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ÚVODNÍ
SLOVO
REKTORA
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začal nový akademický rok a spolu s ním je zde i nové číslo
našeho školního časopisu. Jak jste si jistě všimli, v novém
kabátě a s novým názvem, kdy se z Návštěvníka stává
Student VŠTE. Vizuální i obsahovou stránkou jsme se
chtěli ještě více přiblížit vám, studentům. I tentokrát se
tak můžete těšit na množství rozhovorů a informací
z prostředí naší vysoké školy.

V aktuálním čísle jsme pro vás vyzpovídali například
našeho absolventa a současného kolegu Ing. Michala
Žemličku, který vám poví o svých projektech, nebo
dalšího absolventa Josefa Gulyáse, který vede společnost
CZ LOKO.

Protože vysokoškolský studentský život není jenom
o samotném studiu, připravili jsme pro naše nové
studenty článek o našem městě a co v něm mohou
ve svém volném čase dělat.

Jedním z nejmladších sportovních celků na naší škole
je e-gamingový spolek Mighty Eagles. Kromě toho, že dva
z jeho členů můžete vidět na titulní stránce časopisu,
připravili jsme s nimi také obsáhlý rozhovor, v němž se
dozvíte například o jejich plánech do budoucna.

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

S úctou

Vojtěch Stehel
rektor

doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
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18. a 19. Black Dogs
na Red Bull Akademii

12. 5. Job Days

24.3.Mezinárodní technickáolympiáda

7. ročník Mezinárodní technické olympiády
byl velmi úspěšný. Na VŠTE představily

tři desítky studentů
své soutěžní práce ve třech kategoriích:

Technická sekce, Humanitní sekce a sekce
Základní školy.

24. 3. Reprezentační ples VŠTE

3. 6. Den dětí na VŠTE

6. 4. Soutěž Marketingovýmix

Hokejový tým Black Dogs VŠTE
v únoru prokázal své kvality během
dvojice zápasů na Red Bull Akademii
v Salcburku s týmem Red Bull U20.

„Byla to vyrovnaná utkání
a tomu odpovídaly

i výsledky: první zápas jsme
prohráli 2:4 a druhý jsme vyhráli 5:0,“
říká Jiří Irra, manažer Black Dogs.

V dopoledních hodinách proběhla
v kampusu akce Job Days VŠTE, kde

se studentům představily dvě
desítky firem.

Reportáž z akce si můžete přečíst
na stranách 15 až 17.

12. 5. Grilovačka

27. 6. Galavečer
pro sportovce

Proslulá Grilovačka měla
12. května již svůj 11. ročník.
Začalo se v 18 hodin kapelou

Náhodný Výběr,
následovali Kabát Revival Plzeň

a Rest.

Večer slavnostně zakončil
Reprezentační ples VŠTE.

Společenský sál Metropol přivítal téměř
500 návštěvníků, které čekal nabitý

program: kapela MP3, vystoupení Disco
Dance, light show Spiritus Dracus,
tombola, dražba dresů Black Dogs

a afterparty.

Na střeše Heaven gym
na českobudějovickém
náměstí byli slavnostně
oceněni hokejisté z týmu
Black Dogs i individuální

sportovci, kteří reprezentují
naši školu.

COBUDE

Halloween party
1. 11. Dance bar Paradox

Stavíme nové
laboratoře!

Charitativní prodej
vánočního punče

6.12. Areál VŠTE Okružní

Terapie sdílením LIVE
23. 11. Aula E1

Den otevřených dveří
16. 11. Areál Okružní

Fotbalový souboj
univerzit

Střelecký ostrov

Vánoční párty
13.12. Dance bar Paradox

Cobylo...

6. dubna proběhla soutěž
Marketingový mix mezi studenty VŠTE

a žáky Střední školy obchodní
v Českých Budějovicích. Studenti tak
měli možnost prověřit své znalosti

z ekonomických oborů.

Dva dny po Mezinárodním dni
dětí patřil kampus VŠTE malým
návštěvníkům. Od 16 hodin
mohly děti v areálu projít několik
soutěžních stanovišť a vrcholem
programu bylo vystoupení
kouzelníka Hopsíka.
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Studijní okénko
oddělení

Ani o prázdninách není ve škole nuda.
Spoustu práce obstarávají zápisy do studia,
vyhodnocování II. kola přijímacího řízení
a probíhající III. kolo. Rovněž se na příští
akademický rok chystá řada novinek, třeba
zapojení školy do projektu akademické etiky.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích je nově zapojena do projektu
týkajícího se tématu sociálního bezpečí na
vysokých školách, který má zajistit férovější,
etičtější a zdravější akademické klima.

Do projektu je zapojeno již 26 vysokých škol
a společným cílem je vytvoření akademického
prostředí s minimem negativních etických jevů,
kde je vždy poskytována rovnost šancí. V rámci
tohoto projektu dochází k analýze a revizi již
vydaných dokumentů souvisejících s touto
problematikou, jako je např. Etický kodex.

Status sociálního bezpečí je živým organismem,
který se neustále vyvíjí a modifikuje. Novými
podněty ke zvážení se stala pandemie, která
kromě jiného přinesla nové sociální nerovnosti
stejně jako současná míra inflace. Základem pro
sociální bezpečí je samozřejmě bezpečí fyzické,
jehož křehkost si všichni více uvědomujeme
v kontextu válečného konfliktu, který opět přináší
i společenské otázky.

Snaha vytvořit co nejpříznivější a etické
akademické prostředí má napomoci
k plnohodnotnému rozvoji talentu při studiu.
Všichni zúčastnění věří, že vzniklé sociální
bezpečí, a tedy i větší akademická svoboda, bude
hnacím motorem pro akademické pracovníky
i studenty k těm nejlepším výsledkům v jejich
práci.

Jaké novinky konkrétně projekt přinese?
Od začátku nového akademického roku bude
spuštěna funkce tzv. leaderů z řad studentů
vyšších ročníků daného oboru, kteří budou
budoucím prvákům pomáhat aklimatizovat
se na akademické půdě.

Připravujeme také průzkum, který mezi
studenty a akademickými pracovníky bude
zjišťovat míru obeznámení s pojmy sociální
bezpečí, bossing, whistleblowing atd.
a zkušenosti s šikanou, genderismem,
případně jinou sociální problematikou.

V procesu příprav je rovněž nové opatření
týkající se Uznané doby rodičovství, které
má zpřehlednit a sjednotit možnosti
studentů – rodičů.

V listopadu se uskuteční největší událost
spojená s projektem, a to Terapie sdílením,
přednáška o vztazích a komunikaci
s terapeutem Janem Vojtkem a herečkou
Ester Geislerovou. Vstupenky jsou k dispozici
na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.

Terapie sdílením naVŠTE

Současné vztahy a komunikace prochází
turbulencí, na kterou se učíme za pochodu
reagovat. Jsme v tom všichni a chceme se
o tom bavit a zkusit tomu porozumět.

O to se snaží dnes již kultovní projekt s názvem
#terapiesdilenim. Projekt má svoji specifickou
knižní podobu (dvě knihy a audiokniha), podobu
audioseriálu a inspiroval vznik hraného seriálu
pro Mall.Tv. Na úspěch Instagramu a knih
navázali Ester Geislerová s Honzou Vojtkem
přednáškou Terapie sdílením LIVE.
Na VŠTE proběhne 23. listopadu od 19 hodin.

Co se děje naVŠTE

Zimní semestr bývá na VŠTE tím rušnějším a není to jen
tím, že se zde pohybuje mnoho nových studentů.
Letní semestr 2022 nám však přinesl obrovský pokrok,
co se týče sportů a spolků. Fotbalový tým Pitbulls
Budweis se zúčastnil Akademických her, na které
se kvalifikovali díky prvnímu místu ve skupinové fázi
Univerzitní fotbalové ligy. Předtím fotbalisté odehráli
také celostátní finále Zaměstnanecké ligy Deníku.
Více o novinkách z fotbalu se dočtete na straně 9.

Náš florbalový tým VŠTE Budweis Ducks se rovněž
aktivně účastnil zápasů i turnajů, mimo jiné například
proti Jihočeské či Západočeské univerzitě. Krom
sportovních aktivit se rozhodli také pro společné
darování krve s naším panem rektorem.

E-gamingový spolek Mighty Eagles oslavil první rok
a uspořádal zajímavou přednášku s profesionálním
hráčem League Of Legends Herdynem. Rozhovor
s dvěma členy Mighty Eagles, kteří také zapózovali
na obálku, najdete na stránkách 22-25.

Hokejový tým Black Dogs Budweis se umístil
na 3. místě v rámci univerzitního hokeje a ocenění
se předávalo na slavnostním Galavečeru
pro sportovce.

Letním semestrem nás provázely také akce,
které připravila Studentská unie VŠTE, jakými byla
například Grilovačka, kde vystoupili Náhodný Výběr,
Fabián Berka, Kabát Revival a Rest & DJ Herby.
Dále se konal tradiční Nadační běh, Pálení čarodějnic,
Hokejový souboj univerzit ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou a další.

Co nás tedy čeká v zimním semestru?

Členové Studentské unie přivítali studenty prvních
ročníků na Seznamováku, který
se každoročně koná na Lipně. Hned potom čekala
studenty Welcome to VŠTE párty a Tour de Prvák.
Těšit se můžete také na Halloween párty, futsalový
turnaj, Charitativní prodej vánočního punče nebo
Vánoční párty a spousty dalších akcí.

Přijďte fandit sportovním týmům nebo se občas
podívat do Studentského klubu Céčko, i tady
se totiž občas naplánuje nějaká akce, jakou je
například Beerpong nebo vědomostní kvízy. Také
Kariérní centrum plánuje během semestru spousty
zajímavých akcí a přednášek, o které byste neměli
přijít. V listopadu se pak bude konat přednáška
Terapie sdílením a Den otevřených dveří. Semestr
končí 18. prosince a zkouškové nám začíná 2. ledna,
tak si nezapomeňte hlídat důležité datumy.

O novinky ze školy se podělila předsedkyně
Studentské unie Tereza Mrázková.

Registrujte se i vy
na studiumprovas.cz
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FOTBALOVÉ N VINKY
Aktuality z fotbalového týmu Pitbulls Budweis VŠTE
přináší Jaroslav Kollmann.

Zdravotnický a pravidlový seminář
Ve středu 10. 8. proběhl v prostorách VŠTE a pod záštitou
Jihočeského krajského fotbalového svazu tradiční
Zdravotnický a pravidlový seminář před začátkem nového
ročníku fotbalových soutěží. Hráči krajských fotbalových
soutěží byli přivítáni předsedou Jihočeského krajského
fotbalového svazu Tomášem Pintérem. Jako první proběhla
přednáška na téma „První pomoc na hřišti i mimo něj“,
kterou si vzala na starost doktorka Anna Matějková
i s názornými příklady. Následně si vzal slovo předseda
Komise rozhodčích a delegátů Jiří Pečenka. Na závěr
proběhla přednáška od předsedy pravidlové komise, Jiřího
Kureše, který představil změny pravidel ve fotbale
s platností od 1. července 2022. Tímto by chtěl Jihočeský
krajský fotbalový svaz poděkovat VŠTE za poskytnutí
prostor pro uskutečnění semináře.

Seminář pro okresní rozhodčí
V návaznosti na Zdravotnický a pravidlový seminář se
v kampusu uskutečnil také seminář pro okresní rozhodčí
a jejich nově začínající kolegy v Českých Budějovicích a
blízkém okolí, který byl uspořádán za pomoci KR FAČR a ÚR
FAČR. Akce měla za cíl zvýšit kvalitu rozhodčích na okresní
úrovni a motivovat účastníky semináře na sobě pracovat
a postupovat do vyšších soutěží v rámci rozhodcovské
profese.

Finále zaměstnanecké ligy
16. června se zúčastnil náš fotbalový tým finále
2. ročníku zaměstnanecké ligy. Ligy se dohromady
zúčastnilo přes 150 týmů z celé České republiky,
do celostátního finále se kvalifikovalo 8 týmů. VŠTE byla
nalosována do skupiny týmů Schoeller Křešice
s. r. o., Statutární město Plzeň – Úřad městského obvodu
Plzeň 2 – Slovany a Mobis Automotive Czech s. r. o. VŠTE si
dvěma vítězstvími a jednou remízou zajistila první místo
ve skupině. V semifinále stál v cestě do finále tým Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy. Po prohře v tomto
utkání před námi stál soupeř o 3. místo. Bohužel z důvodu
vyloučení z předešlého zápasu jsme neměli k dispozici
brankáře a opět musel toto místo zaujmout hráč z pole.
Výsledkem bylo 2:1 pro tým Statutární město Plzeň – Úřad
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Po konci turnaje,
který mimo jiné dokázal, který vyhrtál tým SSI SCHÄFER
s. r. o., nás ostatní týmy chválily za velmi dobré výkony a již
jsme se přihlásili do 3. ročníku zaměstnanecké ligy, kde se

budeme snažit na výkony navázat a ponaučit se
z chyb, které nás stály možné vítězství. Nejlepším
střelcem týmu byl se 4 vstřelenými góly
Filip Navrátil.

České akademické hry
Jubilejní 20. ročník Českých akademických her
přivítal sportovce z řad vysokoškoláků v Českých
Budějovicích v termínu 15. – 22. června. Boje
o titul Akademický mistr/mistryně proběhly
v celkem 19 sportech. VŠTE byla reprezentována
týmem Pitbulls Budweis. Turnaj ve fotbale byl
za účasti 5 nejlepších univerzitních týmů ČR
a pořadatele, kterým byla Jihočeská univerzita.

Děkujeme všem, kteří nás sledují a podporují
a doufáme, že nás studenti, fanoušci, a především
VŠTE nadále budou podporovat tak jako nyní.
Snažíme se hrát fotbal, který vás bude bavit.

Co dělat v BUDĚJCÍCH?
Jste tu noví, nebo jen chcete provést své spolužáky
a kamarády po největších lákadlech jihočeské
metropole? Máme pro vás pármíst, která nesmíte
minout. A zjistíte, že do Budějc se chcete vracet
znovu a znovu :) Příště vám představíme některá
méně známámísta a zákoutí.

Náměstí Přemysla Otakara II.
Druhé největší čtvercové náměstí v České republice má
kromě Samsonovy kašny a českobudějovické radnice taky
legendární bludný kámen! Podle pověsti na tomto místě
stával popravčí špalek. Není snadné ho najít, ale pozor –
kdo ho překročí po určité hodině, netrefí domů!
Zajímavostí je, že po zakladateli města se náměstí jmenuje
až od roku 1991.

Sokolský ostrov
České Budějovice nejsou tak oblíbeným cílem
turistů jako třeba Český Krumlov. Díky tomu
centrum města slouží především místním
obyvatelům. Oblíbený je hlavně Sokolský ostrov čili
Sokolák. Přestože je vnější okruh laviček u řeky
nechvalně proslulý výskytem méně přizpůsobivých
obyvatel, místo je i tak častým cílem rodin s dětmi,
cyklistů, pejskařů a zkrátka všech, kteří se chtějí
na chvíli posadit s výhledem na soutok Vltavy
a Malše. A dát si k tomu něco dobrého k pití,
k čemuž poslouží kavárna Coffee on the GO nebo
kavárna Vlnna kotvící ve slepém rameni Malše.

Černá věž

Není sice úplně černá, ale rozhodně je dominantou města.
Je vysoká skoro 72 metrů a uvnitř najdete 9 prostorných
podlaží. Nejspíš ani všichni Budějčáci nevědí, že na jižní
straně je pod ciferníkem skrytý „malý orloj“ – černozlatá
koule, která ukazuje měsíční fáze. Netřeba zdůrazňovat,
že z ochozu na věži je nádherný výhled na město.

Železná panna
Pár kroků od Sokoláku najdete věž s názvem
Železná panna, která dostala svůj název podle
brutálního mučícího nástroje ukrytého v útrobách
věže. Železná panna je jednou ze dvou
dochovaných věží gotického opevnění a skutečně
uvnitř dýchá historie. Ve spodní části najdete
stejnojmennou hospůdku a nahoře je stálá
expozice na téma Přemysl Otakar II.
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rád tě poznávám.
moc mě těší.

nejdu na vysokou,
už mám práci, tak vysokou

nepotřebuju.
romeo, kam

jdeš na vysokou?

tak fajn, jak
tvůj táta chce!
dáme si pauzu!

je to tady
super, ale hrozně
mi chybí romeo. asi

mu napíšu.

tak co říkáš
na svou novou

školu?

a hlavně
budeme spolu

mělas pravdu,
stojí za to jít

na vejšku.

ROMEO SE přišel seznámit k julii domů VEČEŘE PROBÍHALA SKVĚLE, ALE potom...

ROMEO ODEŠEL A JULIE BĚŽELA ZA NÍM jULIE JDE NA svou první přednášku
a přemýšlí nad romeem

táta mi řekl, že
nechce, abychom spolu
byli a že si mám najít

někoho lepšího.

ROMEO S JULIÍ JDOU SPOLEČNĚ do školyjulie píše romeovi

přesně vím,
kde se dá studovat

technika.

julie, tobě
to nevadí?



Během Erasmuvše
fungovalo skvěle!
Pavel Vrána je student Pozemních staveb a klient
Bezbariérového centra VŠTE. Během ErasmuvBelgii
pořídil spoustu krásných fotek. Není divu,
architektura historických belgickýchměst je
opravdu nádherná.

Proč jste si zvolil pro Erasmus univerzitu
vBruggách vBelgii?
Belgii jsem si zvolil z důvodu, abych měl zajištěno, že se
zde domluvím, a také mě dost zajímala nepříliš vzdálená
historie země.

Jak se vBelgii žije oproti Česku?
Řekl bych, že je to dost podobné, liší se opravdu jen
v detailech.

Co vás tam zaujalo?
Nejvíce mě zaujala zachovalost historického centra
Brugge.

Na co se zaměřovalo studium?
Architektura a design.

Co byste potom chtěl dělat za práci?
Nejspíš kreslit technické výkresy pro stavby.

Co vám přinesl Erasmus vBelgii?
Poznání spousty zajímavých míst téměř v celé Belgii.

Plánujete ještě cestovat v rámci studia někam
jinam?
Zatím ne.

Jak vám pomáhá Bezbariérové centrumVŠTE?
Bezbariérové centrum mi podle mě nejvíce pomáhá
vmožnosti navýšení času u zkoušek a prodloužení
termínů odevzdávání prací pro průběžné hodnocení.
Také je zde možnost si zkoušky individuálně uzpůsobit
mnoha dalšími způsoby. Při Erasmu, na kterém jsem byl,
nebyla žádná pomoc navíc nutná, vše fungovalo skvěle.
Na VŠTE se mi studuje dobře, jen bych uvítal vyšší
počet termínů u zkoušek.
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BEZBARIÉROVÉ CENTRUM NAVYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ
A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

STUDUJTE VYSOKOU

STUDUJTE VYSOKOU ŠKOLU,
ZÍSKEJTETITULA ROZŠÍŘTE SI MOŽNOSTI

PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ - AŤ MÁTE
JAKÝKOLIVHANDICAPČI ZNEVÝHODNĚNÍ

JAK VÁM BEZBARIÉROVÉ CENTRUM
VŠTE USNADNÍ STUDIUM?

NAVÝŠENÍ ČASOVÉ DOTACE PŘI SKLÁDÁNÍ
PRŮBĚŽNÉHO A ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ.

NAVÝŠENÍ TERMÍNU NAODEVZDÁNÍ
SEMINÁRNÍCH PRACÍ.

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN.

MOŽNOST SKLÁDÁNÍ HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNĚ
V PROSTORÁCH BEZBARIÉROVÉHO CENTRA.

MOŽNOST SKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÉHO A ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ
ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNOU FORMOU.

MOŽNOST SLOŽENÍ SZZ ÚSTNÍ FORMOU.

ZAŽÁDÁNÍ O POMOC V NEPŘÍZNIVÉ
STUDIJNÍ SITUACI.

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
(NOTEBOOK, DIKTAFON, ČTECÍ PERO A DALŠÍ).

CHCETE ZAČÍT STUDOVAT NEBO HLEDÁTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ?
KONTAKTUJTE NÁS.

Bc. Zuzana Kodadová
E-mail: kodadova@mail.vstecb.cz
studijnioddeleni@mail.vstecb.cz

Telefon: 380 070 236, +420 775 779 487

MEZI NAŠE KLIENTY PATŘILI
ČEŠTÍ PARALYMPIJŠTÍ REPREZENTANTI.



Sníh a hokej – to bylo
pro stážistu z Madeiry
největší překvapení

Daniel Guilherme Caetano je student
z univerzity ISAL (Instituto Superior
deAdministração e Línguas) na Madeiře.
Na KatedřemanagementuVŠTE působil
od února do května 2022 jako stážista.

Jak jste se k této stáži dostal?
Oslovila mě moje univerzita, protože se naskytla možnost
stáže na vysoké škole v ČR... Po pár dnech přemýšlení
jsem ji naštěstí přijal a je to nezapomenutelný zážitek.

Proč jste si vybral Českou republiku a České
Budějovice?
Díky tomu, že mezi oběma univerzitami, ISAL a VŠTE, jsou
dobré vztahy. Česká republika je bezpochyby jedním
z nejžádanějších míst pro Erasmus, a to z různých
důvodů: nízké životní náklady, fakt, že je to zajímavé
místo, a bezesporu i noční život. Navíc to vždy byla země,
kterou jsem chtěl osobně poznat.

Liší se to tu odMadeiry hodně?
Vyrostl jsem na Madeiře, která je známá svým dobrým
počasím. Tady (když jsem přijel v lednu) tomu tak nebylo,
v životě jsem neviděl sníh. Bylo to moc krásné, připadal
jsem si zase jako dítě. Ale nejvíce mě zmátlo, že slunce
zapadá ve 4 odpoledne. Prvních pár dní pro mě bylo velmi
náročných.

třeba ceny potravin, které jsou nižší než
v Portugalsku (kromě cenymasa a sýrů), nebo to,
že jste ve středu Evropy, což usnadňuje návštěvy
jiných zemí. Nejméně se mi líbilo, že to tu žije jen přes
den, obchody se zavírají velmi brzy (například
restaurace zavírající ve 20 hodin, to je v Portugalsku
nemyslitelné) a v noci tu není moc rušno. Je tu také
problém s angličtinou, kterou v Českých Budějovicích
tolik lidí nemluví. Ale všichni byli moc milí a snažili
se pomoct.

Co jste dělal na katedřemanagementuVŠTE?
Podporoval jsem kolegy v jejich výzkumu, zabýval
jsem se analýzou dat a připravoval jsem několik
prezentací pro studenty, později jsem studentům
prezentoval výsledky. To pro mě byla největší
zkušenost. Teď lépe rozumím roli učitele a chci
se tomu více věnovat.

Jakémáte plány do budoucna?
V budoucnu se chci usadit na Madeiře, ale jelikož
jsem ještě mladý a chci víc poznat svět, budu ještě
cestovat a chci si udělat magisterský titul.

Díky za rozhovor. Chtěl byste ještě něco dodat?
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem,
kteří se na této cestě podíleli, zejména svým
spolupracovníkům, Milanu Talířovi a Jaroslavu
Kollmannovi, koordinátorovi ISAL, Cláudii Afonso,
mým přátelům Loranovi, Rodrigovi, Pedrovi, Sáře
a Inêsovi, ostatním kamarádům z kolejí VŠTE
a členům ESN VSTE.

A pro ty, na které jsem zapomněl: „obrigado, vão
deixar saudades“ (děkuji, budeš mi chybět) :)

Co vás u nás ještě zaujalo?
Dvě věci, které jsem nikdy nezažil, jsou sníh a hokej.
Na nejvyšších místech Madeiry je někdy možné vidět sníh,
ale přesto je to vzácný jev, zatímco hokej byla pro mě
neuvěřitelná podívaná. Znal jsem ho jen z amerických
filmů a byl to pro mě velký zážitek. Další pozitivum jsou

Vybrat si firmu a rovnou získat práci? Na Job Days žádný problém.

Stačilo se projít kampusem kolem budovy E a mohli jste si domluvit praxi, brigádu či práci u 20 různých
zaměstnavatelů. Třeba u Borovka Event, v dm-drogerie markt, v Metrostavu, STRABAGu, E.ONu či ZF Staňkov. Nebo
se přihlásit do aktivních záloh Armády ČR. Job Day organizovaný Kariérním centrem proběhl ve čtvrtek 12. května
před večerní Grilovačkou. Celý den panovalo krásné, i když trochu větrné počasí. Firmyměly připravené rozmanité
prezentace svých produktů a pracovních nabídek. STRABAG navíc přijel se simulátorem bagrování. Především mezi
přednáškami byly stánky obležené studenty a mnozí z nich se rovnou zapisovali na stáže, trainee programy
či brigády. Se zástupci tří firem jsme udělali krátký rozhovor.
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Za SkupinuMetrostav si s námi povídaly
Irena Ravandi, Manažer obchodu v Metrostav
Infrastructure a.s. a Mgr. Markéta Purnochová
z HR marketingu Metrostav a.s.

Jak spolupracujete s VŠTE?
Na veletrhu jsme představovali společnosti
Metrostav a.s., která realizuje pozemní,
průmyslové, podzemní, dopravní
a vodohospodářské stavby a Metrostav
Infrastructure a.s., která se zaměřuje na stavby
silnic, dálnic a mostů. Obě společnosti mají
zastoupení v Budějovicích, a proto je spolupráce
s VŠTE nasnadě. Spolupracujeme jak s panem
rektorem, tak zaměstnáváme několik studentů
na zkrácený úvazek. V minulých letech proběhly
exkurze pro studenty stavebních oborů a také
přednášky našich odborníků. Máme zájem
i nadále spolupráci rozšiřovat. Se spoluprací
jsme spokojení.

Jakémožnosti nabízíte studentům
a absolventům?
Metrostav i Metrostav Infrastructure
zaměstnávají dohromady téměř 100 studentů
a každý rok přijmou okolo 70 absolventů
technického zaměření. Studentům nabízíme
placené odborné praxe v oblasti pozemních
i dopravních staveb. Umíme se přizpůsobit jejich
rozvrhu a jsme zvyklí pracovat s nováčky
a studenty bez předchozích pracovních
zkušeností. Zaučíme je, vlídně přijmeme
a v rámci odborné praxe je i nadále vzděláváme.

Co u vás studenti mohou získat
za zkušenosti?
Získají zkušenosti z oblasti realizace staveb,
přípravy i kalkulací. Chceme, aby studenti
stavební zakázku viděli v různých fázích
a vyzkoušeli si, co by jim šlo nejlépe.
Mají příležitost zkusit si to na několika pozicích,
rotují mezi středisky a dále se rozvíjí.

Co byste vzkázala studentům?
Nebojte se a oslovte nás. Možností je spousta.
Máme skvělé týmy a vás studenty chceme
a potřebujeme.

Z E.ONu přijela Karolina Hradská, Specialista Employer
Brandingu.

Jak spolupracujete s VŠTE?
Já jsem ve firmě přes 2 roky a ta spolupráce začala dávno
předtím, spolupracujeme dlouhodobě. Po covidu jsme
se snažili obnovit studentské praxe. Máme u nás nyní
studenta z VŠTE, který na oddělení Facility pomáhá
s projektem stěhování. U vás je super, že na praxi jsou
studenti celý semestr. Většinou to bývá 2-3 týdny, což
je krátká doba.

Chodí do vaší firmypravidelně studenti na praxi?
Během covidu to bylo trochu uspané, teď jsme se snažili
to nakopnout a chtěli bychom to do budoucna rozjet
ještě více. Nyní u nás je Radek Pavlů, student
Podnikové ekonomiky na VŠTE.

Co byste řekla o Job Days? Jezdíte na podobné akce
pravidelně?
Je fajn, že je to venku, i když podmínky jsou kvůli větru
omezené. Jezdíme na podobné akce často, poslední
měsíc a půl jsme byli stále na akcích, veletrzích v Brně,
v Praze… Sbíráme kontakty a potom se snažíme se
studenty komunikovat například prostřednictvím
newsletterů.

Jakémožnosti nabízíte studentům
a absolventům?
Teď konkrétně nabízíme Trainee program
pro absolventy, který je vhodný pro technicky,
ale i humanitně zaměřené obory (např. Business
Inteligence, Finance, IT…). Za mě je to fajn startovací
pozice, kdy si absolventi projdou více oddělení a mají
širší rozhled o fungování celé společnosti. Trainee
program je full-time zaměstnání se všemi benefity.
Program začíná v září a smlouva se podepisuje na rok
nebo na dva. Trainees mají k ruce mentora, který jim
radí s kariérním růstem i s doplněním vzdělání.
Když je na konci Trainee programu spokojenost
na obou stranách, nabízíme vhodnou pracovní pozici.
Máme teď 80 volných pracovních pozic, takže
uplatnění u nás najdou i absolventi, které náš
Trainee program neosloví. Hodí se nám absolventi
v širokém spektru profesí.

Za ZF Staňkov odpovídal Ivo Mendřec, vedoucí
projektového oddělení v ZF Staňkov.

Se ZF Staňkov spolupracuje naše škola teprve
krátce. Můžete firmu čtenářům představit?
ZF Staňkov je součástí koncernu ZF, který má zhruba
160 000 zaměstnanců celosvětově. Velká část výroby
se zaměřuje na automotive, pohonná ústrojí aktivní
a pasivní, bezpečnost, autonomní řízení. My patříme
do divize Průmyslová technika a vyrábíme pohonná
ústrojí pro stroje, které se pohybují mimo silnice
(traktory, bagry, vysokozdvižné vozíky, vlaky,
helikoptéry, lodě, převodovky pro větrné turbíny).
Ve Staňkově jsme montážní závod s 250 zaměstnanci,
montujeme nápravy pro zemědělskou, stavební
a manipulační techniku. Aktuálně přecházíme z čistě
mechanických produktů na elektrifikované produkty,
jako například první elektro nápravy na bagr. Trend
je elektrifikovat nejen auta, kola a koloběžky, ale také
zemědělskou a stavební techniku. Elektrický bagr
Volvo vydrží až 6 hodin práce na jedno nabití a řidiči
si chválí, že má skvělé jízdní vlastnosti.

Co byste řekli o spolupráci s VŠTE?
Začínáme spolupracovat. Chtěli bychom využít
možnost zadávat diplomové práce, rádi bychom,
kdyby v rámci praxí k nám docházeli studenti.
A začínáme se bavit i o jiných možnostech, třeba
využití laboratoří, které máte, nebo jiná projektová
činnost. Pozitivně hodnotím délku praxe, student
bude mít šanci se něco naučit a firma z toho bude
něco mít.

Co nabízíte absolventům?
Absolventům z oboru strojírenství a konstruktérům
aktuálně několik volných pozic. Jsou to hlavně
konstruktéři, technologové i robotiky a odborníky
na akustiku. Lidi, kteří se zabývají automatizací linek.
Těchto odborníků je na pracovním trhu dlouhodobě
nedostatek. Také nákupčí, controlling, logistik, to jsou
obory, které by v naší firmě absolventi mohli využít.

Co byste vzkázal studentům?
Pokud mají možnost studovat obory zabývající se
akustikou strojních zařízení. Tato specializace je
opravdu mezi absolventy, ale i zkušenými pracovníky
velmi výjimečná. Jde o to, aby měl absolvent nějaký
odborný technický základ, zbytek je už zaučíme.
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Generální ředitel CZ LOKO
Josef Gulyás
vystudoval naVŠTE
Podnikovou ekonomiku
Josef Gulyás vystudoval naVŠTEmagisterský
program Podniková ekonomika a úspěšně
absolvoval jako inženýrv roce 2021. Společnost CZ
LOKO je přední evropskývýrobce lokomotiv
a poskytuje komplexní služby se zaměřením
na posilování exportních aktivit.

Jste generálním ředitelem úspěšné firmy. Jak jste
se na tuto pozici dostal?
Byl to dlouhodobý proces, který začal prací na dílně,
jelikož jsem původně studoval obor oprav
vysokoproudých zařízení a točivých strojů, následně
jsem se přes několik řídících funkcí ve výrobě dostal
na Nákupní oddělení a ve finále na Obchodní úsek,
kde přes pozici vedoucího obchodního oddělení
a obchodního ředitele si mě vyhlédl tehdejší generální
ředitel společnosti a majoritní vlastník CZ LOKO, a.s.
Ing. Josef Bárta, a v dubnu 2016 jsem byl jmenován
generálním ředitelem společnosti.

Jaká je náplň vaší práce?
Mojí rolí je primárně vybrat správné lidi na správná
místa, vhodně je motivovat a definovat jejich
odpovědnosti a pravomoc tak, abych z nich dostal
to nejlepší. Další část mojí role je jasná – především
dlouhodobá definice a určení strategických cílů
společnosti na základě informací a dat, které jednotlivé
týmy přinášejí z trhu nebo interně z firmy. Za to zásadní
považuji dobře určit, komunikovat, motivovat
a následně vymáhat konkrétní vize a cíle společnosti,
tak aby od generálního ředitele po dělníky každý tyto
cíle chápal stejně, aby je akceptoval, podporoval
a podle toho se choval a pracoval.

Proč jste se rozhodl udělat si inženýrský titul?
Dlouho jsem to chápal jako svůj osobní dluh.
Dvakrát jsem v minulosti musel studium na vysoké
škole přerušit a nemám rád nedotažené věci. Další
motivací je i přes moji aktuální pozici i moje cena
na trhu práce.

Proč jste si ke studiu zvolil VŠTE v Českých
Budějovicích?
Upřímně na základě doporučení od svého dobrého
známého – našeho mediálního poradce

Zdeňka Zuntycha, za což mu takto ještě jednou
děkuji. Z. Zuntych mě seznámil s Prof. Markem
Vochozkou a jeho týmem, a když jsem zjistil, jak
profesionální a zároveň realistický pohled mají
na způsob studia, tak jsem do toho šel pak už
po hlavě, nakonec jsme rozšířili spolupráci VČTE ČB
a CZ LOKO i nad rámec mého studia.

Jaké pro vás bylo „vrátit se do školy“, přestože už
máte úspěšnou kariéru?
Je naprosto naivní si myslet, že po ukončení studií
se přestává člověk učit. Vzhledem k tomu, co dělám,
musím umět pracovat s novými trendy, novými
postupy a neustálou instantní změnou trhu na denní
bázi, takže je to jen o tom být otevřený k získávání
nových informací a vnímání nových názorů, takže
jsem neměl vůbec žádný problém.

Uplatňujete získané znalosti v praxi?
Jednoznačně, získané znalosti hlavně s ohledem
na metodiky řízení financí a makroekonomické vlivy,
to jsou hlavní oblasti, které jsme v controllingu,
benchmarkingu a reportingu upravili a změnili
na základě toho, co jsem se na VŠTE ČB naučil.
Jednou z ambic, se kterou jsem na studia
nastupoval, bylo vidět CZ LOKO s odstupem,
z vnějšku, tak, jako bych v té firmě nepracoval, jinými
slovy jsem si přišel osvojit spíše investorský pohled
na věc, a to se za mě bezesporu povedlo.

Doporučil byste studium naVŠTE i jiným
manažerům či lidem z Vašeho oboru?
Určitě ano, už se to dokonce stalo, s kolegy
Obchodním ředitelem a Provozním ředitelem
studujeme MBA nadstavbu.
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VŠTE podporuje
aktivní zálohy
ArmádyČeské republiky

Jak se stát vojákemv záloze?
Cesta vojáka v záloze se ubírá dvěma směry – aktivní
záloha a dobrovolné vojenské cvičení. Můžete si vybrat
mezi tříletou službou s vojenským zdokonalováním nebo
jednorázovým kurzem.

Tahle služba vám bude ušitá na míru, ať už přitom chcete
studovat nebo pracovat. Přihlaste se a všechno se
dozvíte. Více na https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze.

Pro plně profesionální Armádu ČR je aktivní záloha (AZ)
nezbytná a představuje pojítko mezi vojenským a civilním
světem. Dostat se do služby vojáka v AZ je snazší než
v případě služebního poměru vojáka z povolání

Rektor Vojtěch Stehel převzal z rukou náčelníka
Generálního štábu Armády České republiky Aleše
Opaty poděkování za příspěvek naší školy v oblasti
aktivních záloh.

Slavnostní ceremoniál proběhl v úterý 31. května
2022 v prostorách Velitelství výcviku – Vojenské
akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil
i samotných záložníků. „Máte ve svých firmách lidi,
kteří jsou vlastně dvakrát občany, plní si své
povinnosti v práci a zároveň se podílí na obraně své
země. Můžete být na ně hrdí,“ zhodnotil generál
Opata. Zmínil, že zaměstnávat záložníka může být
kvůli jeho služebním povinnostem problematické.
Ale zaměstnavatelé tak získávají občany, kteří jsou
fyzicky zdatní, trestně bezúhonní, zodpovědní
a spolehliví.

Zapojení zaměstnanců VŠTE do aktivních záloh
navázalo na prezentaci Armády ČR na akci Job Days.
Na veletrhu pracovních příležitostí měla Armáda ČR
svůj stan, kde se mohli zájemci dozvědět více
informací právě o aktivních zálohách.



Těší mě,
když vznikne něco, co lidi
využívají a mají z toho radost

Ing. Michal Žemlička, MBA je absolvent VŠTE
v Českých Budějovicích. Nyní vede firmu Granteum
s.r.o., která je spin-offfirmouVŠTE a specializuje
se na dotační poradenství, přípravu projektových
a grantových žádostí a administrativu související
s projektovou realizací obecně. Granteum staví na
více než desetileté zkušenosti v získávání prostředků
a realizaci projektů financovaných z tuzemských
i zahraničních zdrojů. NaVŠTEMichal Žemlička
studoval v letech 2007-2011 bakalářský program
Ekonomika podniku, inženýrský titul pak získal
naVysoké škole logistikyv Přerově.
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Proč jste si vybral ke studiu VŠTE?
Po střední škole jsem nastoupil na Vyšší odbornou školu
České Budějovice, na jejímž základě v roce 2006 VŠTE
vznikla. Bylo nám tehdy nabídnuto po složení přijímacích
zkoušek nastoupit do prvního otevřeného semestru
na VŠTE. Začínali jsme tehdy letním semestrem a já jsem
měl tedy tu čest patřit mezi první studenty nově vzniklé
vysoké školy.

Jaké to tady tehdy bylo?
Myslím, že z dnešních studentů by to tu v době,
kdy jme tu studovali my, poznal jen málokdo.
Aktuální stav je výsledkem 15 let dramatického
rozvoje školy. To ostatně potvrzuje i údiv mnohých
bývalých spolužáků, kteří se sem po letech mají
možnost vrátit a jsou zpravidla velmi
mile překvapeni.

Proč jste po studiu zůstal naVŠTE?
Malý kolektiv studujících byl velmi zajímavý v tom,
že jsme se měli možnost velmi dobře poznat
a zároveň i zapojit do chodu školy. Myslím,
že jsme s několika dalšími studenty patřili k těm
aktivnějším, pracovali jsme například
na vznikajícím studentském časopise, pořádaly
první ročníky studentských grilovaček.
To byl myslím důvod, proč si nás pak někteří
pedagogové vybírali na spolupráci například
jako pomocné vědecké síly. Do zaměstnaneckého
poměru na VŠTE jsem pak vstoupil na útvaru
pana profesora Váchala a začínal jsem jako
referent projektových prací. Práce na projektech

mi vždy přišla velmi zajímavá a kreativní. Samozřejmě,
je s tím spojeno mnoho administrativy a není to vždy
snadné. Ale množství rozvojových aktivit, které se
kolem VŠTE děly a stále dějí, dává záruku toho, že se
rozhodně nejedná o práci stereotypní.

Co je podle vás na projektech nejnáročnější?
Rozhodně je to jejich administrativní část. Dotačních
zdrojů a nástrojů je hodně, není výjimkou, že pravidla
poskytovatelů se od sebe velmi liší, používají se různé
administrační systémy, různé postupy. To ale
samozřejmě chápu jako hlavní předmět naší práce,
poprat se s administrativou a umožnit řešitelům
projektu soustředit se na cíl a výsledky, ke kterým se
zavázali a které od realizace očekávají.

Jaký projekt považujete za nejzajímavější?
To nelze takto jednoduše říci, aktivity kolem školy
a partnerských subjektů, se kterými mám teď možnost
pracovat, jsou skutečně pestré. A to je na tom vlastně
možná to nejzajímavější. Myslím, že označení školy –
akademická obec je velmi trefné. Vysokou školu asi
většina chápe z pohledu vzdělávací a výzkumné
činnosti. Instituce této velikosti a charakteru má ale
i budovy, které je třeba modernizovat, rekonstruovat…
stejně jako obec pak máme chodníky, parkoviště, zeleň
nebo třeba knihovnu ale i školku a teď nově i základní
školu... Obce mají kulturně činné organizace nebo
spolky. VŠTE má například sportovní spolky hokejistů,
fotbalistů a šachistů. A všechny tyto činnosti a jejich

rozvoj je možné podpořit z veřejných prostředků
formou projektů. Projektová činnost školy se skutečně
od projektů řekněme malé obce v mnohém neliší.
Granteum si ale klade za cíl především propojovat
na společných projektech požadavky praxe a VŠTE
jako výzkumné instituce a tam vznikají skutečně
zajímavé aktivity.

Jak to funguje v praxi?
Zadání většinou přichází od malého nebo středního
podniku, který nedisponuje výzkumným oddělením
nebo laboratořemi, zato má specifický problém, který
potřebuje a neumí svépomocí řešit. Škola má
odborníky, a tedy i know-how v mnoha oblastech
a zpravidla i nástroje, jako jsou laboratoře nebo třeba
software. Mým úkolem a úkolem mých kolegyň je pak
pokud možno najít vhodný finanční nástroj, kterým je

možné tuto spolupráci a transfer know-how
financovat. V případě, že jsme úspěšní, tak i následně
zajistit veškerou související administrativu spojenou
s přípravou žádosti a realizací tak, aby se zadavatel
a akademičtí pracovníci mohli soustředit pokud možno
jen na problém, který potřebují řešit.

Je to tedy hodně o financích?
Ano, Granteum je tu od toho, aby řešilo dotační,
grantovou, nadační administrativu. Nevyhneme se
tedy sestavování rozpočtu, detailních finančních
plánů, finančních zpráv atd.

Řadu let jste působil jako vedoucí projektového
oddělení VŠTE. Jaký je rozdíl mezi školními
projekty a těmi pro firmy?
Je to jiné. I teď samozřejmě řešíme mnoho projektů
pro školu. Hlavní rozdíl vidím v tom, že business je
daleko přísnější na čísla a na výsledky. Akademické
prostředí je ochotné, řekněme, počítat i s jistou mírou
neúspěchu. Když například výsledek výzkumu není
ihned aplikovatelný a nemá okamžitý odraz v příjmech.
Partner z businessu chce zpravidla hned vědět, jaký
finanční efekt může z projektu očekávat a na dosažení
těchto cílů samozřejmě trvá.

Co vás na tom nejvíc baví?
Především ona různorodost a také to, když vidíte
progres instituce a partnerů, že jim pomáháte řešit
financování něčeho, co má smysl. Zejména mě těší,
když vznikne něco, na co si můžete fyzicky sáhnout
a lidi to využívají a mají z toho radost. Moc se mi líbí
například odpočinková zóna v areálu školy, rozšířená
mateřská školka nebo i nedávno vysázené stromy.
Velmi se také těším na nové laboratoře, které by
v kampusu měly vzniknout.

Jaké největší projekty jste dělal?
Asi největší co do finančních prostředků jsou právě
připravované laboratoře. Ale administrativně jsou
náročnější spíše neinvestiční projekty, které zahrnují
mzdové prostředky. Administrativní náročnost
zpravidla není o velikosti rozpočtu. Za mě je
úspěchem, když projekt splní všechny výstupy, dodrží
harmonogram, rozpočet a nám se pak podaří vše
profinancovat v předpokládané míře. Musím říct,
že pyšný jsem hlavně na to, že právě toto se nám
s kolegyněmi dlouhodobě daří.



Atmosféra v Mighty Eagles
je skvělá a přátelská.
Nebojte se a připojte se k nám!

VMighty Eagles jsi jediná žena. Jaké to je?
Hýčkají si tě kluci? :)
Teď už jediná nejsem, přidala se k nám Vladimíra
(Valda). Když jsem byla jediná, tak si mě dost
hýčkali, byla jsem taková trofej, že se se mnou
někteří i chlubili, ale nebylo to zas tak zlé :-).

Jak probíhají vaše setkání?
Scházíme se párkrát do měsíce, někteří častěji.
Pravidelně spolu hrajeme, třeba v rámci třech
setkání týdně (virtuálních). Atmosféra je skvělá,
přátelská, všichni si tam rozumíme, máme stejný
koníček a stejný humor.

Jak jsi se do hraní dostala?
Ke gamingu jsem se dostalo brzy, začala jsem
v 7 letech, když mi mamka koupila počítač.
Tam jsem hrála dětské hry, nějak mě to chytlo.
Hrála jsem třeba hry od Disneyho (Aladin, Kačer
Donald). Naštěstí jsem dokázala rozlišit čas,
který jsem chtěla věnovat hraní, třeba
při večerech jsem hrála a během dne ne.
Mamka byla taky herní typ, i její tehdejší přítel,
takže u nás byla herní atmosféra.

Hlavně moje učitelka ze střední, která
tady studovala, si pochvalovala zdejší spolky.

Třeba ESN, ve kterém se angažuješ...
Co tam děláš?
Nemám žádnou funkci, starám se o svého
Erasmáka z Madeiry, chodíme spolu
na různé akce. Je to úžasný spolek,
doporučila bych ho všem. Cením si na tom,
že můžu poznat nové lidi nejen z Česka.
A když do té země jedu, můžu se na ně obrátit.

Chtěla bys taky cestovat?
Určitě to plánuju. Snažím se získat povolení
do Japonska, protože to je můj sen
a hrozně bych tam chtěla. Do Japonska
teď vůbec nemůžou turisti a prý tam nemáme
partnerskou univerzitu. Takže vyčkám,
jestli to nějak projde a vyřeší se to.
Teď mi zrovna vyskočil Erasmus na Island,
a to by mě taky lákalo. Mimo školní aktivity
mě tam láká příroda, naprosto miluju
tu jejich přírodu a slyšela jsem, že i lidi
na Islandu jsou super.

Baví tě obor?
Já jsem se toho poprvé hodně bála,
čekala jsem, že tam bude personalistika,
psychologie. Ale v prvním semestru
to byla hlavně ekonomika. Ale teď už
máme psychologii, a to mě hodně baví.
Pomohlo mi to vidět věci, které jsem
o sobě ani nevěděla. I komunikační
dovednosti mě baví.

Co potom chceš dělat?
Mám vysněnou práci: jelikož mě baví
hotelnictví, tak bych chtěla být kritik hotelů.
Zároveň studuju japonštinu, už 5 let
a chtěla bych se jí věnovat i pracovně.
Zatím bych nedokázala vést konverzaci,
ale psát umím, není to zase tak těžké,
chce to jen trénink.

Co bys chtěla říct závěrem?
Vím, že tady jsou lidi, kteří se Mighty Eagles
bojí a myslí si, že to je hraní na pouze
profesionální bázi. Ale opravdu není.
Hrajeme si také jen tak, hrajeme se studenty
třeba společenské hry. Ať se nikdo nebojí
a připojí se k nám, protože se není čeho bát.
Nabíráme pořád, nemáme omezenou kapacitu.
Takže se klidně připojte.

Potom jsem začala víc hrát, dostala jsem
vlastní notebook no a asi v 17 letech jsem si
koupila herní počítač. Tam už to šlo z kopce
a trávila jsem u toho až moc času.

Máš nějaké oblíbené hry?
Mám jich víc. Teď jsem se zažrala do Valorantu.
Hlavně mám ráda multi-player hry, které můžu hrát
s více lidmi, třeba League of Legends. A ze sólových
třeba Tomb Raidera.

Je to drahý koníček?
Každý to má jinak. Já jsem šetřivá a finančně jsem
na tom nejhůř se skiny do těch her. Já moc nových
her nekupuju, počkám si, až je nějaká zadarmo
nebo ve slevě. V Mighty Eagles jsou to většinou hry
zdarma. Nemáme žádnou hru, která by se vyloženě platila.

Účastníš se pravidelně turnajů?
Účastnila jsem se v prvním semestru hodně, teď
jsem jeden vynechala, ale budu se v budoucnu
účastnit více.

Potkala jsi na turnajích i další hráčky?
Nejsem si jistá, jestli tam hrála nějaká holka,
nepoznám to z jejich přezdívek. Ale už je to docela
normální, že holky hrajou, takže je velice
pravděpodobné, že jsem nějakou potkala.

Kolik času věnuješ hraní?
Hraju denně a závisí to na tom, jak mám školu.
Většinou tři hodiny denně.

Nebolí tě z toho hlava? Nebo záda?
Já se snažím sedět pohodlně a vzpřímeně, mám
zapnutý režim na šetření očí atd., tak zatím
žádné bolesti hlavy z toho nemám. Jenom když
někdy hraju celý den :) A někdy mě bolí zápěstí.

Máš i jiné zájmy?
Určitě. Celý život jsem se věnovala tancování,
i soutěžně, doteď tancuju doma a v klubu,
do kterého docházím. Tancuji street dance,
spíš holčičí styly. Moje záliba je moje rodina
a můj králík. To je moje láska. A potom japonština,
kterou se učím.

Proč sis ke studiu vybrala VŠTE?
Bylo to celkem náhodné, protože jsem byla
přihlášená na VOŠ hotelnictví a přemýšlela jsem,
jestli je to ta cesta, kterou chci jít. Mám ráda hotely
a hotelnictví obecně. Tak jsem si řekla, že to bude
dobrý nápad, jít tam ze střední. Vymluvila mi to
učitelka a doporučila mi tady na VŠTE
Řízení lidských zdrojů. Všichni to tu chválili.

Simona Kelemenová se jako první dívka připojila k Mighty Eagles a
inspirovala i další studentky, aby přišly do týmu. Podle ní totiž
Mighty Eagles rozhodně není jen pro profesionální hráče, právě
naopak – přidat semůže každý. A není to jen o hraní videoher, ale
taky o společenských a deskových hrách, skvělé partě a společných
akcích. Simča studuje bakalářský programŘízení lidských zdrojů.

22 23



2524

COSPLAYNÁS BAVÍ!
Na obálku časopisu zapózovali Simča Kelemenová
a StandaVeselý z Mighty Eagles, přičemž Standa
už se tváří školního časopisu stal podruhé. Jak
nápad vzniknul a proč je předseda e-sportového
týmu tolik zaneprázdněný, že ani sám nejezdí
na turnaje?

Standa: Simčamá hodně ráda cosplaye a i díky
marketingovému oddělení se to trochu rozšířilo
tadyve škole. DíkyMighty Eagles jsme se
seznámili s vámi a po několika společných akcích
vzniknul nápad na focení obálky. S tím, že Simča
tam nechtěla být sama, tak jsem se obětoval
a vyfotil se s ní. To je samozřejmě sranda, to
focení bylo super a chodit převlečený za Thora
ještě lepší.

Proč jste si vybrali svoje kostýmy?
Standa: Chtěl jsem si vybrat Spider-Mana, ale on je
čistě atletické postavy, čemuž se ani neblížím. Tak
jsem chtěl dělat tlustého Thora, ale nejsem ani tak
tlustý :) Ale už to bylo objednané, takže jsem šel
do Thora. Vybral jsem si ho také proto, že je to jeden
z mých nejoblíbenějších hrdinů. Ale Spider-Man
samozřejmě vede.

Simča: Můj cosplay je Battle Bunny Miss Fortune – je
to ze hry League of Legends. Vybrala jsem si tenhle
kostým, protože mám ráda králíky :) Většina postav
má hodně složité věci okolo (křídla, ploutve) a ty
cosplaye by se hodně prodražily, tak tohle mi přišlo
nejlepší.
Je to sice postava, kterou moc nehraju, ale je to
jeden z mých oblíbených skinů v LoL.

Můžeš nám o svých skinech říct něco víc?
Simča: Skiny se kupují a ve hře jich je opravdu
hodně, postav je asi 150 a na každou může být asi 10
skinů. Já mám okolo 30 skinů. Stando, kolik mám
skinů?

Chystáte se vyrazit na další podobné akce?
Standa: Chystáme. Třeba na Halloweenskou party, potom
určitě na Comic-Con atd.

Simča: Já mám teď objednaný nový kostým, který by měl
už přijít právě na Halloweenskou party, o které mluví
Standa. A mám v plánu si objednávat další cosplaye,
protože plánuju být hodně na takových podobných
akcích.

Co plánujete do budoucna po studijní a pracovní
stránce?
Standa: Chtěl bych se začít dále věnovat potápění, které
mě opravdu baví a jsem i legitimní potápěč, ale to je
hodně drahý koníček. Dále se plánuju věnovat všemu
okolo školy: studiu, Mighty Eagles, ÚZO (Ústav znalectví a
oceňování, kde dělám ve Vědecké škole). Taky mě hodně
baví marketing.

Simča: Já se chci soustředit na Mighty Eagles, co tam
chci zlepšit. A hrozně bych se chtěla vrátit k tanci.
A zároveň se chci zlepšit v nějakých hrách (Valorant,
aktivně zlepšovat LoL).

Jezdíte na turnaje?
Standa: Já ne, v rámci časového vytížení si to bohužel
nemohu dovolit, ale naštěstí jiní členové Mighty Eagles
nás dobře reprezentují. Ostatní jezdili například do Prahy
na turnaje ve hře FIFA 22, kde se jim podařilo ukořistit 1.
místo a LoL turnaje byly online. Dokud je to online, tak je
to fajn, ale těšíme se na naši místnost, kterou ve škole
chystáme, abychom se mohli scházet osobně všichni. Dal
jsem návrh na technické vybavení a teď čekáme, až se
technika objedná.

Simča: Já se zatím účastním turnajů v LoLku a jak už říkal
Standa, tak ty se hrají online. Ale velice se těším na tu naši
herní místnost, ráda bych tam udělala i místo pro
vystavení cosplayů.

Standa: Ty? Pod 150 se nedostaneš, ti dám 30 skinů :)

Simča: Tolik jich nemám! :)

Jaká je aktuálně situace v Mighty Eagles? Něco
nového?
Standa: Rozšiřujeme se, i o prázdninách. Přibyli nám
teď další 2-3 členové, snažíme se dodělat herní
místnost, domlouváme další spolupráce s Pavlem
„Herdynem“ Mikešem, děláme program na další
semestry s tím, že se budou plánovat i volby na mojí
pozici. Plánujeme další teambuilding na Lipně. Plánuje
se velká celosvětová akce s jedním z našich partnerů.

Simča: Sportovní spolky taky dorazí na Seznamovák
na Lipně, který je na konci srpna.

Kolikmáte členů?
Standa: Oficiálně 25 a neoficiálně asi dalších 40.
Protože seskupujeme papírování, tak zatím všechny
papíry podepsalo právě 25 členů, na ostatní se čeká.

Taky jste byli na prvním ročníku BudConu v letním
kině Háječek. Povězte nám něco o téhle akci.
Standa: Tam jsme dělali přednášku o e-sportu, přesněji
jak vznikl žánr MOBA, že hlavním zástupcem je League
of Legends (LoL), vyprávěli jsme o tom, jak vznikla tahle
hra
a obecně zajímavosti z tohoto odvětví. Přednášku jsme
vedli oba s tím, že plánujeme tuto přednášku udělat
znovu, buď ve škole nebo na jiné akci.

Kolik přišlo lidí?
Standa: Lidí přišlo dost, myslím, že okolo 50. Ale
o BudConu byla malá informovanost a většina lidí ani
nevěděla, že je nějaký BudCon, lidi přišli na film, který byl
po naší přednášce. Byl to první ročník a pro příště máme
spoustu nápadů na zlepšení.

Na BudConu jste se objevili také v kostýmech…
Simča: V kostýmech jsme tam šli kvůli soutěži o komiks
Batmana a chtěli jsme se připravit na focení fotky
na obálku a zjistit, jak nám to sedí. A přišlo nám to
tematické.

O hře League of Legends

LoLko bylo vydáno v roce 2009 společností Riot,
která na něm pracovala spolu s tvůrci známými pod
přezdívkami Guinsoo a Pendragon, kteří dříve
pracovali na mapě do Warcraft 3.
LoL je právem považována za nejslavnější esportový

titul, jeho komunita, akce, turnaje nemají v žádné jiné
hře konkurenci.
Seriál Arcane ze světa League of Legends se setkal

s neskutečným úspěchem, momentálně se netrpělivě
čeká na jeho pokračování.
Jako první herní postava byl vydán Singed. Spousta

herních postav je inspirovaných z různých
kinematografických titulů, ale i z historie.
Průměrný plat profesionálního hráče LoL je

500 000 Kč k roku 2021. Trénink profesionálních
hráčů může činit až 16 hodin denně 4 dny
v pracovním týdnu a o víkendech se hrají v sezonách
zápasy.
V roce 2018 byla výhra za Mistrovství světa 6,5

milionu $, v přepočtu je to asi 130 milionu Kč, tuto
výhru si odnesli Invictus Gaming. MS v LoL v roce
2018 sledovalo téměř 100 milionů diváků.
Mighty Eagles mají 2 týmy LoL: Tým A (hlavní)

a Tým B (přípravný na vstup hráčů do týmu A). Jsou
to aktivně trénující týmy v semestrech.
Našim reprezentantům se ve hře Lol podařilo dostat

do semifinále klasifikace na Mistrovství České
republiky v PC hrách 2022, avšak nestačili
na organizaci Inside Games.
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SLEDUJTE NÁS NASOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

VŠTE České Budějovice

Kariérní centrumVŠTE @karieravstecb

@vstecb vstecb

VYSOKÁ ŠKOLATECHNICKÁA EKONOMICKÁ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STUDUJ
TECHNIKU
NA VŠTE.

BUDOUCNOST
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