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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok se nám přehoupl do své druhé poloviny a spo-
lu s tím přichází také nové číslo našeho školního 
časopisu Návštěvník. Aktuální celosvětová situace 
ovlivnila v posledních měsících zcela určitě život 
každého z nás. Od posledního vydání nemohli naši 
studenti navštěvovat kampus v takové míře, jak by 
si všichni přáli. I přes to se však na naší škole udála 
spousta zajímavých věcí. 

Úvodní stránky patří zásadní změně, která nastane 
na přelomu roku, kdy mne v pozici rektora nahradí 
stávající prorektor Vojtěch Stehel, který byl jedno-
hlasně zvolen Akademickým senátem VŠTE. 

Minulá čísla časopisu se z velké části věnovala  
rozhovorům se studenty a absolventy. Díky 
pozitivní zpětné vazbě jsme se v tomto trendu 
rozhodli nadále pokračovat a přinést Vám tak 
spoustu zajímavých osobních i studijních zážitků 
našich posluchačů.

V další části jsme vyzpovídali jedny z našich  
prvních absolventů, Karla Krejčího a Františka 
Bruckbauera. Jak na naši školu vzpomínají,  
se dozvíte v samostatných rozhovorech. 

O tom, jak je důležitá spolupráce mezi školou 
a firmami, ví své i studenti strojírenství Tomáš 
Sellner a Josef Häusler. Ti se v rámci studia zapojili 
do velmi zajímavého projektu, na kterém pracují 
naši akademici spolu se zaměstnanci MOTORU 
JIKOV. Díky tomu mají možnost nejenom si splnit 
povinnou praxi, ale i velmi zajímavé téma bakalář-
ských prací. 

Skloubení sportu a studia není vždy jednoduché. 
Své o tom vědí studenti Jiří Kraffer, Jaromír Janá-
ček a Anna Buštová. Všichni tři se věnují sportu 
a zároveň mu velkou část svého volného času.  
Jak se jim v jejich sportech daří a jakou podporu 
jim škola v jejich snažení nabízí, se dozvíte  
na následujících stránkách. 

ÚVODNÍ
SLOVO

REKTORA

Ke studiu na naší škole neodmyslitelně patří 
i možnost zahraničních pobytů. Čtyřměsíční 
studijní pobyt ve Finsku za sebou mají studenti 
Radek Růžička a Pavel Smítka. Zahraniční pobyt 
za sebou mají i studenti Marek Hrstka (Madeira) 
a Filip Koutník (Malajsie). Pobyt obou dvou přímo 
ovlivnila koronavirová krize. Přesto oba úspěšně 
své zahraniční pobyty dokončili. 

Že se na vysoké škole setkáte s velkým počtem 
nejrůznějších akademických titulů, je zřejmě  
každému jasné. Víte ale jak správně člověka  
s více tituly oslovovat? Pokud tápete, připravili 
jsme pro vás příspěvek zaměřený právě na toto 
téma. 

Na závěr se blíže podíváme na dva z našich spor-
tovních celků. Své plány na nadcházející sezónu 
představí jak basketbalistky Black Cats VŠTE,  
tak hokejisté z Black Dogs Budweis. 

Věřím, že se Vám bude nové číslo časopisu  
Návštěvník líbit, 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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Aktuality

Kariérní centrum VŠTE zahajuje v říjnu 
svůj provoz a srdečně všechny zve 
na tematické workshopy a semináře. 
Můžete se těšit třeba na Tour de prvák, 
Cestování s VŠTE, Jak napsat životopis, 
který zaujme? Individuální koučink, 
Úspěšný pracovní pohovor apod. ¬

AKCE 
v areálu VŠTE

•  26. 11. 2020  a 25. 2. 2021 proběh-
ne na VŠTE Den otevřených dveří.  
Rádi Vás uvítáme na půdě naší školy 
a provedeme laboratořemi.

•  27. 11. Noc vědců, téma: Člověk 
a robot. Je robot kamarád nebo 
nepřítel? Pomocník nebo překážka? 
Jak robota vnímat? S láskou k vědě, 
k člověku i k robotovi, už na konci 
listopadu. ¬

#dyckyVŠTE

STUDENTSKÝ 
ŽIVOT
nenechte si ujít:

»  Zahajovací párty školního 
roku a Halloweenská párty 

»     LISTOPAD 
Futsalový turnaj  
O pohár rektora VŠTE

»   PROSINEC 

 Vánoční párty, 
Charititativní vánoční punč

»   V novém roce se můžete  těšit na reprezentační 
ples VŠTE, který proběhne 
26.3.2021

Aplikace VŠTE
s informacemi o studiu na jednom 

místě. Nyní v aplikaci najdete např.: 
rozvrh, docházku, novinky,  

harmonogram atd. Stahovat  
aplikaci můžete pro operační  

systém Android a iOS. ¬

Na VŠTE  
proběhla volba  
nového rektora

V PŘÍRODĚ 
jsme v pohodě! 

Projekt, který promění  
zelenou plochu mateřské školy VŠTE  

na přírodní zahradu. ¬

ŠACHOVÝ  
KLUB VŠTE 

byl jedním z účastníků  
na Mistrovství ČR mládeže  

v rapid šachu, které se konalo  
4. – 6. 9. 2020 ¬



Na slovíčko 
s rektory
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Máte před sebou poslední měsíce 
ve funkci rektora. Jaké jsou aktuálně 
vaše pocity? Uchylujete se k určitému 
bilancování, nebo se snažíte hledět jen 
dopředu?
Přiznám, že v tuto chvíli nebilancuji.  
To nechávám až na chvíli, kdy pozici rekto-
ra opustím. Stále řeším úkoly a výzvy, které 
přicházejí, věnuji se pedagogické činnosti, 
zabývám se tvůrčí činností, projekty… 
Velmi také přemýšlím nad předáváním 
agendy svému nástupci. Chtěl bych,  
aby byla změna na pozici rektora VŠTE 
zvládnuta co nejlépe. Sepisuji rozpracova-
né úkoly, diskutuji o budoucím nastavení 
chodu školy, připravuji změnu podpiso-
vých vzorů, zastoupení školy v různých 
orgánech a organizacích… Popravdě 
se obecně nerad ohlížím do minulosti 
ve chvíli, kdy se musím připravovat  
a soustředit na věci, které přicházejí. 
Ohlédnutí je každopádně dobré  
v momentě, kdy je nutné hledat  
poučení pro naši další práci.

„Povahou jsem bojovník, a tak 
jsem šel za cílem a snažil se ho 

dotáhnout,“ vzpomíná na začátky 
VŠTE rektor Marek Vochozka,  

kterému ke konci letošního roku 
skončí osmiletý mandát.

o tom, zda svou roli zvládnu, či nikoliv, 
nebyl prostor. Rodina, přátelé, věřím,  
že i kolegové či studenti, mi drželi palce 
a snažili se mi pomáhat. 

Je mi jasné, že vedení vysoké školy 
i dnes vyžaduje mnoho času. Jak si 
dobíjíte energii? Co rád děláte ve svém 
volnu?
Volna příliš nemám. Ač to bude vypadat 
úsměvně, odpočinu si při své výzkumné 
práci. Zabývám se financemi podniku, 
zapojením umělé inteligence do jejich 
řízení. Určitě mne však baví sport. Rád 
mám například badminton, s kolegy ho 
hrajeme vždy minimálně jednou týdně. 
Dokonce jsme se přihlásili do amatérské 
soutěže na českobudějovickém výstavišti. 
To je super. 

Před čtyřmi lety jste říkal, že byste rád 
svému nástupci předal silnou univer- 
zitu, která je respektovaná jak doma, 
tak za hranicemi. Podařilo se?
Bohužel nepodařilo. Ano, VŠTE považuji 
za silnou, stabilizovanou vysokou školu, 
na doktorská studia jsme však dosud  
nedosáhli. Věřím, že jsme alespoň  
připravili prostředí, které bude  
pro takovou akreditaci připraveno. 

Jaké nové výzvy vás čekají od roku 
2021?
Budu se věnovat především tvůrčí činnosti. 
Přesto nezapomenu ani na výuku. Měníme 
s kolegy koncepci výuky Metod odborné 
práce. Chtěl bych se celkově zapojit výraz-
ně do procesu zkvalitňování pedagogické 
a výzkumné práce. ¬
 Václav Votruba

Marek Vochozka: 
Chtěl bych, aby byla  

změna na pozici  
rektora VŠTE  

zvládnuta co nejlépe

Přesto bych ještě u malé sondy  
do minulosti zůstal… Zažil jste postup-
ný růst školy, mnoho úspěchů a radostí. 
Stejně tak jste ale musel čelit i méně 
příjemným věcem. Předpokládám, 
že  nejnáročnější pro vás byla situace 
před deseti lety, kdy škola bojovala 
o holou existenci. Je to tak? 
Souhlasím, že období před deseti lety 
bylo velmi nepříjemné. Nemohli jsme 
se věnovat své práci a řešili jsme s kole-
gy jeden atak na školu za druhým. Bylo 
až  k nevíře, kolik lidské zloby (protože 
vždy je to o lidech a mezilidských vztazích) 
se v těchto útocích na veřejnou vysokou 
školu promítlo. Ale to jsme mohli hodnotit 
teprve s odstupem času, kdy jsme pronikli 
až na podstatu problému a rozklíčovali 
role jednotlivců v aktivitách proti škole. 

Znamenala pro vás hodně opora  
samotných studentů, kteří nezůstali 
pasivní a vyjádřili VŠTE podporu?
Podpora studentů a kolegů byla v té  
době ohromná. Ocenil jsem ji nejen já,  
ale i tehdejší Akreditační komise pro vy-
soké školství. Také ji zaznamenala média. 
Dodnes si vážím každého, kdo nás v té 
době podpořil a podporuje dodnes. 

Do čela VŠTE jste se postavil ve dvaatři-
ceti letech, což je na tak mladého  
člověka bezesporu velký úspěch.  
Jak na to reagovalo vaše okolí? Rodina, 
přátelé… Věřili, že to zvládnete?
V té době nebyla VŠTE v úplně ideální  
kondici. Pro mne to znamenalo již 
od začátku velké zapojení. Pracoval jsem 
na úplném začátku 12 až 16 hodin denně, 
a to kolikrát až sedm dní v týdnu. Na úvahy 
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Čím si vás škola získala, že s ní naplno 
žijete již třináct let?
Na studiích to byl především skvělý 
kolektiv a přátelé. Později, když jsem začal 
pracovat, tak týmový duch, tah na branku. 
V neposlední řadě bylo skvělé podílet se 
na něčem, co velmi dynamicky roste.

Když se bavím s vašimi tehdejšími spo-
lužáky, cítím z nich nemalou nostalgii… 
Mluví o rodinné škole, bezva partě, 
radosti, že stáli na počátku vysoké 
školy, která každým rokem rostla. Jaké 
jsou vaše pocity, když se ohlédnete 
k začátkům?
Myslím, že jsou naprosto stejné. Ze studií 
mam řadu zážitků a vzpomínek, ke kterým 

V roce 2007 na VŠTE nastoupil jako student. Postupně se zapojoval do rozvoje školy, která stála  
na začátku své cesty, a není tak překvapením, že na ní zůstal i po ukončení studií.  Vojtěch Stehel  
vedle vlastní vědecké a pedagogické práce prošel na VŠTE mnoha úseky a pozicemi. Od referenta 
na studijním oddělení přes marketing, interní audit, kancelář rektora, odborného asistenta  
až po prorektora. „Díky této cestě od píky znám ve škole každé oddělení a mám jasnou představu,  
jak má fungovat. Zároveň chápu potřeby a očekávání studentů, protože jsem ještě nedávno  
byl jedním z nich,“ říká Vojtěch Stehel, který se od ledna 2021 stane novým rektorem VŠTE.

Na VŠTE nejsme jen čísla… To je častá 
věta, která se dá od studentů zaslech-
nout. Půjde to tak udržet i v dalších 
letech?
Doufám, že ano. Dokonce již v tuto chvíli 
podnikáme některé kroky, aby se přístup 
ke studentům ještě zlepšil a byl více indivi-
dualizovaný.

Dokážete si najít čas na své koníčky? 
Co rád děláte ve svém volnu?
Snažím se věnovat rodině a dětem. Také 
rád sportuji (kolo, badminton) nebo občas 
něco vyrábím ze dřeva. Dříve jsem se více 
věnoval elektronice, ale na to bohužel 
už moc času nezbývá, a tak jsem z toho 
poměrně hodně vypadl.

Čekají studenty výraznější změny, nebo 
hodláte rozvíjet koncept, na kterém 
jste s Markem Vochozkou doposud 
pracovali?
Rád bych rozvíjel koncept tak, aby se 
studentům dobře studovalo, škola jim 
poskytla maximální přidanou hodnotu 
a aby v konečném důsledku byli jednou 
hrdí na to, že na VŠTE studovali. ¬

 Václav Votruba

Vojtěch Stehel: 
Podnikáme kroky,  

aby byl přístup  
ke studentům ještě  

více individualizovaný

se občas rád vracím. Byl bych rád, aby 
podobné pocity měli i současní absolventi. 
Pokusím se k tomu maximálně přispět.

A jaký jste byl student?
Toto by asi měli posoudit jiní. V obecné ro-
vině mi šly předměty, kde se používala ma-
tika a logika, a méně mi šly jazyky. Snažil 
jsem se také dělat věci nad rámec studia, 
například jsem se podílel na organizaci 
akcí. I ty měly vliv na dobrou atmosféru, 
která na škole vládla.

VŠTE je moderní škola, která má, jak 
jste zmínil, tah na branku… Má na tom 
svůj podíl mladý věk jejího vedení? Dá 
se říct, že jste studentům blíž?
Nemyslím si, že je věk tím hlavním urču-
jícím parametrem. Důležité jsou podle 
mě jiné charakteristiky, jako dělat věci 
správně, koncepčně, důsledně a podobně, 
i když je to někdy těžké. Navíc součástí nej-
vyššího vedení byli vždy i dříve narození 
kolegové. Při řadě záležitostí je důležité 
mít různé pohledy na věc, aby bylo možné 
najít nejoptimálnější řešení. 



S námi se  
v praxi
neztratíš
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Karel Krejčí byl jedním z prvních studentů VŠTE. 
Na školu vzpomíná jen v dobrém, proto se rozhodl 

po dlouhých letech vrátit a své vzdělání ještě  
rozšířit (nyní studuje obor Podniková ekonomika  
a management). Karel je mimochodem rockovým 
muzikantem, byť, jak sám říká, hraje jen okresní  

přebor.  Ale i ten dokáže dělat radost  
a být životní vášní.

Na VŠTE jste poprvé studoval již před 
více než deseti lety… Jak na tehdejší 
roky vzpomínáte?
Vzpomínám na ně jako na konec telecích 
roků, které vejška zdárně prodlužovala. 
Tehdy byly v mém životě jedinými obava-
mi maximálně zápočty a zkoušky…  
Vzpomínky se pomalu ztrácí v mlze,  
možná už to bude věkem. J

Proč VŠTE? Čím vás tenkrát nová škola 
zaujala?
Byla to vlastně náhoda. Rok předtím jsem 
nastoupil na jinou školu, kde mě naprosto 
demotivační přístup profesorského sboru 
nutil uvažovat už po prvním semestru 
o změně. Během druhého zkouškového 
jsem se definitivně rozhodl. Dodnes vzpo-
mínám na to, jak mě jeden nejmenovaný 
profesor urážel ohledně mé inteligence… 
Když jsem se pak dozvěděl, že VŠTE nabírá 
studenty do prvního regulérního semest-
ru, zkusil jsem se přihlásit a vyšlo to.  

zvyklý na potítka a ústní zkoušení…  
a to je již minulost, vše je psanou formou. 

Máte vystudovaného bakaláře, na kontě 
několik pracovních zkušeností…  
Je těžké se po třicítce rozhodnout  
pro další studium?
Někdy je lepší se dlouze nerozmýšlet 
a prostě věci udělat. Člověk by neměl 
odkládat svá rozhodnutí. 

Čím se vlastně živíte?
Za poslední tři roky jsem vystřídal hodně 
zaměstnání, ale vždy se vše točilo kolem 
obchodu, výroby a administrativy. Dokonce 
jsem dělal profesionálně plavčíka, tedy jen 
dva měsíce, než jsem se přesunul znovu 
na obchodní oddělení. Důležité je nemít 
strach zkoušet nové věci a neřešit, jestli je 
něco pod úroveň…

Ve svém volném čase se věnujete mu-
zice. Můžete představit svou hudební 
kariéru?
V kapelách hraji a zpívám asi od svých  
16 let. Takže už více jak půlku života.  
Má hudební kariéra by se dala srovnat 
se sportovní. Prostě se jedná o okresní 
přebor… víceméně jen zábavu. S tím 
rozdílem, že  si nemyslím, že jsem mistr 
světa.  J  Má kapela se jmenuje Alike.

/ pokračování na str. 10 »

Škola mě následně zaujala hlavně 
rodinným a citlivým přístupem většiny 
vyučujících. Proto jsem zde nakonec zůstal 
a bakaláře dokončil. 

V první otázce jsem záměrně použil 
slovo poprvé, protože dnes jste opět 
studentem VŠTE. Vlastně jste se vrátil 
po osmi letech, což je bezesporu  
zajímavé. Co vás k tomu vedlo?
Obhajoval jsem až v únoru 2011, ale stát-
nice a předměty jsem měl hotové již v roce 
2010. Takže vlastně návrat po devíti letech. 
Opět to byla náhoda. O navazujícím pro-
gramu jsem se dozvěděl už na jaře. Měnil 
jsem tehdy ale zaměstnání, poté jsem měl 
úraz a nějak jsem zapomněl, že bych se 
mohl třeba i přihlásit. O tom jsem uvažoval 
roky, ale vždy bylo více důvodů, proč to 
neudělat. Například zapomenuté heslo 
ke studentskému účtu. J V srpnu jsem se 
pak ze dne na den přihlásil. Dopomohla mi 
k tomu také kolegyně z práce. Nutno říct, 
že i ona na VŠTE nastoupila.

Jak moc se VŠTE za tu dobu změnila?
Vše je nové a hezčí. Areál se změnil k nepo-
znání a z tělocvičny nám udělali posluchár-
nu. Celkově je vše moc pěkné a je vidět, 
že se zde udělalo mnoho práce. Potkal 
jsem jen pár známých tváří, mimochodem 
někteří spolužáci zde i pracovali či pracují. 
Obecně se systém úplně změnil. Byl jsem 

VŠTE mě zaujala  
rodinným a citlivým  

přístupem většiny  
vyučujících

Karel
Krejčí
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 Chytré domácnosti  
jsou již běžnou součástí  
současného standardu 

bydlení

František
Bruckbauer

V roce 2015 jste se dokonce stal zástup-
cem kvestora. Co bylo náplní vaší práce?
Jako zástupce kvestora jsem trvale pomá-
hal s řízením menzy a knihovny a v přípa-
dě nepřítomnosti pana kvestora jsem ho 
zastupoval. Byl to intenzivní a náročný rok, 
avšak na zkušenosti velmi bohatý.

Poprvé jste na studium na VŠTE nastou-
pil v roce 2008. Jak na začátky vzpomí-
náte? 
Vzpomínám velmi rád. Na Okružní jsem 
studoval už vyšší odbornou školu, která 
byla v areálu původně. Radost mám vždy, 
když jedu okolo a vidím ten úžasný vývoj, 
jakým VŠTE prošla. 

A co stálo za vaším rozhodnutím  
studovat na VŠTE?
Výběr pro mě byl velmi jednoduchý. 
V době, kdy jsem končil studium na VOŠ, 
nebyla v Jihočeském kraji žádná jiná  
vysoká škola s technickým zaměřením. 
Jestli se nepletu, dodnes ani není. J

Když jsme se domlouvali na tento 
rozhovor, zmínil jste, že je VŠTE vaše 
srdcovka. Čím si vás škola tak získala?
Ano, to rozhodně je. Poznal jsem tady 
spoustu úžasných lidí a přátel, ať už jako 
student, tak jako zaměstnanec. Odbornost 
a přístup profesorů, kteří dodnes na VŠTE 
učí, byl výjimečný. A když se ohlédnu 
za profesním působením… Byla to jedna 
z nejlepších a nejužitečnějších zkušeností. 
Jednoduše jsem rád, že jsem měl čest pří-
mo spolupracovat jak s panem kvestorem, 
tak s panem rektorem. 

Dnes pracujete ve firmě Loxone, která 
se zabývá velmi zajímavou oblastí.  
Můžete ji představit několika větami?
Představit oblast automatizace budov, 
nebo chcete-li chytré domácnosti, pouze 
několika větami je velmi nelehký úkol, 
ale pokusím se o to. J V každém nově 
postaveném nebo zrekonstruovaném bytě 

Jak se stane, že absolvent najde na své 
vysoké škole i pracovní uplatnění?
Začátek mého profesního působení 
na VŠTE až tak zajímavý není. Standardně 
jsem prošel výběrovým řízením na danou 
pozici. Tip, že je na VŠTE volná pozice, jsem 
tehdy dostal od kamarádky, která zde již 
pracovala. Byl to trochu krok do nezná-
ma, protože jsem do té doby znal VŠTE 
pouze z pozice studenta. Nicméně, když 
se ohlédnu zpět, byla to jedna z nejlepších 
pracovních zkušeností, na kterou vždy 
velmi rád vzpomínám.

» pokračování ze str. 9 /

Jen pro představu… Jak náročnou  
cestu musí člověk urazit, aby se stal 
profesionálním muzikantem?  
Jak moc musí dělat kompromisy  
a ohýbat hřbet?
Pokud chce být profesionálním muzi-
kantem a je aspoň trošku soudný, měl by 
podle mě mít hudební vzdělání, zejména 
co do nástroje, kterému se věnuje. Jistě 
jsou výjimky, ale ty potvrzují pravidlo.  
Já měl možnost jít hrát do zahraničí, 
zkusit to. Vždy jsem ale věděl, že tak 
dobrý nejsem. Ani nejsem takový dříč. 
Také si myslím, že dráha profesionálního 
muzikanta není pro každého. Je to prostě 
řehole. 

Zmínil jste sport… Ten kolikrát nejde 
s muzikou úplně dohromady, což o vás 
ale neplatí. Čemu se věnujete?
Hraji futsal a vedu také celý náš klub.  
Pomáhám svazu pořádat turnaje, 
ale  hlavně vše dělám pro radost a zába-
vu. Dříve jsem ještě hrával velký fotbal 
a hokejbal, ale nic netrvá věčně. Faktem 
je, že  z naší kapely jsem nejspíš jediný, 
kdo se sportu věnuje aktivně v nějaké 
organizované podobě. J ¬

 Václav Votruba
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či domě budou vždy nějaké technologie, které je potřeba řídit 
a regulovat, například topení, stínění, větrání a další. Člověk 
má dnes dvě možnosti: Buď si pořídí jednotlivé regulace 
zvlášť (v tomto případě si technologie nebudou pomáhat, 
nebudou spolupracovat a člověk bude mít s jejich regulací jen 
starosti), nebo komplexní systém, jako je právě Loxone. Bude 
to stát plus mínus to samé, jednotlivé technologie budou 
efektivně fungovat ve vzájemné harmonii a s jejich regulací 
si člověk nemusí dělat starosti. Nemůže se pak stát, že třeba 
v zimě se bude topit, ale  žaluzie budou zatažené, protože 
venku svítí slunce. A to je jen jeden příklad z mnoha. V Loxone 
se nezabýváme „hračkami“, které spojíte s mobilní aplikací 
a jejichž přidaná hodnota končí na úrovni drahého dálkového 
ovladače. Ale jak jsem řekl na začátku, toto téma je na více 
než  jen pár vět. J

Věřím tomu, že jsou chytré domácnosti 
budoucnost. Myslíte, že se z nich  
v průběhu let stane samozřejmost? 
Že  budou běžnou součástí našeho 
života?
Nevěřím, že chytré domácnosti jsou 
budoucnost. Věřím, že jsou již celkem 
běžnou součástí současného standardu 
bydlení. V Loxone jsme tento rok oslavili 
10 let na trhu a celosvětově přes 120.000 
projektů. V Čechách a na Slovensku je 
již přes 8.000 projektů. To už není jen 
pár nadšenců. Já sám jsem přesvědčený, 
že  systém Loxone může být opravdu 
v každém projektu.

Bezesporu se jedná o oblast, která se 
neustále vyvíjí. Baví vás práce, která 
nestojí na místě, neupadá do určité 
rutiny?
Ano, baví. Někomu rutina vyhovuje, já 
jsem rád, že je každý projekt individuální. 
Každý investor má jiné představy, očeká-
vání a potřeby. Náš přístup je individuální 
a reflektuje tyto potřeby. Navíc to už 
dávno není jen o rodinném bydlení.  
Dnes se automatizují technologie 
i v projektech typu kancelářský komplex, 
obchodní centra, fotbalové stadiony 
a podobně. ¬

Text a foto: Václav Votruba
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Lukáš Mikuláštík: 

Na VŠTE jsem slyšel  
skvělé reference. Nelhaly

Jaké byly začátky v profesionální firmě?
U prvních projektů jsem se věnoval jen 
překreslování, což je logické, Tomáš ve mě 
ještě nemohl mít takovou důvěru. Když 
ale  viděl, že odvádím dobrou práci, dával 
mi větší projekty, až jsem se dostal ke Ku-
klenám…

O co jde?
O třípodlažní bytový dům s podzemními 
garážemi v katastru Kukleny na kraji Hradce 
Králové. Kreslil jsem konstrukci… 

To musela být výzva…
Ze začátku jsem se toho bál, tak velký 
projekt jsem ještě nedělal. Tomáš mě 
ale  podporoval, tak jsem se do toho pustil 
naplno. Jedná se o poměrně velkou stavbu, 
ve které bude 17 bytů. Byla to pro mě velká 
zkušenost a zážitek. 

Zníte skutečně nadšeně. Měl jste ke sta-
vařině blízko už od dětství?
Bratranec studoval na Střední průmyslové 
škole strojní a stavební v Táboře, tak jsem se 
tam zašel podívat na den otevřených dveří. 
Okamžitě mě zaujala stavařina, na čemž 
měly velký podíl paní učitelky, které nás 
tenkrát uvítaly a obor nám představily.  
Bylo to natolik spontánní rozhodnutí,  
že jsem si řekl, že nikam jinam nechci.  
Doufám, že jsem si zvolil dobře. J 

Plánujete v Daspro – CZ také školní 
praxi?
Pokud mi to Tomáš Daněk dovolí, tak určitě 
ano. Mimochodem věřím, že dlouhodobá 
praxe je velmi důležitá. Je úplně něco jiné-
ho, když je člověk ve skutečném provozu…

Kde vidíte svou budoucnost?
Chtěl bych získat titul bakaláře, potom 
bych rád ještě udělal inženýra a nakonec 
bych rád měl razítko na autorizaci. Profesně 
hodlám prohloubit spolupráci s Tomášem, 
pokud tedy bude mít zájem. ¬

Václav Votruba

Je mu dvacet let, přesto už má zkušenosti, které mu mohou  
vrstevníci závidět. Lukáš Mikuláštík ze Sezimova Ústí studuje 
na VŠTE obor Pozemní stavby a vedle toho pracuje brigádně  
pro firmu Daspro – CZ.  Ta je s VŠTE provázána, protože ji vede 
bývalý student Tomáš Daněk, který se snaží dávat prostor právě 
studentům VŠTE. 

Proč jste se rozhodl studovat na VŠTE?
Od kamarádů, kteří už na VŠTE studovali, 
jsem na školu slyšel skvělé reference.  
Mluvili pouze pozitivně, tak jsem si řekl,  
že to také zkusím. Přihlásil jsem se na obor 
Pozemní stavby a jinou školu neřešil. 
Mimochodem zaujala mě také prezentace 
na webu a reklama na VŠTE.

A měli kamarádi s těmi kladnými refe-
rencemi pravdu?
Vše, co říkali, byla pravda. Osobně si zatím 
nemohu stěžovat, jsem rád, že jsem na je-
jich slova dal. Hodně se těším na druhý 
ročník, kdy se dostaneme například k navr-
hování staveb.

Letošní rok byl každopádně specific-
ký…
To ano, ve druhém semestru jsme toho 
přímo ve škole příliš nestihli. Učitelé nám 
ale během koronavirové epidemie posílali 
materiály elektronickou cestou. Domácí 
výuka mi přinesla trošku více volného 
času, který jsem využil na práci pro Tomáše 
Daňka. 

Tomáš Daněk je bývalý student VŠTE… 
Jak jste se k němu dostal?
Přes kamaráda Filipa Kratochvíla, který 
u něj projektoval přes letní prázdniny. Ptal 
se mě, jestli to také nechci zkusit. S Tomá-
šem jsme si vyměnili kontakty, udělal jsem 
pro něj první práci a zhruba po půl roce 
jsme se konečně poznali i osobně. Stalo se 
tak v jídelně VŠTE.

A jaká je práce ve firmě Daspro – CZ?
Tomáš Daněk má k pracovníkům lidský 
přístup, což je moc fajn. Stará se o nás jako 
o vlastní děti. J Jsme zatím malý kolektiv, 
takže se navzájem známe, klidně se můžete 
s nějakým problémem obrátit na druhého...  
Tomáš je velká psychická vzpruha, takový 
náš druhý táta! Zatím u něj dělám brigádně, 
ale do budoucna bych se samozřejmě rád 
stal zaměstnancem.
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Spolupráce  
s VŠTE funguje  
dokonale

sky rozhodovat. Je to úplně něco jiného, 
než když jsem pro zákazníky kreslil stavby. 
Musím řešit problémy a peníze, všech-
no ohlídat, smlouvy, veřejné zakázky… 
Pak  přijde Covid-19 a vám padnou velké 
zakázky. Přichází pocit nejistoty, co bude 
dál, co s kluky. Je to stresující a zpočátku 
mi dělalo problémy si na tlak zvyknout. 
Musel jsem si to v sobě vyřešit, ačkoliv 
nad tím každý den přemýšlím. Někdy je 
to vážně těžké, když máte nasmlouvanou 
velkou stavbu a klient vám nakonec za-
volá, že nechce riskovat peníze a všechno 
tím pádem padá. Ale… šel bych do toho 
znovu, protože se v tom vidím! Baví mě, 
když mi něco roste pod rukama, zdokona-
luje se. Mám radost, když kluci dotáhnou 
do konce projekt, ze kterého měli strach. 
Mám radost i z takové maličkosti, jako 
když mi napíšou, jestli bych jim poslal logo 
firmy, že si ho chtějí dát na tapetu. Cítím 
z nich vděčnost, že jim dávám příležitost. 
Je to stav, který nelze zhodnotit penězi. 
Kdybych nevěděl, že to má logiku, nedělal 
bych to.

Fungujete jako tým?
Ano, kluci se zdokonalují společně. Tím, 
že  se znají, tvoří tým, ve kterém se navzá-
jem doplňují. Psychologickou stránkou 
týmu je, že když se mezi sebou dobře 
znají, není tam závist, spolupráce je daleko 
úspěšnější, protože si dokážou pomáhat. ¬

Václav Votruba

Na VŠTE studoval obor Konstrukce staveb a zároveň 
rozjížděl své podnikání. Dnes má firmu Daspro – CZ, 
se kterou pracuje na zakázkách i daleko za regionem. 
Tomáš Daněk každopádně s VŠTE nadále spolupra-
cuje. Dává prostor studentům na brigádách i praxích, 
snaží se je motivovat a být jim oporou.

Tomáš 
Daněk

Jak hodnotíte spolupráci s VŠTE?
Spolupráce funguje dokonale. Už na začát-
ku podnikání jsem dával prostor studen-
tům VŠTE a hodlám v tom pokračovat 
i nadále. Momentálně pro mě pracují čtyři 
studenti a určitě rád poznám další. Dveře 
jsou u nás otevřené. 

Takže si u vás mohou splnit i hlavní 
praxi? Co jí říkáte?
Už ji u mě plnili dva studenti. Praxe smysl 
má, protože kluci jdou do hloubky, tím, že 
jde skutečně o práci, že to není jen nějaká 
hra, jsou správně motivovaní… Vlastně si 
vyzkouší naostro svou možnou budoucí 
profesi. Ví, že zedník na stavbě bude dělat 
podle nich. Zkrátka mají správný pocit, že 
nedělají nic zbytečně. Zároveň zjistí, že je 
stavařina opravdu těžká.

Ačkoliv jste byl sám ještě nedávno stu-
dentem, působíte na mě jako mentor…
Je mi 27 let a není to tak dávno, co jsem 
byl sám vedený v jedné firmě. Snažím se 
studentům předávat zkušenosti, aby se 
vyvarovali případným chybám. Zároveň 
si s nimi povídám o životě, o jejich vizích, 
zahrnuji i psychologickou stránku. Mladí 
lidé často neví, co chtějí dělat, bojí se, řeší 
peníze, jsou to záležitosti, o kterých se 
bavíme. Mimochodem vždycky rád říkám, 
že problémy neexistují, jsou jen absence 
řešení.

Firmu jste založil před rokem a půl… 
Kdybyste věděl, jak náročná práce vás 
čeká, šel byste do jejího založení znovu?
Někdy se skutečně cítím unavený. Spíš 
ale  z pohledu toho, že se musím manažer-
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Tomáš Sellner a Josef Häusler: 

MOTOR JIKOV spolupracuje 
s VŠTE nejen na praxích

Tomáš Sellner: Takový student se pak 
může dostat třeba už v prvním ročníku 
k zajímavému projektu, který může být 
zároveň jeho bakalářskou prací.
Josef Häusler: Je to každopádně obor, 
který vyžaduje spoustu času a soustředění, 
protože je poměrně složitý. Člověk se musí 
hodně učit.

Zmínili jste zajímavé projekty.  
Vy na jednom takovém nyní pracujete…
Josef Häusler: Pracujeme na fyzikálním 
modelování průběhu odplynění taveniny 
hliníkových slitin inertním plynem na jed-
notce FDU pro nízkotlaké lití a vysoko- 
tlaké lití. Já se zajímám o nízkotlaké lití  
a Tomáš o vysokotlaké. V některých přípa-
dech jsou testy v provozních podmínkách 
velmi obtížné na realizaci, proto jsou využí-
vány právě simulační metody. Je to skvělý 
projekt, byť časově náročný, počítáme, 
že  nám zabere i letní prázdniny. Naměřeno 
bychom měli mít na podzim.
Tomáš Sellner: Dodám jen, že je to právě 
příklad projektu, kdy součástí spolupráce  
je řešení bakalářské práce.

Ta ale určitě není tak stresující,  
když na ní pracujete už nyní…
Tomáš Sellner: Přesně tak. Je to nestresují-
cí, pracujeme postupně, sice déle, ale  zase 
ne nijak hekticky. Celkově je takový projekt 
po všech stránkách super. Jsme ohodnoce-
ní, uděláme si bakalářskou práci, přivydě-
láme si…
Josef Häusler: Právě tento projekt u mě 
předčil očekávání, která jsem měl, když jsem 
na školu nastupoval. Nečekal jsem, že  tady 
může být taková možnost. Jsem za ni rád.

Praxe je dle jejich slov jednou z velkých předností VŠTE,  
ostatně oba se na ni již těší. Kde by si ji rádi splnili? Na tuto 
otázku vám odpoví bez  dlouhého přemýšlení – v MOTORU 
JIKOV.  Tomáš Sellner a Josef Häusler studují studijní program 
Strojírenství, přičemž nyní pracují na  zajímavém projektu, 
o kterém se v rozhovoru také zmíníme.

Proč myslíte, že je dobře, že VŠTE klade důraz na dlouhou praxi?
Tomáš Sellner: Je to úžasné už jen z toho hlediska, že člověk pozná  
podnik, ve kterém pak může pokračovat profesně. Osobně bych rád  
měl praxi v MOTOR JIKOV Group, kde už jsem byl na brigádě. 
Josef Häusler: Také bych rád do MOTOR JIKOV Group… Člověk v našem 
oboru musí mít praxi. Zároveň je chytře umístěna do šestého semestru.

Jaký předpoklad by měl mít člověk, který chce na VŠTE studovat 
studijní program Strojírenství?
Josef Häusler: Měl by být trpělivý, pečlivý a musí k tomu mít vztah. 
Zkrátka ho studium musí bavit. Ostatní pak přijde samo… 

#nejsemjencislo
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Také musí být fajn vědět, že se podílíte 
na něčem, co má skutečně smysl.  
Souhlasíte?
Tomáš Sellner: Skutečně vidíme, že měře-
ní má smysl. Pokud dojdeme k vhodnému 
výsledku, můžeme to pak nabídnout 
podniku. Kdyby to využili, byl by to samo-
zřejmě moc pěkný pocit.

Vzhledem k tomu, že nejsem odborník, 
na mě celý proces rafinace hliníkových 
slitin působí velmi složitě. Neměli jste 
na začátku obavy, jestli takový projekt 
vůbec zvládnete?
Josef Häusler: Ono to gradovalo postup-
ně, takže obavy jsme ani neměli…
Tomáš Sellner: A také nám velmi pomoh-
la podpora docenta Ladislava Sochy.

Strojírenství jste studovali už na střední 
škole. Čím to, že se mladí kluci na zá-
kladní škole rozhodnou, že právě toto 
je oblast, které by se chtěli v životě 
věnovat?
Tomáš Sellner: Pravdou je, že v patnácti 
letech člověk obecně spíše neví, co chce 
dělat. Něco vyzkouší… a buď to klapne, 
nebo naopak…
Josef Häusler: U mě to ale bylo jinak…  
Já se o strojírenství zajímal odmala. Gympl 
a tak podobně, to nebylo nic pro mě,  
přitahovaly mě spíše technické obory, 
takže pro mě průmyslová škola byla  
přirozenou volbou.
Tomáš Sellner: A když zmiňujeme střední 
školu, tak jen dodám, že jsme s Josefem 
byli spolužáci už na ní. Studovali jsme 
ve Strakonicích.

A proč jste se rozhodli pokračovat 
na VŠTE?
Tomáš Sellner: Líbilo se nám, že je to  
relativně nová škola. Zároveň je to škola, 
která je nám svým umístěním nejblíž, pro-
tože oba pocházíme z jižních Čech. Pokud 
mám mluvit za sebe, chtěl jsem znát město, 
ve kterém jsem měl chodit na vysokou 
školu. Jsem z Vimperka, ale do Českých 

Budějovic jsem jezdil poměrně pravidelně.

Takže třeba o Praze jste nepřemýšlel?
Tomáš Sellner: Popravdě ne. Ani o Brně 
ne. Zvažoval jsem ale Plzeň, každopádně 
Budějovice u mě zvítězily.

Říkal jste, že v patnácti letech člověk 
pořádně neví, čemu se chce věnovat. 
Patříte tedy k těm, co měli štěstí a jejich 
volba byla dobrým krokem?
Tomáš Sellner: Určitě. Myslím, že jsme se 
v tomto oboru našli. J
Josef Häusler: A pokud tady bude  
možnost, moc rádi budeme pokračovat 
v navazujícím studiu. Uvidíme, jak to 
dopadne.

» Mám radost, koukám se na úžas-
ně fungující spolupráci mezi  
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

a VŠTE, má to šťávu a jasný tah na bran-
ku! Myslím si, že hlavní pointou a moto-
rem je, že  děláme společně na reálném 
projektu, který je dobře postavený, 
a všichni při jeho řešení vidí jasné přínosy 
a ověření si teorie v praxi. Důležité je, aby 
fungovala chemie a zájem o věc. Když 
se dívám na VŠTE, tak se vedení povedla 
jedna velká úžasná věc, vytvořili správné 
podmínky a našli skvělé vědecké pracov-
níky, kteří chtějí aktivně spolupracovat 
na reálných projektech s firmami a dávají 
tomu maximum. To  je klíč k úspěchu, pro-
tože to své nadšení a kouzlo aktivní spolu-
práce přenášejí na své studenty. No a když 
jdu kolem týmu při praktických zkouškách 
na hale, všichni jsou plní energie, pracují 
se zaujetím, přemýšlí o věcech a to nám 
přenášejí i na naše pracovníky.
Docenti Socha a Gryc mají úžasný perso-
nální talent, protože všichni studenti, kteří 
s nimi spolupracují na našich projektech, 
jsou skvělí, motivovaní! Páni Sellner 
a Häusler jsou velmi šikovní a s aktivním 
přístupem k práci, to se dneska moc  
nenosí, umí se k práci postavit čelem  
a to je pohled člověka, který se na ně dívá 
„z balkonu“.. 

Kolektiv MOTOR JIKOV Slévárna a.s.  
by je rád po ukončení školy viděl mezi 
sebou.

To jsou pro mne skvělé zprávy, zrcadlo 
celého snažení, protože když je spoko-
jenost na všech stranách a k tomu jsou 
odpovídající výsledky, není nic dalšího,  
co si člověk může přát.

Já doufám, že kolegové Sellner a Häusler 
zpracují na základě této spolupráce na ře-
šeném projektu úžasné bakálářské práce 
jako jejich kolega v letošním roce. Tahle 
forma aktivní spolupráce na konkrétních 
projektech nás hodně posunula. 

Takto skvělí studenti mají možnost u nás 
získat stipendium, praxi, podporu při 
zpracovávání bakalářských a dalších 
prací. No a vyvrcholením toho všeho 
snažení je možnost k nám nastoupit 
za velice zajímavých podmínek, kdy už se 
obě strany znají a na první dobrou víme, 
co zhruba od sebe můžeme očekávat. 

... Většinou se pak po roce mění smlouvy 
s dobou určitou na neurčitou.  TP

Ing. Tomáš Prášil
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Varianta, že byste po maturitě rovnou 
nastoupili do práce, ve hře nebyla?
Tomáš Sellner: Ne. Chtěl jsem to prostě 
zkusit, zjistit, jestli na vysokou školu mám. 
Mimochodem byli jsme se tady podívat se 
skupinou lidí, kteří měli o studium na VŠTE 
zájem, a už tenkrát na mě škola zapůsobila 
pozitivně. Viděli jsme, jak to tady funguje, 
prošli jsme si areál, bylo to fajn.
Josef Häusler: Souhlasím. První dojem  
byl jednoznačně skvělý. 

Jste na konci druhého ročníku, zároveň 
pracujete na skutečně zajímavém pro-
jektu…  se  zeptám, co byste vzkázali 
zájemcům o studium?
Josef Häusler: Ať se školy hlavně nebojí…
Tomáš Sellner: …a ať to prostě zkusí.  
Byla by škoda nestudovat jen kvůli tomu, 
že si nevěří.
Josef Häusler: Což je bohužel častý jev. 
Mnoho našich známých říkalo, že na vyso-
kou školu nejdou, protože ji nezvládnou. 
Je to škoda… ¬

Václav Votruba

ŘEDITEL PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
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SEN O KNIZE  
SE I DÍKY 
VŠTE SPLNIL

Kateřina Holubová má ráda dívčí 
romány.  A to natolik, že se rozhodla 
jeden sama napsat. Přes tradiční  
nakladatele cesta nevedla, proto  
se pustila do crowdfundingu.  
Pomocnou ruku podala i VŠTE,  
na které studuje prvním ročníkem 
obor Podniková ekonomika.

Kateřina
Holubová

Váš knižní debut se jmenuje 
Vesnická holka. Jak dlouho jste 
ho připravovala?
V podstatě píšu od 13 let, většinou 
kratší povídky. Vždycky jsem něco 
rozepsala, ale nakonec to leželo la-
dem, než jsem to dokončila. Tak to 
bylo i s Vesnickou holkou, na které 
jsem začala pracovat v roce 2017. 
Po maturitě, kdy jsem měla více 
času, jsem se ke knize vrátila a ko-
nečně ji dotáhla do konce. S jed-
ním on-line nakladatelstvím jsem 
se domluvila na crowdfundingové 
kampani, která právě úspěšně do-
běhla. Cílem bylo během 30  dnů 
vybrat 43 tisíc korun.

Podporu jste nalezla i na půdě 
školy…
VŠTE podpořila knihu pěti tisíci 
korun, což mi udělalo velkou 
radost. Vím, že se škola zajímá 
o různé studentské projekty a ak-
tivity, a proto jsem si řekla, že to 
zkusím. Za nedlouho jsem dostala 
odpověď, že mě škola podpoří. 
Samozřejmě mě to těší.

Jaký je plánovaný formát knihy? 
A kdy se na ni můžeme těšit?
Jde o paperback o 96 stranách. 
Náklad by měl být 500 kusů. Kniha 
vyjde začátkem listopadu. 

Oslovila jste s rukopisem  
i tradiční nakladatelství?
Zkoušela jsem to s jinými rukopisy, 
ale bohužel jsem dodnes nedosta-
la žádnou odpověď. Je to těžké.
Stále populárnější jsou e-knihy. 

Vyjde Vesnická holka také 
digitálně?
Ano, s tím počítám. Dokonce 
i s audioknihou.

Můžete nastínit děj knihy?
Jedná se o dívčí román o lásce, 
randění, přátelství… Samozřejmě 
se v tom odráží i některé osobní 
zkušenosti. Vždycky je v mých 
příbězích něco ze mě. Hlavní 
postavou je osmnáctiletá Kája, 
která touží po opravdové lásce… 
o lásce jak z románu.

Takže cílovkou jsou především 
dívky?
Dívky… Nezadané i zadané. J 

Četl rukopis někdo z vašich 
blízkých?
Dala jsem ho přečíst rodině a ně-
kolika kamarádkám. Nikdo jiný ho 
neviděl…

Jak se vám líbí na VŠTE?
Líbí! Je tady moc fajn prostředí, 
nepůsobí to tu na mě stresově… 
Abych se přiznala, když jsem se 
rozhodovala pro vysokou školu, 
četla jsem na internetu některé 
recenze na VŠTE, které ne vždy 
byly pozitivní. Dneska vím z vlast-
ní zkušenosti, že nebyly úplně fér. 
Mimochodem jsou tady milí uči-
telé, kteří vědí, o čem mluví, jsou 
skutečně vzdělaní. Studovala jsem 
obchodní akademii, tak je i fajn, 
že jsem mohla navázat oborem 
Podniková ekonomika. ¬

Text: Václav Votruba



kilometrů, což člověka unaví. Po třech 
měsících jsem usoudil, že to tak dál 
nepůjde. Naštěstí mi škola umožnila 
individuální studijní plán, díky čemuž  
se to zvládnout dá. 

Odkud pocházíte?
Z Dobřan u Plzně. Do Českých Budějovic 
jsem za volejbalem přišel v patnácti 
letech. 

Zpátky do západních Čech vás to 
netáhne?
Rodina by byla ráda, kdybych se vrátil. 
V Dobřanech je všechno, co člověk  
potřebuje, je tam fajn, ale už se cítím  
být Jihočechem. S přítelkyní, která odsud 
pochází, zde žiji šest let. Chtěl bych tu 
zůstat, myslím, že jsou České Budějovice 
pro život dobré místo. Pro mě tak akorát. 
Tady jsem prostě doma.

Jako dítě jste hrával fotbal. Proč jste 
nezůstal u něj?
Fotbal jsem hrál od pěti let. Vydrželo mi  
to do 14 let, kdy jsem zjistil, že už mě to 
tolik nenaplňuje. Rodiče hráli volejbal, 
vedli mě k němu odmala, tak jsem v půl-
ce sezóny skončil a rozhodl se pro novou 
sportovní kariéru. 
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Jiří Kraffer hrával fotbal, ale nakonec skončil u volejbalu. Do povědomí se dostal v týmu 
Jihostroje, uplynulou sezonu však prožil v AERO Odolena Voda, přičemž nyní bude jeho  
novou štací Kladno.  Vedle sportu se věnuje i studiu na VŠTE, kde je zapojen do projektu 
VICTORIA VSC, nazvané Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.  
Je vůbec možné tyto dva světy nakombinovat? „Je to náročné, ale jde to,“  
usmívá se čtyřiadvacetiletý profesionální sportovec.

Jiří Kraffer:

Až skončím se sportem,  
chci mít jistotu, že rodinu uživím.

PROTO STUDUJI

Stále jste hráč VK Jihostroj České  
Budějovice, ale v sezóně 2019/2020 
jste hostoval v Odolené Vodě.  
Proč jste se rozhodl pro změnu?
V Českých Budějovicích jsem bohužel ne-
měl tolik příležitostí hrát. Chtěl jsem se-
zónu, ve které bych zažil větší zodpověd-
nost. Z toho důvodu jsem přijal nabídku 
AERO Odolena Voda a aktuálně také 
Kladna, kde mě čeká sezóna 2020/2021. 
Jedná se stále o hostování.

Na VŠTE jste vystudoval program 
Strojírenství. Nyní máte za sebou prv-
ní ročník Pozemních staveb. Je těžké 
skloubitsvět profesionálního sportu 
a studium na vysoké škole?
Náročné to samozřejmě je. Když jsem  
odešel na Odolku, pendloval jsem tři  
měsíce sem a tam. Třeba jen kvůli pár 
hodinám. 170 kilometrů sem, 170 
zpátky… Za měsíc jsem najezdil 4 tisíce 
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A do toho studium…
Pokud člověk chce oboje dělat naplno,  
je to fakt těžké. Skloubit to ale jde. Když 
jsem hrál v Českých Budějovicích, měl 
jsem rozvrh sestaven tak, že jsem byl buď 
ve škole, nebo na tréninku. Kolikrát jsem 
nestíhal ani oběd… Pak je tu samozřejmě 
prostor na učení doma. Nejsem ten typ,  
co si učení naplánuje třeba na každý večer. 
Ne, jsem student, který zabere v okamžiku, 
kdy hoří. Sedím u toho do rána, drtím se, 
makám. J Jsem moc rád, že škola umož-
ňuje individuální studijní plán, jinak by to 
nešlo, o to více když mě teď čeká Kladno. 
Mimochodem zažil jsem několik kluků, 
kteří při sportu dělali on-line školy. Měli 
jsme v týmu Australana, který na dálku 
studoval australskou školu. V šatně  
měl na koleni notebook a prosil nás,  
ať nerušíme, že  zrovna dělá zkoušku.

Jak dlouhá je vlastně volejbalová 
sezóna?
Máme smlouvy na 10 měsíců ročně. 
Končíme v květnu, takže volný je červen 
a červenec. Od srpna pak začíná příprava 
na novou sezónu. Je to dlouhé. Jak samot-
ná sezóna, tak i ty dva měsíce volna. Letos 
jsme dokonce měli kvůli koronaviru čtyři 
měsíce volna.

Zmínil jste, že vás teď čeká Kladno.  
Proč další změna?
V Odolce jsem byl spokojený. Vyhovovala 
mi parta i trenér, který byl sice náročný, 
nic nevypustil, ale byl to absolutně rovný 
chlap. Trenér ze staré školy. I on odchází 
do Rakouska. Proč tedy Kladno? Přišla mi 
lukrativnější nabídka, tak jsem se rozhodl 
jít dál.

Co zahraničí?
Teoreticky bych se mu nebránil. Říkal jsem 
si ale, že v ČR zůstanu, dokud nedodělám 
školu. Nikam se tedy nehrnu. Ale rád bych 
zkusil třeba Německo. Žádnou nabídku 
jsem každopádně prozatím nedostal,  
ani jsem se nesnažil o ni bojovat.

Kde jste měl praxi?
Domluvil jsem si ji v Boschi. Byli tak hodní, 
že i oni mi uzpůsobili docházku podle 
tréninků. Jeden měsíc jsem tam docházel 
intenzivně a pak po celou sezónu v růz-
ných intervalech. Bylo to super. Dobrá 
zkušenost a zároveň fajn položka v živo-
topisu. Už tam nebude, že jsem jen mlátil 
do balonu. J

Kde se vidíte po konci volejbalové 
kariéry?
Spíš ve stavařině. Konkrétně se teď věnuji 
pasivním domům, zateplování, izolaci, 
těsnění budov a tak dále.¬

 Václav Votruba

Takže už vás fotbal vůbec neláká?
Ale jo, mám k němu stále blízko. Přes léto 
bych si dal nějaký okres. J

Uživí se profesionální volejbalista?
Volejbal vás slušně živí, ovšem jen 
do té doby, kdy hrajete. Není to o tom, 
že  v 35 letech skončíte a do konce života 
jste v pohodě. Právě proto musí člověk  
studovat, chodit do školy, aby pak  
nemusel k lopatě. J Vždycky říkám,  
že chci hrát, dokud mě to bude bavit. 
Nechci se za každou cenu držet, natahovat 
to. A až to zabalím, nechci mít strach,  
že neuživím rodinu. Každopádně volejbal 
je práce, která je zároveň zábavou. Samo-
zřejmě je to také dřina, což moc lidi nevidí.

Můžete to přiblížit?
Už jen dva tréninky denně jsou náročné. 
První fáze je od 10 do 12 hodin, druhá 
fáze od 17 do 19 hodin. Zdá se, kolik máte 
volného času, ale den je tím rozbitý. A pak 
tu máme víkendy, kdy v sobotu sednete 
do autobusu, jedete třeba do Ostravy,  
což samozřejmě zabere celý den…

#dyckyVŠTE

MEDAILON:
193 centimetrů vysoký smečař se 
narodil 6. 6. 1996. Pochází z Dob-
řan u Plzně, kde původně hrával 
fotbal. Nakonec však u něj zvítězil 
volejbal, který ho v patnácti letech 
přitáhl do Českých Budějovic. 
Je  členem VK Jihostroj České Budě-
jovice, poslední sezónu ale prožil 
jako host v AERO Odolena Voda. 
V nadcházející sezóně bude hrát 
za Kladno. „České Budějovice jsou 
volejbalový top, ale usoudil jsem, 
že je třeba změna. Chtěl jsem zažít 
sezónu, ve které bych měl větší 
zodpovědnost. Kde bych měl více 
příležitostí hrát, což se v Odolce 
podařilo,“ říká Krafy, který studuje 
na VŠTE studijní program Pozemní 
stavby, přičemž za sebou už má 
zdárné studium programu Stro-
jírenství. „Člověk musí studovat, 
aby se dokázal uživit i po ukončení 
sportovní kariéry,“ dodává.
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Co říkáte na čerstvě získané  
stipendium z projektu VICTORIA VSC, 
nazvané Podpora studentů s mi-
mořádnou sportovní výkonností 
v roce 2020 VVŠ?
Pro mě je to rozhodně přínos, protože 
v našem sportu obecně peníze příliš ne-
jsou. Badminton není v České republice 
tak známý jako mnohé jiné sporty,  
tudíž je těžší shánět sponzory a peníze. 
Velké partnery nabalují spíše kolektivní 
sporty. Měsíční finanční podpora 
při  studiu je tedy určitě moc fajn. Použiji 
ji na tréninkové pomůcky, a především 
pak na náklady spojené s turnaji.

Jste členem SKB Český Krumlov, což 
je jistě jeden z nejlepších klubů v České 
republice. Čím to, že má badminton 
v Krumlově takové renomé?
Je to tím, že oproti ostatním klubům 
máme jiný přístup k tomu, co děláme. 
Vytváříme dobré podmínky, což je  
možné i kvůli tomu, že nejsme ve velkém 
městě, nemáme tak velkou členskou 
základnu. Snažíme se členy motivovat, 
takže jim přispíváme na turnaje nebo 
třeba dostávají zdarma péřové míče, 
což není úplně zanedbatelné. Jedna 
tuba o 12 kvalitních míčích vyjde 
na 600 korun. Myslím si, že v tomto 
jsme v Česku ojedinělí. 

Jaromír Janáček patří v badmintonu ke špičce. Pětadvacetiletý 
reprezentant se k tomuto sportu dostal v Českém Krumlově, 
kterému je věrný dodnes. „Je to srdcovka,“ říká student 
programu Dopravní technologie a spoje na VŠTE.

Jaromír Janáček:
Jsem rád, že mi VŠTE umožnila 
individuální studijní plán, 
díky kterému se mohu stále  
naplno věnovat badmintonu

Silnou tradici rozvíjí i samotní lidé…
Jistě je to lidmi. Máme například skvělé-
ho trenéra. Badminton je jeho životem, 
nebýt jeho, nebylo by to takové.

Jak jste se vy osobně dostal 
k badmintonu?
Mám starší sestru, která si našla kroužek 
badmintonu. Chodil jsem se koukat 
na tréninky a moc mě to bavilo. Také 
jsem se tedy přihlásil do kroužku a dva-
krát týdně chodil na tréninky. Přibližně 
v osmi/devíti letech vyhrál hned první 
turnaj, kterého jsem se účastnil, což 
mě samozřejmě nakoplo. Posléze jsem 
se dostával na celostátní turnaje, byl 
poměrně úspěšný, to byla správná mo-
tivace. Také jsem se v Českém Krumlově 
dostal mezi dobrou skupinu lidí, kteří 
byli elitními badmintonisty.

Jiné sporty vás nelákaly?
Zkoušel jsem hokej, ale kolektivní sporty 
pro mě nikdy moc nebyly. J

Nakonec jste to dotáhl až do reprezen-
tace… Jaký to byl pocit?
S mým stejně starým reprezentačním 
kolegou z Brna jsme vždycky byli 
nejlepší v republice ve své kategorii, 
takže nebylo těžké se do reprezentace 
dostat. Mimochodem už jako junioři 
jsme se dostali do dospělé reprezenta-
ce. Měl bych zmínit, že se specializuji 
na čtyřhru, která není úplně běžná. 

Je možné, že vás uvidíme  
na olympiádě?
Badminton je olympijský sport, ale tím, 
že je malý, mohou na olympiádu vyces-

tovat z České republiky jen dva hráči. 
Dvouhra je populárnější a pro Čecha 
při širších kvalifikačních kvótám dostup-
nější, takže pro nás je to do budoucna 
bohužel pasé… 

Tréninky, turnaje, reprezentace… 
a do toho škola. Je taková kombinace 
vůbec možná?
Když je turnajový zápřah, není to vůbec 
snadné. Sezóna je od září do června, 
takže se kryje se školou. I když se hraje 
hlavně o víkendech, na turnaje cestu-
jeme v předstihu, abychom tam mohli 
alespoň trošku trénovat a zvyknout si 
na prostředí. Znamená to, že koncem 
týdne už do školy nemohu docházet. 
Jsem proto moc rád, že mi VŠTE umož-
nila individuální studijní plán. Určitě to 
běžné není, ostatně zažil jsem jeden se-
mestr na jiné škole, kde něco takového 
nepřicházelo v úvahu. Samozřejmě se 
sport přizpůsobuje škole, když je zkouš-
kové, ale celkově to funguje. Mám rád 
oboje, jak sport, tak školu, tudíž chci 
studium zvládnout. Doprava mě obecně 
baví, jsem především fanda letecké do-
pravy. Mimochodem jsem už ve třeťáku, 
tedy na konci studií, ale musím ještě 
dodělat předměty, které jsem nesplnil. 
Snad budu úspěšný. J

A s prací badminton na špičkové úrovni 
skloubit jde?
Troufnu si říct, že to tak úplně nejde… 
Není to snadné. 

Uživit se čistě badmintonem je také 
nereálné?
Na jihu Čech je to nereálné. Musel bych 
patřit ke světové špičce v našem sportu 
nebo být trenérem ve velkých českých 
městech, kde je hodně badminton 
v hobby sféře. Badminton je skutečně 
malý sport, kde peníze nejsou. Co vydě-
lám, mi vždycky pokryje náklady, takže 
jsem plus minus na nule, možná mi zbu-
de na zmrzku. J Proto jsem moc vděčný 
firmě svého otce, která mi s finanční 
stránkou hodně pomáhá, a to stejné 
platí o krumlovském klubu. 

/ pokračování na str. 20 »
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» pokračování ze str. 19 /

Ale zase jste procestoval svět…
Což je fajn. V Evropě jsem byl prav-
děpodobně všude. Nejzajímavější je 
pro mě vždycky Asie, která je kolébkou 
badmintonu. Mám za sebou tréninky 
v Indonésii či Indii, to bylo top prostře-
dí pro badminton. Nebo třeba turnaje 
v Japonsku, Thajsku, Íránu.

Do kolika let předpokládáte, že budete 
badminton na tak vysoké úrovni hrát?
Evropský badmintonista zraje do 28 let. 
Je to sport náročný na klouby, je 
tam výbušnost, dynamika… Naštěstí 
jsem na tom zdravotně stále dobře, 
takže doufám, že ještě aspoň tři roky 
vydržím. Když to půjde déle, budu rád. 
A pak? Je dobře, že studuji, že se budu 
mít o co opřít. Také se částečně podílím 
na chodu našeho klubu, tak možná 
i tudy povede určitá cesta… Uvidíme, 
kam mě budoucnost zavede, může 
se stát cokoliv.

Jaká je vaše členská základna? V jakém 
věku je vhodné s badmintonem začít?
120 lidí. Většina z toho jsou děti.  
Nej lepší je začít v první třídě, stro-
pem je pak třetí třída. Děti se rychle 
vyvíjí, je pak těžší odstraňovat návyky. 
Ale i starší děti k nám mohou samozřej-
mě přijít a zapojit se. 

Když si vás člověk googluje, vyjede 
na něj mezi prvními odkaz na anglic-
kou Wikipedii, což je bezesporu také 
úspěch. Znamená to pro vás něco?
Každý badmintonista, který hraje me-
zinárodní turnaje, má profil na světové 
badmintonové federaci. Když vyhrajete 
nějaký turnaj, ocitnete se na Wikipedii, 
takže na tom nic tak zásadního není…

Určitě bych to takto nebagatelizoval… 
Samozřejmě cítím hrdost, když se 
o mně někde píše a podobně. Člověka 
to zahřeje u srdíčka. Nyní se třeba chys-
táme točit promo videa, přičemž trenér 
říká, že i kdyby nám to nic nepřineslo, 
jednou je aspoň budeme moci ukazo-
vat svým dětem. A tak to je… ¬

Václav Votruba

Koním věnuje takřka veškerý svůj volný čas… Je to bezesporu 
láska, vášeň, životní cesta. Třiadvacetiletá Anna Buštová se věnuje 

vytrvalostní jízdě, přičemž za sebou má mnoho zahraničních 
závodů, mimo jiné například v Dubaji.  Vedle toho studuje 

na VŠTE obor Podniková ekonomika. Jak sama dodává, studium 
a koně se daří skloubit jen díky individuálnímu studijnímu plánu, 

který jí škola umožnila.

KŮŇ… TO NENÍ 
SPORTOVNÍ NÁČINÍ, 
které oprášíte a zase odložíte. 
Je to živý tvor, který potřebuje 

neustálou péči

Jste jednou ze čtyř studentů VŠTE, 
kteří byli podpořeni v rámci projektu 
VICTORIA VSC na podporu studentů 
s mimořádnou sportovní výkonnos-
tí. Těší vás to?
Určitě si toho cením. Byla jsem překva-
pená, když mi ze školy zavolali, že budu 
tímto způsobem podpořená. Chov koní 
je velmi nákladný. Není to sportovní 
náčiní, které někdo opráší a odloží. 
Kůň je živý tvor, který má potřeby. 
Vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. 
Každá finanční podpora je tedy dobrá. 
Takže ano, určitě mě to těší!

Je těžké sehnat ve vašem sportov-
ním odvětví sponzory?
Není to nereálné, ale zájem moc velký 
není. Náš sport není tolik sledovaný. 
Drezury, parkury, na to člověk rád kou-
ká, ale endurance už není divácky příliš 
atraktivní…

Jak velký tým máte kolem sebe?
Naposledy se mnou bylo na závodech 
osm lidí, ale není to pevný počet. Jezdí 
se mnou přítel, kamarádky, rodina… 
Máme to místo dovolených. J

Každopádně pěkných dovolených, 
protože předpokládám, že se podí-
váte do různých zemí.  

Kam se chystáte letos?
Určitě na Slovensko, kam jezdíme  
poměrně často. Mají tam nově moc 
pěkný areál v Šamoríně.

Dotkla se vás koronakrize? Musela 
jste rušit zahraniční cesty?
Dotklo se to nás všech, protože byla 
posunuta celá sezóna. Tím pádem se 
posunulo i mistrovství České republi-
ky, které mělo být původně v červnu. 
Předpokládám, že letošní sezóna 
bude zkrácená, protože není možné ji 
natahovat. V zimě se neběhá. Jakmile 
napadne sníh, půda je promrzlá, je to 
už nebezpečné.

Co tedy s koňmi v zimních měsících 
děláte?
Chodíme se třeba jen procházet, ne-
trénujeme. Kůň má pauzu, aby se dal, 
jednoduše řečeno, dohromady.  
Aby se zregeneroval… Odpočine si  
fyzicky i psychicky. Dá se mluvit o zim-
ním vypnutí.

Aktuální situace pro vás jistě není 
nejjednodušší, když nevíte, co bude 
za týden. Jestli se třeba opět neuza-
vřou hranice, nezruší veřejné akce…
Člověka ta situace mrzí, ale jsou důleži-
tější věci, než že si nezajezdí. 
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Máte individuální studijní plán.  
Jak často do školy docházíte?
Ačkoliv mám individuální studijní plán, 
snažím se do školy chodit co nejvíce.  
Je to pro mě snazší, než se pak učit z do-
mova. Během pandemie všichni viděli, 
že není úplně sranda se učit sám, když 
vám chodí zadání v mailech. Doma je 
nejhorší si k tomu sednout, udělat si čas. 
Jakmile nemáte disciplínu, odsouváte to 
až na zkouškové… Individuální studijní 
plán je pro mě v každém případě velmi 
důležitý. Bez něj by to asi nešlo. Tréninky 
by musely jít stranou, nejspíš bych se 
nedokázala o všechny koně postarat. 
Jsem proto moc ráda, že mě škola pod-
pořila a individuální studijní plán  
mi umožnila.

Čeká vás praxe. Co třeba ji zkusit 
v zahraničí?
Byla by tady možnost ji udělat v Dubaji, 
ale bylo by to pro mě těžké. Musela 
bych tu nechat koně, o které by se staral 
někdo jiný… V této chvíli zkrátka nevím, 
musím si to pořádně promyslet.

Celkem máte 13 koní. Zvládla byste 
ještě další?
Víc bych jich asi ani nechtěla. Už takhle 
je to tak, že nemám dostatek času se 
maximálně věnovat každému z nich. 
Jsou spokojení, s každým se pomazlím, 
ale být jich víc, bylo by to na úkor jich 
všech.

Určitě se dá říct, že pro vás koně před-
stavují především zábavu, jsou pro 
vás radostí. Nepřemýšlela jste o jejich 
komerčním využití?
Celkově budu radši, když to zůstane 
jen o u koníčka. Jinými slovy… koňmi 
bych se živit nechtěla, ráda bych zůstala 
v oboru, který studuji. 

Máte nějakou metu, které byste ráda 
dosáhla?
S kobylkou bych ráda dokončila mist-
rovství České republiky. Pak uvidíme, 
co bude dál. S koňmi je prostě těžké 
plánovat. Je to živá bytost, která může 
onemocnět, zranit se… Baví mě trénin-
ky, závodění je pak taková třešnička, 
která ale člověka samozřejmě nabudí, 
když vidí, že je jeho kůň fresh, že se 
mu daří… Prostě když je vidět, že jdou 
tréninky správným směrem.

Jaká je vaše denní rutina?
Jsem u koní od rána do večera. Tréninky 
se každopádně snažím plánovat podle 
školy, počasí... Je ale třeba brát ohledy 
i na koně, který musí mít náladu. Když je 
kobyla v říji, tak se jí nechce, je protivná, 
nebo nemusí být vyspalá, raději tedy 
trénink oželím. Obecně se dá říct, že si 
stanovuji týdenní plán podle toho,  
co chci, aby kůň udělal. 

A trénink je jak dlouhý?
Větší trénink trvá dvě až tři hodiny. Jindy 
se jdeme projít třeba jen na hodinku.

I vy se určitě musíte držet ve formě…
Samozřejmě je ideální, když k tomu 
člověk třeba jezdí na kole, dělá ještě jiný 
sport. Já třeba běhám, nejčastěji opět 
s koněm na vodítku. Ve fyzičce se také 
udržuji tím, že připravuji mladé koně, 
kteří budou jednou sportovat, to je 
občas také pěkná posilka. J

Z našeho povídání vyplývá, že se 
o všechno staráte sama za pomo-
ci přítele a přátel. Je to tak běžné 
u všech sportovců ve vašem odvětví?
Ano, řekla bych, že v naší disciplíně se 
tady v České republice stará o koně 
každý sám. ¬

Václav Votruba
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Proč jste se rozhodli pro Finsko?
Pavel Smítka: Měli jsme na výběr z pěti zemí 
– Finska, Chorvatska, Polska, Slovenska a Turec-
ka. Do Polska a na Slovensko se nám příliš 
nechtělo. Ani to Turecko mě osobně nelákalo, 
i když jsem nakonec slyšel, že je to tam fajn. 
No a Chorvatko v zimě, respektive na podzim? 
Radek Růžička: Chtěli jsme zůstat u logistiky, 
zkrátka v našem oboru, takže nám z toho Fin-
sko vyšlo nejlépe. Zároveň jsme věděli, že  jsou 
skandinávské země velmi vyspělé.
Pavel Smítka: Také jsme chtěli zemi, která 
je hodně zaměřená na angličtinu. Například 
v Turecku bychom asi takový posun v jazyce 
neměli…

A bylo těžké komunikovat v odborné  
angličtině?
Radek Růžička: Profesoři byli poměrně mírní, 
nechtěli po nás striktní formu, důležitá byla 
myšlenka. I samotní učitelé, jelikož nejsou 
rodilí mluvčí, občas s některými slovíčky tápali. 
Celkově ale měli velmi dobrý level angličtiny.
Pavel Smítka: Což platí o všech Finech.  
Myslím si, že tam anglicky mluví skoro všichni. 
Když jsme přijeli, tak jsem zjistil, že i prodavač-
ka v obchodě je na tom líp než já…

Jak na vás Fini zapůsobili?
Radek Růžička: Jak kdo… Říká se, že jsou 
odtažití, uzavření do sebe…
Pavel Smítka: …prostě mají rádi své soukromí. 
Vysokoškolští studenti raději žijí v oddělených 
pokojích, neznají například společné záchody 
na patře. Zjistili jsme, že nemají rádi takzvaný 
small talk, chtějí jít do hloubky… tedy pokud 
se vámi budou vůbec zabývat. J Každopádně 
si myslím, že mladí Fini jsou dnes už na lepší 
cestě k tomu být komunikativnější.
Radek Růžička: Jen bych dodal, že jsme tam 
nebyli v kontaktu jenom s Finy. Naopak – byli 
jsme tam s erasmáky, takže se studenty 
ze všech možných koutů světa.

Studenti ve Finsku žijí tedy především 
v bytech?
Pavel Smítka: Ve Finsku nemají vysokoškolské 
koleje. Funguje tam organizace, která sdružuje 
bydlení pro studenty. Jako kolej to vypadá, ale 
jedná se o byty. My jsme byli ubytovaní v 3+1, 
přičemž jsme každý měli svůj pokoj. V budově 
pak byla třeba sauna. Zajímavostí je, že je tam 
všechno postavené na principu webových 
stránek. Chcete do sauny? Do prádelny? Zare-
gistruj si čas na webu. Samozřejmě je možné 
tam jít i bez registrace, ale musíte mít štěstí, 
aby to bylo volné. Takhle máte zaregistrovaný 
čas, tudíž jistotu.

Čtyřměsíční studijní pobyt ve Finsku v rámci programu 
Erasmus+ mají za sebou studenti třetího ročníku  
oboru Technologie dopravy a přepravy Radek Růžička 
a Pavel Smítka. Zkušenosti sbírali ve městě Jyväskylä 
(JAMK University of Applied Sciences), které se nachází 
přibližně 300 kilometrů severně od Helsinek.  
Jak se jim ve Finsku líbilo? S jakými zážitky se vrátili? 
Více již v rozhovoru.

Radek Růžička  
a Pavel Smítka: 
Studijní pobyt  
ve Finsku byl  
velkou zkušeností
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Říká se, že je na severu draho…  
Jak je na tom Finsko z hlediska 
českého studenta?
Pavel Smítka: Je to tam dražší zhruba 
o 30 procent. Malinko dražší než v Ra-
kousku nebo Německu. 

Ochutnali jste národní kuchyni?
Radek Růžička: Kluci, kteří se více 
zaměřují na jídlo, nám říkali, že Fini 
víceméně nemají vlastní kuchyni. Všimli 
jsme si ale, že tam hodně jedí třeba 
lososa. Nebo tam mají rádi sobí maso…

Co zima? Ve Finsku je prý dlouhá…
Radek Růžička: Přichází skutečně velmi 
brzy – letos tomu bylo už v půlce září. 
Opravdu nepříjemné také je, že se brzy 
stmívá. V prosinci bylo světlo snad jen 
pět a půl hodiny denně. 

Čím se v takovým měsících finští 
studenti baví ve svém volnu?
Radek Růžička: Třeba hodně sportu-
jí… Kdo zaplatí 40 euro za semestr, má 
přístup k mnoha aktivitám, které škola 
nabízí, což je fajn. Jsou velcí fanoušci 
hokeje, snad každý Fin chodí na hokej!

Podnikali jste i výlety do okolí?
Radek Růžička: Užili jsme si týden-
ní výlet, kdy jsme byli dokonce až 
ve Švédsku – trajektem jsme se dostali 
z Helsinek do Stockholmu. Zajímavých 
výletů ale agentura nabízí hned několik. 
Zájemci mohou například do Petrohra-
du nebo na sever Finska do Laplandu.

Pavel Smítka: Pro nás to ale bylo po-
měrně drahé. A také je to více zaměřené 
na studenty jako takové. Tím myslím, 
že jde více třeba o párty, než o samot-
né poznávání například zmíněného 
Petrohradu.

Vytvořili jste si ve Finsku osobní vaz-
by? Jste s novými přáteli ještě dnes 
v kontaktu?
Radek Růžička: Se samotnými Finy 
ani ne, spíše s jinými zahraničními 
studenty…
Pavel Smítka: Byli jsme totiž ubytovaní 
spolu s ostatními erasmáky a nebyli 
jsme přímo v centru města, takže jsme 
neměli k Finům takovým přístup, jak 
se možná může zdát.

Doporučili byste ostatním studentům 
účast v programu Erasmus+?
Radek Růžička: Stoprocentně ano. 
My bychom ještě také mohli někam 
vyrazit, ale už by se to těžce spojovalo 

se školními povinnostmi. Prostě už ne-
máme čas. Ale Erasmus+ bych doporučil 
komukoliv. Je to velká zkušenost.

A jak jste se vy osobně k této 
možnosti dostali?
Pavel Smítka: Od známých jsem 
slýchával, že na Erasmu byli. Také jsem 
si té možnosti všímal na Facebooku 
školy či jejích webovkách. Informace mi 
chodily i do mailu. Chtěl jsem to zkusit. 
Nakonec jsem zašel za paní koordinátor-
kou Alenou Tikalskou.
Radek Růžička: Já to měl také přes 
paní koordinátorku, která pomohla… 
Původně jsme byli parta čtyř lidí, kteří 
měli zájem, nakonec ale dva odpadli.

Máte za sebou zkušenost z Finska, 
která je bezesporu velmi důležitá. 
Jak nyní vidíte svou profesní 
budoucnost?
Radek Růžička: Určitě chci dostudo-
vat bakaláře, pak se rozhodnu, zda jít 
na magistra. Chtěl bych cestovat, praco-
vat v cizině, strávit tam několik let, pak 
se třeba vrátit do Čech. Kromě mého 
oboru mě ale lákají také státní služby, 
respektive práce u policie.
Pavel Smítka: Já mám stejný plán.  
S otcem máme podnikání v autodo-
pravě, takže se rozhoduju, jestli to pak 
rozjedu naplno, nebo zda nastoupím 
do nějaké firmy. Uvidíme. Ale policie 
mě také láká! ¬

Václav Votruba
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KVŮLI 
KORONAVIRU 
JSME BYLI 
V MALAJSII 
IZOLOVÁNI  
TŘI MĚSÍCE

Sedmadvacetiletý Filip 
Koutník z Milevska (student 
programu Logistika na VŠTE) 
vyrazil koncem února 
na studijní stáž do Malajsie. 
Zdálo se, že ho čeká několik 
měsíců plných poznávání cizí 
kultury, zajímavých destinací, 
zkrátka objevování nových 
obzorů. Nemluvě o tom, 
že UTM (Universiti Technologi 
Malaysia) má špičkové 
celosvětové renomé. Realita 
ale nakonec byla krapet jiná, 
protože se brzy po příletu 
přihlásila o slovo koronavirová 
krize. 

Filip 
Koutník
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Co jste v Malajsii studoval?
Mechanical engeneering – automotive 
mechanical, což znamená vše kolem 
automobilů. Je to oblast, ve které pracuji, 
takže pro mě naprosto ideální. Jelikož 
jsem absolvoval letní školu v Číně, nabídla 
mi VŠTE studium právě v Malajsii. Přišlo mi 
to zajímavé, protože po Evropě se člověk 
dostane sám, není to daleko a ani tolik 
finančně náročné. Studium na druhém 
konci světa je ale o něčem jiném. Neváhal 
jsem a na nabídku kývnul. J

Jaké to tam bylo, když pomineme 
koronavirus?
Koronavirus nás omezil výrazně, přesto 
musím studium hodnotit jednoznačně 
pozitivně. Kampus je skutečně obrovský. 
Za normálního stavu je tam kolem 40 tisíc 
studentů. Nádherná příroda, výhledy, 
velikánské budovy… Nemůžu na adresu 
univerzity říct jediné špatné slovo. Co se 
týká oboru, tak tam jsem byl malinko zkla-
maný. Nebylo tam tolik technických oborů, 
kolik jsem čekal. Mimochodem technická 
část je tam o něco těžší, než jsme zvyklí 
v Evropě.

Doporučil byste stáž studentům VŠTE?
Určitě ano, je to zkušenost k nezaplacení. 
Především vám otevře vrátka do dalších 
životních cest. Je to vyhlášená škola, 
což je něco, co se nedá koupit. Takže ano, 
doporučuji! Věřím, že si tam každý přijde 
na své. Minimálně si tam znatelně zlepší 
angličtinu a pozná nové lidi, a to nejenom 
z Asie. 

Nenapadlo vás tam zůstat?
Na VŠTE mi chybí kousek do inženýra, 
takže ho chci dokončit. Přemýšlím ale, 
že bych v Malajsii zkusil Ph.D. Je tam 
hodně Ph.D. studentů z celého světa, 
což je zajímavé. Co se týká života natrvalo, 
tak bych asi volil spíše Singapur. Ohledně 
finanční stránky jsou tam lepší alternativy. 
Malajsie se dá zhruba srovnat s Evropou, 
ale Singapur už je někde jinde…

Pojďme se zaměřit na koronavirovou 
krizi. Zmínil jste, že vás omezila 
výrazně…
Už když jsem přijel, fungovala tam řada 
opatření. Kdo mohl, tak nakonec odcesto-
val, což znamená, že ze 40 tisíc studentů 
zůstala zhruba tisícovka. Vrátit se do své 
země bylo extrémně náročné. Aerolinky 
nasadily vysoké ceny a v mém konkrét-
ním případě byly problémem i zavřené 
hranice České republiky. Doufal jsem, 
že se to zklidní. Dopadlo to tak, že jsme 
byli izolováni takřka tři měsíce. Žili jsme 
život uvnitř, hlídaly nás ozbrojené složky. 
Kdo chtěl odejít, musel mít sjednaný 
speciální dokument, který byl ale platný 
až po dvou měsících, přičemž účinnost 
měl jen na 24 hodin. Lehce se tedy dá 
mluvit o vězení. Naštěstí, jak jsem zmínil, 
je kampus natolik velký, že se dá srovnat 
s menším městem, takže jsme pohyb měli. 
Celé to začalo v březnu a poslední rozvol-
nění přišlo 9. června.

Kolik týdnů „klasické“ výuky jste tedy 
zažil?
Necelé tři týdny. Moc jsem si ji tedy neužil. 
Je to škoda, protože právě kvůli face to 
face výuce jsem tam jel. Zbytek tedy probí-
hal distančně.

Sledoval jste situaci v České republice?
Mnoho webových stránek je tam bloko-
vaných, dostal jsem se jen na Seznam. 
Ani do e-mailu jsem neměl přístup. Situaci 
jsem tedy sledoval lehce, něco jsem věděl 
od rodiny, se kterou jsem byl v kontaktu.

Jaká byla mezi studenty atmosféra?
Nejdříve jich mnoho říkalo: „Jo, máme 
prázdniny.“ J Vypadalo to, že karanténa 
bude trvat 14 dní. Z těch se ale staly tři 
měsíce. Nakonec tedy atmosféra byla 
taková, že samozřejmě každý chtěl, aby 
už to skončilo.

Vyskytl se virus i na univerzitě?
Ano, v jeden okamžik tu bylo 15 nemoc-
ných. Neustále nám měřili teploty, zájemci 
dokonce mohli na testy. Někdo je platil, 
někdo ne, záleželo na pojištění. Studenti, 
kteří dodržovali zásady, byli v klidu. Snažili 
jsme se také různě zabavit, takže jsme 
zkoušeli světové kuchyně, dělali různé 
hry… Studium jsem každopádně zvládl 
a po uvolnění jsem i stihl nějaké výlety, 
za což jsem rád. Domů jsem se vracel 
koncem července. ¬

Václav Votruba
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Je jedinečný 
... a moderní
Nový studijní program z vás udělá odborníky na řízení lidských zdrojů

Letošní podzim nabídne na VŠTE novinku, která je v České republice jedinečná – nový bakalářský 
program s názvem Řízení lidských zdrojů. Chcete se stát specialistou nebo manažerem pro oblast 
řízení lidských zdrojů? V tom případě nemeškejte a podejte si přihlášku!

Do prvního ročníku měla škola v pre-
zenční formě přijmout na 40 posluchačů, 
v kombinované pak dalších zhruba 60. 
Prostor tak měli nejen letošní maturanti, 
ale například i zaměstnanci různých firem 
a organizací, kteří si potřebují doplnit 
vzdělání.

Zájem o program je natolik vysoký, že  stu-
dentů je nakonec mnohem více, a sice 
112 studentů prezenční formy a více než 
90 studentů kombinovaného studia.

Jaké bude vaše uplatnění na trhu práce? 
Můžete být již zmíněným specialistou 
nebo manažerem pro oblast řízení 
lidských zdrojů v personálních útvarech 
podniků i státních a veřejných organizací, 
ve vzdělávacích, poradenských a konzul-
tačních firmách působících v oblasti rozvo-

„Chceme, aby z našich 
absolventů byli fundovaní 
specialisté v personálně 
řídicích oblastech, zvládali 
s tím spojené činnosti 
a rozuměli politice 
zaměstnanosti. Velmi dobře si 
totiž uvědomujeme, že lidské 
zdroje a jejich rozvoj patří 
mezi klíčové předpoklady 
konkurenceschopnosti 
podniků a regionů,“ říká 
Zdeněk Caha, ředitel Ústavu 
podnikové strategie VŠTE, 
který obor připravil. Jeho 
garantem je docent Jan Urban, 
uznávaný odborník z oblasti 
personalistiky. 

je lidských zdrojů, ve státních organizacích 
zabývajících se tvorbou a prováděním 
sociální politiky a politiky zaměstnanosti 
či v neziskových organizacích (občanských 
sdruženích, nadacích, fondech, profes-
ních komorách a tak dále). Velmi široké 
spektrum získaných znalostí a dovedností 
umožňuje i uplatnění v dalších oblastech 
soukromé i veřejné sféry.

Pokud se po absolvování programu 
rozhodnete pokračovat ve studiu na VŠTE, 
můžete navázat jakýmkoliv navazujícím 
magisterským studiem s ekonomickým 
zaměřením, a to například profesně 
orientovaným magisterským studijním 
programem Podniková ekonomika, který 
rovněž zajišťuje Ústav podnikové strategie 
VŠTE.

Součástí studia je jednosemestrální praxe, 
díky které si své teoretické znalosti ověříte 
v „ostrém“ provozu a získáte důležité 
zkušenosti. 

Délka studia v prezenční i kombinované 
formě je tři roky. Že můžete studovat pou-
ze o víkendech? Na VŠTE žádný problém! 
Výhodou kombinovaného studia na VŠTE 
je právě to, že je možné o víkendech, takže 
většinou nekoliduje s pracovních dobou 
již zaměstnaných studentů. ¬

Všechny důležité informace naleznete 
na adrese

www.vstecb.cz/
rizeni-lidskych-zdroju/
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KLIENTI 

IPC CENTRUM

„Jedná se hlavně o uzpůsobení a mo-
difikaci studia vůči jejich specifické 
vzdělávací potřebě, aby tito studenti 
mohli ve stejné míře jako studenti 
intaktní prezentovat svůj zájem o obor, 
své vědomosti a úsilí studovat, a to 
individualizovanou formou,“ popisuje 
Kateřina Tajanovská z IPC. „Studenti tím 
pádem mohou skládat testy v prosto-
rách IPC s navýšením časové dotace, 
aby se mohli na test plně soustředit, 
dále mohou skládat zkoušky ústní 
formou, která na VŠTE běžně není, také 

mají navýšení času u státních závě-
rečných zkoušek a rovněž ji mohou 
skládat ústní formou.“

Na IPC se studenti mohou obrátit  
telefonicky i e-mailem. Veškeré kontakty 
a informace jsou na stránkách školy 
a v rámci propagace jsou na studijním 
oddělení i informační letáky. IPC nalez-
nete také na Facebooku.
 
„Aktuálně máme deset klientů, avšak 
očekáváme nárůst, jelikož si někteří 

studenti v elektronické 
přihlášce zažádali o uzpů-
sobení studia z důvodu 
specifické vzdělávací 
potřeby a někteří se do-
tazovali na uzpůsobení již 
při zápisech do studia,“ říká 
Kateřina Tajanovská a dodává,  
že škola pro studenty IPC připravuje  
nové benefity. ¬

 Kateřina Tajanovská,  
 IPC Centrum

Informačně poradenské centrum

Studenti se zrakovým nebo sluchovým postižením, s postižením pohybového aparátu, 
se specifickými poruchami učení, s chronickými onemocněními či psychickými poruchami 
a poruchami autistického spektra mohou využívat služby Informačního poradenského  
centra VŠTE (IPC). O co jde?

Jak pomáhá IPC svým klientům? 

•  studuje ekonomiku se specializací na personální management
•  silný kardiak, zrakové postižení
•  Centrum mi pomáhá se zajištěním zvýšeného času u zkoušek,  

psaní testů v oddělených prostorách pod dohledem, či psaní  
na svém nebo školním speciálně upraveném počítači.

•  co mám na VŠTE ráda: přednášky odborníků,  
studentské akce, univerzitní hokej

Barbora Š.:

•  studuje Logistické technologie
•  omezením je pomalejší psaní 

při písemných testech
•  IPC mi pomáhá se zajištěním delších 
časových limitů u zkoušek.

•  co mám na VŠTE rád: přednášky 
odborníků, studentské akce, 
univerzitní hokej

Štěpán D.:
•  studuje ekonomiku se specializací 

na personální management
•  omezením je dyskaukulie, silná nervozita
•   A v čem mi IPC pomáhá? Pomáhá mi jak 

s učivem, uspořádáním termínu u zkoušek nebo 
s vyjednávání s profesory.

•  co mám na VŠTE ráda: přednášky odborníků,  
studentské akce, univerzitní hokej

Alena O.:

Jsme škola bez bariér!
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S jakými 

TITULY  
se na VŠTE potkáte?
Díl 1.

Proč jsou tituly před jménem, tituly 
za jménem, tituly s velkým a malým 
písmenem, jak oslovovat člověka 
s více tituly, a kde který z nich získat? 

Akademické  
tituly

DiS.
=  diplomovaný specialista, 
který získávají všichni absolventi 
vyšších odborných škol, ale píše 
se za jménem, oslovujeme 
diplomovaný specialisto

doc.
=  obhájením tzv. habilitační 
práce, oslovujeme docente

prof.
=  profesora jmenuje 
prezident republiky, 
oslovujeme profesore

Dva tituly, které uděluje Akademie 
věd, v zákoně o vysokých školách 
nenajdete. Jde o vědecký titul  
DSc. (doktor věd) a čestný doktorát  
dr. h. c. (doctor honoris causa), 
oslovujeme doktore

Mimo výše vyjmenované se můžete 
také setkat ještě s tituly: 
CSc. - kandidát věd (titul 
za jménem udílený dříve) 
DSc. - doktor věd
RNDr. - doktor přírodních věd, 
oslovujeme doktore

Mgr. 
=  magistr, jímž se pyšní 
zejména absolventi 
humanitních oborů 
(nástavba 2 roky po Bc.), 
oslovujeme magistře

PhDr. + Ph.D.
=  doktor filosofie, 
nositele těchto titulů 
oslovujeme doktore

Ing.
=  inženýr, pokud studujete 
ekonomii, technické vědy 
a technologii, zemědělství, 
lesnictví a vojenství, 
Ing. arch. (inženýr architekt) 
oslovujeme inženýre

Bc. (bakalář) nebo  
BcA. (bakalář umění) 
=  po 3. letém studiu Bc. programu, 
oslovujeme bakaláři

A NAKONEC  
NAŠE DOPORUČENÍ
Někdy je vhodnější oslovovat své 
„profesory či nadřízené“ spíše funkcí. 
Může se jednat zejména o děkana, 
proděkana, paní sekretářku nebo vašeho 
vedoucího práce. Proto si alespoň 
po očku nastudujte složení vysoké školy, 
či ústavu, abyste byli v obraze. ¬

A jaké je pořadí při psaní titulů?
Pokud má více titulů z různých oborů, může uvádět všechny. Nejvíce vepředu 
se uvádí titul nejvyšší. V případě, že  jsou tituly stejně hodnotné, je možné 
jejich pořadí zaměňovat (Mgr. Ing. = Ing. Mgr.) a píší se bez spojky, pokud jsou 
ovšem zcela shodné, uvádí se mezi nimi latinská spojka et (Mgr. & Mgr.). 

Například: doc. MUDr. Antonín Novák, Ph.D.  
oslovíme: pane docente Nováku.
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BLACK 
CATS

Cílem bylo složit přátelský a pozitivně 
nastavený tým z hráček, které dlouhou 
dobu neměly možnost hrát jejich 
oblíbenou hru – basketbal. Momentálně 
je nás deset a samozřejmě budeme 
rády, když se rozrosteme, proto uvítáme 
další zájemkyně. Máte už s basketbalem 
zkušenost a chcete si zase naplno zahrát? 
Na nic nečekejte a dejte nám vědět, 
už na podzim nás čeká 2. liga! Uvítáme 
kohokoliv – studentky, děvčata, ženy... 
Důležité je užít si krásný sport a pohodu 
ze hry a pohybu. 

První soutěž, které jsme se mohly zúčastnit, 
byla Jihočeská liga. S každým zápasem 
se tým zlepšoval a bylo vidět vetší zapálení 
a porozumění navzájem. Po první sezóně se 
naskytla možnost hrát zmíněnou 2. ligu,  
což je velká výzva. Zvážila jsem všechny 
plusy a minusy, ocenila naše schopnosti, 
potenciál hráček, poradila se s týmem 
i panem rektorem Markem Vochozkou… 
a spolu jsme se rozhodli, že do toho 
půjdeme!

ZALOŽENÍ 
KLUBU: 
 
květen 2019

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH: 
 
úspěšně jsme postoupily do II. ligy

Vzhledem k tomu, že u nás na škole skvěle funguje hokejový tým Black Dogs, 
řekla jsem si, že by bylo fajn vymyslet něco i pro ženy. Záměr se podařil a v květnu 
roku 2019 byl pod křídly VŠTE založen vysokoškolský ženský basketbalový tým. 
Ptáte se na název? Přece zcela logicky Black Cats!

Máme rády výzvy.  
Bojovat budeme ve 2. lize!

Máme ambice zlepšovat s každým 
tréninkem a zápasem své výkony, 
budovat pevný tým, oslovovat více 
sportovkyň s nabídkou přidat se 
k nám… Pojďme společně dosahovat 
nastavených cílů, bojovat a získávat 
úspěchy! Mail pro případné zájemkyně 
je apache-basket@seznam.cz. 
Přihlásit se můžete i přes stránky VŠTE.
Takže… 2. liga je před námi.  
Držte nám palce, bude to jízda! ¬

Black Cats 
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Její organizace i kvalita jednotlivých 
utkání byly na vysoké úrovni, čemuž 
odpovídá i solidní návštěvnost. Bitvu 
ostravských univerzit sledovalo v hle-
dišti neuvěřitelných 8 tisíc diváků 
a dvě utkání ligy byla vysílána na ČT 
sport v přímých přenosech… se sle-
dovaností 30 tisíc diváků na utkání!

Ve velmi silné konkurenci velkých 
pražských, brněnských a dalších 
univerzit jsme vybojovali krásné 
bronzové medaile a získali i řadu 
individuálních ocenění. David Oulík 
byl vyhlášen trenérem roku, Tomáš 
Vochozka nejlepším útočníkem 
a spolu s Lukášem Práškem i nejlep-
ším střelcem celé ligy.

Za ULLH jsme se zúčastnili i  celo-
státní hokejové charitativní akce 
nazvané O kapku lepší hokej. 
Ve speciálních dresech jsme porazili 
na ZS POUZAR před 400 diváky uni-
verzitní tým z Olomouce a přispěli 
10 tisíci korunami na pomoc potřeb-
ným. Dále jsme odehráli například 
přátelského utkání s finskou univer-
zitou NAADAT, a to pod širým nebem 
na ZS Hluboká nad Vltavou.

Cílem ULLH bylo vytvoření vrcholové 
univerzitní ligy za podpory Českého 
svazu ledního hokeje a hlavních 
partnerů (BPA, Unisport, Tipsport, 
Kaufland, Střída sport – CCM…), 

přičemž důraz je kladen na to, aby se 
vše dalo skloubit s vysokoškolským 
studiem. Příkladem myšlenky „jedna 
cesta, dva cíle“ mohou být dva 
z prvních členů Black Dogs – kapitán 
Radek Sitter a jeho asistent Matěj 
Dvořák. V letošním roce získali kromě 
hokejové bronzové medaile i vysoko-
školský titul Bc. Navíc oba pokračují 
na navazujícím magisterském studiu 
a samozřejmě i v našem týmu.

Pro velký zájem ze strany dalších 
univerzit se od nové sezóny rozšiřuje 
počet účastníků z původních osmi 
na deset. Budeme moc rádi, když 
nám budete fandit, budete sledo-
vat i přispívat na naše sociální sítě, 
a především nás pak bude těšit vaše 
podpora v hledišti zimního stadionu 
při našich utkáních.

Velmi rádi vás také přivítáme do nově 
vznikajícího Fanclubu, kdy se budete 
účastnit nejen hokejových utkání, 
ale také společných akcí, sportov-
ních i společenských. No a samo-
zřejmě budete hrdě nosit čepice, 
trička, mikiny… a to s naším logem 
BLACK DOGS! ¬

Black Dogs

Hokejový tým naší školy má za sebou první 
ročník Univerzitní ligy ledního hokeje (ULLH).  

Jak soutěž hodnotíme? Pouze kladně!

BLACK 
DOGS

Datum založení 
klubu: 2017

 

Počet členů týmu: 
cca 30 hráčů + 12 lidí  
ve vedení a technickém zázemí týmu

 

Turnaje/zápasy za rok:  

»  Univerzitní liga ledního hokeje 
»  18 utkání základní části + případné play-off

»  Palachův pohár - září 2020 »  Akademické 
mistrovství ČR - září 2020

»  Bitva univerzit  
- VŠTE x Jihočeská univerzita

»  přípravná a charitativní utkání 
(celkem asi 3)

 
Největší úspěch: 3. místo v loňském 
ročníku ULLH

Bližší informace na:  
FB: blackdogsbudweis

Budeme rádi,  
když nás podpoříte  
v nadcházející sezóně!
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Strojírenství
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ekonomika

vstecb.cz

U nás si vybereš!

facebook.com/vstecb.cz


