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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dubnem nám pokračuje druhá polovina akade-
mického roku, který se přehoupl do svého  
„letního“ semestru, a spolu s ním přichází také 
nové číslo našeho školního časopisu Návštěvník. 
Jistě jste si mohli všimnout, že k vám dorazilo  
v novém, modernějším kabátě. Pevně věřím,  
že se vám tato změna bude líbit. 

Toto nové číslo časopisu je tentokrát věnováno 
především rozhovorům se studenty, absolventy 
a zástupci firem, se kterými naše škola spolupra-
cuje. 

Zároveň přichází v nelehké době, kdy aktuální  
epidemiologická situace nějakým způsobem 
ovlivnila každého z nás a samozřejmě i naše 
studenty, kteří se nemohou účastnit kontaktní 
výuky. Studenti prezenční formy studia tak mohou 
nyní využívat studijní opory určené pro studenty 
kombinované formy a díky tomu prozatím zůstává 
harmonogram akademického roku beze změn.

Studenti Jan Večerek a Tomáš Szendrei, kteří mají 
za sebou skvělý projekt jako autoři Trikoptéry, 
o něm vypráví již v úvodu. Také šikovný student 
Vojtěch Zmek se může pochlubit cenou Presta 
za návrh polyfunkčního domu. Nikola Bartošo-
vá zase čtenáře zasvětí do 3D skenování a jeho 
využití v praxi.

Že 520 není jen číslo, ale výjimečná délka praxe, 
kterou mohou studenti vykonávat ve spolupra-
cujících podnicích, je jedinečným benefitem naší 
školy. Právě díky praxi se k práci v Budějovickém 
Budvaru, n. p., dostali naši studenti Simona Re-
ichová a Matěj Pártl. Z pozice vedoucího distri-
buce pak nad nimi dohlíží náš absolvent Martin 
Komorný. V tomto podniku také pracuje další 
z našich absolventek Šárka Grguričová, která vám 
představí pohled na svá školní léta. Naši studenti 
působí i na půdě dm drogerie markt. O vzájemné 
spolupráci hovořila p. Monika Topková. 

ÚVODNÍ
SLOVO

REKTORA

O tom, že je občas složité skloubit studijní a sou-
kromý život, ví už snad každý z našich studentů 
a zaměstnanců. Své o tom ví i student navazu-
jícího magisterského programu Tomáš Staněk, 
který při studiu také pracuje jako barman.  Svoji 
zkušenost se spojením práce pomocné vědecké 
síly přímo zde na škole a studia nám popisuje 
Michaela Koubková.

Zvládnout nadcházející letní zkouškové období 
pomůže článek o tipech na učení, přičemž pod-
poru od spolužáků můžete najít také v Support 
centru. V něm studenti zjistí, že je možné se 
na naší škole i těžkou látku lehce doučit. Zkouško-
vé období je sice již za námi, ale jak odolat stresu 
a posílit nejen ducha, ale i tělo odpoví v rozhovoru 
Jiří Polický.

Škola je jen startem do života a při hledání zaměst-
nání je dobré mít i kvalitně zpracovaný životopis, 
na co si v něm dát pozor se dočtete na straně 23.

Snažíme se, aby naši studenti prostřednictvím 
Erasmus+ vycestovali do zahraničí, a to nejen 
za studiem, ale i na pracovní stáže. O jedné takové 
stáži v zahraničí vypráví Ondřej Skála. 

Nedílnou součástí našeho areálu je také Mateřská 
škola VŠTE. Jak to za jejími zdmi funguje, nám 
v rozhovoru přiblíží její ředitelka Jaroslava Petrá-
chová. 

Věřím, že Vás nové číslo časopisu Návštěvník 
zaujme, a doufám, že čas strávený jeho čtením 
budete považovat za smysluplný. Pokud máte 
nějaké náměty či připomínky k obsahu časopisu 
či činnosti VŠTE, obraťte se prosím na e-mailovou 
adresu navstevnik@mail.vstecb.cz.  ¬

S úctou 
Marek Vochozka 

rektor
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VŠTE soutěžilo: 
Red Bull 
Can you Make It?
Díky, že jste drželi palce týmu Dawn 
Dolphins, který reprezentoval VŠTE  
a byl v TOP 16! 

Kluci se stali  
v Red Bull  
Can you Make It?  
regionálními 
finalisty.

VŠTE má nový  
studijní program 

Řízení lidských 
zdrojů
Skvělé! V Česku jde o jediný bakalářský 
program, zaměřený výlučně na řízení 
lidských zdrojů. Program otevře již 
od podzimu, kdy začne akademický rok 
2020/21. Do prvního ročníku v prezenční 
formě přijmeme 40 a v kombinované  
pak dalších 60 posluchačů. Neváhejte 
a využijte jedinečnou šanci na studium! ¬

NOVINKA !

Podniková  
ekonomika 

/ PRODLOUŽENO
Ekonomika podniku se stala  

Podnikovou ekonomikou. A co víc? 

Má akreditaci na 10 LET.  
A navíc je možné ihned po bakaláři 
navázat na magisterském studiu. ¬

Aktuality

Za vznikem projektu „O kapku lepší 
hokej“ stojí Nadační fond Kapka 
naděje a BPA sport marketing, partner 
Českého hokeje. Hokejisté a fanoušci 
napříč republikou budou podporovat 
nemocné s problémem krvetvorby 
a šířit povědomí o této zákeřné nemoci. 
Celá akce začala již 4. února. Tedy  
symbolicky na Světový den boje proti  
rakovině. Hráči Black Dogs Budweis 
proti HC Univerzity Palackého  
v Olomouci nastoupili v originální sadě 
dresů. Dominovala oranžová barva  
jako symbol celého projektu. ¬

BLACK DOGS  
hráli O kapku lepší hokej

Akredi-
tace

MATLAB 
na VŠTE

Věděli jste, že naše škola je vlastní-
kem Campus-Wide License – celouni-
verzitní licence pro MATLAB, Simulink 

a jejich nadstavby? Zaměstnanci 
a studenti mohou tedy tyto produkty 

používat pro výuku, výzkum a stu-
dium. Licence zároveň uživatelům 
umožňuje instalovat produkty jak 
na počítače vlastněné univerzitou, 

tak na soukromé počítače studentů 
a zaměstnanců univerzity, a to v ne-
omezeném množství. Více informací 
naleznete na www.vstecb.cz/matlab

* MATLAB je inženýrský nástroj a inter-
aktivní prostředí pro vědecké a technické 
výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj 

algoritmů, využívaný miliony inžený-
rů a vědců po celém světě. Poskytuje 

řešení v oblastech, jako je aplikovaná 
matematika, strojové učení, zpracování 

signálu a komunikace, zpracování obrazu 
a počítačové vidění, finanční analýza 
a modelování, návrh řídicích systémů, 

robotika a mnoha dalších.

#dyckyVŠTE



Mluví  
za nás 

V ruce držíte speciální číslo věnované  
rozhovorům se studenty a absolventy/
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NA VŠTE STUDENTI  
POSTAVILI VLASTNÍ  
TRIKOPTÉRU

PŘIPOMÍNÁ VOSU

Měří jen 40 centimetrů, ale rozhodně ji nepřehlédnete.  
Trikoptéru Elektra, kterou na naší škole postavili studenti  
Jan Večerek a Tomáš Szendrei, pohání tři rotory a ty jsou 
slyšet. Stejně jako klasické a známější drony, které ale  mají 
většinou čtyři a více rotorů. 
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Studentská trikoptéra, osazená kamerou přenáše-
jící obraz v reálném čase do FPV brýlí či obra-
zovky, se ovládá pomocí RC vysílačky. Oba tvůrci 
za nejtěžší fázi pokládají nastavení řídící jednotky 
se zadním servopohonem, který stroj otáčí a ce-
lou dobu také stabilizuje do horizontální polohy. 

Nejdříve začal sám, ale jak se konstrukční problé-
my nabalovaly, přibral spolužáka Tomáše a záhy je 
napadlo vytvořit školní projekt. Nechtěli se spokojit 
s postupy, které lze dohledat na internetu, ale po-
stavit si bezpilotní letoun vlastní konstrukce. A to už 
chtělo jasnou vizi, cíle a návrh si obhájit. 

„Všechno vzniklo po 
nástupu na školu, 

kde jsem začal chodi
t i do kroužku 3D 

tisku. Tahle moderní
 technologie mě 

doslova nadchla. Od 
dětství se věnuji 

modelářství, a tak j
sem přemýšlel, 

jak ji při něm využí
t,“ říká Jan Večerek, 

student třetího ročníku oboru strojírenství.

„Studenti se svými projekty u nás mají dveře otevřené. Jsem rád, když přicházejí s vlastními nápady i tře-ba daleko za rámec výuky. To je přece posouvá dál a je to také posláním vy-soké školy,“ říká Vojtěch Stehel, prorektor  – statutární zástupce rektora VŠTE. 

„Chceme ji ještě vylepšovat  a vychytat i nejmenší detaily,  aby byla stabilnější a mohla  sloužit i jako školní model,“ dodává Tomáš Szendrei, rovněž studující třetí ročník oboru strojírenství.

„Ale ani postavit od
lehčený rám 

z PETG (Polyethylent
ereftalát gly-

kol) nebylo snadné. 
Jen na 3D tiskár-

ně jsme vytiskli des
ítku prototypů. 

Chtěli jsme ji posta
vit co nejsklad-

nější. Tři ramena sp
olu svírají úhel 

120 stupňů, a tak by
lo zapotřebí 

vymyslet mechanismus
, kterým se budou 

sklápět rovnoběžně s
e zadním rotorem 

k trupu,“ popisuje Jan Večerek. 

„Člověk si uvědomí, že u stavby rámu  rozhoduje každý gram. V úvahu se musí brát spousta parametrů materiálu, namáhání i hmotnosti celé konstrukce. Lépe zvládáme tvorbu 3D modelů, sestav a prezentací v programu Autodesk Inventor. Naučili  jsme se programovat řídící jednotky  v Betaflight a Cleanflight konfigurátoru,“ vypočítávají studenti, co jim jejich trikoptéra,  připomínající svou konstrukcí vosu, dala.

Odhaduje, že kdyby na dronu pracovali bez 
přerušení každý den, zabralo by to i se seminár-
ními pracemi měsíc času. Takhle šlo o zhruba 
půl roku, který pokládají za skvělou zkušenost, 
pro budoucí strojaře k nezaplacení. 

Škola projekt zařadila do Specifického vysoko-
školského výzkumu a studentské tvůrce podpořila 
materiálně i technicky. Výsledkem jsou seminární 
práce z předmětu Části a mechanismy strojů, 
Kinematika, Pružnost a pevnost. A brzy i výukový 
model pro začínající dronaře, ve který se trikop-
téra promění. Uplatní se tak i v novém kroužku 
dronů, který škola vypíše v letním semestru v rám-
ci celoživotního vzdělávání. Vzniknout má i školní 
závodní tým pro FPV race drony.

Zdeněk Zuntych



520
HODIN,
NENÍ JEN ČÍSLO, 
ALE ČAS, KTERÝ 
VÁS DOSTANE  
DO ŽIVOTA

520 =  jedinečná praxe na VŠTE
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Jak jste se dostali k praxi v Budvaru?
Matěj Pártl: Škola nám ji nabídla. Bydlím na Šumavě, 
tak jsem chtěl něco v Českých Budějovicích. Vidina praxe 
v Budvaru se mi líbila. Byli jsme na pohovoru s panem 
Komorným, na kterém jsme se dozvěděli vše, co se od nás 
očekává. Praxe trvala tři měsíce, do června, přičemž od čer-
vence jsme tu pak už zůstali nastálo. Z denního studia jsme 
tedy přešli na kombinované.

Dá se to skloubit?
Simona Reichová: Sice je to náročnější, 
ale  určitě se to skloubit dá.
Matěj Pártl: Mně už chybělo jen pár 
předmětů, takže to tak hrozné nebylo. 
Nevím ale, jestli bych zvládal, kdybych 
dělal inženýra…
Simona Reichová: Každopádně zkoušky 
se dělají o víkendech. I státnice. To je 
výhoda.

Proč jste v Budějovickém Budvaru, n. p.,  
zůstali?
Matěj Pártl: Pan Komorný nám nabídl 
práci, kterou jsme rádi přijali. Budvar je 
dobrý začátek. Zároveň se má práce týká 
logistiky, ve které se chci pohybovat. 
Osobně jsem do té doby žádné pracovní 
zkušenosti neměl, jenom brigády… »

Školní praxi vykonali v Budějovickém Budvaru, n. p., kde s nimi  
byli natolik spokojení, že jim nabídli práci na hlavní pracovní poměr. 
Simona Reichová a Matěj Pártl, se kterými jsme podnikli následující 
rozhovor, studují kombinovanou formu oboru Technologie dopravy  
a přepravy VŠTE. Na závěr nám na několik otázek odpověděl  
i Martin Komorný, vedoucí primární distribuce pivovaru  
Budějovický Budvar, n. p.

Dnes jsou  
v něm  

zaměstnaní

Do Budějovického Budvaru, n. p.,  
docházeli na praxi. 
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Simona Reichová: Já jsem o nabídce 
popravdě trošku přemýšlela. Pocházím 
ze  západních Čech, takže mě lákalo vrátit 
se domů…

A proč studium na VŠTE?
Matěj Pártl: Byl jsem rok v Praze na ČVUT, 
ale moc mě to tam nebavilo, jelikož jsem 
měl závazky v Českých Budějovicích. Roz-
hodl jsem se proto pro studium na VŠTE. 
Obor, který jsem si vybral, mě opravdu 
zaujal.
Simona Reichová: Chodila jsem  
na dopravku v Plzni, tak jsem chtěla zůstat 
v oboru. Také jsem byla v Praze, ale ani 
mně se tam nelíbilo. Na můj vkus tam bylo 
moc lidí, turistů a tak dále… Takže jsem 
nakonec zvolila VŠTE.

Jaké jsou České Budějovice v porovnání 
s Prahou?
Simona Reichová: Je to tu rozhodně lepší, 
méně chaotické. Také studium je tu jiné, 
i učitelé…
Matěj Pártl: V Praze je prostě velký objem 
studentů. Jste spíš čísla…
Simona Reichová: …zatímco tady je 
daleko osobnější kontakt.

Udržujete kontakty se spolužáky 
i ve svém volnu?
Simona Reichová: Když máme chuť,  
zajdeme spolu do hospody. Třeba i v týd-
nu, ale pravdou je, že už to není takové, 
když se musí stávat do zaměstnání.   
Mimochodem, holky, které už titul  
dodělaly, mi říkají, jak mi práci závidí.  
Mají problém sehnat dobré místo.

Dá se tedy říct, že jste měli štěstí, když 
vám byla nabídnuta praxe v Budějovic-
kém Budvaru, n. p.?
Matěj Pártl: Já si to myslím. Bylo štěstí, 
že  jsme tu praxi dostali…

A plánujete tu zůstat?
Simona Reichová: Já jsem spokojená, 
tudíž bych tady klidně zůstala. Jde o to, 
jestli si mě tu nechají. J  
Matěj Pártl: Já bych určitě nechtěl zůstat 
na stejné pozici, chtěl bych postoupit dál. 
Ale v Budvaru bych rád pracoval i nadále.

Čemu se rádi věnujete ve svém volnu?
Matěj Pártl: Sportuji. Třeba běhám.  
Také se rád dívám na hokej…
Simona Reichová: Lyžuji, bruslím,  
také ráda cestuji. Největší zážitek mám 
z Turecka. Další metou je Izrael. 

Pane Komorný, jak se studentům  
na praxi dařilo?
Matěj i Simona se aktivně zapojili do ur-
čených činností, se kterými nám výrazně 
pomohli. Udělali skutečně kus velmi 
dobré práce. Zároveň se rychle adapto-
vali do kolektivu, získali si respekt našich 
zaměstnanců. Ochotně je přijali mezi sebe. 
Pochopili, že jim pomáhají a jsou dobří 
kolegové, partneři… V případě potřeby 
byli naši mistři kdykoliv nápomocní při 
řešení problémů. Sám jsem absolvent VŠTE 
a znám studijní plán. Na základě toho jsem 
každý týden s Matějem a Simonou dělal 
revizi náplně praxe a upřesnil společné 
očekávání.  Pro lepší pochopení návaznosti 
všech logistických procesů byli oba každý 
týden zařazeni na jiném pracovišti. Řešili 
zde technické a logistické věci jako popis 

procesů nebo standardizované práce. 
Na základě jejich výsledků praxe jsme 
studentům nabídli pracovní pozici… 

Na kolik hodin denně docházeli?
Na osm hodin. Samozřejmě pokud potře-
bovali do školy na zkoušku nebo přednáš-
ku, tak jsme jim operativně vyhověli. U nás 
neplatí žádné úlevy, chceme od studentů, 
aby pracovní dobu dodržovali a zároveň si 
tak osvojili pracovní návyky. 

Je praxe přínosná pro obě strany?
Pro mě to tak bylo… Studenti poznali 
provoz, procesy, věděli, co jejich pracovní 
pozice bude obnášet. My jsme zároveň 
zjistili, s kým budeme pracovat. Chci 
od studentů, aby se skutečně něco naučili, 
aby teorii, kterou získali ve škole, využili 
v praxi. Našim cílem není studenty vyu-
žívat na podpůrné práce jako skenování, 
kopírování a skartování, ale učit je skuteč-
né pracovní náplni. V průběhu praxe oba 
projevili odpovědnost a my jsme získali 
jejich důvěru. Přechod do práce pak byl 
snadný. Chceme si ze studentů vychovat 
potenciální plnohodnotné zaměstnance, 
které do budoucna uplatníme v našem 
podniku. Absolventská praxe je skvě-
lou formou, jak se obě strany vzájemně 
poznají.

Mají smlouvu na dobu určitou?
Standardem Budějovického Budvaru je 
smlouva na jeden rok s možností prodlou-
žení na dobu neurčitou. Samozřejmě také 
absolvovali zkušební tříměsíční dobu.  
Zde žádné výjimky neplatí. ¬

 Václav Votruba
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Proč jste se rozhodla pro studium 
na VŠTE?
Celý profesní život jsem pracovala v pro-
deji. Pak jsem dostala příležitost přejít 
na marketing do Prahy, což jsem hodlala 
využít. Tři roky jsem pendlovala mezi 
Českými Budějovicemi a Prahou, kdy jsem 
byla čtyři dny tam a jeden den jsem měla 
home office. Po půl roce v marketingu 
jsem si uvědomila, že mi chybí vysokoškol-
ský background. Přihlásila jsem se proto 
na Jihočeskou univerzitu a VŠTE. Dostala 
jsem se na obě školy, ale vyhrála VŠTE, 
protože měla výuku i zkoušky o víkendech. 
Studovala jsem tedy při práci – v době,  
kdy  jsem dojížděla za prací do Prahy.  
Bylo to vážně náročné. Když jsem pak 
objevila inzerát Budějovického Budvaru, 
přihlásila se a výběrové řízení vyhrála. 
Už při seznamovacím kolečku po firmě 
mi nabíhaly znalosti z vysoké školy. Byla 
jsem ráda, když jsem se přesvědčila, že mě 
škola dobře připravila. Všechno do sebe 
zapadlo. Už jsem neměla pocit, že mi něco 
chybí…

Přes týden do práce v Praze, přes víkend do školy…  
Šárka Grguričová vystudovala na VŠTE Ekonomiku podniku 

v kombinované formě. Dodnes na studia vzpomíná v dobrém 
a s úsměvem. Dokonce se stále schází se svými tehdejšími  

spolužáky. Nyní již šestým rokem pracuje v národním pivovaru 
Budějovický Budvar na pozici On trade Marketing Managera.

Jak byste jednoduše popsala svou 
pracovní pozici?
Starám se o podporu prodeje piva Budě-
jovický Budvar v hospodách, restauracích, 
kavárnách… Kromě našeho piva mám 
na starosti také cider Somersby a projekt 
spolupráce s malými pivovary, který jsme 
rozjeli před rokem a půl. Práce mě rozhod-
ně baví.

A pivo máte ráda?
Mám. J

Účastnila jste se také různých školních 
akcí?
Ty se většinou konaly ve všední den. Ale 
domluvili jsme se se spolužáky a byli jsme 
třeba na třídenním dopravním kurzu v Ma-
ďarsku, což byla naprostá pecka. Zúčastnili 
jsme se také International Business Week 
Home. V rámci této aktivity se pracovalo 
na týmovém projektu a dělaly se exkurze 
po významných jihočeských firmách. Sice 
mě to stálo dovolenou, ale bylo to super. 
Mimo jiné jsme byli i v Budvaru. Tehdy 
jsem říkala: „Tady bych jednou chtěla 
pracovat.“ J

Doporučila byste kombinované  
studium? Dá se zvládnout?
Určitě doporučila. Některé předměty  
pro mě byly lehké, hodně jsem znala  
už z praxe. Ale některé byly naopak těžké  
– mikro, matematika, statistika. Každopád-
ně se studium s prací zvládat dá. Nechápu 
však, jak to mohl vydržet můj manžel 
 – přes týden v Praze, o víkendech ve škole. 
Obdivuji ho! ¬
 Václav Votruba

Šárka Grguričová: 
Na práci v Budvaru  

mě VŠTE  
dobře připravila

Další studium vás nelákalo?
Jsem šprt, měla jsem červený diplom. 
J Čekala jsem, až se otevře inženýrská 
ekonomika, ale trvalo to déle a mezitím 
se mi změnily životní priority. Adoptovali 
jsme týraného slepého pejska, kterému se 
teď věnuji. Dnes už si neumím představit, 
že bych byla ve škole o víkendech.

Jak na VŠTE vzpomínáte?
Poznala jsem tam spoustu inspirativních 
lidí. Jak mezi učiteli, tak spolužáky. Jak to 
bylo kombinované studium, tak jsme byli 
lidé z celé republiky ze všech možných 
oborů. Vzpomínám na VŠTE ráda. Kontakty 
se spolužáky udržuji dodnes. Máme roč-
níkové srazy, vídáme se dvakrát do roka. 
Někteří pořád ještě studují, tak za nimi 
občas vyrazím na kafe do menzy. 

Nezkusila jste v rámci vaší pracovní 
pozice v Budvaru i nějakou spolupráci 
s VŠTE?
Potřebovali jsme udělat narychlo kon-
ferenci pro obchodní tým. Děláváme je 
v Clarionu, ale ten měl plno. Kde před 
Vánoci sehnat sál? Řekla jsem: „Zkusíme 
VŠTE!“ Domluvili jsme se a událost uspo-
řádali v aule E1. Všichni měli kde zaparko-
vat, prostory byly fajn, VŠTE nám zajistila 
i výborný raut, takže vše dopadlo skvěle.

#nejsemjencislo
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Monika Topková z dm drogerie markt: 

Ze spolupráce s VŠTE  
jsme nadšení!

Proč jste se rozhodli pro kooperaci 
s VŠTE?
Líbilo se nám, že její studenti mají povin-
nou tříměsíční praxi. To je již dostačující 
doba, během které se mohou podívat 
do zákulisí dm. Během těch tří měsíců si 
u nás vyzkoušejí řadu činností, postupně 
se seznamují s prací na různých odděleních 
a již během této doby mohou pracovat 
na reálných úkolech.

Před třemi lety začala spolupracovat Vysoká škola technická a ekonomic-
ká v Českých Budějovicích se společností dm drogerie markt. Cílem  
byly praxe studentů školy v českobudějovické centrále společnosti.  
Vedoucí oddělení Rozvoje organizace dm drogerie markt Monika  
Topková připouští, že zpočátku panovaly ve společnosti obavy, zda  
bude pro studenty dostatek prostoru jak časového, tak i pro zapojení  
do reálného pracovního prostředí. Nakonec se ukázalo, že je spolupráce 
pro obě strany velmi přínosná.
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Jaké úkoly dostávají?
Od začátku spolupracují na úkolech, které 
u nás mají administrativní nebo odborné 
pracovnice. Každá stážistka má příležitost 
začít na recepci, naučí se vyřizovat tele-
fonní hovory, uvádět návštěvy i připravit 
jednání. I to je důležité, protože díky tomu 
se rychle odbourají obavy z komunikace 
a seznámí se i s firemní kulturou. Když pře-
jdou na dané oddělení, mohou se podílet 
na konkrétních činnostech a dostanou 
se více k odborným úkolům. Podílejí se 
na přípravách seminářů, pomáhají s admi-
nistrativou, zúčastňují se porad pracovních 
týmů. Komunikují s našimi spolupracovní-
ky v prodejnách dm, mají vlastní e-mailo-
vou adresu a díky tomu naplno pronikají 
do toho, co se kde dělá. Zpětná vazba 
z oddělení, ve kterých studentky působily, 
je velmi pozitivní. Pro naše spolupracov-
níky na centrále jsou skutečně vítanou 
pomocí. 

Dříve jste s praxemi neměli zkušenost?
Vůbec ne. Před spoluprací s VŠTE jsme ne-
věděli, jak se k praxím postavit… Obávali 
jsme se, že na stážistky nebudeme mít 
dostatek času a naopak, že nás bude péče 
o ně zdržovat od denních úkolů. Ukázalo 
se ale, že je to mýtus, který jsme s VŠTE 
zrušili. Všichni ve společnosti zjišťují, že 
jsou pro nás stážisti výraznou pomocí. 
Čas, který jim na počátku věnujeme, se 
nám vždy vrátí. Jsou i další školy, které 
žádají o praxi pro své studenty, avšak třeba 
pouze na 14 dnů. To je prostě příliš málo. 
Studenti sice něco poznají, ale nic výrazné-
ho jim to nepřinese. Během těch tří měsíců 
už studenti mají pocit, že jsou skutečně 
začleněni do týmu. Někteří za sebou mají 
úkoly, které zvládli samostatně od začátku 

do konce. A to je právě výsledkem naší 
spolupráce při jejich nástupu a délkou 
praxe.

Jaké je podle vás největší pozitivum 
spolupráce dm drogerie markt a VŠTE 
z hlediska studentů?
Jsme velká společnost, takže díky tomu 
poznají, jak to funguje ve společnosti, 
která má takřka tři tisíce zaměstnanců 
a působí po celé České republice. Kromě 
samotné praxe jim nabízíme i různá vzdě-
lávání – v oblasti IT, prezentační dovednos-
ti, semináře pro nové spolupracovníky… 
Jsme rádi, když se účastní seminářů, pro-
tože poznají hodně nových kolegů a lépe 
proniknou do souvislostí v dm. Tím největ-
ším benefitem ale je, že mezi nimi můžeme 
v budoucnu najít nové spolupracovníky. 
Jak tomu bylo právě hned v prvním roce 
spolupráce, kdy u nás stážistka Denisa na-
stoupila hned po státnicích na vytoužené 
místo ve finanční účtárně. I v loňském roce 
naše stážistky projevily zájem po ukončení 
studia pracovat v dm a díky výborně fun-
gující spolupráci postupně všechny získaly 
pracovní nabídky. 

Kdo se o studenty na praxi stará?
Každá praktikantka má svého kouče, 
který zodpovídá za to, aby jí byla předána 
a vysvětlena její práce a konkrétní úkoly. 
Zároveň se na něj může obrátit kdykoliv 
by si nebyla něčím jistá, potřebovala by 
poradit apod. 

Jednoduše řečeno, díky praxi si vychová-
váte možné budoucí kolegy a kolegyně…
Přesně tak. Pokud se pak student zúčastní 

výběrového řízení v dm, je o krok napřed 
před ostatními a obě strany již vědí, 
do čeho jdou.  

Bavíme se celou dobu o dívkách, ale co 
chlapci? Mohou se u vás také ucházet 
o praxi?
Samozřejmě. Momentálně jsou u nás jen 
dívky, ale praxi v dm mohou realizovat 
i chlapci. Jsme centrálou pro celou Českou 
republiku, a tak můžeme nabídnou místo 
v IT oddělení, stejně tak bychom pro ně 
našli využití v marketingu, v PR nebo 
v nákupu. 

Poznají během praxe samotné prodej-
ny dm?
Ano, praxe v prodejně je pro každého 
nového spolupracovníka velice důležitá. 
I studenti to tedy zažijí a poznají, jak jsou 
činnosti, které dělají na centrále, prová-
zané až k samotným zákazníkům. Je to 
důležité, protože pak studenti vědí, jak 
rychle je potřeba řešit jakýkoliv problém, 
který může nastat.  

S VŠTE ale nespolupracujete jen  
na praxích…
Je to tak. Naše propojení je stále širší. 
Na VŠTE proběhla přednáška na marketin-
gové téma, kterou přednášela kolegyně, 
vedoucí skupiny komunikace 1 z oddělení 
Marketing & Nákup. V tomto tématu plá-
nujeme pokračovat, chystáme workshop 
pro studenty přímo u nás na centrále. 
Spolupráce s VŠTE je v mnoha ohledech 
velkým přínosem a my jsme ze studentů 
nadšení. ¬

Václav Votruba
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Jaký byl začátek vaší cesty 
do Turecka?
Pro mě bylo jednoduché začít, 
protože už během bakalářského 

studia jsem byl jeden rok na Erasmu v Jižní Koreji. 
Na magisterské studium jsem nastupoval s tím, 
že  bych chtěl někam jet. Nejdřív jsem hledal  
stáž v Anglii, ale žádné nabídky bohužel nebyly.  
Myslím, že tomu tak bylo kvůli brexitu. Na stáž 
jsme se chystali s přítelkyní, která také studuje 
na VŠTE, společně jsme se nakonec dohodli 
na Turecku. »  

V Turecku jsem 
se mohl věnovat 

tomu, co mě  
skutečně  
zajímalo Turecko? Rozmanitá příroda, krásné 

památky a přátelští lidé. Takto mluví 
student prvního ročníku oboru 
Logistické technologie na VŠTE 
Ondřej Skála, který se v polovině 
prosince vrátil z tříměsíční stáže 
v tureckém Izmiru.

Ondřej 
Skála
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Můžete to přiblížit?
Turci žijí jinak, je to chaotická země, nic 
tam nemá řád. Auta nedávají přednost, 
lidi chodí do silnice, s klidem přechází 
dálnice… Izmir je považován za nejpro-
západnější turecké město. Sami Turci tam 
říkají, že jsou proevropští a že jsou na to 
pyšní, ale myslím si, že to není tak horké. 
Rozdíl oproti východu to ale je. Tam jsou 
lidé uzavřenější. Stalo se nám například 
v jednom městečku, které je více nábo-
žensky založenější, že se na nás nedívali 
dobře, protože jsme měli kraťasy. Hlavně 
přítelkyně… Ono tam není nic povinné, 
ale třeba ty kraťasy vidí fakt neradi. V Izmi-
ru by takový problém nebyl. Převažují tam 
dokonce ženy, které jsou víc odhalené. 
Hlavně ty mladší. Posun zkrátka vidět je. 
Turci jsou ale velmi přátelští a hodní. Mají 
však dojem, že je západ bohatý, takže si 
každý obchodník myslí, že máte peníze. 
Přijdete do obchůdku, nic neřeknete, 
a přesto vás hned táhnou na čaj. Vám je 
samozřejmě nepříjemné to odmítnout. 
Pak se stane, že i když řeknete, že jste 
studenti, že si to nemůžete dovolit, snaží 
se s vámi smlouvat ceny. 

Umí anglicky?
Jsou na tom trošku hůře… Stejně jako 
v Jižní Koreji se mi stalo, že se lidé hrozně 
bojí chyb. Stydí se mluvit. Mám pocit, že 
umí spíš teorii, ale horší už je ji používat. 
Zažil jsem odborné předměty, ve kterých 
se mluvilo anglicky, ale jakmile pak došlo 
na vlastní prezentaci, nedokázali nic říct. 
Hodně mluví rusky, protože jsou navyklí 
na turisty z Ruska, kterých je tam dost. 
V turistických oblastech se tedy rusky 
naučili. 

Co vás na Turcích ještě zaujalo?
Že mají radost ze života… Je tam sice chu-
doba, ale radost jim udělá i to, když přijde 
turista do krámku s kebabem. Dokážou 
se radovat z maličkostí. A jsou vděční. 
Spřátelil jsem se třeba s jedním klučinou, 
který za námi přijel na návštěvu. Špatně 
zaparkoval a odtáhli mu auto. Tak jsme mu 
nabídli přespání u nás. Hned se nám to 
snažil oplatit tím, že nás pozval na večeři 
k jeho rodičům. Bylo to moc příjemné. An-
glicky sice moc neuměli, ale to nevadilo, 
užili jsme si to. 

Získal jste i další přátele z Turecka?
Ve škole ano. Dokonce jsem už pár lidí znal 
– byli u nás ve škole v rámci Erasmu.

Vrátil byste se do Turecka?
Turecko je hezká země na cestování, ale 

A jak se vám stáž líbila?
Pracoval jsem na Katedře logistiky 
na univerzitě v Izmiru. V podstatě si mě 
vzali pod svá křídla, zároveň mi dali velkou 
volnost, což se mi hrozně líbilo. Mohl jsem 
pracovat na tom, co mě bavilo. Vybral jsem 
si předměty, které mě skutečně zajímaly. 
Věnoval jsem se městské dopravě v Izmiru 
a odpadovému hospodářství. Byla to 
zkušenost, která mi prohloubila znalosti 
v těchto oborech. Na začátku semestru mi 
řekli, že po mně budou chtít prezentaci 
ve formě workshopu pro studenty 3. roč-
níku bakalářského studia. Zaměřena byla 
na situaci v oblasti logistických technologií 
v České republice. 

Byla to placená stáž?
Stáž byla neplacená, protože byla součástí 
projektu Erasmus+. Dostal jsem ale kartič-
ku, kterou mají pro každého praktikanta, 
a na té jsem měl 60 korun denně, což se 
využilo na obědy. To bylo fajn…

Bydlení jste měli zajištěné?
Museli jsme si ho zařídit sami. Na hodně 
místech to funguje jako u nás, tedy že mají 
malé kapacity kolejí. Na koleje jsme tak 
neměli možnost jít. Na Facebooku jsme si 
ale sehnali byt. Jsou tam nízké ceny, tak se 
to utáhnout dalo. 

Vážně?
Ano. Oproti nám jsou tam ceny téměř 
poloviční, je to vážně levná země. Mohu 
to srovnat s Jižní Korejí – ta byla oproti 
nám dvakrát dražší. Grant od školy, který 
je na ubytování, jídlo, životní výdaje, mi 
na stáž v Turecku stačil. Díky tomu, že je 
tam všechno levné, jsme si dokonce mohli 
dovolit poměrně často cestovat.

Kam jste vyrazili?
Měli jsme dostatek času si projít samotné 
město a o víkendech jezdit na výlety ji-
nam. I doprava byla levná. Viděli jsme větší 
města, například Istanbul nebo Çeşme. 
Odtud to pak bylo jen 20  kilometrů na řec-
ký ostrov, tak i na něj jsme se podívali. 
Mimochodem, bylo zajímavé, jak velký 
rozdíl byl mezi Tureckem a Řeckem,  
když to přitom bylo tak blízko…

na žití už je to horší. Kdybych si mohl 
zase vybrat stáž, už bych Turecko nevolil. 
Byla to zajímavá zkušenost, avšak jednou 
to stačilo. Cestování je tam ale krásné. 
Nádherná příroda, kdy se krajina neustále 
mění, památky, fajn lidé… Na prozkoumá-
vání skvělá země.

Jaký je tam noční život? Jak se baví?
Jsou sice levní, ale ceny alkoholu mají 
šílené. Pijí předražené pivo, které by u nás 
vyšlo na 120 korun. Pak také pijí svou kořal-
ku, o které sami říkají, že je ošklivá. Když se 
ale smíchá s vodou a dá se k ní jídlo, tak je 
prý super. (smích) A jak se baví? Hrají třeba 
deskovky, mladší lidé se scházejí venku, 
posedávají, hrají na kytary. Kluby jsou pak 
záležitostí spíše bohatších. Fungují tam 
také napůl bary a kluby, kam chodí lidé 
nad 35 let. Postává se tam a kouká po hol-
kách. (úsměv) Rovněž jsme byli v pravé 
turecké hospodě, kde ve druhém patře 
chlapi seděli, pili a na dlouhých stolech se 
před nimi procházely tanečnice…

Jak byste zhodnotil přístup tamních 
vyučujících?
Byl jsem na soukromé škole, takže mohu 
popsat jen ji, ale mají tam systém, kdy žáci 
hodnotí učitele. Ti se díky tomu snaží být 
fakt pečliví, dělají svou práci dobře. Líbilo 
se mi také, že výuka probíhá v menších 
třídách, což je fajn. Přednášky nemají 
a zkoušky se u nich dělají jen písemně.

Doporučil byste studentům účast 
v Erasmus+?
Stoprocentně. Kdybych nevyrazil na první 
Erasmus+, možná bych školu ani nedo-
končil. Erasmus+ mě tak nakopl, že mi to 
celkově pomohlo. Ze začátku je to těžké, 
je to pro člověka velká změna, ale naučí 
se být samostatný, dobře mluvit anglicky, 
starat se o sebe… Největším benefitem je 
změna náhledu na svět. Když člověk pozná 
jiné kultury, pochopí řadu věcí. 

Vyvrátí si zažité stereotypy?
Určitě. Hlavně v tom Turecku. Strávili 
jsme tři měsíce ve státě, který je islámský, 
čímž se změnil i náš náhled na Islám. Co 
se u nás povídá, je ve větší míře nesmysl. 
Pravda je to pouze v určitých situacích. 
Také stereotypy o Turcích… Třeba, že jedí 
jen kebab. Kebab, jaký známe u nás, jsem 
měl v Turecku pouze dvakrát. Pro ně to ke-
bab není. Jejich kebab vypadá jako takový 
špíz… A nejí ho pořád. J ¬
 
 Václav Votruba
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Bakaláře máte hotového. Proč jste se rozhodl studovat dál?
Původně jsem předpokládal, že mi bude bakalář stačit, ale když 
jsem ho dokončil, namotivovalo mě to natolik, že jsem chtěl 
ve studiu pokračovat. Tenkrát na VŠTE nebyla možnost pokračo-
vat na Podnikovou ekonomiku, tak to chvíli vypadalo, že půjdu 
studovat jinam. Obor se ale nakonec otevřel, takže jsem rád 
zůstal.

A je navazující studium těžší oproti bakaláři?
Přijde mi těžší, ale není to na škodu. Je to přece jen inženýrské 
studium, mělo by být těžší než bakalář… »

Čtyřiadvacetiletý Tomáš Staněk přes týden 
studuje program Podniková ekonomika 
a o víkendech pracuje za barem, kde získá-
vá renomé jednoho z nejlepších barmanů 
minimálně v Českých Budějovicích. Někdy 
je náročné oba světy skloubit, ale zvlád-
nout se to dá. Více v rozhovoru.

BAKALÁŘ MĚ NAMOTIVOVAL  
NATOLIK, ŽE JSEM CHTĚL  
VE STUDIU POKRAČOVAT

Tomáš  
Staněk



jich koná mnoho. Na některých jsem byl 
úspěšný, na některých o něco méně, v ka-
ždém případě je to skvělý motivátor. Vidíte 
ostatní kolegy, máte feedback od poroty, 
kterou tvoří přední osobnosti v oblasti 
barmanství… Díky soutěžím člověk záro-
veň nezakrní, protože se musí připravovat. 
Je také fajn, že se dostává do povědomí, 
což se dá využít v budoucnu. Staví vám to 
cestičku pro další možnou kariéru. 

A váš největší úspěch?
Je to subjektivní. Každý barman to může 
vnímat jinak. Pro mě byla třeba úspěchem 
nominace na Mistrovství světa v míchání 
nealkoholických nápojů. Povedlo se mi 
dostat mezi 15 nejlepších barmanů České 
republiky. V březnu tak budu soutěžit 
o mistra republiky a reprezentaci na mist-
rovství světa. 

Je mezi barmany konkurence?
Ano. Na jihu to není tak cítit, ale Praha 
a Brno… tam se skutečně dá mluvit o vel-
ké konkurenci.

O Praze jste nepřemýšlel?
Přemýšlel, ale jelikož studuju, tak mě to 
zatím neláká. Vlastně mě ani neláká praž-
ský život. Byla by to dobrá škola, ale když 
už, spíš mě to táhne do zahraničí. Vize je 
tedy taková, že bych rád dodělal školu 
a vycestoval ven.

Je práce barmana adekvátně oceněna?
Z pozice brigádníka si myslím, že jsem 
oceněn velmi dobře. Člověk se dobře uživí 
i na hlavní pracovní poměr, i když se to 
samozřejmě nemůže srovnávat s manažer-
skou pozicí.

Nevadí vám, že pracujete v noci?
To je největší úskalí. Pátky a soboty jsem 
v práci až do rána, v neděli jsem nepou-
žitelný, a pak do školy. Víkend dospávám 
celý týden… a pak je tu zase pátek. Je to 
koloběh, ale zvládnou se dá.

A učíte se i za barem?
To se opravdu nedá. Ptá se mě na to plno 
lidí, ale nejde to… Chybí soustředění, 
nemáte klid, hraje hudba, do toho hosti. 
Barman se musí věnovat své práci naplno. 
Ani bych na to neměl popravdě chuť. 
Ale stalo se mi, že jsem skončil v práci 
ve čtyři v noci, do osmi se učil a šel rovnou 
na zkoušku.

Kdybyste nebyl barman, čemu byste se 
rád věnoval?
Práci s lidmi, i když je náročná. Ale bavilo 
by mě třeba personální řízení. ¬

Text: Václav Votruba
Foto: Luboš Wišniewski
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Když se ještě vrátíme k bakaláři…  
Proč jste se rozhodl pro VŠTE?
Studoval jsem dva roky na jiné škole, ale 
moc mě to nebavilo. Rozhodl jsem se tedy 
pro VŠTE. Kolovala fáma, že je to lehká ško-
la, kterou dá každý. To se ale nepotvrdilo. 
Nic tady není zadarmo, studovat se musí.

Jste úspěšný barman… Kdy jste zjistil, 
že je to cesta, která vás baví?
Barmana dělám brigádně ve volném čase. 
Mám střední hotelovou školu, měl jsem 
praxe a brigády v pohostinství v denním 
provozu, ale po čtyřech letech už mě to 
nebavilo. Lákalo mě to k baru… Zkusil 
jsem Žlutou Ponorku v Českých Budějovi-
cích a vyšlo to. Působím v ní už čtyři a půl 
roku, přičemž můžu říct, že je mi práce 
zároveň koníčkem.

Takže byste rád za barem zůstal  
i po dokončení vysoké školy?
Chtěl bych zůstat, ale předpokládám, že  se 
po třicítce začnu věnovat něčemu jinému, 
třeba pohostinství, jen na trochu jiné 
úrovni – manažerské. Mým názorem totiž 
je, že člověk za barem vydrží maximálně 
do 30 let. Pak už je to spíše nutnost. Je to 
náročná práce.

Neláká vás mít svůj bar?
Láká, ale čím víc do toho pronikám, tím 
větší úskalí a problémy vidím… V uvozov-
kách – je to drsný způsob podnikání. Takže 
vlastně nevím. Do budoucna to nevylu-
čuji, ale momentálně bych se do toho 
nepouštěl.

Asi není úplně běžné, aby dělal inženýr 
za barem…
J Žádného takového neznám. Ale jak 
říkám, je to můj koníček.

Vím, že se konají různé barmanské  
soutěže… Účastníte se? A máte třeba  
už nějakou cenu?
Barmanské soutěže existují na určitých 
úrovních. Účastním se jich. Během roku se 

#dyckyVŠTE



Kdy jste si uvědomil, že byste se sportu 
chtěl věnovat naplno?
Už po střední jsem se tlačil do spor-
tu – chtěl jsem na univerzitu do Brna,  
k zásahovkám, těžkooděncům… Bohužel 
jsem se tam nedostal. Začal jsem tedy 
pracovat, přičemž jsem si uvědomoval, 
že  bych se mohl živit logistikou. Rozho-
dl jsem se proto studovat a přihlásil se 
na VŠTE. Během studia jsem si ale uvědo-
mil, že sezení v kanceláři a tak podobně 
nebude úplně pro mě. Nakonec jsem se 
tedy pustil do trénování. Sport zkrátka 
zvítězil. Našel jsem se v něm. Je těžké si 
v patnácti letech vybrat, co chcete dělat, 
čemu se v dospělosti věnovat. Celkem 
se ale dá říct, že pracuju s lidmi jako 
v logistice. J Dělám, co mě baví. Věřím, 
že bych se tím dokázal živit celý život. Být 

Na VŠTE studoval Logistiku, 
věřil, že je to oblast,  

kterou by se mohl dobře 
živit. Nakonec ale zvítězila  
životní vášeň – sport. Dnes 

je trenérem v BCross GYMu 
v Českých Budějovicích.  
Bavili jsme se především  
o tom, co dělat, abychom 
si přes den udrželi více 

energie… třeba na učení.

Jak být přes den 
produktivnější?  
Základem 
je kvalitní spánek

Jiří 
Polický

osobním trenérem je dnes moderní. Stačí 
vám jeden papír a jste „trenér“. Pro mě je 
to životní cesta. 

Jaké sporty jste dělal jako dítě?
Rodiče mě ve sportu podporovali, za to 
jim patří velké dík. Začínal jsem ve třinác-
ti na basketbalu, ten jsem hrál osm let. 
Mimo basketbalovou sezónu jsem zkoušel 
MMA, volejbal, americký fotbal… do toho 
tréninky v posilovně (které neměly hlavu 
a patu). Kdybych tenkrát věděl to, co vím 
teď, trénoval bych jinak. 

Co byste poradil studentům, aby byli  
při učení co nejvíce efektivní?
Nelze vybrat jednu jedinou věc, kterou 
bych mohl doporučit. Je to komplexní pří-
stup k životu, nastavení mysli. Hlavní věcí 
je ale spánek. Když se člověk dobře vyspí, 
může být během dne produktivnější, 
dokáže se lépe soustředit, podá lepší psy-
chický i fyzický výkon. Dalším důležitým 
bodem je jídlo… Dobře se najíst, správně 
se najíst. Dopoledne se zaměřit na tvůrčí 
práci, ve večerních hodinách se systema-
ticky učit. Tak to mám nastavené já. Ráno 
píšu pro klienty například tréninkové  
plány / stravovací strategie, k večeru, 
když  přijdu z posilovny, se snažím vzdě-
lávat…

Proč večer?
Mám větší klid. Večerní vzdělávání je 
pro  mě relaxací…

Studia už máte za sebou, co se tedy 
učíte?
Ve škole mě učení nebavilo. Bylo mi řeče-
no, co mám dělat, takže jsem se do toho 
pouštěl s nechutí. J Teď to dělám sám 
pro sebe a je to o něčem jiném. A v čem 
se vzdělávám? Čtu třeba knihy o tréninku, 
suplementaci. Poslouchám podcasty. 
Teď mám například rozečtenou jednu 
o diabetu, protože mám klienty, kteří ho 
mají. Nikdy nevím, co mi přijde za člověka, 
jaké má potíže. Snažím se vzdělávat, abych 
mu dokázal pomoci. Pokud mi přijde zdra-
vý člověk, který chce přeměnit postavu 
či zlepšit výkon, je to nejsnazší varianta. 
To by zvládl téměř každý. Jakmile ale při-
jde někdo, kdo má třeba problémy se zády 
či rameny, tak už to chce znát nejen zá-
klady, ale i mít navštívené příslušné kurzy. 
Nepouštím se do toho, čemu nerozumím 
nebo je mimo mé kompetence. 

Jak vypadá kvalitní spánek?
Pozná se tak, že lehnete a během deseti 
patnácti minut vypnete. Během celé noci 
se neprobudíte. Spíte zhruba sedm osm 
hodin, což je doporučená délka. Také 
se vám zdají sny, a to během REM fáze 
spánku, která by měla trvat 90 minut 
až dvě hodiny. Právě v této době dochází 
k psychické regeneraci, ucelování dušev-
ního zdraví. Lidé si kvalitu spánku měří 
chytrými hodinkami, bohužel jsou často 
třeba jen na 20 – 30 minutách, což je málo. 
Snažíme se to zlepšit, protože spánek je 
základ.

Foto: archiv BcrossGym
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Jak?
Jako první dávám klientům rady, které je 
nic nestojí a které mohou aplikovat ze dne 
na den. Před spaním je třeba místnost 
pořádně vyvětrat, teplota místnosti pro 
spánek by měla být zhruba 18°C (omlou-
vám se, dámy). Důležité je také zajistit 
přístup kyslíku po celou noc. Například 
my doma spíme v malé místnosti a máme 
psa, takže vzduch by ráno při zavřeném 
okně nebyl ideální. Snažíme se proto mít 
pořád otevřené okno i dveře do ložnice. 
Místnost by také měla být úplně zatemně-
ná. Dalším bodem je modré světlo, které je 
dobré před spaním blokovat, protože když 
člověk kouká do mobilu, tělo si myslí, že je 
poledne. Modré světlo se dá odbourat jed-
noduše – na telefonu si nastavíte červené 
spektrum barev (aplikace f.lux, twilight). 

A tipy, které něco stojí?
Kvalitní magnesium. A tím myslím sku-
tečně kvalitní, za které si člověk i připlatí. 
Jen dodám, že třeba magnesium z lékáren 
nemusí být mnohdy šťastná volba, protože 
obsahuje nevstřebatelné formy. Také je 
dobrý bylinkový čaj se lžičkou medu  
– meduňka, kozlík, heřmánek a další  
bylinky, které mají schopnost nás uklidnit.  
A pro blokaci modrého světla případně 
speciální brýle. 

Jaká je správná ranní rutina, aby se 
člověk dobře nastartoval?
Setkávám se s tím, že má spousta lidí pro-
blém se probudit, nastartovat se, bez kávy 
nevylezou z postele… První předpoklad, 
aby se člověk probudil a měl radost, že je 
nový den, je se dobře vyspat. Dále hned 
po probuzení nekoukat na maily a zprávy 
a začít něco v jednom kole řešit. Místo 
toho je lepší dát si hned po probuzení 
sklenici studené vody, do ní dát limetku 
a čtvrt lžičky himalájské soli. Pak následuje 
cesta do koupelny, kde probíhá hlavní 
ranní rituál. Doporučuji studenou sprchu. 
Klidně se nejprve ospchovat teplou vodou 
(vykonat základní hygienu) a potom 
nad  ničím nepřemýšlet a prostě otočit 
kohoutek na studenou vodu. Kdo tohle 
nezvládne, podobný efekt má studená 

voda pouze na hlavu a zátylek. Taková 
studená sprcha ráno nastartuje kaskádu 
hormonů a také endorfiny, které nám dají 
drive, chuť do nového dne a do práce. 
Poté přichází na řadu procházka, pokud 
ji samozřejmě člověk stíhá – já třeba ráno 
chodím s pejskem, takže mám o tohle  
postaráno. Skutečně je důležité maxi-
málně hodinu po probuzení opustit byt 
a vystavit se světlu a čerstvému vzduchu. 
A tím nemyslím to, že vyjdeme z domu 
do auta a odjedeme do práce. Abych ne-
zapomněl – člověk by měl vstávat i chodit 
spát každý den stejně, platí to tedy  
i pro víkend.

Co snídaně?
Pokud chce být člověk produktivní, neměl 
by snídat sacharidy. Že jsou sacharidy 
po ránu dobré, je jen mýtus. Po konzumaci 
sacharidů se v těle vyplaví inzulín a sníží 
se kortizol, který chceme po ránu udržet 
nahoře, abychom měli drive. Potřebujeme 
zdravé tuky, ne sacharidy. Doporučuji tedy 
bílkoviny, tuky a zeleninu. Rozhodně ne 
pečivo nebo často oblíbené ovesné kaše.

A po snídani následuje?
Já osobně se po snídani buď pouštím 
do práce na počítači a nebo jedu za klienty 
do posilovny. Mám jich pár, kteří jsou ranní 
ptáčata a chodí cvičit před prací v 6:30! 
Mimochodem, když chci být ráno produk-
tivní, pouštím si rytmickou hudbu. Dám si 
ji do sluchátek, aby mě nic nerušilo a jedu.

Funguje to i při učení?
To nemám vyzkoušené, mám při učení 
raději klid.

Jak se udržet v chodu přes den?
Oběd by měl být hodnotný, bohatý 
na bílkoviny a zeleninu. Zase dát přednost 
tukům před sacharidy, které by člověka 
unavily. Když je to možné, neuškodí pau-
zička po obědě. 20 minut klidného spánku 
či meditace.

Pomůže i káva?
Samozřejmě. Mluvíme ale o kvalitní kávě, 
ne rozpustné. Bez mléka a cukru. Místo 
mléka je možné zvolit třeba kokosový 
olej. Kávu, případně yerbu mate piji ale až 
zhruba dvě hodiny po probuzení. Energii 
nám má dodat kvalitní spánek, káva je jen 
taková třešnička na dortu. Kvůli možnému 
narušení spánku pak kávu nepiji po 17.  
hodině. Na Yerbě se dá snadno a efektivně 
pracovat po celé hodiny, konzistentně 
den za dnem. Od čtení, po tvůrčí činnost. 
Bez vzniku tolerance a adrenální únavy, 
bez negativních vlivů na zdraví. ¬

Václav Votruba

TIPY NA KVALITNÍ SNÍDANI:
1.  BÍLÝ JOGURT + BOBULOVITÉ OVOCE  

(MALINY, BORŮVKY, OSTRUŽINY)
•	 řecký jogurt, bílý jogurt Hollandia
•	 borůvky, maliny, ostružiny a tak dále 
•	 chia semínka, dýňová semínka a tak dále dle fantazie

2. VEJCE A OŘECHY
•	 střídat varianty omeleta, míchaná, sázená, na hniličku, natvrdo atd. 
•	 střídat ořechy – kešu, mandle, makadamiové, pistácie, lískové
•	 připravovat na přepuštěném másle (ghee) nebo kokosovém oleji 
•	 nebát se kvalitní slaniny, schwarzwaldské šunky a tak dále

3. UZENÝ LOSOS A SALÁT
•	 rychlá varianta snídaně, s masem není třeba nic jiného dělat ani upravovat
•	  salát může být kombinace jakékoli zeleniny + třeba bálkánský sýr / sýr 

fetta + semínka (dýňová a tak dále) + olivový olej 
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Konstrukce staveb  
je pěkný obor,  

který má budoucnost
Vystudoval obor Konstrukce staveb, posbíral významná 

ocenění a nyní přemýšlí, po jaké profesní cestě se vydat dál. 
Jedno je jisté, šestadvacetiletý Vojtěch Zmek, který pochází 

z Benešova u Prahy, se v životě neztratí.

Vojtěch 
Zmek
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Představte nám projekt polyfunkční-
ho domu, za který jste dostal čestné 
uznání v soutěži Student Presta Jižní 
Čechy…
Projekt vznikl v rámci předmětu Pro-
jekt I na bakalářském studiu. Měli jsme 
zpracovat projektovou dokumentaci 
polyfunkčního domu do reálné zástavby, 
navrhnout dům, který by tam pasoval. 
Vybral jsem si ulici Fráni Šrámka v Českých 
Budějovicích. Vedoucí práce pak navrhl 
tři projekty do zmíněné soutěže. Musel 
jsem svůj projekt prezentovat, říct, čím je 
zajímavý, obhájit své řešení. Zkoušeli mě 
různě nachytat, ale nenechal jsem se. J 
Čestné uznání mě velmi potěšilo. Bylo to 
zadostiučinění. Skutečně pěkná odezva, 
na jejímž základě jsem si říkal, že bych se 
tím jednou mohl opravdu živit.

Proč ulice Fráni Šrámka?
Protože jsem kousek od ní bydlel. Je tam 
proluka, kam se polyfunkční dům hodí. 
Polyfunkční dům znamená, že první patro 
je věnováno obchodům, službám, zatímco 
vyšší patra tvoří byty. V zadání také bylo, 
že stavba musí mít průjezd a zajištěné 
parkování. To jsem umístil do dvora.

Na kolik by realizace takového domu 
přišla?
Když cenu odhadnu od oka, tak si myslím, 
že by to byla investice kolem 30 milionů 
korun.

Na projektu mě zaujalo, že jste do stav-
by zasadil jen tři byty, zato však velmi 
rozsáhlé…
Je to kvůli osvětlení. Kdybych prostor 
rozdělil na více bytů, měly by osvětlení 
jen z jedné strany, což není dobré. Dům je 
úzký a dlouhý. Jeden byt má skoro 
200 metrů čtverečních, je to skutečně 
hezké 3+1. J

Zmíněné ocenění není jediné, co máte 
na kontě…
Ještě jsem získal čestné uznání Vladimíra 
Lista za projekt Regenerace obvodového 
pláště bytového domu. Organizátorem 
je Česká agentura pro standardizaci. 
I z toho mám velkou radost.

Kde jste se dozvěděl o VŠTE?
Bylo to v Brně na Gaudeamu. Tehdy jsme 
tam vyrazili rovnou s celým zájezdem 
z průmyslovky ve Vlašimi, kterou jsem 
studoval. S kamarády nás VŠTE zaujala, 
nejsem tedy jediný, co se od nás pro VŠTE 
rozhodl. Byl jsem každopádně ještě jeden 
rok na vysoké v Praze, ale bylo to namáha-
vé. Mnoho přátel mi vypadlo po prvním 
semestru, celkově to bylo anonymnější 
studium, což je kontrast proti VŠTE, kde je 
rodinnější atmosféra. Připomněla mi právě 
studia na průmyslovce ve Vlašimi.

A jak se vám líbí České Budějovice?
Je to krásné město. S přítelkyní tady máme 
pronajatou garsonku, chodíme na pro-
cházky kolem řeky, jezdíme na kolech… 
Přítelkyně tady ještě studuje, takže 

v Českých Budějovicích ještě nějaký čas 
zůstaneme. Mimochodem je zajíma-
vé, že  přítelkyně pochází z Týnce nad 
Sázavou, což je 10 kilometrů od Benešova, 
ale  poznali jsme se až tady.

Takže počítáte s tím, že se přestěhujete?
Trošku přemýšlím, jakým směrem se 
vydat, protože ještě projektuji v Benešově 
a také mám dohodu o pracovní činnosti 
s firmou v Poříčí nad Sázavou, takže pend-
luji sem a tam. Z hlediska cestování je to 
náročnější život.

Kde jste byl na tříměsíční praxi?
Právě v Poříčí nad Sázavou – ve Wrigley 
Confections ČR. Díky praxi tam pracuji dál, 
nechali si mě na oddělení inženýringu. 
Na praxi jsem byl spojkou mezi Wrigley 
a externími firmami. Dokumentaci, kterou 
posílali, jsem zakládal do adresářů firmy, 
prováděl jsem lidi po stavbě… Líbilo se 
mi, že byla praxe souvislá. Tři měsíce jsou 
skutečně ideální. Když je kratší, tak než se 
člověk zorientuje, co má dělat, je konec. 
Praxe mi otevřela obzory, poznal jsem, jak 
co funguje, poznal další obory a potvrdil 
si, že chci dělat stavařinu.

Čím vás stavařina zaujala?
V rodině žádné kořeny v této oblasti 
nemám, ale stavařina mě začala zajímat 
od doby, kdy má starší sestra stavěla dům. 
Jako malý jsem chodil pomáhat a moc mě 
to bavilo. Už na základce jsem tedy měl 
jasno – věděl jsem, že má budoucnost 
bude ve stavařině. Jen jsem ještě netušil, 
jaké budu mít ambice. Klidně jsem mohl 
být zedníkem.

Nebude se vám stýskat po studiích?
Rozhodně bude. Je škoda, že jsou studia 

za mnou, uteklo to jako voda. Škola mě 
bavila, i jsem si při ní něco vydělal, 

takže to byla fajn kombinace. 
Konstrukce staveb je obor, který 

má budoucnost. Je pak možná 
škoda, že mám kamarády, 
kteří studovali stavařinu 
a dnes se jí nevěnují… ¬

Václav Votruba

Konstrukce staveb  
je pro NOVÉ studenty 
nahrazena programem 
Pozemní stavitelství
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Na VŠTE se mi líbí 
individuálnější 
přístup. Nejsem  
jen číslo

Střešní fólie jsou téma, které 
pro  řadu lidí není příliš důležité. 

Jak se ale snaží dokázat 
Tomáš Navara, student oboru 

Konstrukce staveb na VŠTE, je to 
oblast, u které se vyplatí zvýšená 

pozornost. Pečlivý výběr fólie 
totiž eliminuje možné problémy 

do budoucna…

Tomáš  
Navara

Už delší čas se zabýváte projek-
tem zaměřeným na vodotěsné 
střešní fólie, které se používají 
u šikmých střech… Můžete ho 
přiblížit?
Jedná se o projekt, kterým jsem se 
zabýval v rámci řešení bakalářské 
práce. Fólie mají za úkol odvádět 
vodu přes netěsnou skládanou 
střešní krytinu. Potíž je ta, že  jsou 
u nich výrobci udávané vlastnosti, 
které ne vždy odpovídají skuteč-
nosti. A právě jejich ověřováním 
jsem se zabýval. Na začátku 
jsem musel navrhnout zkušební 
zařízení, které jsme nechali podle 
normy sestrojit. Prováděl jsem pak 
na něm vodotěsnost. Výstupem 
mé práce byl soubor návrhů 
do budoucna, které by měly 
předejít problémům, jenž vznikají 
na střechách.

Můžete některé z nich zmínit?
Třeba to, že vám poteče do stře-
chy. Celkově je ale problematika 
složitější. Fólie má více funkcí. 
Musí umožňovat transport vodní 
páry z interiéru do exteriéru, 
interiér chránit před vnikáním 
vody, ale také před větrem. 
Často se pak fólie používá, když 
se střecha provádí. Leckdy ji firmy 
nechají na rozdělané střeše jako 
provizorní zakrytí přes celou 
zimu. Každý výrobce fólií musí 
v takovém případě uvádět, že je 
to skutečně pro provizorní přikrytí 
přípustné. Jenomže pak přichází 
na řadu slovíčkaření, kdy se člověk 
například dozví, že je to pro  pro-
vizorní přikrytí přípustné na čtyři 
měsíce, zatímco další napíše, že je 
UV odolnost čtyři měsíce. Laik si 
řekne, že je to stejné, ale ve sku-
tečnosti to tak není. Jedním z do-
poručení je zpřísnění legislativy.

Takže největším problémem je 
nedostatečná odolnost proti UV 
záření? Jaké je řešení?
Jedním z návrhů pro spotřebitele 
je používat kvalitnější fólie. Sku-
tečně tomu věnovat pozornost.

Proč vás zaujalo právě toto 
téma?
Navrhnul mi ho vyučující – pan 
doktor Plachý. Zajímají mě stře-
chy, tak přišel s tímto tématem. 
Skutečně mě to bavilo. A stále 
baví, protože u této problematiky 
zůstávám. Rozvíjím to dál. Nyní 
třeba porovnávám vlivy prostředí 
či působení chemických látek.

Jestli jsem to správně pochopil, 
lidé kvalitu střešních fólií příliš 
neřeší. Proč?
Spousta lidí řekne, že je jedno, 
jaká fólie se použije, protože se 
beztak za tři roky rozpadne. Neví, 
že je možnost udělat fólii tak,  
aby vydržela. Vnímají ji především 
jako provizorní zakrytí. A když se 
pak třeba objeví v rohu místnosti 
mokrý flíček, mnohdy nad tím jen 
mávnou rukou. Právě kvalitní fólií 
by se tomu dalo předejít.

A jak dlouho tedy kvalitní fólie 
vydrží?
Je to různé. Pokud je vše správně 
provedeno, je šance, že vydrží 
po celou dobu životnosti střechy. 
Jen bych dodal, že  o kvalitě ne 
vždy rozhoduje cena. Že je fólie 
dražší, neznamená, že je zároveň 
kvalitnější.

Proč jste se rozhodl studovat 
na VŠTE?
Původně jsem byl na ČVUT,  
ale nebavilo mě to tam. Nebyl 
jsem tam spokojený, zároveň jsem 
v Praze neměl takovou vůli se učit. 
Jsem z Českých Budějovic, takže 
jsem tady doma. Někteří kamarádi 
mě od VŠTE odrazovali, ale nako-
nec jsem se pro zdejší studium 
rozhodl. Líbilo se mi, jak nás bylo 
na oboru míň. Díky tomu je tady 
individuálnější přístup. Nejste 
jen číslo. Osobně jsem na VŠTE 
spokojený. 

Už víte, co budete dělat po do-
končení školy?
Pořád tápu… Mám nějaké mož-
nosti, ale nemůžu se rozhodnout. 
Každý měsíc jsem na tom jinak. 
Jednou pokračuji ve studiu, v dal-
ším nastupuji do práce. Variant je 
zkrátka víc. ¬

Václav Votruba
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Nezáleží na tom, zda se na VŠTE teprve 
rozkoukáváte nebo vás za týden  

čekají státnice. Máte totiž společný 
cíl – mít po absolvování školy dobře pla-
cenou práci v oboru, který jste studovali. 
Prvním krokem k tomu, jak si zajistit po-
zvání k přijímacímu pohovoru, je správně 
zpracovaný strukturovaný životopis.

Možná si říkáte, že to je maličkost – struk-
turovaný životopis máte přece připravený 
již od střední školy! Doplníte studium 
na vysoké škole, nějakou tu aktuální 
brigádu a můžete ho začít hromadně 
rozesílat. Bohužel se často stává, že podce-
něním tohoto prvního zaklepání na dve-
ře zajímavých zaměstnavatelů se vám 
dveře na výběrová řízení mohou rychle 
zabouchnout. Na co byste tedy při tvorbě 
konkurenceschopného životopisu neměli 
zapomenout?

KARIÉRNÍ 

CENTRUM
Otevírací doba  
od 1. 4. 2020 9:30 – 11:30
kariernicentrum@mail.vstecb.cz

SLUŽBY:
• poradenství ohledně praxe 
• pomoc při výběru zaměstnání 
• výpomoc studentům  
 s informačními systémy VŠTE
•  školení, přednášky, workshopy
• setkání s odborníky

KLEPEME NA DVEŘE 
ZAMĚSTNAVATELŮ  
ANEB NENÍ ŽIVOTOPIS 
JAKO ŽIVOTOPIS

1.Aktivita na prvním místě.  
Personalisté vždy upřednostňují 
aktivní uchazeče, kteří si věří 

a umějí prodat sami sebe. Z životopisu 
musí být znát, že i jako čerstvý absolvent 
máte potenciálnímu zaměstnavateli co 
nabídnout. Proto se snažte vyplňovat i svůj 
volný čas tak, abyste měli po dokončení 
školy do životopisu co napsat. V dnešní 
velké konkurenci bohužel už personalisty 
nezaujme životopis, kde bude sice uvede-
ný vysokoškolský titul, ale žádné pracovní 
zkušenosti.

4.Buďte struční a konkrétní. 
V tomto případě neplatí čím 
více, tím lépe. Spíše naopak 

–  optimální délka životopisu je 1 strana. 
Nezapomeňte přizpůsobit životopis pozici, 
na kterou se hlásíte. Chcete být účetní? 
Nemusíte psát, že umíte hrát na banjo 
a máte za sebou kurz první pomoci. Vždy 
důkladně zvažte, které informace jsou pro 
konkrétní pozici relevantní. Pokud máte 
pracovních zkušeností méně a životopis 
se vám zdá příliš krátký, můžete u jednotli-
vých brigád podrobněji rozepsat například 
náplň práce. Nikdy však prostor v životopi-
su nezaplňujte nepravdivými informacemi. 2.Prodejte své silné stránky. Pokud 

se hlásíte například na pozici 
manažera juniora, měli byste v ži-

votopisu uvést i zkušenosti získané v rámci 
dobrovolných a volnočasových aktivit, 

3.Nevaž se, odvaž se! Nebojte se 
pojmout životopis kreativně. 
Nezajímavé, fádní nebo příliš 

dlouhé životopisy vám dveře k vaší vysně-
né práci otevřou jen málokdy. Zapomeňte 
na Europass. Snažte se, aby váš životopis 
vystupoval z řady. Je vhodné zaujmout 
personalistu hned při prvním nahlédnutí 
do životopisu, které ve větších firmách 
často netrvá více než pár desítek vteřin. 
Pozornost můžete upoutat třeba i vhodně 
zvolenou fotografií.

Pokud se budete řídit zmíněními radami, 
tak by váš životopis neměl skončit v od-
padkovém koši personalisty, ale naopak 
být vstupní branou k přijímacímu poho-
voru. Jejich struktura ale bývá v každé 
společnosti nastavena většinou rozdílně. 
Čeká vás minimálně pohovor s persona-
listou či vedoucím oddělení, u větších 
společností pak bývá celý proces výběru 
vhodného pracovníka rozdělen na několik 
kol. Budete-li se hlásit například na pozici 
obchodníka, můžete se setkat s asse-
ssment centrem. Tato metoda je založena 
na simulaci reálných situací, se kterými 
se potenciální zaměstnanec může setkat 
při výkonu práce. Co vás čeká na poho-
voru mezi čtyřma očima nebo například 
na skupinovém assessment centru a jak se 
na různé metody výběrového řízení co nej-
lépe připravit, si povíme v dalších číslech 
Návštěvníka. ¬

Radim Dušek
Ústav podnikové strategie

Katedra cestovního ruchu a marketingu

které sice s podnikovou praxí zdánlivě 
nesouvisí, ale svědčí o tom, že máte před-
poklady být dobrým vedoucím pracovní-
kem. Například vedení táborového oddílu, 
organizace různých akcí či úspěšné vedení 
projektových týmů v rámci studia. U každé 
pozice je potřeba si dopředu ujasnit, které 
zkušenosti a osobní kvality vám mohou 
zajistit náskok před ostatními uchazeči.



Usměvavá a pozitivně naladěná – to je Ing. Michaela 
Koubková, úspěšná absolventka naší školy, na které 

nejprve vystudovala bakalářský obor Ekonomika podniku 
se zaměřením na Cestovní ruch a posléze se v navazujícím 
studiu věnovala oboru Logistické technologie. V rámci 
studia také dvakrát vyjela na zahraniční výměnné pobyty, 
konkrétně do Německa a Číny. Jak sama říká, tyto pobyty 
jednoznačně obohatily její znalosti a celkový rozhled. 
Během svého studia na VŠTE pracovala jako PVS neboli 
pomocná vědecká síla na Ústavu podnikové strategie. 
Co tato pozice vlastně obnáší? To nám detailně popsala 
v následujícím rozhovoru.

Jak jste se dostala k práci PVS?
Po nástupu do bakalářského studia jsem si chtěla přivy-
dělat na nějaké brigádě. Věděla jsem ale, že bych raději 
pracovala na počítači než manuálně. Proto, když přišel 
hromadný email, který nabízel pozici PVS, jsem ihned rea-
govala a přihlásila se do výběrového řízení. Zpětně musím 
říci, že se jednalo o jedno z mých nejlepších rozhodnutí. 
Z několika uchazečů jsem nakonec práci získala já a tak to 
všechno začalo. První zkušenosti jako PVS jsem získala na 
Katedře managementu a po návratu z Erasmu v Německu 
jsem přešla na Katedru cestovního ruchu a marketingu. 

Jak dlouho jste jako PVS pracovala?
Pracovala jsem jako PVS téměř od začátku mého studia na 
VŠTE. To znamená pět let. Pracovala jsem pro školu i v pří-
padě mého odjezdu na výměnný pobyt do Číny. Vždy mě 
těšilo, že se na práci dalo dohodnout. Vždycky mi škola 
vyšla vstříc.

Jaké byly obvyklé úkoly, které jste dostávala?
Pamatuji si, že první úkoly pro mě byly extrémně složité. 
Jednalo se úpravy různých textových dokumentů a já 
nevěděla, co mám vlastně dělat. Postupně jsem se ale 
zorientovala v úpravě dokumentů, včetně správného cito-
vání zdrojů, a mohla jsem se posunout dál. Po úspěšném 
zvládnutí úpravy textů jsem mohla začít s analýzou dat 
z internetu a odborných studií. Díky tomu jsem se dostala 
ke spoustě zajímavých informací. Vrcholem pro mě byla 
pomoc s odbornými články.

Který z přidělených úkolů byl pro Vás nejtěžší?
Všechny byly ze začátku složité asi tak jako všechny práce, 
se kterými člověk začíná. Postupně jsem se ale zlepšovala 
a mohla jsem samostatněji pracovat.

Kolik hodin měsíčně jste se práci PVS v průměru věno-
vala?
Záleželo vždy na domluvě. Jak jsem již zmiňovala, katedra 
mi vždy vyšla vstříc. Když jsem zrovna nemohla aktivně 
pracovat kvůli škole, bylo možné se domluvit na volnu. 
V průměru se jednalo o 50 – 70 hodin měsíčně.

Když se ohlédnete zpět, co Vám tato práce celkově 
přinesla? Jinými slovy, proč by to mohlo být i pro další 
studenty zajímavé?
Přinesla mi mnoho zajímavých informací. Rozšířila moje 
znalosti ze studia a naučila mě, jak spojit studium s prací. ¬

JAKÉ TO  
JE BÝT  

„PVS“

Dr. Radim Dušek z KCRM

=  POMOCNÁ  
VĚDECKÁ SÍLA 
 
• je šikovný student VŠ 
• zapojí se jako pomocná  
 síla do chodu VŠ 
• je za to placen J 
• dělá praxi rovnou ve škole 
 
V podstatě se jí může stát každý 
šikovný student, který je třeba 
doporučen vedoucím Ústavu. 
Buď PVS i ty J je to snadné.
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Co vám můžeme 
nabídnout?

• Pomoc s dohnáním, zopakováním a pochopením  
 učiva základních kurzů 
• Osobní konzultace s přítomnými zkušenými  
 tutory z řad vyučujících i studentů. 
• Možnost studia nejrůznějších témat samostatně,  
 ve skupinách s asistencí tutora. 
• Podporu pro slabší studenty, kteří mají zájem  
 na sobě pracovat, i pro studenty zvídavé. 
•  K dispozici literatura a další zdroje vzdělávání.
• Přátelský přístup bez negativních hodnocení. 
• Možnost pravidelných návštěv (jednotlivě  
 i ve skupinách) bez předchozího ohlášení.  
 Při předchozí domluvě jsou možné návštěvy  
 i mimo hodiny v rozvrhu centra. 
•  Mimořádné opakovací hodiny podle aktuálních 
potřeb studentů.

Studenti, kteří jsou rozhod-
nuti zlepšit své znalosti, 
nebo se dozvědět něco 
navíc nad rámec výuky, jsou 
v Support centru (místnost 
D210P) vítáni. Do práce 
v centru jsou zapojeni 
členové KIPV: dr. Čejka, 
doc. Dušek, dr. Náhlík, 
dr. Opršal, Ing. Telecký 
a dr. Smetanová, na kterou 
se můžete obrátit o bližší 
informace.  Kromě tutorů 
z řad vyučujících se v centru 
můžete setkat se studenty 
navazujícího magisterské-
ho studia Bc. Kubešovou 
a Bc. Císařem, oba pomáhají 
zvládnout probíranou látku 
dalším studentům a podílejí 
se společně s výše zmíněný-
mi členy KIPV na organizaci 
různých akcí pořádaných 
centrem.

Myšlenka „Math support 
centre“ vznikla ve Velké Bri-
tánii v 90. letech minulého 
století. V té době na vysoké 
školy přicházely populačně 
slabé ročníky. Tato situace 
zasáhla nejvíce vysoké školy 
technického směru. Bylo 
tedy nutné co nejvíce využít 
potenciál přicházejících stu-
dentů. Ve Velké Británii v té 
době vznikla centra, která 
pomáhala zlepšit znalosti 
v předmětech základního 
kurzu vysokých škol – 
matematika a případně 
statistika. Znalosti získané 
v těchto oblastech zcela 
zásadně ovlivňují i další 
odborné předměty. Na naší 
škole jsme nabídku pomoci 
rozšířili na téměř všechny 
předměty vyučované členy 
KIPV.

Centra ve Velké Británii 
mají desítky let zkuše-
ností, které předávají dál. 
Zároveň dokáží dlouhodo-
bými statistikami proká-
zat úspěšnost konceptu 
support center. V České 
republice existuje 5 center: 
více než tři roky na VŠB – TU 
v Ostravě, na UTB ve Zlíně, 
na MU v Brně; více než rok 
na ZU v Plzni a od letošního 
akademického roku na VŠTE 
v Českých Budějovicích.

Cestu do centra si v zimním 
semestru našly desítky 
studentů. Vzhledem k počtu 
studentů v předmětech 
KIPV je to zatím málo. 
Věříme, že si nás postupně 
najde více zájemců, kteří 
jsou rozhodnuti úspěšně 
absolvovat studované před-
měty a potřebují pomoct.

V zimním semestru jsme 
se věnovali především 
individuálním konzulta-
cím (matematika, fyzika, 
statistika a další), opakova-
cím hodinám z matematiky 
a fyziky, účastnili jsme se 
také noci vědců.

Ze stran studentů, kteří cen-
trum navštěvují, je kladná 
odezva. Část využila centra 
jednorázově, případně 
chodila pravidelně na opa-
kovací hodiny a část chodila 
na konzultace pravidelně 
celý semestr. Cituji příchozí 
studenty: „To je supr, že tu 
zrovna někdo je, mám díru 
ve výuce,“ „Už to chápu, 
hned se nechám vyvolat 
na začátku příštího cvičení 
z fyziky, abych měl víc bodů 
v průběžném hodnoce-
ní.“ Studenti vnímají jako 
pozitivní, že mohou jít 
za kterýmkoliv vyučujícím. 
Odezva ze stran vyučujících 
je, že na výsledcích stu-
dentů lze vidět docházení 
do centra. Projevovalo se to 
na skokovém nárůstu bodů 
v průběžném hodnocení 
a u části studentů na úspěš-
ném zvládnutí zkoušky. 
V době psaní článku není 
ještě zkouškové období 
uzavřené, takže ohledně 
výsledků zkoušek nemáme 
přesné informace.

Na závěr bych chtěla 
poděkovat vedení školy 
za podporu při založení 
Support centra, poskytnutí 
místnosti pro jeho provoz 
a také za finanční prostřed-
ky na vybavení centra, které 
jsme obdrželi prostřednic-
tvím interního grantu. ¬

RNDr. Dana Smetanová, 
Ph.D.

SUPPORT 
CENTRUM 

KIPV
Na začátku akademického roku 2019/2020 bylo otevřeno Support 

centrum pro studenty předmětů vyučovaných členy Katedry 
informatiky a přírodních věd, jinak řečeno pro všechny studenty naší 
školy. Centrum je zaměřené na pomoc studentům se zvládnutím zá-
kladních kurzů (především matematika, fyzika, statistika a dalších), 
které studenti často vnímají jako velmi náročné předměty.

Kontakt: místnost D210P
telefon: 380 070 230
email: smetanova@mail.vstecb.cz



Jak se rychle a bezbolestně  
   naučit ke zkoušce na VŠ?

NEUDĚLALI  
JSTE TEST? 
 
Neklesejte na mysli a vyzkoušejte 
podporu Support centra KIPV, které 
je novinkou na VŠTE. Centrum nabízí 
mimo jiné i osobní konzultace nad 
problematickou látkou se zkušenými 
tutory z řad vyučujících i studentů.  
Navíc s vámi tutoři látku proberou  
dle vašich časových potřeb a pomohou 
i s odbornou literaturou. Každopádně 
není neudělání testu tragédie a na vysoké 
 škole máte většinou ke zkoušce více 
pokusů. Takže nevěste hlavu, příště to 
určitě vyjde!

Zkouškové období na vysokých školách probíhá dvakrát za rok. Jednou prakticky 
hned po Vánocích, podruhé v květnu a červnu.  A jak se na takovou zkoušku rychle 
a efektivně naučit? Každý má svůj vyzkoušený postup ze střední školy nebo systém, 
kterým pracuje, když potřebuje do hlavy dostat důležitá data nebo informace. 
Přinášíme vám ale několik tipů, podle kterých by mohlo být zkouškové lehčí.

UČTE SE 
PRAVIDELNĚ 

 
Tohle se lehce řekne, ale už hůře plní. 
Pravidelným učením a soustavným 
opakováním si ušetříte nemalé stresy 
a zároveň budete držet mozek v kondici. 
S ohledem na množství látky je lepší 
učit se po částech a malých krocích, 
než  najednou látku z celého semestru 
třeba za týden. K pochopení látky 
také potřebujete čas. Složité koncepty 
a předměty často vyžadují větší úsilí 
v začátcích, aby bylo na čem stavět. 
Ke zkoušce stačí pak už jen na tyto základy 
nabalit.

1 NENECHTE SE 

RUŠIT 
 

Vypněte mobil, zrušte notifikace, 
zamkněte se v pokoji. Dejte z dosahu 
předměty, které by mohly vaši pozornost 
přesouvat mimo učení (časopisy, 
knihy atp.). Neustálé přeskakování 
mezi činnostmi a multitasking zabíjí 
soustředěnost na práci a učení. Ideální je 
režim letadlo – v mobilu, anebo aplikace 
StayFocused do Chromu (zablokuje 
notifikace a rušící stránky). Je to úměrná 
práce – čím intenzivněji se budete učit, 
tím méně času nad učením strávíte. 
Ukliďte si nejen stůl, ale i v pokoji. 
Prostředí dělá hodně a jinak se vám bude 
učit, když máte kolem sebe pořádek 
a uklidňující prostředí, než třeba venku 
v parku, kde jsou spousty podnětů,  
co by vás mohly vyrušovat.

4

NAPLÁNUJTE  
SI PŘESTÁVKY 
 

Není důležité se jenom učit, ale  i odpo- 
čívat v mezičase. Naplánujte si, že se 
budete maximálně 50 minut učit a pak 
si dáte malou, minimálně 5 minutovou 
přestávku. Dbejte na to, i pokud vás 
tlačí čas. Pod tlakem se totiž mozek nic 
nenaučí, pracuje na principu vybavování, 
a když mu nedáte čas, aby si látku uložil, 
nemůže si ji ani vybavit. Myslete také 
na spánek, mozek musí odpočívat. 
Neučte se v noci!

5

VYMYSLETE SI 
MNEMOTECHNICKÉ 
POMŮCKY 
 

Není důležité se obsah naučit nazpaměť, 
ale dokázat jej zpracovat jako celek. 
Pomáhá s tím představivost. Přestaňte 
memorovat text z knihy, ale zkuste si najít 
příklady, srovnání, aplikace. Všechny tyto 
triky pomáhají si naučené věci vybavit.

6
MÉNĚ  
JE NĚKDY VÍCE 

 
Není důležité vědět všechno, ale aspoň 
něco. Ono je totiž mnohem horší, když 
k tématu nevíte vůbec nic, než že vám 
chybí jen podrobnosti. Proto se naučte 
od každého něco – ideálně od obecných 
a důležitých informací směrem k těm 
méně důležitým. Rozhodující je vždy 
čas, který na učení máte. Vše tomu 
přizpůsobte a rozložte si učení na 
segmenty, tak abyste pokryli všechno.

2

POZITIVNÍ MOTIVACE 
 

Nemyslete na to, že byste to nedali. Věřte, že to uděláte. Víra je důležitá, takže věřte, 
držte pozitivní myšlenku a ono to samo nakonec půjde. Buďte za každých okolností 
pozitivní, i když je učení více, než jste čekali, a test je mnohem těžší, než byl vloni.

3
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» O tom, že Studentská unie 
na naší škole zastává důleži-
tou roli, svědčí i fakt, že v loň-

ském roce oslavila krásné kulaté 
výročí na Plese SU VŠTE k 10. vý-
ročí od jejího založení. A i tato akce 
měla charitativní účel. Díky dražbě 
tanců, dortu, dresu od našeho uni-
verzitního hokejového týmu Black 
Dogs Budweis a prodeji vstupenek 
se podařilo vybrat neuvěřitelných 
36 tisíc korun, které Studentská unie 
věnuje centru Arpida v Českých Bu-
dějovicích.

Nikola Karasová

» Celý rok SU VŠTE pořádá velké 
množství nejrůznějších akcí. 
Jsou to klasické zahajovací párty 

v klubech na začátcích semestrů, sportov-
ní utkání a souboje (i proti Jihočeské uni-
verzitě), charitativní akce, studentské kvízy 
ve studentském klubu Céčko a mnoho 
dalších. Každý akademický rok pak zakon-
čuje největší studentskou akcí s názvem 
Grilovačka VŠTE, která se letos bude 
konat 6. května. Naopak před začátkem 
dalšího akademického roku unie pořádá 
Seznamovací kurz pro 1. ročníky na Lipně. 
Tento spolek je jakýmsi prostředníkem 
mezi studenty a školou. Zastupuje studen-
ty a hájí jejich zájmy. Zpestřuje studentský 
život a sdružuje mezi sebou studenty 
napříč všemi obory na naší škole.

» Studentská unie VŠTE, která se 
stará o pestrý, zábavný studentský 
život na vysoké škole, ani v posled-

ních měsících nezahálela a pořádala něko-
lik velmi vydařených akcí, a to nejen pro 
studenty, ale i akce charitativního duchu. 
Na začátku prosince se konal již tradiční 
prodej charitativního punče pro psí útulek 
Pes pro život. V přízemí budovy C se celý 
den prodával alkoholický i nealkoholic-
ký punč, prodávaly se i placky s motivy 
čerta, anděla a Mikuláše, zpívaly se koledy 
a celkově byla navozena velmi pohodová 
vánoční atmosféra. Taktéž se do sběrných 
krabic sbíraly nejrůznější hračky, pamlsky, 
pomůcky pro pejsky. Díky štědrosti všech, 
co přispěli či si zakoupili punč, případně 
placku, se podařilo vybrat téměř 13 tisíc 
korun. 

„Se psím útulkem spolupracujeme už několi-
kátý rok a máme opravdu ohromnou radost, 
že se nám letos podařila vybrat takováto 
krásná částka. V březnu jsme předali penízky 
i všechny dárečky pro naše čtyřnohé  
kamarády,“ říká předsedkyně spolku. 

Studentská  
unie
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STUDENTSKÝ 
ŽIVOT
SU pořádá:
»  Pálení čarodějnic  

„Tradiční čarodky nemůžou 
chybět!“ 

»    Nadační běh 
„Sportem ku zdraví i dobré 

věci, výtěžek poputuje na charita-
tivní účely.“

»    Grilovačka VŠTE 2020
„Největší hudební párty je 

tady!“

sledujte náš FB @SUVSTE



Leckdo si může myslet, že je školka 
určena jen dětem zaměstnanců a stu-
dentů, což ale není pravda…
Není. Jsme tady pro kohokoliv. Zájem 
od lidí zvenku je. Přijímáme děti od dvou 
let, což je pro mnohé rodiče velká výhoda. 
Je moc fajn, že máme dvě chůvy, které 
pomáhají s nejmenšími dětmi. Obstarají 
vše, co by paní učitelku brzdilo. 

A využívají školku i rodiče z řad studentů?
Studenti zatím příliš ne. Myslím si, že je to 
tím, že si neuvědomují, že tady ta možnost 
je. Školka při vysoké škole není každopád-
ně nic zvláštního, v republice takové jsou 
a fungují dobře. Vím třeba o Liberci, kde 
dokonce dochází k rozšíření o základní 
školu…

Školka nabízí i hlídání. Znamená to, 
že  když jedu třeba na zkoušku, mohu 
vzít dítě s sebou a svěřit vám ho klidně 
jen na hodinku?
Hlídání je naše vedlejší činnost, kdy  mů-
žeme v podstatě zaopatřit dítě, když si 
maminky potřebují něco vyřídit. Není 
problém jedna hodina, stejně tak celý den. 
Tato služba je využívána a opět platí, že je 
pro kohokoliv, tedy i pro širokou veřejnost. 

Školku VŠTE mohou využívat 
zaměstnanci, studenti i zájemci 
z řad široké veřejnosti
Již od roku 2014 funguje v areálu VŠTE mateřská škola, která má 
v současné době dvě třídy a kapacitu 56 dětí. O její činnosti jsme 
si povídali s ředitelkou Jaroslavou Petráchovou.

v rámci projektu Děti do bruslí. Byla jsem 
moc ráda, že se mohly děti této akce 
zúčastnit. Bylo to báječné, děti se téměř 
naučily bruslit! Kurz byl samozřejmě jen 
pro děti, jejichž rodiče chtěli – většinou se 
zúčastnily starší děti, ale měli jsme i tříleté 
bruslaře, a dokonce také dvouletého. Zvlá-
dal to! Na závěr se uskutečnilo bruslení 
s rodiči… bylo to skvělé. Zároveň mi bylo 
přislíbeno, že budeme pokračovat i příští 
rok. To mě těší.

Kam chodíte s dětmi ven?
Máme velkou všestrannou zahradu, 
oranžové hřiště… Prostory v areálu jsou 
bezvadné. Ale stejně tak bezvadné je celé 
široké okolí. Máme branky v plotech, takže 
můžeme chodit na všechny směry. Rádi to 
máme třeba u nedalekého rybníčku.

Máte také nějaké pravidelné kroužky?
Pro zájemce tady máme placený sportovní 
kroužek. Je vynikající! Úplně na dětech vi-
dím, jak se dostávají do kondičky. Skuteč-
ně, vývoj je znatelný – od začátku školního 
roku po konec. A co se v něm dělá? Třeba 
posilování, různé hry, karate…

Jaká je příprava předškoláků?
Snažíme se budoucí prvňáky připravit 
dobře na školu i pro život. Jsou šikovní. 
Děti, které už od nás odešly, první genera-
ce, se k nám dodnes hlásí a navštěvují nás. 

Kolik předškoláků v průměru míváte?
10 až 12…

Druhá třída byla otevřena v roce 2018. 
Myslíte si, že má školka ještě potenciál 
růst?
Netroufnu si říct. Je to nevyzpytatelné. Ale 
myslím si, že dnešní kapacita je dostaču-
jící. ¬

Václav Votruba

Hlídáme děti od dvou do šesti let. Provozní 
doba pak koresponduje se školkou – tedy 
od 6 do 17 hodin. A máte pravdu, míváme 
tady děti maminek, které studují, přičemž 
jejich rodiče chodí do práce, tudíž nemo-
hou hlídat. 

Je nutné se předem objednat?
Je třeba se objednat alespoň den dopředu. 
Je to kvůli stravování a administrativě, kte-
rá musí být vyřízena. Nemohu například 
vzít dítě bez potvrzení lékaře, kontaktu na 
rodiče apod. 

Máte otevřeno přes letní prázdniny?
Kromě čtrnácti dnů celozávodní dovole-
né je provoz školky přes celé prázdniny. 
Rodiče, kteří nemají zabezpečené hlídání, 
tak mohou využít naši školku.

Jaké je školné? A cena za hlídání?
Celodenní hlídání vyjde na 200 korun, 
hodina pak na 40 korun. Školné je pak 2 ti-
síce korun měsíčně. Vše potřebné zájemci 
naleznou na www.skolkavste.cz.

Připravujete pro děti mimoškolní 
aktivity?
Absolvovali jsme např. kurz bruslení 

Jaroslava 
Petráchová
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Zprvu to vypadalo, 
že  se bude živit jako 

grafička, ale nakonec 
se rozhodla pro vy-
sokoškolské studium. 

Na VŠTE si zvolila obor 
Konstrukce staveb. Dnes 

funguje i jako pomvěd 
a podílí se na zajímavých projektech. Řeč je 
o čtyřiadvacetileté Nikole Bartošové, která 
na školu dojíždí z města Kardašova Řečice.

Vystudovala jste střední uměleckoprů-
myslovou školu… Proč jste si nako-
nec zvolila obor Konstrukce staveb 
na  VŠTE?
Původně jsem nic takového neměla v plá-
nu. J Po škole jsem pracovala v reklamce 
jako grafik, ale chtěla jsem se naučit 
něčemu novému. Zkusila jsem VŠTE. Když 
jsem se v přijímacím řízení celkem dobře 
umístila, řekla jsem si, že do toho půjdu. 
Už na střední škole mě zajímala architek-
tura. Táta má zároveň stavební firmu, staví 
sruby, tak jsem tomu chtěla porozumět, 
abych mu mohla být trošku po ruce. 

Jaký obor jste studovala na střední 
škole?
Malbu na Střední uměleckoprůmyslové 
škole sv. Anežky České v Českém Krum-
lově. 

Dalo by se tím uživit?
Když je člověk vyloženě umělec, žije 
pro  to, nejspíš se uživit dokáže. Cítím se 
jako umělec, ale ne natolik, abych se tomu 
dokázala věnovat naplno. Už na škole jsem 
se věnovala převážně fotorealismu.  

Malovala jsem podle fotek, aby obraz 
vypadal co nejvíce reálně. Bavila mě 
architektura, je to pro mě jednodušší než 
postavy či obličeje. Každopádně jsem ráda, 
že jsem Anežku vystudovala. Po ní jsem 
ještě pokračovala ve studiu výtvarky na vy-
soké škole, a během studia, jsem se snažila 
dostat do Prahy na FAMU, obor animace. 
Byla jsem ale neúspěšná a už jsem neměla 
vytrvalost to zkoušet znovu a znovu. Jak 
jsem zmínila, nakonec jsem našla práci 
v grafickém oboru. V reklamce jsem byla 
vedoucím grafikem. Byla to zajímavá práce 
a zkušenost. Grafikou si přivydělávám 
dál. Jak se říká, sedím zadkem na dvou 
židlích…
 
Není v dnešní době trh přesycen grafiky?
Je jich moc, proto jsem si chtěla rozšířit 
obzory. Když je ale grafik šikovný, může 
pracovat pro více firem, nebo se dál posou-
vat a tak si slušně vydělat. Stává se ale, že 
kolikrát ta práce není úplně tvůrčí a skončí 
třeba u monotónních letáků. Mluvila jsem 
teď nedávno se spolužákem a ten se z re-
klamky od etiket posunul do firmy, která 
pracuje na navrhování a vytváření aplikací 
pro mobilní telefony apod.

Na VŠTE se mimo jiné zabýváte  
3D skenováním a fotogrammetrií…
Už v prvním ročníku jsem se uvrtala 
do několika projektů. J Když přišla nabíd-
ka zabývat se 3D skenováním a létáním 
s drony, nikdo se do toho příliš nehrnul. 
Mě ale moderní technologie baví, tak jsem 
se přihlásila. A jsem ráda, protože je to 
zajímavá práce a zkušenost. Máme tady 
zatím ruční 3D skener v základní černobílé 
verzi. Skenujme sochy, postavy a tak dále. 
Skenováním vytváříme taková digitální 
dvojčata. Je to zajímavá oblast… Jen pro 
představu – když se třeba nějaké soše něco 
stane, podle našich záznamů se dá opravit, 
nebo udělat replika.

Má 3D skenování limity?
Nejdou skenovat třeba lesklé povrchy, 
okna, voda, auta… Mimochodem zkoušeli 
jsme lidskou postavu v nadživotní veli-
kosti – sochu Adalberta Stiftera. Povedlo 
se to. U živé lidské postavy dělají problém 
dlouhé rozpuštěné vlasy, ty samy o sobě 
naskenovat nejdou právě proto, že jsou 
lesklé a jemné. Holky s dlouhými vlasy tak 
musí mít culík nebo copy. 

Takže se dá naskenovat i člověk?
Dělali jsme spolužáka, i moji hlavu… 
 Takže ano, skener jde použít i na živé tvory.

Jak je 3D skenování časově náročné?
Různě… Objekt nebo postava se dá 
naskenovat během dne, někdy dokonce 
jen půldne. Horší je to se zpracováním dat. 
Těch je skutečně velké množství, takže 
počítač dostává zabrat.

Na škole fungujete také jako pomvěd. 
Co to znamená?
Pomocná vědecká činnost. Znamená to, 
že když se objeví projekt, na kterém může-
me pracovat, jsem jeden z článků, který se 
spolupodílí na celém procesu nebo na jeho 
části, ať už je to získávání dat nebo poté 
zpracování. Nejsme vědci, ale pomáháme 
se dobrat k datům. Pro mě je vždycky 
důležité se věnovat něčemu, co má hlavu 
a patu. Baví mě to.

Jakou máte vizi po škole?
Směřuji zatím k tomu, že bych chtěla 
zůstat u 3D skenování a fotogrammet-
rie… Do projektování a tak dále se úplně 
nehrnu.

Má 3D skenování budoucnost?
Určitě má. 

Vzhledem k tomu, co všechno děláte, 
zbývá vám čas na studium?
Zbývá, všechno dohromady funguje, určitě 
není problém to skloubit. ¬

 Václav Votruba

Nikola Bartošová: 
Nejspíš bych chtěla 
v budoucnu zůstat  
u 3D skenování
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„Každý by chtěl v Céčku 
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„Čau, kde jsi? 
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minimálně 500,- v Céčku.“
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