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Úvodní slovo rektora
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
říjen nám všem přinesl nový akade-
mický rok. Spolu s ním vítáme do naší 
školní rodiny nové studenty prvních 
ročníků stejně jako vás, zkušené dru-
háky, třeťáky, studenty navazujících 
magisterských oborů i programů celo-
životního vzdělávání. Spolu s ním při-
chází také nové číslo našeho školního 
časopisu Návštěvník.
Chtěl bych se v tomto čase zaměřit na 
to, co dělá naši Vysokou školu technic-
kou a ekonomickou úspěšnou vysokou 
školou. Jste to Vy, naši studenti. Rád 
bych se zmínil o aktuálních událostech 
a o významných výzkumných aktivi-
tách našich akademických pracovníků. 
Doufám, že pro Vás bude nové číslo 
Návštěvníka v tomto smyslu přínosem.
V úvodním článku se vypravíme za na-
šimi úspěšnými absolventy, kteří se po-
tkávají v zaměstnání na Letišti Václava 
Havla. Adama Kleczatského a Moniku 
Lapákovou spojuje cílevědomost, díky 
níž se dostali k vysněné práci. Na jejich 
příběhu je vidět, jak důležité je jít si za 
svým profesním cílem. 
Společenská odpovědnost je dnes pre-
ferovaným tématem nejen ve firemní 
sféře. V Ústavu technicko-technolo-
gickém se naši akademičtí pracovníci 
zabývají mnoha výzkumnými projekty. 
Jedním z  nejdůležitějších je smyslupl-
né využití biologického odpadu ve sta-
vebnictví. Výsledkem jejich práce jsou 
užitné vzory týkající se využití uhlíku 
v lehčeném betonu a při povrchové 
úpravě interiérů, která výrazně zlepšu-
je kvalitu vnitřního ovzduší, pohlcuje 
spory plísní, pachy, karcinogenní látky 
a zlepšuje akustické a další fyzikální 
a chemické parametry interiérů.
Že je občas složité skloubit studijní 
a soukromý život, ví už snad každý 
z našich studentů a zaměstnanců. Své 
o tom ví i studentka druhého ročníku 
Anna Buštová. Ve volném čase se totiž 
věnuje svému největšímu koníčku: ko-
ním. Se svými arabskými plnokrevníky 
se pravidelně účastní vytrvalostních 
závodů i za hranicemi České republiky. 
Zkušenosti má ze závodů v Anglii, ale 
například i z Dubaje. 
Naše škola maximálně podporuje stu-
denty se zájmem o studium nebo pra-

covní stáž v zahraničí. Ti mají na výběr 
z více než 120 univerzit v rámci Evropy, 
ale i mimo ni. Studovat můžete napří-
klad ve Finsku, na portugalské Madei-
ře nebo v Číně. Úspěšně absolvované 
předměty Vám po návratu budou uzná-

ny jako předměty  Vašeho studijního 
zaměření. Zároveň v rámci programu 
Erasmus+ naše škola nabízí stipendia 
na pokrytí nákladů dle země, ve kte-
ré studium probíhá. V rámci praktické 
stáže si můžete firmu zvolit sami, nebo 
s pomocí koordinátora zahraničních 
vztahů. Stáž je Vám následně uznána 
v rámci povinného předmětu Odborná 
praxe. I v tomto případě škola nabízí fi-
nanční podporu z programu Erasmus+. 
Jaké zkušenosti mají naši studenti s tě-
mito zahraničními pobyty, se dozvíte 
od svých kolegů, kteří absolvovali stáže 
v Německu, Španělsku a Polsku.
Po loňské premiéře jsme připravili pro-
gram druhého ročníku vědecko-popu-

larizační akce Noc vědců. Letos jsme 
pro návštěvníky zdvojnásobili počet 
aktivit. Nejmenší „vědce“ opět zaujala 
výroba mýdla a naši šikovní studenti 
s ukázkou možností 3D tisku. Populár-
ní byla také zóna chemie nebo fyzikál-

ních pokusů, kde si návštěvníci mohli 
vyzkoušet fyzikální vlastnosti nenew-
tonovské kapaliny. Dovolte mi, abych 
poděkoval všem studentům a zaměst-
nancům, kteří se Noci vědců zúčastnili.    
Věřím, že Vás nové číslo časopisu Ná-
vštěvník zaujme, a doufám, že čas 
strávený jeho čtením budete pova-
žovat za smysluplný. Pokud máte 
nějaké náměty či připomínky k ob-
sahu časopisu či činnosti VŠTE, obrať-
te se prosím na e-mailovou adresu 
marketing@mail.vstecb.cz. 

S úctou
Marek Vochozka

rektor
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VŠTE akreditovala magisterský studijní program Podniková 
ekonomika
Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích v průběhu roku 
2019 akreditovala profesně zaměřený 
studijní program navazujícího magist-
erského studia Podniková ekonomika 
se specializací Ekonom výroby. V rám-
ci dané specializace si studenti osvojí 
znalosti a praktické dovednosti v oblas-
ti řízení procesů souvisejících s podni-
kovým řízením, seznámí se s klíčovými 
ekonomickými pojmy a kategoriemi 
a souvislostmi mezi nimi v kontextu 
hlavních ekonomických teorií a provoz-
ně-procesního podnikového prostředí. 
Po absolvování studijního programu 

absolventi dokáží například 
samostatně vyhledávat, tří-
dit, analyzovat a kriticky in-
terpretovat ekonomická data 
a informace potřebné pro 
řízení a rozhodování podnika-
telských subjektů, řešit tvůr-
čím způsobem ekonomické 
vztahy a vazby v rámci vnitř-
ního a vnějšího podnikového 
prostředí v interdisciplinár-
ních souvislostech, generovat 
podnikovou strategii a zajistit 
její odvětvovou specifikaci.

Aktualita z univerzitního MS v silovém 
trojboji v Estonsku
Ve dnech 21. – 27. 7. 2019 se uskuteč-
nil v Estonsku ve městě Tart Univerzitní 
světový pohár v klasickém silovém troj-
boji (powerlifting), kterého se zúčastnil 
i náš student Bc. Jiří Váchal. I přesto, 
že při tréninkové přípravě se tři týdny 
před závody zranil, do závodu nastou-
pil a v disciplíně mrtvý tah se umístil 
na 2. místě, v celkovém umístění pak 
skončil na 5. místě. Děkujeme za pří-
kladnou reprezentaci VŠTE a přejeme 
hodně sportovních a studijních úspě-
chů v dalším období.

V kampusu VŠTE vzniká odpočinková zóna. Dokončena bude 
ještě letos

Po studentském klubu a víceúčelovém 
hřišti se posluchači českobudějovické 
Vysoké školy technické a ekonomické  
dočkají i rozlehlé venkovní odpočinko-
vé zóny. Ta vzniká na ploše 2 500 metrů 
čtverečných mezi budovami D a E, kde 
nahradí nevzhlednou plochu z asfaltu 
a betonu. Vyjde na 5,5 milionů korun 
a na její vznik přispěla Nadace ČEZ. 

„Jde o součást dlouhodobého dotváře-
ní kampusu, z něhož chceme mít místo, 
kde se studenti nejen kvalitně připraví 
na svou profesi, ale budou v něm moci 

také smysluplně trávit volný čas,“ vy-
světluje rektor Marek Vochozka. 
Venkovní prostor plný zeleně proto na-
bídne i pódium pro výstavy a student-
ské akce nebo altán s ohništěm, kde 
bude možné trávit volný čas grilováním 
a setkáváním s přáteli. Jeho členění ale 
nabídne i částečně izolovaná místa pro 
relaxaci a studium. 

„Jediné, co nás limitovalo, byly přístupy 
z nedalekého parkoviště a důležité pěší 
koridory do jednotlivých budov. Pak 
to už bylo jen na nás,“ říká Iveta Svo-

bodová z ateliéru Mydvaarchitekti, kde 
projekt za spolupráce s atelierem PTM 
vznikal. S kolegou Jakubem Pubalem 
centrum usadili na dlážděné „náměs-
tíčko“ s lavičkami, kde se předpoklá-
dá největší koncentrace studentů. Do 
něho míří hlavní pěší trasy. Zbývající 
prostor člení pěší koridory na několik 
menších, většinou travnatých, sekcí. 
Aby nepůsobily fádně, uzavírá je terén-
ní val, který relaxační zónu dělí od par-
koviště. Vše doplňují lavičky, stoly nebo 
okrasné traviny a květiny. Laviček bude 
na čtyřicet, vysadí se desítka vzrostlých 
stromů a stejný počet keřů.
Podle kvestora Jaromíra Vrbky stavba, 
která začala v polovině srpna a skončí 
v závěru listopadu, probíhá podle plá-
nu. „Vyplatila se nám pečlivá příprava. 
Sice jsme už v akademickém roce, tedy 
v čase výuky, ale zhotovitel se v této 
době snaží hluk ze stavby co nejvíc re-
gulovat. Věřím, že výsledek bude stát 
za to,“ dodává kvestor. 
Na přání VŠTE bylo na trávník, přiléha-
jící k hlavní zpevněné ploše, umístě-
no dřevěné podium pro výstavy prací 
studentů a jejich aktivity. U severního 
okraje zóny, záměrně vzdálené od hlav-
ního dění, vyroste i altán pro deset 
osob s ohništěm. Přirozený odvod kou-
ře umožní dvě trojúhelníkové, vzájem-
ně se překrývající, střechy.

Sportovní celky vstoupily do svých soutěží
S tím, jak začal nový školní rok, začala 
i soutěžní utkání našim sportovním cel-
kům. Hokejisté Black Dogs Budweis se 
zapojili do nově vzniklé Univerzitní ligy 
ledního hokeje, kde je čeká 21 zápasů 
v základní části následovaných play-

-off, do kterého postupují všechny cel-

ky. Převážná část domácích zápasů se 
odehraje v Hokejovém centru Pouzar. 
Hracími dny pro domácí utkání jsou 
pondělí a středa. Do své první sezóny 
vstoupily také hráčky z nově založené-
ho basketbalového týmu Black Cats. 
V ní budou bojovat v rámci krajského 

přeboru žen oblasti jižní Čechy. Ligové 
soutěže začaly také Šachové akademii 
VŠTE, která se dlouhodobě úspěšně za-
pojuje do ligových soutěží, ale i turnajů 
nejen v rámci České republiky, a to na-
příč různými věkovými kategoriemi. 

Aktuality
Na VŠTE začal nový akademický rok. Do prvních ročníků se 
zapsalo 1150 nových posluchačů
Zhruba čtyřem tisícovkám studentů 
VŠTE začal 23. 9. 2019 nový akademic-
ký rok 2019/20. Je mezi nimi i 1150 
nováčků, kteří byli přijati do prvních 
ročníků. Jde o obdobný počet jako 
v předchozích letech. „Potvrzuje se, že 
mezi veřejnými vysokými školami, kde 
jsme nejmladší institucí, jsme si už vy-
dobyli pevné místo a prestiž. S tím, že 
jsme nezaznamenali pokles, můžeme 
být spokojení,“ říká Lukáš Polanecký, 
ředitel útvaru pro administraci studia 

na VŠTE. Novinkou je magisterský 
program Podniková ekonomika se 
specializací Ekonom výroby. Po-
stupně škola otevře další speciali-
zace. Na VŠTE se aktuálně studují 
tři magisterské obory – Podniková 
ekonomika, Logistické technolo-
gie a Konstrukce staveb – a pět 
bakalářských. Těmi jsou Strojíren-
ství, Technologie a řízení, Pozemní 
stavby, Konstrukce staveb a Eko-
nomika podniku. 
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Už během studií na VŠTE sehnali  
vysněnou práci v letecké dopravě.

Je třeba být cílevědomý, vzkazují
Studovali spolu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, potkávají se na Letišti 
Václava Havla, kde oba pracují, a aby toho nebylo málo, naráží na sebe i na dovolených v zahraničí. 
Adama Kleczatského a Moniku Lapákovou zároveň spojuje cílevědomost, snaha o rozšiřování vlastních 
hranic a oddanost práci, která je dělá šťastnými.  

„Studovali jsme obor Technologie do-
pravy a přepravy. Myslím, že můžu mlu-
vit za oba – máme na VŠTE příjemné 
vzpomínky. Osobně jsem rád, že škola 
naplnila to, co proklamovala, tedy vel-
ké zaměření na praxe. Zároveň v tomto 
nechává studentům volnost, není di-

rektivní, iniciativa studenta se setkává 
s pochopením,“ říká Adam Kleczatský.
V minulosti působil například na Úřadu 
pro civilní letectví v Praze, kde si už na 
škole domluvil praxi. Věnuje se bezpi-
lotnímu letectví. „Drony jsou perspek-
tivní obor, který byl, je a ještě nějaký 

čas bude na vzestupu. Má 
velkou budoucnost. A abych 
nezapomněl – musím na VŠTE 
vyzdvihnout pana inženýra 
Ladislava Bartušku, který se 
mimo jiné věnuje právě bez-
pilotnímu letectví. Byl skvě-
lý a vzpomínám na něj rád,“ 
zdůrazňuje Adam Kleczatský.
Ladislav Bartuška říká, že ka-
ždého vyučujícího vždy po-
těší, když se absolventi školy 
dobře uchytí v zaměstnání 
a uplatní své časem nabyté 
vědomosti a zkušenosti. Dě-
lají tak dle jeho slov dobré 
jméno nejen škole, ale i svým 
vyučujícím, kteří s nimi byli 
v častém kontaktu. „U těch-
to našich bývalých studentů 
byla znát od počátku studia 
aktivní snaha o získání znalos-
tí a vědomostí – tento přístup 
k poznání je na vysoké škole 
velice důležitý. Velká část stu-
dentů si toto naštěstí uvědo-
muje a aktivně se zapojují do 
oblastí a aktivit na škole, ke 
kterým mají osobně nejblíže; 
mnozí začnou pracovat již při 

studiích. Toto vše nás vyučující velmi 
těší.“
Monika Lapáková v Praze pracuje u le-
tecké společnosti, u které už během 
studií působila brigádně. „Přihlásila 
jsem se na pozici recepční, ale už na 
pohovoru jsem jim narovinu řekla, že 

mým snem je v letectví něco dokázat. 
Nabídli mi brigádu na ekonomickém 
úseku. Nastoupila jsem jako administ-
rativní pracovník,“ popisuje svůj příběh 
mladá žena, která tou dobou již na 
VŠTE studovala dálkově a z Plzně do 
Prahy dojížděla každý den. 
Po deseti měsících však byla přesvěd-

čená, že ekonomický úsek pro ni není 
životní cestou. Že chce ještě blíže k le-
tecké dopravě. Společnost tou dobou 
hledala zástupce vedoucího oddělení 
řízené dokumentace a sběru dat. Byla 
to vysoká meta, ale Monika se jí ne-
zalekla. „Uvědomovala jsem si, že ne-
mám šanci, ale proč to nezkusit? Přišla 

jsem na pohovor, řekla jim, že studuji 
dálkově, že zrovna finišuji bakalářskou 
práci, že nemám zkušenost s hlavním 
pracovním poměrem, ale že by mě ta 
práce skutečně naplňovala! Přijali mě. 
Je to už rok a jsem stále nadšená. Mám 
perfektní práci, kterou bych zatím ne-
měnila.“
Monika Lapáková si splnila sen, za kte-
rým si šla už od dětství. Vždycky chtěla 
dělat v letecké dopravě. Je to její vášeň, 
které propadla už ve čtyřech letech. 
Adam Kleczatský naproti tomu odma-
la zbožňuje železniční dopravu, i proto 
si vybral studium na VŠTE, ale jak sám 
říká, letecká doprava je z pracovního 
hlediska atraktivnější. A drony jsou ne-
smírně zajímavá oblast.
Mimochodem oba samozřejmě moc 
rádi cestují. Dokonce se stane, aniž by 
to dopředu plánovali, že na sebe nat-
refí i v zahraničí. Stalo se tak relativně 
nedávno, kdy si Adam na Facebooku 
všiml, že oba nezávisle na sobě tráví 
dovolenou v Paříži. Domluvili se a se-
tkali před Notre-Dame. Jejich společná 
fotka je cennou vzpomínkou, protože 
vznikla pouhé dva týdny před tím, než 
katedrálu zachvátil požár. 

zdroj: Drbna
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Při vývoji na VŠTE je společenská 
odpovědnost často důležitější než 

konvenční finanční ukazatele
Aplikací biologického odpadu ve stavebnictví se intenzivně zabývá i Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích. Nedávno ukončila dva projekty, které mohou být nemalým přínosem.  

První z projektů se věnoval využití py-
rolyzovaného bioodpadu v betonu, 
druhý projekt se zaměřil na jeho využi-
tí ve formě povrchové úpravy interiéru.

„Využití bioodpadu je nyní obecně vel-
mi důležitou oblastí výzkumu, protože 
zanedlouho bude legislativně zakázáno 
skládkování,“ říká prorektor VŠTE Voj-
těch Stehel. „I kdyby se termín zákazu 

ještě posunul, tak je třeba si uvědo-
mit, že skládky mají omezený prostor, 
u některých se dá předpokládat, že 
se brzy vyčerpají. Zkoumá se tedy, co 
s odpady dál… Jednou z oblastí, která 
je u nás stále relativně nová, je využití 
pevného výstupu v rámci pyrolýzy pro 
oblast stavebnictví. A právě na to jsme 
se zaměřili.“

Výsledkem prvního 
projektu je lehčená 
betonová směs, kte-
rou lze v porovnání 
se současnou nabíd-
kou na trhu chápat 
jako společensky pří-
větivější alternativu. 
Literatura uvádí, že 
pět až devět procent 
veškerého oxidu uh-
ličitého, který nám 
neustále přibývá, 
může být způsobe-
no výrobou betonu, 
respektive výrobou 
cementu. Předklá-
dané řešení zavede-
ný koncept obrací 

vzhůru nohama, protože pyrolyzovaný 
biologický odpad částečně nahrazuje 
cement.
Druhý projekt zaměřený na povrcho-
vou úpravu interiérů má pozitivní vliv 
na zdraví, a to především tam, kde není 
například kvalitní odvětrávání. Řeč je 
o různých autolakovnách nebo i pod-
zemních garážích.

„Úplně jednoduše – naše povrchová 
úprava, při které používáme biouhel, 
funguje jako houba, která nachytává 
různé škodliviny. Je to skutečně skvělé 
řešení, jež by bylo přínosem také pro 
obchodní domy, klidně i kanceláře, ale 
nevýhodou je, že se jedná o tmavý pro-
dukt. Doporučujeme ho tedy používat 
hlavně na stropy,“ říká prorektor VŠTE 
Vojtěch Stehel.
VŠTE hodlá ve výzkumu využití biood-
padu ve stavebnictví pokračovat i na-
dále. „Naším cílem je, aby měl výsledek 
co nejlepší uplatnění. Spolupracujeme 
se stavebními firmami i firmami zabý-
vajícími se odpadovým hospodářstvím. 
Není to ale tak přímočaré, jak se může 
zdát. Všechno je dlouhodobý proces,“ 
uzavírá prorektor VŠTE Vojtěch Stehel.

Na výrobu betonu lze využít odpadní 
biomasu, která by jinak mířila na skládku

Vyzpovídali jsme zástupce ředitele 
ÚTT pro výzkum, vývoj a tvůrčí čin-
nost.

Jaký je přínos lehčené betonové směsi 
podle technického řešení VŠTE?
Přínosem je produkt, který je společen-
sky odpovědný. Většina lidí se shodne 
na tom, že příroda kolem nás nějakým 
způsobem degraduje, ale není to kvůli 
tomu, že by se nějaká skupina lidí roz-
hodla, že ji bude úmyslně ničit. Jedná 
se o důsledek lidské lenosti a pohodlí. 
Výroba energie, doprava, stavitelství… 
To jsou záležitosti spojené s naším po-
hodlím, záležitosti, které neustále po-
třebujeme a které přírodu ničí nejvíce. 
Stavitelství je především o betonu, ať 
už mluvím o betonových blocích, tvár-
nicích nebo dneska už i o střechách. 
Na jednoho člověka na planetě připa-
dá jeden kubík betonu ročně, což je 
ohromné číslo. Dokonce se uvádí, že 
pět až devět procent veškerého oxidu 
uhličitého, který nám neustále přibývá, 
je způsobeno výrobou betonu, respek-
tive výrobou cementu. Výroba betonu, 
cementu v tak velkém měřítku činí co 
do energie jednu z nejnáročnějších su-
rovin. Naším malým pokrokem, který 
prezentujeme, je, že celou koncepci 
obracíme vzhůru nohama. Když se be-
ton dle naší metodiky vyrábí, tak do 

něj ukládáme oxid 
uhličitý, který z at-
mosféry zachytily 
rostliny fotosynté-
zou, užitím v betonu 
ho sekvestrujeme, 
což není nic jiného 
než složité slovo pro 
jeho dlouhodobé 
uložení. Na výrobu 
betonu doporučuje-
me využívat odpady 
z rostlinné a živočiš-
né hmoty, které by 
jinak mířily třeba na 
skládku. Na skládce 

se oxid uhli- čitý z odpadu uvol-
ňuje. V dlouhodobém horizontu se roz-
kladem nadbytku organické materiálu 
často skládky i bortí, čímž uniká další 
oxid uhličitý. My uhlík, který je v bio-
logických odpadech, 
upravujeme a dává-
me do betonu jakožto 
náhradu za cement. 
Jsme v naději, že po-
kud by se toho chytil 
nějaký podnikatel, 
vizionář, mohl by jed-
nou svým zákazníkům 
nabízet společensky 
přívětivější beton. 
Zní to jako revoluční 
řešení…
Na poli etiky a spo-
lečenských věd není 
evoluce vnímána tak 
ostře jako v případě technologických 
vynálezů. Etika je něco, co zajímá jen 
nepatrnou část populace…
Odpadů se produkuje stále více, ale 
skládky nejsou nafukovací… Je nějaký 
odhad, kdy tento problém přesáhne 
únosnou mez? Kdy už bude situace 
alarmující?
V okamžiku, kdy si to konečně uvědomí 
široká veřejnost. V posledních letech 
už například prakticky nefunguje tří-
dění papíru či plastů. Vyjma PET jsou 

náklady na třídění vyšší než import pa-
nenského plastu. 
Mluvili jsme o projektu lehčené beto-
nové směsi. Nyní bych se rád zastavil 
u povrchové úpravy interiéru, která by 
měla vést ke zlepšení kvality vzduchu… 
I v tomto projektu hraje roli pyrolýza, 
kdy je využívána zuhelněná biomasa. 
Jaké jsou výhody vašeho řešení?
Materiál do sebe zachytává prach, pyl 
i různé škodlivé plyny, hodí se tedy 
do autolakoven, autodílen nebo třeba 
drůbežáren. Stejně tak i do garáží. Pří-
nos je tedy především zdravotní.
Doporučujete využití zejména na stro-
py. Je to z důvodu, že je povrch tmavý?
Na stěny to skutečně nedoporučujeme, 
aby se člověk o povrch neušpinil. Pří-
nosy, především ty zdravotní, každo-
pádně výrazně převyšují diskutabilní 
vizuální nepohodlí. Naší vizí je najít od-

vážného podnikatele, jenž by dokázal 
tuto jednoduchou aplikaci nabídnout 
třeba podnikům, které provozují vi-
zuálně zajímavé společenské prostory, 
velkochov drůbeže, podzemní garáže, 
lakovnu… Dokážu si představit, že na-
příklad v podzemních garáží by nikomu 
nevadilo, že má na stropě černý povrch. 
Stejně tak ve velkochovu drůbeže tma-
vý strop nehraje roli.

Václav Votruba
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Anna Buštová: Skloubit studium a koně 
není jednoduché, ale vedení školy 

i učitelé mi vycházejí vstříc
Dvaadvacetiletá Anna Buštová studuje na Vysoké škole technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích obor Ekonomika podniku. Svůj 
volný čas pak věnuje životní vášni – koním. Nejenom že je chová, ona 
s nimi i závodí. A to na tak vysoké úrovni, že se účastní i prestižních 
vytrvalostních závodů v zahraničí. Více v rozhovoru.  

V kolika letech vás začali fascinovat 
koně? 
Už jako malá holka jsem je měla ráda. 
Když jsme jeli někam na pouť, vždycky 
jsem chtěla hlavně na poníky. Jezdit 
jsem pak začala v devíti letech… 
Sdíleli rodiče vaše nadšení? 
Taťka mě podporoval, mamka byla spí-
še proti. Vždycky říkala: „Proč nemůžeš 
vyšívat jako normální holky.“ Bohužel 
mi táta zemřel, když mi bylo čtrnáct let. 
Z dědictví jsem si pak v osmnácti koupi-
la své první koně. 
Jaké?
Shagya araby a arabské plnokrevníky. 
Shagya jsou úžasní koně. Byli vyšlech-
tění pro armádu, kdy byl požadavek ta-
kový, aby vydrželi co arabští plnokrev-
níci, ale aby byli zároveň robustnější. 
Mimochodem v té době jsem se začala 
věnovat enduranci, což je dostih na vel-
kou vzdálenost. Právě tito koně v tom 
excelují. Mají nižší tepovou frekvenci, 
jsou na to zvyklí. Historicky endurance 
spadá do arabských zemí.
A máte už i zkušenosti se závoděním 
v arabských zemích?
Byla jsem na závodech v Dubaji. 
Ohromná zkušenost. Závody jsou tam 
velmi profesionální, vážně super. Orga-

nizace, terén… Všechno skvělé, neče-
kají tam na vás terénní nástrahy jako 
u nás. Kamínky, kopce, bahno… Jede-
te jen v písku, maximálně překřížíte 
asfaltku. A abych nezapomněla, koně 
jsou tam jako členové rodiny. Dokonce 
mají své služebnictvo. 
Byla to velká soutěž?
U nás se na takových akcích setkává 
maximálně 20 koní, někdy třeba jen 
čtyři. V Anglii bylo 190 koní, ale v Du-
baji přes 500. Zjistila jsem to až na star-
tu a musím se přiznat, že jsem zbledla. 
500 koní už je opravdu hodně…
Jakou dosud nejdelší trať jste zvládla?
Nejvíc 120 kilometrů. 

Je v tomto sportu překážkou věk? Do 
kolika let se dá jezdit?
V Česku máme Veteran Cup, kterého 
se účastní i šedesátiletí jezdci. Ale je to 
samozřejmě náročné.
Náročné a nebezpečné… Vyhýbají se 
vám zranění?
Naštěstí mě zatím nepotkalo nic vážné-
ho. Vždy šlo jen o mírné potlučení. Po-
slední čtyři roky se mi nestalo, že by mě 
kůň vyklopil, padám maximálně s ním. 
Jezdíte sama za sebe, nebo za nějaký 
klub?
Sama za sebe, ale plánujeme s kama-
rádkou, se kterou jsem začínala, klub 
založit.

Proč jste se rozhodla pro studium na 
VŠTE?
Škola je blízko bydliště, takže se mohu 
zároveň starat o koně. Také mě lákalo 
zaměření na marketing…
A dá se váš koníček skloubit se studi-
em a později s prací?
Mám to jednodušší v tom, že mám ko-
lem sebe lidi, kteří mě podporují a po-
máhají mi. Máme opravdu skvělý tým. 
Všechno řešíme spolu… Mám štěstí, že 

je mám. Sama bych to nezvládla. Vel-
kou oporou je mi přítel, který je země-
dělec a myslivec, takže má ke zvířatům 
také velmi pozitivní vztah. Dokonce 
máme doma na zahradě i srnku. Ale 
pravdou je, že hlavně první semestr byl 
těžký. Věřím však tomu, že když člověk 
opravdu chce, vždycky to jde nějak vy-
myslet.
Máte individuální studijní plán?
Zažádala jsem si o něj hned při prvním 

semestru a škola mi vyšla vstříc. Na-
štěstí se tak stalo i nyní. Lidé jsou tady 
opravdu ochotní, i učitelé dokážou člo-
věka podpořit.
Čím se jednou chcete živit?
Často nad tím přemýšlím. Už jen tím, 
že musím mít individuální plán, je jas-
né, že bych nemohla mít klasickou prá-
ci, kdy bych do ní chodila každý den. 
Potřebuju prostor na tréninky, občas 
volné pátky… Je to složité. Myslím ale, 
že marketing je tak všeobecný, že by to 
mohlo fungovat. Někdo může říct, že 
by mě mohli živit koně, ale to není můj 
cíl. Chci, aby mi to zůstalo jako hobby.
Řešila už jste praxi? Nešla by spojit 
s vaší zálibou?
Řešila jsem praxi v zahraničí, bylo by 
krásné skloubit zahraniční praxi se 
závoděním, šlo by to třeba ve Francii 
nebo Austrálii, ale je to komplikované, 
navíc nevím, jak bych řešila své koně. 
Ale jak jsem říkala, všechno je možné. 
Uvidíme.
Rožmitál na Šumavě, kde nyní žijete, 
je bezesporu pěkná obec. Plánujete 
v ní zůstat?
Asi ano. Je to tam vážně hezké. Zároveň 
jsou tam pěkné terény na vyjížďky. De-
set kilometrů do kopce vydá jako dva-
cet kilometrů na rovině. Bydlela jsem 
už na několika místech, ale tady bych 
zůstat chtěla.

Václav Votruba

Foto: Jaroslav Pojsl

Foto: Jaroslav Pojsl

                                                                                                  Foto: Miroslava Vidová    
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Další rok na vysoké škole před tebou. Stále stejný 
scénář… přednášky, semináře, po škole práce.  

O víkendech pařby s kamarády, přednášky od rodičů… 

A co když to může být i jinak?
Pojeďte studovat nebo pracovat do zahraničí!

VŠTE podporuje studenty se zájmem o studium nebo stáž v zahraničí. Stačí si vybrat destinaci, univerzitu 
a studijní obor,  firmu v případě stáží a termín pobytu. Pak se jen rozhodnout a přihlásit se. Zjistíte, že je 
to mnohem jednodušší, než si myslíte. Využijte čas, který máte na vysoké škole před sebou, a investujte 
do své budoucnosti.  

Co vám pobyt v zahraničí přinese?
• Zlepšíte se v cizím jazyce.
• Najdete si přátele z celého světa, 

můžete se kdykoli v budoucnu na-
vštěvovat.

• Budete cestovat a poznávat kulturu 
jiných zemí.

• Navážete spolupráci s lidmi z byzny-
su, uděláte si kontakty na odborníky 
ve svém oboru.

• Získáte znalosti a zkušenosti, kte-
ré vám pomohou v osobním životě 
a také zvýší vaše šance najít si po 
škole práci svých snů.

• Poznáte sami sebe. Zjistíte, že jste 
schopni zvládnout víc, než jste si 
o sobě mysleli.

Jak vám pomůže naše škola?

Průvodce procesem příprav studenta 
na pobyt v zahraničí, během pobytu 
a po návratu je koordinátor zahranič-
ních vztahů VŠTE. S ním student kon-
zultuje vše, co jej k možnostem výjezdu 
zajímá. Koordinátor pomůže připravit 
životopis a motivační dopis, osloví 
partnerské univerzity, najde pracovní 
agentury nebo přímo firmy a propojí 
je se studentem. Zajistí dokumentaci 
před odjezdem a po návratu, výplatu 
finanční podpory, omluví docházku 
a je se studentem v kontaktu po ce-
lou dobu pobytu v zahraničí na emailu, 
messengeru, wechatu, telefonicky….
Vedle asistence koordinátora naše ško-
la na základě žádosti studenta prodlou-
ží jeho zkouškové období. Po návratu 

ze zahraničí uzná předměty, které stu-
dent úspěšně absolvuje na partnerské 
univerzitě, včetně angličtiny / jiného 
cizího jazyka, ve kterém výuka nebo 
stáž probíhala. V případě praktické stá-
že v zahraničí je tento pobyt uznán jako 
úspěšné absolvování povinného se-
mestrálního předmětu Odborná praxe.
Naše škola financuje pobyty studentů 
v zahraničí prostřednictvím programu 
Erasmus+ nebo z vlastních zdrojů for-
mou stipendií. Finanční podpora, kte-
rou získáte, by měla z větší části pokrýt 
náklady spojené s pobytem. Finanční 
podpora do zemí mimo EU se odvíjí od 
podmínek v bilaterálních smlouvách 
s našimi partnerskými univerzitami. 
Většinou naši studenti nemusí hradit 
náklady na ubytování ani poplatky za 
studijní program. Finanční prostředky 
jsou studentovi vždy ve výši 100 % pře-
vedeny na účet ještě před odjezdem do 
zahraničí. 
Ubytování je studentům nabídnuto na 
pokojích studentských kolejí partner-
ské univerzity. V případě stáží je možné 
zajistit si ubytování např. v ověřených 
hostitelských rodinách nebo v pronaja-
tých bytech. 
A na závěr jedna drobnost k výběro-
vým řízením, která probíhají celoročně. 
Pokud máte uspokojivé studijní výsled-
ky z předchozích semestrů a znalost 
cizího jazyka na komunikativní úrovni 
(úroveň A2 dle CEFRu), můžete pomalu 
začít balit. 

Studium
• Vybírat můžete z více než 120 univerzit v rámci Evropy i mimo EU (můžete studovat např. ve Finsku, na Madeiře, 

v Číně…).
• Na partnerské škole si vyberete obor a předměty, které jsou nevíce podobné Vašemu studijnímu zaměření.
• Úspěšně absolvované předměty v zahraničí vám po návratu uznáme za předměty ze studijního programu u nás.
• Můžete vycestovat na dobu od 3 do 12 měsíců za každý studijní cyklus (Bc. nebo NMgr.) Jste-li studentem bakalář-

ského studia, můžete studovat v zahraničí až po dobu 1 roku. Pokud se po úspěšném zakončení studia rozhodnete 
pokračovat v navazujícím magisterském studiu, máte možnost vycestovat na dalších 12 měsíců. 

• Přihlášky nutno podat 2-3 měsíce před zahájením semestru.
• Máte nárok na finanční podporu z programu Erasmus+ ve výši 330 – 510 EUR / měsíc, příp. vybraní studenti získají 

stipendium VŠTE.
• Finance obdržíte předem na účet ve 100% výši.

Praktická stáž
Praktickou stáž si studenti vybírají v oboru podle svého profesního zaměření, kterému se chtějí i po ukončení studia 
věnovat. Každý student má ve firmě přiděleného mentora, který jej s firmou seznámí a podporuje ho, po celou dobu 
stáže. Ještě před odjezdem na stáž se student s mentorem dohodne na činnostech, které bude vykonávat a stanoví si 
znalosti a dovednosti, které chce během stáže rozvíjet.  Na závěr student získá písemný pracovní posudek (referenci), 
kde mentor zhodnotí kvalitu plnění zadaných úkolů, iniciativu a celkový přístup k pracovním povinnostem. Tato písem-
ná zpětná vazba je pro personalisty ve firmách poměrně zásadní a může rozhodnout o vašem přijetí do vybraného 
zaměstnání. 
• Firmu si můžete vybrat sami nebo s pomocí koordinátora zahraničních vztahů (výběr firem např. v Německu, v Belgii, 

na Maltě…).
• Zahraniční praktickou stáž je možné uznat v rámci povinného semestrálního předmětu Odborná praxe.
• Můžete vycestovat na dobu od 2 do 12 měsíců za každý studijní cyklus (Bc. nebo NMgr.) Jste-li studentem bakalář-

ského studia, můžete studovat v zahraničí až po dobu 1 roku. Pokud se po úspěšném zakončení studia rozhodnete 
pokračovat v navazujícím magisterském studiu, máte možnost vycestovat na dalších 12 měsíců. 

• Vycházíme studentům maximálně vstříc a termíny výjezdů na stáže jsou velmi flexibilní v rámci celého roku. Můžete 
vycestovat do týdne od podpisu dokumentů.

• Máte nárok na finanční podporu z programu Erasmus+ ve výši  480 – 660 EUR / měsíc, příp. vybraní studenti získají 
stipendium VŠTE.

• Finance obdržíte předem na účet ve 100% výši.
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Jaké jsou zkušenosti našich studentů 
s pobyty v zahraničí?

Aneta Záhorková – studijní pobyt a praktická stáž, Německo
Během bakalářského studia na VŠTE jsem využila možnosti studia na zahraniční part-

nerské škole v Německu a v současné době, kdy jsem studentkou navazujícího magi-
sterského studia, i pracovní stáže. Díky studijnímu pobytu jsem se naučila němčinu 
na takové úrovni, abych nyní mohla plnohodnotně pracovat v Německu na pozici 
nákupního referenta. Našla jsem si tu nové přátele a získala spoustu studijních 
i profesních zkušeností. Než jsem odjížděla, měla jsem certifikát z němčiny v úrov-
ni B1, nyní jsem na úrovni C1. Jsem spokojená, ale stále je co zlepšovat. 
Firmu, ve které jsem nyní zaměstnána, jsem si našla v Německu v městských novi-

nách. Odepsala jsem na spoustu inzerátů a nakonec to vyšlo. Měla jsem výhodu, že 
umím i česky, protože firma má pobočku v Plzni, a od té doby, co ve firmě pracuji, se 

komunikace s českou pobočkou hodně zlepšila :) Majitel firmy mi nabídl dlouhodobou 
spolupráci, mám tedy v Německu zajištěné místo i po absolvování studia.

Zajištění výjezdu přes Erasmus+ bylo s VŠTE naprosto bezproblémové a rychlé. Z vlastní zkuše-
nosti vám mohu studium i stáž v zahraničí jen doporučit!

Adam Čapek – studijní pobyt, Polsko
Zimní semestr 2018/2019 jsem absolvoval v rámci programu Erasmus+ na partnerské 

univerzitě v polské Lodži na University of Lodz. Rozhodl jsem se tak především proto, 
abych rozvinul své znalosti anglického jazyka v odborném prostředí a poznal nové 
lidi. Vše jsem pečlivě plánoval dopředu, což vedlo ke skutečně plynulé realizaci, 
včetně volby předmětů na základě konzultace s vyučujícimi. Měl jsem tak mno-
ho času na řešení dalších záležitostí, včetně ubytování pro sebe a svou přítelkyni, 
která jela na studijní pobyt se mnou. Byla to naše první zkušenost se společným 
bydlením a dopadla dobře, stejně jako zkušenost s Erasmem+ :-)

Zaměřil jsem se především na marketing a finance podniku. Učitelé trpělivě pře-
konávali jazykové nedostatky studentů a učinili z hodin diskuzní kroužky propojené 

s prací v týmech :-)  Byť jsem si předmětů na jeden semestr zapsal mnoho, neměl jsem 
problém s jejich úspěšným ukončením. Uznání předmětů na naší škole po mém návratu 

proběhlo opět bez komplikací. Proto mohu upřímně prohlásit, že až na drobnosti je výjezd za 
studii do zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ nenáročný, zato extrémně přínosný.

Další zkušenosti našich studentů najdete na webových stránkách VŠTE i na Facebooku:
http://www.vstecb.cz/zkusenosti-nasich-studentu/
fcb: VŠTE – Výjezdy Erasmus+

Jste rozhodnuti nebo ještě váháte? Navštivte koordinátora zahraničních vztahů VŠTE, se kterým můžete své představy o po-
bytu v zahraničí konzultovat. Pomůže vám rozptýlit obavy a spojí vás se studenty, kteří již mají se studijními výjezdy do 
zahraničí zkušenosti. 
Těšíme se na vás!

Ing. Alena Tikalská
Koordinátor zahraničních vztahů VŠTE

Jitka Důrová – studijní pobyt a praktická stáž, Španělsko
Po mém prvním pobytu na partnerské univerzitě na Madeiře, jsem začala přemýšlet 

nad dalším studiem v zahraničí a dodnes si pamatuji, že Španělsko jsem okamžitě 
zavrhla. Nedokázala jsem si představit, že bych výuku ve španělském jazyce moh-

la zvládnout.  Potkala jsem jednu studentku, která studovala semestr v Granadě 
a před odjezdem si neuměla ve španělštině objednat ani kafe. Teď mluví plynule 
španělsky. To bylo pro mě obrovským impulzem. Nic není nemožné a kde se lépe 
naučíte španělsky než ve Španělsku? 
Před odjezdem jsem se snažila naučit základy španělštiny a v Granadě jsem se 

prostě rozmluvila sama. Španělsko vás mluvit donutí, protože moc lidí tam anglic-
ky nerozumí. Moje hostitelka uměla jen španělsky. První den po příjezdu mi začala 

vysvětlovat něco s plynovou bombou a já jsem rozuměla jen pár slov. Tohle jsou přes-
ně ty momenty, kdy se snažíte všemi možnými prostředky dorozumět, protože přece ani 

jedna z vás nechce, aby vám plynová bomba bouchla pod střechou. 
V Granadě také není nouze potkat spoustu lidí z Latinské Ameriky, kdy většina mluví jen španělsky.  Našla jsem si mezi nimi 
spoustu přátel a ve volném čase jsme cestovali. Španělsko si mě získalo a tak jsem vyrazila na letní stáž v Andalusii do měs-
tečka Nerja, kde jsem pracovala na recepci v jednom hotelu. 
Jestli se chcete dobře naučit cizí jazyk, s chutí do toho! Studium nebo stáž v zahraničí vám v tom zaručeně pomůže! Jak říkám, 
nic není nemožné. Adios.
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Studenti VŠTE zabodovali  
v manažerské soutěži! 

Dvojice studentů z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zúčastnila soutěže 
„JA Manažerem nanečisto 2019“, ve které se umístila na druhém místě. Milan Talíř a Tomáš Daněk jsou 
studenti, kteří oba studují již ve třetím ročníku bakalářského studia, obor strojírenství.  

O to větší úspěch je, že právě studen-
ti tohoto zaměření prokázali znalosti 
z oblasti mikro a makroekonomie, kte-
ré museli správně aplikovat v rámci 
této soutěže, jíž se zúčastnilo 43 dvoj-
členných týmů z vysokých škol z celé 
České republiky a Slovenska.
Soutěž spočívala v tom, že každý soutě-
žící tým měl svůj vlastní virtuální pod-
nik, se kterým absolvoval celou soutěž 
v rámci jednoho společného tržního 
prostředí, ve kterém si tyto podniky na-
vzájem konkurovaly. Jednalo se celkem 

o tři soutěžní kola, kdy každé z kol mělo 
6 až 7 kvartálů. První dvě soutěžní kola 
byla kvalifikační a byla koncipována do 
8 týdnů, přičemž v každém z těchto 
týdnů studenti odevzdávali dvě stra-
tegická rozhodnutí vlastního virtuální-
ho podniku. Každé takové rozhodnutí 
spočívalo v určení strategických prio-
rit, které vycházelo ze správné inter-
pretace, analýzy a identifikace mikro 
a makroekonomických faktorů a jejich 
vzájemných dopadů na podnik. 
V obouch kvalifikačních kolech se vždy 
umístili na prvním místě, čímž si zajistili 
postup do finále, konaném v Praze, od-
kud si přivezli druhé místo.
Oba studenti vnímají svou účast v sou-
těži jako skvělou zkušenost. Milan Talíř 
je student, který spolupracuje s Kated-
rou managementu, kde působí jako po-
mocná vědecká síla. Zároveň spolupra-
cuje v rámci své praxe s firmou Vykres, 
s. r. o., kde pracuje jako strojní inženýr. 

Milan Talíř říká: „Byla to skvělá příleži-
tost, jak zužitkovat a zároveň se i přiučit 
některým zákonitostem a rozhodnutím, 
kterým jsou manažeři každodenně vy-
stavováni. Myslím, že spousta studen-
tů, především z odborných specializací, 
mnohdy nechápe důležitost a možnost 
využití příležitostí, které se jim nabízí 
v rámci studia ekonomických předmě-
tů. Přitom je to škoda, neboť se stává 
poměrně často, že lidé se buďto roz-
hodnou podnikat anebo se ve své práci 
dostanou na manažerské místo, kde by 
znalosti získané na škole jistě využili.“

„Závěrem patří poděkování celému 
vedení VŠTE, dále vedení Ústavu pod-
nikové strategie a rád bych poděkoval 
paní doc. Strakové a panu prof. Vácha-
lovi za jejich pomoc a podporu během 
celé této soutěže i za samotnou mož-
nost pracovat pod jejich vedením jako 
pomocná vědecká síla na Katedře ma-
nagementu.“

K zamyšlení...  
Váženému čtenáři se asi bude zdát, že 

jsem si spletla periodikum, do něhož 
příspěvek posílám. O omyl však nejde, 

neboť problém, o kterém chci psát, 
je závažný a dotýká se všech. Řada 
lidí jej dosud neregistruje, neboť 
voda z kohoutku jim teče a bazén 

na zahradě si bez problémů mohou 
napustit. Skuteční odborníci a lidé, kteří 

jsou úzce spjati s přírodou, však již dávno 
bijí na poplach. Já jako pedagožka jsem v každodenním kontaktu 
s mladými lidmi a uvědomila jsem si, že mám velikou moc působit 
na jejich myšlení a formovat názory.  

V posledních letech sužuje naši krás-
nou vlast velké sucho. Je to z velké 
míry důsledek činnosti lidí, předcho-
zích generací, bohužel i generace mojí. 
V 19. století v důsledku množství 
poznatků a objevů ve vědě a tech-
nice došlo lidstvo k názoru, že může 
ovládnout přírodu, přestalo respekto-
vat přírodní zákonitosti a zcela bezo-
hledně začalo drancovat planetu. Ten-
to přístup přetrvává do dnešní doby, 
většina lidí zůstala svým myšlením ve 
starých časech a domnívá se, že lidé 
jsou pány přírody a mohou si vše do-
volit. Hlavní mantrou se staly peníze. 
Ti, kdož upozorňují na nutnost ochra-
ňovat přírodu, respektovat ji v její ce-
listvosti, jsou považováni v lepším pří-
padě za podivíny, v horším případě za 
ekoteroristy, kteří brání rozvoji. Naši 
dávní předci bez všech výdobytků, 
které my máme, žili spokojeně a pří-
rodu se všemi jejími složkami brali 
jako samozřejmost. My bychom však 
nejraději viděli přírodu pouze v zoo či 
v botanické zahradě. 
Důsledky našeho konání se však již za-
čínají projevovat. V současnosti panu-
jící sucho se svádí na zemědělce. Ano, 
dnešní průmyslové zemědělství je po-
jato špatně. Není to však jediná příčina 
tohoto problému. Vždy, když v televizi 
vidím politiky, kteří s jásotem otevírají 
další kilometr silnice či dálnice, novou 
průmyslovou zónu, propadám bezna-
ději. Představuji si další hektary zni-

čených a navždy ztracených luk, která 
zadržela velké množství vody, která 
nám nyní zoufale chybí. Zabetonova-
ná plocha žádnou vodu nezadrží, voda 
odsud odteče do řek a moří a nám 
zbyde jen suchá zem, neplodná a ne-
příjemná pro život. České země byly 
v dobách Rakousko-Uherska jeho nej-
průmyslovější částí. Z těchto dob zde 
zbyla mimořádně hustá železniční síť. 
Proč se mnohé tratě ruší a místo nich 
se staví silnice? Většinu zboží je mož-
no po železnici přepravovat a doprava 
osob v moderních vlacích je pohodlná. 
Proč se staré areály nepoužívaných 
továren nechávají rozpadat a nové 
průmyslové zóny se budují na polích 
a loukách? Pro investory je to levné, 
ale neskutečně drahé pro společnost. 
Chtěla bych proto apelovat na čtená-
ře, mladé lidi. Vy za chvíli převezmete 
otěže vlády v této zemi, budete rozho-
dovat o budoucnosti své a svých dětí. 
Při svých rozhodováních myslete v ho-
rizontu ne jednoho či pěti let, ale na to, 
že zde budou žít i Vaše děti a Vaši vnu-
ci a také budou chtít, aby země, v níž 
žijí, byla příjemná pro život. Právem 
kritizujeme Brazílii, která ničí svůj pra-
les, životně důležitý pro celou planetu, 
ale sami se zatím chováme stejně so-
becky a bezohledně. Změňte to, pro-
sím Vás o to. Čím později s nápravou 
začneme, tím více to bude bolet.

Kristina Kabourková

Usilujeme o těsnější propojení s podnikovou praxí  
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je svou profilací profesně orientovaná 
vysoká škola, proto je tímto směrem koncipována jak výuka studentů, tak i tvůrčí aktivity příslušných 
kateder. 

Jednou z kateder, která usiluje o co nej-
těsnější propojení s podnikovou pra-
xí, je i Katedra managementu Ústavu 
podnikové strategie. Ke dvěma již řeše-
ným projektům v rámci TAČR by mohl 
být od letošního podzimu řešen třetí 
projekt „Optimalizace řízení zakázkové 
kusové výroby v reálném čase využitím 
IoT a digitálních technologií“, který byl 
podán v rámci veřejné soutěže Progra-

mu TREND TAČR. Na řešení se podílí 
VUSTE-APIS, s. r. o., který je hlavním 
řešitelem, dále VŠTE v ČB a STS Pracha-
tice, a. s., přičemž řešení bude probíhat 
v reálném podnikovém prostředí. 
Cílem projektu je pilotní aplikace uni-
kátního, opakovaně aplikovatelného 
systému optimalizace technologie říze-
ní zakázkové kusové výroby v reálném 
čase s využitím umělé inteligence pro 

následná rozhodování v řízení výroby 
s využitím ICT. Předpokládá se rovněž 
vytvoření nového Procesního mode-
lu, z něhož vyplyne ucelený soubor 
opatření ke zvýšení efektivnosti řízení 
podniku i žádoucí opatření ke zvýšení 
konkurenceschopnosti včetně sle-
dování a hodnocení materiálových 
a hodnotových toků v podniku. Vedle 
pracovníků katedry se předpokládá 
do řešení zapojit studenty, přede-
vším PVS katedry.  

Jaký názor má na podaný projekt 
a jak hodnotí spolupráci s VŠTE 
v Českých Budějovicích předseda 
dozorčí rady STS Prachatice, a. s., Ing. 
Bohumil Čáslavský?

„Osobně se domnívám, že moderní 
podnik, v našem případě se strojíren-
skou výrobou, který si chce dlouho-
době zachovat konkurenceschopnost 
a ziskovost své podnikatelské činnos-
ti, se dnes neobejde bez spolupráce 
s výzkumnou základnou. Proto jsme 
uvítali možnost spolupráce s VŠTE 
v ČB. V naší firmě vykonávalo něko-
lik studentů semestrální praxi a jejich 
působení hodnotili naši zaměstnanci 
velice příznivě. Potřebovali bychom 
více absolventů, strojařů, ale to se 
týká asi všech obdobně změřených 
podniků v našem kraji. V současné 
době u nás pracuje jeden student 
VŠTE, proto bych rád poděkoval panu 
rektoru Vochozkovi a prorektoru Ste-
helovi za jejich vstřícnost při řešení 
skloubení jeho studijních povinností 
s pracovní činností v našem podniku. 
Dále též dlouhodobě spolupracuje-
me s profesorem Váchalem a doc. 
Strakovou na úseku podnikového 
a procesního řízení. Myslím, že vzá-
jemná setkání obohacují obě strany 
a jsou ukázkou toho, jak by se měla 
rozvíjet spolupráce vysoké školy 
s podnikovou sférou. Naše opakova-
né diskuse vyústily v podání společ-
ného projektu zaměřeného, mimo 
jiné, na analýzu podnikového hodno-
tového řetězce a na sledování a hod-
nocení pracovních, materiálových 
a finančních toků, což je perspektivní 
a potřebná problematika pro fungu-
jící podnik.“
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Na VŠTE žádný hendikep není překážkou
Na naší škole žádný hendikep není překážkou. Nabízíme bezbariérové prostory a individuální přístup. 
Snažíme se usnadňovat integraci studentů do akademického prostředí, ať už se jedná o studenty se 
zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, stejně jako o ty se specifickými poruchami učení 
jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, nebo narušenými komunikačními schopnostmi, psychickými 
poruchami či chronickými somatickými onemocněními.  

Studenti využívající služeb Informač-
ně poradenské centra (dále jen „IPC“) 
vykazují různé druhy postižení, a proto 
každý potřebuje individuální přístup, 
který mu pomůže zvládnout možné 
komplikace během celého studia. Naše 
služby nespočívají jen v materiální pod-
poře, kdy studentům s poruchou zraku 
poskytujeme notebooky se specifický-
mi programy, ale také můžeme zajistit 
větší časový prostor na vypracování 
závěrečných testů nebo odevzdání se-
minárních prací. Navíc vždy přihlížíme 
k povaze jejich postižení. Pomáháme 
jim se sestavováním individuálního stu-
dijního plánu a s řadou dalších potřeb, 

které při studiu na vysoké škole mohou 
vzniknout. 
Již při založení přihlášky ke studiu má 
student možnost uvést své zdravot-
ní znevýhodnění, pokud tak neučiní, 
může na začátku semestru kontaktovat 
pracovníka IPC, který mu pomůže se 
založením přihlášky do tohoto centra 
a seznámí ho s jeho chodem.
Naše centrum pravidelně každý rok 
pořádá „Den v modrém“, který připa-
dá na 2. dubna. Jedná se o akci, která 
probíhá po celém světě. Proč právě 
modrá barva?  Modrá je symbolem ko-
munikace – jedné ze tří oblastí, které 
jsou pro osoby s poruchou autistického 

spektra problematické a pro vzájemné 
porozumění zcela zásadní. Zaměstnan-
ci i studenti naší školy  si v tento den 
obléknout modré triko. Tímto malým 
symbolickým gestem chceme vyjádřit 
porozumění a podporu všem trpícím 
poruchou autistického spektra.
Tímto bych ráda oslovila všechny stu-
denty, kteří by mohli potřebovat  po-
moc našeho Informačního centra. 
Zbavila je tím předsudků a ostychu 
požádat o členství, protože jsme tu 
pro Vás, abychom Vám, alespoň trochu, 
usnadnili cestu studiem.
V případě zájmů či dotazů mě neváhej-
te kontaktovat.

Kontakt:
Bc. Kristýna Ludwigová - ludwigova@mail.vstecb.cz

Centrum celoživotního vzdělávání 
představí nově vytvořené portfolio 

s aktualizací nabídky kurzů pro veřejnost
Centrum celoživotního vzdělávání při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích se 
chystá v zimním semestru 2019 představit novou tvář celoživotního vzdělávání na VŠTE. Aktualizovaná 
nabídka kurzů byla stanovena na základě aktuální poptávky veřejnosti.  

V zimním semestru představuje nové 
portfolio CCV, které zahrnuje celkovou 
změnu webových a facebookových 
stránek a samozřejmě aktualizaci na-
bídky kurzů pro širokou veřejnost, a to 
ekonomického a technického směru, 
na který se škola specializuje. Hlavním 
cílem centra se stal osobní kontakt se 
samotnými účastníky kurzů, ale i s fir-
mami a dalšími institucemi. 
CCV nabídne vzdělávací kurzy jako 
např. Mzdové účetnictví, Finanční gra-
motnost, Personalista či Marketingový 
výzkum. Tyto kurzy pomohou účastní-
kům zorientovat se v dané problemati-
ce a tím zvýšit jejich hodnotu na trhu 

práce. Zajímavá je taktéž nabídka tzv. 
zájmových kurzů, která zahrnuje např. 
kurz čínštiny či technický přehled pro 

„netechniky“. V následujícím semestru 
se zájemci mohou těšit i na kurzy 3D 
tisku či Řízení bezpilotních systémů, 
resp. dronů.
Zvláštní pozornost byla věnována vzdě-
lávacímu programu Pedagogického 
minima, a to v důsledku nedostatku 
pedagogických pracovníků ve školství 
ČR. Tento vzdělávací program je určen 
budoucím učitelům odborných tech-
nických a ekonomických předmětů či 
učitelům praktického vyučování a od-
borného výcviku, kteří neabsolvovali 

pedagogickou fakultu. Studium trvá 
tři semestry a oproti jiným školám se 
může pyšnit přímou výukou a tedy 
osobním kontaktem s profesionály 
z oboru. Podmínkou pro přijetí ucha-
zeče, je doložení maturitního vysvěd-
čení nebo bakalářského titulu. Po 
úspěšném složení závěrečné zkoušky 
a obhájení závěrečné práce absolvent 
získá Osvědčení o pedagogické způso-
bilosti pro výuku odborných technic-
kých a ekonomických předmětů (podle 
své odborné způsobilosti) na středních 
školách všech typů v celé České repub-
lice dle zákona o pedagogických pra-
covnících.
V pozadí nezůstalo ani získání profesní-
ho titulu ve studijním programu MBA, 
který je akreditován mezinárodní spo-
lečností European Council for Business 
Education a je zároveň jediným nabíze-
ným studiem tohoto typu na jihu Čech. 
I zde se účastníci během čtyřsemestrál-
ního studia setkají s významnými od-
borníky z praxe.
V neposlední řadě byly taktéž zkva-
litněny služby nabízené stávajícím 
studentům a zájemcům o studium na 
VŠTE. Nabízeny jsou např. přípravné 
kurzy k přijímacímu řízení nebo pří-
pravné kurzy zaměřené na úspěšné 
splnění státních závěrečných zkoušek 
a následné získání vysněného titulu.
Více informací o nové nabídce Centra 
celoživotního vzdělávání spolu s další-
mi informacemi je k nalezení na webo-
vých stránkách CCV:
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Pozvánka na konferenci  
Innovative Economic Symposium 2019  

Je pro Vás spojení ekonomiky, marketingu, umělé inteligence, průmyslu 4.0 a mezinárodního obchodu 
to pravé ořechové? Láká Vás vědět více o euroasijské spolupráci společností a vybraných univerzit? Ano? 
Konference Innovative Economic Symposium 2019 (IES2019) si klade za cíl sdílet znalosti v uvedených 
oblastech a diskutovat o těchto zásadních otázkách. Konference se dne 7. 11. 2019 v Českých Budějovicích 
zúčastní odborníci z praxe, studenti a přidat se může i široká odborná veřejnost.  

Nebojte, nemusíte jezdit až do Asie, 
abyste se dozvěděli více, vyměnili si 
poznatky a diskutovali otázky souvise-
jící s ekonomickým potenciálem, mezi-
národním obchodem, Průmyslem 4.0, 
využitím umělé inteligence v podni-
kové praxi a ekonomii a strategickým 
rozhodováním firem v globálním pro-
storu, protože tento rok přijede Asie až 
k nám. Pořádání vědecké konference 

„Innovative Economic Symposium“ je 
významnou iniciativou Ústavu znalec-
tví a oceňování Vysoké školy technické 
a ekonomické v Českých Budějovicích, 
kterou Ústav znalectví a oceňování 
bude letos již pátým rokem pořádat ve 
spolupráci s čínskou univerzitou North 
China University of Technology v Pekin-
gu. Jsme velice potěšeni, že se okruh 
spoluorganizátorů letos rozšíří o pres-
tižní jihokorejskou univerzitu Kookmin 
University.
Každoročně se konference zúčastní 
kolegové z České republiky, Slovenska, 
Ruska, Číny, ale i dalších zemí a le-
tos přibudou i kolegové z Mongolska, 
Ukrajiny či Polska. Záštitu nad konfe-
rencí přebírá prezident České republi-
ky a také hejtmanka Jihočeského kraje. 
Právě Jihočeský kraj poskytl na přípra-
vu konference dotaci. Konference IES 
2019 sdružuje vědce a praktiky z ob-
lasti ekonomie, mezinárodních vztahů, 

financí a marketingu z Asie a Evropy. 
Otevřená je ovšem i názorům a pohle-
dům z ostatních koutů světa. Z každého 
ročníku konference je vydáván sbor-
ník příspěvků, který se od roku 2017 
úspěšně daří indexovat v renomované 
světové vědecké databázi Web of Sci-
ence. Hlavními tématy konference pro 
tento rok konkrétně budou:
1. Využití umělé inteligence v podniko-
vé praxi a ekonomii
• Predikce budoucího vývoje podniku.
• Predikce budoucího vývoje makroe-

konomických veličin.
• Analýza podniků v sektorech národ-

ního hospodářství.
• Strojové učení, big data.
2. Mezinárodní obchod
• Podnikání, mezinárodní obchod 

a hospodářský růst.
• Strategie v mezinárodním obchodě.
• Intelektuální kapitál, znalost a inova-

ce v rozvoji mezinárodního obchodu.
• Přímé zahraniční investice.
3. Podnikohospodářský náhled proble-
matiky + Průmysl 4.0
Digitalizace, automatizace výroby.
• Adaptace sektorů a podniků na pod-

mínky Průmyslu 4.0.
• Digitální ekonomika.
• Kvantitativní a kvalitativní metody 

v oblasti manažerského rozhodování.
• Ekonomický, sociální a environmen-

tální rozměr strategického řízení.
• Rozhodovací metody a optimalizace, 

ekonometrické modelování v oblasti 
korporátních strategií.

• Řízení rizik a optimalizace portfolia.
• Finanční udržitelnost malých a střed-

ních podniků.
• Controlling a reporting.
• Sociální – mediální marketing.
4. Makroekonomický náhled proble-
matiky
• Národohospodářské konsekvence 

související s definovaným ekonomic-
kým prostorem.

• Vliv ekonomických veličin na spotře-
bitele.

• Chování spotřebitele, mezinárodní 
marketing, marketingové modelová-
ní.

• Měnová politika, teorie měnové zóny.
• Obnovitelné zdroje energie, environ-

mentální legislativa.

Více informací naleznete na: 
http://ies.vstecb.cz/pages/1-intro. 
Pokud máte zájem se konference zú-
častnit, kontaktujte do 25. 10. 2019 
Ing. Jakuba Horáka (horak@mail.
vstecb.cz). 
Konference Innovative Economic Sym-
posium (IES 2019) je pořádána pod fi-
nanční záštitou Jihočeského kraje.

Noc vědců se po roce vrátila na VŠTE
Páteční noc 27. září 2019 byla ve znamení vědy a VŠTE u toho samozřejmě nemohla chybět! Na mnoha 
institucích v České republice, které vědou žijí, probíhala akce s názvem Noc vědců, která má za cíl zábav-
nou formou popularizovat vědu mezi širokou veřejností.  

Návštěvníci měli možnost vidět řadu 
přístrojů a experimentů, ke kterým by 
se běžně neměli možnost dostat. Záro-
veň se tak přiblížili k odborníkům a do-
zvěděli se od nich mnoho zajímavých 
informací o různých aspektech vědy 
nebo měli možnost zúčastnit se soutě-
ží. Aktivit, na kterých se mohli návštěv-
níci podílet rozhodně nebylo málo. Ně-
jakou činnost si připravil každý z ústavů, 
které na VŠTE působí, a tak se celkový 
výčet zastavil na dvaadvaceti aktivitách 
a jedné přednášce. Malé vědce z řad 

dětí opět zaujala především výroba 
vlastního mýdla, kterému mohli dát 
tvar, barvu, vůni či ho jinak zkrášlit po-
dle vlastní fantazie a poté odnést jako 
památku. Velmi populární mezi nimi 
byla také zóna chemie, kde měli mož-
nost vidět několik pokusů. Například 
mohli na papír napsat svůj vzkaz či na-
kreslit obrázek, který následně zmizel 
a pomocí UV záření nebo chemie ho 
mohli zase zobrazit. Dalším experimen-
tem byl zlatý déšť ve zkumavce nebo 
zjišťování přítomnosti kyslíku pomocí 

barviva. Není divu, že si mnoho z nich 
myslelo, že experimenty provádí kou-
zelník. 
Kromě chemických pokusů byly zajíma-
vé i pokusy fyzikální, kde děti zaujala 
hlavně nenewtonovská kapalina, tedy 
roztok škrobu a vody, který má zajíma-
vé fyzikální vlastnosti, či ukázky vybra-
ných hlavolamů a optických iluzí. 
Na své si samozřejmě přišli i dospělí, 
kteří si mohli vyzkoušet několik osob-
nostních testů, simulátor letu s dronem, 
použití termokamery, EEG Biofeedback 
a mnoho dalšího. Jak malí, tak velcí byli 
nadšení z 3D tisku, kde se děti mohli 
podívat na modely některých svých ob-
líbených postaviček z knížek, filmů a se-
riálů a dospělí poslechnout informace 
o praktických využitích a technických 
specifikacích či aktuálních trendech. Ve 
stejné místnosti si také mohli prohléd-
nout, jak se testuje pevnost stavebních 
materiálů na lisu o kapacitě 3 000 kN. 
Populární mezi všemi věkovými kate-
goriemi byla také virtuální laboratoř, 
kde pomocí brýlí pro virtuální realitu 
návštěvníci mohli vyzkoušet některé 
hry, jako je třeba střelba z luku, pro-
cházka vesmírem, nácvik prezentač-
ních dovedností a další.
Děkujeme všem, kteří se k nám přišli 
podívat a budeme se těšit zase v příš-
tím roce.
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Otevírá se prostor k využití lokálních 
paliv a snížení spotřeby uhlí  

Českobudějovická teplárna má od listopadu 2015 v provozu nové odsíření obou uhelných kotlů za půl 
miliardy korun. Díky tomu objem vypouštěných emisí oxidů síry SO2  klesl až o 85 procent původního 
stavu. O víc jak 20 procent se pak snížil objem vypouštěných emisí oxidů dusíku. Pro zlepšení životního 
prostředí města a okolí to byl významný počin.  

Firma však systematicky připravuje dal-
ší scénáře, jak ještě víc přispět k ochra-
ně klimatu a jak co nejefektivněji využít 
potenciál existujícího systému cent-
rálního zásobování teplem či chladem, 
které je k životnímu prostředí velmi 
šetrné. 
S těmito cíli se postupně naplňuje dlou-
hodobá koncepce Strategie 2040, kte-
rou její vlastník, město České Budějovi-
ce, schválil na konci roku 2017. Probíhá 
připojování nových zákazníků, horko-
vodní sítě se rozšiřují do dalších částí 
města (mimo jiné i do blízkosti VŠTE), 
úpravou turbíny dojde ke zvýšení koge-
nerační výroby elektrické energie. Tím 
se ještě víc využijí používaná primární 
paliva. A také probíhá výstavba tepel-
ného napaječe z elektrárny Temelín. 
Po jeho dokončení získá českobudějo-
vická teplárna pro následující desítky 
let unikátní možnost odebírat beze-
misní teplo z jaderné elektrárny. Ušetří 
tak přibližně 80 tisíc tun hnědého uhlí 
a tím sníží i množství produkovaných 
emisí a odpadů. Zbylé dvě třetiny spo-
třeby tepla se však budou muset nadá-
le zajišťovat výrobou z dalších zdrojů, 
které současně poslouží jako záloha 
pro případné nedodávky z ETE. 
Otevírá se tak prostor k využití lokál-

ních paliv, které se řadí mezi tzv. obno-
vitelné zdroje energie (OZE). S probí-
hajícím retrofitem jednoho z uhelných 
kotlů městská teplárna prověřuje mož-
nost spalovat dřevní štěpku. Rozum-
nou možností je využívat i komunální 
odpad jako zdroj tepelné i elektrické 
energie. 
Obce řeší, kam s ním, protože od led-
na 2024 má skončit jeho ukládání na 
skládky v dnešní podobě. I když se 
připravuje nový zákon, který by zákaz 
skládkování o šest let oddálil, před kon-
cepčním řešením žádná obec ani další 
původci odpadu neutečou. 
Podle připravované legislativy se navíc 
začnou skládkovací poplatky od roku 
2025 významně zvyšovat. Zatímco 18 
zemí Evropské unie už skládkování ko-
munálního odpadu významně omezilo 
či zcela zakázalo, odpad se nejdříve re-
cykluje a poté využívá jako energetická 
surovina při výrobě tepla a elektřiny, 
v Česku se stále téměř polovina z 5,7 
milionů tun komunálního odpadu uklá-
dá pod zem. Tím už roky přicházíme 
o materiálově a energeticky využitelné 
zdroje.

„Západní Evropa má tento problém vy-
řešený. Moderních zařízení na energe-
tické využití odpadů, takzvaných ZEVO, 

tam jsou stovky. Díky moderním tech-
nologiím mohou stát všude, kde je to 
prospěšné, včetně  center významných 
metropolí. A po mnoho dlouhých let 
jsou také přirozenou součástí života. 
V České republice zatím existují vše-
ho všudy čtyři. I v jižních Čechách si 
je proto třeba říct, jak postupovat dál, 
kolik za jednotlivé varianty zaplatíme 
a jak ekologické ve finále budou – zda 
to bude každé okresní město řešit po 
svém nebo se nastaví daleko efektiv-
nější regionální systém,“ říká Václav 
Král, předseda představenstva teplárny.  
Legislativa v souladu s odpovědnos-
tí k budoucím generacím zamýšlí 65 
procent odpadu recyklovat, 25 pro-
cent spalovat a zbylých maximálně 10 
procent ukládat na skládky. Ke splnění 
těchto cílů bude nastaven i plán odpa-
dového hospodářství České republiky. 
V ní se energeticky využívá zatím pouze 
13 procent odpadů a kapacity součas-
ných zařízení jsou zcela naplněny.
Pro České Budějovice to je příležitost, 
jak se posunout směrem k cirkulární 
ekonomice, stabilizovat ceny za likvida-
ci komunálního odpadu v Jihočeském 
kraji a navíc ještě zajistit moderní zdroj 
k lokální kogenerační výrobě elektřiny 
a čistého tepla. To lze efektivně využí-
vat k vytápění a chlazení domácností, 
úřadů, škol, firem či pro technologické 
účely v průmyslových podnicích. Bez 
fungující vysokoúčinné soustavy cen-
trálního zásobování teplem, a sdílení 
této infrastruktury co největším po-
čtem zákazníků, by však tuto možnost 
nebylo vůbec možné realizovat.
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Křížovka
Potrénujte mozek s VŠTE křížovkou
Existuje mnoho metod, jak se lépe učit. 
Je možné, že se naučíte něco i při luš-
tění této křížovky. Občas  však nestačí 
jen sedět v knihách a člověk proto musí 

neustále zkoušet nové věci a snažit se 
v nich zlepšovat. O jedné takové meto-
dě učení mluvil  i známý český spisova-
tel, novinář a dramatik Karel Čapek. 

Při správném vyluštění se dozvíte, co 
k tomuto tématu řekl. 
Jen se tím příliš neřiďte ve zkouškovém.

1. Klasická připona dokumentů ve 
wordu (2007 a novější)

11. Konkrétní představy o budoucím 
stavu podniku

21. Vědní obor zabývající se studiem 
čínštiny a čínských reálií

2. Základní surovina pro výrobu nafty 12. Informační prameny pro psaní 
například seminárních prací

22. Idea

3. Tření 13. Nejvyšší představitel vysoké školy 23. Počítačově řízený obráběcí stroj

4. Růst cenové hladiny 14. Druhá část názvu hokejového týmu 
VŠTE

24. Vize podniku bývá dále 
rozpracována na jednotlivé

5. Zdokonalení (např. technické) 15. Vyšší územní samosprávné celky 25. Soustavný proces změn 
aktuálních stavů na nové

6. Pozitivní 16. Výnos z vlastnění kapitálu 26. Různorodá směs kapalin, které se 
nesměšují 

7. Subjekt prodávající zboží konečným 
zákazníkům

17. Poslání podniku, které si sám 
stanovil.

27. Název ulice, ve které se nachází 
hlavní část areálu VŠTE

8. Matematický způsob nalezení 
rovnice  tečny ke grafu funkce

18. Střídavé řazení vozidel při snížení 
počtu jízdních pruhů

28. Zařízení udržující požadovanou 
teplotu

9. Poplatek za použití dálnice 19. Příjmení guvernéra České národní 
banky

29. Stroj měnící mechanickou energii 
na elektřinu (stejnosměrný proud)

10. Operační paměť v počítači 20. Převzetí podniku jiným subjektem 30. Kontrakt
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