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ÚVODNÍ
SLOVO
REKTORA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo časopisu Návštěvník.
Ani tentokrát vás neochudíme o spoustu zajímavých
rozhovorů s našimi studenty, absolventy a akademickými pracovníky. Jedním z nich je i pan profesor
Jan Váchal, který stál u zrodu naší vysoké školy a ti,
kdo na naší škole působili, ho jistě dobře znají.
Jak vzpomíná na své profesní začátky i začátky VŠTE
se dozvíte v zajímavém a obsáhlém rozhovoru.
S koncem minulého akademického roku bylo
vyhlášeno školní kolo soutěže Presta Student.
Autoři tří nejlepších prací reprezentovali v krajském
kole. Ještě jednou gratulujeme a pevně věříme,
že se svými projekty mohou uspět i v těžké konkurenci.
Veselý písničkář Fabián Berka je jedním z našich
dalších absolventů, který nám poskytl velmi zajímavý
rozhovor. V něm se dozvíte například, proč se u nás
rozhodl studovat marketing a proč je podle něj
pro muzikanty důležitý.
V loňském roce u nás vzniklo Support centrum,
které se mezi studenty těší velké oblibě. Jedním
ze studentů, kteří slouží v pozici tutora je Aleš Císař.
V rozhovoru s ním se dozvíte, jak se k výuce
v Support centru dostal a jak vlastně celá výuka
probíhá.
Věřím, že se vám bude nové číslo časopisu Návštěvník
líbit a přeji vám příjemné čtení. ¬
S úctou
Vojtěch Stehel
rektor
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Aktuality
SÍLA 25 TUN?
Pro novou trhačku
VŠTE žádný problém!

Elektromechanickým zkušebním strojem
od společnosti Labortech nově disponuje
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích. Takzvaná trhačka
bude mít široké uplatnění, pracovat
s ní budou i studenti, kteří tak získají
bohaté zkušenosti z hlediska
mechanického zkoušení materiálů. ¬

AKCE
v areálu VŠTE
24. 2. 2022 proběhne
na VŠTE
Den otevřených dveří.
Rádi vás uvítáme na půdě
naší školy a provedeme
laboratořemi. ¬

STUDENTSKÝ
ŽIVOT
nenechte si ujít:

»
»  
»
»
»
»

Fotbalový tým VŠTE

hledá další hráče

Pokud hrajete rádi fotbal nebo máte
zkušenosti s pozicí rozhodčího, dejte nám
vědět, rádi vás přivítáme v týmu.
horak@mail.vstecb.cz ¬

Máme NOVÉ
studijní obory:

ERASMUS+
2 kliky
a jedeš
Studenti VŠTE mají možnost
celoročně vycestovat do zahraničí.
Stačí jen kliknout a jet J
www.vstecb.cz/2kliky ¬

Business Analytik (Bc.)
a Znalectví (Ing.)

Welcome to VŠTE párty
Hokejový souboj univerzit + afterparty

Halloween party VŠTE

	
Charitativní prodej
vánočního punče
VŠTE Christmas party
VŠTE ples 2022

1. září zahájila Základní škola
VŠTE svůj první rok a přivítala
první děti ve svých prostorách.
Dětem přejeme skvělé zážitky
a úspěšný první školní rok! ¬

#dyckyVŠTE

Mluví
za nás
/

Rozhovory se studenty
a absolventy
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V soutěži PRESTA Student
nás budou reprezentovat
tři studenti...
Držíme palce!

Školní kolo soutěže Presta Student má na VŠTE své vítěze.
Autory nejlepších studentských prací jsou Martin Pavlišta,
Ondřej Milota a Kristýna Řezáčková. Školu nyní budou reprezentovat
v krajském kole. Pojďme si vítězné projekty představit.
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1. místo: Ondřej Milota

2. místo: Martin Pavlišta

3. místo: Kristýna Řezáčová

Ondřej Milota se věnoval penzionu s celoročním provozem. Do soutěže se dle
vlastních slov přihlásil se smíšenými pocity,
chtěl si zkusit, jak se na jeho projekt bude
nahlížet. Nakonec skončil na prvním místě.
„Umístění v soutěži bylo, včetně finančního
ohodnocení, více než potěšující, příjemná
odměna za odvedenou práci,“ uvádí a dále
popisuje samotný projekt: „V počátku
zpracování návrhu penzionu s celoročním
provozem jsem počítal s mnohem menší
a decentnější budovou půdorysného tvaru L. Po zohlednění veškerých normových
a typologických požadavků jsem byl nucen
stavbu zvětšit a vytvořit stavbu půdorysného tvaru T. Penzion je dvoupodlažní
nepodsklepený objekt s neobytným podkrovím, zděný z vápenopískových tvárnic
SILKA, které jsou zárukou vysoké pevnosti
a dobré neprůzvučnosti. Z důvodu dodržení pravidel územního plánu má stavba
sedlovou střechu se sklonem 25 stupňů.
Součástí návrhu byl park s dětským hřištěm, umístěný za penzionem, sloužící jako
relaxační prostor a místo pro aktivitu dětí.“

Martin Pavlišta navrhl administrativní
budovu se zaměřením na projekční
kanceláře. Jedná se o třípodlažní objekt
obdélníkového tvaru s hlavní prosklenou
vstupní halou, střední administrativní částí
a garážemi s geodetickým skladem. „Návrh
společně s dispozicemi jednotlivých pater
byl přizpůsoben příslušnému zaměření
oboru ve stavebnictví. V 1. NP se nachází
zaměření na Geodézii, ve 2. NP na Pozemní
stavby a ve 3. NP na Dopravní stavby,“ říká
autor, který při návrhu dispozice vycházel ze zkušeností, které získal na praxi
v projekční kanceláři. Zároveň se snažil
navrhnout také něco nového. „Umístění
na druhém místě v soutěži mě mile překvapilo. Myslím si, že škola nás z hlediska
rozsahu a odbornosti projektů velmi
dobře připravila. Také bych chtěl pochválit
finanční ohodnocení,“ dodává se slovy,
že se jedná o velkou motivaci pro studenty, aby reprezentovali školu ve stavebních
soutěžích.

Projektem Kristýny Řezáčové je výstavba
základní umělecké školy v Neratovicích.
„Při navrhování základní umělecké školy
byla mou prioritou jednoduchost, bezbariérovost a propojení stavby se zelení.
Budova je dvoupodlažní do tvaru L. Jedná
se o zděný konstrukční systém z keramických tvárnic Porotherm. S ohledem na architektonické začlenění budovy do okolí
má stavba navrženou plochou vegetační
střechu. Součástí projektu je návrh parku,
který slouží k setkávání a relaxaci nejen
pro návštěvníky základní umělecké školy,
ale i pro ostatní občany,“ popisuje autorka
a dodává: „Umístění na třetím místě mě
potěšilo a finanční ohodnocení bylo velmi
příjemným bonusem“. ¬
Václav Votruba

520

HODIN,

NENÍ JEN ČÍSLO,
ALE ČAS, KTERÝ
VÁS DOSTANE
DO ŽIVOTA
520 = jedinečná praxe na VŠTE
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VŠTE mi umožnila
docházet na brigádu
do Metrostavu
pravidelně každý
týden

Během studií na VŠTE brigádně pracoval v Metrostavu,
kde si splnil i povinnou tříměsíční praxi. „Byl jsem skutečnou
součástí týmu, který mě bez problémů přijal mezi sebe“
říká pětadvacetiletý Tomáš Novák, který v Metrostavu
prožil tři a půl roku.

Jak jste se dostal do Metrostavu?
Společnost jsem znal od mládí, protože v ní dlouhá léta
pracoval děda. Když jsem byl ve druhém ročníku na VŠTE
(studijní program Stavitelství), řekl mi kamarád, který pracoval pro Metrostav v Praze, že má firma zájem o studenty.
Kontaktoval jsem tedy divizi v Českých Budějovicích,
přičemž jsem byl pozván na pohovor, kde mi potvrdili,
že jsou spolupráci se studenty otevření. Získal jsem
placenou brigádu se všemi zaměstnaneckými výhodami
– dovolenou, benefity a tak dále.

Tomáš
Novák

Dalo se to skloubit se studiem?
Zvládnout se to dalo, i když to bylo
samozřejmě časově náročnější. VŠTE
počítá s tím, že si studenti při studiích
přivydělávají, nabízí možnost si složit
rozvrh dle vlastních potřeb. Nastavil jsem
si ho tak, že jsem do práce mohl docházet
dva dny v týdnu. Ostatně už na pohovoru
mi bylo řečeno, že pokud bych nedocházel pravidelně, nemělo by to žádný přínos
jak pro mě, tak pro firmu.
Jaký je váš názor na tříměsíční praxi,
která je na VŠTE povinná?
Je to dobrá věc, student, který nemá
během studia žádnou jinou příležitost,
jak se dostat na stavbu a nemá například
brigádu v tomto oboru, může nahlédnout do provozu firmy, vyrazit do terénu,
na stavbu, prostě si udělat obrázek, jak to
ve stavebnictví funguje. Vidí v praxi to,
co se naučil ve škole.
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Martin Stašek:
Nejsou ale tři měsíce ve stavebnictví
málo?
Určitě je lepší, když spolupráce pokračuje i po vykonání povinné praxe nebo
před tím, a to hlavně z důvodu, že práce
na jedné stavbě trvá třeba i několik let.
Já začínal na projektu rekonstrukce
pavilonu v českobudějovické nemocnici, poté jsem nastoupil na stavbu administrativního centra Piano, kde jsem
byl po celou dobu výstavby, stejně jako
u výstavby atletického koridoru v ČB.
I když jsem během semestrů docházel
jen dva dny v týdnu, v období prázdnin
pak každý den, viděl jsem, jak vše funguje, zažil jsem celý průběh realizace.
O to bych přišel, kdybych ve firmě prožil
pouze praxi. Celkově studentům spolupráci s Metrostavem doporučuji. Díky
velkým projektům můžou získat cenné
zkušenosti.

Člověk by čekal, že v Metrostavu
zůstanete i po ukončení studií,
ale vy jste se vydal jiným směrem…
Po ukončení studií v roce 2020 jsem
od Metrostavu dostal nabídku na plný
pracovní úvazek, ale chtěl jsem zkusit
zase něco jiného. Poznat stavařinu
z pohledu projektanta a věnovat se
vlastnímu podnikání. Nicméně si
myslím, že pro moji další práci je praxe
v realizaci přínosem a můžu využít věci,
které jsem se na stavbě naučil, nebo
ze kterých jsem se naopak ponaučil.
Stal jste se součástí týmu, ve kterém
je bezesporu důležité, když se jeden
může spolehnout na druhého.
Jak vás jako brigádníka brali ostatní?
Ostatní mě brali, byl jsem součást týmu.
V Metrostavu na jihu Čech pracují mladí
lidé, na stavbách jsem měl kolegy, kterým bylo často méně než 35 let. I díky
tomu jsme k sobě měli blízko.
Odkud pocházíte?
Ze středních Čech, od přehrady Orlík.
Chodil jsem na stavební průmyslovku
v Příbrami. Poté jsem přišel za studii
do Českých Budějovic. Líbilo se mi,
že je VŠTE zaměřená na praxi, to byl
hlavní důvod, proč jsem se pro ni
rozhodl. Škola splnila má očekávání.
V Českých Budějovicích jsem nakonec
zůstal. ¬


Václav Votruba

OBLASTNÍ ŘEDITEL
JIHOČESKÉ DIVIZE METROSTAVU

Studenti mají v Metrostavu
dveře otevřené. Jsou pro
nás přínosem
Oblastní ředitel jihočeské divize
Metrostavu Martin Stašek si spolupráci
se studenty VŠTE pochvaluje. Zdůrazňuje, že společnost ráda pracuje s mladými, perspektivními lidmi, proto jsou
zájemci o brigádu či praxi vítáni.
Jakou máte zkušenost se studenty VŠTE?
Jen tu nejlepší. Studenti, kteří u nás pracovali
na částečný úvazek, pro nás byli přínosem
a obohacením. A i když třeba po studiích
skončili jinde, máme s nimi stále skvělé
vztahy, potkáváme se.
Takže uvítáte další stážisty či praktikanty?
Ano, jsme otevření šikovným, mladým lidem.
Nabízíme jim brigády, takže si při studiích
i něco vydělají. Myslím, že jsme nejlepší možná volba. (úsměv) Zájemci se mohou ozvat
přímo nám, nebo přes Kariérní centrum VŠTE.
Někdo může mít obavy, že jste příliš velká
společnost…
K něčemu takovému ale nemá důvod. Jsme
jihočeská regionální firma s velkou matkou
za zády. Nejsme moloch. Když k nám student
přijde, tak mu projektový vedoucí určí směr
a přidělí mu člověka, který mu bude oporou.
A aby student nepřišel do neznámého, umožňujeme zájemcům o stáž exkurze do firmy.
Stejně tak je můžeme provést po stavbách.
Není se čeho bát.
Zapojujete je rovnou do větších projektů?
Jakmile student pochopí systém, jak
fungujeme, zapojujeme ho do projektů.
V žádném případě není upozaděný, netráví
čas u kopírky, je součástí týmu a získává
odpovědnost. Studenti pro nás nejsou přítěží.
Naopak. Chceme v nich rozpoznat ty šikovné
a udržet si je.
Vzhledem k tomu, že se jedná o týmovou
práci, je určitě důležitá i lidská stránka.
Kladete na ni důraz?
Lidská stránka je pro mě zásadní. Odborné
záležitosti se dají naučit, někdo však může
být odborník, který ale svým přístupem
znechutí práci ostatním. To by bylo smutné.
My se snažíme táhnout za stejný konec
provazu. Práce u nás je založená na týmovosti, jdeme za stejným cílem. Zároveň je
u nás citelná progrese týmu, máme tah
na branku. ¬

#nejsemjencislo



Václav Votruba
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Chilli
Production:
Studentky u nás
měly na starost
například
komunikaci
s influencery
Osm hodin denně, pět dní v týdnu…
V českobudějovické marketingové agentuře Chilli Production neměly studentky
VŠTE o práci nouzi.Vedení společnosti
je zapojilo do každodenní rutiny, nechalo je nahlédnout do zákulisí zajímavých
projektů a dalo jim na starost důležité
úkoly. Praxe tak byla zajímavou zkušeností
i zážitkem.Více v rozhovoru s jednatelem
Chilli Production Ottou Kovaříkem.

Jakým způsobem jste navázali se studentkami VŠTE
spolupráci?
Ozvaly se nám nezávisle na sobě s dotazem, zda by
u nás bylo možné vykonat školní praxi. Pozvali jsme si je
na pohovor, protože jsme samozřejmě nevěděli, co od nich
můžeme čekat. Pro nás to byla také nová zkušenost. Obě
byly z možnosti, že by u nás mohly pracovat, nadšené, tak
jsme se domluvili. J
A jak jejich praxe probíhala?
Měly standardní osmihodinovou pracovní dobu. Musím
říct, že byly poctivé a docházku dodržovaly. Zapojovali jsme
je postupně, chtěli jsme, aby pochopily, proč to a to dělají,
jakým způsobem to dělají a tak dále. Zprvu zařizovaly
administrativní záležitosti, aby uměly vyřídit základní věci,
pak jsme jim například dávali za úkol vybírat influencery
pro spolupráci, připravovat podklady pro focení a tak dále.
Brali jsme je také na firemní porady, aby měly přehled
o tom, co se u nás aktuálně děje. Celkově si myslím, že měly
možnost vidět, jak je práce u nás složitá a pestrá. Že není jen
o příspěvcích na sociální sítě, jak si někdo může myslet.
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A jak se na praxi líbilo samotným
studentkám? Položili jsme jim
několik otázek…

Proč jste se rozhodly pro praxi
v Chilli Production?

S influencery i přímo komunikovaly?
Ano. Měly vytvořený e-mail přímo pro komunikaci s influencery, ze kterého nebylo
poznat, že se jedná o stážistky. Byly na ně
milé, myslím, že jejich vzájemná komunikace byla v pohodě.
Byly studentky přínosem?
Určitě ano. Především pro back office.
Samozřejmě jsme je nemohli pouštět
do velkých projektů, na to jsou tři měsíce
krátká doba. Ale i tak viděly a zažily
mnoho zajímavých věcí, snažili jsme se je
zapojovat, učili je odbornější záležitosti.
Vzali jsme je mimo jiné na velké focení,
aby věděly, co všechno to obnáší, a to
i například z hlediska komunikace s herci
na place. Běžně se člověk k něčemu podobnému nedostane… Faktem je, že pro
nás to ze začátku bylo malinko náročné,
protože je u nás velký fofr, věci musí
odsýpat. Ale holky byly šikovné, myslím,
že jsme na ně měli štěstí. I když někdy byly
pěkně ukecané. J
Jaké bylo loučení?
Přinesly nám věnečky, takže bylo všechno
v pořádku. J
Jste tedy po této zkušenosti otevřeni
dalším praktikantům?
Už jsme se o tom s VŠTE bavili. Ano, pokud
by někdo měl zájem, jsme s tím v pohodě.
Ideální by pro nás ale bylo, kdyby tady byl
v jednu chvíli pouze jeden praktikant.
Umíte si představit, že by praxe
u některých studentů přerostla v další
spolupráci?
S takovou vizí jsme se pro spolupráci
na praxích rozhodli. Máme ale natolik
specifickou práci, že ty tři měsíce jsou
pořád docela krátké na to, abychom
poznali, jestli by to fungovalo. Ideální by
byl půlrok. Jenom ještě dodám, že celkově
u nás dáváme především na osobní dojem,
CV u nás tolik nerozhoduje. U zájemců se
zajímáme o to, co dělají ve volném čase,
jaké mají koníčky a tak dále. Je pro nás důležité, aby člověk měl všeobecný přehled,
protože zasahujeme do různých oborů. ¬

Simona Hanzlíková: Firma mě zaujala svým projevem a vystupováním
na sociálních sítích. Zajímalo mě, jak to
v takové reklamní agentuře chodí.
Rozhodla jsem se proto Chilli Production oslovit a jsem moc ráda, že mé
žádosti vyhověli.
Daniela Janurová: Chilli Production
se mi jevili jako špičková firma v oblasti
marketingu, která minimálně v Českých
Budějovicích nemá konkurenci. Líbilo
se mi portfolio klientů, se kterými Chilli
spolupracuje. Tým tam tvoří několik
profesionálů, kteří zaručeně vědí, co
dělají. A já jsem ráda, že jsem se na tři
měsíce mohla stát součástí tohoto
týmu.
Takže vás lidé v agentuře přijali?
Cítily jste se jako součást týmu?
Daniela Janurová: V Chilli jsou všichni
profesionálové, ale je to také skvělá
parta lidí, do které jsme obě zapadly.
Simona Hanzlíková: Myslím, že nás
ostatní přijali. Jsem moc ráda, že jsem
praxi mohla vykonávat společně
s kamarádkou ze stejného oboru studia
a mohly jsme tak aspoň trochu pomoci.
Měly jste představu, co vás zhruba
čeká, nebo vás práce v marketingové
agentuře překvapila?
Daniela Janurová: Představu jsem
určitě nějakou měla. Překvapilo mě,
že primární část veškeré práce je
o vymýšlení a vytváření kreativního
obsahu pro klienty.
Simona Hanzlíková: Také jsem
nějakou představu měla, ale realita mě
překvapila. Samozřejmě v dobrém slova
smyslu. Zjistila jsem, že se toho v takové
marketingové agentuře děje opravdu
hodně.

V rámci praxe jste komunikovaly
s influencery. Jaká s nimi byla spolupráce?
Daniela Janurová: Spolupráce probíhala dobře. Bylo zajímavé vidět, jak se
s počtem sledujících zvedají peněžní
požadavky influencerů.
Také jste se dostaly k většímu
focení… Co vám dala tato zkušenost?
Daniela Janurová: Za tuhle zkušenost
jsem moc ráda. Dala mi hlavně komplexní pohled na celý proces shootingu.
Není to jen o tom posadit modelku
s produktem a fotit. Je důležité dobré
svícení, ale také zaměření se na detaily,
které můžou výslednou fotografii lehce
pokazit.
Simona Hanzlíková: Ukázalo se, jaká je
za vším ohromná práce, která na finálním výsledku nemusí být z pohledu
diváka vidět. Je důležité mít vše naplánované a být kreativní. Bylo úžasné
všechno pozorovat a být toho aspoň
trochu součástí.
Víte už, jaká bude vaše další cesta
po dokončení školy?
Daniela Janurová: V téhle době je
těžké něco plánovat. Ale ráda bych se
podívala na delší čas někam do zahraničí.
Simona Hanzlíková: Popravdě nevím,
uvidím, co přinese budoucnost.
Podle jakého klíče jste si vybraly
studium na VŠTE?
Daniela Janurová: Studium v Českých
Budějovicích mě lákalo a VŠTE nabízela
senzační obor se specializací na marketing.
Simona Hanzlíková: Chtěla jsem
studovat v Jihočeském kraji, přičemž
mi kamarádka ze školy poradila právě
VŠTE. A tak jsem podala přihlášku.

Ahoj, jmenuji se Daniela Janurová
a bydlím v Jindřichově Hradci. Baví
mě marketing, čtení detektivek a mým
největším koníčkem je focení přírody.
Fotografie přidávám na svůj instagram
@dadddulka.

Ahoj, jmenuji se Simona Hanzlíková
a zajímám se o oblast marketingové
komunikace, především té na sociálních
sítích. Řekla bych o sobě, že jsem
komunikativní a přátelská.
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Fabian
Berka

Marketing
je pro muzikanty
důležitý
Veselý písničkář, který se snaží okouzlit svými písněmi
a looper pedálem. Tak sám o sobě mluví Jihočech
Fabian Berka, který začínal u klavíru, ale životní láskou
se mu nakonec stala kytara.

Na úvod bych se rád zastavil u vašich studií na VŠTE,
protože svým způsobem souvisí i s muzikou. Proč
jste se rozhodl věnovat marketingu?
Marketing se hodí ke každé profesi. Je to fajn obor. Dával
mi největší smysl… a máte pravdu, souvisí i s muzikou.
Chtěl jsem kreativně přemýšlet, jak sám sebe jako muzikanta prodat. Věděl jsem, že se budu muset umět prezentovat. I z toho důvodu mě marketing zajímal. Dnes
se jím i přímo živím, dělám marketingového specialistu
na sociální sítě.

Takže jste měl o svém směru jasno
už na střední škole?
To ne, vysoká vlastně nebyla vyloženě
v plánu. Člověk na střední škole neví,
co chce dělat. Má pocit, že neumí nic. J
(smích) Kamarád tehdy řešil, na jakou
školu půjde, zmínil VŠTE, tak jsem se podíval na webovky a rozhodl se, že to také
zkusím. Navíc mě zaujala možnost vyrazit
do zahraničí v rámci projektu Eramus. Díky
tomu jsem se podíval na několik měsíců
do Portugalska. Ještě dodám, že jsem studoval Ekonomiku podniku se specializací
na marketing. Končil jsem v roce 2017.
A jaké jsou vaše vzpomínky?
Jen nejlepší. VŠTE je má alma mater.
Můj první kontakt se školou byl na Seznamováku. To byla super akce, na jejíž
organizaci jsem se v dalších letech podílel.
Byl jsem z vysoké školy a Českých Budějovic nadšený. Líbilo se mi tady. Vysokoškolský život pro mě představoval velký rozdíl
oproti tomu, kde jsem vyrůstal.
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Pocházíte z Jindřichova Hradce.
Vracíte se tam rád?
Vím, kde jsou mé kořeny, s radostí
v Jindřichově Hradci vzpomínám při
procházkách městem a podobně.
Z hlediska kultury a estetiky je to
nádherné město. Vracím se tam rád
za rodiči.
Zmínil jste, že vás marketing zajímal i kvůli vlastní prezentaci jakožto písničkáře. Podceňují muzikanti
oblast marketingu?
Nevím, jestli podceňují, spíš jej neumí
správně uchopit.
Marketing je pro muzikanty stejně
důležitý jako hudba samotná. Kdo
na to přišel, platí si třeba i člověka,
který se o marketing stará. Je potřeba
lidi neustále masírovat…
Někdo si myslí, že stačí vymyslet
dobrou písničku a úspěch se rázem
dostaví…
Také jsem byl takto naivní. 
Věřil jsem, že písnička, kterou jsem
nahrál na Youtube, mě vystřelí do nebes. Není to tak. Nic není zadarmo.
Všechno je za peníze. Malé i velké.
Čím více peněz člověk investuje, tím
víc se o něm ví, s čímž souvisí i poptávka pořadatelů. Je to koloběh.
Sledují pořadatelé sledovanost
na sociálních sítích?
Myslím si, že ano. Čím víc fanoušků
na sociálních sítích máte, tím větší
je šance, že si vás pořadatel všimne.
On má díky fanouškovské základně
určitou jistotu, že nějaké lidi přitáhnete. Osobně bych se na čísla v roli

pořadatele díval. Velkou roli ale hraje
i doporučení. Hrál jsem třeba koncert,
na kterém bylo 10 lidí. Mezi nimi byl
ale pořadatel akce, na kterou přišlo
1000 lidí. I když člověk vystupuje pro
pět lidí, musí hrát na 100 procent.
Řekl bych, že rád zpíváte
o lásce. Platí to pořád?
Vždycky jsem psal o láskách. Bylo to
intenzivní a šlo mi to na ruku. Teď už
ale píšu jiné věci, téma zraje s věkem.
Mění se to. Baví mě být variabilní.
Mají písničkáři šanci být
komerčně úspěšní?
Určitě ano. Například Pokáč nebo
Jarek Nohavica jsou velmi úspěšní
písničkáři. Mám teorii… Když napíšu
skutečně dobrý song, stačí mi kytara,
abych ho dokázal prodat lidem.
S kapelou by se jeho hodnota měla
jenom zvýšit.
Dá se skloubit hudba s prací?
Spojuje se mi to hůř. Dva roky jsem
ještě studoval dálkově v Praze, a to
jsem na hudbu neměl čas. Byl jsem
z toho frustrovaný. Dostudoval jsem
a zase to šlo. V marketingu a hudbě
by měla být koexistence. Nikdy bych
nechtěl být jen muzikant nebo marketér. Ideální je oba světy spojit.
Co chystáte v blízkých
měsících?
Dělám na CD, které bych rád vydal
koncem roku. Je to běh na dlouhou
trať. Potřeboval jsem dát dohromady
všechny věci, které mám, abych měl
čistý stůl. Myslím si, že když někdo

přijde na koncertě a CD si koupí, je to
děsně fajn, vyjádří tak muzikantovi
podporu. Je to něco hmatatelného.
Vystupujete s looperem.
Můžete čtenářům představit,
o co se jedná?
Je to velký pedál, do kterého přímo
na koncertě nahrávám živé samply
a stopy kytary. Když hraju, lidé tak
vidí, jak písnička vzniká od základu.
Je to skutečně zajímavá technologie,
se kterou zkouším různé věci. Dneska je těžké se odlišit od ostatních
písničkářů, myslím, že looper mi
v tom určitě pomáhá.
Zajímá vás také busking?
Minulý rok jsem šel pěšky ze Železné
Rudy do Znojma. Pojal jsem to tak,
že jsem vystupoval na ulicích měst,
které jsem měl na trase. Lidé mě tak
mohli vidět v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Třeboni, Jindřichově Hradci či Slavonicích. Busking… to
je úplně jiná nahota než běžné hraní.
 Někdo na hraní na ulici může
nahlížet jako na žebrotu, což se mi
paradoxně stalo doma v Jindřichově
Hradci. Šla tam známá, která raději
dělala, že mě nezná. To mi nebylo
příjemné, ale i s tím je potřeba umět
pracovat.
Možná u nás busking stále není tak
zažitý jako na některých místech
v zahraničí…
Opravdu záleží na místě. V Jindřichově Hradci pravděpodobně
na busking zvyklí nejsou, pravým
opakem pak je třeba Český Krumlov,
kde to bylo nádherné. Nejvíc mě pak
překvapila Třeboň, která byla vážně
super.
Hraní v zahraničí vás neláká?
Pevně doufám, že když své muzice
budu pořád dávat stejné množství
energie, třeba se to jednou zlomí,
a i do zahraničí se jako muzikant
podívám.
Texty máte v češtině. V angličtině
je psát nechcete?
Angličtina mi nehrozí. Domluvím
se s ní, dokážu v ní obstojně zpívat,
zakládám si ale na textech, které jsou
pro mě velmi důležité. Češtinou se
dokážu daleko lépe vyjádřit. ¬
Václav Votruba
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Prof. Ing. Jan Váchal, CSc.:

Neztrácejte motivaci
a dávejte si laťku cílů výš,
než můžete překonat
Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. je
významnou osobností VŠTE.
Stál u jejího zrodu a dodnes zde
aktivně působí. Radost mu dělá její
progresivní růst a také
pozitivní zpětná vazba od studentů.

Na VŠTE působíte již celých patnáct let.
Jak vzpomínáte na začátky?
Osobně za začátek považuji okamžik, kdy jsme v roce 2006
poslouchali zasedání poslanecké sněmovny, která odsouhlasila vznik naší vysoké školy. Naplnil se tak jeden z našich
velkých cílů zřídit v Českých Budějovicích další veřejnou
vysokou školu, která by zabezpečovala i technické studijní
programy. Vzpomínám na samotné začátky rozjezdu výuky
na této škole, kdy sedmičlenný tým akademiků zahájil
výuku s necelými padesáti studenty v jednom bakalářském
ekonomicky zaměřeném studijním programu.
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Škola při svém vzniku dostala do vínku
profesní zaměření, které ji mělo odlišovat od ostatních vysokých škol, proto
byl a stále je kladen důraz na spolupráci
s podniky především z Jihočeského kraje.
Podporován byl zpočátku smluvní výzkum, v současné době je realizována řada
výzkumných projektů v rámci aplikačního
výzkumu TA ČR v objemu stovek mil. Kč.
S určitou hrdostí lze konstatovat, že naše
škola se svojí intenzitou rozvoje řadila
k nejprogresivněji se rozvíjejícím vysokoškolským institucím v České republice.
Lze to dokumentovat počtem akreditovaných studijních programů jak ekonomického, tak technického zaměření v
bakalářském i navazujícím magisterském
stupni studia, ale i v oblasti tvůrčí činnosti
a celospolečenských aktivitách. Při setkávání s absolventy naší školy se často
člověk setkává s pozitivními názory z hlediska rozvoje jejich alma mater ve všech
oblastech její činnosti.
A baví vás sledovat postupný vývoj
a růst školy?
Vždy mě bavilo budovat něco nového,
považuji tedy za své osobní štěstí, že jsem
mohl být přímo u vzniku i rozvoje naší
školy. Byly to hmatatelné výsledky. Půlroční, roční… Neustále jsme přinášeli něco
nového. To mě osobně naplňuje. Když
jdou změny dopředu, je to pro mě velmi
potěšující, a proto s pocitem uspokojení
sleduji, že se i v tomto progresivním vývoji
pokračuje i v současnosti.
Školství má ve vaší rodině tradici. Kdy
jste si i vy uvědomil, že byste rád učil?
Pocházím z učitelského rodu. Moje prababička i matka byly aktivními učitelkami
do vysokého věku – 84 let.  Přál bych si,
abych i já mohl být v tak vysokém věku
aktivní. Vždy jsem za své poslání považoval pomáhat lidem, takže jsem nejprve
uvažoval, že se stanu dětským lékařem,
nakonec mě však osud vrátil k rodové
tradici – kantořině. Myslím si, že tyto dvě
profese mají mnoho společného, neboť
se nejedná o zaměstnání, ale poslání se
zaměření na kultivaci lidské duše. Nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí
tohoto poslání je touha sdělovat, učit
a předávat své poznatky mladším generacím, což však na druhé straně vyžaduje
zodpovědnou přípravu na výuku, mnohdy
náročnější než u samotných studentů.

Co vás na práci se studenty baví nejvíce?
Měl jsem v životě dva velmi moudré
učitele – prof. Hrona a prof. Taubera. Získal
jsem od nich ohromná moudra, která
jsem pak sám rozdával. Druhý zmíněný
měl skutečně velké životní zkušenosti.
Dělal jsem u něj pomvěda (pomocnou
vědeckou sílu), naučil mě, jak učitelskou
profesi vykonávat a naplňovat. Vždy mi
kladl na srdce, že kdybych učení nevnímal
jakožto poslání, nemohl bych u studentů
vzbudit zájem o získání nových poznatků
a vyvolat u nich potřebu své znalosti si
průběžně doplňovat, což je v dnešní době
vysoce potřebné a nezbytné pro profesní
a osobní růst člověka.
Absolvoval jste mnoho akademických
stáží, podíval jste se do řady zemí. Která
ve vás zanechala nejhlubší vzpomínky,
zážitky, dojem?
Do zahraničí jsem se podíval až v poslední
třetině svého života. Vždy studentům
říkám, ať dnešní možnosti využijí. Říkám
jim: „Poznejte svět.“ Při mých výjezdech
na zahraniční vysoké školy a výzkumné
instituce jsem se vždy snažil získat co nejvíce nových poznatků a zkušenosti, které
bych poté mohl využít a aplikovat v podmínkách naší školy. Vzpomínám na svou
první návštěvu Irska, kde jsme měli
možnost poprvé poznat způsob tutoriální
výuky a individuální přístup ke studentům.
Tyto i další poznatky z mých zahraničních
cest jsem se pak snažil uplatnit při vlastní
výuce i jsem se o tyto poznatky podělil se
svými kolegy.
Takže doporučujete studentům stáže
v zahraničí?
Jednoznačně doporučuji, neboť je to přínos pro studenty, jak v rovině osobní, tak
celospolečenské a platí zde jasné pravidlo,
které hovoří, že jen hloupý se nepoučí
od chytrého a zkušeného. Někdy mě proto
mrzí, že studenti naší školy málo využívají
bohaté nabídky zahraničních studentských stáží.
Máte zkušenosti i z řízení firmy.
Uplatňujete je při výuce?
Vždy jsem se snažil praktické poznatky
získané v podnikové praxi, kde jsem měl
možnost delší dobu působit, propojovat

#dyckyVŠTE

s teoretickými poznatky. Z vlastní
zkušenosti mohu konstatovat, že
studenti daleko více a efektivněji
přijímají výuku od akademického
pracovníka v případě, že nezbytná teorie je skloubena s reálným
podnikovým životem. Toto se
snažím svým mladým kolegům
vštěpovat a současně jim vytvářet
příznivé podmínky, aby mohli být
oni sami bezprostředně přítomni
v podnikové praxi. S potěšením
mohu konstatovat, že se nám
podařilo navázat a nadále udržovat kontakty s řadou podniků
v jihočeském regionu, kteří nás
vnímají jako partnera, který jim
chce v důsledku svého působení
být nápomocen ke zvýšení jejich
efektivity a konkurenceschopnosti. Tato spolupráce má však
i druhou stránku obohacují nás,
akademické pracovníky, neboť
máme možnost získat reálné
názory praxe, náměty a připomínky, které můžeme operativně
přenášet do naší pedagogické
práce.
Je mi jasné, že odpověď nebude snadná, přesto… Na co jste
ve své kariéře nejpyšnější?
Spokojený jsem s tím, jak rychle
se VŠTE od svého začátku rozvíjela. Člověk si musí dávat větší
cíle, než které přeskočí v daném
okamžiku. Zní to banálně, ale je
to velká myšlenka, která mi byla
darována v mládí mými staršími
kolegy. Člověka potěší, když mě
zastaví absolventi a vzpomínají
na mé přednášky a vysloví uznání
v tom, že dostali dobrý základ
pro vstup do profesního života.
Čemu se rád věnujete, když
přijdete po práci domů?
Stále žiji prací.  … Ale ano,
mám i své koníčky. Dlouhá léta
jsem dělal trenéra házené, rád
chodím na dlouhé procházky,
houbařím a miluji rybaření.
Příroda mi vždy dodávala potřebnou energii a sílu do dalších
aktivit. ¬
Václav Votruba
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VŠTE NOVĚ NABÍZÍ
EYE TRACKING.
SLUŽBA JE DOSTUPNÁ
NAPŘÍKLAD I MALÝM
E-SHOPŮM
Přemýšlíte, jak ze svého webu
dostat maximum? Co vylepšit,
zviditelnit, lépe umístit?
VŠTE nově nabízí firmám
a dalším zájemcům
eye tracking, zajímavou
metodu, kterou nám
v rozhovoru přiblíží tajemník
Ústavu podnikové strategie
Ing. Michal Ruschak, MBA.

Co eye tracking nabízí?
Dám příklad… Na web VŠTE přijde případný zájemce o studium. Nás zajímá, zda je
struktura webu správně uchopená. Zda
jsou stránky poskládané tak, aby dotyčnému neunikla důležitá sdělení. Díky eye
trackingu víme, kam lidé nejvíce koukají,
jak dlouho, jaká místa webovek jsou
vytížená, co upoutá a naopak. Zjistíme tak
například, zda je dobře umístěné tlačítko
pro zaslání přihlášky, zda je v místech,
která jsou intenzivně sledována. Pokud
tomu tak není, víme, že je třeba tlačítko
posunout. Jinými slovy – díky eye trackingu dokážeme analyzovat dosah obsahu
na webových stránkách.

MICHAL
RUSCHAK

Má služba využití i v jiné oblasti?
Hodnotit se dají také plakáty, billboardy
a další nástroje marketingové komunikace.
Teoreticky by bylo možné sledovat třeba
i umístění navigačních panelů ve městech.
Zda jsou správně nainstalovány naváděče
na parkování, informační centra a tak dále.
Toto je ale zatím vize, byť jsem přesvědčený, že to bude fungovat. Myslím si,
že potenciál eye trackingu je velký.
Jakou technologii pro eye tracking
využíváte?
Existuje více nástrojů. My používáme
technologii založenou na brýlích s eye
trackingovými kramerami. Brýle si respondenti nasadí a prohlíží si například právě
weby.Výstupem je takzvaná heat mapa,
kdy přesně vidíme zobrazení exponovaných míst na obrazovce. Například tmavě
červená značí, že se na určité místo lidé
soustředí nejvíce.
Takže výsledky od jednotlivých
respondentů spojíte do jedné mapy…
Přesně tak. Překryjeme výstupy od všech
respondentů do sebe, takže jsme schopni
každému klientovi říct, jaká jsou nejexponovanější místa na jeho webových
stránkách. Musím ale dodat, že by každý
zákazník měl vědět, co konkrétně čeká.
Co potřebuje. Někoho může zajímat jen
určitý produkt, nebo slevová akce, dalšího
komplexní web a jeho struktura.
Podílí se na eye trackingu také studenti?
Službu zaštiťuje Ústav podnikové strategie. Studenti se na této metodě podílí
od samého počátku, především ti, co se
zajímají o marketing, webové stránky či
obecně komunikaci. Téměř od začátku
spolupracuji s naší studentkou navazujícího magisterského studia Karolínou Brodskou, díky které se nám daří technologii
více využívat. Společně se snažíme zapojit
další studenty a studentky, kteří jsou a bu-

dou platnými členy týmu. Pokud se chce
podílet někdo další, určitě se nám může
ozvat, budeme rádi. Máme i zájemce z řad
studentů, kteří by s touto technologií chtěli dělat svou bakalářskou práci, což není
problém a velmi to vítáme. Není to problém. Celkově chceme nadále rozšiřovat
možnosti eye trackingu na VŠTE, aby s ním
mohlo pracovat co nejvíce studentů. Umět
pracovat s těmito technologiemi a použít
je v praxi může přinést studentům velkou
konkurenční výhodu v jejich budoucím
uplatnění. Jedná se o zařízení a související
software, tudíž nemusí být jednoduché
začít s eye trackingem pracovat. Větší
marketingové agentury a další firmy tuto
technologii samozřejmě již delší dobu
používají, takže když pak přijde student,
který už má s touto technologií zkušenost,
určitě to pro něj bude plusem.
Studenti tvoří i respondenty?
Někteří ano. Respondenty je ale třeba
nadefinovat podle jednotlivých zákazníků,
respektive podle jejich cílové skupiny.
Je služba cenově dostupná třeba
i pro živnostníky, kteří provozují malý
e-shop?
Děláme to s pomocí studentů, kteří
o to mají zájem, takže se jedná o cenově dostupnou službu. Rádi bychom
se orientovali právě na menší podniky
a živnostníky. Samozřejmě záleží na počtu
respondentů, na tom, jak je objednávka
rozsáhlá.
O jak flexibilní službu se jedná?
Opět záleží na rozsahu. Analýza celého
webu nám může trvat měsíc, měsíc a půl.
Úplně něco jiného pak je, když zákazník
řeší třeba jen umístění loga, akčních
nabídek, nebo kontaktního formuláře
na svém webu. Na závěr ještě dodám,
že se zájemci o službu mohou ozvat přímo
mně na mail ruschak@mail.vstecb.cz ¬
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Zdeněk
Petera

Itálii zbožňuji,
má bohatou
kulturu
a úžasnou
historii, ale žít
bych tu
nezůstal

— 19

Kde přesně v Itálii jste? A proč jste si
vybral právě toto místo?
Erasmus stáž absolvuji v Římě, Itálie.
Už od útlého věku jsem s rodinou jezdil
do severní Itálie na dovolenou, a tak nějak
mi přirostla k srdci – skoro jako bych tady
vyrůstal. Jedinou vadou na kráse bylo, že
nemluvím italsky. Proto jsem chtěl zemi
poznat více do hloubky a naučit se jazyk.
Co v Itálii děláte?
Pracuji pro pobočku ESN přímo v Itálii
a náplní mé práce je: zajištění hladkého
chodu kanceláře ESN, tvorba excelových
tabulek, mailová komunikace s lokálními
sekcemi apod. V červenci a srpnu jsme
pracovali na projektu COMPASS – projekt,
který má za úkol zlepšit studentům odjezd
a pobyt na Erasmu. Také pomáhám s grafikou a vizuální prezentací.
Je to vaše první zkušenost s Erasmem?
Jak jste se o tomto programu dozvěděl?
Ano, první zkušenost. O tom, že Erasmus
existuje jsem věděl už na gymnáziu, a to
díky studentům z vyšších ročníků, kteří
nám o programu vyprávěli. Nicméně, v tu
dobu jsem tomu nevěnoval pozornost. Až
potom, co celý svět v roce 2020 uzavřela
Covidová pandemie, jsem začal přemýšlet, co v životě podniknout. Přihlásil jsem
se na program Work and Travel do USA,
ale kvůli pandemii byl program zrušen.
Nechtěl jsem sedět doma, a proto jsem
na kontaktoval koordinátorku naší školy
a narychlo jsme vymysleli možnost odcestovat na stáž, právě do Říma.

Chceš taky vyjet
do zahraničí na
studium nebo stáž?
Klikni sem.

Jak se vám v Itálii líbí? Dovedete si
představit, že byste zde zůstal?
Itálie je naprosto krásná země s úžasnou
historií a bohatou kulturou. Zbožňuji to
zde! Nicméně, i tak musím odpovědět,
že ne. Na můj vkus je tu až příliš, řekněme
„pohodová nálada“. Samozřejmě to neplatí
všude, ale i tak preferuji vyšší pracovní nasazení – ČR, Německo apod. Ideální na pár
týdnů dovolené, ale ne na celoživotní bytí.
Lákají vás i jiné země? Která například?
Určitě. V příštím roce se chci dostat
do Německa nebo Rakouska. Hlavně kvůli
zlepšení němčiny a získání nových přátel,
případně pracovních nabídek.
Jak obecně hodnotíte Erasmus+?
Super, super, super! Co víc k tomu říct.
Erasmus doporučuji opravdu každému
studentovi. To, jakou mírou to váš život
obohatí je neuvěřitelné. Kolik strachu
překonáte, kolikrát se musíte spolehnout
jen sám na sebe. Ale vrátíte se domu jako
lepší člověk s daleko větším rozhledem,
hrozně vyrostete.
Jste novým prezidentem ESN VŠTE
Budweis, co vlastně ESN je?
Studentský spolek ESN VŠTE Budweis vznikl pod jménem „Buddy VŠTE“ v roce 2012
z důvodu narůstajícího počtu zahraničních studentů, kteří přijížděli do Českých
Budějovic prožít svůj zahraniční studijní
pobyt. V roce 2014 se spolek stal oficiálně
součástí největší evropské studentské
neziskové organizace Erasmus Student
Network a byl přejmenován na současné
„ESN VŠTE Budweis.“
Jste nyní prezidentem ESN, jak jste se
o ESN dozvěděl?
Vlastně docela náhodou. Na online výuce
jsem potkal studentku, která měla na profilu zmínku o ESNku. Zaujalo mě to, zeptal
jsem se a poté se stal členem spolku.
Začal jsem se stále více a více angažovat,
pomáhat vedení a při posledních volbách
jsem na prezidenta kandidoval a vyšlo
to. Na osobní úrovni mi to přináší pocit,
že kolem sebe mám skvělou partu lidí,

se kterou můžeme dokázat spoustu věcí
a zlepšit život studentům, kteří k nám přijedou. Co se týče spolku samotného, kvůli
online výuce jsme zatím byli v „provizorně-funkčním módu“. Doufejme, že příští
semestr už budeme moci fungovat normálně. Dovolím si odbočku a podotknu,
že pokud by se k nám chtěl někdo přidat,
na něco se zeptat, můžete mě na škole
najít a rád si s vámi popovídám.
Někteří studenti mají obavy, zda by
zahraniční stáž zvládli. Jsou opodstatněné?
Ani z daleka. Chápu to a je to naprosto
normální, a ani já nejsem výjimka. Měl
jsem před odletem spoustu strachů
a obav. A ejhle – bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. Ano, Erasmus zvládne
úplně každý.
Podnikl jste už výlety po okolí?
Nespočet. Byl jsem na jihu Itálie – Bari,
poté jsem letěl na sever – Bologna, Florence, Pisa. Týden poté jsem se zaletěl podívat
do Francie – Monaco, Cannes, Nice a v září
plánuji výlet do Neapole, a pokud zbude
čas a finance, tak Sardínie.
S jakými pocity se v září vrátíte?
Každý student na Erasmu dle mého
hrozně mentálně vyroste. Přestane se bát
lidí – zeptat se, zavolat si, navázat kontakt
s cizími lidmi. Začne si více věřit v úplně
obyčejných a všedních věcech a mnoho
dalšího. To musí ale každý zažít. Já se
budu vracet s tím, že cestování je krásná
věc. Vše je možné a máme to jen ve svých
rukách. ¬
Václav Votruba

ESN = organizace, která se stará
o zahraniční studenty na půdě naší
školy, aby jim pomohli s adaptací
a organizují pro ně výlety. Pokud se
k nám chcete přidat, kontaktujte nás:
hr@esnvste.cz
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Kamil Kučera:

Aniž bych se předem ohlásil,
vyrazil jsem do německých
firem hledat práci.

Štěstí jsem měl
hned v té první!

Na prahu třicítky se rozhodl, že by rád vystudoval vysokou školu,
přičemž volba padla na VŠTE a program Strojírenství. A ačkoliv
měl jistou práci v Německu, vybral si prezenční formu studia.
Jak sám Kamil Kučera z Vodňan říká, škole chtěl věnovat
maximum času a energie.
Prezenční forma studia není ve vašem
věku úplně běžná. Proč jste nechtěl
studovat dálkově?
Po střední škole jsem nastoupil na vysokou
v Plzni, ale nepodařilo se mi ji dokončit.
Následně jsem si našel práci ve Vodňanech
v oblasti strojírenství, což mě začalo bavit.
Chtěl jsem se v tomto oboru vzdělávat,
proto jsem se dálkově přihlásil opět
do Plzně, ale nedalo se to časově pořádně
skloubit, takže jsem studia znovu zanechal. Po čase mi to ale zase vrtalo hlavou,
říkal jsem si, že mi učení šlo, tudíž že by
byla škoda vysokou školu nevystudovat.
Přihlásil jsem se proto na VŠTE. Tou dobou
jsem už pracoval v Německu. Bavil jsem
se o tom s ředitelem v naší firmě, kterému
jsem řekl, že nemám s dálkovým studiem
dobrou zkušenost, proto že chci studovat
prezenčně. Podpořil mě a domluvili jsme
se, že budu nadále zaměstnán na půl úvazku. Jinými slovy – když budu mít volno

ve škole, budu chodit do práce. Dá se to
tak dobře zvládat, nadělávám si hodiny
do fondu, především přes prázdniny.
A co v Německu děláte?
Pracuji ve strojírenské firmě Blech mit System, ve které vyrábíme produkty z plechu,
například počítačové skříně nebo šasi pro
nabíječky pro elektromobily.
Jak jste se k práci v Německu dostal?
Na internetu jsem si vybral tři německé
firmy a s kamarádem se domluvil, že
do nich zajedeme. Napsali jsme si stručné
životopisy a vyrazili, aniž bychom se
předem ohlásili. Hned v první firmě nám
na recepci řekli, ať počkáme, že za námi
pošlou šéfa. Přišel, omrknul si nás, provedl
nás po hale a slíbil, že se ozve, což se
skutečně stalo o dva dny později, kdy nás
pozval na takzvaný zkušební den. Ten proběhl dobře, měl jsem štěstí, že tamní stroje

byly stejné jako v Česku, takže jsem s nimi
již měl zkušenost. Mistrovi jsme se líbili
a práci jsme získali. Je to již sedm let.
Začínal jsem u stroje a postupně se vypracoval na vedoucího oddělení. Dnes mám
pod sebou 30 lidí, od léta jich bude zhruba
60. Třičtvrtě z nich tvoří Češi, zbytek
Němci.
Což je pěkný kariérní postup…
Ano, prostě jsem nebyl líný. A také jsem
měl štěstí na firmu.
Do Německa jste se přestěhoval,
nebo jste dojížděl?
Čtrnáct dní jsem dojížděl zhruba
100 kilometrů. Cesta trvala hodinu a půl.
Bylo to náročné, protože směna začínala
v půl šesté ráno. Ještě k tomu to bylo
v lednu, takže počasí na cestování nebylo
nejlepší. Naštěstí jsem si v Německu brzy
našel bydlení.
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Máte pracovní zkušenosti ze zahraničí.
Doporučil byste studentům třeba zahraniční praxi?
Určitě ano. Hodně si tím rozšíří obzor!
S paní Alenou Tikalskou z Oddělení zahraničních vztahů VŠTE jsem mluvil o tom,
že by se do budoucna ohledně praxí
mohla navázat spolupráce i s naší firmou.
Jaká je v Německu atmosféra ohledně
covidu?
Osobně jsem se tam s koronou příliš
nesetkal. Jsme ale v pohraničí, na vesnici.
Momentálně v Německu jede kampaň,
podle které to skoro vypadá, jako bychom
v České republice měli mor.  Faktem
ale je, že nakažené každý stát počítá jinak.
Německo započítává pouze pozitivní,
kteří mají symptomy. Mimochodem je
tam i trošku jiná karanténa. Pokud máte
negativní test, jste doma jen pět dní,
po kterých jdete ještě na druhý test.

A nyní je váš domov kde, když studujete
na VŠTE?
Mám zázemí jak v Německu, tak tady
ve Vodňanech. Vše, co mám tady, mám
i v Německu.  Takže to s dojížděním není
složité… Během on-line výuky jsem byl
celou dobu v Německu.
Vyhovuje vám on-line výuka?
Zvyknul jsem si, ale raději všechno dělám
v osobním kontaktu. Jsem rád v kolektivu.
Když zmiňujete kolektiv, jak jste zapadl
mezi ostatní studenty prezenční formy?
Přece jen jste starší než většina z nich…
Skutečně jsem starší zhruba o deset let
než většina spolužáků. Ale zapadl jsem
dobře a našel si spoustu nových kamarádů.

Nepřemýšlel jste, že byste studoval
v Německu?
Přemýšlel, především ohledně navazujícího studia. Zvažoval jsem možnosti, jednou
z nich byla škola v Deggendorfu. Jelikož se
ale navazující studium otevře na VŠTE,
rád budu pokračovat tady. A opět
prezenční formou… Škola je mé hobby,
žádné jiné nemám. 

Vládní nařízení Němci dodržují?
V tomto jsou oproti nám více disciplinovaní. Ano, reptají, v tom jsme si podobní,
ale nošení masek, rozestupy, to vše tam
funguje. Nestane se vám, že by se na vás
někdo lepil v obchodě, jako jsem zažil
v Čechách. A když zmiňuji masky,
vzpomínám si, jak se nám před rokem
smáli, že u nás propuklo ohledně roušek
šílenství… a za tři týdny je měli všichni
i tam! ¬
Text a foto: Václav Votruba
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Aleš
Císař

SUPPORT
CENTRE

V SUPPORT CENTRU
se všichni snaží pomoci
v přátelské atmosféře
Na počátku bylo pomáhání
spolužákům a kamarádům
ve studijní skupině, přičemž si
činnosti studentů všimli učitelé
a oslovili je s možností pozice
tutora v nově vznikajícím
Support centru na VŠTE.
Jedním ze zmíněných studentů
byl i Aleš Císař, který říká:
„Jsem moc rád a dělá mi
velkou radost, když mohu
pomoci nejen svým nejbližším
kamarádům a spolužákům, ale
i ostatním studentům s vysvětlením
určitého studijního okruhu.“

Je o služby Support centra zájem?
Když jsme začínali, nebyl zájem příliš
velký. Bylo to spíše zapříčiněno tím,
že moc lidí nevědělo, že jsou tyto
služby na škole dostupné. Proto jsem
se poté před spolužáky zmínil, že pokud chtějí cokoliv vysvětlit, ať se dostaví přímo do konzultační místnosti
Support centra, abychom to nemuseli, jako dříve, řešit na recepci, kde
bylo pokaždé rušno. S přibývajícím
časem se o naší činnosti dozvěděli
další studenti prostřednictvím našich
kamarádů či facebookových stránek.
Co jste vy konkrétně učil? A vraceli
se vám studenti pravidelně?
Poskytoval jsem konzultace z předmětu Fyzika v logistických procesech
na magisterském navazujícím studiu,
ale ve výsledku se jednalo o komplexní předmět fyziky. Ve své podstatě jsme se snažili vypořádat
s jakýmkoliv problémem, se kterým
k nám student přišel, takže pokud

potřeboval pomoci s jinými předměty (jako například Teorie rozhodování
či Matematické modelování procesů
a systémů), určitě jsme ho neodmítli.
O jaký typ doučování byl největší
zájem?
V době, kdy ještě školu nesužovalo
onemocnění covid-19, byl největší
zájem o fyzické docházení studentů
do prostor Support centra, kde mohli
mít předem domluvený termín či nikoliv. Jednalo se o jednorázové i pravidelné konzultace. V posledním roce
a půl se veškeré konzultace realizovaly prostřednictvím videohovorů,
které taktéž probíhaly bez problému
a studenti s nimi byli spokojeni.

Support centre najdete:
D210P
tel.: 380 070 230
e-mail:
smetanova@mail.vstecb.cz
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A upřednostňují studenti individuální,
nebo skupinové konzultace?
Myslím si, že ve větší míře byl zájem
spíše o individuální konzultace. Pokud
ale potřebovalo pomoci více studentů,
kteří se navzájem znali, setkali jsme se
i se skupinovými konzultacemi.
Na webu školy jsou v nabídce Support
centra zmíněny popularizační akce.
Co si pod tím můžeme představit?
Jejich cílem je přiblížit vědu návštěvníkům
zajímavým způsobem a z různých úhlů
pohledu. Dospělí i děti si mohou zkusit
mnoho experimentů nebo se pokusit
vyřešit různé matematické kvízy. Konkrétně se jedná například o akce Noc vědců
či Týden vědy.
Co vám osobně působení
v Support centru dalo?
Určitě zlepšení komunikačních schopností
a vystupování před lidmi, které je velmi
důležité.
Co byste vzkázal studentům, kteří se
ostýchají Support centrum navštívit?
Ať se návštěvy nebojí, protože jsou zde
učitelé a tutoři, kteří se studentům budou
rádi věnovat. Budou se snažit v přátelské
atmosféře co nejvíce pomoci. Prakticky
od všech studentů, které jsem měl tu možnost doučovat, jsem se později dozvěděl,
že i přes obavy první návštěvy Support
centra byli ve výsledku rádi, že se odhodlali a dostavili se za námi.
Jak hodnotíte vaše studium na VŠTE?
Velmi pozitivně. Budu na něj rád vzpomínat. Od vlídného přístupu jednotlivých
učitelů, pořádání různých školních akcí,
po skvělé lidi, které jsem měl možnost
během svého studia poznat. Mnozí z nich
se jistě stanou mými přáteli na celý život.
Touto cestou bych rád poděkoval paní
RNDr. Daně Smetanové, Ph.D. a panu
Mgr. Tomáši Náhlíkovi, Ph.D. za umožnění pracovat jako tutor v Support centru
na VŠTE a vzájemnou spolupráci, která mi
dala hodně cenných zkušeností do budoucna. ¬
Václav Votruba

Nikola Kubešová:

V Support centru nemá
nikdo v úmyslu hodnotit
znalosti, ale naopak
ukázat možná řešení
Do Support centra na VŠTE nastupovala Nikola
Kubešová jako tutor fyziky pro navazující studium.
Postupem času, a s přibývajícím zájmem ze strany
studentů, doučovala i ostatní předměty fyziky, které
se na škole vyučují. Mimo to pomáhala také s předměty
Teorie rozhodování a Experimentální metody.
Proč jste se rozhodla pomáhat studentům v rámci Support centra?
Jedním z hlavních důvodů byl pocit,
že mohu někomu pomoci lépe
pochopit látku. Líbila se mi myšlenka,
že student může požádat o pomoc
člověka, ke kterému má blíže.
Setkávala jste se spíše se studenty,
kteří potřebovali jednorázovou
pomoc, nebo se jednalo o pravidelnější doučování?
Byli tací, co přišli jednou nebo
dvakrát kvůli nějakému konkrétnímu problému. Měla jsem ale také
studenty, kteří za mnou přicházeli
pravidelně i několikrát týdně.
Jak moc to změnil covid-19?
Kvůli pandemii bylo nutné přistoupit
na on-line doučování a konzultace
příkladů. Někteří studenti přestali
služby Support centra využívat, ale
podle mého názoru bylo mnohem
více těch, kteří se odhodlali oslovit
mě přes sociální sítě.
Jak on-line doučování probíhalo?
Převážně přes videohovory. Někteří
studenti preferovali vzájemné posílání příkladů elektronickou formou.
Osobně si ale myslím, že je přímý
kontakt nenahraditelný.

Support centrum nabízí individuální konzultace, stejně tak
i skupinové. O co je větší zájem?
Jakou máte zkušenost?
Toto byl případ od případu. Byli
studenti, kterým více vyhovoval
klid, preferovali proto individuální
konzultace. Na druhou stranu mě
oslovovaly skupiny studentů, kterým
bylo příjemnější pracovat kolektivně,
přičemž se mohli navzájem doplňovat ve znalostech. Ráda bych dodala,
že Support centrum bylo vytvořeno
s myšlenkou pomoci studentům. Nikdo nemá v úmyslu hodnotit znalosti, ale naopak ukázat možná řešení.
Není třeba mít z návštěvy obavy.
Co vám osobně působení v Support centru dalo? A studium
na VŠTE?
Více jsem si osvojila některá témata
z doučovaných látek a mohla je sama
lépe pochopit. Velkým přínosem
pro mě také byla komunikace s různými typy lidí. Studium na VŠTE mi
pak dalo mnoho zkušeností, které
mohu uplatnit v životě. Vidím jako
velké plus, že jsou na škole povinné
praxe, které studentům mohou
pomoci s výběrem budoucího
zaměstnání. ¬
Václav Votruba
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MIGHTY
EAGLES
Uplynulý akademický rok nám nedovolil
uskutečnit příliš akcí, na které jsme všichni
byli zvyklí. Nedílnou součástí byly sportovní
akce ať už hokejové, fotbalové tak jiné.
Když jsme se nemohli scházet, vymýšleli jsme,
jako Studentská unie, různé on-line akce.
Osvědčil se nám vědomostní kvíz, ale pak
přišla myšlenka o založení e-gamingového
univerzitního týmu.

Nejdřív jsme ve spolupráci s Honzou Novákem ze strany Redbullu
zjistili jaké máme možnosti,
pomohl nám domluvit spolupráci
s Esportovní studentskou asociací, z.s. a stanovili jsme postup,
jakým chceme, aby spolek vznikl,
a jakým směrem se má ubírat.
Spolek ve finále získal své logo
i s názvem MIGHTY EAGLES
a sociální sítě, jako je facebook
a instagram, kde se prezentuje
a zviditelňuje školu z hlediska
e-gamingu.

Celý dvoudenní turnaj byl streamován na Twitchi: mightyeagles
a komentovali ho dva studenti
prvního ročníku Standa Veselý
a Dan Sedlák. Kluci jsou také členy
spolku a hodně přispívají do jeho
vzrůstu již od počátku vzniku.
Okomentovali dohromady neskutečných 12 hodin přenosu. Standa
se poté pustil také do komentování
druhého turnaje, který se uskutečnil jen v rámci školy a musím říct,
že poslouchat ho je vždy veliká
zábava.

Jelikož byl o e-sport na naší škole
překvapivě veliký zájem a ze strany
školy jsme získali velikou podporu,
podařilo se nám spolek založit
za velmi krátkou dobu. S myšlenkou jsme si začali pohrávat někdy
v lednu a 27. dubna už jsme uspořádali první turnaj v League
of Legends, který měl veliký úspěch.
Přihlásilo se do něj 32 hráčů.

Skvělé je, že se do obou turnajů zapojila veliká část z vedení
školy i IT oddělení a to nejen co se
organizace týče, ale také jako hráči
včetně pana rektora Ing. Vojtěcha
Stehela, MBA, PhD.

Být členem e-gamingového spolku
tedy neznamená jen hrát. Občas
je třeba zapojit se do organizace,
marketingu, namotivovat hlavně
sebe, ale i ostatní a hlavně si to užít.
Každému sedne něco jiného a spolek je otevřený všem, kteří do toho
budou mít chuť a motivaci. Kromě
LoLka MIGHTY EAGLES zatím hrají
hry jako je CS:GO, Hearthstone,
World of Tanks nebo FIFA.
Do budoucna bychom se rádi
zapojili v univerzitní lize, více se
prezentovali, pořádali turnaje
pravidelně, třeba i mezi vysokými
školami. Líbí se mi vize, kdy se
MIGHTY EAGLES stanou nedílnou
součástí naší školy stejně, jako
ostatní sportovní týmy. Nějaká
práce na tom ovšem pořád je, a my
mezi sebe rádi přivítáme další studenty, kteří by se třeba rádi podíleli
na organizaci ať už celého spolku,
tak jednotlivých her. ¬
Tereza Mrázková
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soutěžních stanovišť.
Děti si s nimi
na VŠTE hravě
poradily,
odměnou jim
byl diplom
a buřtík

Nejdříve dostaly hrací kartu…
a pak přišlo dobrodružství!
Den dětí na VŠTE, který
se uskutečnil v pátek
18. června, byl pro dětičky
výzvou. Čekalo na ně třináct
stanovišť, jež zahrnovala
sport, pexeso nebo třeba
výrobu mýdla. Zkrátka samou
zábavu, která byla fajnovým
zážitkem. Kdo všechno zvládl,
obdržel diplom a pochutnal
si na buřtíku.

Mezi účastníky byly i děti z MŠ, ZŠ
a SŠ pro sluchově postižené České
Budějovice ve věku od šesti do čtrnácti let. „Se školou navazujeme
spolupráci, proto jsme je pozvali,
aby si užily fajn odpoledne. Chtěli
jsme jim udělat radost, zapojit je
do soutěžních aktivit. Jsme rádi,
že dorazily, jejich úsměvy nás samozřejmě potěšily,“ říká Petr Oros.
„Bylo moc milé, že nás VŠTE
pozvala,“ navazuje vychovatelka
Zuzana Ďurkovičová: „Děti byly
překvapené, že se dětský den
koná, protože věděly, že už podobné akce proběhly dříve. Radost skutečně zavládla,“ usmívá se.

Nadšení bylo cítit i u ostatních
účastníků. Dětský den, který byl
přístupný široké veřejnosti, měl
až rodinnou atmosféru. Děti soutěžily s vervou, rodiče jim fandili,
pak si společně opekli buřty a trávili společné chvíle s ostatními.
„Skvělá akce? Ne, byla přímo
úžasná!“ zářilo jedno z dítek,
které si nejvíce pochvalovalo
výrobu mýdla. „Mě nejvíc potěšili
studenti na stanovištích, protože
byli na děti moc milí a příjemní,“
pokračovala maminka.
Zážitkem byly také ukázky dronů,
malování na obličej nebo policejní
kynologie. „I přes vysoké teploty
jsme si všichni akci užili. Odezva
byla velmi pozitivní, návštěvnost
se také povedla, takže můžeme
mluvit o úspěšné akci. Moc všem
děkujeme!“ uzavírá Tereza Kraflová
Kučerová.
Den dětí na VŠTE škola nachystala
ve spolupráci se sportovními týmy
Black Cats a Black Dogs Budweis
a Studentskou unií. ¬
Václav Votruba
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KLUB
ABSOLVENTŮ

VŠTE
Školou to
přece nekončí!

,,Zůstaň s námi v kontaktu i nadále.“
Tak by se dalo jednoduše a výstižně
shrnout, co se pod Klubem absolventů
VŠTE (dále jen KA) skrývá. Nápad přišel
na jaře roku 2019, a tak nyní klub slaví
již dvou a půl leté výročí. Za tu dobu se
do KA přihlásilo přes 320 absolventů naší
školy a každým rokem se hlásí další a další.
Mezi členy jsou absolventi bakalářských
a magisterských studijních programů.
Pochopitelně část absolventů již patří mezi
naše zaměstnance. Jedním takovým členem je i náš současný rektor Ing. Vojtěch
Stehel, MBA, PhD.
Každý, kdo se chce do KA zapojit, vyplní
krátký dotazník s kontaktními údaji.
Ten můžete najít na webových stránkách
školy v sekci Klub absolventů či je zasílán
čerstvým absolventům na e-mail. Zájemci
uvádějí také podnik, ve kterém pracují, případně zda jsou ještě studenti. Díky těmto
informacím může Úsek vnějších vztahů
oslovit naše absolventy se zajímavou
pracovní pozicí, vytvořit s nimi rozhovor
či článek a navázat spolupráci s dalšími
podniky.

Členstvím každý získává například slevy na kurzy Celoživotního vzdělávání, na studium MBA, časopis Návštěvník v elektronické podobě, pozvánky na speciální akce,
konference a mnoho dalšího. V loňském roce jsme také
chystali setkání členů KA v areálu školy, kde by mohli
zavzpomínat na studentská léta, popovídat si s bývalými
spolužáky či vedením školy. Bohužel nám tuto akci přerušila koronavirová opatření, ale jakmile to bude možné,
těšíme se na společná setkání. ¬

Nikola Karasová
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@blackcatsbudweis

