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Máme dlouholeté zkušenos� s přípravou projektových žádos� různých poskytovatelů dotace
na inovační a vědecko-výzkumné ak�vity.

Máme neustále se rozvíjející síť partnerských výzkumných ins�tucí a univerzit k zajištění
širšího inovačního záběru.
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NOVÉ
LABORATOŘE

VŠTE staví nové laboratoře za více
než 100milionů korun. Mají přispět
krozvoji regionu.

Na více než 127 milionů korun vyjde stavba
druhé etapy sdružených laboratoří, která
začala v kampusu na Okružní. Dokončeny
by měly být na podzim 2023 a doplní tak
rozsáhlé zázemí pro vědu, vývoj a výzkum
na půdě vysoké školy.

„Jde o nákladnou a dlouho připravovanou
investici, na níž se podílí Ministerstvo školství
dotací téměř 44 milionů korun. Bez této
státní podpory, mířící do rozvoje a obnovy
materiálně technické základny veřejných
škol, by realizace projektu byla pro nás
mnohem složitější,“ říká Vojtěch Stehel,
rektor VŠTE.

Nové zázemí významně zlepší podmínky
pro výuku a aplikovaný výzkum a vědu,
a to nejen pro studenty VŠTE, ale také
pro veřejný a soukromý sektor z regionu.
K dispozici bude 16 laboratoří, v nichž může
studovat či pracovat až 537 osob. Při výuce
bude možné využívat více experimentů
a studenti si tak teoretické znalosti snadněji
ověří a vyzkouší – vsouladu svýrazným
zaměřením školy na praxi. Studenti se díky
tomu dostanou k nejmodernějším
technologiím a strojům, s nimiž se pak
mohou potkat i vzaměstnání.

„Získáme tím další výukové kapacity pro
akreditované studijní programy a pro jejich
další rozvoj v souladu s moderními trendy.
Zároveň vylepšíme zázemí pro jednotlivé
výzkumné týmy. Ty se tak budou moci více
zaměřit na témata, která hýbou
společností, jako jsou například odpady
a jejich druhotné využití, robotizace nebo
energetika. Současně se posílí i výzkumný
potenciál akademiků. To by měly pocítit
i jihočeské firmy, s nimiž spolupracujeme
při aplikovaném výzkumu nebo zavádění
inovačních technologií,“ dodal rektor.

Nový třípatrový objekt vyroste při vjezdu
do kampusu na zastavěné ploše 1033 m2.
Škola do něho umístí laboratoře Ústavu
podnikové strategie a Ústavu technicko-
technologického. Půjde třeba o laboratoře
3D tisku a robotizace, fyzikálního
modelování, mechanických vlastností
či environmentální laboratoř s pyrolýzním
reaktorem. Bude tu i tavírna kovů a slitin
nebo laboratoř metalografie
a spektrometrie. Nové prostory získají také
laboratoře dopravy a logistiky pro
průmyslovou logistiku, drony nebo
technologie a řízení železniční dopravy.
Budou zde také laboratoře výpočetní
techniky, fyziky a vnitřního prostředí budov
i univerzální laboratoř pro prostorově
náročnější experimenty. V laboratořích
bude také samostatné výzkumné
pracoviště.

Na VŠTE, která patří mezi nejmladší české
veřejné vysoké školy, studuje na 4 000
posluchačů. Škola nabízí bakalářské
a navazující magisterské programy
technického a ekonomického zaměření,
jako je strojírenství, stavitelství nebo
podniková ekonomika. Důležitou součástí
studia je nadstandardně dlouhá praxe
ve firmách, která zde trvá celých
520 hodin, tedy jeden semestr.

TÝDEN ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
Týden odborných přednášek naVŠTE
přivítal specialisty z technických
i ekonomických oborů.

Čtyři desítky odborníků se zapojily do Týdne
odborných přednášek, který probíhal
na VŠTE vtýdnu od 31. října do 4. listopadu
2022. Unikátní propojení teorie spraxí
přineslo studentům možnost vyslechnout
zkušené odborníky a specialisty vrámci
standardního rozvrhu.

Ředitel společnosti Viscofan CZ
Ing. Miloslav Kamiš vpondělí se studenty
sdílel své zkušenosti zpraxe. Čemu se ve své
přednášce věnoval? „Podnikové strategii
ve VISCOFANu, řízení firmy prostřednictvím
strategie. Snažil jsem se studentům ukázat,
že vpraxi je důležitý konkrétní výsledek a jak
současná doba ovlivňuje
konkurenceschopnost české ekonomiky.
Překvapila mě vysoká účast studentů
i vnávaznosti na to, že přednáška byla
vpondělí dopoledne. A udělalo mi radost,
že studenti naslouchali, byli aktivní, ptali se.
Je velmi příjemné vidět jejich zájem.
Takže bych příště zase rád přijel.“

O podnikání ČD Cargo referoval Ing. Petr Vejs,
ředitel Provozní jednotky České Budějovice
v ČD Cargo, na kterého navázal doc. Ing.
Vladislav Zitrický, PhD. z Katedry železničnej
dopravy Žilinské univerzity vŽiline.
Své poznatky omarketingu sdílel náš
absolvent Ing. Fabian Berka.

Reálnému využití a aplikaci matematiky
a fyziky ve vývojovém procesu se věnoval
Ing. Martin Bušta ze společnosti Robert
Bosch, spol. s.r.o. Ze stejné firmy přišel
na půdu VŠTE také absolvent zdejšího
programu Strojírenství Petr Nekola, který
zastává pozici Týmový vedoucí klimatické
laboratoře. Čeho se týkala jeho přednáška?
„Testování automobilových produktů ve
zkušební laboratoři v Českých Budějovicích
a dalších témat, která s tím jsou spojená.
Ve zkrácené formě jsem představil jednotlivé
skupiny naší laboratoře a jejich zaměření.
Zároveň jsem vysvětlil důvody a princip
testování různých produktů. Hlavní částí byl
popis zkoušek v naší laboratoři, kde děláme
klimatické, korozní a media zkoušky.
V návaznosti na naši laboratoř jsem ukázal
jeden z projektů, kterému se v rámci

digitalizace věnujeme. V projektu se
zabýváme monitoringem, vizualizací,
prediktivní údržbou a automatizací
zkušebních zařízení,“ popisuje Nekola.

Vúterý odpoledne navštívili VŠTE stavaři
zfirmy Strabag – Ing. Alois Kuna a Ing.
Vladimír Malina – kteří si připravili velmi
zajímavou prezentaci na téma CHYTRÁ
STAVBA. Seznámili studenty stavebních
oborů s aplikací moderních metod řízení
výstavby na nedávno dokončené zakázce
Molo Lipno. Během hodiny představili
postupy plánování, technické přípravy
a realizace projektu, který byl letos
nominovaný do soutěže o titul Stavba roku
2022 a může se pochlubit nejdelším
vnitrozemním molem nad vodní hladinou
ve střední Evropě. „Za úspěchem tohoto
projektu stojí především lidská spolupráce
a využití technologií, jak těch digitálních,
tak fyzických,“ zdůrazňuje Vladimír Malina.

Ředitel ETE II a EDU II Petr Závodský

Ředitel Viscofanu Miloslav Kamiš
s prorektorkou VŠTE Jarmilou Strakovou
a profesorem Janem VáchalemExkurze studentů Pozemních staveb na stavběVizualizace nových laboratoří
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Alois Kuna, který vedl realizační část projektu
zpozice hlavního stavbyvedoucího,
prezentoval moderní technologie, které byly
během stavby využívány: digitální dvojče
a BIM, 3D zaměření skutečného stavu
výkopů, online aplikace pro monitorování
progresu či správu nedodělků kvality, využití
strategie recyklace materiálů, chytré
používání smluvních nástrojů spolupráce
a řízení rizik.

O budoucnosti jaderné energetiky hovořil
Ing. Petr Závodský, generální ředitel druhé
etapy výstavby jaderných elektráren
Dukovany a Temelín (zkratka ETE II a EDU II).
Pan ředitel ve své prezentaci rozebíral
výrobu energie vČeské republice, strategický
cíl české energetiky a obecně různé zdroje
energie, ale také se dopodrobna rozpovídal
o přípravě výstavby pátého bloku Dukovany,
která je aktuálně ve své počáteční fázi.
O několik let dříve by měl být spuštěn první
malý modulární reaktor vJaderné elektrárně
Temelín, a to vroce 2032/34.

Středeční přednášky pokračovaly
až do podvečerních hodin. Studentům
dopravy a logistiky referoval Ing. Gustav
Sysel zLetiště České Budějovice o aktuálním
stavu a plánech místního letiště
do budoucna, ale také obecně o řízení
letového provozu, přehledu právních
předpisů, které letiště musí splňovat,
leteckých předpisech a rozdělení letišť podle
řízení provozu.

Další středeční přednášky se zaměřovaly
na témata zpracování komunálního odpadu,
využití aplikace biosolární střechy
či bezobslužné 24hodinové prodejny
i pro menší obce. Studentům Znalectví byly
určené přednášky JUDr. Lukáše Křístka
na téma Oceňování oběžného majetku
a závazků a Oceňování movitého majetku,
pěstitelských celků a zvířat.

Ve čtvrtek představil svou prezentaci
kardiochirurg MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D.,
který využívá virtuální realitu a další moderní
technologie pro kardiologické operace.
Se studenty sdílel záběry zreálných situací
i úspěšných operací a podrobně popisoval
využité postupy.

Další čtvrteční přednášky se zaměřily
na zásady navrhování konstrukcí, kontaktní
zateplovací systémy, organizaci výlukové

činnosti vJihočeském kraji či financování
vdopravě a GW Train Regio.

Ing. Ondřej Prchal, manažer controllingu
ve společnosti ZF Staňkov, měl vpátek
odpoledne přednášku zaměřenou
na controlling vpraxi, jeho implementaci
vkorporátu. Jeho cílem bylo ukázat
studentům, jak se teorie liší od praxe.

„Zapojení významných odborníků zpraxe
do výuky je naším dlouhodobým cílem,
který máme i vnašem strategickém plánu.
Jsem rád, že se nám to takto daří
realizovat. Vprůběhu týdne jsem dostal
i několik pozitivních reakcí od studentů,
což mě velmi potěšilo. Studenti si často
chválí to, že vidí, jak se teoretické koncepty
aplikují vkonkrétních podnicích a zároveň
mají lepší představu, kde budou moct
realizovat svojí praxi. Všem odborníkům,
co u nás měli odbornou přednášku, velmi
děkuji za jejich čas a skvělou přípravu,“
doplňuje rektor VŠTE Vojtěch Stehel.

PROJEKT 3D TISKU KOVU
S MOTOREM JIKOV

Dominik Trůbl (vlevo, MOTOR JIKOV Fostron a.s.)
a Adnan Mohamed (VŠTE) při 3D kontrole
aditivně vytištěného komponentu

3D souřadnicový měřící přístroj

Zhodnocení projektu po 2 letech na půdě
MOTOR JIKOV GROUP

Na zrychlení výroby forem pro tlakové lití
pracují vrámci společného projektu tři
vysoké školy a jihočeský strojírenský
holding MOTOR JIKOVGROUP.
Projekt podpořila státní Technologická
agentura, rozpočet činní 53,8milionu
korun. Podílí se na němVysoká škola
technická a ekonomická (VŠTE)
vČ. Budějovicích, Západočeská univerzita
vPlzni a Technická univerzita vLiberci.

„Spolupráce svysokými školami nás posune
na evropskou technologickou úroveň.
Pro vývoj komponentů tvarových částí forem
určených k tlakovému lití hliníkových slitin
jsou testovány různé typy práškových
nástrojových ocelí,“ uvedl generální ředitel
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

„Díky finanční podpoře státní Technologické
agentury máme jedinečnou příležitost
dokončit ve spolupráci vysokých škol
průmyslový výzkum a experimentální vývoj
voblasti 3D tisku nástrojových ocelí přímo
pro strojírenskou skupinu MOTOR JIKOV,“ říká
docent Ladislav Socha zEnvironmentálního
výzkumného pracoviště VŠTE.
Českobudějovický MOTOR JIKOV Fostron a.s.
se zabývá vývojem a výrobou forem. Ty pak
jeho sesterská společnost MOTOR JIKOV
Slévárna a.s. využívá při vysokotlakém lití
hliníkových slitin převážně pro automobilový
průmysl.

Společným cílem výzkumníků a firem je
využít při výrobě komponentů tvarových

částí forem moderní technologie aditivní
výroby. To je souhrnný název pro několik
technologií, vytvářejících 3D objekty
za pomocivrstvení, vtomto případě kovů.
Zcela nové produkty pak lze vytvářet
snadno a rychle. Nové tvarové formymají
být znástrojové oceli H-13 a nově vyvinuté
práškové modifikaci oceli DIEVAR. Ta má
vynikající vlastnosti za tepla a je jednodušší
na zpracování díky velmi nízkému obsahu
uhlíku.

„Takto vyrobené formy by umožnily rychleji
a efektivněji reagovat na měnící se potřeby
zákazníků včase, a to při vyšších užitných
vlastnostech, životnosti, a naopak nižší
hmotnosti vyrobených nástrojů. Při
správném využití takto vyrobených
nástrojů, budou vysokotlaké hliníkové
odlitky vyráběny produktivněji a svyšší
kvalitou, stabilitou výrobního procesu než
doposud. První výsledky našeho výzkumu
a vývoje nám to potvrzují, a dále naplňují

Kardiochirurg Jaroslav Januška
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Kněžská 5, 370 01 České Budějovice

Poznejte výhody sdílených kanceláří v našem novém Coworkingovém centru VŠTE.

Pronajměte si multimediální místnost, zasedací místnost nebo kancelář.
Místo pro váš WORKSHOP | PODCAST | KURZ | a další...

Zvýhodněné ceny nabídky pro studenty a zaměstnance VŠTE.
Více informací na info@coworkingvste.cz

Prostory si můžete prohlédnout každý všední den od 9:00 do 18:00

očekávání voblastech digitalizace výroby
(tvorby a správného využívání digitálních
dvojčat), životního prostředí a cílenéúspoře
skleníkových plynů,“ vysvětluje Tomáš Prášil,
ředitel pro projektové řízení, zodpovídající
za výzkumné aktivity vrámci celé skupiny.
Projekt má podle docenta Karla Gryce,
prorektora pro tvůrčí činnost
českobudějovické VŠTE, rozpočet 53,8
milionů Kč a firmámmá umožnit
efektivnější výrobu dílů hlavně pro
automobilový průmysl. Výsledky projektu,
který testuje aditivně vyrobené formy
přímo vdivizi Tlaková slévárna,
budou známy do konce roku 2024.
VŠTE se na projektech podílí spolu
s Technickou univerzitou vLiberci
aZápadočeskou univerzitou vPlzni,
přičemž jihočeská škola se zaměřuje
na problematiku vysokotlakého lití formou
provozních experimentů, hodnocení
jakosti, numerických simulací a 3D měření.
Na snímcích níže je uveden průběh
testování aditivních komponentů na VŠTE.
„Zapojení výzkumných týmů hned
tří vysokých škol má své opodstatnění.
Každá je totiž vněčem výjimečná. Jejich
spolupráce posílí a rozšíří know-how a zvýší
výzkumný potenciál,“ uvedl Vojtěch Stehel,
rektor VŠTE.

www.coworkingvste.cz
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ARNOŠT
PETRÁČEK

Arnošt Petráček: doufám, že se jednou
vrátím dodělat si na VŠTEmagistra.

S naším absolventem a olympijským vítězem
Arnoštem Petráčkem jsme se setkali
v prostorách Ústavu podnikové strategie
společně s profesorem Janem Váchalem
z Katedry managementu, který s Arnoštem
navázal během studií přátelský vztah. Arnošt
rád vzpomíná na svá studentská léta,
pravidelně je v kontaktu s profesorem
Váchalem a v žádném rozhovoru svou Alma
mater nezapomene zmínit. Ale jak sám říká,
aktuálně kvůli sportu nemá čas vrátit
se do školy a dodělat si magisterský titul,
který by moc rád získal, a připravuje
se na další olympiádu.

Pravidelně se zapojujete
do charitativních aktivit. Co konkrétně
aktuálně děláte?

Působím v projektu Lipno bez bariér,
s nadačním fondem Emil jsme dovybavili
půjčovnu pomůcek pro handicapované. Měli
jsme roadshow v Brně, v Jihlavě, na Lipně
a v Linci. V rámci toho došlo k představení
klubů veřejnosti (plavecký klub, parahokejisti,
zástupci z různých organizací). Cílem bylo,
aby se otevřela Emilova půjčovna. Já jsem
jim propůjčil tvář, aby mohli snáz shánět
prostředky na sportovní pomůcky
(pro představu, handbike stojí kolem
150 000 Kč, elektrický stojí 200 000 Kč).
Snažili jsme se pomoct, jinak by ten projekt
zaniknul.

Jste známá tvář, je pro vás snazší shánět
peníze od sponzorů?

Já mám stálé partnery: město, kraj, obec,
nadace Agrofert, Konto Bariéry. Díky
dlouhodobé spolupráci s Konto Bariéry
v nejbližších dnech otevřou sbírku na mé
speciálně upravené nové auto, kde lidé, firmy
můžou přispět v jakékoliv výši. Velmi si této
podpory vážím a velké díky za umožnění
otevření sbírky. Také bych rád poděkoval
Českému paralympijskému výboru (ČPV),
jehož předseda Zbyněk Sýkora stojí
za rekonstrukcí organizace ČPV. Za necelý
rok, kdy nastoupil do funkce, se velmi zlepšila
spolupráce se všemi para sportovci. Držím
palce, ať se nadále daří.

Jak se vám změnil život, když jste vyhrál
paralympiádu?

Byl to neskutečný kolotoč. Bylo to
psychicky i fyzicky náročné. Když jsme
se vrátili z Ria, měl jsem různé oslavy, měl
jsem celý týden nějaké akce až do noci.
Ale díky tomu, že jsem vyhrál Rio, jsem
se dostal na místa, kam bych se v životě
nedostal. Například do časopisu Forbes
(do projektu 30 pod 30 českých osobností,
kde byl například také Lukáš Krpálek). Také
Česká mincovna razila extra minci s mým
portrétem. To bylo super. Nabral jsem tam
hodně zajímavé kontakty a zkušenosti.
Byl jsem rád, že jsem byl na hodně
sportovních, společenských i benefitních
akcích. Byl to skoro roční kolotoč, ale stálo
to za to. Jsem vděčný i za to, kde se teď
v rámci aktivit pohybuju. Je super

oslovovat i další generaci plavců, nejen
handicapovaných sportovců. Je potřeba
nabrat mladé sportovce, právě pro to slouží
všechny tyhle akce, třeba projekt Sporťáček
– nábor malých dětí do různých sportů.

Cestujete hodně?

Byl jsem už skoro všude, ale ještě mi chybí
Austrálie, Nový Zéland a severní Amerika.
Byl jsem v Brazílii, sjel jsem Afriku, byl jsem
na Madeiře, v Mexiku… Tam jsme byli přímo
v hlavním městě, které je přes 2000 metrů
nad mořem. Island se mi líbil. Teď pojedeme
do Egypta na soustředění, kde si hlavně
psychicky odpočinu a naberu síly na další
sezónu. To potřebuji, než začnu zase naplno
trénovat a jezdit po závodech.

Jak cestujete? Je těžké zařídit si cesty,
aby byly přizpůsobené
pro handicapovaného?

Na soustředění to řeším přes cestovní
kancelář Exim Tours v Českých Budějovicích,
se kterými už se znám spoustu let. Dají mi
bezbariérové ubytování i cestování, nemusím
nic řešit. Je to obrovská výhoda, je s nimi
výborná spolupráce. Jezdím na vozíku
s elektropohonem a na ten musím mít papíry.
Musím jim vysvětlovat, že se ta baterka nedá
vyjmout, vozík musím dát mezi příruční
zavazadla. Ale třeba když jsme letěli zpět
z Bulharska, nikdo nic vidět nechtěl.

Jaké to bylo v tomhle ohledu vMexiku?

I v Mexiku byl hotel plně bezbariérový.
Celkově město bylo plně bezbariérové, akorát
bazén byl šílený, sice bezbariérový, ale létali
nám tam holubi zvenku. Bylo tam dusno,
tak se tam větralo a létali tam holubi i při
závodech. Ještě k tomu ta nadmořská
výška… Měli jsme jeden, dva dny volno,
tak jsme s trenérem chodili po městě,
vrátili jsme se až na večeři.

Máte příležitost se podívat poměstě,
když někde závodíte?

Někdy jde navštívit ta místa, někdy ne.
Na Madeiře jsem odplaval jeden den a druhý
den jsme letěli domů, kvůli covidu nás nikam
nepustili. Před paralympiádou v Tokiu dělali
s tím covidem velké problémy, museli jsme
se testovat, řešili očkování. Naštěstí jsem
tam byl i v roce 2016, takže jsem měl šanci
Madeiru vidět. Madeira je nádherná.

Na jaký závod teď trénujete?

Na olympiádu 2024, pak možná se budu
chystat na Los Angeles 2028. Uvidím,
jak rozhodne trenér.

Proč jste začal s plaváním?

Po operaci kolena v dětství mi lékaři
doporučili pohybovat se hodně ve vodě,
ta voda mě hodně bavila. Naši podnikali
na Lipně, tam byl 12,5 metrů dlouhý bazén.
V 6 letech jsem nastoupil do klubu
v Budějovicích, pak mě zbrzdila operace
v 11/12 letech. V 15 jsem byl nominovaný
do reprezentace, od té doby jsem se
nezastavil. Baví nás to, trenéra, všechny.
Akorát mě mrzí, že podpora ze strany státu
je mizivá, pokud nemá někdo finanční
polštář, tak má smůlu. Není to jen
u handicapovaných, ani ke zdravým
sportovcům se stát nezachoval dobře.
My si musíme půjčovat od rodičů, abychom
měli na nájem… Já mám rodiče obětavé,
fantastické, celý život mě podporovali.
Celý život je mám v dobrém slova smyslu
za zadkem, když můžou, tak s čímkoliv
pomůžou. Jen díky rodičům jsem tam,
kde jsem.

Děláte i jiné sporty?

Kromě plavání mě baví lyžování, kolo.
Až skončím s vrcholovým plaváním,
možná zkusím florbal na elektrickém
vozíku, uvidíme, jak vše dopadne 12.

Takžemáte čas i na něco dalšího kromě
sportu?

Všechno, co dělám, se váže na sport.
Asi po roce jsme teď byli s přítelkyní 10 dní
na dovolené ve Francii, tam jsme vypnuli.
To bylo asi jediné, ale jinak jedeme pořád.
Možná, že až polevím s tou sportovní
kariérou, dodělám si magistra na VŠTE.

Máte toho hodně…

Odjakživa se snažím fungovat jako
normální zdravý člověk, bez té píle to nejde.
Za 16 let, co plavu, jsem nevynechal ani
jednu sezónu. Díky velké podpoře rodiny,
plaveckého týmu, přátel a sponzorů mám
půl zdi ověšenou medailemi.

Arnošt Petráček s rektorem VŠTE Stehelem
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PYROLÝZNÍ
REAKTOR
Pyrolýzní reaktor umožňuje druhotné
využití biologických odpadů.

Pyrolýzní reaktor je zařízení, které je schopné
zpracovávat vstupy se zvýšeným obsahem
uhlíku na pevné, kapalné a plynné produkty
pyrolýzy. Díky této vlastnosti umožňuje:

1) Výrobu vstupů k vývoji nových materiálů,
kompozitů a prvků pro stavebnictví. Jedná
se o izolační materiály, stavební materiály,
zelené střechy, krytiny, těsnící materiály,
procesní kapaliny, filtrační součásti budov,
energetický management budov atd.
Díky této skutečnosti se reaktor využívá
v předmětech stavebních oborů na VŠTE.

2) Ve strojírenství je možné řešit vývoj slitin,
statiku, akustiku, slévání, obrábění, sváření,
provoz, optimalizaci, údržbu, řízení
a odpadový management strojních zařízení.
Nachází tak své využití ve strojírenských
předmětech Nauka o materiálu, Materiály
ve strojírenské praxi či Povrchové inženýrství.

3) V ekonomickém oboru systém umožňuje
řešení řízení procesů, techno-ekonomické
posuzování, rozpočtování, optimalizaci
finančními ukazateli, environmentální
dopady.

4) Využití nachází i v logistice,
v managementu optimalizace odpadů
(například v předmětu Fyzika
v logistických procesech).
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BEZBARIÉROVÉ CENTRUM NAVYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ
A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

STUDUJTE VYSOKOU

STUDUJTE VYSOKOU ŠKOLU,
ZÍSKEJTETITULA ROZŠIŘTE 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.

Pyrolýzní reaktor na VŠTE se používá
k tomu, aby se z různých biologických
odpadů vyráběly např. sorbenty, které
se využívají k zachytávání živin. Jedna
ze zajímavých aplikací, se kterou jsme
na VŠTE v roce 2020 žádali o evropský
patent, je aktivace sorbentů chloridem
vápenatým a následné využití
v čističkách odpadních vod.

Docent Josef Maroušek vysvětluje princip pyrolýzního reaktoru
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VZDĚLÁVACÍ KURZY
Rozšiřte si kvalifikaci a získejte odborné znalosti z různých oborů
v našich kurzech a webinářích.

Univerzita třetího věku
Nabízíme kurzy: Proč je pravda důležitá
aneb jak správně pracovat s informacemi

a Úspěšné podniky, manažeři
a produkty české historie i současnosti.

Studium je určeno pro získání znalostí
a dovedností v oblasti pedagogiky,

didaktiky a psychologie,
které jsou nepostradatelnou složkou

odborné kvalifikace
pedagogického pracovníka.

Pedagogickéminimum

Jak se stát úspěšných
zaměstnancem na dálku

Angličtina pro prezentace,
Němčina pro prezentace

Anglická obchodní korespondence

Webinář o home office:
vše, co potřebujete vědět pro úspěšnou

práci z domova.

Získejte znalosti pro profesionální prezentování
v anglickém a německém jazyce.

Osvojte si pravidla pro jednotlivé druhy
obchodní korespondence v angličtině.

Kurz zaměřený na účinnou motivaci
a odměňování vašich zaměstnanců.

Motivace a odměňování pracovníků

www.studiumprovas.cz

MOBILNÍ NABÍJECÍ STANICE
Mobilní solární nabíjecí stanice
pro elektromobily rozšíří infrastrukturu
e-mobility.

Elektromobilita je na vzestupu, a přesto
se majitelé elektromobilů musejí často
potýkat s nedostatkem nabíjecích stanic
kolem dálnic. Benzínové pumpy postavené
v minulosti mají jen základní přívod energie
a nejsou schopné zajistit dobíjecí stanici.
Odborníci z VŠTE proto nyní řeší další
možnosti, jak vyjít majitelům elektromobilů
vstříc – jedním z řešení je mobilní solární
nabíjecí stanice, která může být umístěna
doslova kdekoliv – i na místě, kde není přívod
výkonného zdroje energie.

Projekt, jehož zadavatelem je firma T.W.I.
spol. s r.o. (TWI), se věnuje výzkumu a vývoji
kontejneru, na němž bude rozkládací deštník
ze solárních panelů. Ty budou nabíjet baterie
ukryté v kontejneru. Elektromobil se připojí
na baterie, ne přímo na solární zdroj, neboť
ten nemá dostatečný výkon. Naopak výkon
baterií, které se budou v průběhu celého dne
nabíjet, bude dostatečný na to, aby nabil
denně 1 až 4 vozidla. Životnost baterií
LiFePO4 je kolem 8 000 nabíjecích cyklů
a životnost celé stanice bude minimálně
10 let. Stanice zároveň bude mít možnost
třífázové přívodní energie a nebude tedy
závislá pouze na slunci, ale baterie se budou
moci průběžně nabíjet také ze sítě. Zajistí tak
stabilní nabíjecí stanici pro elektromobily
postavenou na obnovitelných zdrojích.
Během projektu, na kterém spolupracoval
zadavatel TWI s Vysokou školou technickou
a ekonomickou v Českých Budějovicích, bylo
třeba vyřešit řadu technických detailů.
„Testovali jsme různé druhy baterií
a nakonec jsme zvolili lithium-železo-
fosfátové. Museli jsme také řešit problémy
spojené s tím, že baterie jsou v kontejneru.
Když se do něj opře slunce, solární panely by
byly nadměrně tepelně namáhány, v zimě by
naopak baterie rychle degradovaly provozem
vmrazech.
Celý kontejner je proto tepelně izolovaný
a má uvnitř tepelné čerpadlo, které zajistí
stálou teplotu kolem 25 °C,“ vysvětluje
doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., prorektor
pro studium a informatiku VŠTE.

Odborníci na Vysoké škole technické
a ekonomické se proto věnovali především
numerickým simulacím tepelných procesů
uvnitř kontejneru, proudění vzduchu,
chlazení baterií a termografickému měření
pomocí infračervených kamer. „Na VŠTE
řešíme elektroniku a senzoriku, také
podporu pro bezpečnost provozu baterií.

Provádíme speciální emisní testy EMC,
které monitorují, zda je zařízení připojitelné
do energické sítě. Bez nich se nedá zařízení
provozovat. Budeme také řešit ochranu
duševního vlastnictví, pokud vzniknou
průmyslové vzory či patenty. S tím máme
více zkušeností než zadavatel projektu.
Dáváme do toho vědu, děláme testy,
upravujeme modely a firemní partner
to následně realizuje v konkrétní podobě,“
doplňuje Frischer.

Projekt řeší také připojení více kontejnerů
za sebe, aby stanice dokázala posloužit
co nejvíce elektromobilům. Prototyp
zařízení bude dokončený ke konci května
a v letních měsících roku 2023 byměl být
k dispozici pro zadavatele, firmu TWI,
která následně bude řešit prodej, distribuci
a sériovou výrobu. Firma plánuje stanici
využít nejen v České republice,
ale především vméně rozvinutých zemích,
kde není kvalitní infrastruktura
a elektromobily jsou omezené pouze
na provoz ve městech.
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AKREDITACE EVROPSKÉ
LOGISTICKÉ ASOCIACE

Jak zvýšit svoji kvalifikaci amožnosti
uplatnění v ČR i v zahraničí

Katedra dopravy a logistiky Vysoké školy
technické a ekonomické v Českých
Budějovicích získala akreditaci Evropské
logistické asociace. VŠTE je teprve druhá
škola a první veřejná vysoká škola, která tuto
prestižní akreditaci v České republice získala.
Certifikát rozšiřuje možnosti uplatnění
absolventů na trhu práce v Evropě i v dalších
zemích světa.

VŠTE úspěšně prošla akreditačním procesem
Evropské logistické asociace a získala
akreditaci pro magisterský studijní program
Logistika. „Naše škola se od ostatních
českých vysokých škol odlišuje svým
výrazným zaměřením na praxi a udělená
akreditace potvrdila vysokou úroveň kvality
logistického vzdělávání. Praktické zaměření
výuky kladně hodnotila také Evropská
logistická asociace a byl to jeden z hlavních
důvodů hladkého akreditačního procesu,“
říká doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA,
ředitel Ústavu technicko-technologického
Vysoké školy technické a ekonomické
v Českých Budějovicích.

Každý absolvent studijního programu
Logistika může požádat o vystavení
certifikátu od Evropské logistické asociace
a používat prestižní titul EJLog. Certifikace
je vhodná pro všechny, kteří si chtějí rozšířit
znalosti v oblastech logistiky, získat
mezinárodně uznávaný certifikát a rozšířit
možnosti uplatnění na trhu práce v České
republice i v zahraničí. „Cílem certifikačního

programu je zvyšování kvalifikace
evropských logistických odborníků
a sjednocení požadavků na odbornou
způsobilost logistických profesionálů
v různých zemích,“ říká Ing. Kamil Slavík,
předseda národní Certifikační rady a člen
Evropské certifikační rady pro logistiku
v Bruselu (ECBL).

Do projektu jsou zapojeny tyto evropské
země: Rakousko, Belgie, Česká republika,
Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace,
Finsko, Irsko, Německo, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko,
Švédsko, Velká Británie a Itálie. Další země
se postupně připojují. Zkoušky je možné
složit v Číně, Indonésii, Jižní Africe,
Kazachstánu a Egyptě. „Česká republika
má v současné době přibližně
60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou
srovnatelná například se Švédskem
či Finskem, ale jsou pod průměrem
evropských zemí. S ohledem na snahu
udržet v našem regionu logistiku
na konkurenční úrovni máme v České
republice hodně co zlepšovat,“ doplňuje
Kamil Slavík.

Akreditace studentům umožní získat
mezinárodní logistický certifikát EJLog,
a to bez certifikačních zkoušek. Certifikace
také pomůže absolventům s hledáním
zaměstnání, jelikož zaručuje budoucím
zaměstnavatelům, že absolventi mají
odborné znalosti v logistice a jsou schopni
je využívat v mezinárodním prostředí.

Více na https://czech-logistics.eu
a www.vste.cz.

SLUŽBY ŠKOLY

Vývoj, optimalizace a inovace výrobních procesů.

Automatizované systémy výrobních pracovišť.

Umělá inteligence.

Pokročilá robotika a senzorika.

Vývoj v oblasti kompozitních materiálů na bázi cementů, vápen a jiných pojiv.
Diagnostika konstrukcí budov a betonových konstrukcí.
3D skenování, stárnutí materiálu, fotogrammetrie, zpracování odpadů,
geopolymery a další.

Nejmodernější simulační software a metody fyzikálního modelování pro predikci
výrobního procesu železných a neželezných slitin.

Numerické simulace proudění a vyhodnocení dat při rafinaci hliníkových
tavenin, odlévání, tuhnutí a napjatosti gravitačně a tlakově litých odlitků
ze slitin hliníku a zinku.

Průmyslové experimenty z oblasti rafinace, odlévání a dalšího zpracování kovů.

Využití odpadů pro výrobu dalších produktů.

Materiálové a energetické využití odpadů.

Úspora při likvidaci odpadů i úspora za dopravu.

Systém udržitelnosti ESG, zlepšení uhlíkové stopy pro podniky.

Řešení projektů v oblasti základní i aplikované organické chemie.

Identifikace a validace vstupních/výstupních surovin/produktů.

Zakázkový vývoj a příprava organických specialit.

Studium struktury, čistoty a termálních vlastní chemických látek a materiálů.

3D měření a skenování.

Dopravní průzkumy, měření dopravní intenzity.

EEG biofeedback.

Stanovení vlastností materiálů.

3D design a výroba.

Řešení požární ochrany.

Získání dotací.

Ekonomika a personalistika.

Centrum celoživotního vzdělávání.

Znalecká činnost.

Průmysl 4.0

Stavebnictví

Železné a neželezné kovy

Odpady a společenská odpovědnost firem, environmentální technologie

Chemie

Další služby
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Bakalářské programy

Magisterské programy

NAŠE STUDIJNÍ
PROGRAMY

Strojírenství

Uplatnění: specialista technologické
či projektové přípravy, konstruktér,
specialista provozní činnosti a logistiky...

Technologie a řízení dopravy

Uplatnění: specialista organizace dopravy,
manažer dopravních a přepravních procesů
firem, odborník voblasti technologie dopravy,
integrátor osobní a nákladní dopravy...

Pozemní stavby

Uplatnění: konstruktér vprojekčních
ateliérech či výrobních firmách, technolog,
technik, manažer vútvarech státní správy,
specialista při přípravě a provozu budov…

Strojírenství

Uplatnění: konstruktéři strojních zařízení,
robotů a manipulátorů, odborní referenti
a manažeři v oblasti virtuální reality strojních
konstrukcí, plánování ve strojírenství…

Logistika

Uplatnění: manažer logistických systémů,
manažer skladu či distribučních systémů,
odborník pro zpětné toky zboží, odborník
pro optimalizaci dopravy…

Pozemní stavby

Uplatnění: projektanti stavebních projektů,
konstruktéři ve výrobních firmách, manažeři
studií a projektů pro stavební povolení,
manažeři se zaměřením na environment…

Podniková ekonomika

Uplatnění: manažer, nákupčí, plánovač
výroby, obchodník, marketér, účetní,
personalista...

Řízení lidských zdrojů

Uplatnění: specialista nebo manažer
voblasti řízení lidských zdroj v personálních
útvarech podniků i státních organizací,
vzdělávacích
a poradenských firmách, neziskových
organizacích…

BusinessAnalytik

Uplatnění: podnikový business analytik,
střední management, strategický sales
analytik, datový analytik, webový analytik…

Podniková ekonomika

Uplatnění: manažer produkčních provozů,
projektový manažer, manažerské pozice
na všech úrovních řízení vorganizacích
ve všech oborech.

Znalectví

Uplatnění: soudní znalec, odhadce,
konzultant, poradce, finanční manažer,
ekonom – analytik.

První kolo přijímacího řízení probíhá do 30. 4. 2023.

TECHNIKU
STUDUJ

TECHNICKÉ A VZDĚLÁVACÍ
KONSORCIUM PŘI VŠTE
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