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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

akademický rok se nám přehoupl do své druhé 
poloviny a spolu s ním je zde i nové číslo časopisu 
Návštěvník. Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě 
od vás, našich čtenářů, jsme i toto vydání naplnili 
převážně rozhovory s našimi studenty, absolventy, 
ale i akademickými pracovníky. 

Vyzpovídali jsme tak například mého dlouhole- 
tého předchůdce na pozici rektora, profesora  
Marka Vochozku, který vám představí jeden  
z našich nejnovějších studijních programů Znalectví. 

Jak už jistě dobře víte, na naší vysoké škole máme 
několik sportovních celků a tentokrát jsme se zamě-
řili na fotbalový tým. Přečíst si tak můžete rozho-
vory s trenérem Vítem Slepičkou a hráči Martinem 
Červencem a Pavlem Cepákem. 

I v současné době pokračují zahraniční studijní 
pobyty a stáže našich studentů. Své dojmy ze studia 
na Howest University of Applied Sciences v Belgii 
vám přiblíží studentka Lucie Pecková. Jednou  
z variant zahraničních pobytů, které naše škola  
nabízí, jsou absolventské stáže. O jedné takové vám 
poví naše čerstvá absolventka Lucie Tomášková. 

Mezi další absolventy, které jsme v tomto čísle  
vyzpovídali, patří například Jaroslav Kollmann,  
který aktuálně působí na Katedře managementu 
Ústavu podnikové strategie a pomáhá s vývojem 
velmi zajímavého softwaru. 

Pevně věřím, že se vám bude toto číslo časopisu 
Návštěvník líbit a přeji vám příjemné čtení. Zároveň, 
pokud máte jakékoliv náměty či připomínky,  
neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese 
navstevnik@mail.vstecb.cz.  ¬

S úctou 
Vojtěch Stehel

rektor

ÚVODNÍ
SLOVO

REKTORA
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Aktuality

#dyckyVŠTE

VŠTE podporuje 

Ukrajinu
Pomáháme ukrajin-

ským uprchlíkům  
nejen  prostřednic-
tvím materiálních  
sbírek. Studentům 

z Ukrajiny nabízíme 
bezplatné studium  

a stipendia.  
Také přijímáme 
ukrajinské děti  

do naší základní  
a mateřské školy. ¬ Sport na VŠTE 

má vlastní web
Všechny školní sportovní spolky  
na jednom místě – to je nový web  
sport.vstecb.cz. Najdete zde informace  
o týmech, rozhovory se sportovci i mož-
nosti podpory sportujících studentů. ¬ UKAŽ, KAM 

PATŘÍŠ
Oblečte se  

do školních barev!
Na nově spuštěném e-shopu 

 s propagačními předměty najdete  
mikiny, trička, propisky a další  

předměty s logem školy. ¬

NOVÉ   
coworkingové 
centrum VŠTE

STUDENTSKÝ 
ŽIVOT
nenechte si ujít:

» 
DUBEN:

 Pálení čarodějnic
 Nadační běh
  Fotbalový souboj  

univerzit VŠTE vs. JU

» 
KVĚTEN:

 Grilovačka

 Job Days

Nová aplikace  
naučí německy i vás

Nová výuková aplikace česko-německého 
projektu Společný jazyk – společná budou- 
cnost je zdarma a volně přístupná na webu  

www.spolecnyjazyk.cz. V aplikaci najdete 
ilustrované příběhy, cvičení i živý slovník.  
Skvělá příležitost začít se učit německy. ¬

Český reprezentant v alpském lyžování 
Jan Skořepa studuje na VŠTE program 
Řízení lidských zdrojů, kvůli nabitému 
programu v kombinované formě. Hon-
za má za poslední roky skvělé sportovní 
výsledky a rád by reprezentoval VŠTE 
i v budoucnu. ¬

Školu reprezentuje úspěšný sjezdař

JAN SKOŘEPA

V ulici Karla IV. otevře v roce 2022  
své brány zbrusu nové coworkingové 
centrum. Krásné prostory třípatrové 
budovy v centru města nabídnou  
zázemí pro studenty, podnikatele  
i start-upy.



Mluví  
za nás

Rozhovory se studenty  
a absolventy /
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V mezinárodních projektech  
se naše jihočeská škola neztratí

Propojovat studenty s praxí 
a moderními technologiemi 

v reálných projektech je nejlep-
ší způsob, jak jim v budoucnosti 
zajistit uplatnění na pracovním 
trhu. Aktuálně se naše škola 

účastní několika mezinárodních 
projektů, z nichž si v tomto 

čísle představíme dva:  
Seeds for the Future 

 a BENEFIT.

Seeds for the Future
Projekt Seeds for the Future od spo-
lečnosti Huawei má za cíl podporovat 
talentované studenty a umožnit jim 
vyzkoušet si práci v mezinárodní společ-
nosti. Studenti nejen z České republiky, 
ale i ze zahraničních škol byli rozdělení 
do týmů a měli řešit konkrétní sociální 
problémy (například pohyb nevido-
mých) za využití technologií. Součástí 
byly online kurzy (na témata 5G sítě, 
cloud, umělá inteligence), přednášky 
a prezentace. V letošním ročníku byli 
naši studenti nadmíru úspěšní – dostali 
se mezi 6 nejlepších škol a postoupili 
do finále. Projekt studentů VŠTE se za-
měřoval na ochranu životního prostředí 
za použití moderních technologií. Pod 
názvem Stick to the path se skrývá 

návrh na ochranu národních parků 
pomocí fotopastí, které upozorní hlídače 
na návštěvníky, kteří se pohybují mimo 
vyznačené cesty. Ocenění členové škol-
ního týmu získali za projekt stipendium 
a v rámci slavnostního vyhlášení navštívi-
li finské hlavní město Helsinky o víkendu 
10. – 12. prosince 2021. „Slavnostní večer 
byl skvěle zorganizovaný. Užili jsme si 
setkání se zástupci ostatních škol z celé-
ho světa, účastnili jsme se panelů Digital 
Skills a High-skilled Women in Tech. Já 
osobně jsem obdržela cenu za nejlepší-
ho studenta z České republiky a Sloven-
ska,“ říká Monika Hrubá, jedna ze dvou 
studentů VŠTE, kteří nás v Helsinkách 
reprezentovali. ¬

 Klára Havlínová

BENEFIT
BENEFIT (Boosting Innovation in Educati-
on and Research of Precision Agriculture 
in Palestine) je tříletý projekt, kterého je 
VŠTE partnerem. Díky němu spolupracují 
odborníci evropských a palestinských 
univerzit na výzkumu přesného země-
dělství v oblastech, kde je potřeba zvýšit 
produktivitu a udržitelnost hospodaření. 
Řeší se v něm témata, jako je využívání 
technologií IKT, satelitní určování polohy, 
dálkový průzkum Země, sběr proximálních 
dat atd. Přesné zemědělství pomáhá v boji 
proti klimatickým změnám, optimalizuje 
návratnost vstupů a dokáže snížit nega-
tivní dopady na životní prostředí. V rámci 
BENEFITu probíhají například tréninko-
vé workshopy v oblasti inteligentního 
zemědělství nebo distanční vzdělávání 
na vysokých školách. S využitím moder-
ních technologií a zkušeností evropských 
partnerů je cílem postupně řešit problémy 
v palestinských zemích, které stojí v cestě 
efektivnímu hospodaření s minimálním 
dopadem na životní prostředí.



Proč jste si ke studiu zvolili VŠTE?  
Kristýna Řezáčová: Chtěla jsem si 
po střední škole prohloubit vzdělání 
v oboru Pozemní stavby a tato škola mě 
oslovila svým přátelským a příjemným 
vystupováním studentů na Dni otevře-
ných dveří. 
Martin Pavlišta: VŠTE jsem si zvolil z dů-
vodu možnosti absolvování dlouhé praxe 
při studiu. Myslím si, že praxe je u oboru 
Pozemní stavby velmi důležitá.

Co byste chtěli dělat dál?
KŘ: Jelikož mě během bakalářského 
studia nejvíce zaujala požární bezpečnost 
staveb, tak bych chtěla zkusit pracovat 
v tomto odvětví. Láká mě i práce ve škol-
ství, tak uvidíme, kam mě vítr zavane.
MP: Po studiu bych se rád věnoval  
působení v oboru jako projektant.

Proč jste se přihlásili do soutěže? 
KŘ: Do soutěže PRESTA jsem byla školou 
vybrána na základě povedené práce 
v rámci předmětu Ateliéry. Veškeré 
náležitosti studentů související se soutěží, 
včetně finanční odměny pro oceněné, 
zajišťoval Ing. Jiří Šál, za což mu náleží 
velký dík. 
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Jak jste si zvolili svoje projekty? 
MP: Řešené projekty jsme si zvolili v rámci 
studia, již ve 3. ročníku bakalářského 
studia.
KŘ: Téma na projekt jsem si vybrala z na-
bízených témat v rámci předmětu Ateliéry.

Jak dlouho jste se projektům věnovali 
a jak vznikaly vizualizace? 
KŘ: Práci na projektu jsme se věnovali 
intenzivně v rozsahu třech semestrů.  
Vizualizace jsem vytvářela sama ve stu-
dentské verzi programu Lumion. 
MP: Veškeré vizualizace jsme si vytvořili 
sami pomocí vizualizačních programů.

Co vám soutěž přinesla? 
MP: Soutěž mi přinesla jako studentovi 
novou zkušenost. Mohl jsem nahlédnout 
na práce ostatních účastníků a inspirovat 
se z hlediska architektonického nápadu 
a technického provedení jednotlivých 
staveb do budoucna. 
KŘ: Kladné hodnocení mého projektu mě 
motivovalo k navazujícímu studiu a tvorbě 
dalších projektů. 

Přinesly vám úspěchy v soutěži nějaké 
pracovní příležitosti? 
KŘ: V současné době se plně věnuji stu-
diu, ale věřím, že umístění v soutěži Presta 
může být v budoucnu kladně hodnoceno 
potencionálními zaměstnavateli.
MP: Doufám, že dosažené úspěchy 
v soutěži mi otevřou dveře do budouc-
na a účast budu moci zohlednit, jak 
při studiu, tak u budoucích pracovních 
příležitostí. ¬

Kristýna Řezáčová a Martin Pavlišta jsou spolužáci,  
kteří uspěli v soutěži PRESTA STUDENT JČ.   
V rozhovoru řekli něco víc o svých projektech.

Úspěch v soutěži  
vám pomůže  
k budoucím  
pracovním  
příležitostem MARTIN 

 PAVLIŠTA

KRISTÝNA 
 ŘEZÁČOVÁ

O soutěži PRESTA STUDENT JČ 

Soutěž již několikátý rok hodnotí 
kvalitu nových staveb, které jsou rea-
lizované v Jihočeském kraji. Mezi hod-
notící parametry soutěže patří kvalita 
stavby z různých hledisek, jako je pro-
jektové řešení, průběh realizace atd. 
Účastníky této soutěže jsou například 
menší projekční firmy, architektonické 
ateliéry nebo velké stavební společ-
nosti, střední a vysoké školy. Převážně 
jde o představení současné novodobé 
výstavby a  nových trendů v  jihočes-

kém regionu.

Postoupili jste do krajského kola. 
Jaké to bylo? 
KŘ: Celý večer byl velice povedený 
s příjemným zakončením v podobě živé 
hudby a rautu. V soutěži jsem se umístila 
na prvním místě v kategorii VŠ prací. Je 
potěšující vědět, že jsem svým projektem 
zaujala. S ohledem na omezení související 
s pandemickou situací však byly výsledky 
známy již před slavnostním vyhlášením, 
což trochu pokazilo napětí a očekávání 
při  vyhlášení vítězů.  



Bc. Kristýna Šindelková

VŠTE mě navedla k tomu,  
že školou to neskončí

Jaká byla na praxi náplň vaší práce?
První den jsem měla školení k bezpečnosti 
práce a předpisům. V zasedačce jsme byli 
tři, dva lidé zároveň ten den nastupovali 
do práce. Ujali se nás úplně stejně, takže 
jsem si zažila, jako bych já sama nastupo- 
vala do práce. Prošli jsem si výrobou, bylo 
to zajímavé, protože jsem ještě nikde  
ve výrobě nebyla. Viděla jsem oddělení  
nákupu, oddělení konstrukce a vývoje  
obalů. Já jsem potom začínala na účtárně, 
kde mě vedoucí seznámil se systémem 
SAP, se kterým jsem se setkala i na VŠTE. 
Bylo zajímavé vidět ten koloběh z pohle-
du účetnictví takhle velké firmy, nechali 
mě do toho nahlédnout. Pak jsem byla 
na personálním oddělení, kde jsem 
vyřizovala dokumentaci, zúčastnila jsem 
se porady a i několika pohovorů. Nahlédla 
jsem  i do logistického oddělení ve výrobě, 
kde probíhala paletizace hotových krabic. 
Následovalo oddělení plánování výroby 
a nákupu papírových rolí a dalších materiá-
lů pro výrobu vlnité lepenky. 

Bc. Kristýna Šindelková studuje na VŠTE magisterský studijní  
program Podniková ekonomika a v letním semestru 2021  
byla na praxi ve firmě Mondi Bupak, s.r.o.

Jak jste se dostala na praxi do firmy Mondi Bupak? 
Měli jsme si vybrat na praxi firmu, která je zaměřená spíš na výrobu. 
Mondi Bupak má partnerskou dohodu s VŠTE a je tam možný i rozvoj 
do budoucna. Společnost je součástí holdingu Mondi Group, který je 
předním světovým výrobcem papíru a obalových materiálů. Jejich značka 
mě oslovila také designem, když jsem viděla jejich logo na autobuse 
a zaujalo mě to i navenek. Kontaktovala jsem pana inženýra Arnošta 
Vydru z personálního oddělení a domluvili jsme se rovnou i na spolupráci 
ohledně mé diplomky, která je zaměřená na výrobní podnik. 
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Co pro vás mělo nejvíc přidanou  
hodnotu? 
Absolvování části praxe na oddělení 
údržby. Pan vedoucí Ing. Jakub Vober se 
mi tam velmi věnoval. Měla jsem tam příle-
žitost podílet se na tvorbě předpisů, které 
se připravovaly pro pravidelnou údržbu 
pro každý výrobní stroj. Zrovna dochá-
zelo k aktualizování předpisů, na jejichž 
formátování a upravování ve Wordu jsem 
se podílela. Poté se mnou vedoucí prošel 
vyhotovené předpisy, řekl připomínky. 
Zpětná vazba z mojí strany se mu velmi 
líbila. Co mi přišlo hodně zajímavé, když 
jsme vytvářeli návodku pro namátkovou 
kontrolu vyráběného množství výrobků. 
Jedná se o inovativní nástroj, při kterém 
jsou zkontrolovány náležitosti vyráběného 
kusu, a následně je vše fotodokumentací 
zaznamenáno. Podílela jsem se na vytvoře-
ní přesného návodu, jak má při namátkové 
kontrole zaměstnanec postupovat. Dostala 
jsem i volnou ruku, abych to utvořila podle 
svého a s panem Voberem jsme to spolu 
následně řešili. 

Nemají zaměstnanci problém s tím,  
že mají na všechno přísná pravidla?
Myslím, že v době covidu jsou pracovníci 
rádi za svoje stálé místo. Když se z toho 
kontrolování výrobků stane rutina, tak to 
dělají poctivě.

Co se vám na praxi líbilo?
Dobrý přístup, mohla jsem se na všechny 
obrátit a dostala jsem vlastní kancelář, což 
neberu jako samozřejmost pro studenta. 
Vždycky, když jsem dostala práci, dělala 
jsem si to ve své kanceláři, měla jsem svoje 
místo. Za další velké plus beru to, že jsem 
měla obědy zdarma. To beru jako velký 
benefit, ještě jsem neslyšela, že by firma 
studentům na praxi zajistila zdarma obědy. 
Dbalo se tam hodně na hygienu, pravi-
delně se testovalo. Tyhle výrobní firmy 
si nemohou dovolit, aby se nakazilo víc 
zaměstnanců. Beru jako velké plus, že to 
tam bylo dobře ošetřené. Že firma myslela 
dopředu. 

Chtěla byste něco podobného dělat 
i v budoucnu? 
Klidně bych nastoupila sem do školy, 
ale  taky mě hodně láká marketing a PR. 
Určitě bych dál pokračovala tímhle smě-
rem, dokončením inženýrského studia 
to pro mě nekončí. Chtěla bych zkusit 
doktorské studium nebo MBA. Řekla bych, 
že k tomu mě VŠTE navedla, že školou to 
neskončí. U Mondi jsem byla 520 hodin, 
to je dlouhá doba a člověk si to může 
napsat do životopisu, je to velká přidaná 
hodnota. Třeba kdybych se chtěla uplatnit 
v logistice. Absolventi technických oborů 
jsou v jižních Čechách hodně žádaní. My-
slím, že je to velké plus, že VŠTE otevřela 
magisterský obor podnikové ekonomiky. 
Já jsem měla specializaci čínské trhy a mile 
mě překvapilo, že VŠTE otevřela navazující 
ekonomiku se zaměřením ekonom výroby, 
hodně se mi to líbí. ¬

Byl u vás na praxi již dřív  
někdo z VŠTE?
Studentů na praxi máme každý 
rok několik, ale z VŠTE to byla první 
studentka. V tuto chvíli ale už od Vás 
máme několik dalších zájemců.

Jak se Kristýna Šindelková 
osvědčila? 
Kristýna byla po celou dobu praxe 
aktivní, snažila se vždy pochopit 
problematiku daného oddělení 
a přicházet s vlastními nápady.

Co vás na spolupráci s ní nejvíce 
potěšilo?
Nejvíc asi zájem o věc.

Máte vytvořený plán praxe  
speciálně pro studenty z VŠTE? 
Máme vytvořený obecný plán praxe 
pro všechny praktikanty, ale ke kaž-
dému studentovi pak přistupujeme 
individuálně podle toho, z jaké je 
školy a jaké má zaměření.

Vidíte výhodu v tom, že jejich 
praxe trvá tři měsíce?
Samozřejmě. Pamatuji dobu,  
kdy byla praxe jen několik týdnů,  
a to bylo strašně málo. Jak pro firmu, 
tak pro studenty. Obě strany  
se nemohly dostatečně poznat 
a student, než se rozkoukal, tak bylo 
po praxi. Takhle má aspoň možnost 
si vyzkoušet vícero věcí.

Co byste vzkázal vysokoškolským 
studentům ohledně praxe?
Aby si praxi vybírali podle svého 
zaměření, a aby si mohli v praxi 
vyzkoušet získané teoretické znalosti. 
Na praxi tedy ideálně tam, kde se 
něco naučí, kde je to bude bavit a co 
využijí při studiu a později i v zaměst-
nání.

Ing. Arnošt Vydra
VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO  
ODDĚLENÍ MONDI BUPAK 

O firmě Mondi Bupak
Mondi Bupak se sídlem v Českých 
Budějovicích, patřící do mezinárodní 
skupiny Mondi, je předním výrob-
cem vysoce kvalitních obalových 
řešení z vlnité lepenky s dlouholetou 
tradicí. S našimi výrobky se můžete 
setkat v každodenním životě, např. 
při nákupu potravin a spotřebního 
zboží v kamenném obchodě nebo 
při objednávkách on-line. Díky inova-
cím, kvalitě a vysokému standardu 
v zákaznickém servisu pravidelně 
získáváme řadu národních i mezi-
národních ocenění. Uplatnění u nás 
najdou silné osobnosti motivované 
podílet se na rozvoji firmy, ať už v 
administrativních nebo odborných 
a technických profesích. Velký důraz 
klademe na bezpečnost práce, eko-
logickou a dlouhodobě udržitelnou 
výrobu. Jsme sociálně zodpovědná 
firma.
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JAROMÍR POLÁŠEK BYL BĚHEM PRAXE  
KATEŘINY FORMANOVÉ ŘEDITELEM  
JIHOČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO 
RUCHU 

Jak probíhala spolupráce s Kateřinou?
Částečně byla úkolována kolegy, větší část 
praxe probíhala se mnou. Komunikace pro-
bíhala naprosto v pořádku – domluva času, 
obsahu úkolu i vypracování bez sebemenších 
problémů. Kateřina pracovala samostatně, 
byla velmi zodpovědná a spolupracovalo se 
s ní výborně.

Bylo pro vás přínosné spolupracovat se 
studenty na praxi? 
Ano, považuji to za oboustranně přínosné, 
spolupracovali jsme s nimi každý semestr.

Je v centrále pro studenty dost práce?
Ano, navíc velmi rozmanité. Takže praxi 
mohou vykonávat i studenti, kteří nemají 
cestovní ruch jako svůj primární obor.

Co u vás Kateřina dělala?
Pracovala na projektu Zlatá stezka, kde ko-
munikovala s poskytovali služeb, pomáhala 
budovat web asociace a rozběhnutí sociál-
ních sítí. Byla samostatná a měla výborné 
výsledky.

Co si myslíte o praxi dlouhé 3 měsíce? 
V porovnání s jinými školami, kde jsou praxe 
kratší, je hlavní výhodou to, že se studenti 
mohou seznámit i s detailnějšími a dlouho-
dobějšími úkoly.  ¬

Jaromír Polášek:

Jakému oboru se věnujete a chcete se 
věnovat v budoucnu? 
Mým velkým koníčkem jsou jazyky, které 
bych jednou chtěla využít při své práci. Vě-
děla jsem, že nechci pracovat jako překla-
datelka, ale chci pracovat s lidmi. K tomu 
mě zajímal obchod a přišlo mi zajímavé 
tyto dvě činnosti skloubit dohromady. 
Chtěla jsem co nejdříve získávat praktic-
ké zkušenosti, které rozšíří ty teoreticky 
získané ze školy. Z toho důvodu momen-
tálně pracuji jako ekonomická controllerka 
v místní firmě na výrobu automobilových 
komponentů. Povedlo se mi zde skloubit 
ekonomické know-how s využitím jazyků, 
jelikož jsem kontraktována pro divizi 
řídících jednotek v Německu. 

Proč jste si vybrala k praxi Jihočeskou 
centrálu cestovního ruchu?
Prvním kritériem byla lokalita, jelikož jsem 
věděla, že chci zůstat v Českých Budějo-
vicích. Druhým kritériem byl marketing 
nebo cestovní ruch. Ráda cestuji a poda-
řilo se mi navštívit poměrně hodně zemí. 
Zároveň mám ráda objevování památek 
a krásných míst i tady v České republice. 
Od roku 2017 provádím jako průvodkyně 
turisty po Budějovickém Budvaru, přičemž 
jsem také poznala mnoho zajímavých lidí. 

Jaká byla s Jihočeskou centrálou komu-
nikace? 
Komunikace probíhala na jedničku. Po pár 
e-mailech jsme s kontaktní osobou z cent-
rály domluvili schůzku, pak už jen následo-
valo časové vymezení od kdy do kdy bych 
mohla praxi vykonávat, podepsání papírů 
a bylo domluveno. 

Myslela jsem si,  
že 520 hodin je velmi 
dlouhá doba,  
ale na konci praxe jsem  
nechtěla, aby skončila
Kateřina Formanová je velmi aktivní studentka kombinované 
formy magisterského programu na VŠTE. Kromě studia pracuje, 
dělá průvodkyni v Budějovickém Budvaru a cestuje.

Co byste doporučila studentům VŠTE 
za praxi?
Studentům bych doporučila zvolit si praxi 
v oblasti, která je baví nebo jim je blízká. 
Praxe je pak o to zábavnější. Zároveň by 
měli vybírat tak, aby si vyzkoušeli co nejví-
ce aktivit, jelikož právě díky tomu budou 
moci poznat komplexní činnost společnos-
ti. Nejprve jsem si myslela, že 520 hodin 
praxe je velmi dlouhá doba, ale na konci 
praxe jsem nechtěla, aby skončila. ¬

Jaké to ve firmě bylo? 
Byla to jedna z mých nejlepších dosavad-
ních zkušeností. Všichni byli velmi přátelští, 
nápomocní a hlavně, chtěli vědět, co mě 
zajímá a baví. Na centrále bylo dohroma-
dy zhruba 5 praktikantek, ale díky tomu, 
že věděli, co koho zajímá, jsme mohly 
pomáhat v námi vybrané oblasti. Zároveň 
je práce JCCR velmi obsáhlá a zajímavá, 
takže se málokdy činnosti dlouhodobě 
opakovaly.

Jaká byla vaše pracovní náplň? 
Velmi rozmanitá. Z mého pohledu mají 
na centrále dobře nastavená pravidla 
ohledně poznávání všech aktivit. Pracovala 
jsem ve skladu, kde jsem se seznamovala 
se všemi produkty JCCR, pomáhala jsem 
s vytvářením mapy pro Zlatou Stezku, 
podílela jsem se na organizaci konference 
Travelcon, vytvářela jsem produktovou 
mapu a část e-shopu pro Novohradsko-
-Doudlebsko. Spoluvytvářela jsem i sou-
těže na sociálních sítích JCCR, upravovala 
a vytvářela obsah na online platformy 
Asociace krajských organizací cestovního 
ruchu…

Bavilo vás to? 
Praxe byla úžasnou zkušeností. V první 
řadě jsem velmi rychle zjistila, o čem všem 
cestovní ruch vlastně je. Finální produkty, 
které jsou na konci vidět, zahrnují několi-
kaměsíční obsáhlé přípravy, komunikaci 
s partnery, vizualizace a spoustu dalších 
aktivit. Měla jsem tu čest, pracovat s teh-
dejším ředitelem JCCR panem Ing. Poláš-
kem, kterého si velmi vážím. 



Biologická zpětná vazba
Biofeedback (biologická zpětná vazba) je 
přirozený proces, který najdeme u všech 
živých organizmů, kdy je zpětnou vazbou 
jedinec informován o nějakém tělesném 
parametru. Na tomto principu funguje  
EEG biofeedback, kdy sledovaným para-
metrem jsou mozkové vlny, které svými 
smysly nevnímáme. Tato vědecká metoda 
vyvinutá před více než 50 lety využívá 
encefalograf a počítač a zpětnou vazbu 
realizuje například zvukem či videohrou. 
Díky tomu se člověk dozví o zvýšení nebo 
snížení hladiny mozkových vln a může se 
je naučit ovládat. To má příznivé účinky 
v oblasti koncentrace, zpracování informa-
cí či zvládání stresu. 

Z historie metody využití  
mozkových vln
První vědecká zmínka o mozkových  
vlnách padla už koncem 19. století,  
ale teprve s vynálezem elektroencefalo-
grafu (EEG) ve 30. letech 20. století bylo 
možné existenci vln skutečně dokázat. 
Průkopníkem EEG biofeedbacku byl 

Unikátní léčebná  
metoda je k dispozici  

i na VŠTE.
EEG biofeedback na VŠTE  
v Českých Budějovicích  

je léčebná metoda založená 
na stimulaci mozkových vln, 
která pomáhá především 
dětem s diagnostikovanou 
ADD,  ADHD či poruchou 

autistického spektra.  
Skvělé výsledky zaznamenává 
také v oblasti koncentrace 

vrcholových sportovců  
nebo manažerů.

záchvaty jako piloti, zatímco druhá byla 
bez vážných potíží – byly to právě ty 
kočky, které již dříve prošly pokusy s EEG, 
a které se naučily ovládat SMR vlny. Nyní 
byly odolné vůči chemické epilepsii, a takto 
byly náhodou objeveny příznivé účinky 
EEG biofeedbacku. 

Léčebné účinky EEG biofeedbacku
Následovaly pokusy na lidech s epilep-
sií. Jejich stav se díky tréninku SMR vln 
významně zlepšil. Dodnes jsou výsledky 
s touto metodou konzistentní a EEG 
biofeedback se využívá nejen ke kompen-
zaci projevů epilepsie, ale i ADD (syndrom 
deficitu pozornosti), ADHD (syndrom 
deficitu pozornosti spojený s hyperak-
tivitou) a dalších poruch. Na VŠTE vede 
laboratoř EEG Biofeedbacku RNDr. Ivo 
Opršal, Ph.D., k němuž pravidelně dochází 
rodiče s dětmi, které trpí nespavostí, nebo 
mají typicky potíže ve škole se soustředě-
ním, známkami a někdy i kázní. Pravidelná 
sezení zde absolvují i klienti, kteří jsou 
po nehodě paraplegičtí, ale také manažeři 
či sportovci. Klienti z řad manažerů mají 
obvykle zájem o seberozvojová cvičení 
(postupy pro hlubokou relaxaci, pro 
koncentraci, na zvýšení interpersonální 
odolnosti ve stresovém prostředí). Pro 
sportovce je to standardní součást spor-
tovního plánu. ¬

doktor Maurice „Barry“ Sterman, který 
v 60. letech objevil sensorimotorický 
rytmus (SMR) mozkových vln při pokusech 
na kočkách. Během pokusů si kočky mu-
sely SMR vlny samy vyvolat, aby dostaly 
krmení. Skutečným průlomem byly až 
pozdější testy s hypergolickým palivem, 
který používala NASA pro raketový pohon. 
Toto palivo piloti vdechovali s následnými 
potížemi, které někdy vyústily až v che-
micky indukovaný epileptický záchvat. 
Profesor Sterman dostal za úkol jev zkou-
mat a pokusy prováděl opět na „svých“ 
kočkách. Jedna skupina koček měla stejné 

Už jste slyšeli o EEG biofeedbacku?  

Přijďte si vyzkoušet  
biofeedback na VŠTE 

Na VŠTE se může objednat kdokoliv 
z řad studentů, zaměstnanců školy 

i veřejnosti. Pro více informací kontak-
tuje doktora Opršala na telefonním 

čísle +420 387 842 186, nebo navštivte 
webové stránky školy: www.vstecb.cz
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Katedra dopravy a logistiky VŠTE 
dlouhodobě využívá bezpilot-
ní letecké prostředky (drony) 
ve svých vědecko-výzkumných 
projektech. Právě takovým pro-
jektem je aktuální monitorování 
a vyhodnocování dopravního 
provozu za pomoci dronů 
a neuronových sítí.  V letošním 
roce začíná katedra pracovat  
na projektu vytvoření metodiky 
pro city logistiku ve městech. 
Téma udržitelnosti dopravy  
je totiž zásadním tématem  
budoucích let.
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jaký bude mít doprava charakter atd. 
Výsledky jsou dobré, podle modelu se 
například až o 20 % zvýší propustnost 
křižovatek se světelným signalizačním 
zařízením. Ale hlavním cílem zavádění 
autonomní mobility je zejména bezpeč-
nost v dopravě.“ 

Drony a jejich využití
V rámci vysokoškolského výzkumu ve spo-
lupráci se studenty také katedra provádí 
monitorování dopravy za pomoci dronů, 
které má za cíl jednak analýzu dopravního 
provozu, ale především dosažení dlou-
hodobějšího provozu dronů ve vzduchu. 
„Pojmenovali jsme to pracovně ‚dron 
na špagátě‘ – na zemi máme pozemní 
zdroj energie, který je drátem spojený 
s dronem. Na trhu již takové zařízení  
existuje, ale vytvořili jsme si vlastní,  
jednodušší zařízení. Ve vzduchu dron 
zatím vydržel 40 minut, ale chceme tento 
systém využívat i pro dlouhodobější 
provoz. Dronem natáčíme křižovatku a po-
mocí aplikace využívající neuronové sítě 
následně vyhodnotíme z obrazu všechna 
data. Není tedy potřeba fyzicky sledovat 
několikahodinový záznam,“ doplňuje Bar-
tuška. Legislativa je však v případě použití 
dronů pro komerční činnost poměrně přís-
ná. Pilot musí absolvovat kurz a zkoušku,  
kde prokáže schopnost dron ovládat, 
a znalosti příslušných předpisů. „Nejde 
totiž o žádné hračky – na VŠTE využíváme 
nejen klasické drony, ale v rámci našeho 
spolku RC Falcons také takzvané FPV 

Autonomní mobilita i monitorování 
 dopravy pomocí dronů 

– to jsou témata, kterými se zabývá Katedra dopravy a logistiky

Jaký bude svět plný autonomních 
vozidel?
Na dopady autonomní mobility na spo-
lečnost se zaměřil již ukončený výzkumný 
projekt, který zahrnoval rozsáhlý soubor 
dotazníkových šetření ve vybraných 
vrstvách společnosti. Pracovníci Katedry 
dopravy a logistiky provedli dopravní prů-
zkumy ke zjištění intenzit dopravy na růz-
ných typech silnic, které dále posloužily 
k vytvoření různých scénářů provozu 
autonomních vozidel v budoucnosti. 
„Širší veřejnost nemá představu o tom, 
co to vlastně systém autonomní mobility 
je, jaké benefity, ale i úskalí autonomní 
vozidla přinesou. Spíše je k tomu skeptic-
ká, což pramení převážně z nedostatku 
informací. Na rozšíření povědomí o pro-
blematice autonomní mobility bychom 
chtěli později navázat. Je na to zpracováno 
už mnoho studií, a i podle našich modelů 
bude doprava plynulejší, což je spojené 
s nižším dopadem silničního provozu 
na životní prostředí,“ říká Ing. Ladislav Bar-
tuška, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry 
dopravy a logistiky VŠTE. „Modelovali jsme 
dopravní provoz, co se bude dít, až bude 
tolik autonomních automobilů v provozu, 

drony, tedy drony s pohledem z první 
osoby. Tyto drony se využívají například 
při závodech a dokáží vyvinout rychlost 
až  180  km/h. Dále se také využívají ve fil-
movém průmyslu, takový FPV dron s ka-
merou totiž dokáže natočit záběr, který 
by šlo jinou technologií udělat jen velice 
obtížně,“ říká Ing. Patrik Gross, výzkumný 
pracovník Katedry dopravy a logistiky.

Aktuální téma udržitelnosti dopravy 
ve městech
Nyní má katedra nové projekty v rámci 
podpory od Technologické agentury České 
republiky (TA ČR). Ty se budou zaměřovat 
na aktuální témata udržitelnosti dopravy 
ve městech. Katedra bude v rámci nich 
vytvářet metodiku pro koncepci nákladní 
dopravy ve městech (city logistika) a pro 
tvorbu školních a firemních plánů mobilit. 
S využitím modelů a nástrojů systémové 
dynamiky a modelů dopravního provozu 
se bude zjišťovat vývoj jednotlivých indi-
kátorů pro city logistiku v čase. „Projekt tak 
bude hledat komplexní řešení městského 
zásobování nákladními vozidly, které bude 
odrážet principy udržitelného rozvoje. 
Při řešení projektů bude katedra úzce 
spolupracovat s Ministerstvem dopra-
vy České republiky, které je aplikačním 
garantem uvedených projektů,“ dopl-
ňuje doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA, 
ředitel Ústavu technicko-technologického 
na VŠTE. ¬

Fotografie jsou z akce  
Den čisté mobility v ČB.
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GAUDEAMUS V PRAZE 
PŘIVÍTAL TISÍCE ZÁJEMCŮ  

O VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM 
Na XIV. ročníku veletrhu Gaudeamus, který se uskutečnil od 25. do 27. ledna 2022,  

nesměl chybět ani stánek naší školy. Martin Šesták a Stanislav Veselý z VŠTE nám podali  
stručnou zprávu o tom, jak veletrh probíhal.

O návštěvníky rozhodně nebyla nouze. 
Denně přišlo v průměru 12 000 diváků, 
kteří se mohli inspirovat k budoucímu 
studiu u nepřeberného množství stánků 
z různých škol. Nejvíc lidí na akci v PVA 
EXPO Praha přišlo ve středu. 

Jaké to bylo a o co byl největší zájem 
u stánku VŠTE?
„Gaudeamus jsme si užili. VŠTE nám po-
skytla ubytování ve 4hvězdičkovém hotelu 
Duo, kde byly opravdu krásné pokoje. 
Stavění stánku proběhlo v pondělí bez 
problémů, měli jsme to dobře připravené. 
Kromě stánku s logem školy jsme měli 
banner zaměřený na sportovní týmy, sto-
lek s 3D tiskárnou, poličku s informačními 
materiály, a samozřejmě televizi s PlaySta-
tion, o který byl největší zájem,“ říká o své 
první návštěvě veletrhu Standa Veselý, 
který jel na akci jako zástupce e-sportové-
ho týmu Mighty Eagles. „Spolu s Jakubem 
Látalem jsme na Gaudeamu chtěli hlavně 

představit náš školní e-sportový tým. 
Ze  strany návštěvníků o to byl velký zájem 
a překvapilo mě, že jiné vysoké školy, které 
taky mají podobné týmy, se v tomhle smě-
ru na Gaudeamu neprezentovaly. V našem 

stánku byl největší zájem o e-gaming,  
3D tisk a PlayStation. Na něj škola pořídila 
nové hry FIFA 22 a NHL 22, na které se  
u našeho stánku stála fronta J.“  

Martin Šesták, který na VŠTE pracuje jako 
grafik pro Útvar vnějších vztahů, řešil se 
zájemci o studium jiné věci:  „Hodně lidí 
se ptalo na koleje, ubytování, parkoviště. 
Zaujaly je také sporty (hlavně e-gaming 
a hokej). Jeden student z Brna chtěl jít 
studovat do Českých Budějovic konkrétně 
proto, že tady chce hrát hokej. Celkově byl 
velký zájem o technické obory.“ 

I podle Standy Veselého měli sportovci  
velký zájem o studium na VŠTE.  „Mluvil 
jsem s jedním fotbalistou, který prošel  
skoro všechny stánky na Gaudeamu, 
protože hledal školu, kde by se při studiu 
mohl naplno věnovat i fotbalu. Žádná jiná 
škola mu nenabídla individuální studium, 
které je možné u nás.“ ¬
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Bc. Lucie Pecková  
je studentka Pozemních staveb, 

která si v rámci Erasmu  
vybrala studijní program 
na Howest University of 
Applied Sciences v Belgii, 

v Bruggách.  

Kampus jako z Harryho Pottera,  
přívětiví Belgičani a architektonická 
soutěž – to je Erasmus+ v Bruggách

Hlavní náplní tohoto semestru bylo 
Architectural Design Studio – tedy ateliér, 
kde jsme navrhovali komunitní centrum 
v zahradě Anglického kláštera v Bruggách. 
Tento kurz byl pojatý jako architektonická 
soutěž mezi studenty a závěrem našeho 
studia byla obhajoba před 9člennou 
porotou.

Jaké to v Belgii je? 
Já jsem upřímně překvapená z přívěti-
vosti Belgičanů. Nezažila jsem, že by se tu 
ke mně někdo choval nepříjemně. Takže 
mohu doporučit a pokud bude příležitost, 
ráda se do Belgie někdy vrátím. Vzhledem 
k tomu, že už mám vlastní rodinu,  
se kterou jsem tady pobyt absolvovala, 
tak musím říct, že mě trošku zaskočilo, 

Kde přesně jste 
na Erasmu?

Na univerzitě, 
která sídlí v Kor-

trijku, což je město 
vzdálené od Brugg asi 

43 km vzdušnou čarou. 
V Bruggách má škola 4 kampusy. Jedním 
z nich je historická budova v centru města, 
která svým vzhledem trochu připomíná 
Hogwarts z Harryho Pottera J Aktuálně se 
ale  škola chystá stavět nový kampus, kam 
by se snad měla přesunout většina výuky. 

Jaké zaměření má univerzita a čím se 
zabýváte vy?
Howest v Bruggách nabízí celou škálu růz-
ných programů v angličtině zabývajících 
se např. managementem, IT, migrací, de-
signem, zdravotní péčí, zdravým životním 
stylem atd. Já se svými spolužáky z VŠTE 
jsme se zapsali na semestrální program 
Integrated Buiding Design and Constructi-
on, který je na Howest vyučován v rámci 
výuky bakalářského oboru Architektury 
v angličtině.

Na co přesně byl zaměřený váš program?
Náš program byl rozdělen do 5 kurzů: 
Construction Management, Architectural 
Design Studio, CAAD, Portfolio Develop-
ment a International Project. Většina prací 
byla skupinových, kdy každý zahraniční 
student byl sám se skupinou Belgičanů.  
To pro mě bylo zajímavé, protože jsme byli 
kompletně zapojeni do standardní výuky. 
Předmět Construction Management spočí-
val v docházce na stavbu a výstupem byla 
seminární práce, kde jsme porovnávali 
rozdíly mezi Belgií a ČR.  Oceňuji předmět 
Portfolio Development, v rámci kterého 
jsme si vytvořili kvalitní portfolia. 

že  přímo v Bruggách nejsou moc připrave-
ni na děti. Prakticky úplně tu chybí dětské 
koutky, kroužky apod. Ale vysvětluji si to 
tím, že  jsme zkrátka v exponované turis-
tické destinaci. Na druhou stranu všichni 
se vždy všude chovali k mé 2leté dceři 
naprosto skvěle. Co se týká studia, zasko-
čilo mě akorát, že tu studenti mají každý 
týden jiný rozvrh, který se ještě v průběhu 
semestru mění. Je tedy trošku složitější si 
zorganizovat čas.

V rámci studia jste se také jeli podívat 
na typické stavby do okolních států.  
Co jste viděli? 
To bylo v rámci kurzu International Project. 
Na týden jsme letěli do dánské Kodaně, 
kde jsme měli poměrně nabitý, poznávací 
program. Dánská architektura patří mezi 
světovou špičku, takže to byl zážitek.  
Asi nejzajímavější mi přišla budova 
Amager Bakke (známá také jako Copenhill). 
Jedná se o nově postavenou spalovnu 
odpadů, na které je umístěná lyžařská 
sjezdovka. Na vrch sjezdovky se dostanete 
budovou – proskleným výtahem, ze které-
ho vidíte všechno to technické vybavení 
uvnitř spalovny a vůbec samotnou masivní 
konstrukci budovy. Z vrchu sjezdovky je 
výhled z jedné strany na moře, z druhé 
na Kodaň.

Když jsem to viděla, říkala jsem si,  
jak tohle mohlo někoho napadnout? J
Co vám Erasmus přinesl? 
Výuku zaměřenou na praxi, důraz na dob-
rý grafický výstup a prezentování. Určitě 
kontakty na mé belgické spolužáky, další 
erasmáky a vyučující. Kdo ví, třeba se sem 
jednou vrátím na praxi J. ¬

Chceš taky  
studovat  

v zahraničí?  
Klikni sem a jeď:



Díky stáži 
v Portugalsku 
jsem si mohla 
splnit svůj 
sen

Absolventské stáže pomáhají studentům překlenout období  
po ukončení vysoké školy.  V zahraničí absolventi získají kontakty, 
nenahraditelné zkušenosti a skvělou znalost cizího jazyka.  
Po návratu do Čech potom nemají problém najít si práci. 

Olá! Eu chamo-me Lucie Tomášová e eu 
vivo em Portugal. 
Ahoj! Jmenuji se Lucie Tomášová a žiji 
v Portugalsku. J Jsem čerstvou absolvent-
kou VŠTE magisterského programu se spe-
cializací konstrukce staveb. Miluji digitální 
malbu, fotografování a cestování a vedu si 
bucket list věcí, které bych v životě chtěla 
zkusit. Jednou z položek na mém bucket 
listu bylo bydlet a pracovat v zahraničí,  
což se mi nyní díky zahraniční stáži splnilo.

Jak dlouho jste již v Portugalsku  
a jak se vám tam žije?
V Portugalsku jsem zatím strávila něco 
málo přes 4 měsíce. Je to země, ve které je 
takřka vše na jednom místě – od dlouhých 
písečných pláží (které občas prostřídají 
útesy), přes hory a přírodní rezervace, 
až  po nespočet měst plných historických 
památek. Takže každý si tu najde to své. 
Poprvé jsem si tu vyzkoušela třeba surfo-
vání, sólo cestování a také jsem si tu utrhla 
svůj první pomeranč přímo ze stromu.

Lucie  
Tomášová 
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Jaké jsou rozdíly proti Česku?
Oproti ČR jsou teploty v létě i v zimě  
(alespoň tady u pobřeží) mírnější. Sníh mů-
žete najít pouze v jedné z horských oblastí 
(Serra da Estrela), ve zbylých částech země 
se v zimě setkáte spíše s deštěm. Teploty 
se v zimě pohybují obvykle kolem 10-15°C, 
ale občas se mohu vyšplhat i k 20°C. To pak 
odhodíte zimní kabát i svetr a dáte si zmrz-
linu třeba na vánočně vyzdobeném náměs-
tí a místní na vás koukají jako na blázna. 
Ale jinak jsou to velmi milí a obětaví lidé, 
kteří sice zpravidla chodí pozdě, ale zato 
vás nikdy nenechají ve štychu, pokud 
potřebujete jejich pomocnou ruku, nebo 
třeba tři kila kiwi. Také jsou velmi pohostin-
ní a mají rádi dobré jídlo, které je samozřej-
mě ovlivněno zdejším klimatem a blízkostí 
oceánu. Oblíbené jsou tu především ryby, 
z nichž je takovým národním symbolem 
treska (bacalhau). Ta se jí obvykle buď 
zapečená s bramborem, smetanou a sý-
rem (bacalhau com natas), ale i tradičně 
na Štědrý večer se salátem a uchovává se 
konzervovaná v soli. V supermarketu ji jistě 
nebude mít problém najít ani se zavázaný-
ma očima. Než se ale vydáte tam, zkuste 
raději nejprve najít místní farmářské trhy, 
kde si můžete koupit třeba domácí citrusy, 
kiwi a maracuju. Co se týče platů, tak mini-
mální mzda je zde vyšší oproti ČR o cca 160 
euro. Nemovitosti jsou zde naopak levnější, 
ale je třeba vzít v úvahu, že obvykle nemají 
kvůli mírnému klimatu centrální vytápění, 
ani zdaleka tak dobré tepelně technické 
vlastnosti, na které jsme ve střední Evropě 
zvyklí. 

Cestovala jste po Portugalsku  
nebo i po jiných zemích? 
Během stáže jsem zatím cestovala pouze 
po Portugalsku. Jediným sousedním stá-
tem Portugalska je Španělsko, do kterého 
se dá ale dostat poměrně snadno autobu-
sem či vlakem během pár hodin a s přá-
teli se tam v blízké době také chystáme. 
V Portugalsku jsem toho za tu krátkou 
dobu navštívila opravdu hodně, k čemuž 

Jak jste se na stáž dostala? 
Díky Oddělení zahraničních vztahů VŠTE, 
které nabízí stáže i pro absolventy. Jelikož 
jsem se z osobních důvodů nemohla 
zúčastnit programu Erasmus+ během 
studia, velmi mě tato možnost potěšila 
a na poslední chvíli jsem si tak mohla 
splnit svůj sen.

Čemu se věnujete v rámci stáže?
Tvorbě modelu budovy metodou foto-
grammetrie – tj. nafocení stavby ze všech 
úhlů a následné spojení fotografií v počíta-
čovém softwaru v její kompletní model.

Kde momentálně pracujete? 
Stáž dělám na Univerzitě v Aveiru.  
Momentálně zkoušíme vytvořit model 
jedné z budov v univerzitním kampusu 
a pomocí tohoto modelu zakreslit její pro-
jekt v Revitu. Univerzita také nabízí zdarma 
kurzy portugalštiny, čehož jsem samo-
zřejmě využila a momentálně dokončuji 
kurz pro začátečníky. Mimo to také pracuji 
na částečný úvazek ve firmě oekoplan 
Czech Republic, s.r.o. jako energetický 
technik – zabývám se kalkulacemi průkazů 
energetické náročnosti.

Proč se zaměřujete zrovna na 3D  
modely?
Myslím si, že 3D technologie mají (neje-
nom) ve stavebnictví velký význam a mno-
ho způsobů využití. Podle mne se jedná 
o perspektivní obor a řekla bych, že není 
mnoho studentů či čerstvých absolventů, 
kteří mohou říci, že mají praxi v tomto 
odvětví. V ČR (i zahraničí) existuje mnoho 
firem, které 3D technologie využívají k růz-
ným účelům, jako je například zaměřování 
staveb, zachování kulturního dědictví,  
při detailním zpracování lze modely využít 
třeba i pro filmový a herní průmysl. 

Doporučila byste zahraniční stáž i jiným 
studentům? 
Zahraniční stáž bych doporučila všem 
studentům, kteří si chtějí vyzkoušet něco 
nového a kteří se chtějí někam posunout, 
a to nejenom profesně. Myslím si, že je to 
skvělá příležitost, jak zlepšit jazyk, poznat 
nejenom kulturu dané země, ale také 
mnoho dalších, protože se potkáte se stu-
denty z téměř celého světa. Každý týden 
je jiný a nabízí mnoho příležitostí zkoušet 
nové věci. ¬

mi pomohl i přátelský přístup mé vedoucí 
na univerzitě, jelikož jsem si mohla dle 
potřeby organizovat svůj čas a střídat 
práci s cestováním. S kamarádkou jsme 
se například vydaly na necelý týden na jih 
Portugalska do oblasti Algarve. Kromě 
toho jsem navštívila místa spíše na severu 
Portugalska, ze kterých bych vypíchla 
např. Porto, Guimarães, Coimbru či Nazaré.

Dovedete si představit žít v Portugalsku 
natrvalo?
Do ČR se nyní plánuji vrátit, ale představa 
života u oceánu nás s mým snoubencem 
velmi láká, především kvůli subtropickým 
druhům rostlin, které zde rostou a které 
oba milujeme. Uvidíme, jaké příležitosti 
nám přinese budoucnost.
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Víte, že si odbornou praxi 
můžete splnit i v zahraničí? 

A pokud máte tento 
předmět již splněný, 

i tak můžete jet na stáž 
do zahraniční firmy.  

Je to skvělá příležitost 
pro každého, jak si otevřít 

dveře do budoucnosti. VŠTE 
má uzavřenou smlouvu 
o spolupráci s firmami 
v několika evropských 

státech:

YIT Slovakia, a.s., Bratislava,  
Slovensko 
Pobočka finského developera 
v Bratislavě nabízí našim studentům 
účast ve svém trainee programu 
a možnost spolupracovat s odborníky 
v oboru na zajímavých projektech 
trvale udržitelného rozvoje v oblasti 
stavebnictví.

TTEC, Athény, Řecko
Mezinárodní firma s pobočkami po ce-
lém světě zajišťuje zákaznický servis 
pro Booking.com a další velké společ-
nosti. Našim studentům nabízí možnost 
odborného zaškolení a následné práce 
v oddělení péče o zákazníky. Pro  stu-
denty oboru Řízení lidských zdrojů 
nabízí možnost stát se na několik měsíců 
členem týmu HR oddělení.

Servipublic Canarias S.L., Las Palmas, 
Kanárské ostrovy 
Skvělá možnost stáže pro studenty 
ve firmě, která se zabývá organizováním 
akcí pro své klienty (např. modelingové 

aktivity, soutěže Miss atd.). Zabezpečuje 
akce od cateringu přes rozpočet  
až po správu webových stránek a mar-
keting na sociálních sítích. Ideální pro 
studenty se zaměřením na marketing.

Bohemia EU Planners, Brusel, Belgie
Vzdělávací agentura, která nabízí 
spolupráci v rámci projektů evropských 
fondů, zajišťuje poradenství v oblasti 
inovací v podnikání, financích, řídících 
a ekonomických činnostech. Zajišťu-
je vzdělávací servis pro společnosti 
v Bruselu, s napojením na diplomacii EU. 
Studenti se během stáže budou účastnit 
odborných konferencí, workshopů 
a seminářů.

B&S Blech mit System GmbH  
& Co KG, Grafenau, Německo
Rodinná firma s 220 zaměstnanci se 
zabývá výrobou plechových šasí skří-
ní zejména pro evropskou klientelu. 
Cílem nabízené stáže je seznámit 
studenty s celým procesem výroby 
od převzetí výrobního materiálu 
do firmy, přes svařování, broušení, 
řezání, laserové gravírování až po za-
balení hotových výrobků, výstupní 
kontrolu a distribuci zákazníkovi. 
Firma disponuje moderním technolo-
gickým vybavením. 

Thomas Smith Shipping, Luqa, 
Malta
Přepravní firma zajišťující klientům 
logistický servis nabízí našim studen-
tům stáže v oblasti letecké nákladní 
dopravy. Studenti získají praktické 
znalosti z oblasti leteckého provozu, 
organizace a procesování činností 
a dokumentace spojené s přepravou 
zboží. 

Více informací  
o nabídkách  
najdete zde:  

nebo kontaktujte 
koordinátora  

zahraničních vztahů 
Ing. Alenu Tikalskou.

...PRO STROJAŘE

...PRO LOGISTIKY

...PRO STAVAŘE

...PRO EKONOMY, 
MARKETÉRY, PERSONALISTY

STÁŽ V ZAHRANIČNÍ FIRMĚ  
vám otevře dveře 
do budoucnosti 
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Přehlídka vybavení  
našich laboratoří 1. díl 
Aby si naši studenti osvojili praktické znalosti již  
při studiu, nezbytnou součástí kampusu jsou 
špičkově vybavené laboratoře. Tady je malá ukázka 
techniky, kterou na VŠTE najdete.

»  Rázové kladivo LabTest CHK 450J
Na rázovém kladivu probíhají krátkodobé zkoušky, které nám 
podávají důležité informace o spotřebovaném množství energie 
a chování materiálů při možnosti nastavení různé výchozí energie, 

rychlosti, úhlu (řada IA) a měnící se teplotě včetně instrumentace (řada I). 
Součástí rázového kladiva je vrubovací zařízení s vrubem V2 a U2 a chla-
dící komora LaborTech s teplotním rozsahem -80 °C až +200 °C.

» 
Simulační software MAGMASOFT
Komplexní a efektivní nástroj pro optimalizaci kvality odlitků, 
procesních podmínek a snížení výrobních nákladů. S využitím 
metodiky DOE a autonomní optimalizace dokáže stanovit robust-

ní procesní parametry a optimalizované technologické návrhy odlitků 
pro všechny odlévané materiály a procesy včetně tepelného zpracování 
a metalurgie taveniny.

3. MetaServ 250
Tato bruska/leštička poskytuje spo-
lehlivou přípravu metalografických 
vzorků na analýzu mikrostruktury. 
Díky hlavě Vector LC 250 se bruska/
leštička stává poloautomatickou a je 
možné leštit až 4 vzorky zároveň, a to 
i rozdílnou silou.

2. SimpliMet 3000
Lis k zapouzdření vzorků má elektro-
-hydraulický sytém, automatický de-
tektor velikosti formy a výběr metody, 
ovládací panel s tlačítky pro nastavení 
tlaku, teploty, času ohřevu a velikosti 
formy. K zapouzdření se používají 
termosetické a termoplastické látky.

1.   AbrasiMet 250
Ruční rozbrušovací pila nabízí 
vysokou kapacitu řezu, vysokou 
třídu osvětlení a dobrou viditelnost 
na vzorek. Pila je vhodná pro široké 
spektrum materiálů.

Metalografická příprava vzorků pro oblast zkoumání jeho struktury:

— 19



KNÍŽKY  
budou důležité 
vždycky, možná  
se jen změní  
způsob, jakým  
se budou číst

Vedoucí knihovny VŠTE Mgr. Blanka 
Mikšíková si s námi povídala o nabídce 
vysokoškolské knihovny, změnách,  
které se v knihovně chystají, i o tom, 
zda mladí méně čtou.

Blanka
Mikšíková

Mohla byste nám popsat knihovnu VŠTE a její 
služby? 
Knihovnu najdete v přízemí budovy E a očekávat mů-
žete obvyklé služby, jako ve všech ostatních knihov-
nách. Nejčastěji žádanými jsou samozřejmě klasické 
výpůjční služby včetně těch meziknihovních. Kromě 
klasických tištěných publikací také nabízíme stu-
dentům přístup ke všem online databázím, které jim 
škola hradí. K přístupu mohou studenti využít zázemí 
studovny s dvaceti počítači, nebo se mohou připojit 
i z pohodlí domova přes VPN. V rámci copycentra  
pak zajišťujeme doplňkový prodej učebnic a skript, 
kancelářských potřeb, a hlavně služeb jako např.  
tisk dokumentů, zhotovení vazby, laminování, tisk 
na plotteru a další. 

Mladí obecně málo čtou. Jak by se 
to podle vás dalo změnit? 
Říká se to, ale ověřené to nemám 
a možná to jen souvisí se změnami, 
které přicházejí s dobou. V každém 
případě se ale podstatně mění způ-
sob, jakým mladá generace čerpá 
informace, už je dávno nehledá 
v knihách, ale na Googlu a Wikipedii. 
Je to rychlejší a pohodlnější, zpo-
chybnitelná je ovšem kvalita. Největ-
ším problémem je, že většina z nich 
není ochotná ověřovat si zdroje, ale 
to bývá problém i u starší generace. 
Co  se týká beletrie, je určitě snazší 
zajít do kina na film než přečíst 
knížku. Ale já jsem přesvědčená, že 
knížky si své čtenáře vždycky najdou 
a znám lidi ze starších generací, kteří 
v životě knížku nepřečetli a také 
znám spoustu mladých lidí, kteří 
čtou hodně. 

Co byste doporučila čtenářům 
z knihovny VŠTE a z vaší domácí 
knihovny? 
Mimo odborné literatury určitě 
doporučuji zajímavé publikace dopl-
něné velkým množstvím barevných 
fotografií s tématikou Indie, které 
jsme dostali darem od velvyslankyně 
Indické republiky Její excelence  
Narinder Chauhan. Z domácí knihov-
ny pak např. Hodiny od Michaela 
Cunninghama, Doktorku z domu 
trubačů od Ilony Borské nebo román 
1984 od George Orwella. ¬ 

Co je hlavním přínosem knihovny 
pro vysokoškolské studenty? 
Studium je o získávání informací 
a knihovna je zdroj. Pro studium 
na vysoké škole to platí dvojnásob, 
protože samozřejmou součástí je 
samostatná práce s literaturou při 
tvorbě odborných studentských pra-
cí, nejen té závěrečné absolventské. 
A to bez kvalitních zdrojů nelze.

Jsou dnes knížky ke studiu stejně 
důležité jako dřív? 
Knížky budou důležité vždycky, mož-
ná se jen změní způsob, jakým se 
budou číst. Původní tištěná podoba 
je v současnosti čím dál víc nahrazo-
vána svou online verzí. Tento trend 
trvá už delší dobu, ale podstatně ho 
zrychlila situace kolem pandemie.

Máte do budoucna nějaké plány 
s knihovnou? 
V současné době probíhá úprava 
prostor knihovny tak, aby více vyho-
vovala potřebám studentů. Chceme 
pro ně vytvořit příjemné prostředí 
motivující ke studiu, a hlavně 
k četbě. A co se týká budoucího 
směřování knihovny, tak bych určitě 
chtěla i nadále rozšiřovat spolupráci 
s jinými knihovnami a zapojovat 
se do zajímavých knihovnických 
projektů.

Kdy jste začala pracovat v knihovně 
a jak jste se k této práci dostala? 
Poměrně dlouho jsem se věnovala 
zdravotně sociální práci se složitou 
klientelou, jako jsou sociálně slabí, 
menšiny a později osoby s Alzhei-
merovou demencí. Bylo to dost 
vyčerpávající, tak jsem se rozhodla 
změnit profesi a knihovna mi tehdy 
přišla jako fajn alternativa. No a ba-
vilo mě to víc, než jsem čekala, tak 
už jsem u toho zůstala. A baví mě to 
čím dál víc.
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Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.,  
je jedním z autorů nové 

publikace Finance podniku: 
Komplexní pojetí. Pana 

doktora Horáka jsme se ptali, 
komu je nová kniha určená,  
ale náš rozhovor se stočil  
i na fotbalový tým VŠTE. 

Kniha Finance podniku: Komplexní po-
jetí vyšla na konci roku. Už je v prodeji?
Už je v prodeji. Dostali jsme zatím 5 výtis-
ků na náš ústav a brzy bude knížka také 
v knihovně. Měla by totiž hlavně sloužit 
pro studenty – je to kniha o komplexním 
pojetí financí podniku a mělo by to zahr-
novat výuku předmětů, jako jsou Finance 
podniku a Znalectví. Jsou tam informace 
o finanční analýze, která se ve znalectví 
hodně používá. 

Je v knize něco, co studenti jinde nena-
jdou?
Zaměřuje se na mimořádné financování, 
což je dnes celkem populární a důležitá 
věc, protože podniky jsou dnes vystaveny 
těmto způsobům financování kvůli covidu. 
Čerpají ze zdrojů, ze kterých nebyly 
zvyklé čerpat. To je přidaná hodnota, 
takový komplexní pohled, co nikde nebyl 
zpracován. Tohle je vyloženě z pohledu 

činnost. Do toho spolupracuji na řadě 
projektů, učím, vedu závěrečné práce. Taky 
fotbalový tým, to je další věc. Takže jsem 
rád, že mi pomáhají kolegové Kollmann 
a Slepička. Já jsem přes to zařizování, 
přes komunikaci s vedením Univerzitní 
fotbalové ligy. 

Jste fanoušek fotbalu?
Já jsem dlouho hrál a trénoval mládež, 
ve Strakonicích, v Dynamu, ale kvůli práci 
jsem to musel ukončit. Rád bych stíhal 
obojí, protože mě fotbal vždycky bavil. 
Ale nejde to. Jsem rád, že aspoň tohle 
stíhám. ¬

studenta VŠTE, pro výuku na základě 
osnov a předmětů, co tu vyučujeme, což je 
odlišné od jiných. Kolegové navíc na knize 
spolupracovali se studenty, kterým také 
patří velký dík.

Jak jste se na knize podílel?
Já jsem se podílel na více kapitolách, ko-
munikoval jsem s nakladatelstvím, přijímal 
jsem zpětnou vazbu, autorům jsem říkal, 
co je ještě třeba upravit. U mě se kniha dá-
vala dohromady. Má to přes 300 stránek, 
takže to bylo náročné. Jen seznam zdrojů 
je dlouhý asi 25 stran. 

Co je obsahem knihy?
Úvod do problematiky financí, prostředí 
podniku z pohledu finančního manažera 
(které z našich studentů chceme udělat), 
vazba controllingu a financí na primární, 
sekundární funkce podniku, potom zásad-
ní věci, jako třeba práce s finančními daty 
podniku (výkazy, účetní závěrky). V tom 
se najde to hlavní (zisk a ztráta, jak s těmi 
daty pracovat), časová hodnota peněz,  
což je taky důležité… 

Jaká je vaše náplň práce na VŠTE? 
Já toho dělám opravdu hodně. Teď se 
mění struktura našich dvou ústavů (Ústav 
znalectví a oceňování a Ústav podnikové 
strategie) a budu zastávat pozici zástup-
ce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí 

Kniha  

Finance podniku: 
Komplexní pojetí
je šitá na míru  
studentům VŠTE
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Jak byste vlastními slovy popsal studij-
ní program Znalectví? 
Zásadní je to, že v České republice neexis-
tuje druhý stejný studijní program, jako 
je ten náš. Vždycky je to buď specializace 
ekonomiky podniku nebo jiného pro-
gramu, nebo je problematika vyučována 
spolu s něčím dalším. V tomhle je Znalec-
tví na VŠTE unikátní. Také je unikátní sku-
tečnost, že je program akreditovaný ve 2 
oblastech vzdělávání: Ekonomika a Právo. 
Předpokládáme, že člověk, který přichází 
do programu, má absolvovanou Ekono-
miku podniku minimálně v bakalářském 

stupni. Má tak profesní základ, se kterým 
můžeme my v navazujícím magisterském 
programu pracovat. Ve Znalectví se potom 
zaměřujeme na rozšíření odbornosti, to 
znamená znalosti ekonomiky a manage-
mentu podniku. Zároveň řešíme výrazně 
právo. Poslední část programu tvoří pro-
cesní kompetence. Je naprosto zásadní, 
aby znalec měl špičkové kompetence, 
protože rozhoduje mnohdy o osudech 
lidí. Musí si uvědomit, že jakákoliv chyba, 
kterou udělá, může zničit někomu život, 
připravit jej o majetek nebo jej jinak 
poškodit. 

Nový magisterský program 
Znalectví, který navazuje 
na program Ekonomika 
a management, se na VŠTE 
otevřel v roce 2021. 
O jeho náplni a uplatnění 
absolventů jsme si povídali 
s prof. Ing. Markem Vochozkou, 
MBA, Ph.D., dr. h.c.

je určen studentům, kteří 
chtějí být špičkou ve svém 

oboru a hrát „první ligu“

NOVÝ 
program 
Znalectví
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MBA a pedagogické minimum 
si můžete udělat už během 
studia vysoké školy

Rozšiřte své možnosti uplatnění 
a ovládněte svět businessu. Na VŠTE 
si od letošního roku můžete udělat 
pedagogické minimum a také získat 
titul MBA Finanční management.

Pedagogické minimum 
»  Získejte odbornou pedagogickou 

kvalifikaci k výkonu učitelské 
profese. 

»  Nová akreditace, která se otevře 
v únoru 2022. Program je na 2 
semestry.

»   Absolventi získají kvalifikaci 
k výkonu učitelské profese na SOŠ, 
VOŠ, SOU a OU v segmentu výuky 
odborných předmětů, praktického 
výcviku a odborného vyučování.

MBA Finanční management
»   Jediné studium MBA Finančního 

managementu v jižních Čechách.
»   Dvouleté studium v kombinované 

formě.
»   Výuku zajišťují zkušení odborníci 

z praxe. 
»  MBA na VŠTE má akreditaci meziná-

rodní organizace European Council 
for Business Education a titul  
je uznávaný po celém světě.

Více na
www.studiumprovas.cz

Pro koho je program určen?
Pro špičkové ekonomy, pro lidi, kteří mají 
obrovskou míru zodpovědnosti, se-
bekontroly a dokážou systematiky myslet 
a pracovat. Cílíme na špičkové absolventy 
bakalářských programů. Proto je kapacita 
programu výrazně omezená. Naším cílem 
je mít asi 20 studentů v prezenční a 20 
studentů v kombinované formě. 
Má program nějakou specializaci?
Akreditovali jsme program Znalectví 
ve specializaci Oceňování podniku.  
Ale chceme do budoucna mít Znalectví 
ve specializaci strojírenství, stavitelství, 
doprava. Vždy to bude dvouoborový 
program, kdy budeme navazovat na jed-
notlivé již dříve akreditované bakalářské 
programy. 

Má podle vás obor znalectví budouc-
nost?
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o znal-
cích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech a změnily se podmínky pro výkon 
činnosti soudního znalce. A vlastně díky 
tomu řada znalců svoji činnost ukončila. 
V současné době se Česká republika potý-
ká s nedostatkem znalců. Takže absolventi 
programu budou na trhu práce velmi 
žádáni. Činnost soudního znalce je velmi 
perspektivní a náš program jde ruku v ruce 
s dlouhodobou vizí Ministerstva sprave-
dlnosti, které chce tu činnost profesiona-
lizovat. 

Jaké je potom uplatnění, co se týče 
konkrétních profesí? 
Uvedu dvě profese kromě činnosti 
soudního znalce. Jedna je odhadce: cen 
nemovitostí, obchodních závodů a podob-
ně. Absolvent pak nepracuje na základě 
jmenování minstrem spravedlnosti,  
ale na základě živnostenského zákona.  
Objednatelem jsou například banky, realit-
ní kanceláře a podobně. Druhé je ekonom 
specialista. Hlavním cílem podniku je růst 
hodnoty pro svého vlastníka. V dneš-
ní době je preferována metoda řízení 
podle cílů. A právě člověk, který bude 
absolventem Znalectví, toto bude umět: 
rozpracovat cíl do každodenních činností, 
dělat analytické materiály pro podporu 
rozhodnutí managementu podniku. 

Kam může jít student znalectví  
na praxi?
Tím hlavním místem je znalecký ústav 
nebo znalecká kancelář. Nový zákon 
předpokládá, že znalecké ústavy budou 
jen na vysokých školách. Se znaleckými 
ústavy a se znaleckými kancelářemi jsme 
již ohledně praxe studentů domluvení. 
Je  to výhodné pro všechny zainteresované 
strany. Student získá praktickou zkuše-
nost. VŠTE pak může garantovat znalosti 
a dovednosti svého absolventa a znalecká 
kancelář může získat kompetentního 
zaměstnance. 

Proč se tento program na VŠTE otevřel? 
Bylo víc důvodů. Uplatnění na trhu práce, 
kultivace prostředí znalců, přijetí i spole-
čenské odpovědnosti za aktivitu, které se 
na VŠ věnujeme. VŠTE tak plní své tři role 
– vzdělává, realizuje výzkumnou činnost 
a kultivuje sociální prostředí. 

Znalectví Vy sám vyučujete.  
Je pro Vás vzdělávání studentů  
hlavní náplní práce?  
Vyučuju Oceňování podniku. Jak už jsem 
avizoval, vysoké školy mají tři základní pilí-
ře své činnosti. V mé práci určitě převládá 
vývoj a výzkum. Velmi rád jsem v kontaktu 
se studenty. Preferuji tedy formy výuky, 
které interakci umožňují a které ústí u stu-
denta v získání praktických dovedností. 
A když se toto daří, jsem se svou prací 
spokojen. Vzdělávání je spíše posláním než 
jen pracovní náplní. 

Čím byste nalákal další studenty 
 na program Znalectví? 
Obecně je to určeno pro lidi, kteří chtějí 
něco dokázat – chtějí být špičkou ve svém 
oboru a hrát „první ligu“. Což je dáno  
věcnou podstatou toho programu  
a samotné profese soudního znalce. 
Nesmíme zapomínat na jeho odpovědnost 
vůči společnosti. Znalectví není v současné 
době v České republice v dobré kondici 
a naším cílem není jenom vzdělávat nové 
znalce, ale chceme i kultivovat komuni-
tu tím, že naši absolventi budou chodit 
do znaleckých kanceláří a ústavů, budou 
tam přinášet know-how, nové metody 
a obráceně – i my do budoucna budeme 
konzultačním pracovištěm. Chtěli bychom, 
aby náš absolvent měl i tuto podporu 
z VŠTE. ¬
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HRÁT VE ŠKOLNÍM TÝMU  
je super benefit pro každého, kdo sem přijde studovat

Trenér fotbalového týmu 
VŠTE Vít Slepička a student 
bakalářského programu 
Pozemní stavby musel bohužel 
po komplikovaném zranění 
a operaci kolene dočasně 
ukončit svou fotbalovou 
kariéru. Ve fotbale však stále 
působí, kromě trenéra i jako 
funkcionář. Také pracuje  
ve firmě STAVOPRO  
jako projektant. 

Vít  
Slepička

trénink, předzápasové rozcvičení atd.,  
ale na sestavě se vždy společně dohod-
neme. 

Máte hodně hráčů? 
Nakonec se nám podařilo sehnat přes 30 
hráčů ze všech možných soutěží, od okres-
ních až po krajské a divizní hráče, takže je 
z čeho vybírat. 

Podle čeho je vybíráte na soupisku?
Odvíjí se to od toho, kdo jak chodí tréno-
vat. Když je nás 35 a na trénink nás přijde 
12-15, tak přednost dostanou ti, 
kdo chodili na tréninky. Ale někdy to 
samozřejmě dopadne tak, že uděláme 
nějaký kompromis – abychom nasadili 
kvalitní hráče a měli kvalitní výsledky. 

Poslouchají vás kluci, kteří jsou vlastně 
vaši spolužáci?
Trochu jsem se na začátku bál, jestli to 
není na škodu, dělat trenéra klukům skoro 

stejně starým, ale ukázalo se, 
že to vcelku funguje. Když jim 
řeknu, co mají udělat, tak poslou-
chají a snaží se to plnit. Vůbec mi 
to nepřijde jako bariéra, naopak 
je to fajn. 

Co vás na tom baví?
Baví mě celý ten proces pláno-
vání tréninků, harmonogramu 
roku, a celá ta atmosféra zápasů 
je super. Na druhou stranu je 
na tom těžké, co nemají trenéři 
rádi obecně: říct někomu, že 
na zápas nepojede. Nemůžeme 
jet na zápas v 35 lidech. Takže 
těm 20 zbylým musím říct, že 
nejedou. Ale to je asi v každém 
sportu, že trenér musí sestavit 
tým a když se na mě nedostane, 
tak je to signál, že musím začít 
makat. ¬ 

Chtěl jste se někdy živit sportem? 
V mládežnických kategoriích je to  
nejspíše sen všech fotbalistů 
a sportovců. Postupem času se 
tento sen nějak vytratil, a vše 
směřovalo jinam. Myslím, že 
ve věku, kdy se mladí rozhodují, 
kam na střední školu, tak jsou 
výrazně ovlivněni svým okolím 
a rodinou. U mě přišlo rozhod-
nutí věnovat se stavařině, a tak 
mi to nějak i zůstalo. Před rokem 
jsem byl na operaci s kolenem 
a nemohu naplno sportovat 
a běhat, takže stavařina byla 
nakonec nejspíš dobrá volba, 
protože kdyby mě živil jen sport, 
nevím, co bych teď dělal. 

Je šance, že se to koleno zlepší?
Dělali mi komplet plastiku ko-
lene. Nešťastná triáda, nebo tak 
nějak se tomu říká. Kvůli plastice 
mi brali štěp ze stehna. Doktor mi 
říkal, že za rok budu hrát fotbal, 
ale zatím ani nepřeběhnu silnici.

Jak se vám to stalo?
Při posledním zápase jsem měl 
úraz. Když jsem jako rozhodčí 
postoupili do krajského přeboru, 
řekl jsem, že skončím s fotbalem, 
že s pískáním to můžu dotáhnout 
dál. Při posledním zápase jsem 

byl 2 minuty na hřišti, upadl jsem, vyvrátil 
jsem si koleno a bylo to. Ale fotbal dělám 
pořád, začal jsem trénovat děti a dělám 
šéftrenéra přípravek, koordinuju ostatní 
trenéry, co jsou u dětí. Od minulého roku 
jsem začal trénovat tady, ve škole, a začal 
jsem dělat funkcionařinu ve svém klubu 
SK Čtyři Dvory. 

Jak jste se dostal k trénování školního 
týmu? 
Přišla mi do mailu zpráva o tom, že fotba-
lový tým hledá nové hráče a funkcionáře, 
takže jsem odpovídal s tím, že bych hrál, 
jestli mi to koleno dovolí. A kvůli tomu, 
že  mi to koleno nedovolilo, tak jsem řekl, 
že bych se rád podílel na chodu týmu jako 
trenér nebo vedoucí. Jarda Kollmann řekl, 
že chce dělat vedoucího a já jsem tedy 
kývl na to, že budu trenér. Nic to  
ale neznamená, pořád se o tom týmu 
bavíme spolu a dáváme to dohromady 
spolu. Já mám zkušenosti s tím, jak sestavit 
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Proč jste si vybral ke studiu VŠTE?
Jsem z Budějovic, takže hlavně kvůli tomu. 
Ani jsem nepřemýšlel jít někam jinam. 
Chtěl jsem zůstat tady, kvůli fotbalu. 

Co byste chtěl dělat v budoucnu? 
Já bych chtěl dělat něco okolo sportu, tak-
že ať už něco, co se týče marketingu, nebo 
můj sen je být fotbalový manažer/agent. 

Chtěl byste se živit sportem? 
Ne jako hráč, ale sportem jo. Bohužel se ži-
vit hraním fotbalu nemůžu. Jsem po třech 
operacích kolene. Poprvé jsem byl na ar-
troskopii, podruhé na plastice, ale pak se 
mi odlomil kousek od chrupavky a zůstal 
tam, takže jsem musel na reoperaci. Takže 
jsem přišel skoro o rok a půl fotbalu (v 19 
letech). 

Jak se vám to stalo? 
Na tréninku asi ve 14 letech, obyčejný 
souboj, jako každý jiný na tréninku, hned 
jsem věděl, že je něco špatně a taky bylo. 
Pak jsem hrál několik let, s ortézami a tak, 
pak jsem šel v 16 na operaci, pak v 19 jsem 
měl dvě operace.

Za školní tým hrát můžete?  
Hraju i ve svém klubu, ale na amatérské 
úrovni. Už je to koleno docela dobré, ale 
nemůžu mít takovou zátěž jako profesi-
onální fotbalisti. Nevím, jestli by koleno 
vydrželo tréninky 6krát týdně. Teď hraju 
v Roudném. 

Chtěl jste se fotbalu profesionálně 
věnovat odmalička? 
Hrál jsem od tří let. Asi jako každý malý 
kluk jsem se tomu chtěl věnovat profesio-
nálně, ale priority se během života mění.  
Kvůli zranění kolene jsem musel skončit 
v Dynamu U19, to je starší dorost. Poslední 
věková kategorie před muži. Já jsem celý 
rok vynechal a tam je ten přechod jeden 
z nejdůležitějších. Když se rok nehraje, tak 
je to blbý. 

Mrzí vás to? 
Někdy jo, ale musí se s tím dál žít. Nemá 
cenu se zabývat tím, co se stalo. Teď jsem 
rád, že můžu hrát vůbec fotbal. Ale asi 
i bez toho zranění bych chtěl jít na vyso-
kou. Ve fotbale se nikdy neví. Hlavně to 
není napořád. 
Pořád ale můžete dělat fotbalového 
agenta. Co taková práce obnáší?
Hledají se hráči, jezdí se po soutěžích a do-
poručují se hráči do lepších klubů. Vyřizují 
se smlouvy s týmy, agent má procento 
z výplaty hráče. 

Máte pro tu práci předpoklady?
Už poznám, jestli je hráč dobrý. Myslím 
si, že se to úplně nedá zjistit, když je mu 
třeba 15, může vyčnívat, ale nemusí být 
v budoucnu jeden z nejlepších. Hráč se 
postupně vyvíjí. 

Co vás na fotbalu baví? 
Hlavně ta parta. Sport mě taky baví.  
Ale hlavně se to hraje kvůli té partě. Člověk 
zapomene na všechno zlé, takže to beru 
i jako odreagování se. ¬

Pavel Cepák hraje za fotbalový tým VŠTE. Zároveň studuje bakalářský program  
Podniková ekonomika. I jemu zranění kolene narušilo plány. Školu však ve fotbale  

reprezentuje úspěšně.

I kdybych neměl  
zranění kolene,  

chtěl bych  
jít na vysokou

Pavel 
Cepák
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HRAJEME PĚKNÝ FOTBAL. 
To, co s klukama máme za partu mimo fotbal,  

se odráží i na hřišti.

Martin Červenec  
je fotbalový brankář, 
který kromě 
fotbalového týmu 
VŠTE hraje za 
Dynamo a Spartak 
Soběslav. Na VŠTE 
studuje první 
ročník programu 
Podniková 
ekonomika.

Martin
Červenec

Kdy jste začal s fotbalem? 
Už ve školce jsem chodil 
do fotbalového kroužku,  
kde jsem si fotbal oblíbil.  
Potom jsem šel na nábor 
do Dynama, od 6 let jsem 
v Dynamu zůstal až doteď. 
Poslední půlrok hostuju 
ve Spartaku Soběslav. Na jar-
ní část ligy se vrátím zpátky 
do Soběslavi a doufám, že 
v létě bych se mohl prosadit 
někam výš než do divizního 
mužstva, někam do ligy. 

Povězte nám něco o své 
fotbalové kariéře
Ze začátku to bylo hodně náročné, než se 
člověk dostane do velkého fotbalu, musí 
si projít těžkými začátky. Od 12 let jsme si 
našli pevné jádro v týmu, které vytrvalo 
do mladšího dorostu U16. Hráli jsme ligu 
s o rok staršími, docela jsme vyhrávali 
a drželi se v předních příčkách. Všimnul 
si mě agent a od 15 let jsem začal chytat 
celostátní ligu staršího dorostu, kde jsem 
strávil 4 rok. Což si myslím, že není nejlepší 
pro posun hráče. V 16 letech jsem poprvé 
nastoupl za A tým Dynama proti Příbrami, 
tam jsem dostal svou první smlouvu na 3 
roky. Před začátkem Akademie SK Dynamo 
nebyla úroveň fotbalu v ČB na velké úrov-
ni, pak se to všechno zvedlo, dostali jsme 

nohama, být rychlý, silný, 
flexibilní, pomáhat týmu. 
U brankářů také hodně záleží 
na výšce, což se ovlivnit nedá. 
Čím vyšší, tím lepší. Ta brána 
je docela dlouhá a když se 
člověk potřebuje odrazit 
až  nahoru, potřebuje rychlost 
a sílu. Cvičení mám v úterý 
ráno od 7 hodin – na rych-
lost, děláme posilovací cviky 
na stehna, na zadní řetě-
zec, cvičíme výbušnou sílu 
a dynamickou sílu. Ve středu 
v 7 chodíme do posilovny, 
cvičíme horní část těla. A je 
to taky o mentálním zdraví 
člověka. Člověk musí vědět, 
jak odpočívat mentálně, jak 
být soustředěný, a zároveň 
nikdy nevypnout. 

Vy jste měl nějaká zranění? 
Já jsem z těch zranění schytal skoro 
všechno: vykloubené prsty, zlomená ruka, 
vymknuté kotníky, natržené vazy, otřes 
mozku… 

A z toho všeho jste se dostal? 
Ta lehčí zranění se musí léčit za pochodu, 
normálně hrajete a ono se to vstřebá. 

Jaké je to ve školním týmu?
Parta skvělá, sedli jsme si, máme mezi 
sebou velmi dobré vztahy. A to, co máme 
mimo fotbal, se odráží na hřišti, hrajeme 
pěkný fotbal. Když jsme hráli proti Karlově 
univerzitě, soupeře jsme hodně potrápili. 
Doufám, že teď na to navážeme v příští 
sezóně.  ¬ 

peníze, začalo se nám dařit. Ze  začátku 
jsme neměli stabilní tým, nebyli jsme 
tak sehraní, potom přišel nový trenér 
a všechno se to zvedlo. V létě 2021 jsem 
přestoupil do dospělého fotbalu, kde se už 
mění ten styl hry, je to rychlejší, důraznější, 
a do toho týmu jsem se neprosadil. Odešel 
jsem na hostování do Soběslavi, kde se 
mi dařilo, i v kabině jsme si sedli. Na kon-
ci podzimní části jsem byl nejlepší hráč 
a na jaře věřím, že budu pokračovat. 

Máte jako brankář odlišný trénink 
od ostatních hráčů?
Mám úplně odlišný trénink, musím být 
ve všem nadstandardní, dobře hrát 
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Kde aktuálně pracujete?
V Boschi na pozici BPS kouče, kde mám 
na starost digitalizační projekty. Je to hlav-
ně spojené s výrobou, s naším portfoliem 
výrobních procesů. Digitalizujeme výrobní 
linky, naším cílem je udělat to tak, aby-
chom měli vyšší efektivitu, která se projeví 
hlavně v podobě zisků či personálu. Ale 
není to jenom výroba, je to i logistika, balí-
cí procesy, subdodavatelé... Já jsem během 
covidu změnil pozici, tady na té jsem něco 
přes půl roku. Předtím jsem měl na starosti 
v Boschi nákupní kvalitu. Tam jsem komu-
nikoval hlavně se zahraniční klientelou, teď 
komunikuju s lidmi ve firmě, je to zajímavé. 
Zkouším nepoznané. 

Proč jste změnil práci během covidu?
Hodně se toho během pandemie změnilo, 
snižovaly se zakázky, snižoval se počet lidí. 
V našem oddělení se měnilo portfolio vý-
robků, kterým končil životní cyklus. Dostal 
jsem několik nabídek a vybral jsem si tohle, 
protože nabídli nejlepší podmínky a také 
mimofinanční benefity a zároveň jsem znal 
prostředí firmy. 

Čím si vysvětlujete, že jste dostal hodně 
pracovních nabídek? 
Tahle škola mi nabídla takovou vizi, 

že  můžu cestovat. Když jsem byl na baka-
láři, s paní Tikalskou jsem odjel na su-
mmer school do Šanghaje, to bylo první 
naťuknutí se stáží. Potom jsem na magistru 
jel do Malajsie, tam jsem byl na strojařské 
fakultě. Ve dvou firmách hrála hlavní roli 
angličtina. Po pohovorech jsem dostal 
možnost jít pracovat i jinam, kde se 
nekomunikuje primárně českým jazykem. 
Ale  i v Boschi máme primární jazyk pro  ko-
munikaci angličtinu. 

Co vám studium na VŠTE dalo? 
Vysoká škola mi dala nadhled, schopnost 
komunikace. To můžu posoudit sám 
na sobě, že když jsem dřív s někým jednal, 
bylo to dost v obecném stylu, taková ta 
hovorová mluva. A teď si myslím, že nejen 
vysoká škola, i ta práce mi ukázala směr 
a to, že komunikace s lidmi je u mě nyní 
na jiné úrovni. 

Jak na školní léta vzpomínáte? 
Já jsem celou dobu při škole pracoval. Byl 
jsem v Boschi a předtím jako pomocná síla 
v elektru, kde jsem pomáhal prodávat. Měl 
jsem prezenční studium a stíhal jsem to 
špatně, ale stíhal. Já toho moc nenaspím, 
stačí mi kolem pěti hodin. 

Ing. Filip Koutník je absolvent VŠTE a cestovatel, který se podíval 
do desítek zemí světa (mimo jiné v rámci Erasmu). Nyní pracuje 
v Boschi a do budoucna plánuje především zajistit rodinu.

VŠTE je v mezinárodním programu 
tak silná, že málokterá škola  
jí může konkurovat

Našel jste díky škole uplatnění, jaké jste 
chtěl? 
Já do budoucna chci podnikat, ale určitě 
ten první krůček, abych byl spokojený, 
mám díky škole. 

Co byste doporučil budoucím studen-
tům VŠTE? 
Doporučil bych, ať využijou mezinárodní 
program. Tahle škola je v tom tak silná, 
že  málokdo tomu může konkurovat. Jestli 
tu chce někdo studovat, tak ať to určitě 
využije. 

Do jakých zemí jste se podíval vy?
Evropu mám skoro celou. Z Asie mám  
Filipíny, půl roku Malajsie (Erasmus),  
Singapur (Erasmus), Emiráty, Čína  
(Erasmus) a také státy v Africe či Americe. 
Ještě, než jsem šel studovat, tak jsem  
pracoval, takže jsem měl peníze na cesto-
vání, ale většina cest byla nízkonákladová, 
tzv. low-cost.  ¬

FILIP 
KOUTNÍK
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všem studentům absolvovat buď stáž, 
nebo aspoň zimní a letní školu čínštiny, 
pokud se podaří opětovně zprostředko-
vat tyto stáže čínštiny. 

Během studia jste dělal PVS.  
Jak jste se k tomu dostal? 
Po nástupu na navazující magis-
terské studium jsem byl osloven 
vedoucím Katedry managementu 
prof. Váchalem a jeho zástupkyní 
doc. Strakovou.  Po absolvování 
pohovorů mi byla nabídnuta možnost 
pracovat jako PVS na této katedře. Úko-
ly, které mi byly zadávány, kamarádské 
prostředí, výzkumné projekty napojené 
na podnikovou praxi mě motivovaly, 
abych od dubna 2021 nastoupil jako aka-
demický pracovník na tuto katedru. 

Ing. Jaroslav Kollmann po absolvování magisterského studia a trojí návštěvě Číny zůstal  
na VŠTE jako akademický pracovník. Nyní se podílí na výuce v rámci Katedry managementu, 
byl přijat do doktorského studia, působí jako vedoucí školního fotbalového týmu a jako  
rozhodčí Krajského fotbalového svazu.

Věnujte se studiu a když budete  
mít možnost vyjet do zahraničí, 

NEVÁHEJTE !

Proč jste si vybral ke studiu VŠTE?
Zaujal mě v té době nově otevřený studijní 
obor na VŠTE „Čínské trhy“, byl jsem přijat 
a úspěšně jsem absolvoval. Zaujala mě 
možnost navštívit dosud pro mne nezná-
mou Čínu, možnost absolvovat předměty 
specializující se na podnikání s Čínou, 
předměty o historii Číny, o etice obchod-
ních jednání se zahraničními spolupracov-
níky, a především výuka čínštiny rodilou 
mluvčí.

Podíval jste se taky do Číny? Jaké to tam 
bylo?
Byl jsem v Číně celkem třikrát, poprvé 
v roce 2018. Bylo to super, absolvoval jsem 
tam zimní a letní školu čínštiny, pak jsem 
tam absolvoval v roce 2019 tříměsíční stáž 
v logistické firmě. Číňani jsou jiní, jejich 
nátura je samozřejmě odlišná od nás 
Evropanů, pracovní nasazení je odlišné. 
V práci s námi nikdo moc nekomunikoval, 
ale když bylo třeba, tak nám vyšli vstříc. 
Zaujala mě tam polední pauza, při které 
většina zaměstnanců firmy spí. Abychom 
nenarušili místní zvyklosti, tak jsme to 
po pár dnech také začali praktikovat. Není 
pro každého strávit 3 měsíce v Číně, je to 
tam jiné než u nás, ale je to dobrá a celo-
životní zkušenost. Doporučil bych tedy 
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Jak jste se dostal k fotbalovému týmu 
VŠTE? Hrajete taky fotbal?
Už bohužel nemůžu hrát kvůli zranění. 
Do týmu jsem se dostal přes reklamu 
na Facebooku, když VŠTE hledalo trenéry 
a vedoucí. S Víťou Slepičkou jsme se 
domluvili, že on bude trenérem a já mám 
na starosti administrativní požadavky, 
věci okolo týmu, domlouvání cest, hledání 
hráčů apod.

Jsou na VŠTE kvalitní hráči?
Potenciál hráčů na VŠTE je vysoký, myslím, 
že když se to více zpropaguje, tak i budou-
cí sportovní uchazeči se rozhodnou pro 
studium na VŠTE i v rámci memoranda 
s Dynamem. Je možné, že i ti studenti 
z Dynama, kteří budou mít v plánu jít 
na vysokou školu, tak se můžou přihlásit 
na VŠTE a hrát tu fotbal a my je zde velmi 
rádi uvítáme. ¬

Co přesně děláte? 
V oblasti pedagogické zajišťuji cvičení 
z předmětu Procesní management včetně 
realizace a hodnocení zkušebních testů, 
podílím se na přípravě přednášek u to-
hoto předmětu. Rovněž zajišťuji cvičení 
v programu Business analytik. Druhou 
významnou oblastí je tvůrčí činnost, kde 
se aktivně podílím na řešení dvou výzkum-
ných projektů řešených na KM a připravuji 
další projekty pro příští období.  Podílím 
se na publikační činnosti katedry psaním 
odborných článků. Nedávno jsem byl 
pověřen vedení jednoho ze dvou výzkum-
ných směrů a pracovních týmů na katedře 
se zaměřením na inovace a kvalitu.  

Berou vás studenti, když nejste o moc 
starší než oni?
Myslím, že mě berou. Občas se někdo 
zajde na něco individuálně zeptat po vý-
uce, zpětná vazba je dobrá jak pro mě, 
tak se snažím, aby byla i pro studenta. 
Jeden student mi řekl, že absolvoval jinou 
vysokou školu, ale tady teprve pochopil 
správný princip procesního řízení. Za to 
jsem byl samozřejmě rád a doufám, že si 
studenti budou nadále odnášet potřebné 
odborné znalosti a praktické dovednosti 
z mé pedagogické činnosti. 

Co byste řekl o VŠTE jako absolvent? 
Doporučuji současným studentům, aby 
se více věnovali studiu, pak to využijí 
nejen z teoretického, ale i praktického 
hlediska. Když budou mít možnost vyjet 
do zahraničí, tak ať vyjedou. Je to dobrá, 
nenahraditelná zkušenost, kterou využijí 
v pracovním i osobním životě, a navíc si 
zdokonalí cizí jazyk.  Při hledání zaměst-
nání, ale i nástupu do zaměstnaní, je toto 
velmi příznivě hodnoceno. 

#dyckyVŠTE

Katedra managementu  
vyvíjí software  
pro výpočet efektivity 
podnikových procesů

Na čem se zrovna podílíte  
na Katedře managementu?
V současné době participuji na 
dílčím výstupu projektu TA ČR, 
který nese název „Optimalizace za-
kázkové kusové výroby v reálném 
čase s využitím IoT a digitálních 
technologií“. V tomto projektu 
se podílí náš spoluřešitelský tým 
na tvorbě softwaru pro výpočet 
přidané hodnoty. Výstupy z nově 
tvořeného softwaru probíráme 
přímo s jedním strojírenským pod-
nikem, který se na řešení projektu 
podílí (STS Prachatice, a.s.). Tento 
software by měl podnikům pomoci 
odhalit klíčové podnikové aktivity 
(výrobní operace), které podniku 
přinášejí a případně v budoucnosti 
budou přinášet požadovaný zisk 
(marži) s ohledem na strukturu 
produktového portfolia. Nadstav-
bovým prvkem tohoto softwaru 
bude identifikace a vyhodnocení 
rizikovosti jednotlivých podniko-
vých procesů a subprocesů. 
V rámci odborných článků využí-
vám výsledků a navazuji například 
na výše zmiňovaný projekt, na  kte-
rém se podílím. Dále se věnuji 
například organizačním a řídicím 
strukturám, které jsou tématem 
mé disertační práce v rámci mého 
doktorského studia a také byly 
tématem mého posledního odbor-
ného článku, který byl publikován. 
Článek se věnoval vývojovým 
trendům organizačních a řídicích 
struktur. V současné době čekám 
na vydání dalších článků (na téma 
rizikovosti jednotlivých podniko-
vých procesů a subprocesů nebo 
nového nástroje pro strategické 
plánování v podniku, který by měl 
vznést nový svěží pohled na matici 
BCG). 
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Do školních týmů  
hledáme nové hráče! 
Hraješ fotbal nebo florbal? Studuješ VŠTE  

nebo se chystáš na vysokou? Přidej se k nám!  
Ve školním týmu tě to bude bavit a budeš  

reprezentovat svoji školu. Více o sportovních  
týmech na webu www.sport.vstecb.cz



1. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — zesilování světla stimulovanou emisí záření.

2. Výnosnost, schopnost dosahovat zisku.

3. Z latinského „struere“, označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu.

4. Bezpilotní letecký prostředek.

5. Výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin.

6. Nástroj k organizaci a vyhledávání informací. Je například obchodní, živnostenský, trestů…

7. Peněžní částka, kterou podnik získal z veškerých svých činností za určité období.

8. Stupnice, dohodnutý způsob, jak očíslovat hodnotu a značit určitou veličinu.

9. Organizace, plánování, řízení a realizace toků zboží.

10.   Obor ekonomie, který se zabývá výkonem, strukturou, chováním  
a rozhodováním ekonomiky jako celku. To zahrnuje regionální,  
národní a globální ekonomiky.

Vyluštěte si křížovku
Máte chvilku čas mezi přednáškami?  

Vyluštěte si při kávě naši krátkou křížovku. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SLEDUJTE NÁS
 VŠTE České Budějovi

ce, Sport VŠTE

 vstecb, sport.vstec
b
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