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Úvodní slovo rektora
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zimní semestr je v plném proudu a to 
znamená, že přichází nové číslo časopi-
su NÁVŠTĚVNÍK. V něm naleznete vše 
podstatné, co se v posledních měsících 
na půdě naší školy událo.
Naše škola se vůbec poprvé zapojila do 
Noci vědců. Celostátní akce výzkum-
ných pracovišť vznikla již v roce 2005. 
Má za úkol popularizovat vědu mezi 
mladými lidmi a zároveň bořit mýty 
o tom, že vědci jsou neustále jen za-
vřeni v laboratořích a jejich výsledky 
nepřinášejí do praktického života nic 
užitečného. My jsme si pro návštěvníky 
připravili spoustu zajímavých pokusů, 
přednášek a soutěží. Pravděpodobně 
nejvíce zaujal špičkový přenosný 3D 
skener, virtuální realita a také měření 
drsnosti. Nezapomněli jsme ale ani na 
ty nejmenší. Pro děti všech věkových 
kategorií jsme měli připravenou výro-
bu mýdel, která si děti následně odnes-
ly domů jako památku na naši školu.
Velké množství prostředků jsme v po-
sledních měsících investovali do našich 
laboratoří. Mezi přístroje, které tvoří 
základ nové laboratoře materiálového 
výzkumu, patří například hmotnostní 
spektroskop, nukleární magnetická re-
zonance nebo  pyrolýzní reaktor. Všech-
ny tyto přístroje slouží k vývoji nových 
materiálů, zkoumání jejich vlastností 
a také jejich možného uplatnění v pra-
xi. Pro naši školu se jedná o zajímavou 
investici, která pomůže se zkvalitněním 
výuky a zároveň rozšíří možnosti výzku-
mu. 
Nově navíc v našich laboratořích vy-
víjíme a testujeme způsoby zlepšení 
pracovního výkonu jednotlivce pomocí 
moderních technologií. Nové metody 
mohou využít nejen naši studenti, ale 
i zástupci z řad široké veřejnosti. No-
vým přírůstkem v laboratořích VŠTE je 
totiž takzvaný EEG biofeedback, který 
pomáhá se soustředěním, pamětí, bo-
lestmi hlavy a při poruchách spánku. 
Jedná se o vědeckou metodu, která 
byla vyvinuta před více než padesáti 
lety a doposud je úspěšně rozvíjena, 
testována a aplikována. Pro svou funkč-

nost potřebuje encefalograf a počítač, 
který měří mozkové vlny jednotlivce. 
Ten díky nim ovládá jednoduchou hru, 
která se zobrazuje na monitoru počíta-
če. Právě díky zmíněné hře se naučíte 
lepšímu soustředění, protože hra jako 
taková vás motivuje k dalšímu postupu. 
EEG biofeedback si tak můžete na půdě 

naší školy vyzkoušet i vy. 
Nový školní rok zahájila i naše mateř-
ská školka. Vstoupila do něho rozšířena 
o druhou třídu. To umožnila přístavba 
stávající budovy mateřské školy. Upra-
vena byla i školní zahrada tak, aby více 
vyhovovala potřebám dětí a učitelek. 
Děti se při výuce začínají seznamovat 
pomocí vhodných metod s angličtinou 
nebo se mohou naučit hrát na hudební 
nástroje. Školka poskytuje i sportovní 

nebo třeba výtvarný kroužek. V nepo-
slední řadě jsou pro děti připraveny 
nejrůznější tematické vzdělávací pro-
gramy a divadelní představení.
Věřím, že vás toto číslo časopisu NÁ-
VŠTĚVNÍK zaujme a že čas strávený 
jeho čtením budete považovat za čas 
strávený užitečně a příjemně. Pokud 

máte nějaké náměty či připomínky 
k časopisu či činnosti VŠTE, obraťte se 
prosím na e-mailovou adresu vstecb@
vstecb.cz

S úctou
Marek Vochozka
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VŠTE se rozšiřuje za hranice areálu v Okružní ulici
Ústav podnikové strategie se v říjnu 
tohoto roku přestěhoval do areálu 
v Nemanické ulici, kde zajišťuje část vý-
uky ekonomicky zaměřených studijních 
programů. Nově opravená třípodlažní 
budova poskytuje moderní výukové 
a kancelářské prostory s novým vy-
bavením pro studenty i zaměstnance 
Ústavu podnikové strategie. K dispozici 
je parkoviště, služby recepce, pedago-
gického oddělení i Menza, která každý 
den do areálu dováží obědy z menzy 
na Okružní. Objednávání obědů fun-

guje standardně přes 
systém ISKAM, kde 
je možné zvolit mís-
to pro výdej do bu-
dovy na Nemanické. 
V areálu se nachází 9 
učeben, určených pře-
devším pro výuku se-
minářů, dvě počítačo-
vé učebny, projektová 
a přednášková míst-
nost, dále pak kance-
lářské a další prostory.

Otevřeli jsme oranžové hřiště
Dne 28. listopadu jsme za přítomnosti 
pozvaných hostů otevřeli víceúčelové 
hřiště o rozměrech 36 krát 16 metrů 
určené pro míčové sporty, hlavně volej-
bal, nohejbal, tenis, malý fotbal nebo 
streetball. V určených hodinách ho 
využijí i děti z nedaleké Mateřské ško-
ly. Hřiště je vybaveno EPDM povrchem, 
který je jedním z nejvhodnějších pro 
míčové sporty. Vedle vybavení pro jed-
notlivé sporty je jeho součástí osvětle-
ní a oplocení systémem záchytných sítí. 
Stavba hřiště vyšla na 2 miliony korun. 
Na jeho vybudování přispěla částkou 
500 tisíc korun Nadace ČEZ.

26. listopadu proběhl Den otevřených dvěří
Přednášky, diskuse, prohlídky kampusu 
a laboratoří, setkání s virtuální realitou 
i třeba s hokejovým brankářem školní-
ho týmu Black Dogs. To všechno nabídl 
v pondělí 26. listopadu Den otevřených 
dveří. Pro zájemce byly připraveny tři 
zhruba hodinové přednášky o mož-
nostech studia, na které navazovala 
prohlídka kampusu, včetně knihovny, 
menzy či studijního oddělení a cent-
rálních laboratoří. K vidění byla nejmo-
dernější 3D tiskárna a 3D skener, stejně 
jako drony, jejichž pilotáž se na škole 
rovněž učí. Zájemci prostřednictvím 
další techniky poznali, co to je ocitnout 
se ve virtuální realitě. A pro sportovně 
zaměřené návštěvníky zde byla mož-

nost vyzkoušet umění brankáře školní-
ho hokejového týmu Black Dogs, hrají-
cího Evropskou univerzitní hokejovou 

ligu. Pokud jste se k nám v listopadu 
nedostali, nezoufejte, další možnost 
budete mít 25. února 2019. 

Poprvé jsme se zapojili do Noci vědců
Mezi třemi desítkami míst, 
v nichž se 5. října v Česku 
uskutečnila Noc vědců, se 
poprvé objevila také naše 
vysoká škola. Akce vznikla 
v roce 2005 z podnětu Ev-
ropské komise, aby popu-
larizovala vědu a osobnosti 
vědců a bořila mýty o věd-
cích a vědkyních jako lidech 
zavřených jen v laboratořích. 
Proto má veřejnost možnost 
vidět nejen vědce a jejich 

zábavné pokusy, ale i slyšet jejich před-
nášky nebo se zapojit do soutěží. Ná-
vštěvníci tak měli možnost si od 17 do 
22 zkusit práci se špičkovým 3D skene-
rem nebo termovizí, poznat prostředí 
virtuální reality, seznámit se s měřením 
tvrdosti, CNC stroji nebo trhačkou ma-
teriálů a řadou pozoruhodných strojů 
a přístrojů, které běžně slouží k výuce 
studentů technických oborů a výzkum-
né práci akademických pracovníků. Pro 
nejmenší návštěvníky v roli vědců byla 
připravena výroba mýdla.

Odehrálo se další fotbalové derby Univerzita - Technika

Městské fotbalové derby vysoko-
školáků Technika – Univerzita hostil 
v pondělí 22. října už potřetí stadion 
na Střeleckém ostrově. Zápas byl brán 
jako náhrada za jarní nedohrané utkání, 

které bylo ve 20. minutě ukončeno pro 
silnou průtrž mračen, která zaplavila 
stadion. Na obou stranách byla v akci 
opět řada známých jmen z divize i kraj-
ského přeboru. V pohledném zápase 

nakonec zvítězila Jihočeská univerzita 
2:0 a po našem loňském vítězství bude 
strážit putovní pohár ona. My ještě jed-
nou gratulujeme a těšíme se na další 
ročník.
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Oslava 20 let Erasmu v České republice
Již v roce 1997 se Česká republika připojila k programu Erasmus. První studenti vyjeli na výměnné po-
byty v rámci tohoto programu v akademickém roce 1998/1999. Za tu dobu se o tento zážitek vyjet ven 
obohatilo přes 280 000 Čechů, a to za účelem studia či stáží, ať již na vysoké škole, střední škole nebo 
v rámci dobrovolnických služeb a vzdělávání dospělých. 

Minulý rok jsme si připomněli výročí 
30 let celého programu Erasmus vlaj-
kovým průvodem s našimi zahraniční-
mi studenty. Stejně tak jsme to udělali 
i v tomto semestru na počest 20 let 
Erasmu v Čechách. Cíl byl jasný: mo-
tivovat české studenty k tomu, aby se 
nebáli vyjet, protože za tu zkušenost 
to stojí. Čísla vyjíždějících studentů 
z České republiky totiž bohužel klesají, 
ačkoliv investice do programu Erasmus 
+ roste a podívat se do zahraničí může 
opravdu téměř každý, kdo o to stojí. 
My jsme v tomto zimním semestru 
přivítali cca 70 zahraničních studentů, 
kteří přijeli na jeden či dva semestry 
studovat k nám. Máme studenty z Číny, 
Jižní Koreji, Ruska, Turecka, Španělska, 
Portugalska, Itálie a Polska. A protože 
v našem městě nejsou pouze naši za-
hraniční studenti, spojili jsme se s Jiho-
českou univerzitou, aby byl náš vlajko-
vý průvod ještě pestřejší. Do průvodu 
se nám celkově zapojilo asi 120 studen-
tů, za což jsme byli moc rádi.

Všichni jsme se sešli 30.10.2018 na za-
čátku Lanovy třídy, kde jsme měli bar-
vičky na obličej a hromady vlajek. Stu-
denti si navzájem kreslili na tváře vlajky 
svých zemí, nebo zemí, ke kterým mají 
nějaký zvláštní vztah. Hodně z nich vo-
lilo vlajku České republiky, to nás velmi 
potěšilo. Naopak naši čeští studenti si 
kreslili třeba vlajky států, ve kterých 
sami Erasmus absolvovali. 
Když jsme byli patřičně připravení, vy-
šli jsme v dlouhém vlajkovém průvodu 
přes Lanovu třídu až na náměstí Pře-
mysla Otakara II. Tam jsme náměstí 
několikrát obešli dokola a udělali jsme 
hromadnou fotku. Nemohl samozřej-
mě chybět zpěv písně „Happy Birthday 
dear Erasmus“, a pak nastalo skupino-
vé focení, pobíhání s vlajkami po městě 
a výborná nálada. 
My jsme byli moc rádi, že se akce vy-
dařila, protože naši studenti z ní byli 
opravdu nadšení. Děkovali nám za 
uspořádání, že takovou věc ještě nikdy 
nezažili a nesmírně si to užívali. I ko-

lemjdoucí přihlíželi, spousta z nich se 
ptala, co je to za akci, což byl náš účel. 
Seznámit veřejnost s tím, že tu studen-
ti jsou, a co všechno za program s nimi 
děláme. 
I v příštím roce bychom rádi uspořádali 
tento průvod, na programu bude totiž 
oslava naší organizace Erasmus Stu-
dent Network, která funguje od roku 
1989 za účelem pomoci zahraničním 
studentům na domácích univerzitách 
se začleněním, pochopením kultury aj. 
Za téměř 30 let působení se rozšířila do 
40 zemí a působí v cca 570 lokálních 
sekcích. Jednou z nich je i naše sek-
ce, ESN VŠTE Budweis. Rádi přivítáme 
nové členy, kteří by se chtěli zařadit 
mezi více než 15 000 aktivních členů 
v Evropě a zažít každý semestr takový 

„český Erasmus“. Veškeré dotazy mů-
žete směřovat na email president@es-
nvste.cz, nebo na facebookovou strán-
ku ESN VŠTE Budweis. Budeme se těšit!

ESN VŠTE Budweis

Česko-bavorský projekt má motivovat 
studenty k podnikání
Motivovat studenty k samostatné podnikatelské činnosti má česko-bavorský projekt, který připravuje 
českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická spolu s bavorskou Ostbayerische Technische 
Hochschule z Regensburgu. Jeho součástí budou i online výukové kurzy v obou jazykových mutacích. 
V nich vedle pedagogů vystupují také majitelé firem. 

„Chceme, aby se propojila teorie s pra-
xí, abychom pouze něco nedeklarovali, 
ale teorii doplnili osobní zkušeností lidí, 
kteří si plní své podnikatelské sny,“ říká 
Zdeněk Caha, hlavní manažer projektu 
a ředitel Ústavu podnikové strategie 
VŠTE.
Vedle přednášek akademických pra-
covníků školy, kteří se věnují ekonomic-
kým oborům, jako je strategický man-
agement, podnikové a finanční řízení či 
marketing, se o zkušenosti dělí Václav 
Kalkuš, majitel společnosti Karamelový 
sen, Pavel Podruh, zakladatel archi-
tektonického projektu Český ostrovní 
dům, nebo Libor Matoušek ml., tvůr-
ce zpravodajského portálu Drbna.cz. 
Stejný prostor dostanou i podnikatelé 
z Bavorska. 
Projekt začal v prosinci 2016 a skončí 
v závěru příštího roku. Jeho kurzy bu-
dou formou online výuky zdarma k dis-
pozici studentům i veřejnosti na webu 
projektu Podnikatelské kompetence na 
česko-bavorském trhu práce. Ten vzni-
ká zároveň s kurzem. 
Půjde o 13 lekcí rozdělených tematicky 
tak, aby kopírovaly zakládání a průběh 
samostatné podnikatelské činnosti. 
Úvod se zaměřuje na psychologii, mo-
tivaci k podnikání, hledání příležitostí 
a tvorbu byznys plánu. Další lekce řeší 
možnosti financování, využití služeb 
start-up center a institucí působících 
v Česku a Německu. Nechybí ani oblast 
marketingu, jako je vstup na trh, pro-
pagace a podpora prodeje. Zohledněn 
je i životní cyklus firmy, kdy po úspěš-
ném rozjezdu a růstu je nezbytné rea-
govat na vývoj a udržení stability. 
Online výuka bude probíhat tak, že po 
přihlášení do výukové sekce na webu si 
student spustí jednotlivé lekce. Každá 
trvá zhruba hodinu a je rozdělena na 
přednášku a kvízové otázky, které ově-

ří pochopení tématu. Po absolvování 
a ověření znalostí zodpovězením otá-
zek, získá účastník kurzu certifikát. 
Součástí kurzu jsou i osobní příbě-
hy podnikatelů. „Hlavně jsem chtěl 
studentům vlít krev do žil, protože 
v podnikání je nejdůležitější odvaha, 
cílevědomost, zodpovědnost a jistá 
forma hráčství,” říká Libor Matoušek. 
Sám začal podnikat už na vysoké škole 
a později založil mediální projekt, který 
stále rozvíjí. Malý zájem vysokoškoláků 
o podnikání přičítá i společenskému 
klima. „Místo zvýšení podnikavosti se 
vytvářejí spíš překážky a to je demoti-
vující,“ dodal. 
Podle Václava Kalkuše je základem vše-
ho slušnost a vize. „S manželkou jsme 
se o sebe chtěli postarat, být nezávislí. 
To byla naše motivace. Co jsme si před 
pěti lety vysnili, to existuje, i když to 

nebylo snadné. Ručně vyrábět kvalitní 
tekutý karamel není jednoduché. Naší 
další devizou je přes tucet příchutí, kte-
ré jsme vymysleli a zavedli,“ dodal. 
Součástí projektu byla podrobná analý-
za potřeb trhu práce v jižních Čechách 
a bavorské Horní Falci. Jejich společ-
ným znakem je špatné dopravní spo-
jení a drahé bydlení bránící mobilitě 
pracovních sil. „Příznivější situace je 
v Horní Falci, kde lze snadněji nalézt 
práci v místě bydliště. Na jihu Čech vý-
znamně negativně ovlivňuje podnikání 
neznalost cizích jazyků,“ říká Zdeněk 
Caha. 
Projekt „Podnikatelské kompetence na 
česko-bavorském trhu práce“ je podpo-
rován ze strukturálních fondů Evropské 
unie v rámci programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobod-
ný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
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Jana Přibíková a Míša Svobodová, NCUT 
Peking, zimní semestr 2017/2018
Studijní pobyt v zahraničí? Proč ne. My jsme vyrazily na studijní pobyt do Číny. V půlce září jsme odletěly 
směr Peking na North China University of Technology studovat ekonomický program v angličtině. 

Dobrodružství začalo už na letišti, kde 
na nás měl čekat někdo z univerzity. Ni-
kdo se ovšem nedostavil, v tom množ-
ství lidí jsme se minuli. Tímto nemilým 
zjištěním začal náš pobyt tisíce kilome-
trů daleko od domova. Smůla v podobě 
špatně zapsaných předmětů či neobdr-
žení studentských karet se nás držela 
ještě týden. Pak se jakýmsi zázrakem 
vše urovnalo a kromě menších kom-
plikací na nás již žádné velké problémy 
nečekaly. Ba naopak.
Po pár týdnech školy začaly na univerzi-
tě prázdniny. Celé 2 týdny jsme strávily 
poznáváním Pekingu. Navštívily jsme 

všechny tradiční památky jako např. 
Čínskou zeď, Zakázané město, Letní 
palác nebo Náměstí klidu. Ochutnaly 
jsme pekingskou kachnu a další delika-
tesy, např. kuřecí jazyk, kravský žaludek 
či klasické smažené broučky na tyčce…
Po návratu do školy se vše začalo točit 
kolem Culture Festivalu, který se konal 
na konci října, a šlo již o pátý ročník. Na 
univerzitě se nachází velké množství 
cizinců, především z Asie a Afriky, a cí-
lem každé země bylo dobře reprezen-
tovat svou rodnou zemi. V dopoledním 
programu si každý připravil jídlo či pití 
a celý den vyvrcholil tanečním a pě-

veckým vystoupením zástupců každé 
země. My jsme Českou republiku re-
prezentovaly tradičním českým jídlem, 
ke kterému jsme podávaly zlatavý mok.
Samotné studium na škole nás velmi 
bavilo. Mezi naše studijní předměty 
patřila čínština, základy čínské eko-
nomiky, angličtina a účetnictví. Občas 
bylo největším problémem učitelům 
rozumět. Učitelé byli moc milí a vždy 
se nám snažili pomáhat. Pro úspěšné 
ukončení předmětu byla nutná splně-
ná docházka, splněné domácí úkoly, 
např. příklady na účtování, připravit si 
prezentaci o ekonomice v Česku, na-

psat esej v angličtině, anebo povídání 
na dané téma v čínštině. Dále jsme ješ-
tě musely splnit průběžné a závěrečné 
testy, které byly vždy písemnou for-
mou. Úroveň náročnosti odpovídá naší 
škole. Testy nebyly nijak složité, stačilo 
se jen několikrát v týdnu učit :-). 
Na závěr našeho pobytu byl trochu ká-
men úrazu zařizování potřebných do-
kumentů, které jsme potřebovaly ode-
vzdat na naší škole po návratu: výpis 
známek – transcript of records a potvr-
zení o absolvování studia. Do kanceláře 

jsme chodily téměř každý den a vždy 
se našel jeden problém, kvůli kterému 
nám nemohli dát všechny papíry. My 
už jsme bohužel neměly čas tam před 
odletem zajít, a proto jsme pak vše 
řešily písemně po návratu. Naštěstí 
úspěšně.
Co se týče peněz, tak jsme v pohodě 
vystačily. Pobyt a školné platila NCUT 
a od VŠTE jsme dostaly stipendium na 
letenky, víza a stravu. Velice příjemné 
bylo, když jsme zjistily, že jídlo v Číně 
není vůbec drahé. My jsme většinou 
chodily na jídlo do školní menzy, kde 
například Kung-Pao stálo 8 juanů 
(30Kč). Veřejná doprava je také velice 
levná, jízda autobusem nás se student-
skou kartou stála 1 juan a metro, podle 
trasy, průměrně 5 juanů. Zajímavé bylo, 
že autobusy v Pekingu nejezdí podle 
jízdního řádu. Mají pouze stanovené 
zastávky, ale nikdy nevíte, kdy autobus 
přijede, a to bylo v zimě trochu nepří-
jemné. Také kampus byl velice pěkný, 
bylo tam všechno, co jsme potřebovaly. 
Obchody, knihovna, posilovna, bazén, 
hřiště na fotbal, basketbal a tenis, ne-
mocnice a asi 5 restaurací. Všude po 
areálu byla wifi, někde sice nebyl moc 
signál, ale v hotelu, kde jsme bydlely, 

fungovala skvěle. A hlavně po příjezdu 
nám zařídili čínského operátora s mo-
bilními daty, takže jsme se na internet 
mohly připojit kdekoli.
Čas v Pekingu utíkal jako voda, všední 
dny ve škole střídaly víkendové výlety 
a pomalu se přiblížily Vánoce. Ty už 
v Číně nejsou takové tabu. V nákupních 
střediscích hrají americké vánoční pís-
ně a setkaly jsme se také s dvoumetro-
vým, růžovým vánočním stromečkem. 
Na navození vánoční atmosféry to spo-
lu s bruslením na ledové ploše stačilo 
a my si spolu s našimi spolužáky užili 
příjemné vánoční svátky s bramboro-
vým salátem a obalovanými krevetami.
Čas Vánoc velmi rychle vystřídalo ob-
dobí zkoušek. Ty začaly hned 25. pro-
since… Naštěstí jsou Číňané velmi 
tolerantní a všechny zkoušky se dají 
v naprosté pohodě zvládnout. Zbyl 
nám tak ještě před odletem zpátky do 
Čech čas nakoupit poslední suvenýry, 
rozloučit se nejen s kamarády, ale také 
s oblíbenými místy a vydat se zpátky 
do rodné vlasti.
I když jsme se občas samy ve velkém 
světě neubránily slzám, byly to 4 měsí-
ce plné zážitků a zkušeností, které by-
chom rozhodně přály každému.

Jana a Míša
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Českobudějovická VŠTE investovala miliony 
a otevřela laboratoř pro výzkum materiálů 
Hmotnostní spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, termogravimetrická analýza či pyrolyzní  
reaktor. To jsou nejdůležitější přístroje, které tvoří základ nové laboratoře materiálového výzkumu Vy-
soké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Vyvíjet se v ní budou nové materiály, zkou-
mat jejich vlastnosti a možné uplatnění. Školu její vybavení vyšlo na více než 10 milionů korun. 

„Jde o významnou investici, která dál 
rozšíří a zkvalitní výuku studentů a po-
sílí výzkumný potenciál našich akade-
mických pracovníků, a tedy i možnosti 
školy ještě víc se následně prosadit při 
spolupráci s firemní sférou,“ říká Voj-
těch Stehel, prorektor pro komerciona-
lizaci a vnějších vztahy.
Pro VŠTE je oblast materiálového vý-
zkumu dlouhodobě zajímavá, neboť se 
v ní mohou propojovat akreditované 
obory, jako je strojírenství, stavitelství, 
doprava a logistika a ekonomika podni-
ku. Díky tomu také vzniká multioboro-
vý výzkum, který má velmi dobré šance 
na uplatnění v praxi.
Laboratoř materiálového výzkumu 
je umístěna v komplexu Centrálních 
laboratoří VŠTE pro strojní, stavební 

i dopravní obory, což je částečně tří 
a dvoupodlažní objekt otevřený v červ-
nu 2016. Jeho výstavba a nákup nástro-
jů, technologií a dalšího vybavení vyšly 
na 100 milionů korun. Vyvíjí a zkoumají 
se v nich například mechanické vlast-
nosti materiálů, jako je jejich tvrdost, 
pevnost či drsnost. 
Špičkové zázemí škole umožňuje in-
tenzivně spolupracovat především s ji-
hočeskými firmami při aplikovaném 
výzkumu či zavádění inovačních tech-
nologií. 

„Dosavadní důvěry podniků si velmi 
ceníme. Zvláště, když s námi často řeší 
smluvní výzkum bez ohledu na dota-
ce. Ten přitom platí z vlastních zdrojů. 
A to jde o statisíce a někdy i miliony 
korun. To je zásadní obrat posledních 

let. Podílíme se tak na posilování je-
jich konkurenceschopnosti, ať již jde 
o efektivnost, produktivitu práce nebo 
konkrétní výrobky. Samozřejmě není 
výjimkou ani spolupráce za pomoci ná-
rodních grantů,“ uvedl prorektor Voj-
těch Stehel, který tuto oblast zaštiťuje. 
Laboratoře škola zatím využívala hlav-
ně pro stavebnictví a strojírenství. Je-
jich součástí jsou například i trhací 
stroje, sušárny či světelné stárnoucí 
komory, v nichž lze zkoumat vliv UV zá-
ření na materiály a povrchy. K dispozici 
jsou také robotizovaná pracoviště, 3D 
měřící soustava, 3D scaner či 3D tiskár-
ny. Nyní se jejich vybavení významně 
doplnilo, což rozšiřuje i možnosti jejich 
využití. 

Rozšířili jsme mateřskou školku
3. září 2018 zahájila Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické nový školní rok se dvěma tří-
dami. Byla dokončena přístavba stávající budovy a upravena školní zahrada. 

Vznikly dvě třídy s dostatečně velkou 
kapacitou. I ve druhé třídě bylo vytvo-
řeno dětem hezké prostředí s novými 
hračkami, moderními pomůckami i in-
teraktivní tabulí. Každodenní program 
je pestrý a zajímavý. 
Děti se seznamují s angličtinou, mohou 
se také učit hrát na flétnu. Do činnos-
tí jsou začleněny sportovní a výtvarný 
kroužek, plavání, polytechnické činnos-
ti, exkurze. 
Pro děti jsou připraveny různé kulturní 
pořady, výchovně vzdělávací programy, 
divadelní představení apod. 
Např. v říjnu se děti zúčastnily natáčení 
zábavného pořadu TV Jéčko.

Mezinárodní kreditová mobilita na VŠTE
VŠTE v červenci 2018 úspěšně zakončila dvouletý projekt Erasmus+ Mezinárodní kreditové mobility. 
Tato kompetitivní aktivita umožňuje nejlepším žadatelům z řad evropských vysokých škol uskutečňovat 
stipendijní pobyty s vybranými partnerskými univerzitami téměř po celém světě.

VŠTE se ve své strategii internacionali-
zace zaměřuje na Čínu a Rusko, velmi 
dobré zkušenosti má i s akademic-
kou výměnou s Jižní Koreou. Mobilita 
s těmito zeměmi se proto stala před-
mětem velmi úspěšné žádosti VŠTE 
o grant v rámci Mezinárodní kreditové 
mobility. VŠTE získala více než 10 milio-
nů korun a stala se tak třetím největším 
příjemcem grantu v ČR. Hodnotitelé 
projektu oceňovali především dlouho-
letou kvalitní spolupráci s partnerský-
mi univerzitami projektu, podloženou 
konkrétními činy, soulad projektu se 
strategií internacionalizace VŠTE a jas-
nou představou o přínosu projektu pro 
všechny zúčastněné strany.
Celkem bylo za projektové období rea-
lizováno 186 mobilit ve spolupráci s 12 
zahraničními univerzitami, tj. téměř 
dvojnásobný počet mobilit než garan-
toval projekt. To je jasným důkazem 
intenzity spolupráce VŠTE a projekto-
vých partnerů.

Obrovskou výhodou studijních poby-
tů realizovaných v rámci Mezinárodní 
kreditové mobility je velmi štědré sti-
pendium, které účastníkům umožňuje 
studovat v zahraničí bez vlastní finanč-
ní spoluúčasti. Vybráni tak mohli být 
nejlepší studenti bez ohledu na jejich 
socio-ekonomické zázemí. Pro přijíždě-
jící studenty nachystala VŠTE, kromě 
výuky v angličtině, bohatý doprovodný 
program včetně kulturní a jazykové pří-
pravy. 
Specifická povaha spolupráce s čínský-
mi vysokými školami, která je spjata 
s fungováním Čínského centra a s obo-
rovou specializací Čínské trhy, si vy-
žádala realizaci déletrvajících mobilit 

– čínští akademici přijížděli na dobu 
tří týdnů, v rámci nichž měli možnost 
dlouhodoběji vyučovat a působit na 
VŠTE. Některé mobility s čínskými part-
nery trvaly dokonce 60 dní.

Mgr. et Mgr. Alžběta Vokatá Troupová
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Mobility Day Erasmus+ na VŠTE – 
Studuj, stážuj zahraničí
Dne 9.10.2018 pořádal Úsek zahraničních vztahů ve spolupráci se studenty ESN VŠTE Budweis (Erasmus 
Student Network) a zahraničními studenty akci na podporu studia v zahraničí: Mobility Day Erasmus+. 
Akce probíhala ve Studentském klubu a zúčastnilo se jí 180 studentů VŠTE. Zahraniční studenti, kteří 
k nám přijeli studovat, prezentovali zajímavosti o svojí zemi, mateřské univerzitě a jako bonus si ještě 
připravili ochutnávku tradičních jídel. 

V současné době u nás studuje 67 za-
hraničních studentů ze Španělska, Itá-
lie, Portugalska, Polska, Číny, Turecka, 
Ruska a Koreje. Toto mezinárodní zá-
zemí na naší škole umožňuje českým 
studentům získat přátele z jiných zemí, 
dozvědět se více o jejich kultuře a zvy-
cích a procvičovat si komunikaci v cizím 
jazyce. 
Část Mobility Day patřila také našim 

českým studentům, kteří již mají zkuše-
nost se studiem nebo praktickou stáží 
v zahraničí. Podělili se s námi o své oba-
vy, které měli před cestou, dozvěděli 
jsme se, jak probíhalo studium a pra-
xe, jak trávili volný čas, jak si pobyt fi-
nancovali a jaký osobní přínos pro ně 
zahraniční pobyt vlastně měl. Všechny 
prezentace měly jedno společné: po-
byt v zahraničí byl nezapomenutelným 
zážitkem, dobrodružstvím a poznáním… 
Důkazem spokojenosti jsou opakované 
výjezdy našich studentů v dalších se-

mestrech. 
Láká vás podobné dobrodružství, chce-
te objevovat svět a více poznat sám 
sebe? Stačí se jen přihlásit do progra-
mu Erasmus+ nebo stipendijního pro-
gramu.
V rámci programu Erasmus+ můžete 
vyjet během studia celkem na 12 mě-
síců. Minimální délka pobytu je v pří-
padě studia 3 měsíce, v případě stáže 

2 měsíce. Dále pak můžete využít i sti-
pendijní pobyty, které jsou financovány 
naší školou, případně vládní organizací 
jednotlivých zemí.  
Z čeho mají studenti největší obavy 
před cestou na zahraniční studijní po-
byt nebo praktickou stáž?
• Jednou z obav studentů je právě ne-
dostatek finančních prostředků na stu-
dium. 
Pokud vyjedete v rámci programu Eras-
mus+ je vám ještě před vlastní cestou 
vyplaceno 100% grantu, který vám 

náleží ve výši 330-510 Eur na měsíc 
v případě studijních pobytů. V případě 
praktických stáží získáte 480-660 Eur za 
každý měsíc. 
• Studenti si nevěří, že dokáží zvlád-
nout studium v cizím jazyce. 
Tady si dovolím použít slogan naší ško-
ly: „Praxe je nejlepší učitelka“. Můžete 
si být jisti, že každodenní praxí získáte 
brzy jistotu a vaše komunikace v cizím 
jazyce se rychle zdokonalí. Většina vy-
jíždějících studentů z ostatních zemí 
má stejné obavy. Administrativní od-
dělení i vyučující akademičtí pracovníci 
na partnerských školách už mají zkuše-
nosti s novými zahraničními studenty, 
a proto vám budou pomáhat a podpo-
rovat vás.
• Někteří studenti mají strach z prodlu-
žování studia kvůli množství zkoušek. 
Předměty, které budete studovat v za-
hraničí, si můžete nechat uznat ga-
rantem předmětu na naší škole. Stačí 
společně prokonzultovat obsah před-
mětu v zahraničí, a pokud je podobný 
předmětu, který byste studovali na 
naší škole, je vám předmět garantem 
uznán ještě před vaším odjezdem. Po 
úspěšném absolvování zkoušek v za-
hraničí a předložení výpisu známek 
jsou předměty uznány i v informačním 
systému. Totéž platí i v případě praktic-
ké stáže v zahraničí. Zde postačí potvr-
zení o absolvování praxe v oboru, který 
studujete.
Od chvíle, kdy začnete uvažovat o vy-
cestování do zahraničí na studium 
nebo praxi, jsme vám na Úseku zahra-
ničních vztahů k dispozici. Pomůžeme 
vám vybrat partnerskou univerzitu 
nebo pracovní agenturu, studijní před-
měty, zajistíme prvotní komunikaci se 
zahraničními partnery a pomůžeme 
vám s dokumentací. Jsme vám k dispo-

zici i během studia a stáže. Nikdy nebu-
dete sami. 
Studiem nebo praktickou stáží můžete 
jen získat. Zdokonalíte se v cizím jazyce, 
získáte přátele z celého světa, se který-
mi se můžete navštěvovat, osamostat-
níte se a získáte znalosti a zkušenosti, 
které zúročíte při výběrovém řízení na 
vysněnou pozici, ve své práci i v osob-
ním životě. 
A jak vidí zkušenosti studentů ze stu-
dia nebo praktických stáží potenciální 
zaměstnavatelé? Zeptali jsme se Dipl. 
Wirt. Ing. Joachima Malsche, Partnera 
Formations Group Executive Search & 
Consulting GmbH: 

„Studium nebo praktická stáž v zahra-
ničí během studia na VŠ je pro čerstvé 
absolventy nespornou konkurenční vý-
hodou. Ideální je semestr nebo celý rok 
strávený studiem nebo stáží v zahrani-
čí. Samotná skutečnost, že jste doká-
zali studovat nebo pracovat v cizí zemi, 
signalizuje HR manažerům, že jste ne-

závislí, máte organizační schopnosti 
a dokážete se přizpůsobit. Není možné, 
aby každý mladý člověk absolvoval po-
byt v zahraničí. Pokud tuto možnost ale 
máte, využijte ji. Mezinárodní zkuše-
nost je pomyslným „Icing on the cake“ 
ve vašem CV. 
Význam a nutnost pobytu v zahrani-
čí závisí převážně na profesi. Zatímco 
např. pro daňového poradce nebo psy-
chologa nabízí jen omezenou přidanou 
hodnotu, pro inženýry, specialisty na 
logistiku, zaměstnance zahraničního 
obchodu nebo manažery v mezinárod-
ním marketingu je zásadní zkušeností. 
Zvažujte tedy vždy svou vlastní profesní 
cestu a související potřebu získat kon-
krétní studijní nebo pracovní zkušenos-
ti. 
Proč je mezinárodní zkušenost poten-
ciálních zaměstnanců pro zaměstnava-
tele důležitá? Uchazeči o zaměstnání 
se studijní nebo pracovní zkušeností 
v zahraničí, jsou vybaveni dobrou zna-

lostí cizího jazyka a přináší firmě také 
znalosti místní kultury a mentality. A to 
jsou ceněné předpoklady pro rozvoj 
mezikulturní spolupráce. 
Pobyt v zahraničí je vždy skvělý způsob 
jak poznat svět studia a práce z jiného 
úhlu a získat zcela nové osobní zkuše-
nosti a kompetence, které většina za-
městnavatelů dokáže ocenit.“
Pokud jste už začali o možnosti studia 
nebo praktické stáže v zahraničí ales-
poň trochu uvažovat, podívejte se na 
stránky Domu zahraniční spolupráce 
www.vyjed.cz. Najdete zde spoustu 
rad a doporučení. Inspiraci od našich 
studentů a zaměstnanců, kteří byli 
nebo právě jsou na zahraničním poby-
tu, najdete na facebooku: VŠTE – Výjez-
dy Erasmus+.  Nebo se zastavte osobně 
u nás v kanceláři C1, rádi se vám bude-
me věnovat. Těšíme se na vás.

Ing. Alena Tikalská
tikalska@mail.vstecb.cz

Otevírací doba:
Po 7:30 - 17:30
Út 7:30 - 17:30
St 7:30 - 17:30
Čt	 7:30	-	17:30
Pá 7:30 - 17:30
So  7:30 - 17:30
Ne  7:30 - 17:30

Menza VŠTE
Menza	VŠTE	připravuje	ve	všední	den	obědové	menu,	kdy	je	na	výběr	ze	čtyř	hlavních	jídel.	Výdej	obědů	je	od	11	do	14	
hodin.	Dále	je	možné	si	dopřát	denně	od	11	do	17	hod	minutkové	jídlo	s	výběrem	z	pěti	variant.	Kantýna	nabízí	nápoje,	
cukrovinky,	rychlé	občerstvení,	pečivo	apod.	Zajišťujeme	svačinové	balíčky,	pohoštění	na	oslavy	a	večírky	podle	požadavků	
zákazníka.	V	prosklené	místnosti	je	možnost	pořádání	schůzí	a	různých	setkání.	

Menza	připravuje	studené	i	teplé	snídaně	od	7.30	do	10	hodin.	
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Rozhovor se studentem Jiřím Váchalem
Do aktuálního Návštěvníka jsme pro vás vyzpovídali našeho studenta prvního ročníku magisterského 
studia Konstrukce staveb Bc. Jiřího Váchala, který se věnuje silovému trojboji a který nás reprezentoval 
na 3. ročníku světového poháru v klasickém silovém trojboji univerzit. 

Můžete nám laikům trojboj předsta-
vit? O co se vlastně jedná a co všechno 
to obnáší? 
Jedná se o sport, u kterého jde o po-
měření co nejvyšší statické síly. Laicky 
řečeno jde tedy o to zvednout co nej-
větší zátěž u jednotlivých disciplín s tím, 
že všechny disciplíny musejí splňovat 
určité podmínky dle všeobecných pra-
videl. Samotný trojboj se tedy skládá 
ze tří disciplín, vždy se začíná dřepem 
(udělat dřep s co nejvyšší vahou), ná-
sleduje benchpress (tlak na lavičce) 
a poslední je mrtvý tah. Na každou dis-
ciplínu máte tři pokusy, určíte si váhový 
základ a od toho se odvíjí to, do jaké 
vás zařadí váhové skupiny. Já mívám 

běžně kolem 100 kg, a tak musím těsně 
před závodem držet dietu, odvodňovat 
se tak, abych se dostal co nejblíže horní 
hranici váhové kategorie. Samotné vá-
žení probíhá v den soutěže (cca 2 ho-
diny před samotným závodem) a těsně 
po něm mám ještě nějaký čas na to, 
abych se dojedl a dopil kvůli doplnění 
energie. Jednoduchý příklad z praxe: 
pokud dva závodníci zvednou stejnou 
zátěž, ale jeden z nich je lehčí, vyhrává. 
Absolutní pořadí se pak hodnotí podle 
celkové nazvedané váhy.
Kdy jste s tímto sportem začal? V ko-
lika letech je ideální se mu začít věno-
vat?
Já jsem začal relativně pozdě, cvičím 

cca 9 let, nicméně své tréninky jsem 
začal specializovat na tento sport před 
čtyřmi lety. Podle mého názoru je ide-
ální začátek od 15 let výše, je to hlavně 
kvůli tomu, aby se stačila dostatečně 
vyvinout kostra a také svaly, pro které 
je tento sport velkým napětím.
Jak lze tento sport skloubit se studiem 
na vysoké škole?
Určitě je skvělé, že zde mám dosta-
tek časového prostoru na to, abych se 
mohl trojboji věnovat při studiu. Moje 
situace je o to těžší, že v Českých Budě-
jovicích žádný oddíl, který by se zabýval 
přímo trojbojem, není, takže mám kou-
če, který mi pokyny posílá elektronicky 
a jednou za čas se sejdeme osobně 

a poradíme se co a jak. Situace je ale 
těžší v celém kraji, tento sport je více 
rozšířený na severu Čech a Moravy.
Soutěžil jste na poháru univerzit, jak 

vás napadlo se přihlásit?
Viděl jsem pohár v kalendáři soutěží 
a rozhodl jsem se jako vysokoškolák 
přihlásit. Nabídl mi to i předseda naše-

ho klubu a já se přihlásil za VŠTE. 
Existuje u trojboje nějaká horní věko-
vá hranice?
Trojboj můžete dělat do hodně vysoké-
ho věku, závodníci se dělí do kategorií 
i podle věku, takže to není jako napří-
klad u fotbalu, kdy musíte se sportem 
skončit kvůli věku. Trojboji se můžete 
věnovat prakticky celý život. Vrchol 
bude mezi 30. až 40. rokem, nicméně 
závodit se sobě rovnými může díky roz-
dělení do kategorií i pak. 
Co vy a zranění?
Zatím se mi naštěstí zranění vyhýbají, 
ale je jasné, že u tohoto sportu se jim 
nevyhnete. Kdekoliv, kde se svaly pře-
těžují, tak se může nějaké zranění stát, 
je důležité se soustředit na aktivní re-
generaci (sauny, masáže apod.) Důleži-
tý je i střečink.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hod-
ně štěstí do dalších závodů.

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!  
Více na www.VSTECB.cz - Přihlášky do 30. 4. 
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Technologie nám pomáhají se neustále 
zlepšovat
Nejen našim studentům, ale také zástupcům z řad veřejnosti se na naší škole otevírá nová možnost jak 
zlepšit svůj pracovní výkon prostřednictvím moderních technologií. Nejnovějším přírůstkem do labora-
toří VŠTE je totiž takzvaný EEG biofeedback, který má pozitivní vliv na soustředění,  paměť, pomáhá  při 
stresu, bolestech hlavy, zvýšeném krevním tlaku, poruchách spánku nebo při depresích. 

Biofeedback (biologická zpětná vazba) 
je naprosto přirozený proces a najde-
me jej u všech živých organizmů. V pod-
statě jde o to, že organizmy přežívají 
díky tomu, že ze svého okolí získávají 
zpětnou vazbu na své chování, a z té se 
následně poučí. Na stejném principu 
pak funguje i náš elektronický přístroj. 
Jednoduše řešeno lze jako biofeedback 
označit zprostředkování jakékoliv in-
formace o našem fyzickém stavu . Tato 
informace přichází z vnějšku a na jejím 
základě můžeme učením upravit svůj 
fyzický a potažmo psychický stav. 
EEG biofeedback je vědeckou metodou 

využívající ke zpětné vazbě encefalo-
graf a počítač. Metoda byla vyvinuta 
před více než padesáti lety a s její po-
mocí se naučíte ovládat vaše mozkové 
vlny. Tím se změní působ, jakým zpra-
cováváte informace, zefektivní se vaše 
pracovní paměť, zvýší se koncentrace, 
nebo se zlepší způsob, jakým zvádnete 
stres. Není se čeho bát, jediné, co mu-
síte udělat, je posadit se do pohodlné-
ho křesla a soustředit se na obsah na 
obrazovce počítače. Pomocí senzorů 
připojených na určených místech na 
hlavě se do počítače dostávají infor-
mace o vašich mozkových vlnách a in-

terpretují se do podoby počítačové hry, 
kterou, laicky řečeno, vlastně ovládáte 
jen za pomoci své vlastní mysli. Pokud 
chcete ve hře postoupit dál, musí váš 
mozek vykazovat pozitivní a žádoucí 
mozkové vlny, v opačném případě pro-
hráváte. Prohrajete i v případě, kdy se 
na hru přestáváte koncentrovat, nebo 
jste rozrušeni. Díky tomuto systému 
má váš mozek pocit motivace k další-
mu postupu ve hře a vám hra pomáhá 
k tomu, abyste se dokázali na své úkoly 
(potažmo hru) lépe soustředit. Díky ve-
dení cvičitele se dostanete zpět do hry 
tak, abyste se postupně vyvarovali kri-
tických momentů (např. ztráta koncen-
trace) a nakonec zvládali situace rutině, 
bez přístroje a automaticky. Tato meto-
da je hojně vyhledávána u top mana-
žerů, studentů nebo třeba u povolání, 
u kterých je důležitá bdělost a udržení 
pozornosti. Jmenovitě jde například 
o řidiče z povolání, letecké dispečery 
a další. Biofeedback je například také 
oceňovanou součástí psychofyziologic-
ké přípravy úspěšných profesionálních 
střelců Českého reprezentačního týmu.
EEG biofeedback si můžete vyzkoušet 
i přímo v laboratořích naší školy. Se-
zení u přístroje je otevřeno nejen na-
šim studentům a zaměstnancům, ale 
také zájemcům z řad široké veřejnosti. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách naší školy.

E-mail: eegbiofeedback@mail.vstecb.cz

Rozšiřujeme spolupráci se zahraničím
V rámci vzájemné partnerské zahraniční spolupráce s evropskými zeměmi, ale i mimo prostor EU na jaře 
t. r. v měsíci dubnu vycestovala dr. R. Vaníčková z Katedry managementu, Ústavu podnikové strategie na 
III. International Week do Ekaterinburgu, Russian Federation na Ural Federal University na „Building the 
bridge between the continents“, kde prezentovala studijní program Ekonomika podniku a dílčí výsledky 
kooperace mezinárodních vzdělávacích institucí (univerzit) participujících v oblasti vědecko-tvůrčí a pe-
dagogické.  

Rozšířila potenciál zahraničních part-
nerů o nové příležitosti v kooperaci 
s oslovenými subjekty, např. Szent Ist-
ván University, Faculty of Economics 
ans Social Sciences (Istvan, Hungary); 
Belarussian State University (Minsk, 
Belarus); Gawharshad University (Ká-
bul, Afganistán) s alternativou přímé 
účasti ve společných kolektivních za-
hraničních monografiích, např. s ISMA 
University (Riga, Latvia), University 
of Social and Economic (Przeworsk, 
Poland); Association of Economics 
and Managers of the Balkan (Belgrad, 
Serbia), na kterých se členové Ústavu 

podnikové strategie společně podíleli.  
V podzimním termínu v měsíci říjnu t. 
r. se rovněž Dr. R. Vaníčková účastnila 
III. International Scientific and Practi-
cal Conference „Ural – 21st Century: 
Macro-region of Neo-Industrial and 
Innovative Development na Ural Sta-
te University of Economics, Institute 
of Economics (Ekaterinburg, Russian 
Federation) v sekci Results of indus-
trial and technological changes in the 
macroeconomic environment, kde 
vystoupila s příspěvkem na téma  Eco-
nomic value of volunteering: Potencial 
benefits of volunteers in social servi-

ces, která vzbudila ohlas u vědecké 
a odborné veřejnosti. Získala pro Ústav 
podnikové strategie možnost publiko-
vání ve vědeckém odborném časopise 
zařazeném v databázi WoS s názvem 

„The Manager“ včetně dalších příslibů 
zahraniční spolupráce profesně zamě-
řené do oblasti podnikání a manage-
mentu. Rovněž ji potěšila věnovaná od-
borná kniha „The Concept of the New 
Industrial Society: History and develo-
pment“ autora prof. Jamese Kennetha 
Galbraitha z University of Texas in Aus-
tin, kterou jí osobně věnoval, vyslovila 
se R. Vaníčková.  

• Rozhodla jsem se zkusit EEG Biofeedback na VŠTE na základě dobrých zkušenosti mé kamarádky. 
• Sezení určitě pomohla mému synovi lépe se soustředit ve škole a také celkové zlepšil prospěch. 
• Nejvíce mě překvapilo rychlé zlepšení. 
• Určitě budeme pokračovat i nadále a samozřejmě doporučuji všem svým známým. 

A. Harantová, Strakonice
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Zahraniční akce Ústavu podnikové strategie 
v roce 2018
Na Ústavu podnikové strategie se pěstují rozsáhlé zahraniční kontakty především s německými, rakous-
kými, polskými, čínskými a ruskými institucemi. Velmi intenzivní spolupráce se rozvíjí s Ostbayerische 
Technische Hochschule Regensburg v rámci programu Cíl EÚS 2014-2020 ČR - Svobodný stát Bavorsko 
a projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. 

V květnu se uskutečnil 1. ročník pře-
hlídky českých a rakouských student-
ských firem z GEU Kaplice a BHAK Fre-
istadt. Akce byla realizována během 
projektu Česko-rakouské studentské 
setkání aneb „Nastartuj svoji firmu“ 
v rámci přeshraniční spolupráce Inte-
rreg V-A Rakousko – Česká republika, 
Fondu malých projektů. Seznámit se se 
studentskými firmami přišli i studenti 
VŠTE. V rámci projektu proběhly dal-
ší doprovodné akce v podobě exkur-
ze do pivovaru Budvar, studentského 
workshopu a diskuzí. 
V rámci stejného programu realizuje 
Ústav podnikové strategie též projekt 

„Kam po studiu? Wohin nach dem Stu-
dium?“. V květnu pobývala skupina 
29 studentů VŠTE spolu s akademiky.  
Spoluřešitelé projektu z Fachhoch-
schule Oberösterreich Wels jim při-
pravili bohatý program. Seznámili se 
s kampusem, besedovali s děkanem 
a vedoucím Katedry potravinářství, 
zúčastnili se workshopu „Internet of 
Things in the Food Industry“, kde byl 
hlavním řečníkem generální ředitel 

společnosti Fischer Brot. Dále si pro-
hlédli města Wels, Linec a absolvovali 
odbornou exkurzi v Tabakfabrik Linz. 
V říjnu přijeli studenti a pedagogové 
z Welsu na oplátku navštívit VŠTE. Pro-
hlédli si náš areál, laboratoře, zúčastnili 
se workshopu na téma „Kam po studiu“ 
a prezentace dvou odborníků z praxe. 
Druhý den byli nadšeni z prohlídky pi-
vovaru Budvar.
Velmi důležitá je zahraniční činnost Ka-
tedry managementu. V dubnu navštívi-
la akademická pracovnice katedry Ural 
Federal University v rámci 3rd Inter-
national Week in Ekaterinburg, Russia 

„Building the bridge between the con-
tinents“. V říjnu se katedra zúčastnila 
III. International scientific and practical 
conference „Ural – 21st Century: Ma-
cro-region of Neo-Industrial and Inno-
vative Development“, pořádané Ural 
State University of Economics, Ekate-
rinburg, kde přednesla dr. Vaníčková 
přednášku na téma „Economic value 
of volunteering: Potencial benefits of 
volunteers in social services“. 
Katedry ústavu úspěšně navazují mno-

ho cenných zahraničních kontaktů. Jed-
nou z akcí, kde k tomu byla příležitost, 
byla mimo jiné prezentace knihy „The 
Concept of the New Industrial Society: 
History and development“ prof. Jame-
se Kennetha Galbraitha z University of 
Texas, Austin. Katedra managementu 
připravuje pobyt akademických pra-
covníků z ISMA University (Riga, Latvia) 
a společnou kolektivní monografii s čle-
ny Association of Economics and Man-
agers of the Balkan (Belgrad, Serbia).  
Rozsáhlou zahraniční spolupráci pěs-
tuje též Katedra humanitních studií. 
Členka katedry se v březnu zúčastnila 
výukového pobytu na Wyższej Szko-
le Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kde 
dlouhodobě spolupracuje s Katedrou 
managementu. V dubnu zástupkyně 
katedry koučovala pět studentů repre-
zentující VŠTE v rámci programu Eras-
mus, International Business Week na 
Hogeschool Rotterdam. V červnu se 
dr. Kmecová zúčastnila v polské Brenna 
mezinárodní konference „New Trends 
In Management and Production Engi-
neering - Regional, Cross-Border and 
Global Perspectives“, kde přednesla 
příspěvek „Personal and professional 
goals and time planning from the per-
spective of students studying Time ma-
nagement“.
Z dalších pracovníků z Katedry huma-
nitních studií jmenujme dr. Vokouna, 
který se v dubnu zúčastnil 11th Inter-
national Week. World Boundaries In-
sights, Practices and Values pořádaný 
Polytechnic Institute of Setúbal a před-
nášel na téma řízení inovací a o podni-
katelství. V čele týmu jednajícího s Uni-
versität Passau o společném projektu 
stojí doc. Stellner. Jeho tým se v letoš-
ním roce setkal již třikrát s kolegy v Ně-
mecku.

František Stellner

Projekty a granty na Ústavu podnikové strategie
Ústav podnikové strategie se zaměřuje na výzkum trhu práce, vývoje ekonomiky v Jihočeském kraji, roz-
voje malých a středních podniků, řízení lidských zdrojů, rozvoje podnikatelských kompetencí, etického 
řízení organizací a cestovního ruchu a marketingu. V letošním roce začali jeho pracovníci řešit projekt 
programu Éta „Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru” v rámci Tech-
nologické agentury České republiky.  Řešitelé vedeni doc. Vochozkou připraví například software, ma-
nuály, certifikované metodiky a tři odborné knihy. 

Velký úspěch zaznamenali pracovníci 
v dalším kole programu Éta Technolo-
gické agentury České republiky, neboť 
se jako partneři budou od roku 2019 
podílet na řešení projektů „Digitální 
transformace pro inovace obchodních 
modelů v malých a středních podnicích 
v České republice“ a „Adaptace sekto-
ru znalostně náročných služeb na pod-
mínky Společnosti 4.0“.
V příštím roce budou ukončeny tři 
projekty zaměřující se na modernizaci 
výuky. V rámci programu Cíl EÚS 2014-
2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko jde 
o projekty „Podnikatelské kompetence 
na česko-bavorském trhu práce“ a „In-

ternacionální duální studium Česká re-
publika – Bavorsko“ a v rámci programu 
Interreg V-A Rakousko – Česká republi-
ka projekt „Metodický koncept k efek-
tivní podpoře klíčových odborných 
kompetencí s využitím cizího jazyka 
(CLIL)“. Intenzivní spolupráci s rakous-
kými partnery zorganizovali pracovníci 
ústavu v rámci Fondu malých projektů 
v rámci programu Interreg V-A Rakous-
ko – Česká republika („Česko-rakouské 
studentské setkání aneb Nastartuj svoji 
firmu“ a „Kam po studiu?”). Jsou při-
pravovány podobné akce i u projektu 

„Turistické cíle segmentu studentů VŠ 
v příhraniční oblasti jižních Čech a Ra-

kouska“.
V rámci Specifického vysokoškolského 
výzkumu VŠTE je řešen ve spolupráci 
se studenty projekt „Optimalizace lo-
gistických procesů ve firmě – přechod 
na průmysl 4.0“. Ústav se zapojil též 
do Interní grantové soutěže a řeší pět 
projektů. 
V dalších letech členové ústavu plánují 
rozšíření spolupráce při získávání gran-
tů a projektů s domácími i zahraniční-
mi partnery s cílem vybudovat špičkové 
analytické pracoviště.

František Stellner 

Návštěva prorektora Univerzity Karlovy
Dne 8. listopadu 2018 se od 11:00 konala v místnosti D615 prezentace knih „Lidé a dějiny: K roli osob-
nosti v historii v multidisciplinární perspektivě“ (2017) a „Jak dál? Svět, Evropa a Česká republika v době 
´na rozhraní´: rozhovor se třinácti osobnostmi české vědy, kultury a politiky“ (2018). Knihy představil čel-
ný český historik, prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy a profe-
sor a emeritní ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.         

Prof. Kovář jednal po prezentaci o další 
spolupráci s rektorem VŠTE doc. Vo-
chozkou, vedoucím Katedry humanit-
ních studií doc. Stellnerem a ředitelem 
Ústavu podnikové strategie dr. Cahou. 
Ocenil společné akce jako připravova-
ný projekt UK a VŠTE pro Grantovou 
agenturu České republiky „Srovnání 
dosazování nových panovníků v Evro-
pě 16.-18. století“ a účast dr. Vokouna 
z Katedry humanitních studií v autor-
ském kolektivu knihy „Úvod do studia 
historie“, která vyjde v roce 2019 v na-
kladatelství Karolinum. Na vydání se 
podílejí kromě UK, VŠTE i AV ČR. Prof. 
Kovář pozval též své hostitele na předá-
ní Mezinárodní ceny Karla IV. v Karolinu 
v příštím roce.

František Stellner 
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Mobilní 3D skener pro pedagogické a výzkumné 
účely v oblasti měření pro technickou praxi
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích stále rozšiřuje svou provázanost s tech-
nickou praxí a zdokonaluje proces vzdělávání a průmyslové spolupráce založený na nejmodernějších 
trendech, tentokrát v oblasti 3D skenování. 

Na VŠTE bylo i v letních měsících živo. 
Svědčí o tom fakt, že se v rámci prázd-
nin podařilo dokončit proces nákupu 
systému mobilního 3D skeneru kombi-
novaného s dotykovým měřením pro 
pedagogické a výzkumné účely. 
Vlastní přenosný souřadnicový měřící 

stroj, měřící rameno ROMER Absolute 
Arm 7525SI, představuje technologic-
kou špičku v oblasti mobilních měřících 
systémů kombinujících výkonný, na 
různé materiály snadno adaptovatel-
ný laser snímající skenovaný objekt 
neuvěřitelnou rychlostí 750 000 bodů 
za sekundu s přesností 63 µm. Systém 
lze při jednom měření jednoduchým 
přepnutím kombinovat s dotekovými 
sondami s rozměrovou přesností ±38 
µm dle normy B89.4.22. K odměřování 
aktuální polohy slouží unikátní systém 
absolutních enkodérů umístěný v ra-
meni, což zajišťuje přesné měření bez 
dodatečného vybavení u jiných systé-
mů nutných k orientaci v prostoru. 
Součástí dodávky je kromě jedné plně 
komerční licence také sada akade-
mických licencí profesionálního mě-
řícího a vyhodnocovacího software 
PolyWorks, který umožňuje simulaci 
měření, vlastní měření a vyhodnocová-
ní naměřených dat nejen v rámci GD&T 
(geometrických rozměrů a tolerancí) 
podle standardů ASME  Y14.5 či ISO 

1101, ale také např. nástrojů SPC urče-
ných ke statistickému sledování kvality 
výroby.
V rámci plnění strategických cílů v ob-
lasti rozvoje vysoké školy se jedná o ne-
zanedbatelnou investici, která byla po-
řízena za účelem prohlubování znalosti 
v oblastech technického měření s vyu-
žitím progresivních technologií. 
VŠTE tím opět velmi efektivně reaguje 
na poptávku ze strany průmyslových 
partnerů, kteří projevují zájem se s tou-
to novinkou blíže seznámit a vyzkou-
šet si její potenciál v rámci měření na 
vlastních dílech, zařízení či výrobcích. 
V neposlední řadě je třeba mít na pa-
měti důraz na technickou praxi v rám-
ci vzdělávání studentů nejen oboru 
Strojírenství, pro které bude práce se 
systémem a především se špičkovým 
měřícím a vyhodnocovacím softwarem 
PolyWorks opravdový zážitek imple-
mentovaný přímo do výuky vybraných 
odborných předmětů.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020
Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje Vysoká škola technická a ekonomická v Čes-
kých Budějovicích v období od 23.10.2018 do 30.4.2019. Níže naleznete seznam nabízených oborů 
v prezenční nebo kombinované formě studia. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tu-
toriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro 
kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu. Každý uchazeč si může prostudovat 
podrobné podmínky k  přijímacímu řízení na našem webu www.VSTECB.cz v sekci Uchazeč. Zde jsou 
popsány jednotlivé obory včetně specializací a lze si zde prohléhnout doporučené studijní plány. Stejně 
tak zde naleznete i podmínky pro podmínečné přijetí jak do bakalářských, tak do magisterských studij-
ních programů. V případě, že na našich webových stránkách nenajdete potřebné informace, můžete se 
kdykoliv obrátit na studijní oddělení VŠTE (studijnioddeleni@mail.vstecb.cz).

Program Obor Specializace Délka studia Forma
Konstrukční a procesní inženýrství
Strojírenské technologie
Rekonstrukce staveb
Izolace staveb
Stavební management
Nákladní doprava
Osobní doprava
Marketing
Finance podniku
Obchod
Řízení lidských zdrojů
Cestovní ruch
Účetnictví

Stavitelství Pozemní stavby - 4 roky
Prezenční

Kombinovaná

Program Obor Specializace Délka studia Forma

Dopravní logistika
Výrobní logistika

Prezenční forma - navazující studium (Ing.)

Logistika Logistické technologie

Doprava
Technologie dopravy a 
přepravy

Prezenční
Kombinovaná

1,5 roku

2 roky
Prezenční

Kombinovaná

Stavitelství Konstrukce staveb -

Prezenční

Prezenční
Kombinovaná

3 roky

3 roky

Bakalářské studium (Bc.)

Strojírenství Strojírenství

Stavitelství Konstrukce staveb

3 roky

4 roky

Prezenční

Prezenční

Ekonomika Ekonomika podniku

Proběhl třetí ročník turnaje O pohár rektora
V úterý 6. listopadu proběhl v prosto-
rách areálu HOSPORT již 3. ročník fut-
salového turnaje O pohár rektora VŠTE. 
Do turnaje se letos přihlásilo rekord-
ních 9 týmů včetně hokejistů z Black 
Dogs Budweis či týmu složeného naším 
panem rektorem. K vidění bylo spous-
tu krásných akcí a výborných výkonů. 
Pohár rektora si nakonec po vítězství 
7:4 odnesl celek Budweis Bulls, za který 
nastoupili i studenti, kteří u nás studu-
jí v rámci programu Erasmus+. Všem 
zúčastněným děkujeme, gratulujeme 
vítězům a budeme se těšit na další roč-
ník.
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Měníme obsah i formu výuky na Katedře 
managementu
Ekonomika České republiky dlouhodobě vykazuje ekonomický růst a obdobně příznivé období prožívá 
i naše podniková sféra. Právě toto příznivé období je příležitost na reflexi změn, které se stále intenziv-
něji projevují v podnikovém prostředí. Posláním vysokých škol s ekonomickým zaměřením je výchova 
absolventů, kteří budou připravováni na nové podmínky pracovního trhu, ve kterých budou podnikatel-
ské subjekty ve střednědobém horizontu působit.

Jednou z problematik, na kterou bude 
kladen zvýšený akcent, je oblast pod-
nikového řízení, strategického řízení 
a rozhodování a řízení lidských zdrojů. 
Je proto přirozené, že v souladu s mě-
nícími se podmínkami v podnikovém 
prostředí je nezbytné přistoupit k pod-
statné změně obsahu i formy výuky 
u předmětů z podnikového manage-
mentu. Inovovány budou jak klasické 
předměty, jakými jsou podnikové řízení 
a personalistika, tak výuka u již existu-
jících předmětů, jako je strategický ma-
nagement a řízení lidských zdrojů. Za-
vedeny budou nové předměty v oblasti 
řízení podnikových projektů, krizového 
řízení, procesního řízení a inovačních 
podnikových procesů včetně posílení 
praktických seminářů se zvýšeným dů-
razem na případové podnikové studie.  
Jako profesně orientovaná vysoká ško-
la se musí tato profilace tolik požado-
vaná podnikovou praxí promítnout do 
každého předmětu, který Katedra ma-
nagementu již zajišťuje či v budoucnu 
bude realizovat.
Vedle obsahového zaměření se přiro-
zeně budou na katedře měnit i formy 
výuky. Zvýšena bude forma digitalizace 
samotného výukového procesu, budou 
zvýšeným podílem zajištěni zástupci 
z praxe v přímé výuce, posíleno bude 
zastoupení praktických dovedností ve 
výuce, ale i postupná realizace záměru 
na zřízení speciální laboratoře na výu-
ku předmětů z podnikového manage-
mentu. Koncepční záměry navrhované 
laboratoře budou předvedeny uchaze-
čům na Dnech otevřených dveří. Bude 
se jednat např. o vybavení pro virtuální 
realitu. Zde si budou moci studenti naší 
školy vyzkoušet využití virtuální reality 
ve firemním prostředí pro práci s lidmi, 

např. v oblasti nácviku manažerských 
dovedností, prakticky budou moci stu-
denti řešit úkoly strategického nastave-
ní společnosti za využití nástrojů NLP 
(neurolingvistické programování) apod. 
Zde je potřebné poděkovat společnosti 
BCF, s. r. o., České Budějovice, s níž KM 
zahájila spolupráci v oblasti pedagogi-
ky i tvůrčích aktivit. Tato společnost je 
pro nás velkou inspirací pro moderniza-
ci výuky na naší katedře a rádi bychom 
jí touto cestou poděkovali, zejména 
jednateli společnosti BCF, s. r. o., panu 
Leoši Kubíčkovi.
S kvalitou výuky přímo souvisí i roz-
voj a úroveň tvůrčí činnosti, která má 
v posledním období vzestupnou ten-
deci zejména co do kvality. Jako příklad 
lze uvést řešení projektu v rámci TAČR 
programu Éta „Stabilizace a rozvoj ma-
lých a středních podniků ve venkov-

ském prostoru”. Před několika dny byla 
schválena podpora dalšího projektu 
u téže agentury, a to „Digitální transfor-
mace pro inovace obchodních modelů 
v malých a středních podnicích v České 
republice“. Pracovníci katedry se podí-
lejí na řešení dalších projektů a grantů. 
Uvítat lze i rozvíjející se spolupráci se 
zahraničními výzkumnými organizace-
mi.
Součástí změn probíhajících na Kated-
ře managementu je i zkvalitnění jejího 
personálního obsazení. U dvou členů 
katedry bylo, nebo v blízké budouc-
nosti bude, zahájeno habilitační řízení, 
další dva členové se na uvedené řízení 
intenzivně připravují.

Jan Váchal
Jarmila Straková

Innovative Economic Symposium 2018
Dne 8. listopadu 2018 se v čínské metropoli Pekingu konal již čtvrtý ročník konference Innovative Eco-
nomic Symposium (IES), letos se zaměřením na téma milníků a trendů světové ekonomiky. Konference 
IES je každoročně pod záštitou prezidenta České republiky spolupořádána Ústavem znalectví a oceňo-
vání Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a čínskou univerzitou North China 
University of Technology (NCUT). Letošního ročníku se v Pekingu zúčastnilo celkem 6 osob z VŠTE, dal-
ších několik kolegů z polských univerzit a samozřejmě domácí pedagogové, vědečtí pracovníci a studen-
ti (včetně mezinárodních studentů).

Program konference nabídnul velmi za-
jímavé prezentace a vystoupení. V krás-
né kulturní hale konferenci zahájila 
svým proslovem viceprezidentka NCUT 
prof. Shen Zhili a za VŠTE dr. Rousek. 

Následovala vystoupení v plenárních 
sekcích, kdy zazněly velice zajímavé 
příspěvky na téma věrnostních progra-
mů, nových trendů v čínských společ-
nostech a průmyslu. Velkému zájmu 

se těšila prezentace prof. Mateusze 
Grzesiaka z Polska, který řeší behavi-
orální ekonomii. Po společném obědě 
následovaly speciální sekce podpoře-
né výzkumem makroekonomických 

ukazatelů zemí střední Evro-
py v ose sever-jih, umělých 
neuronových sítí v podniko-
hospodářské praxi, modelů 
výzkumu a vývoje a makroe-
konomických modelů. Násle-
dovala zajímavá prezentace 
o ekonomické nerovnosti. 
Závěrečný ceremoniál obsta-
ral vicerektor Univerzity Rze-
szow pan prof. Grzegorz Slu-
sarz a prezident NCUT prof. 
Ding Hui. Velkým přínosem 
bylo vzájemné přenesení my-
šlenek a pohledů na milníky 
a trendy světové ekonomiky 
a navázání kontaktů s úspěš-
nými čínskými a polskými vě-
deckými pracovníky.
Vydán bude sborník příspěv-
ků z konference, který ná-
sledně bude indexován v re-
nomované vědecké databázi 
Web of Science. S ohledem 
na podporu kolegů z NCUT 
měla delegace VŠTE možnost 
také poznat čínskou kultu-
ru a zvyky místních. Došlo 
tak i k neformálním setká-
ním. Konference IES byla pro 
všechny zúčastněné bezespo-
ru přínosná, ať už z pohledu 
navázání nových kontaktů, 
prohloubení spolupráce mezi 
stávajícími partnery, tak i zís-
kání nových poznatků v tom-
to oboru. Věříme, že tuto 
možnost budeme mít i při 
příštím ročníku.



Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš! 

Přihlášky do 30. 4. - více na www.VSTECB.cz


