věříme, že obor, který 
je postaven na kvalitním studijním plánu 
a kvalitních vyučujících, bude slavit mezi 
uchazeči o studium, studenty a následně  
i v podnicích úspěch. 

Jako již tradičně touto dobou otvíráme mi-
mořádné studium bakalářských oborů Eko-
nomika podniku, Stavební management, 
Konstrukce staveb a Technologie dopravy 
v rámci Centra celoživotního vzdělávání. 
Uchazeči mohou začít své studium rovněž 
v letním semestru tohoto akademického 
roku. Po absolvování prvních dvou se-
mestrů absolventi mimořádného studia 
přejdou do řádného studia vybraného ba-
kalářského oboru. V minulosti jsme zazna-
menali o mimořádné studium velký zájem. 
Věřím, že v tomto akademickém roce tomu 
nebude jinak. 

VŠTE sebe označuje za výukovou profesně 
orientovanou vysokou školu. Maximální 
důraz tak klademe na vzdělávání a výcho-
vu mladých lidí. Výuku korigujeme v sou-
ladu s novými trendy (Národní kvalifikač-
ní rámec terciárního vzdělávání, on-line 
výuka atd.). Snažíme se nabídnout maxi-
mální kvalitu. Jako ocenění tak chápeme 
získání ECTS Label. Náš vnitřní systém 
zajišťování výuky tak byl orgány Evropské 
komise shledán jako transparentní a kva-
litní. VŠTE je pro uchazeče o studium, své 
studenty, studenty ze zahraničí i podniky  
v regionu čitelná. Veškeré profily absol-
venta a všechny předměty jsou definovány 
v podobě výstupů z učení. Všichni tak vědí, 
co náš absolvent umí a co zná.

V tomto čísle se dále dočtete o zkušenos-
tech zahraničních studentů na VŠTE a na-
opak o zkušenostech našich studentů na 
zahraničních vysokých školách a univerzi-
tách. Určitě neméně zajímavou informaci 
přinášíme o rozvojových projektech rea-
lizovaných na VŠTE. Ani v tomto čísle pak 
nechybí informace ze života studentů VŠTE 
a o činnosti Studentské unie VŠTE.

Věřím, že se v tomto vydání NÁVŠTĚVNÍKA 
dozvíte zajímavé informace o VŠTE, bude-
te sdílet radost z úspěchů naší školy a snad 
se k nám v roli studenta či účastníka celoži-
votního vzdělávání připojíte. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte, abych Vás již poněkolikáté přivítal 
na stránkách NÁVŠTĚVNÍKA Vysoké školy 
technické a ekonomické v Českých Budě-
jovicích. Stejně jako v minulých vydáních 
časopisu i nyní si Vás dovolíme informovat  
o posledních událostech na naší vysoké 
škole a tom, co plánujeme v nejbližších 
dnech a týdnech.

Přelom roku obvykle bývá časem, kdy lidé 
bilancují, kdy přemýšlejí, co se jim povedlo 
a co naopak mohli udělat lépe. Avšak Ná-
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stáže, takže ne příliš velké popularitě. Lidé 
se většinou bojí, že jejich úroveň angličtiny 
není dost dobrá, nebo prostě mají strach 
jet sami do neznámé země.

Ahmet: Erasmus je skutečně velmi popu-
lární, možná proto, že je náš systém vzdě-
lávání dost náročný. Erasmus je něco jako 
pauza, ovšem ne určená k odpočinku, ale k 
poznání přesahujícímu obsah našich škol-
ních předmětů.

francisco Javier: Erasmus je hodně oblíbe-
ný, nikdy nestačí místa pro všechny, kteří 
by chtěli vyjet.

Zájem studentů VŠTE o studijní pobyty 
programu Erasmus převyšuje počet vol-
ných míst. V případě zájmu o výjezd je nut-
né se přihlásit do konce února předchozího 
akademického roku. 

Jak velký je výběr partnerských univerzit, 
kam je možné v rámci programu Erasmus 
vycestovat?

Katalin: Máme na výběr ze 45 škol v 18 
zemích.

Ahmet: Lepší studenti mají hodně mož-
ností výběru mezi univerzitami, nejčastěji 
si vybírají malé a kvalitní školy.

francisco Javier:  Výběr je velký, ale není 
mnoho škol, které vyučují „mé“ předměty.

Studenti VŠTE mohou vybírat z 53 vyso-
kých škol v 21 evropských zemích. Výběr se 
mírně zužuje, pokud student chce dosáh-
nout vysoké shody předmětů studovaných  
v zahraničí s povinnými předměty, které 
potřebuje v rámci studia na VŠTE splnit.

Jak náročné bylo výběrové řízení na Vaší 
univerzitě? Jaké podmínky museli ucha-
zeči splnit?

Milena: Velmi důležité byly jazykové 
schopnosti, probíhal ústní pohovor v an-
gličtině. Já jej absolvovat nemusela, pro-
tože mám certifikát CAE (C1). Odevzdávali 
jsme životopis a motivační dopis v ang-
ličtině a polštině. Výběrové řízení pro mě 
bylo snadné, nejhorší bylo sehnat všechny 
nezbytné dokumenty, přičemž každý stu-
dent je zodpovědný sám za sebe a pokud 
prošvihne nějakou uzávěrku, prostě nikam 
nejede! Nikdo to za něj neudělá, takže je 
to vlastně taková příprava na Erasmus – 
každý na vlastní zodpovědnost. 

Ahmet: Obtížnost záleží na konkrétní ka-
tedře, nebo lépe řečeno na konkrétním 
vedoucím katedry. Někdy Vás přijmou 
a nejsou s tím žádné výrazné problémy, 
ale někdy zkrátka nechtějí být nápomoc-
ní a to je zdrojem skutečně nepříjemných 
problémů.

Katalin: Podmínkou byl ukončený první 
ročník, průměr alespoň 3,51 (máme znám-
ky od 1 do 5; 5 je nejlepší), dobrá úroveň 

Proč jste se přihlásili na Erasmus, co pro 
Vás bylo rozhodujícím impulsem?

Milena: Chtěla jsem jet na Erasmus od 
té doby, co jsem začala studovat, ale ne-
měla jsem odvahu jet sama do zahraničí. 
Rozhoupala jsem se až ve třetím ročníku, 
to jsem ale odjet nemohla, protože jsem 
končila bakalářský stupeň. Tak jsem se při-
hlásila v prvním ročníku navazujícího stu-
dia a jsem zde.

Katalin: Jeden z mých vyučujících mě pře-
mluvil, abych vyjela, říkal, jaká je to skvělá 
zkušenost. Již dříve jsem nad tím přemýš-
lela, ale bála jsem se, že nebudu mít dost 
peněz, protože stipendium na pokrytí ná-
kladů nemusí stačit. V létě jsem ale praco-
vala, takže jsem si něco vydělala.

Ahmet: Tím impulsem byla touha po-
znat jiné kultury a země, odlišný systém 
vzdělávání.

Tülay: Jela jsem, abych obohatila jak své 
vzdělání, tak svůj osobní život.

francisco Javier: Chtěl jsem si zlepšit ang-
ličtinu, kromě toho firmy rády zaměstná-
vají lidi, kteří byli v zahraničí na Erasmu.

Jaké popularitě se těší Erasmus na Vaší 
univerzitě?

Katalin: Každý semestr vyjíždí asi dvacet 
studentů na studijní pobyty a pracovní 

V zimním semestru 2012/2013 přijelo na VŠTE studovat 16 zahraničních studentů v rámci programu Eras-
mus. Kromě 30 ECTS kreditů za úspěšně splněné předměty v oborech Business Administration a Civil Engi-
neering odjedou domů bohatší o nezapomenutelné zážitky a nové přátele z celé Evropy. Studijní pobyt pro-
gramu Erasmus však studentovi nespadne z nebe, za jeho uskutečněním se skrývá rozsáhlá administrativa, 
a to od úrovně Evropské komise, přes národní agentury jednotlivých států, správu evropských programů na 
vysokých školách až po úsilí, které musí vynaložit sám student. Jaká byla operativa okolo realizace studijní-
ho pobytu a zda se snaha vyplatila, Vám v následujícím rozhovoru přiblíží studenti Katalin Adamecz (Szolnok 
University College, Maďarsko), Milena Kozera (University of Lodz, Polsko), Ahmet Altun (Karabük Universi-
ty, Turecko), francisco Javier Almansa rodríguez (Technical University of Madrid, Španělsko) a Tülay Bektas 
(rTE University, Turecko). Zároveň se v článku můžete dozvědět, jak jsou dané aspekty programu Erasmus 
řešeny na VŠTE v případě studentů vyjíždějících za studiem do zahraničí.
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angličtiny (vedoucí zahraničního oddělení 
si prozkoušel všechny uchazeče) a nesměli 
jsme v minulosti mít žádný neúspěšně za-
končený předmět.

francisco Javier: U nás probíhá dvojí výbě-
rové řízení, jedno na úrovni univerzity, jed-
no na úrovni fakulty. Fakultní je složitější, 
musíme mít dobrý průměr a být alespoň 
ve čtvrtém ročníku.

Tülay: Musíte mít průměr lepší než 2,5  
a složit zkoušku z jazyka. Dělali jsme zkouš-
ky na středně pokročilé úrovni. Myslím, že 
časem bude výběrové řízení náročnější, le-
tos proběhl na naší univerzitě první ročník 
programu Erasmus.

Student VŠTE smí vyjet na studijní pobyt 
do zahraničí až po ukončení prvního roč-
níku studia, jak stanoví pravidla samot-
ného programu. To však znamená, že již  
v prvním ročníku si může podat přihlášku 
a začít sbírat zásluhy ve studentském spol-
ku Buddy VŠTE, který má za úkol pomáhat 
zahraničním studentům a organizovat pro 
ně různé akce. Právě na aktivitu zájemců  
o výjezd je při výběrovém řízení kladen vel-
ký důraz. Dalšími kritérii výběrového řízení 
je ročník studia, úroveň jazykových znalostí  
a studijní průměr.

Jaké formuláře jste museli vyplnit? Bylo  
s tím spojeno hodně papírování?

Katalin: Vyplňovala jsem přihlášku na 
VŠTE, přihlášku pro mou školu, Learning 
Agreement, přihlášku na kolej. Bylo to 
přiměřené.

francisco Javier: Spousta dokumentů, 
myslím, že některé z nich ani nejsou nutné.

Ahmet: Vyřizování není mnoho, protože 
naše osobní údaje jsou nahrány v uni-
verzitní databázi, ale v papírové formě 
jsme museli vyplnit a podepsat Learning 
Agreement a doklady o uznání předmětů.
Tülay: Bylo toho dost, vyplňovali jsme 

dokumenty pro naši školu, pro VŠTE, vízo-
vé dokumenty…

Studenti VŠTE se ke studijnímu pobytu  
v zahraničí hlásí vyplněním a včasným ode-
vzdáním přihlášky, která je koncem kalen-
dářního roku zveřejněna na internetových 
stránkách školy. Po úspěšném zvládnutí 
výběrového řízení si musí student ohlídat 
termíny přijímající vysoké školy, vyplnit 
správně všechny dokumenty a nechat si je 
potvrdit koordinátorem zahraničních vzta-
hů. Na rozdíl od některých jiných vysokých 
škol koordinátor zahraničních vztahů VŠTE 
dokumenty za studenta odešle a ohlídá 
jejich správnost, takže odpadá nebezpečí, 
že bude přihláška studenta z důvodu ne-
úmyslné chyby v dokumentech zamítnuta. 
Zpravidla se jedná o přihlášku a výše něko-
likrát zmiňovaný Learning Agreement, ne-
boli studijní smlouvu, ve které se student 
zaváže splnit konkrétní předměty v celko-
vé hodnotě 30 ECTS kreditů. Krátce před 
odjezdem podepisuje student Finanční 
dohodu, která určuje výši stipendia a sta-
noví povinnosti studenta, zahrnující dodr-
žení doby pobytu, splnění studijní smlouvy, 
odevzdání výpisu výsledků a potvrzení o 
délce pobytu po příjezdu ze zahraničí. Další 
administrativní povinnosti vyvstávají stu-
dentovi při zařizování ubytování v zahrani-
čí a v případě, že pro svůj pobyt potřebuje 
vízum (týká se pouze Turecka).

V jaké formě jste obdrželi grant (hoto-
vost, na účet)?

Milena: Dostala jsem stipendium na účet 
v září, a to najednou na celý semestr.

Katalin: Na účet, škola mi doporučila si zří-
dit eurový účet, takže jsem nepřišla o pro-
středky v průběhu převodu grantu.

Tülay: Peníze nám přišly na účet.

francisco Javier: Zatím jsem nic nedostal, 
ale budou mi zaslány na účet.

Studenti VŠTE si mohou zvolit, zda obdr-
ží stipendium v hotovosti, či na účet, v Kč 
nebo v Eurech. Při výplatě v Kč nedochá-
zí ke ztrátám na základě převodu měny, 
kterému se Katalin snažila předejít zříze-
ním eurového účtu, protože je pro pře-
vod vždy využit účet v odpovídající měně. 
Stipendium je vypláceno předem na ce-
lou dobu pobytu ještě před odjezdem do 
zahraničí.

Stačilo Vám Erasmus stipendium, nebo 
jste museli použít i vlastní prostředky?

Katalin: Musela jsem využít i své zdroje.

francisco Javier: Myslím, že grant pro 
Erasmus studenty nestačí, dostáváme 110 
Eur na měsíc. Já budu mít asi 400 Eur, pro-
tože budu mít speciální stipendium, ale 
zatím jsme ještě nedostali nic.

Milena: Je prosinec a zatím stále stipendi-
um mám, ale myslím, že v lednu a únoru 
budu muset využít své úspory. Podle mě je 
stipendium pro ČR dostatečné. Ceny jsou 
tu podobné jako v Polsku.

Tülay: Samotné stipendium náklady 
nepokryje. 

Ahmet: Vzal jsem si s sebou i své peníze 
pro každý případ, ale myslím, že Erasmus 
stipendium stačí.

Průměrná výše stipendia na měsíc progra-
mu Erasmus je v České republice 400 EUR, 
tedy jedna z nejvyšších vůbec.

Budou zkoušky splněné na VŠTE uznány 
Vaší domovskou univerzitou?

Katalin: Ne, až se vrátím, budu skládat 
zkoušky ze všech předmětů.

Milena: Po návratu budu dodělávat čtyři 
zkoušky, protože zde mám zapsané jiné 
předměty.

Tülay: Ano, předměty mi budou uznány. 

Ahmet: Určitě budou uznány, proto-
že máme podepsané doklady o uznání 
předmětů. 

francisco Javier: budou mi uznány jen 
čtyři předměty, ostatní tři jsou odlišné od 
mého studijního plánu.

Podobně jako Ahmet má i student VŠTE 
před odjezdem možnost si předem zajistit 
uznání předmětů splněných v zahraničí.  
K tomu slouží formulář Protokol o stu-
dijním plánu v zahraničí, v němž je k za-
hraničnímu předmětu přiřazen předmět 
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VŠTE, jenž bude na základě splnění před-
mětu v zahraničí uznán. Po příjezdu tím 
studentovi odpadnou problémy s vyřizo-
váním uznání předmětů, studijní odděle-
ní automaticky zaznamená předměty do 
informačního systému na základě předlo-
ženého výpisu výsledků ze zahraničí a zmí-
něného protokolu.

Jak hodnotíte zkušenost z Erasmu, co 
Vám Erasmus přinesl?

francisco Javier: Je to vážně skvělé, v něco 
takového jsem doufal.

Katalin: Přinesl mi přátele, určitou svobo-
du, sebevědomí, procvičení angličtiny, po-
znala jsem nové kultury, nové jazyky a po-
prvé jsem nežila doma se svou mamkou.

Milena: Zkušenosti získané při Erasmu 
jsou k nezaplacení. Nikdy nezapomenu 
toto období a lidi. Již teď mohu s jistotou 
říci, že to změnilo můj život. Jsem dospě-
lejší a vím, co chci od života. Mám nové 
sny a plány týkající se mé budoucnosti, 
kariéry a životních cílů. Pokusím se naučit 

více o marketingu, možná i o obchodním 
jednání, protože jsem nyní přesvědčená, 
že to je to, co chci dělat.

Chci cestovat a rozhodně navštívit své 
nové přátele. Možná zkusím i vlastní pod-
nikání. Také jsem se naučila hodně o sobě 
samé, protože jsem musela přežít v na-
prosto nové situaci, prostředí, s lidmi z od-
lišného kulturního zázemí, konkrétně zde 
především s muslimy. Používám angličtinu 
celou dobu. Učím se česky a ráda bych 
se naučila další jazyky, např. španělštinu 
nebo italštinu. Dozvěděla jsem se spoustu 
věcí o kultuře mých přátel z Erasmu, hod-
ně si o těchto tématech povídáme, všichni 
jsou zvědaví, jak to mají ostatní. Je to sku-
tečně zajímavé. Když jsem jim vyprávěla  
o Polsku, zastesklo se mi po něm, mám 
ráda naše tradice a kulturu. Erasmus Vás 
naučí tolerovat a respektovat jak ostat-
ní kultury, tak tu Vaši vlastní. Nemluvě  
o přátelství, občas lásce, cestování… Život 
jede na plné obrátky, když jste na Erasmu.

Tülay: Napřed jsem se bála, ale líbí se mi 
tu. Určitě to jednou pomůže mé kariéře. 

Vytvořila jsem si představu o ostatních li-
dech a zemích. Mám ráda místní lidi, pře-
devším mé nové přátele. 

Ahmet: Myslím, že Erasmus je šance, 
kterou musíte zažít. Nejen ze studijních 
důvodů, ale také pro poznání sama sebe. 
Nezáleží na tom, jestli jste skvělý člověk, 
výborný student, jakmile přijedete, jste 
jako malé dítě, které se musí všemu učit. 
Dobré je, že pochopíte, co všechno vlastně 
o životě víte, když u sebe nemáte nikoho, 
kdo by za Vás řešil problémy. Erasmus je 
dobré období na to, abyste si uvědomili, 
jaké máte schopnosti, a pomůže Vám na 
nich zapracovat. Ale možná byste se měli 
před odjezdem stát vegetariánem, abyste 
nemuseli řešit maso. (Turci nejedí vepřové 
a v ČR je často obsah vepřového v pokrmu 
nedostatečně označen.)

Zajímají-li Vás zážitky studentů VŠTE ze 
studijních pobytů Erasmus, obraťte se na 
koordinátora zahraničních vztahů, který 
shromažďuje zprávy z pobytů.

Co byste vzkázali studentům, kteří váhají, 
zda se mají či nemají zúčastnit Erasmu, 
těm, kteří se obávají této zcela nové 
zkušenosti?

francisco Javier: Řekl bych jim, že je to 
hodně důležité pro jejich osobní rozvoj, 
lidé potřebují poznávat cizí země a odlišné 
způsoby života.

Katalin: Měli by se setkat s Erasmus 
studenty na jejich škole, vyrazit s nimi  
a uvidí, jaké to je, když jeden na druhého 
opravdu spoléhá a jak zahraniční studenti 
spolupracují navzájem i s místními lidmi. 
Je to skutečně zajímavé potkat lidi, spřá-
telit se s nimi, někdy dokonce na celý ži-
vot. Erasmus je nejlepším obdobím mého 
života, ne vždy je sice lehké se potýkat  
s kulturními rozdíly a rozdíly v chování lidí, 
se steskem, ale celkem vzato, přihodilo se 
toho tolik, co by jinak vystačilo na dva roky 
života. Je to období, kdy jste pryč od své 
rodiny skutečně po celou dobu, kdy nalez-
nete sami sebe. Erasmus bych doporučila 
každému.

Milena: Těm, kteří váhají, říkám „neváhej-
te“! Prostě jeďte! Je to jedno z nejlepších 
dobrodružství, které Vás může v životě po-
tkat! Příhody z Erasmu budete vyprávět po 
dalších 20 let.

ZA HrANiCEMi S VŠTE

Katalin, Melita a Milena na Václavském náměstí v Praze

OK
 autor: Mgr. Alžběta Troupová
 koordinátor zahraničních vztahů 
 VŠTE



          

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/35.0029
iNoVACE A PodPorA PrAxÍ NA VŠPJ A JEJiCH MoNiToriNGU
Operační program: CZ.1 07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:  7. 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:   1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/2.1.00/32.0043
ZVyŠoVÁNÍ KVALiTy TEorETiCKé i PrAKTiCKé VýUKy A PřÍPrAVA SPoLUPrÁCE S VŠ SEKTorEM
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7. 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:  1. 9. 2012 – 30. 8. 2014
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rEALiZoVANé ProJEKTy

PArTNErSTVÍ

 autor: Bc. Michal žemlička

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/2.2.00/28.0115
iNoVACE VýSTUPŮ, oBSAHU A METod BAKALÁřSKýCH ProGrAMŮ VySoKýCH 
ŠKoL NEUNiVErZiTNÍHo TyPU
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:  7. 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:   1. 11. 2011 – 31. 1. 2014

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/2.2.00/28.0279
NAPoJENÍ VŠTE NA rEGioNÁLNÍ SUBJEKTy ProSTřEdNiCTVÍM řEŠENÍ PrAK-
TiCKýCH ProBLéMŮ forMoU ProJEKToVé VýUKy
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:  7. 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:   1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/2.2.00/29.0019
iNTEGrACE A PodPorA STUdENTŮ SE SPECifiCKýMi VZdĚLÁVACÍMi PoTřEBA-
Mi NA VySoKé ŠKoLE TECHNiCKé A EKoNoMiCKé V ČESKýCH BUdĚJoViCÍCH
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory:  7. 2. 2 Vysokoškolské vzdělávání
Termín realizace:   1. 7. 2012 – 31. 3. 2015

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/1.1.14/01.0021
ZVýŠENÍ MATEMATiCKýCH A odBorNýCH JAZyKoVýCH ZNALoSTÍ ProSTřEd-
NiCTVÍMiCT U žÁKŮ STřEdNÍCH ŠKoL S TECHNiCKýM ZAMĚřENÍM
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  7. 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Termín realizace:   12. 7. 2012 – 31. 8. 2014

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU: CZ.1.07/1.3.40/01.0040
iMPLEMENTACE CiZoJAZyČNýCH ModULŮ ZA ÚČELEM ProfESNÍHo roZVoJE 
STřEdoŠKoLSKýCH PEdAGoGŮ V oBLASTi STAVEBNiCTVÍ
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  7. 1. 3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Termín realizace:   1. 9. 2012 – 31. 12. 2014

rEGiSTrAČNÍ ČÍSLo ProJEKTU:  CZ.1.07/3.2.08/03.0035
iNoVACE ProfESNÍHo VZdĚLÁVÁNÍ VE VAZBĚ NA PoTřEBy JiHoČESKéHo rEGioNU
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:  7. 3 Další vzdělávání
Oblast podpory:  7. 1. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Termín realizace:   1. 1. 2013  - 31. 12. 2014
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VýZKUMNé A ProJEKToVé AKTiViTy, VýVoJoVÁ A TVŮrČÍ ČiNNoST

 autor: Mgr. Zdeněk Brdek

V uplynulém čtvrtletí bylo na úseku 
Prorektora pro strategii a rozvoj započato 
s přípravou personálního modulu, v rámci 
budovaného manažerského systému ško-
ly. Nově vznikající část systému se stane 
postupně primárním zdrojem informací 
pro v současné době již fungující mo-
duly. Přínosy personálního modulu jsou 

Na konci prosince vydá Oddělení výzkumu, 
vývoje a tvůrčí činnosti VŠTE letošní druhé 
číslo odborného recenzovaného časopisu 
Littera Scripta, který pravidelně přináší 
nejnovější výsledky z oblasti ekonomie, 
technických i přírodovědných disciplín. 
Příspěvky interních i externích autorů se 
soustředí na jak praktické, tak teoretické 
aspekty výzkumné činnosti, přičemž důraz 
je kladen na propojení článků s aplikační 

očekávány, s ohledem na navržené funk-
cionality, především v plánování lidských 
zdrojů, koordinaci vzdělávacích aktivit  
a vizualizaci kariérního postupu akademic-
kých, pedagogických i technicko-hospo-
dářských pracovníků. V neposlední řadě 
bude významným přínosem zajištění pod-
kladů, v dostatečně podrobné struktuře, 

sférou a praxí. Časopis přinese celkem 24 
příspěvků, jež prošly dvoukolovým posud-
kovým řízením (15 příspěvků bylo odmít-
nuto), z toho 9 článků spadá do sekce tech-
nické a přírodovědné, která se zaměřuje 
zejména na oblast stavebnictví a proble-
matiku čištění odpadních vod, sekce eko-
nomická pak obsahuje 15 článků, jež se za-
bývají např. daňovými mixy, financováním 
neziskových organizací a problematikou 

pro agendu akreditací nových studijních 
programů. Personální modul je v pořadí 
již šestým nástrojem pro řízení školy dle 
procesů a cílů. První testovací aproximace 
funkcionalit nového modulu je očekávána 
v průběhu února 2013.

celonárodní, regionální i strukturální po-
litiky; 15 příspěvků je napsáno česky,  
9 anglicky. Věříme, že také toto číslo ča-
sopisu Littera Scripta nalezne své čtenáře  
a přispěje k prohloubení znalostí o jednot-
livých tématech.

BUdoVÁNÍ MANAžErSKéHo SySTéMU ŠKoLy

ČASoPiS LiTTErA SCriPTA

 autor: ing. Jiří Mácha

Vážení čtenáři, rád bych se v tomto krátkém 
příspěvku s Vámi podělil o zkušenosti s na-
vazováním kontaktů se zahraničními univer-
zitami. Zároveň bych byl rád, kdyby tento 
článek oslovil především studenty, kteří by se 
na takové spolupráci mohli aktivně podílet s 
výhledem seznámení se se studenty ze zahra-
ničí. hlavní motivací by přitom bylo zlepšení 
jazykových dovedností a v další fázi i možnosti 
případných stáží. Jako příklad bych uvedl ak-
tivitu Katedry ekonomiky, která probíhá od 
července 2012. 

Jako svůj osobní úkol jsem si stanovil vytvo-
ření kontaktů v Rusku. V okamžiku přijetí roz-
hodnutí pro nás destinace ne příliš známá, 

ale potencionálně velmi zajímavá. Prvním 
krokem byla práce s vytvořeným seznamem 
ruských univerzit, který zpracovala paní Mgr. 
Oksana Semenová. Z bohatého seznamu byly 
vybrány univerzity, které pro nás byly zajíma-
vé a odborně podobně zaměřené, celkem jich 
bylo 50. Následovalo vypracování univerzální-
ho dopisu s nabídkou na spolupráci, která by 
zahrnovala 3 kroky: 1. Výměna odborných 
publikací. 2. Stáže vyučujících na univerzitách.  
3. Výměna studentů a jejich studijní pobyty. Je 
potřeba upřímně říci, že takovýto způsob bez 
osobního jednání má poměrně malou úspěš-
nost. Na tento dopis zareagovalo celkem  
6 univerzit z 50, tj. pouhých 12%. Spolupráce 
v prvním kroku, který se zatím realizoval, pro-

běhla pouze se 3 univerzitami. I přes takovýto 
výsledek považuji zatím zahájenou spoluprá-
ci za přínosnou nejen pro katedru, ale i pro 
VŠTE. Vyzývám proto studenty k rozběhnutí 
dalších aktivit v této oblasti a nemusíme se 
omezovat pouze na jednu zemi (zde zmíněné 
Rusko), ale můžeme zkusit oslovit univerzity a 
vysoké školy i v dalších zemích. Zapojení stu-
denti si minimálně rozšíří a procvičí své jazy-
kové znalosti. Pokud máte zájem, můžete mě 
kontaktovat přes e-mail nebo osobně navští-
vit v konzultačních hodinách na D104.

KATEdry

KATEdrA EKoNoMiKy A MANAGEMENTU

NAVAZoVÁNÍ KoNTAKTU SE ZAHrANiČNÍMi UNiVErZiTAMi – PřÍLEžiToSTi Pro SEZNAMoVÁNÍ 

 autor: ing. robert Zeman, Ph.d.
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STUdENT

Kdo nepřišel, o hodně přišel. Byla to akce 
nemalá, ba přímo veliká, epesní, jednodu-
še taková, kterou si zapíšete do deníčku, 
pokud tedy nějaký máte. A taky taková, 
kde se slaví úspěchy (ano, opravdu byly na 
baru dvě cedulky „Reservé pro majitelku 
státnic“, které ale bohužel nebyly moje!). 
A hlavně taková, o které musíte hodně 
přemýšlet, než si vůbec vzpomenete, co 
jste tam vlastně dělali. 

Nevím jak vy, ale já si raději vzpomínat 
neměla. Trochu mě vyděsilo, když jsem si 
uvědomila, že jsem Mrtvou nevěstu Tima 
Burtona přesvědčovala, že je to víla z pa-
loučku. Nebo když jsem si šla upravit rtěn-
ku (samozřejmě, že jsem se netrefila na 
rty, takže to pak bylo ještě lepší) a po těch 
několika (vážně jednom, maximálně dvou) 
drincích jsem měla vlastní svět, takže když 
jsem natrefila na nějakou obludku u pán-
ských toalet, snažila jsem se jí vysvětlit, že 
tohle je party pro lidi. Pak si vzpomínám 
na nějaká brčka v pivu, panákový maraton, 

Jak je to s přípravami na party u nás holčiček, už všichni víte z reportu z Grilovačky, tak se tím nebudeme 
zdržovat (a jestli ne, máte výrazné mezery ve vzdělání, vážení, protože pravidelně nečtete Návštěvníka). 
Tentokrát jsme se mohli potkat ve Street Beatu na Halloween party. A bylo o co stát. 

pokus (neúspěšný kupodivu) o stepování 
na parketu, zpěv společně s reprodukto-
rem, neskutečné množství objetí. A možná 
že i obětí. 

Někteří z nás dorazili v převleku za sebe 
samé, mám ale takové neblahé tušení, 
že s pokročilou hodinou se rozdíly stíra-
ly. Obzvláště u dam, kdy se z krásně na-
líčených očí rázem stal kostým pandy.  
Zároveň doufám, že jsem nebyla jediná, 
koho okouzlily všemožné nadpřiroze-
né bytosti, především víly, které mne při 
odchodu inspirovaly k pobíhání po silnici  
a prohlašování, že jsem víla Silněnka ovlá-
dající veškeré dění na ní.

Naivně si říkám, že to všechno bylo onou 
ponurou halloweenskou atmosférou a že 
na příští party, tedy té Vánoční, vše bude 
jinak. Kolem budou princezny, rytíři, pros-
tě veškeré hodné a milé bytosti, které do 
pohádek patří, protože to je naše Vánoční 
téma. Všichni se budou šťastně usmívat, 

rEPorT Z HALLowEENSKé A VÁNoČNÍ PArTy 

budou si přát poklidné prožití svátků a jed-
noduše to všechno bude hrozně fajn. 

Omyl! Už jste někdy viděli totálně zmože-
nou princeznu s korunkou kymácející se 
téměř až na uchu, která ani neví, z jakého 
je království? Opravdu moc hezký pohled. 
Na druhou stranu buďme rádi, že naše 
alma mater podporuje mezilidské vztahy  
a sama k jejich vytváření dává prostory, 
podněty a šance. 

Mimochodem, vážně by mne zajímalo, ko-
lik těch „mezilidských vztahů“ už na VŠTE 
akcích vzniklo. Vás snad ne? 

Nuže, pro dnešek se s Vámi opět loučí
Vaše Šariš.

PS: A hezky se učte, děti!

STUdENTSKÁ UNiE

 autor: Šárka Studená

Dne 14. 12. 2012 nás svou návštěvou poctil ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg, kandidát na 
prezidenta České republiky. Před naplněným přednáškovým sálem B1 zmínil důvody své kandidatury, poté 
následovala diskuze pod vedením prof. heleny Illnerové.

Vzhledem k termínu uzávěrky časopisu Návštěvník, která proběhla začátkem prosince, se můžete v dalším čísle 
časopisu těšit na podrobnější článek o návštěvě pana ministra na VŠTE. 
Jako malou omluvu přijměte video z přednášky, které je ke stažení na www.suvste.cz.

  autor: Tomáš Hrdlička
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To znamená, že první studenti prezenční-
ho bakalářského studia oboru „Strojíren-
ství“ zahájí studium nikoliv zimním, ale 
letním semestrem, který na VŠTE startu-
je 4. března 2013. Podmínkou pro přijetí 
je podání řádně vyplněné elektronické 
přihlášky v době od 6. 11. 2012 do 18. 
1. 2013. Zároveň musí uchazeč předložit 
školou potvrzený katalogový list za čtvrtý 
ročník studia na střední škole, či ověřenou 
kopii vysvědčení za čtvrtý ročník studia na 
střední škole. Povinností je i dodání ověře-
né kopie maturitního vysvědčení do konce 
přijímacího řízení (18. 1. 2013). 

Dle Opatření rektora k vyhlášení přijímacího 
řízení pro studijní program „Strojírenství“ 
pro akademický rok 2012/2013 lze přihlášku 
podat pouze elektronicky 
http://is.vstecb.cz/prihlaska/info.pl? 
utyp=BM;beh=44;vcbepo=1.
Následně bude určeno pořadí uchaze-
čů dle váženého průměru ze známek ze 
školou potvrzeného katalogového listu 
za čtvrtý ročník studia na střední škole, či 
ověřené kopie vysvědčení za čtvrtý ročník 
studia na střední škole.

Pokud uchazeč podá do 18. 1. 2013 řádně 
vyplněnou elektronickou přihlášku, zaplatí 
administrativní poplatek a dodá výše zmi-
ňovaný katalogový list, či ověřenou kopii 
vysvědčení a dále ověřenou kopii maturit-
ního vysvědčení, může se stát studentem 
historicky prvního bakalářského strojíren-
ského oboru v regionu jižních Čech. Sezna-
my přijatých studentů budou vyvěšeny na 
Úřední desce VŠTE nejpozději do 1. února 
2013, dále budou zveřejněny na:
www.vstecb.cz.

Neboť se jedná o obor vyučovaný v čes-
kém jazyce, jsou cizinci ucházející se o stu- 
dium tohoto oboru povinni vykonat jazy-
kovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE 
do 10. ledna 2013.

VŠTE zároveň vypisuje přijímací řízení  
na 5 prezenčních bakalářských studijních 
oborů a 3 kombinované bakalářské studij-
ní obory pro akademický rok 2013/2014. 
K prezenčnímu tříletému studiu se lze při-
hlásit na obory Strojírenství, Technologie 
dopravy a přepravy a Ekonomika podniku, 
program Stavitelství pak nabízí dva čtyřle-
té stavební obory a to Konstrukce staveb 
a Stavební management. V kombinované 
formě je možné na VŠTE studovat tříleté 
obory Technologie dopravy a přepravy  
a Ekonomiku podniku a čtyřletý stavební 
obor Stavební management. U všech obo-
rů je podmínkou pro přijetí ke studiu po-
dání řádně vyplněné elektronické přihláš-
ky, školou potvrzený katalogový list za třetí 
ročník studia, či ověřená kopie vysvědče-
ní za třetí ročník studia na střední škole  
a dále dodání ověřené kopie maturitního 
vysvědčení nejpozději v den zápisu do stu-
dia. Podání řádně vyplněné přihlášky je 
možné v době od 1. 2. do 12. 4. 2013, při-
čemž seznamy podmínečně přijatých stu-
dentů (dle jejich čísel e-přihlášek) budou 
vyvěšeny na Úřední desce VŠTE nejpozději 
do 26. dubna 2013. 

Pro všechny obory platí přednost přijímaní 
studentů, kteří ještě nestudovali na žádné 
vysoké škole v České republice.

Poté, co VŠTE v říjnu akreditovala první bakalářský strojírenský obor v Jihočeském kraji, vypisuje přijímací 
řízení pro letní semestr 2013. 

NoVý BAKALÁřSKý oBor NA VŠTE - STroJÍrENSTVÍ

STUdENT

PEdAGoGiCKé A STUdiJNÍ oddĚLENÍ

 autor: Mgr. Jana Brcková
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Délka mimořádného studia je 2 semestry 
a výuka probíhá kombinovanou formou 
vždy 2x do měsíce po 2 dnech v rámci har-
monogramu VŠTE (většinou se jedná o ví-
kendovou výuku).

Po úspěšném absolvování prvního ročníku 
studia, který začne dne 9. 3. 2013 a skončí 
nejpozději dne 8. 9. 2013, kdy úspěšným 
absolventem se rozumí účastník, který zís-
ká v mimořádném studiu min. 30 kreditů 
ze zapsaných předmětů, má účastník  CŽV 
možnost plynulého přechodu do řádného, 
tedy účastníkem nehrazeného studia na 
VŠTE ve zvoleném oboru a zvolené for-
mě studia, a to za podmínek započítání  
a uznání kreditů získaných tímto studiem  
v souladu s § 60 odst. 2 zákona o vysokých 
školách. 

Podmínkou plynulého přechodu do řád-
ného studia je podání přihlášky k přijíma-
címu řízení pro daný akademický rok pro 
vypsané bakalářské obory VŠTE ve sta-
noveném termínu a doložení certifikátu  
o absolvovaném mimořádném studiu spo-
lu s výpisem dosažených výsledků, který 
je nedílnou součástí vydaného osvědčení  
o absolvování mimořádného studia. 

Poplatek za mimořádné studium je sta-
noven částkou 20.000,- Kč a je splatný ve 
dvou splátkách.

Účastník celoživotního vzdělávání není 
studentem podle zákona o vysokých ško-
lách a nemůže být tedy příjemcem stát-
ních prostředků a dotací ani jiných výhod 
vztahujících se na řádné studium. 

Po přestupu do řádného studia se však 
účastník stává řádným studentem vyso-
ké školy se všemi výhodami se studiem 
spojenými. 

O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí do-
ručení přihlášky, otevření mimořádného 
bakalářského studia je podmíněno mini-
málním počtem 20 studentů pro každý  
z nabízených studijních oborů.  

Podmínkou pro přijetí k mimořádnému 
studiu bakalářského programu je dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, 
podání řádně vyplněné přihlášky v ter-
mínu, dodání ověřené kopie maturitního 
vysvědčení, složení jazykové zkoušky z čes-
kého jazyka (týká se pouze cizinců, netýká 
se občanu Slovenské republiky) a uhrazení 
administrativního poplatku.

Přihlášku ke studiu lze podávat elektronic-
ky na webových stránkách Centra celoži-
votního vzdělávání 
http://www.studiumprovas.cz/10-
-mimoradne-studium.html.

ToTo PřÍJÍMACÍ řÍZENÍ JE VyHLÁŠENo 
VE STUdiJNÍCH oBorECH:

• Ekonomika a management, Ekono-
mika podniku

• Stavitelství, Stavební management
• Stavitelství, Konstrukce staveb (pře-

chod do řádného studia je možný 
pouze do prezenční formy studia)

• dopravní technologie a spoje, Tech-
nologie dopravy a přepravy 

Termín pro podávání přihlášek je stanoven 
na 3. 12. 2012 až 28. 2. 2013

Období výuky je od 9. 3. 2013 do 8. 9. 
2013.

Mimořádné studium bakalářského progra-
mu je určeno zájemcům o bakalářské stu-
dium a zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své 
znalosti ve vyučovaných oborech. 

Centrum celoživotního vzdělávání 
Vysoké školy technické a ekonomické 
v Českých Budějovicích vyhlásilo již 
před koncem roku 2012 přijímací ří-
zení pro letní semestr akademického 
roku 2012/2013 pro mimořádné stu-
dium bakalářských programů v rámci 
celoživotního vzdělávání s možností 
přestupu do řádného studia na VŠTE. 

VZdĚLÁVÁNÍ

CENTrUM CELožiVoTNÍHo VZdĚLÁNÍ - CCV

 autor: Bc. Zuzana rowland
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Tak se stávalo, že když kupec nakoupil  
5 loktů látky v jednom městě a přejel do 
druhého, měl v něm buď méně, nebo více 
loktů látky. Tehdy neexistoval univerzální 
etalon pro tuto míru. Proto byla odjakži-
va snaha o sjednocení veličin. Zároveň se 
do tvorby soustavy veličin promítlo to, že 
používáme desítkovou soustavu, abychom 
mohli s veličinami snadno počítat.

Jedna z nejpoužívanějších soustav je v sou- 
časné době soustava SI, mezinárodně do-
mluvená soustava jednotek fyzikálních 
veličin, která se skládá ze základních jed-
notek, odvozených jednotek a násobků  
a dílů jednotek. Soustava byla dohodnuta 
v roce 1960 a zkratka SI vznikla z francouz-
ského Le Système International d‘Unités. 
Mezinárodně garantuje definice jednotek 
a uchování etalonů Bureau International 
des Poids et Mesures v Sèvres (Francie),  
v České republice Český metrologický in-
stitut v Brně.

Mimochodem, v Česku vyplývá pro sub-
jekty a orgány státní správy povinnost 

0 stupňů Kelvina odpovídá -273,15 stupňů 
Celsia.

Pro úplnost doplňme, že soustava SI ak-
ceptuje souběžně s jednotkami SI následu-
jící jednotky: minuta, hodina, den, úhlový 
stupeň, úhlová minuta, (úhlová) vteřina, 
hektar, litr, tuna.

O soustavě SI bychom toho mohli napsat 
spoustu, tak si něco necháme na příště. 
Na co se můžete příště těšit? Dovíte se, 
proč má zrovna metr už druhou definici, 
přestože zůstal stejně dlouhý. Podle koho 
je pojmenovaný Kelvin a proč zrovna  
0 stupňů Kelvina odpovídá záporné teplo-
tě -273,15 stupňů Celsia.

SoUSTAVA Si – fyZiKÁLNÍCH VELiČiN

používat soustavu jednotek SI ze zákona  
č. 505/1990 Sb. (zákon o metrologii).

Základních jednotek je pouze sedm: metr, 
kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, 
mol. Odvozené jednotky se tvoří výhradně 
jako součiny a podíly jednotek základních. 
Násobky a díly (výhradně dekadické) se 
tvoří pomocí předpon před jednotkami. 
Příkladem jsou kilogram na metr čtvereč-
ní, metr za sekundu a třeba milimetr.

Každá fyzikální veličina má jednotku, která 
jde vytvořit z těchto základních sedmi.

Z odvozených jednotek mají některé sa-
mostatný název. Jsou to becquerel, cou-
lomb, farad, gray, henry, hertz, joule, 
katal, lumen, lux, newton, ohm, pascal, 
radián, siemens, sievert, steradián, tesla, 
volt, watt, weber, stupeň Celsia. Například 
stupeň Celsia má stejnou velikost jako  
1 kelvin. Ovšem stupnice se liší, stupnice 
Celsia má dva pevné body – 0 stupňů bod 
tání vody a 100 stupňů bod varu vody. 
Přepočet mezi stupnicemi je následující: 

KATEdry

KATEdrA PřÍrodNÍCH VĚd

 autor: 
 rNdr. dana Smetanová, Ph.d., 
 KAPV VŠTE

Lidé vždy chtěli něco změřit, zvážit, přesně zaznamenat množství. Z tohoto důvodu se samozřejmě začaly objevo-
vat etalony pro měření. Třeba v oblasti délek to byly stopa, loket, píď.  Tyto jednotky jsou odvozené od lidského 
těla a každé tělo je jinak veliké. 



          

12

Rozkládá se v severní části Severní Ameriky. 
Můžeme zde zažít ruch velkoměst i si uží-
vat krásnou i drsnou krajinu.  Na severo-
západě Kanada sousedí s Aljaškou, která 
patří ke Spojeným státům, takže by se dalo 
říct, že je zde krajina skoro stejně drsná, 
jako ji můžeme znát z Londonova Bílého 
tesáka. A na jihu sousedí s USA, s kterými 
se i dělí o Velká jezera – Ontarijské, Erijské, 
huronské, hořejší. Zprvu byla Kanada 
obydlená Eskymáky a indiány, nyní převlá-
dají Angličané (Kanaďané), ale i spousta 
dalších národů. Zvláštností Kanady i USA 
je, že tamní semafory jsou na druhé straně 
křižovatky.

V poslední době si Kanadu oblíbili i Češi, 
Slováci a Poláci. V Kanadě se rozhodně 
vyplatí nakupovat elektroniku, vyjde vás 

K důkladnému procestování této provin-
cie i občasnému navštívení okolních pro-
vincií bychom určitě potřebovali víc než 
3 týdny, ale pokusíme se vám popsat pár 
zajímavostí.

Za návštěvu určitě stojí nejvyšší samostat-
ně stojící věž s 553 m – CN Tower. Je to 
televizní věž s dvěma vyhlídkovými patry  
s prosklenou podlahou, otáčecí restaurací 
a nočním barem. Do obou pater vás vyve-
ze výtah z plexiskla, umístěný zvenčí.  

Přístavní čtvrť (Harbourfront) je nová část 
města na úpatí CN Tower, kde byly skladitě 
a továrny přeměněny na umělecké gale-
rie, výčepy, restaurace, butiky, jachtařskou 
školu, park s hřištěm. 

Kanadské železniční muzeum na molu 
Spadina Pier vystavuje některé z nejstarších 

to levněji než u nás a stravování ve fast 
foodech jako McDonald´s a KFC je prak-
ticky nejlevnější a nejrychlejší. A ke štěstí 
Čechů, kteří se do Kanady chystají, byla 
zrušena víza.

Mnoho indiánských kmenů v této zemi 
stále přibývá a prakticky kdykoliv se s nimi 
můžete setkat, spíše přebývají v provin-
cích na severozápadě Kanady, ale žijí i po 
celé zemi v rezervacích.

Ovšem neříkají si indiáni, ale NATIVE-
původní obyvatelé, a protože neplatí 
daně, není problém potkat indiána v mír-
ně podnapilém stavu.

Je to rozlohově druhá největší země na 
světě s 30 750  000 obyvateli a je součástí 

parních lokomotiv, které jezdily napříč kon-
tinentem, pro bližší seznámeni s vybavením 
přístavu je tady nabídka vyjížďky na lodi.

Torontské ostrovy s výhledem na Přístavní 
čtvrť nabízejí další únik před městským 
ruchem, jsou zde příjemné pláže a mís-
ta vhodná pro piknik. Doprava je trajek-
tem na tři hlavní, ovšem není dovoleno 

konstituční monarchie Britského spole-
čenství. hlavním městem je Ottawa. Země 
je rozdělena na 10 provincií - Alberta, 
Britská Kolumbie, Manitoba, Nový 
Brunšvik, Newfoundland a Labrador, Nové 
Skotsko, Ontario, Ostrov prince Edwarda, 
Québec, Saskatchewan a 3 spolková teri-
toria - Severozápadní teritorium, Nunavut 
a Yukon.. Úředními jazyky jsou angličtina 
i francouzština. Pro svoji mnohonárod-
nost zde můžeme i najít jiná náboženství 
než je křesťanství, ale převládají katolíci  
a protestanti.

převážet auta a ostatní fragmenty jsou 
spojeny mosty.

Ontario Place je supermoderní rekreační 
komplex, kde se mísí atmosféra tématic-
kého parku a kulturního střediska. 

Dětská vesnice (Children´s Village) je mís-
to, kde můžeme najít vše pro zabavení 

KANAdA

ToroNTo

ZAJÍMAVoSTi

Někdo si při pomyšlení na tuto zemi 
může představit drsné soupeře v led-
ním hokeji nebo javorový list, ale je 
to země mnoha možností.

Toronto je největším městem Ka-
nady. Leží v provincii ontario. Lidé 
zde vypadají, že nepodléhají kaž-
dodennímu stresu, jsou společen-
ští a také striktně dodržují pravidla 
slušného chovaní.
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našich ratolestí včetně trampolíny, vodní 
skluzavky a brouzdaliště pro batolata. Děti 
se pak můžou usušit v obřím sušáku ve 
tvaru ptáka.

Molsonův kanadský amfiteátr – rockové 
koncerty

Forum – amfiteátr s 11 000 sedadly pod 
širým nebem, uvádějí se zde koncerty kla-
sické hudby, jazzu i rocku. 

Old Fort York – pevnost umístěná mezi 
dálnicí gardner Expressway a železnicí. 
Nabízí dioráma bitvy u Yorku a autentic-
ky vybavené důstojnické ubikace, sruby  
i vojenskou ošetřovnu z 19. stol. V létě 
zde můžete sledovat pochodující vojáky 
ve slavných šarlatových uniformách brit-
ské armády, cvičení s bajonetem a střelbu  
z mušket. 

Royal York je úctyhodný hotel naproti ná-
draží Union Station v srdci městského cen-
tra, je to palác byznysmenů a s nádražím 
jej spojuje velká podzemní promenáda s 
obchody a bankami. 

Milovníci sportu by určitě neměli vynechat 
Kanadskou sportovní síň slávy (Canada´s 
Sports Hall of Fame) a také určitě zaví-
tat i do samostatné hokejové síně slávy 
(Hockey Hall of Fame).

Při pobytu byste určitě neměli vynechat 
Niagarské vodopády (Niagara Fall), kde 
vás vybaví žlutými pláštěnkami a lodí sve-
zou až pod vodopád. A můžete se sami 
přesvědčit, že tyto největší vodopády na 
světě jsou hezčí z kanadské strany, je to asi 
tak dvě hodinky cesty od Toronta. A když 
už budete na cestách, 150 km od Toronta 
je rezervace 6Nation, kde můžete zhléd-
nout přehlídku (závody) indiánských písní 
a tance pow-pow.

A nedaleko Toronta resp. hamiltonu je 
Lion Safari. 

ZAJÍMAVoSTi

 autor: Adéla Kohoutová
 studentka VŠTE - Ekonomika  
 podniku
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sekcí v rámci recenzované části: apliko-
vanou jazykovědu a didaktiku, sociologii  
a pedagogiku.  V rámci nerecenzované čás-
ti potom v rámci sekce „zkušenosti z pra-
xe“ vyučující předali své zkušenosti z praxe 
ostatním kolegům. Poslední část sborníku 
tvořily recenze, a to především jazykových 
učebnic. Veškeré činnosti, které byly spoje-
ny s touto akcí, byly zajištěny vlastními sila-

Katedra cizích jazyků zorganizovala 30. lis-
topadu 2012 I. ročník jazykové a pedagogic-
ké e-konference se zahraniční účastí. Oslo-
veny byly jak domácí, tak zahraniční vysoké 
školy. Členové katedry získali takto první 
zkušenosti s organizováním akce takového 
druhu a rozsahu. Výstupem této meziná-
rodní konference je elektronický sborník  
s ISBN. Konference obsahovala několik 

mi Katedry cizích jazyků a dá se konstato-
vat, že samotná konference i její organizace 
proběhly velmi úspěšně. Na zajištění konfe-
rence participovaly i pomocné vědecké síly 
z řad studentů VŠTE.  

 autor: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.d.
 Vedoucí Katedry cizích jazyků

KATEdry

KATEdrA CiZÍCH JAZyKŮ

JAZyKoVÁ A PEdAGoGiCKÁ E-KoNfErENCE SE ZAHrANiČNÍ ÚČASTÍ 
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KATEdry

Prvním cílem bylo město Freistadt, kde na 
nás již čekal pan průvodce, který nás pro-
vedl malou teplárnou na biomasu. Bylo 
nám umožněno nahlédnout jak do strojov-
ny, tak do skladu biomasy a řídícího cent-
ra. Poté studenti zasypali pana průvodce 
dotazy, na které s radostí odpovídal, neboť 
si váží zájmu o šetrné energetické hospo-
daření. Následně jsme prošli historickým 
centrem Freistadtu do budovy místního 
úřadu, kde na nás čekalo malé občerstvení 
a podrobnější prezentace o energetickém 
plánování jejich města. 

Po této prezentaci jsme se autobusem 
vydali na okraj Freistadtu k bioplynové 

stanici na výrobu elektřiny. Zde jsme byli 
stručně, ale výstižně seznámeni s celým 
procesem výroby energie, mohli jsme 
zblízka zkoumat vlastnosti zpracovávané 
biomasy a také jsme si prohlédli strojovnu 
s generátorem elektrické energie.

Poté jsme se přesunuli do obce Spörbichl, 
kde nám byla představena vize této obce 
v oblasti úspor energie. Poslední částí 
exkurze byla prohlídka větrné elektrárny  
v sousední obci Windhaag, která mimo 
jiné rozpoutala diskusi o jejím výkonu, ži-
votnosti i stavební konstrukci. 

Zpět do Českých Budějovic jsme se vrátili 

kolem šestnácté hodiny. Za mou osobu 
musím znovu poděkovat organizátorům 
exkurze i všem účastníkům. Stejně jako 
po loňské exkurzi nelituji času, který jsem 
přípravě věnoval. Kapacita autobusu byla 
naplněna již druhý den po rozeslání po-
zvánky pomocí školního e-mailu, z čehož 
usuzuji na zájem studentů o podobné 
akce. Pozitivní zkušenosti mě motivují  
k přípravě dalších exkurzí. 

Energy centre České Budějovice ve spolupráci s Katedrou stavebnictví VŠTE uspořádalo exkurzi do dolního 
rakouska. Exkurze se mohl zdarma zúčastnit každý student VŠTE se zájmem o hospodaření s energiemi. 
22. listopadu jsme se v 8:00 vydali autobusem od Mercury centra. 

KATEdrA STAVEBNiCTVÍ

„ENErGETiCKÁ ExKUrZE“ STUdENTŮ VŠTE do rAKoUSKA

 autor: ing. Jan Pečman

OK
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 autor: redakce

 foto: Grigorij orljanski

nejvíce si toto období užívají, protože pak 
už je tolik volnosti nečeká, zvláště v každo-
denním pracovním procesu, kde pak čekají 
hlavně samé poplatky a poplatky.

Připravila Tě VŠTE dobře na navazující 
studium?

Myslím, že ano; sice jsem přímo navazují-
cí školu neabsolvoval, ale předměty zahr-
nující ekonomiku a management jsem na 
magisterském studiu také měl.

Absolvoval jsi během svého studia na 
VŠTE nějaký výměnný pobyt či sportovní 
kurz? 
  
V roce 2008 jsem absolvoval velmi zají-
mavý program s názvem „International 
week“, kdy k nám na týden do školy dora-
zili studenti vysoké školy z belgického Leu-
venu. Během celého týdne jsme spolu trá-
vili veškerý čas, který jsme věnovali tvorbě 
a prezentaci určitého úkolu, který jsme na 
závěr prezentovali před českou i belgickou 
komisí složenou z vyučujících. Jelikož naše 
souhra byla výborná, měli jsme spous-
tu času společně poznávat i noční život 
v centru Českých Budějovic, což bylo ná-
ročné po všech stránkách. Díky belgickým 
přátelům jsme se naučili používat dnes již 
rozšířenou sociální sít Facebook, kterou na 
škole nikdo neznal, a oni nás k tomu při-
vedli hlavně z důvodu toho, abychom byli 
v kontaktu a společně si z našeho společ-
ného týdne posílali fotky, a vidíte, kam to 
za pár let dospělo.

V témže roce jsem prožil i díky VŠTE svou 
nejlepší dovolenou v životě, kdy jsme jeli 
na necelé 2 týdny do Itálie, kde jsme jak 
poznávali památky, tak měli svou vlastní 
pláž u moře. hlavně v té době jsem poznal 
spoustu přátel, se kterými trávíme i po 4 le- 
tech svůj volný čas a dovolené. Vlastně 
jsem vděčný, že jsem tuto dovolenou ab-
solvoval, bylo to vážně super. Škoda, že to 

Ahoj Gríšo, jak se máš? Pracuješ nebo, 
ses hlásil na navazující studium? 
  
Ahoj Lucko, kdo z nás by před pěti lety na 
naší společné letní brigádě na Červené 
Lhotě řekl, že spolu budeme dělat rozho-
vor, viď? Mám se dobře, zvláště když mám 
tu milou příležitost odpovídat v tomto roz-
hovoru pro školní rubriku, doufejme na ne 
moc záludné otázky. V současnosti pracuji 
na svůj živnostenský list jako provozovatel 
a organizátor hudebních produkcí, ale tato 
činnost je víceméně má vedlejší činnost 
a koníček, mezitím sháním a vybírám za-
městnání na hlavní pracovní poměr. 

Jaký obor jsi studoval a kde? 
 
V září jsem úspěšně ukončil magisterské 
studium na pražské Vysoké škole mezi-
národních a veřejných vztahů, která měla 
studijní pobočku v Českých Budějovicích  
v areálu VŠERS. Můj studijní obor byl ve-
řejná správa. 

Chystáš se ještě na další studium, nebo už 
máš školy, jak se lidově říká, „plné zuby“? 

Nyní to v plánu nemám, ale rád bych se  
v současnosti zaměřil na studium anglické-
ho a ruského jazyka ve svém volném čase. 
Když jsem se učil ještě nedávno na státní 
zkoušky, tak jsem toho měl plné zuby, jak 
ty říkáš. Ale po ukončení studia si často ří-
kám, jak jsem prožil krásných pět let jako 
student, proto současným studentům do-
poručuji, ať studují co nejdéle a hlavně co 

byla vlastně jediná letní dovolená, kterou 
škola pořádala.

Jak se ti líbilo na školním plese VŠTE
Líbilo se mi a moc! hlavně parádní příle-
žitost setkat se s přáteli ze školy, taktéž  
s vyučujícími. Vždycky je tento ples vý-
borně zorganizován, zvláště po stránce 
programu, tj. výborná práce moderátora, 
vstupy hlavních představitelů VŠTE a již 
třetím rokem taktéž dobrá zábava díky 
kapele Elizabeth. Za tento parádní večer 
zaslouží obrovské poděkování osoby, které 
vše zařizovaly. 

Po půlnoci si užívám ples přímo z podia 
při závěrečné diskotéce, je to krásný po-
hled, poslech, jak všichni tančí a zpívají  
a mají rádi pestrou hudební nabídku. Jsem 
vděčný, že jsem již potřetí měl tuto skvě-
lou možnost odehrát akci před zaplněným 
sálem. 

Nyní bych Tě našim čtenářům představi-
la i z jiného pohledu než jako absolventa 
VŠTE, a to jako dJ Gizzyho, který často 
hraje na školních akcích. Jak ses k takové 
práci dostal? Kde jsi začínal?

Vždycky jsem měl touhu být buď muzikan-
tem, nebo hercem, zkrátka dělat něco pro 
lidi, aby se bavili a hlavně smáli a byli šťast-
ní. Už někdy před deseti lety jsem si zahrá-
val s myšlenkou, že bych moc rád dělal DJ, 
ale bral jsem to spíše jako nesplnitelný 
sen, a proto jsem sbíral hudební CD jen 
pro sebe. Až v roce 2005 mě oslovili v Jižné 
(okr. Jindřichův hradec), kde jsem odehrál 
svou první akci při místní pouťové zábavě, 
a za dva roky jsem si koupil vlastní apara-
turu a dá se říct, že od té doby jsem začal 
dostávat jednu nabídku za druhou a jezdil 
hrát akce po vesnicích a menších měs-
tech v jindřichohradeckém a táborském 
okrese. V roce 2009 jsem prvně účinkoval  
v Českých Budějovicích při legendární 
„grilovačce“. Dá se říct, že VŠTE mi otevře-

JSEM Z „OKRUŽNÍ“

Grigorij orljanski je absolventem 
naší vysoké školy. V následujícím 
rozhovoru se dozvíte, jaký přínos 
pro něj VŠTE měla, čím se nyní za-
bývá. Také se nám představí jako dJ 
Gizzy, ktrého všichni znáte hlavně  
z „ Grilovaček“

OK
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18. 12. – to vás bude zajímat nejvíce:  
Vánoční party pořádaná SU VŠTE v klubu 
VŠTE.
22. 12. Pluhův žďár – Pizza party.

Mezitím je spousta firemních akcí a silves-
tr v jednání.

Jinak v roce 2013 se opět můžete těšit na ak-
cích VŠTE a samozřejmě v klubu K2.

Více informací o mé činnosti najdete na 
facebooku: Gizzy music agency – dj Gizzy.

la dveře nejen k bakalářskému titulu, ale 
i k akcím v Českých Budějovicích, moc si 
toho vážím. 

Hraješ i jinde než na vesnických zábavách 
a školních akcích? Myslím tím v nějakém 
klubu?

hrávám jednou za měsíc oldies ve vyhlá-
šeném klubu K2 v Českých Budějovicích, 
diskotéky např. Ševětín, Kardašova Řečice, 
Neznašov, nově taky ve Zlivi a od nového 
roku nám snad povolí opět pořádat vyhlá-
šené akce na hosíně. Mám poměrně pest-
rý program, co se týče akcí to jsou firemní 
akce, maturitní plesy, svatby, narozenino-
vé party a také dětské a sportovní akce. 

Jak často hraješ? Chtěl bys to mít jako 
hlavní zaměstnání, nebo to je spíš koní-
ček?

Za tři roky mám kolem 80 akcí, což vychází 
cca dvě akce měsíčně, k tomu ještě zastu-
puji dvě hudební skupiny a nahrávací stu-
dio, což jsem si přibral, abych se nenudil. 
Spíš to mám jako velký koníček, který chci 
neustále provozovat a poznávat nová mís-
ta, nové lidi, atd. 

Jakou nejbližší akci teď plánuješ? Ať víme, 
kam si jít dobře zatancovat.

Jestli si jít dobře zatancovat, to ať posoudí 
ostatní. Každopádně bych rád v prosinci 
pozval na tyto akce:

8. 12. Pluhův žďár – Vánoční Jarmark: 
dětská mikulášská diskotéka, zpívat bude 
Stanislav hložek.
15. 12. Tábor – Millenium: Maturitní ples.

Jak se ti líbí areál VŠTE a široká nabídka 
studijních oborů na této škole?
 
Pokaždé, když přicházím do areálu školy, 
vidím plno novinek a už skoro ani nevím, 
jak to vypadalo v roce 2007, když jsem za-
čal studovat. Podle mě je dobře, že se ško-
la otevírá i technickým oborům, a je šan-
ce, že absolventi škol svoji profesi začnou 
vykonávat na jihu Čech a ne například  
v jiném kraji. Škole fandím, ať se rozvíjí co 
nejvíce, prožil a hlavně užil jsem si zde tři 
nezapomenutelné roky.

Moc Ti děkuji za rozhovor a přeji jak hodně 
pracovních, tak i osobních úspěchů.

Teď ještě otázka na závěr: 

Co bys rád popřál čtenářům našeho časo-
pisu?

Popřál bych úspěšný závěr roku 2012  
a ještě úspěšnější rok 2013, hlavně zdraví 
a pohodu, hodně studijních a pracovních 
úspěchů, pohodový osobní život a neza-
pomínejte, že peníze nejsou všechno, nej-
větší pocit blaha si za to nekoupíš. Osob-
ně všem popřeji 18. 12. na Vánoční party 
VŠTE v klubu Street Beat, tak doražte nala-
dit se do té pravé vánoční atmosféry. Váš 
gizzy (grigorij Orljanski). 

JSEM Z „OKRUŽNÍ“


