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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
ci školy pro děti připravují. Namátkou sonalistiky Masarykova ústavu vyšších
Na Vysoké škole technické a ekonomic- bych rád zmínil například besedy o studií CVUT prof. Ing. Zuzana Dvořákoké v Českých Budějovicích začal nový zvířatech, divadelní představení a dal- vá, CSc. Přednáška byla zaměřena na
semestr, a s ním již tradičně přichází ší. Děti si dále mohou vybrat z řady te- determinanty současné personalistiky
i další číslo časopisu NÁVŠTĚVNÍK, ve matických kroužků, v tomto případě se a systémy vyvážených ukazatelů výkonkterém naleznete vše podstatné, co jedná například o hravou výuku anglič- nosti podniku. Paní profesorce bych
se v posledních měsících na půdě naší tiny, hru na flétnu, nebo třeba výtvarný chtěl za její přednášku moc poděkovat
školy událo.
kroužek.
a těším se, až naši školu opět navštíví s
Hned zpočátku bych rád zmínil, že jsme
založili hokejový tým VŠTE. Nese jméno Black Dogs. Svou premiéru odbyl
20. ledna 2018 pod širým nebem na
stadionu v Hluboké nad Vltavou zápasem proti Akademikům Plzeň. Tento
projekt bereme velmi vážně. Osobně si
myslím, že univerzitní sport je v Česku
trochu opomíjený. Chceme dokázat, že
i v našich podmínkách mohou univerzitní sportovci fungovat podobně, jako
je tomu třeba na amerických univerzitách. Mnoho hráčů po maturitě se
sportem skončí a nevědí co dělat dál.
Tento projekt by pro ně nabízí jistě
vhodnou alternativu.
Se začátkem nového semestru znovu
zní naším kampusem i jiné jazyky, než
je právě naše mateřština. Do letního
semestru stávajícího akademického
roku nastoupilo v programu Erasmus
dohromady 61 zahraničních studentů.
Jmenovitě se jedná o studenty z Číny,
Jižní Koreje, Ruska, Španělska, Portugalska, Slovenska, Francie, Finska a
také Turecka. Rád bych jim prostřednictvím tohoto úvodního slova popřál
mnoho štěstí a úspěchů při studiu na
naší škole, a aby se jim v České republice líbilo a odvezli si odsud jen samé
pozitivní zážitky.
Velmi mne také těší zájem, který projevují naši zaměstnanci a veřejnost o
naší Mateřskou školku. Do pátého roku Potěšila mne i aktivita našich studen- dalším zajímavým tématem.
svého provozu, který odstartuje v září tů, kteří si z vlastní iniciativy založili Pevně věřím, že vás i další číslo časopiroku 2018, vstoupí naše školka s nově volnočasový kroužek, v rámci kterého su NÁVŠTĚVNÍK zaujme a dozvíte se z
rozšířenou kapacitou o 24 míst díky no- se věnují 3D tisku. Na 3D tiskárnách něj mnoho zajímavých informací, ktevému pavilonu. Celkem tak umožníme chtějí studenti tisknout kromě užiteč- ré se týkají života na naší škole. Pokud
umístění celkem 52 dětí. Se stavbou ných pomůcek pro výuku tisknout na- máte nějaké dotazy nebo připomínky,
nové budovy se začalo letos v únoru a příklad také modely, které by pomohly obraťte se prosím na e-mailovou adredíky dotacím její realizace vyjde na 8,9 handicapovaným lidem v každodenním su vstecb@vstecb.cz
milionu Kč. Mateřská škola VŠTE nabí- životě.
zí standardní vzdělávací program pro Za zmínku jistě stojí i přednáška na S úctou
tuto věkovou skupinu žáčků. Nejen oni, téma „Jaká budeš, personalistiko?“
Marek Vochozka
rektor
ale jejich rodiče velmi oceňují nadstan- která se konala koncem listopadu a podardní péči učitelek a vychovatelek, ale řádala ji Katedra managementu. Celou
i zajímavý program, který zaměstnan- přednášku vedla vedoucí Institutu per-

Založili jsme univerzitní hokejový klub
Black Dogs

Otevřeli jsme studentský klub! A co
chystáme pro následující semestr?

S ambicí hrát stále populárnější Evropskou univerzitní hokejovou ligu vzniká v Českých Budějovicích
univerzitní hokejový klub Black Dogs. Jeho domovem je Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE)
a premiéru si odbyl 20. ledna od 18 hodin zápasem s Akademiky Plzeň v Hluboké nad Vltavou. Šlo o duel
pod širým nebem, tzv. Winter Classic, v duchu kanadsko-americké NHL. Tomu odpovídá i speciální sada
dresů „Techniků“, která následně šla do dražby na sociální účely.

Letošní semestr pro nás začal opravdu s velkým S. Po dlouhých měsících příprav, plánování a dohod je to
konečně tady. Přesně v den začátku letního semestru (12 . února) jsme slavnostně otevřeli náš Studentský klub Céčko. Klub, který se nachází v přízemí budovy C, je vysněným místem nejen Studentské unie,
ale i všech studentů naší školy. V klubu je celkem 55 míst k sezení, které zahrnují i pohodlné pohovky,
a veškeré stoly a židle byly vyrobeny přímo na školní lince.

„Univerzitní sport je v Česku trochu stát v Evropě fenoménem a každým ro- Název Black Dogs (Černí psi) inspirovala
opomíjený, a proto projekt bereme vel- kem se k němu připojuje víc a víc uni- středověká pověst o toulavém, velkém
mi vážně. Chceme dokázat, že i u nás verzit. Hraje ji i tým Akademiků Plzeň, černém psu, který v centru Budějovic,
ho lze rozvíjet a může fungovat po- což je společný univerzitní výběr Lékař- v ulicích kolem Solnice u Dominikándobně jako na zahraničních, hlavně na ské fakulty UK v Plzni a Západočeské ského kláštera, skákal nočním chodcům
amerických univerzitách,“ říká docent univerzity, s ročním rozpočtem zhruba na záda. Přitom zavyl a oči mu doruda
Marek Vochozka, rektor VŠTE. Ten věří, 750 tisíc korun. Tedy asi nejtěžší soupeř, zažhnuly. Podle jedné verze šlo o ďábla
že právě Technika může ukázat, jak jakého si Black Dogs mohl na premiéru trestajícího hříšníky, vracející se z puspojit studium se sportem, tedy získat zvolit. Nejde o žádné „hobbysty“, ale o tyk a hospod.
vysokoškolské vzdělání a přitom si udr- studenty mající zkušenosti z juniorské „Hledali jsme název, který bude znít
žet určitou sportovní výkonnost. „Klu- nebo dorostenecké ligy.
energicky a bude nést odkaz města,
ků, kteří po maturitě skončí se sportem Rodící se tým VŠTE tvoří převážně její v němž má naše škola sídlo,“ vysvětluje
a nevědí co dál, je hodně. Chceme jim studenti hrající druhou a krajskou ligu. kvestor.
nabídnout určitou alternativu. A ne- „Aktuálně máme 15 hráčů a nábor stá- Klub má ve znaku hlavu psa a jeho
muselo by zůstat jen u hokeje,“ dodal.
le probíhá. Držíme se kritéria, že tuto barvami jsou černá a bílá. Premiérový
Klub bude fungovat jako zapsaný spo- soutěž mohou hrát jen ti, co studují zápas však hráči odehráli ve speciální
lek a jeho zakladatelem je právě VŠTE. a nemají profesionální hokejový kon- sadě dresů, které následně putovala
Její studenti také tvoří základ mužstva, trakt,“ vysvětluje kvestor Jaromír Vrbka. do dražby. Její výtěžek získalas Mateřkteré bude startovat v Akademickém Mužstvo se na premiérový zápas při- ská škola VŠTE na kurzy bruslení, aby
mistrovství ČR v ledním hokeji a chce pravuje pod vedením trenérů Davida z děvčat a kluků vyrostli další hokejistrovněž prorazit do Evropské univerzitní Oulíka a Jiřího Irry na zimním stadionu ky a hokejisté.
hokejové ligy - projektu, který se touží v Hluboké nad Vltavou.
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Škola

Je to skvělé místo, kde můžou studenti naší školy trávit svůj volný čas mezi
vyučováním, posedět a popovídat se
spolužáky nad dobrým pitím, zahrát si
o ceny nebo si jen přijít poslechnout
přednášku či besedu na vybrané téma,
které se v klubu konají. V klubu dále
promítáme sportovní utkání, pořádáme filmové večery a tematické večírky.
Zároveň si můžete prostory studentského klubu zamluvit pro soukromou
událost, například narozeninovou oslavu. Máme tady společenské deskové
hry, které si již studenti velmi oblíbili
a které si můžete vypůjčit a zpříjemnit
si tak posezení v našem klubu. Do budoucna se plánuje i venkovní zahrádka, takže budete mít možnost posedět vás má Studentská unie VŠTE připravevenku a užívat si pěkného letního po- no na letní semestr hned několik akcí.
časí. K této příležitosti pro vás budeme Nejbližší konanou akcí je již tradiční
mít připravené letní drinky a další spe- Nadační běh, který se koná ve středu
ciality.
18. 4. 2018. Veškerý výdělek z akce
Studentský klub Céčko je zároveň i zá- poputuje do psího útulku paní Šímové,
zemím Studentské unie, která se stará pro kterou jsme již v minulosti pořái o chod celého klubu. Jako vždy pro dali vánoční sbírku. Tímto bychom vás

chtěli pozvat a doufáme, že se dostavíte v hojném počtu, abychom pomohli
našim čtyřnohým kamarádům. Další
nadcházející akcí bude Pálení čarodějnic, které se v našem areálu bude konat již potřetí a vždy měla u studentů
velký úspěch. Na tuto akci se můžete
těšit v úterý 24. 4. 2018 a opět pro vás
bude zajištěno občerstvení a soutěže
o ceny. Největší akcí konanou v areálu
školy, kterou pro vás pořádá Studentská unie VŠTE je již známá Grilovačka.
Opět se můžete těšit na živé kapely
a DJ‘s, kteří zde vystoupí ve středu 2. 5.
2018. Poslední tradiční událostí, která
na vás čeká, je Fotbalový souboj mezi
VŠTE a Jihočeskou univerzitou. Již na 3.
ročník tohoto derby se můžete těšit 9.
5. 2018. Tak neváhejte a přijďte podpořit naši školu a naše fotbalisty.
Budeme se na vás těšit na všech zmiňovaných akcích anebo ve studentském
klubu. Ve zkouškovém období přejeme
hodně štěstí. Ahoj :-)
Studentská unie VŠTE

Studentská unie
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Výroční přednáška
personalistiko?“

„Jaká

budeš,

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se od 13:05 konala v místnosti D615 výroční přednáška prof. Ing. Zuzany
Dvořákové, CSc., „Jaká budeš, personalistiko?“, kterou pořádala Katedra managementu. Paní profesorka se v ní zaměřila na determinanty současné personalistiky, mezi které zařadila především historický
vývoj, kulturu a vnější a interní prostředí.

Větší pozornost věnovala též systé- Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., pů- s Institutem personalistiky Masarykomu vyvážených ukazatelů výkonnosti sobí jako profesorka katedry persona- va ústavu vyšších studií ČVUT, o čemž
podniku, ve kterém je nutné sledovat listiky Fakulty podnikohospodářské Vy- svědčí fakt, že rektor VŠTE doc. Ing.
a vzájemně vyvážit všechny metriky soké školy ekonomické v Praze a jako Marek Vochozka, MBA, Ph.D., a vedou(ukazatele zaměřené na podnikové fi- ředitelka Institutu personalistiky Ma- cí Katedry managementu doc. PhDr.
nance, zákazníky, firemní procesy a za- sarykova ústavu vyšších studií Českého František Stellner, Ph.D., jsou členy
městnance). Velmi zajímavou informaci vysokého učení technického. Intenziv- vědecké rady této instituce. Institut
představovala zmínka o online psycho- ně se vědecky i pedagogicky věnuje organizuje Akademii personalistiky, do
metrii, psychodiagnostice a „radarech“ personalistice. Je mimo jiné hlavní au- které se od roku 2018 zapojí i Ústav
na talenty (firma CUT-E). Na závěr torkou vysokoškolských učebnic „Man- podnikové strategie VŠTE. Mezi nejvýpřednášky se diskutovalo o robotizaci agement lidských zdrojů“ (Praha: C. H. znamnější partnery institutu patří Škoa hledání „generalistů“ místo specia- Beck, 2007) a „Řízení lidských zdrojů“ da, Skupina ČEZ, Agrofert, Grant Thornlistů. Výroční přednáška měla vysokou (Praha: C. H. Beck, 2012).
ton a Weyland Corporation.
kvalitu a vyvolala velmi příznivý ohlas.
VŠTE velmi intenzivně spolupracuje
František Stellner
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Centrum celoživotního vzdělávání
rozšířilo své působení na poli ochrany
a podpory veřejného zdraví
Centrum celoživotního vzdělávání při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve
spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje a se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem
zahájilo v říjnu roku 2017 specializační vzdělávání v oboru Hygiena a epidemiologie v rámci prohloubení kvalifikačních dovedností a znalostí pro odbornost povolání Asistent ochrany a podpory veřejného
zdraví a Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Specializační vzdělávání je jednou
z forem celoživotního vzdělávání, které je stanoveno § 53-54 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínkou pro zařazení do speciali- tická výuka ve
začního vzdělávání je získání odborné všech oborech
způsobilosti k výkonu povolání asisten- hygieny,
resp.
ta / odborného pracovníka v ochraně hygieny
práce
a podpoře veřejného zdraví. Účastníci a pracovního lépo absolvování celého vzdělávacího kařství, hygieny
programu zakončí své studium ates- výživy, hygieny
tační zkouškou, kdy po jejím úspěšném dětí a mladistsložení získají specializovanou způsobi- vých, epidemiolost k výkonu specializovaných činností logie, podpory
příslušného zdravotnického povolání a prevence veřejdle § 54-164, vyhlášky č. 55/2011 Sb., ného zdraví. Zao činnostech zdravotnických pracovní- pojen je i výkon
ků a jiných odborných pracovníků bez praxe pod záštiodborného dohledu.
tou zdravotního
Vzdělávací program specializačního ústavu. V současvzdělávání v oboru Hygiena a epide- né chvíli probíhá
miologie při Centru celoživotního vzdě- šestiměsíční výlávání byl akreditován v roce 2016 Mi- kon praxe účastnisterstvem zdravotnictví. Jako poradní níků programu
a metodický orgán je k dispozici pově- v rámci vlastních
řená organizace MZ Národní centrum pracovišť. V květošetřovatelství a nelékařských zdravot- nu roku 2018, kdy bude zakončen zánických oborů v Brně.
kladní kmen programu, bude přistouV rámci vzdělávání v oboru Hygiena peno ke specializovanému výcviku,
a epidemiologie si účastníci zaktualizu- který je složen ze tří teoretických kurzů
jí vědomosti nejen ve svém stávajícím a osmnáctiměsíční praxe na akreditozaměření, ale dále i v ostatních odvět- vaném a na vlastním pracovišti. Závěvích hygienické a epidemiologické pra- rem účastníci programu musí vypracoxe. Na podzim roku 2017 byl zahájen vat praktickou odbornou práci, která
základní kmen specializačního vzdělá- následně musí být obhájena před odvání, a to prvním teoretickým kurzem bornou komisí během atestační zkoušzaměřeným na Ochranu a podporu ve- ky. Předpokládané zakončení prvního
řejného zdraví. Další teoretická výuka běhu specializačního vzdělávání je staje zaměřena, mimo základní oblasti noveno na listopad roku 2019.
problematiky veřejného zdraví, např. i Vzhledem ke vzrůstajícímu vlivu vnějna management.
ších a vnitřních faktorů na zdraví člověSignifikantní část vzdělávání tvoří prak- ka je považováno vzdělávání v oblasti

ochrany a podpory veřejného zdraví za
stěžejní za účelem eliminace či eradikace rizikových faktorů a onemocnění.
S ohledem na současný trend zachování zdravého životního stylu ve všech
věkových kategoriích je primární prevence, jejíž dodržování je kontrolováno
během státního zdravotního dozoru
pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví, signifikantní pro dlouhodobou udržitelnost dobrého zdravotního stavu obyvatelstva.
Více informací, nejen o zmíněném programu, naleznete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání
www.studiumprovas.cz.

Centrum celoživotního vzdělávání
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Pohled studenta na zimní školu v Pekingu –
North China University of Technology (NCUT)
Píše se 5. leden roku 2018 a desetičlenná skupinka studentů včetně mě odlétá směr Čínská lidová republika za poznáním asijské kultury a čínského jazyka.

ke klimatickým podmínkám a smogové zatíženosti. Trvalo téměř dva dny,
než jsme se všichni dostali z pásmové
nemoci (jet-lag), abychom si zvykli na
místní čas.
V pondělí jsme se sešli v půl deváté
ráno ve třídě označené jako A(班级)
a začala naše výuka čínštiny. Našimi
spolužáky byli také studenti z jiných
zemí, například Abdúl z Tádžikistánu či
Cyrille Bopda z Kamerunu. Paní lektorka jménem Wang byla velmi milá a její
úroveň angličtiny byla dostačující na
to, abychom v průběhu celého studia
pochopili vše, co nám chtěla vysvětlit.
Po desáté hodině a krátké pauze se učitelé vystřídali a přišel pan lektor Wang
(ne, nebyli příbuzní), který se snažil do
nás dostat zzáklady gramatiky a několik čínských znaků. Musím uznat, že se
mu to z velké části i povedlo. Myšlenka
dvou vyučujících byla velmi efektivní.
Obzvláště, když se jednalo o kombinaci
učitele a učitelky, neboť jsme mohli naslouchat jak ženskému, tak i mužskému
přízvuku čínského jazyka. V pravé poledne skončila i druhá hodina a všichni jsme zamířili na oběd. North China
University of Technology (NCUT) patří
mezi pět nejlépe hodnocených univerzit v Pekingu, co se týče stravovacích
zařízení. Ve více než osmi kantýnách
či restauracích si tak vybral opravdu
každý. A takto probíhalo každé všední
dopoledne bez výjimky.
Odpoledne jsme se účastnili kreativních hodin, například vázání čínských
uzlů, vytváření náramků z bužírek či
základů kaligrafie. Také jsme zkoušeli
(a opravdu jen zkoušeli) hrát na čínskou dýňovou flétnu, zvanou Húlúsī (
葫芦丝), kterou jsme pak od lektorky

dostali jako dárek. Měli jsme též hodinu tai-chi, tradičního čínského cvičení.
Naše nemotorné provádění určitých
pohybů vypadalo opravdu legračně,
avšak neměli jsme více příležitostí tyto
pohyby zdokonalit, neboť jsme měli

jen jednu lekci.
V areálu školy, někým nazývané také
menší městečko, bylo opravdu vše potřebné k životu. Atletické a fotbalové
hřiště, tenisové kurty, sportovní hala
pro ping-pong nám umožnili dosta-

Změna časového pásma o 7 hodin na nás čeká autobus zajištěný partner- ního stylu „rukama nohama“ dostáváa sedmi a půl tisícikilometrová vzdá- skou univerzitou, jenž nás dopraví až me karty od pokojů a jdeme se úspěšně
lenost od domova nás zanesla až do k hotelu.
ubytovat. Hotel pro mezinárodní stuPekingu, tedy hlavního města Číny. Po příchodu na recepci hotelu na nás denty, jenž zahrnuje dvě restaurace
První dojmy z jiného prostředí byly čeká první překvapení. Sympatická a devět pater, nás velmi mile překvapil.
velmi smíšené. Po vystoupení z leta- dvojice čínských recepčních na nás Čekal na nás téměř čistý dvoulůžkový
dla a následném doufání, že kufr letěl spustí plynulou čínštinou. S úsměvným pokoj s televizí a vlastní koupelnou.
s námi, čekáme u odbavovacích pásů. pohledem předkládáme cestovní do- Ano, téměř čistý, neboť vrstvou prachu
Po úspěšném vyzvednutí našich zava- klady s jedinou myšlenkou v hlavě: „Jak bylo pokryto téměř vše. Zanedlouho
zadel se vydáváme skrze halu plnou se s nimi celý měsíc budeme asi do- jsme však zjistili, že všudypřítomný
pokřikujících taxikářů k východu, kde mlouvat?“ Po čtvrthodině komunikač- prach je běžnou záležitostí vzhledem
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Nastoupilo k nám přes 60 nových
studentů ze zahraničí
Kdyby mluvili jen rodnou řečí, byl by kampus naší školy bohatší o jazyky z devíti zemí Asie i Evropy. Právě odsud v únoru, kdy začal letní semestr, nastoupilo 61 studentů z Číny, Jižní Koreje, Ruska, Španělska,
Portugalska, Slovenska, Francie, Finska a Turecka. Ale protože studují v anglickém programu, změť jazyků se až tak nezměnila. S novými kolegy u nás aktuálně studuje 72 cizinců hlavně bakalářské obory
Ekonomika podniku, Konstrukce staveb a navazující magisterský obor Logistické technologie.

tek příležitostí na konání sportovních
aktivit. Školní obchod s potravinami
v zadní části skrýval i část se školními
pomůckami a základním kuchyňským
vybavením. V areálu školy jste si dokonce mohli dojít k holiči nebo při potížích navštívit školní nemocnici.
Náš volný čas jsme trávili především
poznáváním místních památek. Měli
jsme možnost vidět například proslulý Chrám nebes, náměstí Nebeského
klidu, Beihai park, Olympijský park
nebo buddhistický chrám Yonghe, který se pyšní osmnáctimetrovou sochou
Buddhy, který byl vytesán z jediného
dvacetišestimetrového kmene stromu
a zasloužil si tím zápis do Guinessovy
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knihy rekordů. Bylo úžasné stát pod nou zkoušku ze základů čínského jazytak vysokou zlatem zkrášlenou sochou ka, kterou jsme všichni úspěšně zvládli.
s tak bohatou historií.
Následné rozloučení jak s učiteli, tak
Každou sobotu nám příjemně zpestřil s celým areálem školy proběhlo při
naplánovaný výlet od školy za pozná- společné večeři. Dne 4. února 2018
ním těch největších památek v okolí jsme se v ranních hodinách plni zážitků
Pekingu. Navštívili jsme Zakázané měs- a s mírnou znalostí čínštiny rozloučili
to (紫禁城), Velkou čínskou zeď (长城) i na recepci a odjeli směr letiště.
jejíž velikost si každý uvědomí, až když Za zúčastnění se tohoto skvělého měna ní stojí, a také Letní palác (颐和园), síčního výletu s názvem Zimní škola
jehož návštěvu kazilo snad jen (ne)pří- v Pekingu vděčíme hlavně VŠTE za stijemných -12 stupňů Celsia.
pendijní podporu a Čínskému centru
Po prvním týdnu stráveném v Pekingu VŠTE za organizaci.
jsme si všichni zvykli na místní prostřeDaniel Houzar
dí, kulturu a hlavně na jejich pestrou
Student Ekonomiky podniku se spec.
stravu. V posledních dnech našeho po„čínské trhy“
bytu jsme se připravovali na závěreč-

„Vybrali si nás zejména kvůli kvalitně se- mladých Evropanů. Studenti z Asie přistavené nabídce předmětů, která od- jíždějí díky grantu, který na tyto pobyty
povídá jejich zaměření. Stejně důležité naše škola získala. Ta do mezinárodní
jsou ale i osobní reference a doporuče- spolupráce dlouhodobě investuje velní krajanů, kteří u nás už působili,“ vy- ké úsilí a množství prostředků.
světluje Jana Kotálová z kanceláře rek- „Snažíme se vytvořit pro studenty multora. Podle ní roli hrají i jasné podmínky, tikulturní prostředí, které odpovídá
které nastavuje Úsek zahraničních vzta- trendům globalizujícího se světa. Jde
hů v souladu s pravidly Erasmus+. Tedy tedy o součást přípravy na jejich buprojektu Evropské unie na podporu doucí profesní kariéru a jsem rád, že
vzdělávání, odborné přípravy, mládeže se nám to daří,“ říká rektor Marek
a sportu, do něhož se zapojují miliony Vochozka. Pobyt studentů z řady zemí

pokládá nejen za příspěvek
k záměrům školy, ale také za
ocenění vzdělání, které škola
poskytuje. I to zvyšuje kredit
naší školy v zahraničí i v Česku.
Podle Valentýny Škrabálkové,
prezidentky studentské sekce ESN VŠTE Budweis, která
je součástí evropské neziskové organizace Erasmus Student Network, právě pomoc
s organizací pobytu i volného
času znamená pro cizince
velkou oporu.
„Ještě před cestou je kontaktujeme mailem. Vysvětlíme
nezbytné věci a pozveme je
na Introduction Week. Ten
probíhá týden před začátkem
semestru a slouží k jejich lehčí adaptaci v novém prostředí,“ vysvětluje studentka magisterského oboru Logistické
technologie. Cizinci se seznámí se školním systémem, ISIC
kartou nebo fungováním
MHD. Je třeba vyřídit dokumenty pro cizineckou policii,
ale dojde i na kulturní akce.
„Pro nás je velmi důležité, aby
se zahra-niční studenti cítili dobře, navzájem se znali a stali se dobrou partou,
která s námi bude ráda trávit volný čas
a ocení třeba plánované výlety a aktivity. Chceme, aby u nás nejen studovali,
ale poznali i zdejší prostředí,“ dodává
prezidentka ESN VŠTE Budweis. Právě
s jeho pomocí se ve studentském klubu
konají „národní“ setkání nebo se poznává region a Praha. V plánu je i cesta
do Polska, na Moravu, do Adršpachu
nebo víkendový pobyt v Budapešti.
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Společné projekty
podniky i VŠTE

obohacují

Zdánlivě neřešitelný problém, zajistit v jižních Čechách vysokoškolskou výuku odborníků na tlakové lití,
má od letošního akademického roku východisko. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích zavedla v rámci oboru Strojírenství volitelný předmět věnovaný technologii lití kovů.
rů. Využívá při tom Profesní radu, v níž
zasedají i zástupci zaměstnavatelů. Na
ní zazněl i tento požadavek. Akademici
pak připravili nový plnohodnotný volitelný předmět věnovaný tlakovému lití.

Stalo se tak na základě poptávky strojírenského holdingu Motor Jikov Group
(MJG), jehož součástí je i významná
tlaková slévárna. „Studenti tím dostali další možnost uplatnění. Mimo
propojení s praxí mají zázemí v našich
laboratořích. V nich lze provádět analýzy struktury kovu a jeho chemického
složení. To slouží k ověřování kvality
výrobků,“ vysvětluje garant oboru a
vedoucí Katedry strojírenství VŠTE Ján
Kmec.
Podle Věry Vrchotové, ředitelky pro
rozvoj lidských zdrojů MJG, jde o významnou pomoc, neboť vychovat si
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Výzkum, služby, projekty
Společné projekty se ale nerodí jen na
Profesní radě. Není výjimkou, že se na
školu obrátí firmy přímo, když potřebují produkt či výrobní postup analyzovat, vylepšit, zjistit vlastnosti materiálů nebo hledají nová řešení. „V první
fázi hodnotíme, jak dokážeme firmě
pomoci a zda to je pro ni vůbec zajímavé. Podle toho navrhujeme formu
spolupráce. Může jít o smluvní výzkum,
poskytnutí služby nebo o společný výzkumný projekt,“ uvádí Vojtěch Stehel,
prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí
činnost VŠTE.
Sféry zájmu přitom odpovídají akreditovaným oborům – strojírenství, dopravě a logistice, stavebnictví nebo
finančnímu oceňování či ekonomice.
Zvláště v dopravě, kde existuje společné pracoviště VŠTE s regionálním koordinátorem dopravy, společností Jikord,
jsou výsledky patrné. Týkají se analýz
dopravních řešení a měření pro Jihonového, mladého specialistu není jed- český kraj. V případě firem jde o velké
noduché. „Technické profese se těžko množství menších měření.
obsazují, o speciálních pozicích technologů ani nemluvě. Zvláště když řada Inovační vouchery
škol je nepružných a na požadavky Atraktivní možností jsou tzv. inovační
firem obtížně reagují,“ podotkla ma- vouchery, jimiž Agentura pro podnikání
nažerka a připomněla, že firma poslu- a inovace podporuje spolupráci malých
chačům nabízí stipendium a později i a středních podniků a výzkumných orpracovní uplatnění.
ganizací. Firma tak získá podporu až 75
Podobných společných projektů s jiho- procent hodnoty projektu do výše 400
českými podniky má za sebou jihočes- tisíc korun. Výsledkem bývá zpravidla
ká Technika víc. Od řady českých vyso- inovace procesů, produktů, konstrukčkých škol se liší výrazným zaměřením ních řešení, prototypů nebo zahájení či
na praxi a spoluprací s vybranými fir- zintenzivnění vlastních inovačních aktimami podle zaměření studijních obo- vit. Tím se posiluje konkurenceschop-

nost samotných firem.
„V některých případech je inovační voucher prvním krokem k větším výzkumným projektům. Jde o rychlé a efektivní
řešení. Aktuálně připravujeme několik
dalších projektů, například se společností Baltro,“ dodal Stehel. V minulosti jej už využily například firmy M-line
nebo Jikord.
Z těchto praktických kontaktů těží i
posluchači Techniky, kteří se buď na
společných projektech přímo podílejí, nebo mají možnost v partnerských
podnicích absolvovat odbornou praxi.
Ta v posledním ročníku zahrnuje v ČR
nadstandardní celý jeden semestr. To
absolventům dává větší prostor při
hledání práce, kdy mohou dobře poznat prostředí a třeba se i podílet na
řešení firemních projektů. „Už se stalo, že se studentovi podařilo nahradit
vstupní materiál levnější, ale kvalitativně shodnou variantou. V některých
oblastech dokonce došlo ke zlepšení
parametru výrobku,“ konsatoval pro-

rektor. Zdůraznil, že VŠTE, na které studuje na 4500 posluchačů, má uzavřeno
na 1500 rámcových dohod o praxích a

ročně na ně vysílá na 900 studentů ve
všech oborech, tedy ekonomice, strojírenství, stavitelství, dopravě a logistice.

Naše škola se zapojí do projektu Živé
Milevsko – Smart Region
Především témata spojená s dopravou a veřejným prostorem, marketingem a také Podnikatelským parkem Milevsko bude řešit českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická v rámci nového projektu Živé Milevsko – Smart Region.
„Jde o pozoruhodný regionální projekt, vy nebo Katedře stavebnictví dlouho- V Podnikatelském parku má vzniknout
který nás zaujal jasnou vizí. Na jedné době úspěšně věnují,“ uvedl.
například StartUp centrum s prvky sdístraně je cílem uvést do života schvá- Projekt Živé Milevsko – Smart Region lené kanceláře (co-working), areál na
lenou strategii rozvoje města, na té se zaměřuje rovněž na vytvoření pro- třídění a likvidaci odpadů či technolodruhé pak jeho zapojení do programu storu a podmínek pro rozvoj malého gické zázemí v oblasti IT a administrachytrých měst, tedy Smart City. To dává a středního podnikání a na rozvoj kul- tivních služeb.
prostor velmi podnětné spolupráci, na tury a cestovního ruchu. Velký důraz „Celý koncept představuje vlastně hleníž se budou podílet akademičtí pra- se přitom klade na využití moderních dání odpovědí na nejdůležitější otázky,
covníci i studenti,“ říká Marek Vochoz- technologií.
které si ve městě klademe. Jeho největka, rektor VŠTE.
„Silné téma představuje Podnikatelský ší ambicí je stabilizace počtu obyvatel,
Podle prorektora Vojtěcha Stehela pů- park. Podaří-li se ho postupně nastar- oživení podnikaní a celé infrastruktury
jde především o odbornou pomoc při tovat a rozvíjet, přinese to do regionu, zahrnující jak dopravu, tak i třeba cestvorbě dopravního modelu Milevska jehož podnikatelský potenciál je zatím tovní ruch. Prostě chceme, aby se zde
a okolí, využití moderních technologií spojován se strojírenských holdingem lidem dobře žilo a neměli důvod odsud
v dopravě nebo přípravu územních stu- ZVVZ GROUP, nový a potřebný impuls odcházet. Není to tedy projekt na rok či
dií veřejného prostoru. „To jsou oblasti, pro malé a střední podnikání,“ dodal dva, ale spíše na desetiletí,“ vysvětluje
kterým se akademici na Katedře dopra- Vojtěch Stehel.
milevský starosta Ivan Radosta.
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Co se událo a co chystáme v naší ESN
sekci?
Zimní semestr utekl doslova jako voda a před námi je konečně vidina hezčího počasí, což znamená hodně nových aktivit s našimi studenty. V minulém semestru jsme jich měli zhruba 50 a někteří z nich se
rozhodli si pobyt prodloužit na celý rok. Teď v letním semestru máme studentů asi 70 z několika států
světa.

stráveným v Drážďanech. Měli jsme motivovaly společné výlety se studenty, krasu. Naší sezonu výletů bychom rádi
skvělé průvodce z drážďanské lokální že během semestru přidávají spousty zakončili v Adršpachu, jehož návštěvu
ESN sekce, kteří nám ukázali všechna dalších aktivit. Například teď nás čeká už vyžadovalo hodně předchozích studůležitá místa, která lze v Drážďanech zcela neplánovaný jednodenní výlet za dentů, takže jsme ji letos poprvé zařanajít.
krásami Kutné Hory, příští týden chys- dili mezi naše hlavní výlety.
Během minulého i právě probíhajícího táme pyžamovou párty a byli jsme ven- Každopádně „zlatý hřeb“ našeho letsemestru se nám také podařilo přiví- čit pejsky z útulku. Moc nás těší zájem ního semestru je beze sporu pořádání
tat v našich řadách mnoho nových ak- studentů o tyto aktivity i to, že se mezi Národní platformy NP Budweis 2018,
tivních členů, kteří se nebojí plánovat sebou spřátelili a sami přicházejí s ná- což je valná hromada celého ESN CZ.
lokální akce i větší výlety v Čechách pady na aktivity, do kterých by se chtěli Tentokrát ji budeme pořádat přímo
a v zahraničí. Máme opravdu velikou zapojit.
v Českých Budějovicích, kam se díky
radost z toho, že se naše řady stále Ještě nás z velkých výletů čeká opět tomu sjede na víkend bezmála 200 akrozrůstají a naše „rodina“ je každým Polsko, tentokrát s trochu jiným pro- tivních členů z českého ESN. Přípravy již
semestrem větší a větší. I proto jsme gramem. Máme v plánu zůstat čtyři běží v plném proudu a my moc doufáse rozhodli tentokrát uspořádat dva za- dny v Krakowě, ale navštívit i nedaleké me, že se akce vydaří ku spokojenosti
hraniční výlety pro naše nové studenty. Katowice a také nádherné solné doly všech.
Čtyřdenní výlet do Budapešti už máme Wieliczka, které se nacházejí kousek Má-li kdokoliv ze studentů zájem se
za sebou. Ačkoliv byla ještě ukrutná od Krakowa a z vlastní zkušenosti víme, připojit do naší ESN rodiny, ať neváhá
zima, výlet jsme si maximálně užili. Ve- že opravdu stojí za to je navštívit. Také a někdy se staví u nás v „kanclu“ D501,
dle prohlídky těch největších tradičních brzy pojedeme na víkend na jižní Mora- nebo nám napíše mail na HR@esnvste.
památek jsme večer zažili noční plavbu vu, kterou jsme v zimním semestru zku- cz, či na Facebookovou stránku ESN
na lodi centrem Budapešti a navštívili sili naplánovat poprvé a měla úspěch, VŠTE Budweis. Přejeme všem krásný
jsme tradiční a vyhlášené lázně. Pro- tak jsme ji zařadili mezi výlety znovu. a úspěšný letní semestr 2018.
gram na semestr obvykle plánujeme V plánu je navštívit Lednicko-valtický
ESN VŠTE Budweis
brzy dopředu, ale naše členy tolik na- areál a krásnou přírodu Moravského

Ústav znalectví a oceňování při
Vysoké škole technické a ekonomické
v Českých Budějovicích
Ústav znalectví a oceňování při Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích působí ve
znaleckém oboru již téměř tři roky, a díky znaleckému oprávnění v oboru ekonomika a strojírenství se
mohl aktivně zapojit do odborné znalecké praxe a aplikovat teoretické poznatky do konkrétních případů,
zejména v oblasti ocenění podniků včetně nehmotných složek, nemovitých a movitých věcí a zpracování ekonomických analýz.

V říjnu 2017 jsme oslavili 30 let výročí existence programu Erasmus, díky
kterému už vycestovalo do zahraničí
na studijní pobyty a stáže nespočetně
mnoho studentů. Na počest tohoto
výročí jsme pořádali vlajkový průvod
s našimi zahraničními studenty, tak
jako zbylých 17 lokálních sekcí v českém ESN. Akce se mimořádně vydařila, za což jsme moc rádi, máme všichni
krásné vzpomínky, které si studenti odvezli zpět domů.
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V zimním semestru se nám také podařilo navázat spolupráci s polskou lokální
sekcí ESN UWr, která sídlí v nádherném
městě Wroclaw, a to díky vzájemné
spolupráci českého ESN a toho polského. Ještě v tom samém semestru jsme
naplánovali výlet do Polska, abychom
naši partnerskou sekci mohli navštívit.
Nutno dodat, že to byl náš první větší
zahraniční výlet, a ačkoliv byl náročný
na přípravu, měl nakonec velký úspěch.
Během návštěvy našech sousedů

jsme se podívali do Krakowa, Wroclawy i Osvětimi, jelikož historie je velmi
důležitá a mnoho našich studentů pochází z částí světa, kterých se tato problematika tolik nedotkla. Vedle výletu
do Polska jsme se podívali do zahraničí
ještě na jeden den. Pro studenty jsme
připravili víkendový výlet do Českého
Švýcarska, cestou jsme stihli navštívit Škodovy závody v Mladé Boleslavy
a náš výlet s mimořádně vydařeným
počasím jsme zakončili jedním dnem

Hlavním výstupem znalecké činnosti je posudků, zejména v právně a věcně vání znaleckých posudků v různých žiznalecký posudek, který je jedním z re- složitých případech. Výhodou ústavu je votních situacích.
levantních důkazů zejména v soudním široké personální, odborné a technické V případě potřeby je tým odborníků
nebo správním řízení. Klíčovou roli se- zázemí vysoké školy, na níž působí celá připraven řešit Vaše problémy v oblasti
hrávají znalecké posudky i při změnách řada samostatných soudních znalců oceňování podniků, nemovitostí a dalprávních forem podnikání, kdy je nutné a odhadců.
ších majetkových položek. Neváhejte
stanovit objektivní hodnotu jednotli- Jedním z důležitých cílů Ústavu znalec- se na nás obrátit prostřednictvím evých majetkových položek pro daňové tví a oceňování je poskytnout nejen -mailu znaleckeposudky@mail.vstecb.cz.
účely. Je možné konstatovat, že zna- odborné, ale zejména laické veřejnosti
Jiří Mácha
lecké ústavy obecně jsou tou nejvyšší reálný pohled na hodnotu jednotlivých
autoritou pro vypracování znaleckých majetkových položek a zajistit zpraco-

Spolupráce s partnery
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Získali jsme akreditaci Evropské
logistické asociace

Mateřskou školu VŠTE rozšíříme o další
pavilon. Pomohou dotace

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích se stala první veřejnou vysokou školou a
teprve druhou školou v zemi, která získala prestižní akreditaci Evropské logistické asociace. Stalo se tak
pro magisterský studijní program Logistika.

Do pátého roku provozu v září 2018 vstoupí Mateřská škola VŠTE kapacitou rozšířenou o dalších 24 míst.
Celkem jich tak nabídne 52. Umožní to dostavba její budovy v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Se stavbou za 8,9 milionů korun se začalo v únoru. Významnou část nákladů, 8,5 milionu Kč, pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Vznikne další
kompletní třída, součástí investice bude i úprava okolí a školní zahrady.

„Studentům to umožní získat meziná- vaných logistiků. To je srovnatelné s program Technologie dopravy a přerodní logistický certifikát a titul cEJLog Finskem či Švédskem, ale pod průmě- pravy. Oba mají technologické zázemí
bez certifikačních zkoušek. Stačí o něj rem evropských zemí jako je Švýcarsko, v centrálních laboratořích, kde má Kapo absolvování požádat Evropskou lo- Nizozemí a Velká Británie. „Velký růst tedra dopravy a logistiky několik pracogistickou asociaci. To
višť věnovaných sklajim pomůže při hledové a manipulační
dání zaměstnání v
technice, obalovým
Evropě i v některých
materiálům, modelodalších zemích mimo
vání a řízení silničníni. Zaměstnavatelům
ho provozu nebo latotiž certifikát zaruboratoř RFID techniky.
čuje jejich odborné
To posiluje moderní
znalosti v logistice a
charakter výuky obou
schopnost je využíprogramů.
vat v mezinárodním
Zatímco
bakalářprostředí,“ vysvětluský
systematicky
je Rudolf Kampf, gapřipravuje budoucí
rant oboru a ředitel
absolventy pro práÚstavu
technickoci v dopravních a
- t e c h n o l o g i c ké h o
přepravních firmách,
VŠTE.
magisterský vychováMagisterský studijní
vá technicky vzdělané
program Logistika
manažery logistiky
je koncipován jako
vyšších řídicích úrovprofesně zaměřený
ní. Bakalářský obor
a mezinárodní certinyní studuje 701 lidí
fikace potvrdila jeho
a dalších 132 magistvysokou úroveň.
erský.
Podle Kamila Slavíka,
Katedra dopravy a
viceprezidenta Česlogistiky vedle spoké logistické asocialupráce s praxí, která
ce a člena Evropské
patří k pilířům vzděcertifikační rady pro
lávání na VŠTE, spolulogistiku, je cílem
pracuje na řadě proevropského certifijektů i s výzkumnými
kačního programu
ústavy. A protože i na
zvyšování kvalifikace
nich se studenti podílogistických odborníků a sjednocení zaznamenává Polsko, které se dosta- lejí, otevírá to další možnosti kontaktů
požadavků na jejich odbornou způso- lo na druhou příčku s více než tisícem a doplňování výuky.
bilost v šestnácti zemích Evropy. „Cer- certifikovaných logistiků. S ohledem na „V jižních Čechách má doprava a logistitifikace se přitom rozšiřuje i mimo ni. snahu udržet u nás logistiku na konku- ka silné zastoupení, což zvyšuje šance
Zkoušky lze složit i v Číně, Indonésii, renční úrovni, máme v Česku hodně co na další uplatnění. I proto jsem rád, že
Jižní Africe, Kazachstánu a v Egyptě,“ zlepšovat,“ uvedl Kamil Slavík.
nyní je podporuje i evropský certifikát,“
dodal.
Na VŠTE nadstavbovému magisterské- uzavřel Rudolf Kampf.
V Česku nyní působí na 65 certifiko- mu programu předchází bakalářský
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Zajímavosti

„O školku mají rodiče zájem a rozšíření škole od loňského září povinný.
sportovní soutěže, pořady o ekologii,
její kapacity je jedinou možností, jak „Chceme, aby péče o děti v naší školce návštěvy muzea či laboratoří VŠTE. Ve
do ní další děti přijmout. Navíc se pří- byla na vysoké úrovni. Proto ke každé- školce si lze zvolit i hravou výuku angstavbou rozšíří prostory, a tím se zlep- mu dítěti přistupují pedagogičtí pra- ličtiny, hru na flétnu, sportovní či výší podmínky pro činnost a pobyt dětí,“ covníci individuálně. Výchova a vzdělá- tvarný kroužek, kroužek Malý vědec,
říká ředitelka Jaroslava Petráchová.
vání je pro rozvoj osobnosti dětí klíčová podzimní a jarní kurz plavání nebo
Mateřská škola VŠTE zahájila provoz a tomu vše přizpůsobujeme,“ říká ředi- polytechnické činnosti. K dispozici jsou
v září 2014 a slouží nejen dětem za- telka.
zajímavé a moderní pomůcky.
městnanců a studentů Techniky, ale Pro děti se připravují výchovně vzdělá- „Našim každodenním cílem je pestrá,
i dalším zájemcům. Na vstup do základ- vací programy. Patří mezi ně například zajímavá výchovně vzdělávací činnost.
ní školy připravuje zdarma i pětileté besedy o zvířatech, divadelní předsta- Tedy i spokojené děti, dobře připravopředškoláky, pro něž je podle novely vení, canisterapie, sférické kino, tvo- vané pro život a vstup do základní škoškolského zákona pobyt v mateřské ření a setkávání s rodiči a prarodiči, ly,“ uzavřela Jaroslava Petráchová.

Novinky
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Jak se vyznat v našem přijímacím řízení?

Přehled oborů a specializací

Do 30. dubna je možné podávat přihlášky ke studiu na další akademický rok 2018/2019. Díky tomuto
článku si můžete projít všechny nabízené obory a jejich specializace.

V tomto článku bychom Vám rádi nabídli přehled nabízených oborů a jejich
specializací.
Základní nabídka současně vypsaných
oborů se dělí na několik přij. řízení:
1) Přij. řízení pro bakalářské studium
pro obory:
Ekonomika podniku v prezenční a kombinované formě studia (3letý obor)
s následujícími specializacemi:
• Marketing
• Finance podniku
• Obchod
• Řízení lidských zdrojů
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Studium

• Cestovní ruch
• Čínské trhy
• Účetnictví
Technologie dopravy a přepravy v prezenční a kombinované formě studia
(3letý obor) s následujícími specializacemi:
• Nákladní doprava
• Osobní doprava
Konstrukce staveb a pozemní stavby
v prezenční a kombinované formě studia (4letý obor) s následujícími specializacemi:
• Rekonstrukce staveb

• Izolace staveb
• Stavební management
Strojírenství v prezenční formě
studia (3letý obor) s následujícími specializacemi:
• Konstrukční a procesní inženýrství
• Strojírenské technologie 2)
Přij. řízení pro magisterský obor
Logistické technologie v prezenční a kombinované formě studia
(2letý obor) s titulem Ing. s následujícími specializacemi:
• Dopravní logistika
• Výrobní logistika
3) Přij. řízení pro magisterský
obor Konstrukce staveb v prezenční a kombinované formě studia (1,5letý obor) s titulem Ing.
4) Přij. řízení pro bakalářské obory Ekonomika podniku a Konstrukce staveb v prezenční formě
studia v anglickém jazyce.
5) Přij. řízení pro magisterský
obor Logistické technologie
v prezenční formě studia v anglickém jazyce.
Tato dvě přijímací řízení jsou vypsána pro uchazeče, kteří mají
zájem studovat na VŠTE v anglickém jazyce. Studium je plně
hrazené uchazečem, cena je stanovena na 35 000 Kč za semestr.
Každý uchazeč si může prostudovat podrobné podmínky ke každému přijímacímu řízení na webu VŠTE
(www.vstecb.cz) v sekci Uchazeč. Zde
jsou popsány jednotlivé obory včetně
specializací a lze si zde prohléhnout
doporučené studijní plány.
V případě, že uchazeč na našich
webových stránkách nenajde potřebné informace, může se kdykoliv obrátit na studijní oddělení VŠTE
(studijnioddeleni@mail.vstecb.cz).

Prezenční forma - bakalářské studium (Bc.)
Program
Obor
Strojírenství

Strojírenství

Stavitelství

Konstrukce staveb

Doprava

Technologie dopravy a
přepravy

Ekonomika

Ekonomika podniku

Stavitelství

Pozemní stavby

Prezenční forma - navazující studium (Ing.)
Program
Obor
Stavitelství

Konstrukce staveb

Logistika

Logistické technologie

Kombinovaná forma - bakalářské studium (Bc.)
Program
Obor
Technologie dopravy a
Doprava
přepravy

Specializace
Konstrukční a procesní inženýrství
Strojírenské technologie
Rekonstrukce staveb
Izolace staveb
Stavební management
Nákladní doprava
Osobní doprava
Marketing
Finance podniku
Obchod
Řízení lidských zdrojů
Cestovní ruch
Účetnictví
Čínské Trhy
-

Délka studia
3 roky
4 roky
3 roky

3 roky

4 roky

Specializace

Délka studia

-

1,5 roku

Dopravní logistika
Výrobní logistika

2 roky

Ekonomika

Ekonomika podniku

Stavitelství

Pozemní stavby

Specializace
Nákladní doprava
Osobní doprava
Finance podniku
Obchod
Řízení lidských zdrojů
Cestovní ruch
-

Kombinovaná forma - navazující studium (Ing.)
Program
Obor

Specializace

Délka studia

-

1,5 roku

Stavitelství

Konstrukce staveb

Logistika

Logistické technologie

Dopravní logistika
Výrobní logistika

Délka studia
3 roky

3 roky
4 roky

2 roky

Studium
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Studenti si založili další volnočasový
kroužek, tentokrát se mohou věnovat
3D tisku

kárny, ve které vzniká samotný výstup.
Většinou se jedná o zajímavé modely,
které mohou nadšenci znát například
z filmů nebo seriálů, ovšem kroužek v
poslední době řeší už i zakázky pro externí odběratele, pro které je 3D tisk
prototypu mnohem levnější a hlavně
rychlejší alternativou než například
odlévání prototypu do předem připravené formy.
Výstupy škola následně prezentuje i
na sociální síti Facebook, na kterou
postupně umisťuje nafocené modely
spolu se zrychleným záznamem z tisku, který studenti natáčejí na speciálně
upravenou kameru GoPro. Tyto výstupy jsou pak mezi fanoušky naší stránky
velmi oblíbené a doufáme, že tomu tak
bude i nadále.
Závěrem bychom chtěli všem studentům, kteří se na chodu kroužku podílí,
popřát hodně nadšení do experimentů
s 3D tiskem, gravírováním do papíru,
kartonu, plastů nebo kůže a také mnoho úspěchů v jejich dalším studiu.

Boom 3D tiskáren je v plném proudu a stranou nemůže zůstat ani naše škola. Ta v současné době vlastní hned několik takových přístrojů, které mohou z několika druhů plastů tisknout až neuvěřitelné věci.
Nyní se ovšem mohou do tisku na tiskárnách zapojit i samotní studenti díky nově založenému volnočasovému kroužku, který je zaměřený právě na 3D tisk, počítačové modelování a vše kolem něj.

Menza VŠTE
Menza VŠTE připravuje ve všední den obědové menu, kdy je na výběr ze čtyř hlavních jídel
(v letních měsících ze tří). Dále je možné si dopřát denně od 11 do 17 hod minutkové jídlo s
výběrem z pěti variant (v letních měsících ze čtyř). Kantýna nabízí nápoje, cukrovinky, rychlé
občerstvení, pečivo apod. Zajišťuje pohoštění na oslavy a večírky podle požadavků.
Menza připravuje také studené i teplé snídaně od 7.30 do 10.00 hodin.

„Za celým nápadem založit volnočasový
kroužek stojí student navazujícího studia v oboru Logistické technologie Bc.
Tomáš Kůs, který měl na téma 3D tisku
založenou i svou bakalářskou práci a
poté, co viděl na sociální síti Facebook
nejnovější výtisky, kontaktoval vedení
školy s žádostí o založení oficiálního
volnočasového kroužku, který by spadal pod školu. Vedení školy této žádosti
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Škola

vyhovělo a po prvních pár dnech od přiznává, že celý projekt je v začátku,
oficiálního založení se díky Facebooku a tak uvítá o něco „komornější“ atmozačali hlásit i jeho první členové.
sféru, která v současné době v kroužku
V současné době má kroužek 6 členů panuje.
a schází se každé pondělí odpoledne A jak to celé vlastně funguje? Studenti
přímo v areálu školy, kde se nacházejí si model, který chtějí vytisknout, vymoi samotné 3D tiskárny. Podle vedoucí- delují buďto samostatně na programu
ho kroužku Tomáše Kůse se v budouc- v počítači, nebo si jej stáhnou z volně
nu sice rozšíření kroužku o další členy dostupných úložišť na internetu. Monebrání, nicméně sám momentálně del se následně upraví a přenese do tis-

Otevírací doba:
Po
7:30 - 18:00
Út
7:30 - 18:00
St
7:30 - 18:00
Čt
7:30 - 18:00
Pá
7:30 - 18:00
So
7:30 - 18:00
Ne
7:30 - 18:00

Škola
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Na budějovické Technice si hodnotíme
kvalitu vzdělávání sami. Jako jedni
z prvních
Jak studenti prospívají, co umí a co je akademici naučí. Sebehodnocení, které nepodcení žádná dobrá
vysoká škola na světě, svěřila Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích nové Radě
pro vnitřní hodnocení. Ta byla založena v dubnu, připravila pravidla hodnocení, která v říjnu ministerstvo školství zaregistrovalo.

Jediná jihočeská Technika tak jako jed- k akreditaci tzv. institucionální, a pak
na z prvních reagovala na loňskou no- si obory akreditovat sama,“ vysvětluje
velu zákona o vysokých školách, která rektor Marek Vochozka.
mění systém akreditací a předpokládá Rada, v níž působí vlastní akademici i ti
větší zodpovědnost samotných škol při z jiných vysokých škol a odborníci z prařízení kvality.
xe, hodnotí kvalitu pedagogické a tvůr„Ne všechny školy na nové podmínky čí, tedy vědecké a publikační, činnosti.
reagují podobně. Někde tuto roli svě- A také tzv. třetí roli školy. Tou je její
řili vědecké radě. Ale pokud má škola spolupráce s firmami a působení v reambici být aktivní při řízení kvality pro- gionu a společnosti. Aktuálně řeší zágramů a vzdělávání, Radu pro vnitřní měry akreditací a žádosti o akreditaci
hodnocení zřídí. Naznačuje tak, že za programů, které pak posoudí Národní
určitý čas bude chtít přejít od akredi- akreditační úřad. „V první fázi se chcetací jednotlivých studijních programů me naučit pracovat s programy, a až

22

Ústavy

v průběhu let budeme mít
snahu získat institucionální
akreditaci,“ dodal rektor.
Podle něho měla škola velkou výhodu v tom, že dosavadní obory koncipovala
v duchu připravované novely.
Obory v dnešní podobě totiž
zaniknou a nově budou jen
programy, členěné na specializace. „My obory netříštili
a snažili se je sdružit podobně jako programy. Akreditovali jsme obor Strojírenství
v programu Strojírenství.
Zůstane tedy program Strojírenství se specializacemi,“
doplnil.
Jiné Techniky třeba v Programu Strojírenství nabízejí
obory jako Průmyslové inženýrství, Materiálové inženýrství, Konstrukce, Strojírenské technologie. Nyní
je budou muset spojit do
programu, což přinese určité obtíže. Českobudějovické
VŠTE se přitom vyplácí, že
při akreditacích řadu let zapojuje kolegy z jiných škol a podniků. Tím má srovnání s trendy v českém i světovém vysokém školství a zná názory budoucích
zaměstnavatelů absolventů.
Rada pro vnitřní hodnocení se tak
stává klíčovým orgánem, který Národnímu akreditačnímu úřadu garantuje
kvalitu školy, její personální obsazení
stejně jako tvůrčí činnosti vědeckých
a akademických pracovníků. Určuje,
jaký má být profil absolventa, výstupy
z učení a jak je ověřovat.

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!
Přihlášky do 30. 4. - více na www.VSTECB.cz

