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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mární distribuce Budějovického Budva- Budweis, který má za sebou svou první
rok se přehoupl do jara a to znamená, ru, mluví pěti jazyky a stará se o vývoz kompletní sezonu v mezinárodní souže vychází další číslo našeho školního českobudějovického piva do takřka těži Evropské univerzitní hokejové ligy.
časopisu Návštěvník, ve kterém si mů- osmdesáti zemí po celém světě. Je to Musím říct, že si naši hokejisté jako
žete přečíst vše, co se za minulý půlrok příklad toho, jaké odborníky může naše nováčci této prestižní soutěže nevedli
na půdě naší školy událo a také to, co škola vychovat a jak úspěšní mohu pak vůbec zle. Vyřazovací část sezony EUHL
plánujeme do budoucna. Pokusili jsme
se koncept časopisu oživit, proto v čísle
nově naleznete více unikátního obsahu,
na který jste zatím nemohli narazit jinde. Doufám, že se Vám bude nové číslo
Návštěvníka líbit.
Jeden z prvních článků je věnován Reprezentačnímu plesu VŠTE, který se
opět konal v sále KD Metropol. A který
se setkal, podle vašich reakcí, s nebývalým zájmem našich studentů, absolventů i široké veřejnosti. Za sebe
musím říct, že se ples nadmíru vydařil
a s organizací a výsledkem jsem velmi
spokojen. Jsem zvědav, co si pro nás organizátoři připraví na příští ročník, ale
už nyní je jasné, že pomyslná laťka je
nastavena vysoko. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na organizaci plesu
podíleli, ať už se jedná o zaměstnance
školy nebo dobrovolníky z řad našich
studentů, a v neposlední řadě nesmím
opomenout ani naše partnery, kteří
věnovali hodnotné dary do tomboly
a díky nimž jste si i vy mohli z plesu
odnést příjemné dárky. Ještě jednou
všem děkuji a věřím, že nám zachováte
přízeň i pro příští ročník.
v praxi být.
jim utekla o pouhý jeden bod a v průJelikož jsem se chtěl na proměně Ná- Z rozhovorů v tomto čísle Návštěvníka běhu soutěže dokázali, že i jako absovštěvníka podílet přímo, rozhodl jsem zmíním ještě jeden, konkrétně rozho- lutní nováčci dokážou soupeřit s ostříse, že se nechám vyzpovídat redakcí vor s naším studentem Bc. Tomášem lenými středoevropskými týmy. Chci
časopisu BUDLIVE a díky tomu vznikl Kůsem, který se věnuje 3D tisku. Jeho našim hokejistům a jejich trenérům
jeden z nejobsáhlejších rozhovorů, na studentský zájem poměrně rychle poděkovat za výbornou reprezentaci
který jste mohli v souvislosti s mou přerostl v koníčka a koníček přerostl naší školy, za nezištnou finanční pomoc,
osobou narazit. Nebudu Vám prozrazo- doslova v „závislost“. Pokud na sociál- kterou věnují nemocný dětem, a těším
vat jeho obsah, věřím ale, že vás zau- ních sítích nebo reálně přímo ve škole se na výkony v příští sezoně.
jme a třeba se dozvíte i něco nového narazíte na vytištěnou 3D figurku nebo Věřím, že Vás nové číslo časopisu Náo chodu a historii naší školy tak, jak to nějaký jiný model, můžete si být na vštěvník zaujme a doufám, že čas strávidím já.
devětadevadesát procent jisti, že se vený jeho čtením budete považovat za
Do světa logistiky se přeneseme v dal- jedná o jeho práci. Kromě tisku se To- čas strávený užitečně a příjemně. Poším rozhovoru, tentokrát s naším absol- máš začal věnovat i kolorování figurek, kud máte nějaké náměty či připomínky
ventem oboru Logistické technologie díky čemuž vypadají doslova jako živé. k obsahu časopisu či činnosti VŠTE, obIng. Martinem Komorným, který je ve Vynikající reference přitom nejen na raťte se prosím na e-mailovou adresu
světě logistiky skutečným odborníkem, něj máme i z naší partnerské společ- marketing@mail.vstecb.cz
což dokazuje i titul EJLog, který díky nosti BOSCH České Budějovice, kde je
VŠTE získal a smí ho používat za svým v trainee programu.
S úctou
jménem v rámci celé Evropské unie. Na závěr chci pochvalně zmínit i náš
Marek Vochozka
rektor
Martin je v současné době šéfem pri- univerzitní hokejový tým Black Dogs

Aktuality
Rektor Marek Vochozka byl jmenován profesorem

Reprezentační ples VŠTE se vydařil

(Docent) Marek Vochozka (1976), rek- prezidentem Klausem
tor naší školy, je od 5. prosince profe- jmenován
řádným
sorem. Nejvyšší vědecko-pedagogický rektorem. Funkce se
titul mu udělil prezident Miloš Zeman ujal 1. 1. 2013. Druhé
na návrh vědecké rady Vysokého učení funkční období začal
technického v Brně v oboru Ekonomi- v lednu 2017, poté co
ka a management. Jmenovací dekret ho zvolil Akademicpřevzal z rukou ministra školství, mlá- ký senát školy a kondeže a tělovýchovy Roberta Plagy 18. cem listopadu 2016
prosince. V čele naší školy je od kon- jmenoval prezident
ce března 2009, kdy ho Akademický Zeman. Končí mu 31.
senát pověřil vedením místo odvola- prosince 2020.
ného rektora. V prosinci 2012 byl pak

Dne 15. března 2019 se na půdě DK
Metropol konal reprezentační ples
Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovích. Celý večer moderoval Jiří Gruntorád, k zábavě doprovázela skupina Yamaband se zpěvačkou
Katkou Říhovou a po půlnoci následovala diskotéka s DJ Gizzy. Atraktivní
byla i tombola, hlavní partner plesu
věnoval pánský oblek BANDI dle vlastního výběru. Co bylo doprovodným
programem? Jestli chcete vědět více,
podívejte se na školní facebookový
účet
(www.facebook.com/VSTECB.
cz/), uvidíte střípky z dechberoucího vystoupení akrobatické skupiny
FIVE FELLAS, barmanské show Poetic
Coctail Baru Žlutá ponorka – jejíž barmani zároveň namíchali koktejly pro
300 prvních příchozích, úžasné fotky
z fotokoutku Click and Smile (nejen ty
tištěné budou jistě pro všechny skvělou
památkou na úžasný večer) a půlnoč-

ní vystoupení tanečnic z TS NO Limit.
Děkujeme za skvělou atmosféru všem

Ve dnech 15. – 16. listopadu 2018 proběhla ve španělské Seville 32. mezinárodní konference o řízení podnikových
informací – IBIMA. Díky specifickému
vysokoškolskému výzkumu jsem se
spolu se spolužákem Martinem Jodlem
této konference zúčastnila.
Prezentovali jsme výsledky našeho
výzkumu na téma Optimalizace logistických procesů ve firmě – přechod na

ganizátorů konference Dr. Khalidem S.
Solimanem.
Stihli jsme se podívat i do tak krásného města, jako je Sevilla, nevynechali
jsme návštěvu tamních nejznámějších
památek, sledovali jsme španělské zvyky, flamenco a ochutnali jsme typické
pokrmy jako býčí ocas, iberský burger,
španělskou tortillu z brambor nebo
rizoto s mořskými plody. Sevilla je
čtvrtým největším městem Španělska,
avšak její centrum lze procházet pěšky
spletitými a úzkými uličkami, které vás
dovedou přímo k mnoha obdivuhodPrůmysl 4.0. Výstup jsme připravili ve ným památkám. Za zmínku stojí určitě
spolupráci s Ing. Markem Vokounem, největší gotická katedrála s ostatky
Ph.D., z Katedry humanitních studí Kryštofa Kolumba, která je dominanÚstavu podnikové strategie. Vystoupili tou celého města. Dále jsme navštívili
jsme v bloku věnovaném logistice v pá- Španělské náměstí s přilehlým parkem,
tek v hotelu Hilton Garden Inn. V ná- královský palác Alcázar a jeho rozsáhlé
sledných akcích jsme navázali kontak- zahrady či býčí arénu.
ty s kolegy ze Západočeské univerzity
Lucie Samková
v Plzni, petrohradských univerzit v Rusku a diskutovali jsme i s jedním z or-

Únorový Den otevřených dveří
Poslední únorové pondělí proběhl na
naší škole další Den otevřených dveří.
Pro zájemce o studium na naší škole
byly připraveny tři přednáškové bloky, během kterých se mohli dozvědět
spoustu zajímavých informací. Na ty
pak navazovala komentovaná prohlídka areálu a také technický laboratoří,
ve kterých se návštěvníci měli možnost setkat s některými profesory, kteří
mají dané laboratoře na starost. Kromě
toho byl pro zájemce připraven test
studijních předpokladů, letecký simulátor, stánek 3D tisku a mnoho dalšího.
Zájemcům, kteří nás na Dni otevřených
dveří navštívili, bychom chtěli poděkovat za účast a věříme, že se s nimi další semestr opět setkáme, tentokrát již
jako se studenty VŠTE.

IBIMA – Mezinárodní konference v Seville

Na naší škole proběhly slavnostní promoce
Čtvrtek 21. února
se stal nezapomenutelným datem –
dnem slavnostní
promoce – pro
desítky absolventů naší školy. Letos zatím úspěšně
ukončilo studium
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celkem 107 studentů VŠTE, z toho 39
absolventů ekonomických oborů a 68
techniků. Přejeme všem našim absolventům, aby byli v dalším osobním
i profesním životě stejně úspěšní tak
jako při studiu na naší škole. A věříme, že se nevidíme naposledy a že se
budeme dále setkávat třeba prostřednictvím klubu absolventů VŠTE.

zúčastněným a též těm, kteří se podíleli na programu.

Aktuality
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Chtěl bych u nás studovat

Marku Vochozkovi bude 43 let. Deset let vede Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých
Budějovicích. První čtyři roky jako pověřený rektor, zbylé jako řádně jmenovaný rektor. Před sebou má
ještě dva roky, než mu 31. 12. 2020 skončí druhé funkční období v čele jediné jihočeské Techniky.

Nejdříve gratulace k titulu profesora, přetrénování sítí, kdy se opticky tváří čtyřicítce profesorem. Jak jste se s tím
tedy nejvyšší akademické hodnosti, výsledek jako správný, ve skutečnosti je vším vypořádal?
který jste převzal v prosinci. Za jakou však nepoužitelný, a do jisté míry pak Osobně to vše vnímám jako postupné
vědeckou disciplínu to bylo?
absentující přesný algoritmus výpo- kroky na cestě, kterou jsem se vydal.
Jako ekonom se dlouhodobě zabývám čtu. Nicméně dosahují zajímavých vý- Chtěl bych, aby naše vysoká škola byla
výzkumem a využitím umělé inteligen- sledků, často prokazatelně lepších než vnímána jako silná, kvalitní a velmi perce v podnikové ekonomice a podniko- konvenční statistické metody. S kolegy spektivní vzdělávací instituce nejen v Jivých financích. Takže titul profesora využíváme neuronové sítě k úlohám hočeském kraji, ale v celé ČR. To chápu
jsem získal v oboru Ekonomika a man- klasifikačním, shlukovacím a k vyrovná- jako svůj velký osobní cíl. Naplnění dílagement na návrh vědecké rady Vyso- vání časových řad. Můžeme predikovat čích cílů beru v duchu slov Hermanna
kého učení technického v Brně.
výsledky podniku a využijeme je tedy Hesse, že cíl, jehož bylo dosaženo, již
Co si za umělou inteligencí představit? při sestavení finančního plánu, vývoj není cílem.
Věnuji se umělým neuronovým struk- vybraného sektoru národního hospo- Jak se mění postavení VŠTE?
turám, které napodobují fungování dářství, můžeme odhadnout ceny akcií, VŠTE jako veřejná vysoká škola byla
mozku. Ten je specifický tím, jak efek- kurzy měn a podobně. Jejich využití ale založena v roce 2006 a já na ni nativně dokáže pracovat. Umělé neuro- vidím i ve výrobě. Můžeme je použít stoupil o dva roky později jako odbornové struktury dokážou zvládnout vel- pro optimalizaci podnikových procesů, ný asistent Katedry ekonomiky a maké množství dat, pracovat s neúplnými zefektivnění chodu firem a eliminaci nagementu, takže jsem už vlastně
soubory dat a nabídnout poměrně podnikatelských rizik.
pamětníkem. Tehdy měla minimum zajasné výsledky. Jejich nevýhodou může Ve třiatřiceti jste převzal řízení školy, městnanců i studentů, fungovala v probýt zjednodušení reality, může to být v sedmatřiceti se stal docentem, po- najatých prostorách, nikdo ji neznal.
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Nyní máme 4500 posluchačů v magis- sonalistiku, připravujeme akreditaci in- společných projektech s firmami jako
terských i bakalářských oborech, nové formatiky. Stále se vyvíjíme, neustrnuli je Motor Jikov Group, Viscofan CZ, GD
laboratoře, přijíždí k nám studenti ze jsme. Jestliže se prvních deset let vy- Druckguss, Vykres nebo v pracovních
zahraničí a spolupracujeme s 1500 značovalo turbulencemi a extenzivním skupinách, řešících konkrétní problémy
podniky a firmami při zajišťování od- rozvojem, ve druhém desetiletí jsme si s Jihočeským krajem a městem České
borných studentských praxí. Prostě, dali za cíl maximalizovat kvalitu peda- Budějovice. Především ale vychováVŠTE je stabilní veřejnou vysokoškol- gogické a tvůrčí činnosti. Věřím, že vý- váme vysokoškolsky vzdělané strojaře,
skou institucí, schopnou reagovat na sledkem bude akreditace doktorského stavaře, dopraváky, logistiky, podnikopotřeby pracovního trhu a vychovávat studijního programu.
hospodáře. To je budoucnost jižních
kvalitní techniky a podnikohospodáře Co to v praxi znamená?
Čech, jichž jsme plnohodnotnou soupro podniky nejen v jižních Čechách.
Chceme, aby naši absolventi byli schop- částí.
Které roky v čele školy byly nejtěžší?
ni podávat odpovídající výkon hned po Chcete ho ještě rozšiřovat, prohluboJednoznačně rok 2010, kdy šlo škole vstupu do zaměstnání. Chceme také, vat? Čím to je podmíněno?
o holou existenci. Kdy jen málokdo vě- aby tvůrčí činnost ústila v konkrétní Především chceme více vycházet vstříc
řil, že útoky, kterým škola čelila, oprav- inovace v podnicích v podobě nových poptávce pracovního trhu. Znamená
du ustojí. Ale podařilo se a myslím si, že produktů nebo zkvalitnění výrobních to mimo jiné akreditovat informatiku,
se ctí. Přesto na to období vzpomínám procesů. I tady jsme v posledních dvou rozšířit nabídku oborů navazujícího
nerad. Věnoval jsem se více vyjednává- letech udělali obrovský krok kupředu.
magisterského studia a akreditovat
ní a odrážení útoků na školu než samot- Zmínil jste personalistiku. To je ten i doktorský studijní program. Je to ale
né práci – vedení školy, výuce a tvůrčí projekt, který jste před třemi lety řešil podmíněno poptávkou uchazečů o stuvýzkumné činnosti.
s Jihočeským krajem?
dium, personálním obsazením nově
Asi je zbytečné se ptát, které pak byly Neřekl bych přímo projekt, ale ano, vznikajících studijních programů, vůlí
ty nejlepší…
jinak máte pravdu. V září 2016 jsme MŠMT i podporou kraje, Č. Budějovic
Samozřejmě ty současné. Je za námi s hejtmanstvím podepsali memoran- a místních podniků.
spousta práce. Vybudovali jsme nejen dum a zavázali se, že budeme usilovat Kde byste chtěl VŠTE jednou vidět?
technické, ale hlavně velmi kvalitní o akreditaci nového studijního oboru Jaká je vaše vize?
akademické zázemí profesorů, docentů Řízení lidských zdrojů a personalistika. Chtěl bych, abychom vybudovali zázea odborných asistentů. Kdybych byl po Pro bakalářský program se tak mělo mí, které naláká studenty z jiných zemí.
maturitě, mohl si vybírat a bavily mě stát v roce 2019, pro magisterský do Přejeme si, aby 20 % studentů tvořili
technické a ekonomické obory, chtěl roku 2020. Za dané situace, která ko- mladí z jiných zemí. To znamená stavbu
bych studovat na VŠTE. Stále se zdoko- lem akreditací panovala a panuje, do- koleje, která je plánována a s níž stánalujeme a studenti to vědí. I v časech tažení této myšlenky do konce pova- le čekáme především na součinnost
populačně slabších maturitních roční- žuji za úspěch. Lidské zdroje rozhodují MŠMT, budování dalších laboratoří,
ků jsme neměli o studenty nouzi.
o bohatství a rozvoji firem a pro náš které jsou v plánu a na něž jsme již zísČím si to vysvětlujete?
region to bude další plus.
kali stavební povolení, atd. A chtěl bych,
O zázemí školy jsem už mluvil. Máme Lze říct, v čem spočívá největší přínos abychom jednoho dne získali v našich
atraktivní nabídku oborů ve strojíren- školy pro region?
oborech právo konání habilitačních říství, dopravě, logistice, stavebnictví Přinesli jsme obory, které tu chyběly. zení a řízení ke jmenování profesorem.
a ekonomice podniku. Od akademic- Tím přišli i špičkoví odborníci – akadezdroj: BUDLive
kého roku 2020/21 k nim přidáme per- mici, jejichž potenciál se uplatňuje i ve

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
• Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
• Nabízí Bc. v oborech: Ekonomika podniku, Konstrukce staveb, Pozemní stavby, Strojírenství, Technologie
a řízení dopravy
• Nabízí Ing. v oborech: Logistické technologie a Konstrukce staveb
• Celoživotní vzdělávání v programech BBA a MBA
• Zacílená na praxi
• Neplatí se zde školné
• 97 % absolventů najde okamžité uplatnění na trhu práce
• Přijímací řízení je bez zkoušek
• Sestavování rozvrhu dle preferencí studenta
• Přihlášky elektronicky do 30. 4. 2019 na www.VSTECB.cz

Rozhovor

7

„Logistika má obrovskou budoucnost,“ říká
absolvent naší školy a šéf primární distribuce
Budějovického Budvaru Martin Komorný.
Ing. Martinu Komornému je šestatřicet. Za jménem má tituly MBA a EJLog. Loňský absolvent oboru
Logistické technologie na Vysoké škole technické a ekonomické v Č. Budějovicích dnes vede tým stovky
lidí v nejmodernějším logistickém středisku v ČR.

Vedle češtiny a slovenštiny mluví polsky, ukrajinsky, anglicky. Jako vedoucí
primární distribuce Budějovického
Budvaru řídí logistiku exportu budvarského piva do sedmdesáti devíti zemí
světa i do sedmi distribučních center
napříč Českou republikou. Celkový roční objem piva je 1,6 mil. hektolitrů. Je
zodpovědný za příjem materiálu, skladování, vnitřní logistické toky, expedici hotových výrobků, provoz vlečky.
V rámci oddělení zajištuje organizaci
silniční a intermodální dopravy.
Vloni jste získal inženýrský titul v oboru Logistických technologií na VŠTE
v Č. Budějovicích a už v prosinci jste
se stal šéfem primární logistiky v podniku, který je druhým největším ex-

portérem českého
piva do světa. To
šlo rychle… Proč
jste si vybral právě
logistiku?
Měl jsem od dětství blízko k dopravě. Absolvoval jsem
chemickou průmyslovku, námořní školu v Bratislavě a zkušenosti jsem sbíral
i v zahraničí. Pracoval jsem v městské
dopravě v Dublinu
a v Londýně, v ČSAD
Jihotrans, ve Faurecia Automotive. Logistika je obor,
bez kterého se dnes žádná firma neobejde. Je to pilíř úspěchu. Nestačí umět
vyrobit, ale i efektivně dodat k zákazníkovi. Celý svět je v pohybu, lidé i zboží.
Logistika má obrovskou budoucnost.
A Budějovický Budvar, to byla profesní
výzva, které nešlo odolat. Ukažte mi
tradiční českou firmu, která exportuje
do 79 zemí světa z jediného výrobního
závodu. Není jich mnoho…
Za jménem máte tajuplnou zkratku
EJLog. Souvisí s tím, že jste držitelem
certifikátu Evropské logistické asociace?
Ano, je to zkratka pro European Junior Logistician at the Supervisory/
Operational Management level, tedy
akreditace certifikovaného evropské-

ho logistika. Využil jsem toho, že VŠTE
umožňuje absolventům oboru Logistické technologie získat certifikát platný
pro EU. Výrazně tam usnadňuje uznávání odborného vzdělání. Jeho držitelé
mohou pracovat za hranicemi, přitom
se u nás počítají zatím pouze na desítky
a počet certifikovaných logistiků je hluboko pod evropským průměrem. Takže
je skvělé, že VŠTE jako jedna z mála
u nás umožňuje tento certifikát získat.
Určitě to otvírá absolventům možnosti
uplatnění u nadnárodních společností
v rámci ČR i EU.
Logistiku na VŠTE jste začal studovat
ve třiceti, za sebou bohatou praxi. Co
Vám škola dala?
V zahraničí jsem si uvědomil, že uspějí
jen ti opravdu dobří. Znalost jazyka je
nezbytná, ale bez dobrého odborného
vzdělání se není možné rozvíjet. Procesy optimalizace logistických toků a uvádění principů Průmyslu 4.0 do praxe,
jež tvoří budoucnost logistiky, to jsou
témata, která bez dobrého teoretického zázemí nemůžete řešit. Jako dálkař
jsem poznal super lidi z oboru mezi
kantory i mezi spolužáky. Nebráním se
tedy tomu, že bych na VŠTE začal vyučovat. A svým mladším kolegům bych
chtěl poradit, aby uvěřili v to, že obor,
který si vybrali, má budoucnost a potenciál, a aby využili všechny možnosti,
které jim VŠTE pro jejich profesní rozvoj nabízí.

Ing. Martin Komorný, MBA, EJLog.
• Ženatý, 2 děti
• Manažer primární distribuce Budějovického Budvaru, n. p.
• Vzdělání: Business Institute EDU, European Logistics Association, VŠTE, Maritime Academy
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V našich laboratořích se rodí nové
technologie pro Motor Jikov
Zatím největší výzkumný projekt za téměř 35 milionů korun řeší od ledna akademici naší školy ve školních laboratořích. Výstupem z řešení v závěru roku 2022 budou kvalitativně nové díly pro automobilový
průmysl vyráběné společností MOTOR JIKOV Slévárna.
„Nároky na kvalitu finálních produk- a zvýšily účinnost rafinačních postu- kové náklady dosáhnou 34,8 milionů
tů, dílů a jejich vlastností stále rostou, pů pro tlakové a nízkotlaké lití odlitků. Kč.
přitom trh chce, aby byly stále lehčí. A také zkrátily časy od vylití kovu z ta- Pro MOTOR JIKOV a jeho divizi Tlaková
Často se tak dostáváme na technické vicí pece do stavu nalití odlitku, zvýšily slévárna, mezi jejíž klíčové zákazníky
limity komponent i výrobních techno- životnost zařízení a zkrátily dobu odstá- patří firmy Scania, MAN, Mitsubishi
logií. Jedinou možností, jak je posou- vek.
Electric Automotive nebo Aisin, půjde
vat, je aplikovaný výzkum a vývoj. Ten „Výsledkem budou nové náročné výrob- o silný impuls.
už ale nejsme schopni zvládnout sami,“ ky pro autoprůmysl s vyšší přidanou „Konkurovat na minimálně evropské
říká Miroslav Dvořák, generální ředitel hodnotou. Jsme sice teprve na začátku, úrovni znamená produktivně vyrábět
strojírenského holdingu MOTOR JIKOV ale máme zkušenosti, kvalitně vybave- vysoce kvalitní komponenty. V našem
Group.
né laboratoře a víme, jak řešení hle- případě odlitky s vysokými požadavky
na mechanické vlastnosti a váhu. Proto
potřebujeme odpovídající materiál do
tavicí pece. Dobrý základ ale nestačí.
Je potřeba získat nejlepší materiálové,
mechanické vlastnosti slitiny, s maximální čistotou a bez škodlivých plynů.
A to je alchymie pro akademiky a jejich
výzkum,“ říká Tomáš Prášil, ředitel pro
projektové řízení MJG.
K vyvinutí komplexních výrobních technologií se využívají provozní a poloprovozní experimenty, fyzikální modelování a provozní verifikace. Součástí těchto
prací je i systematické materiálově
technologické vyhodnocování v provozních podmínkách divize Tlaková slévárna. A také rozsáhlé série zkušebních
taveb, doplněné o laboratorní experimenty. Výsledkem projektu pak bude
optimalizace vsázkových materiálů,
chemického složení tavenin a zlepšení
procesu rafinace odstraněním plynů,
kovových a nekovových nečistot. Nové
a unikátní poznatky pak umožní navrhnout technologické postupy, posouvající kvalitu odlitků opět na vyšší úroveň.
Projekt „TH04020449 Výzkum a vývoj
rafinačních technologií pro zvýšení
Společný projekt, v němž naší školu dat,“ říká docent Ladislav Socha, který kvality hliníkových slitin určených pro
zastupuje Environmentální výzkumné projekt řeší spolu s kolegou docentem vysoce náročné odlitky“ je řešen s fipracoviště Ústavu technicko-techno- Karlem Grycem.
nanční podporou Technologické agenlogického, proto hledá nové techno- Na vývoj a inovace obě instituce získa- tury České republiky.
logické postupy, které by firmě snížily ly finanční podporu 20,6 milionů Kč od
náklady na přípravu a výrobu taveniny státní Technologické agentury ČR. Cel-

Spolupráce s partnery
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Tomáš Kůs: Na jiných školách bych byl
jen obyčejné číslo, na VŠTE nikoliv
Říká o sobě, že je workoholik, což je označení skutečně trefné, protože aktivity čtyřiadvacetiletého Tomáše Kůse, studenta Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, zasluhují obdiv. Před
časem se v médiích psalo o bugině, kterou studenti VŠTE sestavili, přičemž za realizací stál tým vedený
právě Tomášem a jeho bratrem Martinem. Bugina, to je ale jen jeden zářez na pažbě mladého muže,
který pochází ze Strakonic a posledních pět let žije v Českých Budějovicích.

Tomáši, zdárně jste ukončil studijní tvořili s bratrem Martinem. Měli jsme
program Strojírenství, přesto jste se v rámci semestrální práce vymodelona VŠTE rozhodl pokračovat… Proč?
vat terénní buginu. Učitele to zaujalo,
Předpokládal jsem, že bakalářem skon- tak za námi přišli s tím, zda bychom na
čím, ale studium na VŠTE mě skuteč- základě modelu nechtěli postavit skuně zaujalo, proto jsem se rozhodl pro tečné vozidlo. Sestavili jsme tým, ktenavazující obor Logistické technologie. rý kromě mě a bratra tvořili Filip Kůst,
Mým cílem bylo rozšířit si obzory, pů- Petr Bláha a Václav Rothbauer. Najedsobnost… Je třeba dodat, že samot- nou se z toho tedy stal projekt, který
ného bakaláře jsem si o rok uměle měl dát odpověď na to, zda studenti
prodloužil. Mohl jsem skončit dřív, je- VŠTE dokážou postavit funkční vozidlo
nomže jsme od školy dostali prostor na základě znalostí získaných během
pro projekt, kdy jsme stavěli buginu, studia. Podařilo se! Sice mě to stálo rok
což trvalo zhruba rok. Právě během dalšího studia, ale vůbec toho nelituji.
toho roku jsem si uvědomil, jak moc Víte, na jiných školách bych byl jen obyje fajn, když škola dává prostor stu- čejné číslo, ale VŠTE mi dala příležitost,
dentům, kteří chtějí něco vytvořit nad která se neodmítá.
rámec výuky. Rozhodl jsem se pokračo- Kde nyní bugina je?
vat a tím jsem se dostal mimo jiné k 3D Ve škole. Je připravena na další studentisku…
ty, kteří na ní mohou pracovat. Čeká na
3D tisku bych se také rád věnoval, ale další nadšence, kteří by měli chuť se
chvíli bych přece jen zůstal u zmíněné tímto směrem angažovat. Může je to
buginy… O co šlo?
motivovat k dalším projektům. A muByl to studentský projekt, který jsme sím zdůraznit, že škola podobným pro-
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jektům otevřena je. Mimo jiné bugina
také slouží k propagaci VŠTE.
Jaké z toho projektu máte pocity?
Jsem nadšený. Projekt mě přesvědčil
k dalšímu studiu. Dal mi najevo, že to
má smysl. Na bugině jsme řešili skutečné reálné problémy. Museli jsme se
s tím vším poprat, bylo to chvílemi stresující, ale připravilo nás to na budoucí
zaměstnání. Procvičili jsme si technické
věci, zvládání krizových situací, věnovali se logistice… Také jsme museli sestavit rozpočet, dát dohromady funkční
tým a tak dále.
Sice studujete, ale zároveň už máte zaměstnání, byť ne na plný úvazek…
Mám toho víc. Jsem workoholik
(úsměv). Už tři roky jsem v trainee programu ve firmě Bosch, čímž se připravuji na budoucí zaměstnání. Jednoduše řečeno – docházím tam na brigádu
a nejspíš v tomto podniku budu naplno
pokračovat i po skončení studia. Ostatně ta návaznost VŠTE s Boschem je
skvělá. Určitě je to velké plus této školy.
Také dělám servisáka pro Rekola...
…což může být pro čtenáře, kteří došli
až sem, celkem překvapující informace…
Jsem fanouškem sdílené ekonomiky,
takže mě zajímalo, kdo ta kola opravuje.
Prostě jsem jim napsal a tím se k tomu
dostal. Mám sedavé zaměstnání, takže
si chodím odpočinout manuální prací.
Nabízí se otázka, kde na to všechno
berete čas…
Chce to mít dobrý time management.
Čas jako takový není problém, ale
skloubit to s osobním životem, to už je
horší. Ještě že mám přítelkyni. Bez ní
bych se asi upracoval (úsměv). Zvládám
to i díky tomu, že nemám žádný pevný
úvazek. Vlastně by mi takový způsob,

kdy bych toho dělal víc třeba na poloviční úvazky, vyhovoval. Můžu díky
tomu být kreativní.
Bude vám chybět studentský život
plný všech těch projektů a brigád?
Bude mi to chybět hodně. Sám nevím,
jak se s tím poperu.
Nyní bych se věnoval 3D tiskárnám,
které jste již nakousl. Můžete přiblížit,
co kolem nich děláte?
Starám se na škole o 3D tisk i servis samotných tiskáren. Na sociálních sítích
naší školy jsem před časem četl o novém stroji, který VŠTE zakoupila, tak
jsem se o něj začal víc zajímat. Zjistil
jsem, že není prozatím nikdo, kdo by

ho měl nějak víc na starosti. Zeptal čtyři měsíce za oceán do Ameriky na
jsem se tedy vedení, zda bych mohl Work and Travel (mimochodem VŠTE
založit kroužek 3D tisku. Věděl jsem, podporuje výjezdy studentů v rámci
že škola dává podobným záležitostem projektu Erasmus+ - pozn. red.), tak buprostor a opět mě nezklamala. Tech- dou moci vyzkoušet, jestli to beze mě
nický kroužek 3D technologií při VŠTE zvládnou. Potom by už nemusela být
mi byl umožněn, takže jsem se pustil aktuální otázka, zda 3D tisk odejde se
do učení mladších spolužáků, jak s 3D mnou, nebo na škole zůstane. Doufám,
tiskárnami pracovat. Posunuli jsme se že zůstane. Je to technologie, která se
postupně na takovou úroveň, že jsme stále rozvíjí a je v ní budoucnost.
schopni dělat i pro jiné firmy. Můžeme Z vašeho vyprávění usuzuji, že VŠTE
3D tisk komerčně nabízet.
je otevřená studentským projektům,
Škola je tedy v tomto ohledu vybave- nikdo se nemusí bát přijít s vlastním
ná dobře?
nápadem…
Bezesporu. Měli jsme tu staré techno- Když student přijde s vlastním projeklogie, u 3D tisku je třeba 10 let už hroz- tem, dá najevo, že chce tvořit, tak mu
ně moc. Pořídila se tedy nová tiskárna, škola v 90 procentech vyjde vstříc. Dokterá je zajímavá tím, že dokáže tisk- konce pro ten projekt získá i kapitál.
nout i 60 centimetrů vysoké modely. Ono je to výhodné pro všechny strany,
Zvládáme tak dělat zakázky, které jiní protože projekt poté zůstává na škole,
tiskaři nedokážou obsáhnout. Přimluvil která se jím může prezentovat nebo ho
jsem se také pro nákup tiskárny Prů- přímo využívat. Líbí se mi, jak VŠTE tlaša od českého výrobce. Zvládá krásné čí do technologií, posouvá se dopředu.
detailní modely, které jsou skutečně Velmi důležité také je, že je zaměřena
kvalitní. Tiskárnový park se snažím roz- na praxi. Studenti končí s jasnou vizí,
šiřovat a vedení školy je v tomto směru jak pracovní proces vypadá. Přechod
vstřícné. Doufám, že ten trend bude ze školy do zaměstnání tak nepředstapokračovat i po ukončení mého studia. vuje žádnou studenou sprchu. To je jeByl bych rád, kdyby se 3D tisk rozšířil den z aspektů, proč jsem na VŠTE tak
i do malosériové výroby.
rád. Když jsem končil bakaláře, věděl
A vychováváte si už svého nástupce?
jsem, že práci seženu. Nevím o nikom
Vychovávám. Teď tu mám studen- z mých spolužáků, kteří dělali bakaláře,
ta a studentku z oboru Strojírenství. že by skončil na pracáku. Ještě neměli
S předstihem začali s bakalářskými zaschlý inkoust na diplomu a už byli ve
pracemi na téma 3D tisku. Postupně firmách.
jim přenechávám tiskárny, aby mohli
zdroj: Drbna
fungovat samostatně. Plánuji odjet na

Bc. Tomáš Kůs
• 24 let
• absolvent Bc. oboru
Strojírenství
• student Ing. oboru
Logistické technologie
• Trainee v Boschi
• Servisman pro Rekola
• Vedoucí technického
kroužku 3D technologií při
VŠTE
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Ústav podnikové strategie připravuje
pestřejší nabídku studijních programů
a rozšiřuje spolupráci s podnikovou praxí
V následujících měsících plánujeme také investice do vybavení učeben. Inovativním prvkem v rámci
výuky bude bezesporu tzv. gamifikace výuky, tedy aplikace herních principů v neherním kontextu, což
je v tomto případě osvojování nových znalostí formou hry. Studenti tak zábavnou formou získají nové
odborné znalosti. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tato výuková forma je velmi motivující a účinná. Za
tímto účelem bude pořízeno příslušné technické vybavení včetně např. velice oblíbených VR brýlí pro
výuku ve virtuální realitě.

S ohledem na konkrétní potřeby trhu navazuje na memorandum o vzájempráce podal Ústav podnikové strategie né spolupráci VŠTE a Krajského úřadu
akreditační žádost na nový profesně za- Jihočeského kraje a je v souladu s Proměřený magisterský studijní program gramem rozvoje Jihočeského kraje
Podniková ekonomika se specializací 2014-2020 a s Jihočeským paktem zaEkonom výroby. Následovat budou po- městnanosti.
stupně další žádané specializace.
V ústavu připravujeme rovněž akrediAktuálně probíhají závěrečné práce na tace i dalších atraktivních profesně zapřípravě v České republice ojedinělé- měřených bakalářských studijních proho profesního studijního bakalářského gramů. Jedním z nich je Management
programu Řízení lidských zdrojů. Při cestovního ruchu. Program vychází
jeho tvorbě jsme vycházeli z provede- z potřeb zaměstnavatelů a orgánů
né studie o potřebnosti této akredi- místní samosprávy, přičemž budoucí
tace. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že absolventi budou marketingovými odv Jihočeském kraji, ale i v navazujících borníky ve svém studijním zaměření.
regionech je velká poptávka po odbor- Program reflektuje také zájem studennících, kteří by byli kompetentní zastá- tů o studium ve stávající specializace
vat kvalifikačně náročné pozice v oblas- zaměřené na cestovní ruch v rámci stuti personální práce a vedení a rozvoje dijního programu Ekonomika podniku
lidí. Příprava tohoto studijního progra- a management, která byla začleněna
mu byla financována také z dotačního do výuky v roce 2015. Jedná se o veprogramu Jihočeského kraje „Podpora lice perspektivní studijní program, a to
nových oborů na vysokých školách i s ohledem na data ČSÚ, která dokláv jihočeském kraji – 2. výzva“ Projekt dají prokazatelný nárůst počtu přijíždě-
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jících turistů, a to jak z tuzemska, tak
i ze zahraničí.
Ve fázi příprav je dále studijní program Učitelství odborných předmětů.,
který se bude zaměřovat na přípravu
odborníků pro střední odborné školy
a pro další vzdělávací instituce v oblasti
ekonomiky, strojírenství, stavebnictví,
a dopravy (aktuálně nabízíme kurzy
pedagogického minima v rámci CCV –
www.studiumprovas.cz). V budoucnu
bychom chtěli získat i akreditaci studijního programu Business Analytik se zaměřením primárně na ekonomiku a IT.
Rozšiřujeme také nabídku kurzů firemního vzdělávání v rámci zakázkové
činnosti. Profilace těchto kurzů koresponduje se zaměřením Ústavu podnikové strategie. Jedná se o vzdělávání
v oblasti cizích jazyků, účetnictví a řízení lidských zdrojů. U všech kurzů je
kladen důraz na praktické nácviky činností. Účastníci kurzu „Nábor zaměstnanců“ si tak např. prakticky vyzkouší,
jak vést pohovor, jak vhodně pokládat
otázky nebo jak uspořádat výběr zaměstnanců formou assessment centra.
Vzdělávat se je možné také v oblastech
hodnocení a motivace zaměstnanců,
odměňování nebo interkulturních odlišností a komunikaci.
Aktuální nabídka kurzů:
• Hodnocení a motivace zaměstnanců
• Interkulturní odlišnosti a komunikace
• Nábor zaměstnanců
• Odměňování zaměstnanců
• Školení jazyková – Jazykové vzdělávání (Anglický jazyk, Německý jazyk.)
• Účetnictví pro začátečníky

Praxe studentů
dm drogerie markt s.r.o.
Společnost dm drogerie markt jako jedna z mála mezinárodních společností má centrální správu pro
Českou republiku v Českých Budějovicích . Studentům z jižních Čech se tedy otevírá možnost realizovat
svou praxi v zázemí centrály, odkud se „spravují“ všechny prodejny dm po celé České republice.
Monika Topková, vedoucí odděle- částí našeho týmu 4 studentky, které příležitostí a obrovskou výzvou. Mohla
ní rozvoje organizace, dm drogerie vykonávají své praxe v resortu lidských jsem tak začít svůj pracovní život ve
markt s.r.o.
zdrojů, v oddělení marketingu a náku- společnosti, která působí na mezinápu a v oddělení expanze. Výsledkem rodní úrovni. Splnilo se mi tak mé přáspolupráce dm a studentů VŠTE může ní věnovat se i po studiu tomuto oboru.
být to, že my najdeme mezi studenty Jsem nesmírně vděčná, že mohu být
nové spolupracovníky a studentky díky součástí dm týmu!
tomu, že během praxe poznají více oddělení, účastní se našich interních se- Šárka Opekarová, studentka VŠTE,
minářů a workshopů, si budou jisté, co obor Ekonomika podniku – specializajim jako zaměstnavatel můžeme nabíd- ce marketing
nout. Není výjimkou, že studentka byla
ze strany dm „dolovena“ již v průběhu
Proč jste se rozhodli spolupracovat její praxe a nyní je již rok součástí týmu
s VŠTE?
finanční účtárny.
V minulém roce jsme pozvolna navá- Pokud se kdokoliv z praktikantů v buzali spolupráci s vysokými školami v Ji- doucnu zúčastní výběrového řízení na
hočeském kraji a s některými středními některou volnou pozici, bude mít před
školami.
jinými uchazeči obrovský náskok.
Dokážeme být velice flexibilní, a tak Pro nás je prioritou zájem a nadšení,
jsme schopni se přizpůsobit požadav- ochota se dále rozvíjet a spolupracovat.
kům studentů. S některými školami
„Při zvažování možností, v jaké společspolupracujeme např. na specializač- Denisa Marková, absolventka VŠTE, nosti bych mohla realizovat svou poních projektech, kdy se studenti učí od července 2018 pracuje v dm jako vinnou tříměsíční praxi, mě zaujalo, že
uplatnit své teoretické poznatky v pra- finanční účetní
společnost dm drogerie markt s.r.o. naxi. Na spolupráci s VŠTE se nám líbí prábízí možnost plnění praxe i na oddělení
vě jejich dlouhodobá tříměsíční praxe.
marketingu a nákupu. To bylo hlavním
Není to sice dlouhá doba, ale již jsme
důvodem, proč jsem si tuto společnost
zjistili, že za tento krátký čas zvládnevybrala. Velice mě potěšila nabídka
me zapojit studenty do denních úkolů,
pracovního působení ve společnosti
předat jim zodpovědnost za dílčí kroky
dm i po ukončení mého studia na VŠTE.
a studenti se stanou velice brzy plnoNabídnuta mi byla pozice administrahodnotnou součástí týmů.
tivní pracovnice klasické reklamy na
oddělení marketingu a nákupu. Velkou
Co to přináší dm drogerii?
„Do dm, na oddělení rozvoje organizace, výhodou je, že se mohu již během praVýhodou je právě to, že se studenti jsem nastoupila v únoru 2018 v rámci xe zaškolovat a věnuji tak čas získání
plnohodnotně zapojí do chodu kon- své povinné tříměsíční praxe při studiu zkušeností, které se mi budou hodit po
krétních oddělení. Nepracují na žád- na VŠTE. Měla jsem možnost získat pra- nástupu do dm v červenci 2019. Jsem
ných uměle vytvořených projektech, covní zkušenosti na oddělení marketin- velmi ráda, že jsem si pro svoji praxi vyale přímo spolupracují se svými kouči gu a nákupu, sekretariátu vedení, na brala právě společnost dm.“
na reálných denních i dlouhodobých recepci, ale také v oblasti financí, kde
úkolech. Za tuto dobu jsou schopni momentálně od července 2018 pracuji. Spolupráce dm a VŠTE je na svém zapřevzít vlastní úkoly. S tím přebírají Nabídka práce na pozici finanční účetní čátku a věříme, že se podaří zrealizotaké zodpovědnost a my jsme nadšení v dm, která přišla ještě v průběhu mé vat pro studenty i další zajímavé spoz jejich samostatnosti. Nyní jsou sou- studentské praxe, byla pro mne velkou lečné akce.

Spolupráce s partnery
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Studuje na VŠTE a zároveň rozjíždí vlastní
firmu, ve které dává práci spolužákům.
Pětadvacetiletý Tomáš Daněk si plní sny.
Má jasnou vizi, za kterou si jde pevným krokem. Pětadvacetiletý Tomáš Daněk nastoupil na Vysokou
školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích s cílem, že se chce dát na podnikání. Někdo
by počkal s rozjezdem vlastního byznysu až na ukončení studií, on však nikoliv. Živnost odstartoval již
před dvěma lety a postupně začal zaměstnávat i své spolužáky. „O budoucnost se nebojím,“ říká student
oboru Konstrukce staveb.

Na začátek nemůže být jiná otázka…
Vysoká škola a podnikání, to lze skloubit?
Někdy je to těžké, ale u mě je výhodou,
že podnikám v tom, co zároveň studuji.
To mi ulehčuje mnoho práce, a to jak
při studiu, tak i v podnikání. Vlastně
jediným problémem může být čas, ale
ten si dokážu uspořádat. Když něco dělám, tak u toho přemýšlím…
Kdy uzrála myšlenka, že je správný čas
na podnikání?
Jsem jediný z rodiny, kdo chodí na vysokou školu, jediný s bráchou, kdo má
střední, jediný, kdo podniká… Už na
střední jsem chtěl dělat něco pro sebe,
co mě bude motivovat, zdokonalovat.
Živnost mám dva roky, během kterých
jsem samozřejmě chodil do školy i na
školní praxi. Postupně jsem začal zaměstnávat lidi, mé spolužáky, a už to
jelo. Nyní rozjíždíme s. r. o., připravujeme webové stránky, chystám se koupit
kancelář, software pro zaměstnance…
Stojím na začátku, ale myslím si, že už
jsem si stihl vybudovat jméno, takže
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Rozhovor

věřím, že se nám bude a chce se na něco zeptat. Tam je vidět
dařit.
že má potenciál (úsměv).
Zaměstnávat
vlastní Musel jste se ale setkat i se zamítnuspolužáky… Jeví se to tím. Student, který ještě nemá dodělehce, ale úplně snadné lanou školu, stojí teprve na začátku
to jistě nebude…
podnikání… To pro leckoho není příliš
Musel jsem si je proklep- důvěryhodné.
nout (úsměv). Neberu Vesměs s tím měly problém holky. Nekaždého. Nastoupil jsem vím, jestli mi nevěřily, nebo za tím třena vysokou školu a viděl ba stála závist. Říkaly mi, ať zakázky odmasu lidí, kteří chtějí dě- mítám, ať to nechám jiným, když sám
lat a kteří nechtějí. Osob- nestíhám stavby projektovat.
ně jsem nastoupil na Přijde mi zajímavé, že u vás spolužáci
školu s tím, že chci. Věděl vykonávají praxi…
jsem, že určitě budu pod- První student měl u mě praxi před
nikat, ale ještě jsem ne- dvěma lety. Hned na něj přijela ze
měl jasno kdy a v čem. Od předchozích školy kontrola. Kladli nám různé otázspolužáků ze střední školy jsem dostal ky, zkoumali pracovní prostředí, dělali
tip na VŠTE. Škola měla dobré referen- si obrázek, zda jsem schopný dát práci
ce a přišla mi sympatická. Zároveň pro i dalším studentům. Poznali, že se jim
mě bylo důležité, že se nachází v mém opravdu chci věnovat, že to myslím
rodném kraji – pocházím z Košic u So- vážně.
běslavi. Hned po nástupu jsem si ujas- Je těžké mít respekt, když se jedná
nil, co je mým cílem, že skutečně chci o vaše spolužáky?
podnikat. Začal jsem se stýkat s lidmi Respekt mám. Jak řeknu, tak to prostě
a našel ty, kteří opravdu pracovat chtějí. bude. Je to můj projekt, má firma, mé
A měl jste šťastnou ruku při výběru zakázky. Je jednoduché firmu založit,
kolegů?
ale těžké ji udržet. A to i po psychické
Měl. A několikrát. Po pár týdnech stu- stránce, hlavně když někteří nejsou
dia jsem pochopil princip školy, poznal v souladu ani sami se sebou. Samozřejjsem praxi, způsob vyučování a začal si mě kolikrát vznikají nepříjemné situace,
všímat předností studentů. Chodil jsem ale je mým úkolem je vyřešit.
mezi spolužáky a vyptával se jich na Jaký je ve vašem oboru výhled do burůzné otázky, nikdo nemohl vědět, co doucna?
tím sleduji… Mělo to svůj smysl. Nejví- Poptávka na trhu je velká, takže nece na mě zapůsobili lidé, kteří se sami mám pocit, že přijde krize, že bychom
rozpovídali. Toho si cením a byl to pro neměli zakázky. Nebojím se jít do výmě jasný impulz, že mají stavebnictví běrového řízení třeba většího města.
a konkrétně projekci rádi stejně jako já. Není to úplně legrace, je třeba studoNejvíce mě zaujal z VŠTE Radek Bláha, vat rozsáhle smlouvy, srovnat si myšlekterý pro mě pracuje už nastálo. Ob- ní, zda zakázku vůbec dokážeme zvládčas mi volá i pozdě večer, když pracuje nout, zda je pro nás termín schůdný. Je

to o nastavení.
klade důraz. Ta studenty hodně naučí,
Ale dá se během toho všeho vůbec připraví na budoucí zaměstnání.
škola zvládat?
Čemu se chcete v podnikání předeJsem už v pátém ročníku, chybí mi tři- vším věnovat?
náct předmětů do konce. Není to tak, Bytům. Tvořím si tým, abychom znali
že mám hodně času. Kdybych měl, tak všechny normy, zákony… V bytech vitu školu dodělám rychleji. Hodně ener- dím budoucnost. Začínáme od nuly, ale
gie věnuji podnikání, ujasňuji si priority, tak to bylo i u našich předchozích zakámimochodem denně se učím šest ho- zek. A ty nebyly úplně malé. Dělali jsme
din, a to jak do školy, tak i do firmy. Já třeba i pro ČEZ do Temelína.
se v tom vidím. Chci to dělat, takže ško- Bavíme se o firmě, ale ještě nezazněl
le i podnikání věnuji maximální energii. její název…
Pro někoho je vysoká škola jen hon- Název je DASPRO, s. r. o. Sídlo je prozabou za titulem. Pro vás evidentně zna- tím u mě doma, ale plánuji nás přestěmená něco víc…
hovat do Tábora.
Není to o titulu. Škola má studenta na- Bakalářským titulem pro vás škola
učit tomu, aby ve svém oboru vytrval. skončí?
Je důležité si hned na začátku vyjasnit, Ještě bych si chtěl udělat magisterský
co člověk chce. Zda opravdu ten obor, obor, určitě bych chtěl být inženýr. Ale
na který se hlásí, je pro něj ten pravý. tady nejsem pevně rozhodnutý, co
V případě VŠTE je pro mě velkým plu- bude dál…
sem praxe, na kterou se tady opravdu Jsou vaši spolužáci podobně zapálení

pro podnikání?
Podnikání jsou určitě otevření, ale
školu dávají na první místo. Preferují ji
před vlastním rozvojem. Podle mě to
tak být nemusí. Dnes je doba taková,
že vysokou školu lidé dodělávají třeba
i v padesáti letech. Nikde není psáno,
že musí být hotová do šestadvaceti let.
V tomto věku má člověk nejvíce energie, dokáže jít s dobou, učit se novinky…
Na to se zapomíná.
Podporují vás učitelé?
Pro mě bylo důležité, když přišla jedna
paní učitelka, která mi řekla, že ve mně
vidí velký potenciál… že se své vizi mám
věnovat. Celkově učitelé chápou, že mě
to, co dělám, nesmírně baví. Podporují
mě. Všem učitelům VŠTE děkuji, protože mě skvěle namotivovali!
zdroj: Drbna

Studentská unie VŠTE

I letos má Studentská unie VŠTE napilno. Není týden, kdy bychom nepořádali nějakou akci. Po loňském
úspěchu jsme ještě v prosinci stihli pořádat FIFA turnaj ve Studentském klubu Céčko. Přihlášených bylo
kolem dvaceti a dokonce si přišel zahrát i náš pan rektor prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., který
byl z akce nadšený a přislíbil svou účast i na dalším ročníku.

Ani tentokrát nechyběl prodej vánočního charitativního punče pro psí útulek
Pes pro život. Díky této akci, dražení
Groota z 3D tiskárny, příspěvkům, darováním pamlsků, žrádla a hraček pro
pejsky se nám podařilo vybrat neuvěřitelných 13 tisíc korun a společně jsme
je za studentskou unii mohli předat paní
Šímové, která se o pejsky stará. V prosinci nechyběla ani tradiční Christmas
party s kapelou Náhodný výběr, která se

konala poslední týden před svátky a završovala tak zimní semestr. Naopak letní
semestr jsme odstartovali Welcome to
VŠTE party vol. 2, která byla naprosto
skvělá. Celý večer to s těmi největšími
hity rozjížděl DJ Gizzy, a tak byl parket
celou párty zaplněn. Akci si pochvalovali
i studenti, kteří přijeli ze zahraničí studovat u nás na škole.
S novým semestrem jsme také začali
pravidelně pořádat v Céčku Studentské

kvízy na různá témata, Seriálové dny
nebo akce, jako je Beerpong a další.
Další sportovní akce, které jsme se rozhodli letos uspořádat, jsou Turnaj v nohejbale na novém Oranžovém hřišti
v areálu školy. Nebude chybět ani Turnaj
ve fotbálku v Céčku a již tradiční Nadační
běh pro psí útulek Pes pro život, který se
uskuteční odpoledne 16. dubna. Ovšem
největší akci tohoto semestru máme již
za sebou. Hokejový souboj univerzit se
uskutečnil 27. 3. v Budvar aréně a náš
univerzitní tým Black Dogs Budweis
se utkal s týmem Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Po vyrovnané bitvě zvítězil náš tým 5:4 a hráči tak
mohli zvednout nad hlavy putovní pohár.
Všechny bychom chtěli také pozvat na
oblíbené Pálení čarodějnic, které se
uskuteční v úterý 23. dubna v podvečerních hodinách v areálu školy. Nebude chybět zpívání u táboráku, opékání
vuřtů a něco dobrého k pití. Těšit se také
můžete na legendární Grilovačku. Tato
nepřekonatelná hudební akce se uskuteční 7. května také v areálu školy.

Studentská unie

15

Studuj, stážuj v zahraničí – Studijní
pobyt Adama Čapka na Univerzitě
v Polsku
„Experimentem k poznání, poznáním k pokroku,“ takto trefnou rovnicí vyjádřil Jaroslav Heyrovský experiment poznávání. Tehdy ovšem netušil, že nastane doba takových příležitostí k poznávání, jakou je
Erasmus+, tedy projekt Evropské unie umožňující studentům vysokých škol vyrazit za studii do zahraničních škol v rámci EU. I on ale odešel z Univerzity Karlovy na studia do Londýna. Náhoda? Nemyslím si.
Věděl totiž, že v zahraničí se setká
s novými přístupy, které jsou pro objektivní uvažování stěžejní. Bylo jeho
zahraniční studijní angažmá faktorem,
jenž ho dovedl až k Nobelově ceně?
To netuším, přesto můžeme tvrdit, že
to nemělo negativní efekt. Tudíž nevyužití příležitosti studia v zahraničí
by se mohlo finálně jevit jako zásadní
chyba. Toť odpověď na otázku, proč
vůbec program Erasmus+ vyzkoušet. Je
oprávněné obávat se neznámého prostředí, ovšem je obava důvodem k nepoznání? Nikdy na nic nemusíme být
nutně sami. Jet studovat do zahraničí
se dá i s přáteli.

zdech od Kilińskiego po Piotrkowskou,
což jsou jedny z ulic v Lodži. Mimochodem Piotrkowska je jedna z nejdelších
ulic Evropy a pyšní se nejdelší pěší zónou v Polsku. Pěší zóna je lemována
nádherně zrekonstruovanými secesními budovami, ve kterých jsou kavárny,
restaurace, obchůdky každého druhu
a galerie. Následuje Náměstí svobody, které zdobí socha Tadeusze Kościuszkiego, stará radnice nebo kostel
Nejsvětější Trojice.

Lodž

Zanechme úvah a přenesme se pár
set kilometrů na sever do Lodžského
vojvodství, do samotného města Lodži. Lodž je třetí největší polské město,
první zmínky o něm sahají do 14. století, rozkládá se ve střední části Polska
a obývá ho okolo sedmi set tisíc obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století
zde došlo k průmyslovému rozmachu
v oblasti textilu. Dnes jsou zlaté časy
textilního průmyslu v Lodži minulostí
a z bývalých továren se utvořily budovy
s univerzálním užitím, které vedle nespočtu kostelů, katedrál a bazilik tvoří
dominantu celého města. Fascinující je
oblast Manufaktura, komplex industriálních budov přeměněných na budovy
komerční, ve kterých se rozkládají obchody, restaurace, galerie a kina. Ve
městě naleznete velké množství muzeí
a galerií. Město žije alternativním uměním, se kterým se setkáte, i když půjdete volně po ulici. Město je totiž taktéž
známé kvůli poutavým malbám na
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Zahraničí

Univerzita v Lodži

Fakulta managementu lodžské Univerzity, kde jsem od začátku října studoval, se rozkládá v moderní budově,
která má v blízkosti mnoho zeleně. Je
pravdou, že škola není přímo v centru, přesto cestováním do jádra města
neztratíte mnoho drahocenného času.
Budova je vybavena bistrem, malou
kavárničkou na chodbě, svižným Wi-Fi
připojením, recepcí a obchůdkem se
smíšeným zbožím, kde, mimo nákupu
artiklů můžeš požadovat i tisk svých dokumentů. Příjemně mě překvapila koncepce výuky, která nezatěžuje studenty
zvolenými předměty naráz, nýbrž je
vypouští postupně. Je tedy dost prav-

děpodobné, že zakončíte jeden předmět zkouškou dříve, než s jiným vůbec
začnete. Některé předměty jsou velice
intenzivní a jejich osnovy jsou zasazeny
do pouhých dvou týdnů. Hodiny jsou
povětšinou delší, předpokládám ale, že
to je atribut všech univerzit zapojených
do programu Erasmus+. Výuka samotná je často velice interaktivní. Obvykle se studenti řadí do skupin a pracují
v týmech. Člověka to naučí trpělivosti
a vstřícnosti, když se setká s někým,
jehož názor je diametrálně odlišný od
toho jeho. Nejdříve jsem myslel, že během studia v Polsku nepoznám jediného Poláka, ale bylo šokující, když jsem
se nedlouho na to dozvěděl, že při některých hodinách tvoří polští studenti
čtyřiceti procentní nacionální většinu.
Mimo Poláků zde poznáte studenty
z Turecka, Španělska, Portugalska, Itálie,
Ruska, Moldavské republiky, Spojených
států amerických, Číny, Íránu, Ghany…
Výčet by byl zřejmě dlouhý. Všechny
ovšem spojuje společný jmenovatel –
působivá vstřícnost. Je to opojný pocit
poznat někoho nového z tak vzdálené
země, jakou je například Turecko nebo
Írán. Pracovníci univerzity se snaží o co
nejefektivnější kooperaci se všemi zahraničními studenty a při potížích či nedorozumění jsou ochotni vypomoci bez
prodlení. Všichni pracovníci studijních
oddělení, jednotlivých kateder, ale i kavárníci či zaměstnanci školních maloobchodů ovládají angličtinu na výbornou.
Za celé období studia jsem se ve škole
nesetkal s jazykovou bariérou, za což
patří celému sboru beze sporu velké
plus. Zkouškové období prožijete ve
velmi přívětivé atmosféře. Kantoři do

poslední chvíle vyslechnou každý z vašich dotazů, takže při zkoušce samotné
nebudete mít jistě sebemenší problém.
Zkoušky se obvykle skládají z případových studií, projektů nebo analýz, při
jejichž prezentaci před kantory budete
dotazováni na některé otázky z výuky.
Zní-li to jakkoliv náročně, opak je pravdou. Závěrečné zkoušky jsou opravdu
laděny v přátelském duchu. Pak stačí
jen sesbírat všechny důležité dokumenty a podpisy a semestr je znenadání u konce. Velice mě mrzí, že vše proběhlo tak svižně. Univerzita v Lodži mi
bude chybět.

Na co se připravit?

Poslední věc, kterou bych vám rád popsal, je žití v Lodži.
Koleje lodžské Univerzity
Někteří ze studentů bydlí přímo na kolejích lodžské Univerzity, které se rozkládají pár metrů od hlavních budov
výuky. Přiznám se, že nevím, jak pokoje
vypadají, ale na stránkách školy je uvedeno, že se jedná o dvou až třílůžkové
pokoje, přičemž ceny se pohybují od
270-400 PLN (1620-2400 Kč) za osobu/
měsíc. Na začátku vás požádají o složení kauce v hotovosti v hodnotě 700 PLN
(4200 Kč). Celou částku (nájem i depozit) je třeba uhradit dohromady. Pokoje
jsou součástí apartmánů, ve kterých se
nachází koupelna a kuchyňské zařízení.
V každém z pokojů je funkční připojení
k internetu. Dále je v každém patře velká společná kuchyně a jedna prádelna
na budovu.
Base camp
Další studenti využívají společnost
Base camp, takové „lepší“ koleje. Můžete si tu pronajmout celý byt (třeba
i s někým) a zaplatíte zhruba od 7000
do 12000 Kč měsíčně. Byty jsou plně
vybaveny, každá budova má společen-

skou místnost a tak čitě stojí za zmínku. Je zde zajímavé
dále. Je ovšem důležité Muzeum města Lodži nacházející se
brát v úvahu, že holky v překrásném paláci Poznaňskich, je
a kluci nemůžou bydlet tu i velmi obohacující Muzeum umění
na stejném bytě.
nebo například Muzeum nezávislých
Byty v Lodži
tradic. Mými nejoblíbenějšími kavárS přítelkyní jsme zvo- nami byly beze sporu The Brick Cafee
lili tuto variantu a po- Factory nebo Hot Air Cafe. Na konci
rozhlédli se po bytech, Piotrkowske se nachází Náměstí svokteré jsou nabízeny na body, na kterém je zase můj doopravdy
burzách a realitních nejoblíbenější podnik nesoucí název
webových stránkách. Pop‘n‘Art. Jak již jméno napovídá, jedByl jsem překvapen na- ná se o umělecký podnik, kde často
bídkou bytů, bylo jich opravdu mnoho. vystupují hudební skupiny, pravidelně
Ceny se pohybují od 4 000 výše v závis- se zde promítají filmy a můžete si tady,
losti na faktorech (velikost bytu, lokace po požádání obsluhy, zahrát na piano.
atd). Vybrali jsme nakonec maličký byt, Podnik je prostorný, chodívali jsme
takřka v centru Lodže, téměř na sa- sem i v patnáctičlenné skupině, takže
mém konci ulice Piotrkowskes nájmem to jistě stojí minimálně za zkoušku. Na4800Kč/měsíčně a velikostí 30m^2. Ne- víc vás bude přímo z baru uspokojovat
byl největší, ale nemuseli jsme se řídit pohled na nádherné hlavní náměstí
žádným cizím řádem. Navíc jsme měli města Lodži.
vše potřebné po ruce, včetně obchodů,
kaváren a společenských podniků.
Doprava v Lodži
Lodžská doprava tu stojí především na
tramvajích a autobusech. Mají tu mnoho linek, které vás dopraví kamkoliv
po celém městě. Ceny jízdenek jsou
střízlivé a pro studenta se na 3 měsíce
pohybují kolem 600 Kč s kartou Migawka, kterou pořídíte hned na několika
místech v Lodži – všechny lokality naleznete na webových stránkách Migawky. Některé tramvaje jsou starší a vcelku legrační – doporučuji se držet, když
projíždíte přes větší křižovatku, trochu
se to klepe, někdy dokonce něco upadne.
Ceny
Ceny v Polsku, jak je veřejně známo,
jsou o poznání nižší než v Čechách, pro- Neváhej tedy a přemýšlej o Polsku,
to bych se nebál, že grant nebude stačit. o Lodži! Vezměte přátele, sbalte si věci,
Samozřejmě se dá nakupovat i draze, pobuďte tu semestr či dva, poznejte
ale pokud člověk po několika dnech ví, kulturu nám nepříliš vzdálenou a věřpo čem sáhnout, může značně ušetřit. te, že „opravdovým zdrojem poznání
Pokud pojedete opravdu low-cost, ne- je omyl“, jak měl v oblibě říkávat Karel
měl by být problém. Např. prací prášek, Čapek.
zubní pasta, toaletní papír, mýdlo.., se
Adam Čapek
dá koupit vcelku za drobné. Pivo je tu
dražší, to je pro každého Čecha noční
můra, ovšem musím napsat, že ostatní VŠTE podporuje zahraniční výjezdy
alkohol není příliš drahý, takže na party studentů. Více informací najdete na
facebooku:
určitě také peníze vystačí.
VŠTE – Výjezdy Erasmus+
Kam do společnosti?
Během studia jsem navštívil mno- www.VSTECB.cz
ho muzeí, kaváren a barů, které ur-
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Vysoká škola technická a ekonomická je „Školou
bez bariér“. Bez těch stavebně-technických,
i těch v srdcích a mysli…
Českobudějovická Technika je již několik let Školou bez bariér. Díky stejnojmennému projektu, jehož se
VŠTE zúčastnila, se ji podařilo přeměnit v bezbariérovou instituci. A to nejen co se týká stavebně technický úprav vstupů, vjezdů či výtahů budov kampusu, ale především i změn v přístupu ke studentům se
specifickými vzdělávacími potřebami či slaďování profesního a osobního života zaměstnanců a akademických pracovníků.

Bylo potřeba sem tam vybourat nějakou tu zeď, která překážela výstavbě
rampy či výtahu, ale především zbourat některé stereotypy, předsudky a komunikační bariéry, které nás provázejí.
Vedoucí Informačně poradenského
centra VŠTE je Kristýna Ludwigová.
Stará se průběžně o patnáct studentů.
Každý z nich má trochu jiné vzdělávací
potřeby. Jeden trpí zrakovým postižením, další poruchou učení či postižením pohybového aparátu. Každý z nich
je ale schopen studovat a vystudovat,
potřebuje k tomu jenom trochu lidského pochopení a pomoci…
„Snažíme se usnadňovat integraci studentů do akademického prostředí, ať
už se jedná o studenty se zrakovým,
sluchovým nebo pohybovým postižením stejně jako o ty se specifickými
poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, nebo narušenými komunikačními schopnostmi, psy-
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chickými poruchami či
chronickými somatickými
onemocněními,“ vysvětluje Kristýna Ludwigová.
„Existuje řada postižení
a stupňů postižení a každý student proto potřebuje individuální přístup.
Ale má to smysl, protože
je evidentní, že díky tomu
mohou desítky mladých
lidí, kteří by jinak stáli na
okraji, smysluplně studovat a trávit čas mezi
ostatními. Naše služby
spočívají nejen v tom, že
poskytujeme kompenzační a didaktické pomůcky
,jako jsou notebooky se
specifickými programy například při
poruchách zraku. Studenti u nás skládají zkoušky a závěrečné testy s větší
časovou dotací nebo lhůtami pro odevzdání seminárních prací či formou,
která odpovídá jejich postižení. Třeba
při poruše zraku mohou studenti skládat zkoušku ústní formou. Pomáháme
jim se sestavováním individuálního studijního plánu a s řadou dalších potřeb,
které při studiu na vysoké škole mají,“
dodává Kristýna Ludwigová.
Asi nejznámějším studentem Vysoké
školy technické a ekonomické, který využívá služeb Informačně poradenského
centra, je paralympijský vítěz a mnohonásobný plavecký rekordman Arnošt
Petráček.
„Já mohu studovat vysokou školu
pouze díky přístupu, kterého se mi
na VŠTE dostalo a kterého si vážím.
A chtěl bych vyzvat i další mladé lidi,
kteří by třeba chtěli dál studovat, ale

kvůli svému postižení si netroufají,
aby se prostě nebáli a zkusili to, tak
jako jsem to zkusil já a další moji spolužáci,“ říká Arnošt Petráček.
Jeho slova podtrhuje i student třetího
ročníku denního studia oboru Konstrukce staveb Pavel Schafelhofer. Ten
je právě na semestrální praxi v českobudějovické stavební firmě STRABAG
a díky spolupráci mezi školou a firmou si tu našel i budoucí zaměstnání.
„Já skládám zkoušky a píšu testy v Informačně poradenském centru, protože potřebuji trochu více času na soustředění. Díky tomu mohu v pohodě
studovat stavařinu, která mne baví
a bude i mým povoláním. Skutečně se
není čeho obávat, i když máte pocit,
že kvůli svému postižení na vysoké nemůžete uspět. To vidím sám na sobě,
protože jsem ze začátku měl samozřejmě taky pochybnosti, jak to zvládnu.
Jde jen o to nebát se,“ soudí budoucí
stavař Pavel Schafelhofer.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je řadu let
členem Asociace poskytovatelů služeb
studentům se specifickými potřebami na vysokých školách. Služeb Informačně poradenského centra využívá
průběžně kolem patnácti studentů se
specifickými vzdělávacími potřebami, kapacita centra je dostatečná a je
možné vyjít vstříc i dalším studentům
včetně zahraničních například v rámci
výměnného programu ERASMUS. Již
při vyplňování elektronické přihlášky
mohou uchazeči o studium na VŠTE
uvést své specifické vzdělávací potřeby,
což jim hned na začátku usnadní integraci do akademického prostředí.

„Černí psi“ přinesli do Českých
Budějovic evropský univerzitní hokej
Mezi nejznámější a nejstrašidelnější českobudějovické pověsti patří ta o velkém černém psu, který leká
pocestné kolem náměstí a Černé věže. České Budějovice ale dnes mají hned celé mužstvo „černých
psů“. Po Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Plzni mají v Evropské hokejové lize od loňska svůj vysokoškolský hokejový tým díky Vysoké škole technické a ekonomické i České Budějovice.

Páteří vysokoškolského týmu Black
Dogs Budweis, který hraje Evropskou
univerzitní hokejovou ligu, jsou právě
studenti Vysoké školy technické a ekonomické, doplnění dle regulí EUHL
o několik talentovaných maturantů jihočeských středních škol. U jeho vzniku stáli skuteční nadšenci a podporovatelé sportu v čele s rektorem VŠTE
Markem Vochozkou, jejím kvestorem
Jaromírem Vrbkou a trenérem a bývalým výborným hokejistou Davidem
Oulíkem.
Protože vymyslet, založit a poskládat
hokejový tým z hráčů přicházejících
z různých klubů a různě kvalitních
soutěží, které spojují i jejich studijní
povinnosti, a hlavně smysluplně trénovat při obecném nedostatku ledových
ploch a logisticky zvládat cestování na
mistrovská utkání a turnaje po střední Evropě, to je vskutku přetěžký úkol
hodný studentů logistiky, tedy jednoho
z nejperspektivnějších studijních oborů

VŠTE.
občas ztratili vyhraný zápas, ale učíme
Ale má to smysl. „Začátky byly samo- se a umíme již vyhrávat i s těžkými souzřejmě těžké, učili jsme se za pochodu peři. Dostali jsme se na vítěznou vlnu,
a hledali optimální model, jak skloubit máme svůj studentský fanklub, maskopovinnosti studenta s potřebami hráče, ta a hodně nám to jako týmu zvyšuje
ale stálo to za to. Hokejisté jsou dnes sebevědomí. Jsme vedení VŠTE opravnedílnou součástí života naší školy, je- du vděční za to, jak studentský hokej
jich spolužáci jsou na ně hrdí a fandí jim. podporuje. A my se snažíme oplácet
Je pro mne jako rektora příjemné, když stále lepší hrou a dobrými výsledvidím, že na domácí utkání do Budvar ky,“ dodává trenér týmu Black Dogs
Arény přijde fandit několik stovek divá- Budweis David Oulík.
ků, samozřejmě hlavně spolužáků, ale Takže až v okolí některého ze zimních
i zaměstnanců a akademických pracov- stadionů potkáte opravdu velkého
níků školy. Hokej nás spojuje. A energie, „černého psa“ v hokejovém dresu se
kterou jsme do týmu investovali, roz- jménem Kali na zádech, pak vězte, že
hodně stojí za to a v dobrém se nám je to týmový maskot a na ledě právrací,“ soudí rektor VŠTE, profesor Ma- vě řádí hokejoví „Black Dogs“ z česrek Vochozka.
kobudějovické Vysoké školy tech„Vloni jsme naskočili do rozjetého vlaku nické a ekonomické. Pro aktuální
mezi týmy velkých českých a morav- informace sledujte webové stránky
ských univerzit, ale i kluby ze Sloven- www.blackdogsbudweis.cz, nebo www.
ska a Maďarska. Takže jsme ze začátku facebook.com/blackdogsbudweis/
platili nováčkovskou daň, byli vděční
za každou tréninkovou hodinu na ledě,
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DJ Gizzy: Hudba je můj život, na
VŠTE mám jen skvělé vzpomínky
Říká vám něco jméno DJ Gizzy? Populární DJ, který se mimo to věnuje i moderování, si našel čas, aby pro
náš časopis zodpověděl pár otázek. Věděli jste například, že Gizzy je jedním z vůbec prvních absolventů
VŠTE?

Můžeš se nám v krátkosti představit?
Jmenuji se Grigorij Orljanski, jsem
z Českých Budějovic. Jsem jeden z prvních studentů VŠTE, úspěšných absolventů a deset let se školou jsem spjat
i po pracovní stránce.
Čím se vlastně v současné době zabýváš?
V současnosti se zabývám tím, co jsem
před čtrnácti lety začal dělat jako koníček a pět let je to má práce na plný
úvazek. Zabývám se prací diskžokeje
a moderátora nejrůznějších společenských akcí, jako jsou svatby, plesy,
firemní večírky, narozeninové akce.
Krom výše zmíněné činnosti má agentura Gizzy Music Agency je schopna zajistit kompletní realizaci akce na přání
zákazníka od A do Z. Abych se nenudil
(smích), tak jsem si před dvěma lety
vymyslel projekt z oblasti cestovního
ruchu, a tím je ubytování poblíž zámku Červená Lhota. Nyní vstupuji do
třetí sezóny a dle obsazenosti resortu
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to vypadá, že tato sezóna bude rovněž
velmi úspěšná. Více info o mé činnosti
na webech www.gizzy.cz a www.chalupanavejhonu.cz
Co jsi na naší škole studoval a co ti studium dalo?
Studoval jsem bakalářský program Ekonomika podniku. Studium mi určitě
dalo plno základů pro pracovní a osobní rozvoj. Zejména předměty týkající
se marketingu a managementu. S odstupem času hodnotím, že i počáteční
studijní neúspěchy byly cestou k překonání překážek a lepší přípravě na další
pokus. Jak se říká: ,,trpělivost přináší
růže“, což se dá aplikovat v pracovním
i osobním životě.
Jak vzpomínáš na roky strávené na
naší škole?
Pro mě to byly tři krásně strávené roky.
Poznal jsem zde plno skvělých lidí, ať
už spolužáků nebo učitelů. Zejména
mi v paměti utkvěli různé výlety do
zahraničí, skvělý pobyt v Itálii na deset
dní u moře. Nesmím zapomenout na
společenské akce se spolužáky, kterým
jsme říkali ,,večerní semináře“. To jsem
po střední škole nechtěl jít studovat,
ale nelituji toho rozhodnutí i z výše
zmíněných důvodů.
Jsi v kontaktu s některými spolužáky
z ročníku? Probíhá nějaká spolupráce přímo s naší školou (jakých akcí se
účastníš)?
Se spolužáky jsem v kontaktu. Často
se potkáváme i pracovně. Je skvělé, že
plno spolužáků dělá na nejrůznějších
pozicích, a když něco potřebujeme, tak
se ozveme navzájem. Často i mě spolužáci pracovně kontaktují. I díky sociálním sítím o sobě víme. Ale úplně
nejradši jsem, když někam zajdeme posedět a popovídat. Se školou jsem začal
spolupracovat již jako student v roce
2009 na všech možných akcí. Ať už

jsou to studentské party pořádané SU
VŠTE, reprezentační ples, nadační běh.
V současnosti se akcí účastním jako
účinkující a i z této pozice si to užívám.
Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Z pracovního hlediska se těším na veškeré příležitosti, které mě čekají a obohatí. Z hlediska volnočasových aktivit
se těším, že opět na pár týdnů vycestuji někam mimo Evropu a naberu sílu
především na nadcházející svatební
a ubytovací sezónu. Plánovat je hezká
činnost, ale důležité je si rovněž užívat
přítomnosti a tohom že jsme zdraví.
Pamatuješ si, jak škola vypadala před
lety? Co se změnilo oproti tomu, jak
vypadá dnes?
Pamatuji si, jako by to bylo včera, zároveň je to tak dávno (smích). Studoval jsem v letech 2007-2010. Hlavní
budova A měla podloubí a nyní je tam
poměrně rozlehlý vestibul s recepcí.
V místě, kde nyní je velká přednášková
aula, tak byla tělocvična a nahoře malinká posilovna. Knihovna se nacházela
v místě, kde jsou přepážky, jako např.
Studentská unie. To je takový výčet,
který asi nejvíce registruji. Určitě velká
proměna co se týče rozšíření a modernizace budov v areálu. A je více studentů, oborů a člověk je o dost starší
(smích).
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Ráno po snídani začnu vyřizovat telefonáty, emaily a vyrážím na schůzky
s klienty. Poté se přesunu do kanceláře,
kde zpracovávám veškeré požadavky
klientů, a je s tím spojené další kolo
komunikačních kanálů. Poté se na pár
hodinek věnuji sportovním aktivitám,
abych se trošku zregeneroval na další
činnost. Ve dny, kdy se koná hudební
produkce, tak je nutné si na pár minutek dopřát odpočinek, technicky se připravit a být včas na místě určení a zde

odvést nejlepší možný výkon.
sledovat webové stránky, facebook
Kde se s tebou mohou naši studenti a instagram.
setkat?
Je něco, co bys chtěl ostatním studenČasto studenty potkávám neplánovaně tům vzkázat?
na svatbách, oslavách a je to milé pře- Ať si váží možnosti studovat. Naši prakvapení (smích). V rámci spolupráce rodiče na takové možnosti často nedos VŠTE jsem například vystupoval po sáhli. Otevírá se vám jedinečná příležipůlnoci na reprezentačním plese. Po- tost osobního rozvoje a během studií si
tkat se můžeme také v klubu K2, kde musíte uvědomit základní otázky: CO,
jsem již osmým rokem rezidentním PROČ, JAK chci v životě dělat. Hlavní je
djem. Akcí je hodně, tak doporučuji rozhodovat se svou myslí a mít odhod-

lání dokázat to, co chci. Vede k tomu
často trnitá cesta, ale každá zkušenost
vás k tomu nasměruje, jen je třeba být
trpělivý. Co se týče období studia na
škole, tak využívejte příležitosti jako
je třeba zahraniční stáž a navazování
vztahů ze spolužáky, které můžou být
skvělé i po skončení studijního života.
Přeji všem, ať se jim daří ve všem, nač
si vzpomenou.
Co tě přimělo dělat svou práci? Kdy jsi
s tím začal?
Jak jsem říkal v úvodu, tak má práce
byla nejdříve koníčkem a začal jsem
v roce 2005. Vždy jsem toužil po tom
mít zapnutý mikrofon (smích) a promlouvat k lidem. Již na základní škole
mi jedna paní učitelka předpověděla, že mě bude živit má ,,ukecanost“.
Dneska jí dávám za pravdu. Už od dětství žiju hudbou, pár let jsem chodil na
kurzy akustické kytary, mám plno skvělých kamarádů muzikantů a pokud se
člověk pohybuje v téhle komunitě lidí,
tak ani nic jiného snad dělat nemůže
(smích). Když vezmu v potaz ještě můj
projekt ubytování, který jsem zmínil
výše, tak mě napadá na závěr toto:
„vše co dělám, dělám rád“.

Innovative Economic Symposium 2019

Významnou iniciativou Ústavu znalectví a oceňování (dále jen ÚZO) je pořádání vědecké konference „Innovative
Economic Symposium“, kterou ÚZO
bude letos již pátým rokem pořádat ve
spolupráci s čínskou univerzitou North
China University of Technology v Pekingu. Každoročně se konference účastní

kolegové z České republiky, Slovenska,
Ruska, Číny, ale i dalších zemí a záštitu
nad konferencí přebírá prezident České
republiky. Z každého ročníku konference je vydáván sborník příspěvků, který
se od roku 2017 úspěšně daří indexovat v renomované světové vědecké
databázi Web of Science. Jsme velice

potěšeni, že se okruh spoluorganizátorů letos rozšíří o prestižní jihokorejskou
univerzitu Kookmin University. Letošní
ročník konference se uskuteční 7. listopadu 2019 v Českých Budějovicích.
Hlavním tématem bude potenciál euroasijského ekonomického prostoru.
Cílem je výměna poznatků a diskuse
otázek souvisejících s ekonomickým
potenciálem, mezinárodním obchodem, Průmyslem 4.0, využitím umělé
inteligence v podnikové praxi a ekonomii a strategickým rozhodováním firem
v globálním prostoru. Srdečně zváni
jsou nejen akademičtí a vědečtí pracovníci působící v oblastech zaměření
konference, ale i odborníci z praxe, studenti a široká odborná veřejnost. Více
informací již brzy na
www.ies.vstecb.cz.
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Vyzpovídali jsme loňskou Miss Maturita
V aktuálním čísle Návštěvníka jsme pro vás vyzpovídali mimo jiné loňskou vítězku soutěže pro maturanty
a maturantky Miss Maturita Nicolu Garbaczovou. Chcete vědět, čemu se tato mladá kráska věnuje,
nebo co ji přivedlo studovat na VŠTE? Čtěte dále.

Mohla by ses nám v krátkosti představit?
Jmenuji se Nicola Garbaczová, je mi 20
let a vystudovala jsem Obchodní akademii ve Vlašimi.
Čím se zabýváš?
V současné době pracuji v dýmkárně
Czech Hookah Club – The Dark, baví
mě hudba, běh, cvičení (samozřejmě
v rámci mých časových možností), ale
nejvíc času v současné době věnuji studiu. Kromě toho také fotím nejrůznější
reklamy, zabývám se fotomodelingem
a také mě baví vše okolo soutěží Miss.
Několika jsem se účastnila, ale uspěla
jsem jen v jedné, právě v loňském ročníku Miss maturita.
Můžeš nám o té soutěži říct něco víc?
Jedná se o studentskou soutěž, ve
které se musí soutěžící zaregistrovat
a následně pro soutěžící hlasují lidé
z celé České republiky. Vyhrává dívka s nejvyšším počtem hlasů s tím, že
hodnotné ceny ještě dostanou i dívky
na druhém a třetím místě. Já jsem vyhrála jazykový kurz v hodnotě 8 000 Kč,
dále bylo možné vyhrát kurzy z oblasti
zvládání stresu, marketingu, ekonomie
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A naopak neoblíbený předmět?
Statistika…
Naše škola je vyhlášená svým systémem praxí, už víš, kde bys chtěla svou
praxi absolvovat?
Nad tím jsem zatím popravdě vůbec
nepřemýšlela, do budoucna se nad tím
určitě zamyslím.
Napadá tě něco, co by se na škole dalo
zlepšit nebo změnit?
Škola se mi líbí taková, jaká je. Moderní,
hezky zařízený areál, skvělá výuka, výborní učitelé. Neměnila bych.
Co bys chtěla dělat, až naši školu dostuduješ?
Chtěla bych zkusit pracovat v Anglii,
nebo jinde v zahraničí, právě kvůli cizím jazykům. Jednou bych se chtěla věnovat překladatelství, nebo práci v cesa další.
tovce, případně bych si chtěla založit
Kde tě v současné době můžeme vi- vlastní cestovku. Nejdříve se naučit
dět?
jazyk a pak získat nějaké zkušenosti,
V současné době pracuji na svém vlas- uvidíme, co bude.
tím booku, případně pokud mě osloví
nějaký fotograf a potřebuje fotografie Děkujeme za rozhovor a přejeme hoddo svého vlastního booku. Naposled ně štěstí do dalšího studia.
jsem fotila pro Smarty.cz, což je výrobce energy drinků, pro Niceboye, což
jsou sluchátka, a pro ARMY RUN.
Jaký obor na naší škole studuješ a v jakém jsi ročníku?
Studuji Ekonomiku podniku, jsem
v prvním ročníku, ve druhém semestru
a zatím jsem spokojená.
Jak ses o naší škole dozvěděla a co tě
přimělo k nám jít studovat?
O škole jsem se dozvěděla od mých
kamarádů a spolužáků ze třídy, další informace jsem pak získala na internetu
a v časopisech o vysokých školách, které jsme měli na naší škole. Začala jsem
VŠTE porovnávat s konkurencí a nakonec jsem se rozhodla právě pro ni, protože se mi nejvíc líbila.
Máš nějaký oblíbený předmět?
Jednoznačně angličtina a všeobecně jazyky, protože mě baví cestování.

Mezinárodní projektový týden
v Moskvě (IBW)
Ve dnech 14. - 18. ledna 2019 se skupina studentů VŠTE zúčastnila projektového týdne – International
Business Week, organizovaného proslulou moskevskou Plechanovovou ruskou ekonomickou univerzitou, která je dlouhodobým partnerem VŠTE. Náklady na cestu byly studentům pokryty stipendiem.
Skupinu studentů doprovodila Ing. Iveta Kmecová, PhD., z katedry humanitních studií Ústavu podnikové
strategie VŠTE.

Tématem projektového týdne bylo
strategické řízení v globální ekonomice. Studenti pracovali v mezinárodním
týmu a řešili obchodní projekt v rámci
případové studie dvou firem, L‘Oréal
a RusHydro. Výstupy daného projektu
studenti na konci týdne úspěšně obhájili před komisí složenou z akademiků
i odborníků z praxe – zástupců zúčastněných firem.
Studentka Alexandra Herasymjuk
práci na projektu popisuje následovně: „Moje skupina se skládala ze šesti členů (ČR, Polsko, Rusko, Nizozemí
a Čína). Komunikace mezi námi probí-

hala zásadně v anglickém jazyce, a to
bez větších obtíží. Naším zadáním byl
marketingový projekt digitální reklamy
pro firmu L‘Oréal a její značku Garnier
(řada výrobků Botanic Therapy). Společně s několika dalšími skupinami
jsme měli za úkol přijít s vlastním originálním řešením reklamy a soutěžili
jsme o to, čí návrh bude nápaditější
a propracovanější.
Závěrečný den došlo k prezentacím
naší týdenní práce a jejímu vyhodnocení. Naším návrhem digitální reklamy byla mobilní aplikace apelující na
zákaznickou loajalitu skrze slevy, sběr
bodů, dárky, ale měla i informační
charakter. Aplikace měla sloužit firmě
L‘Oréal ke sběru dat o spotřebitelích
a zároveň ke zvýšení prodeje a šíření
jména značky.“
Během týdne organizátoři spolu s místními studenty připravili pestrý kulturní
a společenský program. Účastníci navštívili Rudé náměstí, které je zařazeno ce vůbec nejsou na místě,“ soudí studo světového dědictví UNESCO, Kreml, dent Jan Fiala.
chrám Vasila Blaženého i Katedrálu Pozitivní hodnocení zúčastněných stuKrista Spasitele, památník Petra Veliké- dentů dokládají slova Jakuba Čurdy:
ho na řece Moskvě či Lomonosovovu „Moskva je nádherné město, Plechanouniverzitu.
vova univerzita je také krásná a obrov„Večerní program patřil ochutnávání ská, lidé pozitivní a přátelští. Téma je
místní kuchyně, návštěvám karaoke sice náročnější, ale nic není zadarmo
barů, které jsou zde obzvlášť oblíbené, a společnou silou se dá mnohdy dosáhprocházkám po městě nebo plavbě lodí nout na první pohled nemožných výpo zamrzlé řece. Shlédli jsme i utkání sledků. Také jsem si opět mohl zdokoKHL mezi CSKA a Magnitogorskem. Cel- nalit svou angličtinu, mateřštinou jsem
kově byla nálada velice přátelská, a to prakticky nemluvil. Tuto akci mohu dalhlavně díky ochotě místních studentů, ším studentům jen doporučit.“
kteří se nám věnovali každý den a byli
Alžběta Troupová
nám ve všem nápomocni. Obavy z odIveta Kmecová
tažitých Rusů v případě mladé genera-

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

