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Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně, 

vstupujeme do nového akademického roku jako univerzita. První vzniklá po novelizaci 
zákona o vysokých školách a také první soukromá profesně orientovaná univerzita. 
Proč je to významné?
Ze dvou důvodů. Tuzemské vysokoškolské prostředí se v posledních deseti letech 
výrazně zkultivovalo. Akreditační podmínky jsou na evropských standardech a fakt, že 
jsme jim úspěšně vyhověli, je potvrzením kvality, kterou budujeme s již mnohaletou 
tradicí. A pro nás je to současně i příslibem dalšího zvyšování kvality našich studijních 
programů, protože je to první krok k výchově vlastních doktorandů, kteří budou pilí-
řem naší vědecké činnosti. To je první důvod. 
A druhý je ten, že jako univerzita sázíme na vazby s reálným byznysovým prostředím, 
se skutečnými živými firmami, protože naším posláním není absolventy vybavit infor-
macemi, ale dát jim kvalitní odborné a praktické vysokoškolské vzdělání. 
Jsem přesvědčen, že v dnešní době nelze pro praxi připravovat budoucí odborníky 
ve skleníku akademického prostředí. Informace jsme povýšili na zlatý grál, ale nevíme, 
co informace jsou. Říkáme, že žijeme v informační době či informační společnosti, ale 
správně bychom tu dobu i společnost měli označovat za datovou. V prostoru se dnes 
a denně pohybují yottabajty dat, ale jsou jen hlušinou, pokud v nich nenajdeme smysl 
a hodnotu. K tomu ovšem potřebujeme znalosti. Jen díky nim z dat vytěžíme informa-
ce. Ale ty nejsou cílem, jsou ve skutečnosti jen prvním krokem k dovednostem. A právě 
toto je prostor, na který se jako univerzita zaměřujeme – zpřístupnit a předat našim 
studentům znalosti, díky nimž budou schopni z dat získat informace a ty přetavit v je-
dinečné dovednosti, uplatnitelné na vyspělém evropském trhu práce.
Jsem přesvědčen, že k tomu máme všechny předpoklady. Jeden však neovlivníme. Chuť 
a touhu se vzdělávat. Sebevzdělávat. Protože to je parametr, který skutečnou úroveň 
vzdělání ovlivňuje stejnou měrou jako kvalita studijních programů i pedagogů. Škola 
jako instituce je pouhou branou.
Proto bych nové univerzitě do jejího prvního akademického roku chtěl popřát přede-
vším dostatek studentů, jimž tato touha bude vlastní.

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
rektor Panevropské univerzity
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Panevropská univerzita je nový projekt 
ve více než stoleté historii Vysoké školy 
obchodní. Jak nápad na spojení dvou 
vysokých škol v univerzitu vznikl?
Pro mě osobně to není sto let, jen pětadva-
cet. Stál jsem kdysi u založení Vysoké školy 
podnikání v Ostravě. Ta se posléze spojila 
s Vysokou školou manažerské informatiky, 
ekonomie a práva a vznikla Vysoká škola 
podnikání a práva, kterou jsem řídil jako 
rektor. Naši vlastníci poté investovali ještě 
do jedné vysoké školy a tou byla právě 
Vysoká škola obchodní v Praze. A protože 
profesní vysokoškolské vzdělání je oblast, 
která mě velmi zajímá, rozhodl jsem se 
další roky věnovat právě vedení této školy. 
A Panevropská univerzita je vlastně logic-
kým pokračováním příběhu. Pokračováním, 
které jsme začali připravovat již někdy před 
třemi lety.

Ale pokračováním poměrně odvážným. 
Soukromé vysoké školy nemají obecně 
úplně nejlepší pověst…
Vidíte, a to je pro mě až zarážející. Jejich 
historie v Česku je přece nesmírně bohatá. 
Občas se ptáme na České konferenci rektorů, 
když se sejdeme s kolegy, kteří stáli u založe-
ní mnoha soukromých vysokých škol, co se 
stalo špatně, že ztratily své dobré jméno?

Našli jste odpověď?
Částečnou, vysoké školy, a soukromé tím více, 
potřebují čas, aby prokázaly svou kvalitu. 
Aby z nich vykrystalizovaly ty životaschopné. 
Těch sto let je tak akorát. Musíte si uvědo-
mit, že má-li vzniknout malý český Harvard, 
potřebuje mimo jiné také vlastní šikovné 
absolventy, kteří se nebudou bát do něj inves-
tovat. Protože stát se na provozu soukromých 
vysokých škol nepodílí.

Dnešní titul 
neznamená 
zítřejší dovednost

Text: Petr Karban  |  Foto: Petr M. Ulrych

ZE STOLETÉ VYSOKOŠKOLSKÉ TRADICE VYROSTLA 
LETOS NOVÁ UNIVERZITA. NA ČESKÉ POMĚRY 
UNIKÁTNÍ PROJEKT – JDE O PRVNÍ SOUKROMOU 
UNIVERZITU PO NOVELE VYSOKOŠKOLSKÉHO 
ZÁKONA A TAKÉ O PRVNÍ SOUKROMOU PROFESNÍ 
UNIVERZITU U NÁS. V ČEM BUDE JINÁ? CO NABÍDNE 
STUDENTŮM A JAK OBOHATÍ TRH PRÁCE? NEJEN 
O TOM S REKTOREM UNIVERZITY VLADIMÍREM 
KRAJČÍKEM.

doc. RNDr. VLADIMÍR 
KRAJČÍK, Ph.D., rektor 
Panevropské univerzity

Vystudoval matematiku a chemii. V mládí 
ho oslovila informatika a podnikání. 
Založil Střední podnikatelskou školu, 
následně Vysokou školu podnikání s cílem 
propojit podnikání se vzděláváním. 
Od roku 2017 působil na Vysoké škole 
obchodní, kde mimo jiné vytvořil nový 
studijní program Digitální ekonomika 
a společnost. Od září 2022 je rektorem 
nově vzniklé Panevropské univerzity.

   ROZHOVOR
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Zmínil jste tři faktory…
Ano, zaměstnavatelé jsou prvním. Druhým 
jsou podmínky, nebo, chcete-li, vstupní 
potenciál a omezení. Nabídka vysokých 
škol je výrazná. A studenti začínají přemýš-
let, jestli má smysl investovat minimálně 
čas do svého vzdělání a jestli jim to něco 
přinese. My jsme soukromá škola a za tu 
se navíc platí. A jsme profesní univerzita, 
naším cílem není jen klasické akademické 
vzdělání, my chceme akademické prostředí 
propojit s reálnou praxí jako podmín-
kou návratnosti investice. Ostatně, naši 
zakladatelé, to je úspěšná skupina, kterou 
tvoří na padesát podniků. Změnili se tedy 
zaměstnavatelé a studenti, u kterých je 
ještě důležité, že – na rozdíl od těch deva-
desátek – většinou pracují. Naši studenti si 
z osmdesáti procent na své studium sami 
vydělávají. Takže oni sami mají z trhu prá-
ce zpětnou vazbu, zda dovednosti uplatně-
ní se na trhu práce na profesní univerzitě 
skutečně získají.

Vidíte rozdíl mezi studenty, kteří si 
na vzdělání sami vydělávají?
Jednoznačně. Kdo hrál karty, ví. Stačí jednou 
zažít desetníkové taroky a prožijete si zážitek 
vlastního investování. Osobně si myslím, že 
kdyby i ve veřejném školství byl třeba jen mi-
nimální poplatek, velmi by se změnilo nejen 
ono samo, ale především vztah společnosti 
ke vzdělání. Vezměte si, že doktorandská stu-
dia ukončí pouhých třicet procent studentů. 
A tuhle marnou investici platí stát. A kolik 
procent absolventů středních škol si jde 
na vysokou jen prožít rok, dva, prodloužit si 
studentský život? To je mrhání peněz, zpětná 
vazba je nulová.

A třetí faktor?
Tím jsou samotné školy, kultivace prostředí. 
Jestli před dvaceti lety byla soukromá vysoká 
škola v hladu po titulech dobrý podnikatelský 
záměr a relativně snadný zisk, dnes to nepla-
tí. Je to tvrdá práce, zpřísnily se akreditační 
podmínky, slabší školy odpadly, některé fúzo-
valy, konkurence se zvyšuje. Být univerzitou, 
to není jen, že chcete, musíte splnit desítky 
podmínek. A být soukromou univerzitou, to 
musíte vidět dva zákazníky – nejen akredi-
tační úřad, ale ještě i studenta. Aby to bylo 
vzdělání nejen teoretické, ale reálné, odborné 
a aby jeho nositeli byli odborníci z praxe, ti 
nejlepší z firem. 

Je to častý problém, že akademici jsou 
odtrženi od praxe?
Je, a je to i důvod, proč zaměstnavatelé mají 
pocit, že absolventi nejsou pro praxi dosta-
tečně připraveni. Uvedu příklad – o patro 
níže sídlí vyšší odborná škola publicistiky 

a už jsme navázali spolupráci. Když spojíme 
jejich profesní dovednosti s naší odbornos-
tí, třeba v cestovním ruchu, pak je to na-
prosto fantastické, studenti si to vysloveně 
pochvalují a nese to úžasné dovednostní 
výsledky…

Protože jde jen o vyšší odbornou školu?
Narážíte na to, že mnozí považují tyto školy 
za něco mimo systém, za jakýsi apendix? Já 
ten názor nesdílím. Podívejme se s pokorou 
na to, jak některé tyto školy ty praktické 
dovednosti budují. A smekněme.

Z mého pohledu nejsou vyšší odborné 
školy apendix, tím je spíše titul bakalář. 
Nebo ne?
To jsme diskutovali i v zahraničí. Je potřeba 
se ptát, co se za titulem skrývá. To nejsou 
jen písmena před jménem, jde o akademický 
a znalostní a dovednostní potenciál. Jsme 
v jednotném evropském prostředí. Pokud 
bychom na bakaláře rezignovali, uvrhli 
bychom naše studenty do vakua. Poláci 
to zkusili, místo bakaláře zavedli licenciát 
a zničili celou jednu generaci studentů. 
Ti jsou pak v evropském systému vlastně 
nerozpoznatelní, jsou mimo kategorie a bez 
uznání. Bakalář je v pořádku, velmi bych 
varoval před tím se tohoto titulu zbavovat. 
Ale nic to nemění na tom, že titulománie 
je velmi nebezpečná. Za titulem musejí být 
dovednosti a znalosti.

Jak přesvědčíte studenty, že právě vaše 
škola jim dovednosti a zkušenosti dá?
Existuje jediná cesta. Reference. Mediál-
ní prostor obecně je zahlcen neznalostí, 
respektive neverifikovatelností kvality 
vysokoškolského studia. Málokdo věří, 
že to, co je marketingově proklamováno, 
odpovídá i realitě. Jediné, co má váhu, jsou 
skutečné zkušenosti a reference absolventů. 
Šíří se nejen osobním kontaktem, ale dnes 
samozřejmě sociálními sítěmi a nezávislými 
médii. Má to jednu zásadní nevýhodu – trvá 
to strašně dlouho. Rychle se šíří jen nega-
tivní zprávy. Dobrá škola si cestu prošla-
pává skutečně velmi pomalu. My jsme tím 
nelehkým obdobím, kdy nás srážely kauzy 
soukromých vysokých škol, snad již prošli. 
A nebyly to vždy fér kampaně, protože kau-
zy jsou i na veřejných školách. Ale soukromé 
jsou viditelnější cíl.

Říkáte snad?
Říkám snad, protože opravdu potřebuje-
te především čas. Musíme prokázat, že si 
důvěru zasloužíme. A protože Panevropská 
univerzita je nová značka, byť na tradičních 
a kvalitních základech dvou vysokých škol, 
ještě nějaký čas budeme potřebovat. 

Panevropská univerzita

Od akademického roku 2022/2023 
funguje v Ostravě a Praze. Univerzita 
vznikla transformací dvou vysokých 
škol, které nyní tvoří samostatné 
fakulty – ostravské Vysoké školy 
podnikání a práva a pražské Vysoké 
školy obchodní. První soukromá 
profesní univerzita v ČR se soustředí 
na vysokoškolské odborné vzdělávání 
ve spolupráci s podniky. Výzkum 
na univerzitě je orientován na skutečné 
potřeby praxe, do výuky se zapojují 
spolupracovníci z firem a profesní 
garanti.

Přesto to úplně nevysvětluje patrný až 
pejorativní nádech, když se řekne sou-
kromá vysoká škola…
Možná jsou na vině i naše báječná deva-
desátá léta. První podnikatelé v začátku 
přicházeli často ke zdrojům, aniž by museli 
investovat své vlastní zdroje. Jinými slovy, 
spíše podnikavci než podnikatelé. A k tomu 
přičtěte ohromný, ale opravdu ohromný 
hlad po titulech. Nedělali jsme v té době 
žádnou inzerci a za dveřmi stávaly rok co 
rok stovky zájemců. Ale bohužel, zájemců 
o titul, ne o znalosti. Kvalita byla mnohdy 
tím posledním. 

Dnes už se o kvalitu lidé zajímají? 
Jsem si jistý, a mohu srovnávat za těch pět-
advacet let praxe, že se to velmi podstatně 
mění. Jsou tu tři zásadní faktory. Prvním je 
transformace trhu práce. Zaměstnavatelům 
absolventů vysokých škol už tak nezáleží 
na teoretických informacích, protože ty 
ztrácejí s nástupem internetových zdrojů 
svoji hodnotu. Chtějí kvalitní zaměstnance 
s konkrétními dovednostmi. Ale vysoké 
školy se orientovaly převážně na informace, 
přehltily jimi prostor. Skutečná hodnota 
teoretických znalostí klesá, protože dnešní 
mnohdy formální titul neznamená vaši 
zítřejší dovednost. Praktický osobní příklad. 
Je hezké vědět všechno o historii fotogra-
fování, ale rozhoduje konečná fotka. Bez 
praktického poznání, zkušeností a doved-
ností můžete o fotografování jen teoreticky 
přednášet. Leccos jde takzvaně okecat, ale to 
není dovednost.
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doktorandi z veřejných škol jsou vycho-
váváni a vzděláváni trochu jinak. My si 
potřebujeme vzdělat a vychovat svoje 
vlastní. Univerzita, už z principu, má přece 
jen trochu vyšší poslání, ambice i cíle než 
neuniverzitní vysoká škola. A přece jen, 
když je tady takřka padesát vysokých škol, 
potřebujete se vymezit, odlišit, prodat 
svou jedinečnost. 

A máte už dnes vypracovaný nějaký 
vnitřní ekosystém, abyste si takové dok-
torandy dokázali nejen vychovat, ale 
i udržet? Všechno stojí na grantech…
Řeknu to otevřeně, začínáme. A především 
nás těší zájem o náš doktorský studijní 
program. A to nejen u čerstvých absolventů 
škol, ba právě naopak. Celoživotní vzdělání 
v oblasti podnikání a managementu je pro 
mnohé zkušené lidi s bohatou praxí velkou 
výzvou. Máme tady své doktorandy, máme 
i experty z cestovního ruchu i piloty. 

Máte už na nově vzniklou univerzitu 
nějakou reakci? 
Registrujeme zvýšený zájem studentů a velká 
očekávání a potlesk ze strany firem. Vyslove-
ně se na kapitolu univerzita těším.   

Na negativním renomé soukromých 
škol se určitě ale podepisuje fakt, že 
v jejich zájmu je udržet studenta, proto-
že platí…
Možná ano, ale ono to tak z logiky věci není. 
Mezi veřejnými a soukromými vysokými ško-
lami v tomto ohledu žádný rozdíl není. Ten 
spočívá v tom, že zatímco nám platí přímo 
student, veřejným školám platí za studenta 
stát. Takže jsou na tom vlastně lépe než my, 
protože pokud student z jakýchkoliv důvodů 
chce studium ukončit, u nás to udělá okamži-
tě, přece nebude vyhazovat peníze zbytečně. 
U veřejné školy ale stejnou potřebu nemá, on 
přece neplatí. Všechny školy, snad s výjim-
kou několika specifických oborů, nabírají 
studenty, ale na rozdíl od nás je ani nezajímá, 
jestli oni chtějí opravdu studovat. Nás to za-
jímat musí, protože opak znamená okamžitý 
propad příjmů. To je jeden z důvodů, proč 
veřejné vysoké školy po školném nevolají, 
ono by se to obrátilo proti nim. Nicméně ba-
víme se o tématu, které dnes asi průchodné 
není. Já mám jiné – reforma vysokoškolské-
ho zákona v oblasti doktorandského studia 
a stipendia. 

V jakém smyslu?
Není přece možné, aby studenti doktorandi 
měli stipendium šest tisíc korun. A nadto to 
platí jen pro veřejné vysoké školy, což považuji 
za naprostou diskriminaci. To přece nejsou 
peníze pro školu, ale pro studenta. Ubytovací 
a sociální stipendium je na veřejných i soukro-
mých školách stejné, proč ne doktorandské? 
Proč je ze stipendia a priori vyloučen student 
školy, která je akreditovaná a jejíž jedinou od-
lišností je, že je soukromá? Za to se budu bít.

Máte šanci uspět?
To je totéž jako s profesní univerzitou. 
Kdybychom se do toho před časem nepustili, 
nebyli bychom jí. Jsme první soukromou uni-
verzitou podle nového vysokoškolského zá-
kona. Jsme univerzitou ve smyslu evropských 
profesních standardů, byť si o některých 
můžeme myslet, že jsou nastaveny chybně. 
Buď jak buď, právě tyto standardy kultivují 
české vysokoškolské prostředí.

Co statut univerzity znamená pro vaše 
studenty? Co dostanou navíc?
V České republice dosud není profesně orien-
tovaná univerzita, v tom jsme první. V zahra-
ničí jsou tyto typy běžné. Univerzitu od vyso-
ké školy odlišuje například vědecká činnost. 
A my ji děláme ne akademicky, ale z potřeb 
reálné praxe, na objednávku podniků. Což je 
pro dovednosti a schopnosti, které mají najít 
uplatnění v běžných podmínkách trhu, velmi 
cenné. Logicky, nebudeme dělat základní 
výzkum, ale výzkum směrovaný k praxi. Já 

nemám rád sousloví aplikovaný výzkum, ani 
v zahraničí se příliš nepoužívá. Pro tento účel 
jsme založili i nadační fond, který shromaž-
ďuje z firem prostředky a z těch financuje 
vysoutěžené projekty.

Najdete i jiné odlišnosti?
Klíčoví experti z firem, se kterými spolu-
pracujeme, mají možnost u nás přednášet. 
Nemůžeme z nich udělat pedagogické garanty, 
nemůžeme je zapojit do akademické dráhy, ale 
říkáme tomu program stínování – vedou cvi-
čení, podílejí se na zadání projektů i na jejich 
hodnocení, se školou prostě žijí. A to znamená 
mnohem těsnější spojení s reálným světem. 
Nechci zpochybňovat akademické hodnoty, ale 
reálný svět je často jiný. My se v něm pohybu-
jeme dnes a denně. Naši studenti neřeší aka-
demické a hypotetické úkoly, ale zpracovávají 
nejrůznější prakticky využitelné a potřebné 
studie. Například pro Jihočeskou centrálu 
cestovního ruchu studii regionální mobility 
handicapovaných. Nejde o informace, ale 
o znalosti a dovednosti, přenesené do praxe. 

Proč je pro vás výzkum tak důležitý?
Protože má vliv na kvalitu výuky. Potře-
bujeme vlastní doktorandy. Zjišťujeme, že 
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Jaké je postavení nově vzniklé Pan
evropské univerzity ve vzdělávacím 
vysokoškolském schématu? 
Pan rektor Krajčík mluví o Panevropské uni-
verzitě jako o soukromé profesní univerzitě, 
což je jedinečná charakteristika na českém 
trhu. Dokazuje to skutečnost, že jak Vysoká 
škola obchodní, tak Vysoká škola podnikání 
a práva nejenom splňují základní standardy, 
ale reálně dosahují kvality, která jim umož-
nila dojít k úrovni univerzity s doktorským 
studijním programem. To je výjimečná pozice 
na poli českého vysokoškolského, nebo 
univerzitního vzdělávání. Studenti s námi 
mohou projít od bakalářského přes magister-
ský až po doktorský stupeň. Není běžné, aby 
soukromá vysoká škola měla akreditované 
doktorské studium. A zároveň je to pro nás 
velký úkol a závazek do budoucna, abychom 
byli schopni udržet kvalitu studia a ještě ho 
dále rozvíjet.

V čem konkrétně spočívají vaše konku
renční výhody?  
Můžeme je najít v šíři studijních programů, 
kterých je téměř dvacet. Mají velmi pestré 

složení. V rámci Fakulty VŠO jsou to progra-
my, které mají tradiční sílu – Cestovní ruch 
a Letectví. Vhodně je doplňují nové progra-
my, které jsou více orientovány na využívání 
moderních technologií. Na Fakultě VŠPP mají 
tradici programy podnikání, managementu 
a celkově účetnictví, auditů, které dohroma-
dy vytvářejí zajímavý komplex. 

Kde vidíte potenciál pro další rozvoj?
Vždy musíte uvažovat o budoucím rozvoji, 
protože když si řeknete: „Dobrý, máme to,“ 
tak vytváříte trošku stojatý rybník. Konkuren-
ce nespí a vývoj ve vzdělávání má dynamiku. 
Platí: Kdo chvíli stál, stojí opodál. V tuto chvíli 
nebudeme rozšiřovat počet studijních pro-
gramů, ale soustředíme se na udržení jejich 
kvality a na jejich inovaci, protože většina stu-
dijních programů reflektuje současnost, která 
se velmi silně mění, ať už z hlediska vývoje 
světových ekonomik, nebo bezpečnostních 
priorit. Musíme udržet úroveň studijních 
programů, na kterou dbá Národní akreditační 
úřad. Chceme dosáhnout nejvyššího standar-
du kvality, který by nám následně umožňoval 
ucházet se o institucionální akreditaci. 

Podmínkou je udržet 
kvalitu studia
Z JEJÍHO PROJEVU ČIŠÍ VELKÁ MOTIVACE I AMBICE. 
O PLÁNECH PANEVROPSKÉ UNIVERZITY A FAKULTY 
VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ MLUVÍ ZAPÁLENĚ: „JE 
POTŘEBA SI POŘÁD DÁVAT ÚKOLY, KLÁST NOVÉ 
CÍLE. MUSÍME SE STARAT O TO, ABY BYLI SPOKOJENÍ 
KANTOŘI, STUDENTI I ABSOLVENTI A VIDĚLI SMYSL 
V TOM, CO DĚLAJÍ. JEN TAKOVÁ HARMONIE NÁS 
BUDE POSOUVAT DÁL,“ ŘÍKÁ DĚKANKA FAKULTY VŠO 
ILONA ŠVIHLÍKOVÁ.
Text: Marek Hubač  |  Foto: Petr M. Ulrych

doc. Ing. ILONA  
ŠVIHLÍKOVÁ, Ph.D. 

Děkanka Fakulty Vysoká škola obchodní 
vystudovala mezinárodní obchod. Je 
autorkou (spoluautorkou) pěti monogra-
fií, k nejznámějším patří: Jak jsme se stali 
kolonií, Řecká tragédie. Založila iniciati-
vu ALTERNATIVA ZDOLA orientovanou 
na podporu lokální ekonomiky a parti-
cipaci občanů. Dlouhodobě se angažuje 
v ekonomických diskuzích a věnuje se 
makroekonomickým analýzám.  

Motto: „Čas je to nejvzácnější, co máme. 
Užívejme ho moudře.“
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A jaké aktuální a nejbližší výzvy vás 
čekají?
Prvním cílem je, aby studijní programy, 
které máme akreditované, byly naplněny 
ve všech ročnících. Kontinuita je velmi 
důležitá i pro udržení a rozvoj personálních 
kapacit a udržení kontaktu s našimi studen-
ty a absolventy. Je potřeba usilovat o větší 
zapojení zahraničních studentů. Když 
budeme mluvit o Fakultě VŠO, tak máme dva 
studijní programy v cizím jazyce – Tourism 
a Air transport a jejich potenciál je poměrně 
velký. Oba programy jsou atraktivní pro za-
hraniční studenty. Covid nám situaci trochu 
komplikoval, ale já doufám, že se nám poda-
ří programy rozšířit především v povědomí 
asijských studentů. 

Dnešní doba je proměnlivá. Kopíruje to 
i zájem o jednotlivé studijní programy? 
Mění uchazeči svoje priority?
Určitě tam nějaký vliv je. Zhodnotit můžeme 
minulý akademický rok. Covid se částečně 
projevil na zájmu o Cestovní ruch a Letec-
tví. Nyní ale vidíme u Letectví velké oživení 
(rozhovor proběhl v červnu  2022 – pozn. 
aut.) U Lokální a globální ekonomiky hrají 
proti sobě dvě věci – jednak je to program 
zcela nový a čeští studenti jsou spíše konzer-
vativnější. Je potřeba program představit, 
což nějakou dobu trvá. Na druhé straně je to 
skutečně unikátní program do dnešní doby. 

Je výhoda, nebo naopak náročné, když 
otvíráte nový studijní program a týká se 
oboru, který se intenzivně proměňuje?
Máte dané předměty v rámci akreditační-
ho spisu, ale je nutné, aby ve výuce bylo 

zahrnuto aktuální dění. Naše studijní 
programy mají profesní orientaci. Pro nás 
je zásadní, abychom v rámci výuky, vedení 
prací, výzkumu intenzivně spolupraco-
vali s firemní sférou. To je zároveň jeden 
z prvků, který vám zaručuje, že náplní 
studijního programu není něco, co bylo 
aktuální před 15 lety, ale že reflektuje, 
co je aktuální teď.

Velkým specifikem a devízou Panevrop
ské univerzity je napojení na praxi. Je to 
pro uchazeče hlavní motivace, proč si 
vybírají vaši univerzitu?
Doufám, že ano. Máme Centrum kariéry 
a rozvoje, které je přímo zodpovědné za ří-
zenou praxi. Ale my jdeme podstatně dál. 
Nechceme, aby praxe bylo něco formál-
ního, co si student vyplní, odškrtne a jde 
dál. K potvrzení naší jedinečnosti na trhu 
potřebujeme dennodenně dokazovat, že 
spolupráce má všechny dimenze – od-
borníci vstupují do výuky, někdy přímo 
vedou předmět nebo cvičení, vedou práce, 
dělají oponenturu odborných prací. Více se 
snažíme o propojení v oblasti výzkumu, čili 
řešení určitých praktických úkolů z firemní 
sféry či od veřejné správy. Měli jsme dva 
kariérní dny, na kterých se firmy předsta-
vovaly a studenti mohli navazovat kontak-
ty ať už z hlediska budoucího pracovního 
uplatnění, nebo právě z důvodu praxe. 
Plánujeme, že se kariérní dny stanou 
pravidelnou součástí akademického roku, 
a navíc také chceme, aby spolupráce s pra-
xí měla svůj pevný formát i s pedagogy. 
Trochu oživit potřebujeme také spolupráci 
s absolventy.

TO, CO VŽDY NEJLÉPE A NEJVÍCE PROVĚŘÍ 
VAŠE KONKURENČNÍ VÝHODY, JE TĚŽKÁ 
SITUACE. JEDNU TĚŽKOU SITUACI 
ZPŮSOBENOU ONEMOCNĚNÍM COVID-19 
JSME PŘESTÁLI A TROUFNU SI ŘÍCT, ŽE 
SE CTÍ. BYLO NUTNÉ RYCHLE PŘEJÍT 
NA DISTANČNÍ VÝUKU A VYUŽÍT NÁSTROJE 
JAKO MS TEAMS A PŘITOM POŘÁD 
UDRŽOVAT A DODRŽOVAT STANDARDY 
KVALITY. NYNÍ JE PŘED NÁMI DALŠÍ TĚŽKÉ 
OBDOBÍ, KTERÉ JE CELKOVĚ SPOJENO 
S EKONOMICKOU SITUACÍ. MYSLÍM SI,  
ŽE MÁME DOST SIL NA TO, ABYCHOM  
VŠE ZVLÁDLI.

Jak náročné je navazovat kontakty 
s firmami?
Je to řízený proces. Náplň praxe musí vždy 
odpovídat náplni daného studijního pro-
gramu. Máme dané schvalovací procedury. 
Někdy se firmy hlásí samy, také pedagogo-
vé mají kontakty z konferencí nebo svého 
profesního přesahu a samozřejmě to mohu 
být také instituce, kde působí naši absolventi. 
Celkově chceme dostat spolupráci s firmami 
na vyšší úroveň. Akademickou obec a firmy 
chceme více provázat. Také bychom chtěli, 
aby u důležitých akcí a aktů Panevropské 
univerzity byli zástupci hlavních subjektů, 
se kterými spolupracujeme. 

Jak to vypadá s Klubem absolventů?
Klub absolventů bychom rádi spustili od no-
vého akademického roku 2022/2023. Právě 
univerzita pro to nabízí širší platformu. Máme 
za sebou jednání, a co mi dělá velkou radost, 
absolventi se hlásí sami a mají zájem se dále 
angažovat na své alma mater. Díky Klubu 
absolventů získáváme zásadní zpětnou vazbu. 
Absolvent už má „něco“ za sebou na trhu 
práce a dokáže s odstupem zhodnotit, co 
by se třeba dalo ještě do náplně studijního 
programu doplnit. Každá škola se navíc ráda 
pochlubí svými úspěšnými absolventy, jejich 
kariéra může být inspirujícím a povzbuzují-
cím impulzem pro stávající studenty, ucha-
zeče. Jsem ráda, že několik studentů u nás 
zůstalo, někteří vyučují a dotáhli to třeba 
i na vedoucí katedry. 

Jaké možnosti studia v zahraničí mají 
studenti Panevropské univerzity?
Studenti mají na výběr z mnoha zahraničních 
univerzit. Na Fakultě VŠO se nám podařilo 
uspořádat Erasmus week. Musím říct, že mě 
mile překvapil zájem. Měli jsme 70 účastníků 
a drtivá z nich byla přítomna osobně. Celotý-
denní program byl nabitý, počínaje delegací 
studentů ze Slovinska a konče odborníky 
na cestovní ruch z Portugalska. Mám také 
obrovskou radost, že se nám podařilo uzavřít 
smlouvu s rakouským startupem. Jejich úvahy 
o vstupu na český trh byly zpracovávány 
na kurzech našimi studenty. Rakouský startup 
bych uvedla jako pilotní projekt rozvoje firem-
ní spolupráce se zahraničními subjekty. 

A jak se o vás dozvědí zahraniční stu
denti? Kudy pro ně vede cesta na Pan
evropskou univerzitu?
Máme dva studijní programy pro zahraniční 
studenty, Tourism a Air transport. Říká se, že 
dobré věci se šíří samy. Částečně tomu tak je, 
všechny klíčové informace máme na našem 
webu. Dále se účastníme všech vysokoškol-
ských veletrhů. Máme své kontakty v za-
hraničí, například v asijských zemích, kde 
zprostředkováváme informace o studijním 
programu Air transport, který je hodně spe-
cifický, a ne každý ho nabízí. Komunikaci na-
šich programů plánujeme dále posilovat.   
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FAKULTA:  
VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ 
A PRÁVA (PRAHA, OSTRAVA)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.)
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT fajnpodnikani.cz 
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ MANAGEMENT obchodnimanagement.cz 
FINANČNÍ ŘÍZENÍ senzaucetnictvi.cz 
ÚČETNICTVÍ, DANĚ, CONTROLLING senzaucetnictvi.cz 
PRÁVO V APLIKAČNÍ PRAXI bezvapravo.cz 
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE bozskyobor.cz 
BEZPEČNOSTNÍ STUDIA vysokabezpecnost.cz 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
(ING. A MGR.) 
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT
MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA

DOKTORSKÉ STUDIUM (PH.D.) 
PODNIKÁNÍ A MANAGEMENT

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ STUDIUM (MBA)
PROFESIONÁLNÍ MBA PRO MANAŽERY A PODNIKATELE
MANAGEMENT VELENÍ

BUĎTE VE SPOJENÍ 
S PANEVROPSKOU 
UNIVERZITOU

FAKULTA:  
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ 
(PRAHA)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.)
CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS cestovanijecool.cz 
PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY tadyjsemkapitan.cz
LETOVÝ PROVOZ zijuvoblacich.cz
BEZPILOTNÍ LETECKÉ SYSTÉMY – DRONY dronmaster.cz
DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST studuj4-0.cz
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ superleader.cz
LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA ma-vlast.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM  
(ING.) 
EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB – CESTOVNÍ RUCH
EKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB – DIGITÁLNÍ EKONOMIKA
MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ STUDIUM (MBA)
DIGITÁLNÍ MAKLÉŘ (BC. + MBA) studujreality.cz
PRŮVODCE V CESTOVNÍM RUCHU (BC. + MBA) pruvodcesmba.cz
MBA REALITY (MBA)

www. 
linkedin.com/
school/vysok-kola-
obchodn-v-praze

www.
youtube.
com/user/
VSOPraha

www.
facebook.
com/vsocz

www.
instagram.
com/
vsopraha
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Nenechat se strhnout 
touhou po vítězství
STUDENT PROGRAMU LETOVÝ PROVOZ DAVID PÍSKATÝ 
DĚLÍ SVŮJ ŽIVOT MEZI DVĚ VELKÉ VÁŠNĚ – LÉTÁNÍ 
A SILOVÝ TROJBOJ, VE KTERÉM PANEVROPSKOU 
UNIVERZITU NYNÍ TAKÉ REPREZENTUJE. DOŠEL 
K NĚMU ALE VCELKU NEZVYKLOU CESTOU. NAOPAK 
PILOTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH LETADEL BYLO JASNOU 
VOLBOU OD DĚTSTVÍ.
Text: Gaja Koláčková  |  Foto: Petr M. Ulrych

Vaše příjmení má v letecké branži 
poměrně známý zvuk. Ve vaší rodině 
se skoro všichni přichomýtli  
k létání, že?
Je to tak. Táta je kapitánem u Korean Air, 
strýc býval kapitánem u ČSA, bratr je prvním 
důstojníkem u Emirates a u Českých aerolinií 
byla dříve prvním důstojníkem i máma. 
Jediným, kdo se vůbec nezajímá o letectví, je 
moje sestra.

Nad výběrem studjního programu jste 
tedy asi příliš neváhal…
Ano, jsem – co se týká mého zaměření – 
velmi neoriginální. Pilotem jsem chtěl být už 
odmalička. Měl jsem sice v pubertě období 
vzdoru, kdy jsem tvrdil, že budu radši práv-
níkem nebo doktorem. Na gymnáziu jsme 
ale pak měli povinné praxe v pojišťovně, kde 
jsem velmi rychle zjistil, že létání bude určitě 
lepší volba. A nyní už se blížím úspěšnému 
ukončení bakalářského studia, což by se mi – 
pokud vše půjde podle plánu – mělo povést 
v únoru 2023.

Jaké téma zpracováváte ve své bakalář-
ské práci?
Práce se bude věnovat výcviku, řešení 
a předcházení nezvyklých poloh při letu. 

Do nich by se letadlo nemělo vůbec dostat, 
bohužel se to ale stává. Stejně jako v jiných 
oborech, i v letectví přibývá automatizace. 
To v posledních letech zapříčinilo několik 
leteckých nehod, kdy piloti nebyli kvůli 
nejrůznějším systémům schopni zasáhnout 
a letadlo uřídit. Je to opravdu zajímavé 
a aktuální téma.

Čím vás létání nejvíce uchvátilo?
Když chcete být pilotem, musíte to mít 
v sobě. Musí vás to bavit a zajímat. Pro 
mnoho pilotů nejde pouze o zaměstnaní, ale 
berou to skoro jako poslání. Létání je nejen 
hobby, ale i životní cesta. Máte to v sobě 
a milujete to. Nedokážete si vůbec představit, 
že byste dělali cokoliv jiného.

Kdy jste se dostal poprvé  
do vzduchu?
V menším letadle jsem se poprvé proletěl asi 
ve čtyřech letech. Úplně sám jsem poprvé 
řídil v šestnácti. Protože mám ale v životě 
mnoho koníčků, tak se létání nemůžu věno-
vat tolik, kolik bych chtěl. Mám sice nalétáno 
více hodin, než bych potřeboval, ale ne tolik, 
kolik bych mohl mít. Hodně má nalétáno můj 
táta, který je pilotem už 45 let. Tak daleko 
ještě nejsem.

Máte oblíbený stroj, na kterém byste 
chtěl létat?
Táta pilotuje Boeing 747 Jumbo – to je krásné 
letadlo, se kterým bych chtěl létat moc. 
Bohužel éra čtyřmotorových letadel aktuálně 
ustupuje, takže je pro mě realističtějším 
snem spíše Airbus 350 nebo Boeing 787. Jde 
o komplexní letadla, která jsou perfektní 
nejen aerodynamicky, ale i co se týká bez-
pečnosti a automatizace, což člověku dost 
ulehčuje práci.

Kdy vás výcvik na tomto typu letadel 
čeká?
Studijní program Letový provoz nabízí 
specia lizaci Profesionální pilot, díky čemuž 
jde absolvovat teoretický a poté praktický 
výcvik v rámci školy. S teoretickou částí si dá-
vám trochu načas, protože v létání je potřeba 
vstřebat hodně znalostí i dovedností. A když 
na to máte čas, tak se vám vše lépe rozleží 
a více toho ve vás zůstane. Což je v letectví 
důležité. Tuto část bych měl dokončit v říjnu. 
Pak bych se ale chtěl trochu odchýlit a prak-
tickou část výcviku absolvovat v Irsku, kde 
mají dle mého tu nejkvalitnější pilotní školu, 
která má zároveň poměrně blízké vztahy 
s leteckou společností Ryanair. Nabízí tudíž 
kadetské letecké programy, které jsou přesně 
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už poměrně dost. Zkoušky na dopravního 
pilota se skládají ze 13 předmětů, takže mám 
díky studiu na Fakultě Vysoké školy obchodní 
Panevropské univerzity poměrně komplex-
ní obrázek o tomto odvětví. A to je cenná 
zkušenost.

Jaké vlastnosti dle vás musí pilot mít?
Musí být zdravě asertivní. Posádku tvoří 
kapitán a první důstojník, kteří spolu musí 
umět komunikovat, spolupracovat a vzájem-
ně se kontrolovat. A když třeba kapitán udělá 
něco špatně, tak mu to první důstojník musí 
dát najevo a musí spolu vymyslet nejlepší 
řešení dané situace. Dříve měli kapitáni 
obrovskou autoritu – mohli si dělat, co chtěli, 
protože se jich první důstojník bál. To už 
ale dnes naštěstí neplatí – nyní se k tomu 
přistupuje s myšlenkou, že víc očí víc vidí. 
V kokpitu platí tzv. režim CRM (neboli Crew 
Resource Management), kdy spolu posádka 
musí umět vyjít. A když někdo udělá chybu, 
tak mu to druhý člen musí dát najevo, aby se 
z toho všichni poučili.

Kromě školy a létání máte ještě jednu 
vášeň – sport. Věnoval jste se postup-
ně ragby, kulturistice a nyní silovému 
trojboji. Jak se člověk v Česku dostane 
k ragby?
Já to vzal přes judo (smích). Ono to začalo 
tak, že jsem chtěl dělat karate, protože jsem 
odmalička chtěl být nindžou. Jenže v místě, 

kde jsem bydlel, se učilo pouze judo. Tak 
jsem se s těžkým srdcem smířil s tím, že 
nindža nikdy nebudu, a začal jsem chodit 
na judo. Tam jsem potkal kamaráda, který 
hrál ragby a který mě přesvědčil, ať to 
zkusím. A mě to neuvěřitelně chytlo. Ragby 
v sobě totiž spojuje hned několik sportů. Je 
to kontaktní sport, který má i vytrvalostní 
stránku. Musíte být přesní, rychlí a schopní 
vydržet hrací dobu, která je 80 minut. Je 
to opravdu tvrdý a komplexní sport, který 
člověka hodně naučí. Zároveň je v ragby 
obrovská pokora a respekt, hodně mě proto 
ovlivnilo.

Díky ragby jste se dostal na zajímavá 
místa. Máte z dob reprezentace nějaký 
zajímavý zážitek?
Jeden nezapomenutelný by se našel. V ži-
votě by mě třeba nenapadlo, že se dostanu 
do Rumunska, a rovnou na venkov! Bylo 
neuvěřitelné vidět, jak lidé místo auta všude 
využívají povozy tažené koňmi. Do Rumun-
ska jsme zároveň jeli hrát zápas s národní 
reprezentací. A to byl zážitek! Když jsem 
totiž viděl jejich hráče, tak jsem nemohl 
uvěřit, že jde o kluky do 18 let. Všichni vy-
padali, že už mají tři děti a hypotéku. Byli to 
dospělí chlapi – měli dlouhé vousy a 120 kilo. 
My jsme proti nim byli úplná tintítka! To 
člověka před zápasem opravdu namotivuje. 
Nakonec to ale nebylo vůbec špatné. Ze dvou 
zápasů se nám podařilo jeden vyhrát. To 

přizpůsobené potřebám těchto aerolinek. To 
znamená, že si společnost vychovává vlastní 
piloty. Ryanair se navíc výcviku pilotů věnuje 
dlouho, takže má zavedené postupy jejich 
zaučení. Jde tedy o velmi kvalitní výcvik, 
který dává člověku velkou možnost kariérní-
ho postupu.

Dávají letecké společnosti začínajícím 
pilotům šanci?
Jak které. Například aerolinky Emira-
tes měly svůj program nastaven tak, že 
jste do něj mohli přijít jako tabula rasa 
a společnost si z vás za dva roky vychovala 
plnohodnotného a kvalitního pilota. Nyní 
je ale tento program již zrušen. U Ryanairu 
je to pojato poněkud jinak – tam už se před-
pokládá, že máte něco nalétáno a nastu-
dováno. Jde už spíše o dokončení výcviku. 
A když programem projdete, je pravděpo-
dobné, že pro Ryanair budete moct začít 
opravdu létat.

Musí mít vůbec pilot vysokoškolské 
vzdělání?
Nemusí a některé aerolinky to ani nevyžadu-
jí. Třeba kvůli vojenským pilotům, kteří často 
nemají titul, ale díky armádě mají spoustu 
zkušeností i nalétaných hodin. Aerolinky 
ale dokážou titul ocenit. Výhodou navíc je, 
že v zahraničí nerozlišují, jestli má člověk 
titul bakalářský nebo inženýrský. Já jsem se 
během bakalářského studia a výcviků naučil 

14 Guideamus   2022—2023

   ROZHOVOR



byl úspěch. Byli jsme totiž prvním českým 
týmem za posledních 20 let, který dokázal 
rumunskou reprezentaci porazit.

Vaše jméno se objevuje i ve výsledko-
vých tabulkách kulturistických soutěží…
Kulturistice jsem se věnoval jenom rok, když 
mi bylo 17 let. Poměrně rychle jsem zjistil, že 
to není pro mě. Prošel jsem si tzv. dietní fází, 
která trvá čtyři měsíce a je těžko slučitel-
ná s normálním životem. Člověk je rád, že 
vůbec dojde, a ještě s přestávkou, na autobus. 
Nedovedu si představit, že bych se měl v tom
hle stavu učit. Navíc je to psychicky dost 
náročná disciplína. Před soutěží člověk dře, 
odvodňuje se a připravuje se, aby vypadal co 
nejlépe. A po soutěži pak najednou během 
tří dnů přibere třeba 10 kilo. S tím je těžké se 
vypořádat. Nestálo mi to za to, a tak jsem se 
vrátil k ragby.

Od kterého vás nakonec odvedl až 
silový trojboj, ve kterém nyní reprezen-
tujete Panevropskou univerzitu. Jak se 
dá studium a sportovní reprezentace 
skloubit? Co je na tom nejtěžší?
Najít si na všechno dostatek času. Den má 
24 hodin a člověk musí spát, jíst, chodit 
do školy, učit se… Do toho ještě dělám 
zkoušky na dopravního pilota, více než 
tři hodiny denně trénuji. A když se tohle 
všechno sečte, tak už se nenajde čas na nic 
jiného. Nezažívám proto asi úplně typický 
studentský život. Kamarádi už mě tak trochu 
nesnáší, protože s nimi nikdy nikam nejdu 
(smích). Jenže můj den má pravidelný řád, 
který nechci porušit.

A přitom zrovna kamarád vás k silové-
mu trojboji přivedl…
Je to tak – kamarád z ragbyové reprezentace 
jednou přišel s tím, že by si tento sport chtěl 
vyzkoušet. A já jsem čirou náhodou zrovna 
chodil do fitka, kde trénuje i bývalý mistr 
světa v trojboji. Povzbudil jsem ho, ať to 
zkusí. A pak došlo i na mě. Měl jsem v ragby 
zrovna takovou menší krizi, takže jsem se 
rozhodl zkusit silový trojboj taky. Vcelku ne-
čekaně mě to chytlo natolik, že jsem s ragby 
skončil. Teď už se věnuji jenom silovému 
trojboji, který mě neuvěřitelně naplňuje.

V čem konkrétně?
Na silovém trojboji mám rád, že jde o objek-
tivní sport. V kulturistice se můžete snažit 
sebevíc, ale vaše umístění ovlivňuje někdo 
jiný. Rozhodčí samozřejmě vidí, kdo je 
objektivně dobrý a kdo ne. Ale toho nejlep-
šího už si vybírají subjektivně podle svých 
preferencí. U silového trojboje je výsledek 
jasný hned – buď tu činku zvednete, nebo 
ne. A podle pravidel. Někteří lifteři se snaží 

tato pravidla trochu poohnout, ale já jsem 
v poměrně přísné federaci, kde je dodržování 
pravidel velmi striktní. A pak už je to jen 
o tom, zda jste dostatečně silní.

Co nejvíc ovlivňuje výkon?
Určitě spánek, stres a strava – člověk 
na tréninku hned pozná, když se málo 
vyspal anebo snědl něco nezdravého. Stačí 
sáhnout na činku. V silových disciplínách 
totiž jedete na jedno opakování. Takže to 
pak přijdete na trénink a řeknete si, že 
zvednete, řekněme, 300 kilo. Jenže nedoká-
žete uzvednout ani 250 kilo. A hned víte, že 
je něco špatně. Mně konkrétně výkonnost 
velmi ovlivňuje stres.

Můžete u tréninku vypnout hlavu?
Já u tréninku naopak přemýšlím hodně. Vy-
pnout můžete ve chvíli, kdy máte dokonale 
zvládnutou techniku. Silový trojboj je ex-
trémně technický sport. Člověk musí myslet 
na pokyny, co si domluvil s trenérem – že 
musí více roztáhnout nohy, podsadit kyčel, 
vystrčit hrudník… Proto když je člověk psy-
chicky rozhozený nebo unavený z předchozí-
ho dne, tak nastává problém.

Jaký je váš osobní rekord?
Nejlepších výsledků jsem dosáhl kombino-
vaně v rámci dvou závodů. Bohužel poslední 
závod, ve kterém jsem reprezentoval ještě 
Vysokou školu obchodní, se mi úplně nepove-
dl. Ale zase to byla velká zkušenost. V dřepu 
jsem zapsal 247,5 kilogramů, v bench pressu 
to bylo 140 kilogramů a v mrtvém tahu jsem 
měl 297,5 kilogramů. S těmito výsledky jsem 
ale nebyl úplně spokojen. Věřím, že na nad-
cházejících závodech na tom budu výkon-
nostně mnohem lépe.

Je obvyklé, že má lifter zapsané osobní 
rekordy z různých závodů?
To záleží na tom, jak pokročilý je. Nejde se 
zlepšovat donekonečna. Takže lifteři, kteří už 
jsou v pokročilé fázi kariéry, se tolik nezlep-
šují. Naopak se můžou i zhoršovat. Já jsem ale 
ještě na začátku. U mě by mělo ke zlepšení 
ještě docházet, a to viditelně. Na výsledku 
se ale samozřejmě podepisuje i trénink – jak 
se mu věnujete, kdo vás trénuje, jak vám šla 
příprava. Stejně jako nemoci – stačí jedna 
chřipka a všechno je pryč.

Jak často jezdíte na závody?
Snažím se závodit maximálně čtyřikrát 
do roka. Po každé soutěži je totiž potřeba 
mít odpočinkovou fázi, která ale vůbec není 
odpočinková – buduje se během ní podklad 
pro lepší výsledky. Silový trojboj je náročný 
na centrální nervovou soustavu. Tři čtyři 
závody ročně jsou pro dobrý výkon ideální. 
Čas a energie, které vydáte na závodech, vám 
pak chybí v tréninku. Když pořád závodíte, 
můžete se ochudit o značnou část onoho 
zlepšení.

Jak vypadá vaše příprava?
Snažím se splnit všechna důležitá „okýnka“, 
která s tréninkem souvisejí. To znamená 
spánek, strava, zvládání stresu… Což je třeba 
ve zkouškovém období těžké. To jsem někdy 
rád, že trefím do správných dveří. Snažím 
se ale vše poctivě dodržovat, protože se to 
do tréninku výrazně promítá. Můj trénink 
je celý rok podobný, před soutěží se jen 
zvýrazňuje specificita jednotlivých disciplín. 
Čím blíž jsem soutěži, tím více se soustředím 
na ono jedno opakování. A paradoxně jsem 
více z formy, protože těch opakování dělám 
čím dál méně.

Je silový trojboj v něčem specifický?
Člověk si musí hrát se svou výkonností a musí 
k závodům přistupovat strategicky. Není 
nutné vyhrát všechno. Naopak se potřebujete 
šetřit na ty důležité. To se mi stalo zrovna 
loni, kdy jsem získal titul mistra republiky 
a byl jsem druhý na mistrovství Čech. Právě 
na mistrovství Čech jsem dostal od trenérky 
nařízeno, abych se tolik nesnažil a šetřil síly 
na mistrovství republiky, které bylo o necelý 
měsíc později. Stejně tak jsem se nedávno 
rozhodl nezúčastnit mistrovství republiky 
v mrtvém tahu. Tato disciplína mi jde, takže 
se dalo předpokládat dobré umístění. Jenže 
na podzim jsou důležité soutěže – chci jet 
na mistrovství Evropy, kde bych rád zapsal 
hezká čísla. V tom je silový trojboj určitě 
specifický – člověk musí myslet dlouhodobě 
a nemůže se nechat ovládat touhou vyhrát. 
I když by zrovna medaile z mistrovství re-
publiky v tahu byla krásná…   

KDYŽ CHCETE BÝT 
PILOTEM, MUSÍTE TO 
MÍT V SOBĚ. LÉTÁNÍ 
JE NEJEN HOBBY, 
ALE I ŽIVOTNÍ CESTA. 
MÁTE TO V SOBĚ 
A MILUJETE TO. 
NEDOKÁŽETE SI 
VŮBEC PŘEDSTAVIT, 
ŽE BYSTE DĚLALI 
COKOLIV JINÉHO.

15

ROZHOVOR   



Účetnictví už není 
fujtajblový předmět
DŮRAZ NA PROFESIONALITU I FLEXIBILITU. 
MODERNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ, NEUSTÁLÝ ROZVOJ, 
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Z PRAXE, UDRŽITELNOST, 
TVŮRČÍ PRÁCE A TRANSPARENTNOST. TO JE JEN 
STRUČNÝ VÝČET HODNOT, KTERÉ SI VYTYČILA 
DO SVÉHO RODOKMENE PANEVROPSKÁ UNIVERZITA. 
A DĚKANKA FAKULTY VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ 
A PRÁVA IVETA VOZŇÁKOVÁ JE JEDNOU Z HLAVNÍCH 
PŘEDSTAVITELEK NOVĚ VZNIKLÉ VZDĚLÁVACÍ 
INSTITUCE.
Text: Marek Hubač  |  Foto: Petr M. Ulrych

Podle Ivety Vozňákové spočívá síla prá-
vě v propojení Vysoké školy obchodní 
a Vysoké školy podnikání a práva. „Plá-

nujeme především další rozvoj současných 
studijních programů. I když jsem odborník 
především na finance a účetnictví, jako 
děkanka budu podporovat všechny programy 
a vzájemnou spolupráci všech kateder.“

Paní docentko, představte nám stručně 
Fakultu Vysoké školy podnikání a práva.
Před 22 lety vznikla Vysoká škola podnikání. 
Vždy se snažila profilovat jako škola praktic-
ká, dnes používáme příměr profesní. Na škole 
vždy vyučovalo hodně lidí z praxe. Když si 
podnikatelé chtěli doplnit vzdělání, vybírali 
si Vysokou školu podnikání, klasické univer-
zity pro ně byly příliš akademické. A v tom-
to duchu pokračujeme. Škola postupně 

rozšířila svou oborovou působnost o právo, 
což bylo k podnikatelským, marketingovým 
a komunikačním studijním programům 
logické doplnění. Nově máme v nabídce také 
bezpečnostní programy. Bezpečnost je dnes 
často a rozsáhle diskutovaná ve všech svých 
aspektech a je jednou z nejvyšších hodnot 
v životě každého člověka. Jsou známy studie, 
že bezpečnost podporuje podnikání. Vysoká 
škola, potažmo Fakulta VŠPP, se od svého 
počátku zaměřovala a zaměřuje na rodinné 
podnikání v segmentu malých a středních 
podniků, což nás také odlišuje od velkých 
univerzit a jiných vysokých škol. 

Jaké cíle má Fakulta VŠPP? 
Naším cílem není mít kvantum studij-
ních programů. Chceme jít do hloubky. 
Za posledních pět let se nově akreditovalo 

a reakreditovalo hodně studijních progra-
mů. Nyní je záměrem programy zachovat, 
naplnit, zdokonalovat, zlepšovat propo-
jení s praxí, přizpůsobovat současnosti. 
Například pokud se společnost digitalizuje, 
musí se to projevit i ve vyučovaných před-
mětech. Musíme být schopni držet krok 
s dobou, aktualizovat současné studijní 
programy a zvyšovat jejich kvalitu. Čas nám 
ukáže, jestli vznikne potřeba nového studij-
ního programu či nové specializace v rámci 
existujících programů. Klíčem k úspěchu 
je mít v univerzitním týmu dobrý kolektiv 
kvalitních lidí, kteří jsou schopni spolupra-
covat. Studenti poznají, jestli pedagogové 
milují svůj předmět a chtějí své znalosti 
předat. Je známá pravda, že pokud chcete 
být učitelem, musíte mít svou profesi rád 
a mít rád lidi. 
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doc. Ing. IVETA VOZŇÁKOVÁ, Ph.D. 

Působí od roku 2001 jako soudní znalec v oboru Účetní evidence a Ekonomická a finanční 
analýza, samostatně zpracovala či se spolupodílela na vypracování jedné stovky znaleckých 
posudků a je od roku 2006 rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR. V praxi vnímá úzké propojení všech oborů podnikání, ať už finančního 
řízení, práva, soft skills dovedností a dalších oborů. Dlouhodobě spolupracuje s veřejnou 
sférou, v letech 2015–2018 byla náměstkyní primátora pro finance a rozpočet statutární-
ho města Ostravy. V letech 2011–2019 vyučovala jako mimořádný profesor na univerzitě 
v polském Opole. Docentkou v oboru řízení průmyslových systémů byla jmenována v roce 
2006 s prací na téma Efektivní řízení obchodního procesu v průmyslových podnicích. V roce 
2022 se stala děkankou Fakulty VŠPP, do té doby vedla Katedru podnikání a managementu. 
Je garantkou studijního programu Účetnictví–daně–controlling, na který má Panevropská 
univerzita akreditaci. Je autorkou a spoluautorkou více než 20 tuzemských a zahraničních 
publikací, více než stovky odborných článků nebo studijních textů. 

Panevropská univerzita se prezentuje 
jako profesní univerzita, hodně zaměře-
ná na praxi. Na jakých pilířích je renomé 
postaveno?
Těch pilířů je několik. Nejdůležitějším je, 
že především vyučující jsou úzce napojení 
na praxi, neboť Fakulta VŠPP propojuje tým 
zkušených akademiků, kteří jsou zároveň 
i praktiky ve svých oborech, s prakticky za-
měřenými odborníky z praxe. Dalším pilířem 
je, že naše univerzita je součástí vzdělávací 
skupiny, kde je samozřejmostí individuální 
přístup a odborné a praktické vedení. Všechny 
univerzitní projekty jsou napojené na firmy, 
samozřejmostí je poradenství pro firmy. 
V rámci studia marketingových a komuni-
kačních programů se mohou studenti podílet 
na projektech v kreativní studentské mar-
ketingové agentuře # HEŠTEK, ve které pod 
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majitelů, manažerů přistupuje k účetnic-
tví jako k nutnému zlu. Jsem už více než 
dvacet let soudní znalec v oboru účetnictví 
a ekonomické a finanční analýzy. Když 
dělám analýzy firem, vidím, že účetnictví 
vysílá signály o problémech mnohem dřív, 
než se to v podnikání projeví. Účetnictví je 
pro majitele firem užitečné. Mojí snahou 
je přiblížit účetnictví tak, aby to nebyl již 
ten fujtajblový předmět, který studenti 
musí protrpět. Dodnes je bohužel představa 
o panu účetním nebo paní účetní identic-
ká s představou před desetiletími, jak to 
vidíme ve starých filmech – neatraktivní 
a nudný člověk s nehezkými brejličkami 
a za obrovskou hromadou faktur. Dnes je 
díky digitalizaci práce v účetnictví mnohem 
komfortnější a zajímavější, neboť odpad-
la ta namáhavá, zdlouhavá a nezajímavá 
práce. Jde o to nabídnout logicky sestave-
ný studijní program, který učí erudovaní 
odborníci způsobem, který bude studenty 
bavit, a ne nudit. 

Jaká je aktuální poptávka pro absolven-
tech?
Většina našich studentů i v prezenční 
formě studia už pracuje minimálně na čás-
tečný úvazek. Neznám v současné době 
případ, že by někdo měl problém nalézt 
si zaměstnání, ať už se to týká podniká-
ní, práva, marketingu, či komunikací. 
Jsme přesvědčeni, že stejně tak to bude 
i u bezpečnostních studijních programů, 
jejich první absolventi budou končit studia 
v tomto akademickém roce a většina 
kombinovaných studentů už ve svém oboru 
pracuje. Navíc naše univerzita vychovává 

studenty k podnikání a podnikavosti, takže 
spousta z nich sama podniká. A když jsme 
mluvili o programu zaměřeném na účetnic-
tví, kterého jsem garantkou, tak poptávka 
po účetních je v současné době opravdu 
velká. Stačí se podívat na inzeráty pracov-
ních portálů. Opravdu kvalitních účetních 
je nedostatek, ať už v podnikové, nebo 
veřejné sféře.

Upozorňujete také na kreativitu 
účetnictví. Co si pod tím představit?
Jen ať si trochu upřesníme pojmy, protože 
právě kreativita v účetnictví bývá chápána 
negativně, často kreativní účetnictví 
bývá chápáno jako účetnictví za hranou 
zákona, či na hraně účetních a daňových 
zákonů. Já jsem měla na mysli trochu 
jinou kreativitu. V představení studijního 
programu hovořím o tom, že si klade za cíl 
vychovávat absolventy, kteří jsou schopni 
při výkonu své profese prokazovat nejen 
zdatnost technickou, odbornou, a zejména 
finanční, ale také podnikavost a kreati-
vitu. Tady jsem měla na mysli tvořivost 
a invenci, jak bývá kreativita definována, 
schopnost vytvořit něco nového, což je 
potřebné ve všech oborech. Protože buď 
můžeme pokračovat v tom, jak jsme se to 
před léty naučili, anebo budeme hledat 
nové cesty a způsoby. Kreativita pro účet-
ního znamená, že se například bude podí-
let na už zmiňované digitalizaci účetnictví, 
úzce spolupracovat s informatiky, že bude 
hledat nové cestičky, aby ostatním ulehčil 
a zpříjemnil přístup k datům, která účet-
nictví zaznamenává, a bude se ve svém 
oboru zdokonalovat.   

ČAS NÁM UKÁŽE, 
JESTLI VZNIKNE 
POTŘEBA NOVÉHO 
STUDIJNÍHO 
PROGRAMU ČI NOVÉ 
SPECIALIZACE 
V RÁMCI 
EXISTUJÍCÍCH 
PROGRAMŮ. KLÍČEM 
K ÚSPĚCHU JE MÍT 
V UNIVERZITNÍM 
TÝMU DOBRÝ 
KOLEKTIV 
KVALITNÍCH LIDÍ, 
KTEŘÍ JSOU SCHOPNI 
SPOLUPRACOVAT.

dohledem odborných garantů pracují na reál-
ných kampaních pro různé klienty. Plánujeme 
rozšířit poradenství pro rodinné podnikání, 
přemýšlíme nad možností větší spolupráce 
v oblasti zpracování znaleckých posudků. 
To, co dává univerzitě pevný základ, je beze-
sporu fakt, že vlastníkem univerzity je finan ční 
skupina Prosperita, v podstatě také rodinná 
firma. Součástí finanční skupiny je spousta dal-
ších firem, pro které univerzita může spolu se 
studenty zpracovávat zajímavé projekty.

Jak je důležité z hlediska studijních 
programů Fakulty VŠPP využít studium 
v zahraničí? 
Je to velmi důležité, studium na zahraniční 
škole studenty posune o velký kus dál. Pomůže 
jim získat širší rozhled v oboru, poznat silné 
stránky, osamostatnit se, navázat mezinárodní 
kontakty a samozřejmě zdokonalit se ve zna-
lostech cizích jazyků. Mít srovnání, jak to 
funguje jinde, je vždy dobré. Některé studijní 
programy se vůbec neliší, ať je studujete v za-
hraničí, či České republice. Základní principy 
podnikání, marketingu či bezpečnosti jsou 
stejné všude. V oborech, kde hraje výraznou 
úlohu česká legislativa jako právo, účetnictví 
a daně, je zahraniční zkušenost také důležitá. 
Globalizace celý svět propojila, takže i v těchto 
oborech je znalost mezinárodních pravidel 
nezbytně nutná včetně už zmiňovaných mezi-
národních kontaktů a znalosti cizích jazyků. 

Vaší specializací je studijní program 
Účetnictví–daně–controlling. Co je cí-
lem, významem a přínosem programu? 
Hlavním úkolem je představit tuto specia
lizaci studentům atraktivně. Většina 
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V budoucnosti  
i forenzní účetní?
„U NĚKTERÝCH LIDÍ VZNIKLA PŘEDSTAVA, ŽE 
KDYŽ ZDIGITALIZUJEME ÚČETNICTVÍ, NEBUDOU 
PROFESE ÚČETNÍCH POTŘEBA. ALE TO JE 
OPRAVDU MYLNÁ VIZE. VŽDY BUDE POTŘEBA 
SPECIALISTŮ, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI PROCESU 
ÚČETNICTVÍ POROZUMĚT A VYUŽÍT VÝSTUPY 
V PRAXI. BEZ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ ÚČETNICTVÍ 
SE NEOBEJDE ŽÁDNÝ PODNIKATEL, PROTOŽE 
NEPOZNÁ, KAM JEHO PODNIKÁNÍ SMĚŘUJE,“ 
ZAČÍNÁ OBHAJOBU „SVÉHO“ STUDIJNÍHO 
PROGRAMU DOCENTKA IVETA VOZŇÁKOVÁ.
Text: Marek Hubač

Cílem studijního programu Účetnic-
tví–daně–controlling je připravit pro-
fesně vybavené odborníky, kteří jsou 

schopni se orientovat ve vzájemných souvis-
lostech v oblasti finančního řízení, účetnic-
tví a daní. Program je koncipován v souladu 
s aktuálními potřebami podnikatelské sféry 
a trendy v oblasti ekonomického a finanční-
ho řízení podnikatelských subjektů. Studium 
je zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí 
pro taktické rozhodování. ÚDC si klade za cíl 
vychovávat absolventy, kteří jsou schopni 
při výkonu své profese prokazovat nejen 
technickou, odbornou a zejména finanční 
zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu. 
V současné době kombinovanou formu stu-
dia absolvují většinou účetní, kteří si chtějí 
doplnit nebo rozšířit vzdělání. Prezenční 
studium často studují absolventi obchod-
ních škol, kteří se už setkali s účetnictvím 
na střední škole. I v tomto případě mini-
málně polovina lidí při studiu už pracuje 
například v rodinné firmě nebo zpracovávají 
účetnictví pro někoho ze svého okolí. „Rádi 
bychom také přilákali více studentů, kteří se 
s účetnictvím nesetkali, a dokázali jim, že jde 

ÚČETNICTVÍ–DANĚ–
CONTROLLING

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční, kombinovaná 

Výuková místa: Praha, Ostrava

Relevantní profese: podnikatel 
a manažer v segmentu MSP, nižší 
a střední manažer v oblasti finančního 
řízení, manažerského a finančního 
účetnictví, specialista finančního 
controllingu, účetní metodik, pracovník 
ekonomického zaměření ve veřejném 
sektoru, nižší a střední manažer v oblasti 
managementu

o velmi zajímavý a perspektivní obor. Každý 
účetní, daňový poradce i auditor vám potvr-
dí, že se nikdy nemusel bát o to, že by neměl 
práci, a bez problémů tyto profese zvládají 
i formu online práce. Je to hodně praktický 
studijní program, v němž samozřejmě vyu-
čují lidé, kteří zároveň v oboru pracují, ať už 
jako účetní, daňoví poradci, soudní znalci, či 
auditoři. Účetnictví je velmi logické a syste-
matické,“ vypočítává pozitiva docentka Iveta 
Vozňáková.
V budoucnu by mohla fakulta vychová-
vat i forenzní účetní, kteří se zaměřují 
na odhalení účetních podvodů a zpronevěr. 
„O profesi se u nás moc nemluví, často se 
zaměňuje s profesí soudního znalce, přitom 
jde o hodně atraktivní povolání. V rámci ce-
losvětového měřítka pocházejí certifikovaní 
vyšetřovatelé účetních podvodů z různých 
profesí, mimo jiné auditorů, účetních, 
finančních odborníků, policejních vyšetřo-
vatelů, specialistů na bezpečnost a prevenci 
škod, advokátů, pedagogů a kriminologů. 
A my v rámci studijních programů vyučuje-
me účetnictví, právo i bezpečnost,“ dává im-
pulz k zamyšlení děkanka Fakulty VŠPP.   
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Víš, co zkus? Erasmus!
ZVAŽUJEŠ ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ NEBO PRACOVNÍ 
STÁŽ? PŘEMÝŠLÍŠ, NA CO SE PŘIPRAVIT A PROČ 
DO TOHO JÍT? NECH SE INSPIROVAT AUTENTICKÝMI 
PŘÍBĚHY TĚCH, KTEŘÍ STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU 
ERASMUS UŽ ABSOLVOVALI.
Foto: archiv respondentů

1.  Kde jsi stáž absolvoval?  
2.  Jaké zkušenosti ti stáž dala? 
3.  Jakou věc ses naučil sám 

o sobě? 
4.  Jaký byl tvůj nejméně 

očekávaný zážitek? 
5.  Doporučil bys Erasmus stáž 

dalším studentům? 
6.  Co bys poradil těm, kteří se 

pro stáž rozhodnou? 

JAN BUCIFAL
Mezinárodní teritoriální studia,  
Cestovní ruch

1   Na Evropské univerzitě ve Valencii (Uni-
versidad Europea de Valencia). Původně 
jsem vůbec nechtěl jet do Španělska. Znal 
jsem spoustu lidí, kteří tam byli, a chtěl 
jsem se lišit. Výběr univerzit v jiných ze-
mích mi ale bohužel nevyšel. Když už jsem 
začínal být smutný, že zřejmě nevycestuji, 
dostal jsem šanci být nominován na školu 
ve Španělsku. Neváhal jsem ani vteřinu.  

2   Ve Španělsku jsem nikdy před tím nebyl, 
ale moc jsem se těšil. Naše univerzita 
ve Valencii byla také soukromá a díky tomu 
bylo v každé třídě okolo dvaceti studentů. 

Velmi mě překvapilo, že kromě dvou lidí ze 
Španělska zbytek třídy pocházel z různých 
koutů světa. A právě s těmito spolužáky 
po celou dobu výuky komunikujete, děláte 
skupinové projekty a prezentace. Je to 
celkově hodně interaktivní. Ze začátku 
jsem se trochu stresoval kvůli jazyku, ale 
každodenní prezentace vás donutí mluvit. 
Právě to považuji za jednu z nejpřínosněj-
ších věcí. Získal jsem také řadu důležitých 
kontaktů z řad profesionálů v cestovním 
ruchu, které jsem díky Erasmu potkal.

3   Že se nemusím bát vyrazit sám. Ba naopak 
je to mnohem lepší, protože se rozmluvíte 
a zahodíte stud. Díky studiu na škole v za-
hraničí a cestování celkově jsem mnohem 
sebevědomější, pomohlo mi vystoupit 
z mé komfortní zóny. A hlavně jsem zjistil, 
kdo jsem a co chci. Cestovat a jen cestovat! 
Jo a taky jsem se naučil trochu vařit. 

4   Napsat kompletní business plán pro 
cestovní kancelář za víkend a v pondělí 
z toho udělat prezentaci na dvě hodiny 
pro publikum z celého světa mi přišlo 
nejvíc absurdní, ale vyšlo to. Splnil jsem si 
celou řadu snů. Koupal jsem se o půlnoci 
nahý v moři, jedl šneky, viděl východ slun-
ce nad mořem, koupal se v horské řece, 
tančil bachatu, vařil paellu, vyhrál turnaj 
v beer pongu, slavil narozeniny na pláži 
a další množství úžasných zážitků. 

5   Spousta spolužáků, se kterými jsem se ba-
vil před svým vycestováním, se bála. Dů-
vody byly nejrůznější – kamarádi, rodina, 
angličtina, přítel, covid... I u mě se objevily 
jisté obavy, když jsem zjistil, že nemohu 
vycestovat s kamarádem. V podobné chvíli 
je potřeba se hecnout a uvědomit si, že 
na Erasmu potkáte hromadu nových lidí. 
Nejlepší na tom všem je, že i ti lidé jsou 
tam sami. A i oni hledají nové přátele. Jak 

říkala jedna moje kantorka ve Valencii, 
Erasmus není o hromadě učení, Erasmus je 
o lidech, nových přátelstvích, sbírání zku-
šeností a kontaktů. A já souhlasím. Jeďte!

6   Vím, že tohle asi slyšet nikdo nechce, ale 
Erasmus vás finančně zruinuje (haha). 
Grant, který jsem obdržel, nedokázal pokrýt 
veškeré náklady na bydlení, jídlo, dopravu, 
výlety a samozřejmě i zábavu. Sám jsem 
to nečekal a trochu podcenil. Nicméně 
nemohu říct, že jsem si Erasmus neužil na-
plno. A tak řeknu jen – nebojte se. Nebojte 
se vycestovat sami, mluvit v cizím jazyce, 
i když si myslíte, že nemluvíte dokonale, 
nebojte se oslovit nové lidi. Věřte sami sobě, 
překročte svou komfortní zónu a vyrazte.

ADAM HLAWICZKA
Podnikání

1   Na stáži jsem byl na Universitě Foggia. 
Stejnojmenné město je situováno hned nad 
Afrikou vedle Neapole. Destinaci jsem si vy-
bral, protože jsem čekal, že tam budou tvr-
dé životní podmínky, diskomfort a sáhnu si 
na dno. V tomto městě je jedna z nejvyš-
ších kriminalit v Evropě, věděl jsem, že tam 
nebudu v bezpečí a bude to adrenalin.

2   Naučil jsem se přežít v cizím prostředí 
a aklimatizovat se na veškeré podmínky, ať 
už sociální, nebo enviromentální. Adapta-
ce mi trvala cca 21 dní.

   ANKETA
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3   Zjistil jsem se, že jsem jako železo. Železo 
nemůže téměř nic zničit, až na jeho vlast-
ní rez. Stejně tak nemůže nic zničit mé 
mentální zdraví, až na mé vlastní myšlení.

4   Díky všem zážitkům a situacím, které 
jsem v Itálii prožil, si daleko více vážím 
České republiky a budu ve svém životě 
dělat maximum pro zlepšování naší země 
a blahobytu českých obyvatel. 

MICHAELA MOUCHOVÁ
Obchodněprávní studia

1   Vzhledem k mému studijnímu zaměření 
(právo) jsem si zvolila program Erasmus 
stáž, a to ve společnosti, která vlastní 
a stará se o cca 20 bytů k pronájmu. 
Přišlo mi bezvýznamné studovat právo 
jiného státu. Prvotním rozhodnutím 
pro mě byla destinace. Upřednostňo-
vala jsem teplejší státy a v Portugalsku 
jsem nikdy před tím nebyla. Dala jsem 
na doporučení své spolužačky, která zde 
stáž v rámci Erasmu také absolvovala 
o rok dříve. 

2   Díky stáži jsem se zlepšila v angličtině, což 
jsem také očekávala. Získala jsem zkuše-
nosti ve sféře „housingu“, nejen co se týče 
administrativy (například smlouvy), ale 
i marketingu, reklamy, práce v terénu – 
obchod a komunikace s (potenciálními) 
nájemníky atd. 

3   Není třeba se bát vystoupit z komfortní 
zóny. I když je to někdy velmi obtížné, 
nakonec se vždy dostaví pozitivní výsle-
dek, a to ve všech směrech, především pro 
osobností růst. Věci, které jsem se naučila, 
jsou určitě samostatnost, průbojnost 
a nebojácnost.  

4   Očekávala jsem, že Portugalsko bude velmi 
podobné Španělsku. Ale i když to možná 
bude někomu znít tvrdě, Portugalsko pro 
mě bylo spíše takové „Španělsko z Wishe“. 
Každopádně jak se říká – sto lidí, sto chutí. 
Co Portugalcům opravdu chybí, jsou zákla-
dy hygieny, tento zážitek byl pro mě ten 
nejméně očekávaný a zároveň nejméně 
příjemný. Ulice Portugalska byly jedny 
z těch nejznečistěnějších, co jsem kdy 
viděla. Ale abych nebyla pouze negativní… 
K Portugalsku patří i ostrovy, například 
Azorské, o kterých jsem dříve neslyšela. 
Navštívila jsem ten největší z nich, São 
Miguel, a byl to jeden z mých nejhezčích 
cestovatelských zážitků. Milovníci pří-
rody by měly mít Azorské ostrovy určitě 
na svém bucket listu.

ONDŘEJ KURKA
Mezinárodní teritoriální studia, 
Cestovní ruch

1   Studijní stáž jsem absolvoval ve Finsku 
na Häme University of Applied Sciences 
ve městě Hämeenlinna. Nejprve jsem zva-

žoval úplně jiné destinace, ale protože jsem 
se pro výjezd do zahraničí rozhodl na po-
slední chvíli, měl jsem na výběr už jenom 
studené Finsko nebo sousední Německo. 
A protože němčinu moc ne ovládám, bez 
váhání jsem zvolil severskou zemi. 

2   Oproti svým dřívějším pracovním stážím 
jsem měl obrovské množství volného času, 
které jsem využil především na cestování. 
Procestoval jsem Finsko od jihu až na sever 
(Laponsko), Norsko, Švédsko, a dokonce 
i Estonsko. Našel jsem mezinárodní parťá-
ky, od kterých jsem se dozvěděl mnohé 
o jejich kultuře, myšlení, světových názo-
rech a jazyku. Díky neustálé komunikaci 
jsem se hodně zlepšil v angličtině a zvýšil 
si sebevědomí při jejím užívání. Za nejpří-
nosnější považuji svůj osobní růst, zvýšení 
odolnosti a pocitu sebejistoty. Za zmínku 
určitě stojí i vynikající finský vzdělávací 
systém považovaný za jeden z nejlepších 
na světě. 

3   Objevil jsem v sobě touhu po poznání. 
Kvůli celosvětové pandemii nebylo možné 
tuto touhu uspokojit a mé psychické 
zdraví nebylo úplně v kondici. Proto 
jsem z této příležitosti vytěžil maximum 
a dnes pociťuji obrovskou satisfakci už 
při pouhém pomyšlení na to, co všechno 
jsem mohl prožít a co všechno mě ještě 
v budoucnu čeká. 

4   Zcela určitě se jedná o výlet do finského 
Laponska. Navštívil jsem Santovu vesnič-
ku, naučil jsem se, jak přežít v drsných fin-
ských podmínkách, ulovil rybu na zamrz
lém jezeře, zkusil obří saunu, vykoupal se 
v Arktickém oceánu, nakrmil soby a viděl 
několik polárních září. Nikdy nezapome-
nu na moment, kdy jsem vyšel ze sauny 
s plechovkou plzeňského piva a na obloze 
se objevila překrásná Aurora Borealis. 

JAK ŘÍKALA JEDNA KANTORKA 
VE VALENCII, ERASMUS NENÍ O HROMADĚ 
UČENÍ, ERASMUS JE O LIDECH, NOVÝCH 
PŘÁTELSTVÍCH, SBÍRÁNÍ ZKUŠENOSTÍ 
A KONTAKTŮ. A JÁ SOUHLASÍM. JEĎTE!

21

ANKETA   



Umíme kvalitní vědu
VEŘEJNÉ ŠKOLY SE DOSTANOU K VEŘEJNÝM 
FINANCÍM, SOUKROMÉ MAJÍ KNOW-HOW. ZE 
VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE TAK MŮŽOU TĚŽIT OBĚ 
STRANY, JE PŘESVĚDČEN ALEKSANDR KLJUČNIKOV, 
REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY PODNIKÁNÍ A PRÁVA 
A PROREKTOR PANEVROPSKÉ UNIVERZITY PRO 
VĚDU A VÝZKUM.
Text: Daniel Mrázek  |  Foto: Petr M. Ulrych

Do letoška jste zastával funkci rektora 
Vysoké školy podnikání a práva (VŠPP), 
která se po více než 21 letech stává 
součástí Panevropské univerzity. Co si 
od této změny slibujete?
V rámci vývoje soukromých vysokých škol 
v České republice se zcela jasně ukázalo, že 
kvalitní úroveň multioborového vysokoškolské-
ho vzdělávání jsou schopny poskytovat spíše 
větší vysokoškolské instituce, které dokážou 
čelit i nečekaným výzvám. Musíme vyhovět 
nejen akreditačním standardům a požadav-
kům Národního akreditačního úřadu pro 
vysoké školství, ale hlavně nárokům studentů 
a zaměstnavatelů, kteří chtějí velmi intenzivně 
přizpůsobovat nové studijní programy požadav-
kům trhu práce. Díky sjednocení VŠPP a Vysoké 
školy obchodní (VŠO) do Panevropské univerzi-
ty dokážeme našim studentům nabídnout větší 
rozmanitost interdisciplinárních studijních 
programů a výrazně širší spektrum volitelných 
předmětů. V neposlední řadě naše vědecké 
týmy budou mít lepší zázemí pro vědecko-vý-
zkumnou činnost. Díky spojení můžeme využí-
vat společné vědecko-výzkumné kapacity a lépe 
propojovat výzkumné týmy, což posílí možnosti 
interdisciplinárního výzkumu. Tato fúze nám 
zároveň umožní vyčlenit větší objem finančních 
prostředků na vědu a výzkum, což pozitivně 
ovlivní celou českou společnost. 

Jak hodnotíte dosavadní působení 
VŠPP? Jaké postavení si v rámci českých 
vysokých škol podle vás vybudovala?
Vysoká škola podnikání a práva, dnes fakul-
ta Panevropské univerzity, je etablovanou 

a kvalitní vysokou školou s dvaadvaceti-
letou historií, která se od okamžiku svého 
vzniku profilovala jako podnikatelská 
profesní univerzita zaměřující se na vý-
chovu a vzdělávání budoucích podnikatelů 
a manažerů. Postupem času jsme zásadně 
rozšířili spektrum nabízených studijních 
programů, které nyní zahrnuje přípravu 
podnikových právníků, finančních spe-
cialistů, mediálních a marketingových ex-
pertů, bezpečnostních specialistů a dalších 
odborníků. 

Jak se podle vás můžou soukromé a ve-
řejné školy navzájem inspirovat?
Soukromé a veřejné školy mají naprosto 
odlišný systém přístupu k financování. 
V tuto chvíli je v České republice a dalších 
zemích EU aktivován tzv. Národní plán ob-
novy. V jeho rámci jsou veřejné vysoké školy 
oprávněnými žadateli o podporu, soukromé 
nikoliv. Paradoxně v rámci této výzvy jde 
o financování oblasti, kde největšími držiteli 
know-how jsme my, soukromé školy. Český 
stát po veřejných školách chce, aby se více 
zaměřily na profesní studijní programy. 
A právě tam můžeme předat své know-how. 
Spolupráci s veřejnými vysokými školami 
tedy nejenže neodmítáme, ale dokonce ji 
vítáme a jsme rádi, že situace se v tomto 
směru rok od roku zlepšuje. S profesními 
studijními programy máme letité zkuše-
nosti, primárně se jedná o úzkou spolupráci 
s firmami a zapojení studentů do praxe. Také 
dokážeme být v řadě ohledů efektivnější než 
veřejné vysoké školy. Výtěžek ze školného 
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je nižší než částka, kterou veřejným školám 
dává stát. Přitom musíme zajistit stejně 
kvalitní výuku a stejně kvalitní vědecko- 
-výzkumnou činnost jako veřejné školy. Řekl 
bych, že tady by se mohly veřejné školy 
u nás inspirovat – jak s financemi hospodařit 
s co největším užitkem. 

Při svém nástupu do funkce rektora 
VŠPP jste prohlásil, že se chcete zaměřit 
na zvýšení prestiže soukromých vyso-
kých škol, a to cestou rozvoje vědec-
ko-výzkumných aktivit vysoké školy. 
Podařilo se?
Myslím, že ano. Jako člen České konference 
rektorů vnímám výrazný posun ve vztahu 
mezi soukromými a veřejnými vysokými 
školami. Dříve nás zástupci veřejných škol 
spíše přehlíželi, považovali nás za pouhý 
doplněk systému. V současné době nás 
akademické prostředí veřejných škol již 
plně respektuje, což se odráží i v tom, že se 
zapojujeme do společné vědecko-výzkumné 
spolupráce. Navíc i v rámci akreditačních 
procesů naše škola jasně prokázala, že jsme 
silným vědeckým a výzkumným pracovi-
štěm. Úspěšně uskutečňujeme základní 
a aplikovaný výzkum, a to jak nezávislý, 

tak i financovaný z externích projektových 
zdrojů v rámci veřejné soutěže. Dílčím po-
tvrzením této skutečnosti je i zařazení naší 
školy do hodnocení výzkumných organizací 
Úřadem vlády ČR na národní úrovni.

Buďme teď trochu konkrétní. Do kte-
rých výzkumů jste se zapojili a k jakým 
výsledkům jste došli?
Například jsme řešili Airbnb. Na projektu 
jsme pracovali společně s VŠO, finalizovali 
jsme ho asi před třemi roky a naším partne-
rem byl Úřad vlády ČR. De facto na základě 
našich návrhů se v Česku zavedla různá 
opatření, která Airbnb regulují. Mimo jiné 
jsme řešili i daňové aspekty. Mezi výstupy 
projektu byla i digitální mapa znázorňující, 
kde se co pronajímá a s jakými výnosy. Tato 
mapa následně umožnila finančním úřadům 
zahájit cílené kontroly a řešit potenciální 
daňové úniky. Odhadované roční ztráty 
státu se pohybovaly v řádech stovek milionů 
korun. Také jsme zkoumali platformu Uber 
a porovnávali ji s klasickými taxislužbami. 
Zjistili jsme, že Uber zneužívá toho, že jejich 
řidičům chybí základní ekonomické pově-
domí. Řidiči Uberu si často neuvědomují 
skryté náklady, které jsou s provozem jejich 

doc. Ing. Aleksandr 
Ključnikov, Ph.D. 

Inženýrský titul získal na Ekonomické 
fakultě VŠB – Technické univerzity 
Ostrava, doktorské studium absolvoval 
na Fakultě managementu a ekonomiky 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tam 
následně habilitoval v oboru Ekonomika 
a management podniku. Má rozsáhlé 
podnikatelské a manažerské zkušenosti 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, 
vzdělávaní cizinců. Odborně se věnuje 
problematice podnikání, finančního řízení 
malých a středních firem, finančního 
a úvěrového rizika, financování 
zahraničního obchodu, marketingu 
v oblasti vzdělávání. Je autorem více než 
100 vědeckých publikací.

23

VĚDA A VÝZKUM   



vlastního auta spojené. Myslím tím třeba 
opotřebení pneumatik, servisní prohlídky, 
mytí vozidla a tak dále. Pro mnoho řidičů 
Uberu by tak bylo ekonomicky mnohem 
výhodnější, kdyby jezdili pro klasickou taxi-
službu, která jim tyto skryté náklady uhradí. 
Zjištění jsme předali příslušným orgánům, 
které pak přistoupily k regulaci takzvaných 
sdílených jízd. 

K vědě a výzkumu na univerzitě samo-
zřejmě patří i doktorské studium, na Pan-
evropské univerzitě nemůže chybět. 
Jaké studijní programy nabízíte?
Akreditovali jsme doktorský studijní program 
Podnikání a management. Je to program, který 
spadá do oblasti ekonomických studijních 
programů, má interdisciplinární prvky a umož-
ňuje zacílit výzkum na široké spektrum aktivit. 
Veřejné školy často podmiňují přijetí na dok-
torské studium v oblasti ekonomiky absolvo-
váním ekonomických studijních programů 
na magisterském stupni studia. My takovou 
podmínku nemáme a možnost prohloubení 
znalostí nabízíme všem studentům. Samozřej-
mě musí během doktorského studia absolvovat 
společný ekonomický základ. Tento studijní 
program nám umožní výzkum v různých ob-
lastech, podle zájmu konkrétních doktorandů. 
V budoucnu pak zvažujeme otevřít také dok-
torský studijní program, který se bude zabývat 
masmediální a marketingovou komunikací. 
A když nahlédnu do trochu vzdálenější bu-
doucnosti, tak bychom rádi otevřeli doktorský 
studijní program věnující se dopravě. 

Kdo se tedy může na doktorát u vás 
přihlásit?
Podmínkou přijetí je absolvování jakéhoko-
liv magisterského stupně vzdělávání a vy-
pracování teze dizertační práce. Uchazeč 
musí samozřejmě počítat s tím, že v rámci 
povinných předmětů máme pokročilou 
ekonomii. Pro absolventy neekonomických 
zaměření to může být trochu náročnější, 
ale dá se to určitě zvládnout. Na druhou 
stranu právě tito studenti přináší zajímavé 
interdisciplinární poznatky a v rámci svého 
výzkumu se na zkoumaný problém dívají 
z úplně jiného pohledu, což přináší velmi 
kreativní výstupy. 

Přišel k vám nějaký doktorand z oboru, 
ze kterého byste zájem nečekal?
Překvapuje mě, že o oblast podnikání a ma-
nagementu je poměrně intenzivní zájem ze 
strany absolventů právnického vzdělání. 
Právě kombinace právnického a ekonomic-
kého vzdělání jim poskytuje komplexnější 
pohled na problematiku strategického řízení 
podniků, což je oblast, se kterou se na práv-
nických fakultách nesetkají.

Co čeká studenty, kteří se na doktorát 
na Panevropské univerzitě dostanou?
Studium je navržené jako čtyřleté a fun-
guje na základě individuálního studijního 
plánu. Student absolvuje několik povinných 
předmětů z oblasti ekonomie, podnikání 
a managementu. Pak se díváme na moderní 
vědecké informační systémy a metodologii 
vědecko-výzkumné práce. Studenta připraví 
na to, aby svou budoucí dizertační práci 
správně nastavil. Máme i několik výběrových 
předmětů z oblasti digitalizace v podnikání, 
finančního managementu, případně práva. 
Základ student zpravidla zvládá v průběhu 
prvního ročníku a pak už se věnuje samostat-
nému výzkumu. 

Co výzkumná část obnáší?
Stěžejní je publikování vědeckých výstupů, 
v čemž jsme docela striktní. Chceme, aby 
student publikoval minimálně dva výstupy 
v databázích Web of Science nebo Scopus. 
To je poměrně ambiciózní cíl a nějaký čas 
to zabere. K tomu student musí absolvovat 
alespoň jednu měsíční zahraniční stáž. S tím 
mu ale pomáháme, máme dost partner-
ských univerzit a nesmírně to rozšíří obzory. 
Na druhou stranu to není příliš dlouhá doba, 
pracujícím na to vyjde dovolená. No a kdo 
bude mít zájem, může na naší škole i vyučo-
vat, za což dostane kredity navíc.

Každý si představí, jak vypadá výzkum 
v chemii, fyzice, biologii a podobně. Stu-
dent se zavře v laboratoři a sleduje, co 
se děje pod mikroskopem nebo v baň-
kách. Jak ale vypadá výzkum u vás, třeba 
v oblasti marketingu?
Výzkum v oblasti společenských věd má me-
todologicky stejnou základnu jako výzkum 
v jiných oblastech vědy. V prvním kroku 
se snažíme sledováním jevu a následným 
studiem odborné literatury identifikovat 
výzkumnou mezeru (research gap), stano-
vujeme si cíl výzkumu a následně definu-
jeme metodologický postup, jak toho cíle 
věrohodně dosáhnout. Aplikujeme metody 
kvantitativního a kvalitativního výzkumu, 
sbíráme primární a sekundární data, děláme 
rozhovory, někdy i experimenty, a poté nasbí-
raná data vyhodnocujeme a sumarizujeme. 
V případě základního výzkumu výsledky 
následně publikujeme v kvalitních recen-
zovaných vědeckých časopisech, v případě 
aplikovaného výzkumu poskytujeme data 
aplikačnímu garantovi ze soukromého nebo 
veřejného sektoru k následnému uplatnění 
v praxi.

Kde absolventi doktorského studia na-
jdou uplatnění?
Hlavní uplatnění absolventi najdou jako 
akademičtí a vědečtí pracovníci, případně 

NAŠE ŠKOLA 
JASNĚ 
PROKÁZALA,  
ŽE JSME SILNÝM 
VĚDECKÝM 
A VÝZKUMNÝM 
PRACOVIŠTĚM. 
ÚSPĚŠNĚ 
USKUTEČŇUJEME 
ZÁKLADNÍ 
A APLIKOVANÝ 
VÝZKUM, A TO JAK 
NEZÁVISLÝ, TAK 
I FINANCOVANÝ 
Z EXTERNÍCH 
PROJEKTOVÝCH 
ZDROJŮ V RÁMCI 
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE.

Vybrané výzkumné 
projekty s účastí VŠPP:

•  Postavení subjektů participujících 
na realizaci výkonu trestu obecně 
prospěšných prací

•  Výzkumné a výukové případové studie 
jako nástroj transferu aktuálních 
poznatků z podnikatelské praxe 
do akademické sféry

•  Digitální vzdělání v cestovním ruchu 
a bezpilotních systémech s podporou 
virtuální a rozšířené reality a využitím 
metody letecké fotogrammetrie

•  Mezinárodní znalostní aliance pro 
digitální leteckou edukaci studentů – 
pilotů s transferem poznatků European 
Green Deal a Industry 5.0

•  Integrace principů oběhového 
hospodářství do strategického 
řízeni malých a středních firem 
a souvisejících circular business 
modelů
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jako manažeři výzkumu a vývoje v oblasti 
marketingu. Velmi často se jedná i o poměrně 
hodně vytížené a vysoce postavené mana-
žery z praxe, kteří chtějí získat širší rozhled. 
Jejich cíle sahají i několik desítek let dopředu. 
V dnešní době je věk aktivně působících 
manažerů v relativně náročných oblastech, 
například IT, poměrně krátký, pak je nahradí 
mladší kolegové. V tu chvíli si uvědomí, 
že by své zkušenosti rádi předávali jako 
učitelé na vysoké škole. Jenže naše legislativa 
nařizuje, že na magisterském stupni můžou 
vyučovat pouze absolventi doktorského pro-
gramu. A pak se jim doktorát od nás hodí. 

Rektorem VŠPP jste se stal v roce 2019. 
Co se vám za ty tři roky v čele vysoké 
školy podařilo? Na co jste hrdý? 
Určitě jsem hrdý na akreditaci doktorského 
studijního programu se zaměřením na oblast 
podnikání a managementu. Jsem rád, že se 
mi podařilo přesvědčit kolegy a majitele, že 
tento ambiciózní cíl je dosažitelný, a násled-
ně i získat důvěru Národního akreditačního 
úřadu pro vysoké školství v rámci náročného 
akreditačního procesu. Jsme teprve pátou 
soukromou vysokou školou, která získala 
akreditaci doktorského studia, a první v době 
platnosti nového zákona o vysokých školách. 

Od akademického roku 2022/2023  
jste prorektorem Panevropské univerzity. 
Co byste nově vzniklé univerzitě  
popřál? Kde byste ji rád viděl za pět 
deset let?
Univerzitě přeji, aby myslela v dlouhodobém 
časovém horizontu a stala se respektova-
ným vědeckým pracovištěm v evropském 
měřítku. Předpokládám, že během pěti 
let vznikne v rámci naší univerzity nová 
fakulta, a za deset let bych byl rád, abychom 
získali habilitační a inaugurační řízení, tedy 
abychom si mohli vychovávat své vlastní 
docenty a profesory.   

MANAŽEŘI SI UVĚDOMÍ, ŽE BY SVÉ 
ZKUŠENOSTI RÁDI PŘEDÁVALI JAKO UČITELÉ 
NA VYSOKÉ ŠKOLE. JENŽE NAŠE LEGISLATIVA 
NAŘIZUJE, ŽE NA MAGISTERSKÉM STUPNI 
MŮŽOU VYUČOVAT POUZE ABSOLVENTI 
DOKTORSKÉHO PROGRAMU. A PAK SE JIM 
DOKTORÁT OD NÁS HODÍ.
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Absolventka s hlavou 
v oblacích
KRISTINU LEKEŠOVOU LETADLA PŘITAHOVALA 
UŽ OD DĚTSTVÍ. „KDYŽ JSEM JAKO MALÁ 
LETĚLA S RODIČI NA DOVOLENOU, OBJÍMALA 
JSEM V LETADLE SEDAČKY. TO PROSTŘEDÍ MI 
DĚLALO HROZNĚ DOBŘE,“ VZPOMÍNÁ ÚSPĚŠNÁ 
ABSOLVENTKA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU LETOVÝ PROVOZ A MAGISTERSKÉHO 
PROGRAMU MANAGEMENT LETECKÝCH PODNIKŮ 
NA VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ (VŠO).
Text: Tereza Šťastná  |  Foto: archiv Kristiny Lekešové

Studium na vysoké škole Kristina 
dokázala skloubit i s praxí v letectví, 
ke kterému se možná v budoucnu jed-

noho dne vrátí. Teď si plní své cestovatelské 
sny a čerpá zkušenosti v zahraničí. Studium 
bakalářského programu Letový provoz bylo 
pro Kristinu ve skutečnosti až druhou volbou, 
pro kterou se rozhodla po roce stráveném 
na jedné ze státních vysokých škol. A byla to 
trefa do černého. „Už od prvního semestru 
jsem byla velmi spokojená. Letový provoz 
byl docela technický a mě letadla po tech-
nické stránce hodně fascinovala. Chtěla 
jsem se učit o motorech a o tom, jak fungují 
všechny systémy,“ vzpomíná. Letadlům 
zároveň chtěla být co nejblíže, proto se hned 
v prvním semestru začala poohlížet po praxi. 
Své první pracovní zkušenosti v letectví 
pak Kristina čerpala za přepážkou checkinu 
pražského letiště Václava Havla. A když při 
své brigádě pravidelně sledovala prochá-
zející letušky, rozhodla se být k letadlům 
ještě blíž. „Mezi prvním a druhým ročníkem 

bakaláře jsem se přihlásila na pozici letušky 
k Českým aeroliniím a měla jsem obrovské 
štěstí, že mě vybrali. Později jsem přestoupila 
ke Smartwings.“ 

Škola práce, práce škola
Létání následně Kristinu provázelo během 
celého vysokoškolského života. Skloubit 
práci a studia jí umožnila i garance výuky 
tři dny v týdnu. „Studium na VŠO, dnes 
Panevropské univerzitě, je skvělé v tom, že 
vás nezavalí domácími úkoly na celý týden. 
Nemusíte sedět v knihách a učit se. Jedná se 
o velmi praktickou výuku.“ Kristina navíc 
mnohé z toho, co se ve škole dozvěděla 
a naučila, mohla hned v práci zužitkovat, 
třeba už při samotném zaškolování na pozici 
palubní průvodčí. „Při výcviku musíte znát 
základní části a systémy letadla, jak letadlo 
funguje a jak se drží ve vzduchu. Holky – bu-
doucí letušky – se ale obvykle nechtějí učit, 
jak funguje proudový motor, takže to pro ně 
často byl kámen úrazu. V tomhle jsem měla 

obrovskou výhodu, a i zkoušející překva-
peně koukali, jak jsem střílela odpovědi,“ 
vzpomíná Kristina Lekešová na situace, kdy 
jí studium při práci pomohlo. A naopak, kdy 
jí zkušenosti získané v práci pomohly při 
studiu. „Ve škole jsme probírali provozní 
postupy v rámci letecké dopravy, služby 
na letišti nebo třeba postup odbavení, což 
jsem dobře znala z práce.“ Přínosná pro 
ni byla i možnost nahlédnout do kokpitu 
a zeptat se těch nejpovolanějších. „Někdy 
nás piloti zavolali, ať se podíváme, jaká je 
pod námi bouřka, nebo na západ slunce. 
A pokud to člověka trošku zajímá, tak se 
v kokpitu nedívá jen na západ slunce, ale 
sleduje i palubní přístroje. A já jsem se velmi 
často doptávala.“

Špičky z praxe
Vynachválit si Kristina Lekešová nemůže 
ani vyučující, se kterými se na přednáš-
kách a seminářích setkávala. Z velké části 
se totiž jedná o lidi z praxe, kteří svým 
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studentům předávají praktické, a přede-
vším aktuální informace, které se do učeb-
nic často ještě nestačily dostat. Kromě 
pilotů se na akademické půdě Kristina 
učila třeba od Michala Žáka, meteorologa, 
klimatologa a moderátora počasí v České 
televizi, nebo od Petra Dvořáka, předního 
českého meteorologa. „Petr Dvořák je sku-
tečnou špičkou v oboru. Napsal publikaci 
Letecká meteorologie, která je dodnes 
alfou a omegou všech, kteří se o leteckou 
meteorologii zajímají. A co jsem se tak 
doslechla, na státní škole bych se k takto 
zajímavým osobnostem nejspíš nedosta-
la.“ Meteorologie nebyla zdaleka jediným 
předmětem, který ve studentce zanechal 
hlubší zájem a zvědavost. „Bezpečnost 
v letectví je hrozně zajímavé a obrovské 
téma. Na základě toho jsem si pak vybrala 
téma diplomové práce Bezpečnostní 
aspekty kabin současných dopravních 
letadel, při které jsem využívala i své 
znalosti z praxe.“

Cestování za dobrodružstvím
V letectví v současnosti Kristina Lekešová 
už nepracuje. Její vysokoškolská brigáda 
jí ale pomohla našetřit potřebné peníze 
na plnění dalších snů. Patří k nim hlavně 
cestování a poznávání nových krajů. „Já pro 
cestování žiju, je to má vášeň. Probudí se 
ve mně takový duch šťastného dítěte a jsem 
hrozně spokojená,“ říká Kristina, která 
si společně s přítelem toužila vyzkoušet 
život v cizí zemi na delší dobu. I proto je 
zaujala nabídka programu workaway.com. 
„Na portále se spojíte s rodinami po celém 
světě a výměnou za ubytování a jídlo jim 
pomáháte s čímkoli, s čím zrovna potře-
bují – se zahradou, s dětmi, s domácností.“ 
Mladý pár v účasti v programu zároveň viděl 
jedinečnou možnost, jak minimalizovat 
náklady na ubytování a zároveň poznat au-
tentické prostředí a život rodin v cizí zemi. 
První bylo na bucket listu Rakousko, kde pár 
strávil několik měsíců obklopený krajinou 
Tyrolska. „Jelikož jsem vyrůstala ve městě, 

tak mě to vždycky hodně táhlo k přírodě. 
Miluju zvířata, lesy a kopce. A tak jsme se 
s přítelem snažili z města utéct. V Tyrolsku 
jsme si uvědomili, jak dobře nám v přírodě 
je a že po návratu do Česka už nechceme žít 
ve městě.“ Z Rakouska vedla cesta Kristiny 
a jejího přítele přes oceán – v současnosti 
poznávají Spojené státy americké. Do bu-
doucna by se ještě rádi podívali do Austrálie 
a na Nový Zéland. 
O své zážitky z cest a života v zahraničí se 
Kristina navíc plánuje podělit i s veřejností. 
Je totiž nejen vášnivou fotografkou, ale svá 
dobrodružství také pravidelně zaznamenává 
na kameru. „Většinou když mě potkáte někde 
v zahraničí nebo na výletě, mám na sobě tři 
zařízení – foťák, kameru a telefon. Vždy mi 
minimálně jedno spadne,“ směje se Kristina, 
která dříve natáčela videa hlavně pro rodinu, 
třeba jako vzpomínku na společnou dovole-
nou. „A pak jsem si říkala, že je škoda to ne-
zveřejnit někde dál. Takže se teď ve volném 
čase věnuji střihání a úpravě videí z cest.“
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Zpátky k letectví?
Do Čech se Kristina plánuje vrátit na za-
čátku roku 2023. Kam přesně její další 
kroky povedou, zatím nechává otevřené 
a nevylučuje ani návrat k povolání letušky. 
I když tuto práci brala hlavně jako brigádu 
při studiích na vysoké škole, za ty roky se 
jí dostala pod kůži. „Prostředí, poznávání 
nových lidí, nových míst, láska, se kterou to 
děláte – to je něco výjimečného a nedá se to 
přirovnat k jiným činnostem nebo pracím. 
Mám k tomu strašně osobní vztah a říkám 
si, že pokud to tak budu cítit a pokud bude 
dobrá příležitost, ráda bych se vrátila.“ Pla-
tové ohodnocení letušek v České republice 
ale není podle Kristiny atraktivní, a tak 
zvažuje i jiné možnosti, jak zůstat v rámci 
kariéry s letectvím v kontaktu. Inspiraci jí 
přinesla mimo jiné i kratší pracovní zkuše-
nost v marketingovém oddělení na Vysoké 
škole obchodní. „V rámci road show jsme 
jezdili po středních školách a na veletrhy, 
oslovovali jsme studenty, mluvili jsme před 
lidmi, a to mě strašně bavilo, cítila jsem se 
v tom dobře,“ vypráví Kristina, které nevadí 
mluvit před publikem nebo před kamerou, 
a tak svou vysněnou pozici vidí v podo-
bě tiskové mluvčí letiště. „Možná si ještě 
po návratu do Čech střihnu tříleté studium 
v oboru médií.“   

LETOVÝ PROVOZ 
BYL DOCELA 
TECHNICKÝ 
A MĚ LETADLA 
PO TECHNICKÉ 
STRÁNCE HODNĚ 
FASCINOVALA. 
CHTĚLA JSEM SE 
UČIT O MOTORECH 
A O TOM, JAK 
FUNGUJÍ VŠECHNY 
SYSTÉMY.
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STUDUJ NA 
PANEVROPSKÉ 
UNIVERZITĚ
Přihlášku ke studiu na Panevropské univerzitě 
pro akademický rok 2022/2023 
lze podávat od 1. 12. 2022 do 30. 9. 2023 

(začátek studia od září 2023 – od zimního semestru)

STUDUJ OD ÚNORA
Přihlášku ke studiu na Panevropské univerzitě 
pro akademický rok 2022/2023 
lze podávat od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023 

(začátek studia od února 2023 – od letního semestru)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ROCE 2022
14. 9. vždy v 16:00 na adresách Spálená 76/10 
(Praha) a Michálkovická 1810/181 (Ostrava)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ROCE 2023
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 15. 3., 17. 5., 14. 6., 30. 8., 13. 9.

KARIÉRNÍ DNY
Konají se pravidelně na půdě univerzity za účelem osobního setkání 
studentů se zástupci partnerských firem. V příjemné a uvolněné 
atmosféře si naši studenti mohou udělat představu o jednotlivých 
organizacích, osobně se seznámit s jejich zástupci a domluvit se 
na dalším kontaktu. Termíny: říjen 2022 a květen 2023

  Nevyhovují vám navržené termíny?

  Zavolejte nám na bezplatnou linku 800 555 808 
a domluvte si u nás termín individuální návštěvy.

  Zamávejte současnému světu a usmějte se na ten,  
který právě teď letí přímo k vám.

Pro další informace navštivte stránky univerzity nebo jednotlivých fakult:
www.peuni.cz, www.vspp.cz, www.vso.cz

STUDUJTE UNIVERZITU, JEJÍŽ STUDIUM NA VÁS BUDE VIDĚT!
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Během praxe získají reální dovednos-
ti, které zaměstnavatelé požadují. 
„Absolvent vysoké školy má teoretic-

ké předpoklady, že má ve svém oboru 
odborné znalosti, ale když přijde do za-
městnání, nemusí si poradit se zadaným 
úkolem. Tomu chceme předejít. Chceme 
vytvořit průsečík mezi teorií a praxí,“ líčí 
vedoucí Centra kariéry a rozvoje Panevrop-
ské univerzity Roman Kořán, který zároveň 
vede Katedru ekonomiky a lidských zdrojů 
na Fakultě Vysoká škola obchodní. O zapo-
jování odborné praxe do výuky se hodně 
hovoří na všech stupních našeho vzděláva-
cího systému. Vysoká škola obchodní (VŠO) 
i Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP), 
které se nově sloučily v Panevropské 
univerzitě, se odborným praxím ale věnují 
už dlouhodobě. Všichni bakalářští studenti 
absolvují dvanáct týdnů praxe a studenti 
navazujícího magisterského programu pak 
dalších šest. A tento přístup se osvěd čuje. 
Kořán si pochvaluje, že drtivá většina 
absolventů najde své pracovní místo ihned 
po obdržení diplomu, nebo dokonce ještě 
během studia.

Možností, jak si student najde firmu nebo 
společnost, kde bude praxi vykonávat, je 
několik. Může mít vlastní tip, nebo využije 
služeb Centra kariéry a rozvoje. „Máme asi 
čtyřicet smluvních partnerů, se kterými 
máme smlouvy o poskytování odborných 
praxí pro studenty a další nám přibývají,“ 
říká Roman Kořán a dodává, že společnosti 
mají samy o takovou spolupráci zájem. Důvod 
vidí v tom, že v současné době mají firmy 
problém najít vhodné pracovníky. „Druhý 
aspekt spočívá v tom, že pro společnosti 
je výhodné vychovat si mladého člověka 
a zaučit ho od začátku. Takový člověk totiž 
není zatížen návyky a zvyklostmi, které dané 
firmě nevyhovují,“ doplňuje. Za pravdu mu 
dává fakt, že hrubým odhadem asi polovina 
studentů v dotyčných firmách zůstává praco-
vat – ať už brigádně, nebo na základě jiného 
pracovně-právního vztahu.  

Praktikanti se dostanou ke skutečné 
pracovní náplni
Před navázáním spolupráce si Panevrop-
ská univerzita firmy ověří. To proto, aby si 
studenti nejen vyzkoušeli pracovní náplň, 

ale aby si také prohloubili své vědomosti. 
„Po partnerských firmách požadujeme, aby 
našim studentům umožnily nahlédnout 
pod pokličku své činnosti, aby je seznámily 
se svou každodenní realitou. Ve smlouvě 
se společností stojí, že student bude nejen 
pracovat na pozici, která musí být v souladu 
se studovaným programem, ale i to, že bude 
mít možnost sbírat informace a data pro svou 
závěrečnou, tedy bakalářskou, nebo diplomo-
vou práci,“ ujišťuje Kořán.
Studenti tak mají záruku, že během praxe ne-
budou vykonávat jen pomocné činnosti, ale 
vyzkouší si skutečnou pracovní náplň firmy. 
„Se studenty i firmami pravidelně komuni-
kujeme, takže máme přesný přehled o tom, 
co studenti během praxe dělají. Na konci 
praxe pak studenty hodnotíme podle široké 
škály, která zahrnuje jejich zájem, aktivitu, 
spolehlivost. Už jen z hodnocení vidím, že 
spolupráci firmy neberou formálně. Kdyby 
tomu tak bylo, v tabulce budou zaškrt-
nuta samá áčka, protože si firmy řeknou, 
že na tom nezáleží. Ale ono je vidět, že 
hodnotitelé o tom opravdu přemýšlí a škála 
hodnocení je různorodá. Musím říct, že naši 

Připravujeme absolventy 
se zkušenostmi

Text: Daniel Mrázek  |  Foto: Klára Kořánová a Daniel Mrázek

ČERSTVÍ ABSOLVENTI VYSOKÝCH ŠKOL ČASTO 
NA PRACOVNÍM TRHU NARÁŽÍ NA NEMALÝ PROBLÉM 
– ZAMĚSTNAVATELÉ SE BOJÍ JEJICH NEZKUŠENOSTI. 
PANEVROPSKÁ UNIVERZITA PROTO KLADE VELKÝ 
DŮRAZ NA ODBORNÉ PRAXE SVÝCH STUDENTŮ.
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SAMOZŘEJMĚ BYCH MOHL ZVEDNOUT 
TELEFON A FIRMĚ ŘÍCT, ŽE JIM POSÍLÁM 
STUDENTA NA PRAXI. TO ALE UDĚLAT 
NECHCI. CHCI, ABY STUDENT DOKÁZAL BÝT 
SAMOSTATNÝ, TAKŽE MU DÁM KONTAKT 
A ŘEKNU, AŤ FIRMU MÝM JMÉNEM OSLOVÍ 
A ZKUSÍ SI PRAXI SÁM DOMLUVIT. JDE 
O TRÉNINK NA CHVÍLI, KDY SE BUDE 
UCHÁZET O PRACOVNÍ MÍSTO.

trochu něco jiného než cestovní kanceláře 
nebo agentury. Přitom i takové firmy jsou 
součástí dnešního trhu. Díky tomu můžou být 
odborné praxe u nás velice pestré.“
Pokud student neví, kterou firmu si vybrat, 
Centrum kariéry a rozvoje mu navrhne 
ty, které se nejlépe hodí k jeho studijnímu 
programu. I v tomto případě ale chce, aby 
studenti sami projevili iniciativu: „Samo-
zřejmě bych mohl zvednout telefon a firmě 
říct, že jim posílám studenta na praxi. To ale 
udělat nechci. Chci, aby student dokázal být 
samostatný, takže mu dám kontakt a řeknu, 
ať firmu mým jménem osloví a zkusí si praxi 
sám domluvit. Jde o trénink na chvíli, kdy se 
bude ucházet o pracovní místo.“ Pokud by ale 
nastal nějaký problém, pracovníci kariérního 
centra jsou připraveni pomoct. 

Skloubit s Erasmem? Proč ne!
Na odbornou praxi se studenti můžou vydat 
i do zahraničí. „Jedná se především o ob-
last cestovního ruchu. Teď zrovna jsme 

lečnosti v oblasti financí. Při cvičení studenty 
seznámí s reálnou situací, kterou zrovna řeší. 
A po studentech chtějí vědět, jak by postupo-
vali oni. Pak o návrzích vzájemně diskutují 
a hledají optimální řešení.“

Iniciativě se meze nekladou
Může se stát, že student má hned jasno, 
ve které firmě chce praxi absolvovat. V tomto 
případě přijde do kariérního centra, řekne, 
o jakou společnost se jedná, a univerzita 
si ověří, že je k absolvování praxe vhodná. 
Student následně zprostředkuje podepsání 
smlouvy o realizaci odborné praxe mezi 
firmou a univerzitou. „Myslím, že je dobře, 
že studentům nevnucujeme jen ty společ-
nosti, se kterými máme uzavřené dlouho-
dobé smlouvy. Studenti mohou mít kontakt 
s firmami, které jsou mladé, dynamické. 
Rozvíjí se v jiných oborech, než na které jsme 
klasicky zvyklí. Takto jsme třeba navázali 
spolupráci s holandskou eventovou agentu-
rou pořádající rozlučky se svobodou. To je 

studenti vychází z hodnocení velice dobře,“ 
neskrývá spokojenost Roman Kořán a pokra-
čuje: „Naší snahou opravdu je, aby si studenti 
dokázali nabyté teoretické znalosti srovnat 
s realitou. Při přednáškách a cvičeních o tom 
následně diskutujeme. Nejednou se stane, že 
se student při teoretické přednášce přihlásí 
a řekne, že v praxi zažil trochu něco jiného. 
Podobné zkušenosti jsou velkým přínosem.“
S firmami se ale studenti nesetkají jen při od-
borných praxích. Dvakrát ročně Panevropská 
univerzita pořádá kariérní dny, při kterých 
se partnerské firmy studentům představují. 
I při nich můžou studenti spolupráci se spo-
lečnostmi navázat. „Protože jsme profesně 
orientovaná univerzita, tak nám jde o to, 
abychom nebyli jen škola ryzích akademi-
ků – na kterých ale samozřejmě škola stojí –, 
ale v rámci odborných cvičení zveme přímo 
do výuky odborníky z praxe, kteří navazují 
na témata probíraná v rámci přednášek. 
Mohu vám dát příklad z Katedry ekonomiky, 
kdy k nám chodí kolegové z poradenské spo-
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Díky odborným praxím 
na Panevropské 
univerzitě studenti:

•  ověří si teorii v praxi,
•  naučí se samostatnosti,
•  seznámí se s reálnou prací ve firmách,
•  zjistí data pro své závěrečné práce,
•  získají dovednosti potřebné pro 

uplatnění na trhu práce,
•  najdou své budoucí zaměstnání.

VŠO a své kariérní centrum měla i VŠPP. Obě 
centra se nyní slučují do jednoho s působ-
ností pro celou univerzitu. Značně se tak 
rozšiřuje portfolio partnerských firem. „Do-
sud jsme se v rámci kariérního centra VŠO 
zaměřovali na firmy sídlící zejména v Praze 
a Středočeském kraji. Díky vzniku Panevrop-
ské univerzity nám přibudou také partnerské 
firmy fakulty VŠPP, která sídlí v Ostravě,“ 
uvádí další výhody Kořán. 
Tato v podstatě administrativní změna ale 
není jediná, na kterou se Centrum kariéry 
a rozvoje chystá. Kromě zprostředkovávání 
odborné praxe by totiž mohlo fungovat i jako 
poradenské centrum například v oblasti pra-
covního práva a psychologie. „Rádi bychom 
také ještě více spolupracovali se zahranič-
ními partnery z řad firem a vysokých škol. 
Cestou k tomu by se mohlo stát uspořádání 
mezinárodní konference na téma propo-
jování teoretických znalostí a praktických 
zkušeností studentů vysokých škol,“ uzavírá 
Roman Kořán.   

měli studentku v jednom luxusním hotelu 
v Paříži, další studenti se vypravili do Finska 
nebo Švédska,“ vypočítává Kořán a radí, že 
dobře se taková praxe kloubí s programem 
Erasmus+, při kterém studenti vyjíždí za stu-
diem na partnerskou zahraniční univerzitu. 
Vlastně tím „zabijí dvě mouchy jednou 
ranou“. Na zahraniční univerzitě si prohloubí 
teoretické znalosti a zároveň u zahraniční 
firmy uskuteční svou praxi.
Centrum kariéry a rozvoje je tu i pro ty stu-
denty, kteří by rádi vycestovali za české hra-
nice, ale o žádné firmě, ve které by svou praxi 
uskutečnili, nevědí. „Máme i několik partner-
ských firem v zahraničí, například v Německu 
nebo na Slovensku. Jde zpravidla o cestovní 
kanceláře, hotelové sítě nebo letecké společ-
nosti, které působí v Česku, ale i v zahraničí 
mají své pobočky,“ doplňuje Kořán. 

Velké plány
Centrum kariéry a rozvoje pod vedením Ro-
mana Kořána dosud fungovalo pod hlavičkou 
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Za sebou mají první akademický rok 
a ve spolupráci pokračují i v tom letoš-
ním. „Chceme studenty motivovat, aby 

se naučili sami sebe a následně svůj region, 
destinaci nebo i podnik prezentovat a pro-
pagovat. V této snaze mohou pomoci právě 
novináři, se kterými nevyhnutelně v pozdější 
praxi přijdou do styku,“ vysvětluje Jakub 
Turek, člen výboru Czech Travel Press, jeden 
ze záměrů spolupráce obou institucí. „Lidé 
z cestovního ruchu přes nás novináře dosta-
nou k uživatelům, čtenářům svou informaci. 
Je to naše práce, a navíc máme představu, co 
naši konkrétní čtenáři chtějí, jaké informace 
vyhledávají.“
To je mimo jiné jeden z důvodů, proč Czech 
Travel Press studentům nabízí, aby se stali 
členy asociace a už během svého studia s ní 
spolupracovali. „Brali bychom je například 
na naše akce, kde je příležitost nejen čerpat 
reportérský materiál vhodný k publikování, 
ale i získat řadu užitečných kontaktů, později 
využitelných při své kariéře,“ vysvětluje 

viceprezident Czech Travel Press Miroslav 
Navara. Studenti by si zároveň mohli vyzkou-
šet úlohu samotných novinářů při účastech 
na tiskových konferencích či presstripech 
a při autorském zpracování témat. „Nabízíme 
pohled z druhé strany – zkus si práci noviná-
ře, uvidíš, jak to funguje, a když pak půjdeš 
zpět do cestovního ruchu, už budeš vědět, 
jak na to, co novináři chtějí a co naopak ne,“ 
doplňuje Jakub Turek. 
Vědět, jak ve spolupráci s novináři kupří-
kladu svoji destinaci propagovat, může být 
pro úspěšnou kariéru v cestovním ruchu klí-
čové. Obě odvětví se navíc nejen s koncem 
komunistického režimu, ale především také 
s nástupem a rozvojem internetu značně 
proměnila. „Dříve jsme psali reportáže 
z míst – kde jsme byli, co jsme tam viděli 
a zažili. Dnes novinář spíš motivuje čtenáře 
k návštěvě destinace, hotelu apod. Fotky 
či ceník si čtenář najde na internetu sám,   
nebo na ně v online textu můžeme odkázat 
prolinky. Naší úlohou je motivovat k návště-

vě, vypíchnout zajímavosti a jedinečnost 
propagované destinace, nebo přinášet 
informace o novinkách v dané lokalitě,“ říká 
Miroslav Navara. 

Proměňující se metriky
Do hry nově vstoupily také další paramet-
ry, například v podobě algoritmů v online 
vyhledávačích. „My novináři tyto algo-
ritmy využí váme a nás zase využívají lidé 
z cestovního ruchu k ovlivnění algoritmů,“ 
popisuje Jakub Turek, který se studenty 
probíral například i dopady online reklam-
ních nástrojů, jako je Google AdSense nebo 
Sklik. „Tyto nástroje mezi sebou hodně 
zrovnoprávnily média, a tím se najednou 
více ukázalo, kdo má jaký zásah. Dříve 
chodili obchodníci z časopisů a nabízeli 
své stránky inzerentům nezřídka za velké 
peníze. Dnes si inzerenti kliknou do Googlu, 
podívají se, jaká je reálná čtenost, a vědí, 
že za jeden zásah na pět tisíc čtenářů jsou 
ochotní dát tolik a tolik peněz.“

Cestovní ruch 
a žurnalistika?
Zčásti spojené nádoby…

Text: Tereza Šťastná  |  Foto: archiv M. Navary a J. Turka

… SHODUJÍ SE ZÁSTUPCI PANEVROPSKÉ UNIVERZITY 
A CZECH TRAVEL PRESS (ČESKÁ ASOCIACE 
NOVINÁŘŮ A PUBLICISTŮ CESTOVNÍHO RUCHU), 
KTEŘÍ SE DOHODLI NA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
PŘI VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÉM 
A NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM 
PROGRAMU CESTOVNÍ RUCH.
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Czech Travel Press

Historie profesního sdružení sahá 
do roku 1965. V oboru působí 
i s mezinárodním přesahem. 
V současné době sdružuje 
specializované novináře, fotografy, 
publicisty i spisovatele v počtu 
cca 120 osob se zaměřením 
na problematiku cestovního ruchu. 
Členy CTP najdeme jak v tištěných 
a internetových médiích, tak 
i v rozhlase a TV. 

Více informací na:  
Czech Travel Press.cz

Právě návštěvnost/čtenost média může být 
rozhodujícím faktorem, zatímco do pozadí 
může ustupovat kvalita obsahu nebo váha 
profesních zkušeností těch, kteří ho zpra-
covávají, mezi nimiž nechybějí například 
blogeři a influenceři. Jakub Turek se studenty 
mluvil také o bonitě cílové skupiny. „Je po-
třeba se zamýšlet nad tím, jak zasáhnout co 
nejvíce čtenářů, posluchačů nebo diváků té 
své skupiny. Je ale rozdíl, pokud máte sto tisíc 
čtenářů baťůžkářů, nebo deset čtenářů, kteří 
pojedou do Hiltonu. Jedná se o nové metriky, 
jako je sociální determinace, demografie, kte-
ré je potřeba zohledňovat, a lidé z cestovního 
ruchu se bez jejich znalosti neobejdou, pokud 
chtějí držet krok s vývojem.“
Proměnilo se pochopitelně také odvětví sa-
motného cestovního ruchu. Miroslav Navara, 
který stál u začátků současné Czech Travel 
Press, sdílel se studenty znalosti a zkušenosti, 
které během svého více než šedesátiletého 
působení v branži nasbíral. „Popisoval jsem, 
jak to v cestovním ruchu fungovalo za pře-

dešlého režimu, jaká byla struktura a jak ces-
tovní ruch funguje nyní. Studenty to zajímalo 
a dovedou díky tomu lépe srovnat rozdílnosti 
obou období.“
Na úspěšnou spolupráci navazuje Panevrop-
ská univerzita spolu s Czech Travel Press 
i v letošním akademickém roce. Klíčová 
budou v rámci přednášek především dvě 
témata. „Jednak, co je vlastně cestovní ruch. 
Neustále se to řeší od vlády až po posledního 
hospodského. A co z něj vlastně kdo má – 
stát, turisté, cestovní kanceláře, hoteliéři, 
jakou roli hrají novináři a jak to dělat,“ 
popisuje Jakub Turek. Druhé téma se zaměří 
na tenkou hranici mezi žurnalistikou a mar-
ketingem a propagací. „Studenti by měli 
existenci této hranice znát. A když ji budou 
chtít překročit, budou muset vědět, proč to 
dělají a jak to udělat. Může se stát, že tuto 
hranici prorazí a podaří se jim v žurnalistice 
prosadit své marketingové aktivity. Ale také 
jim to může zavřít dveře do všech větších 
médií.“   

JAKUB TUREK
člen výboru  

Czech Travel Press

MIROSLAV NAVARA
viceprezident Czech 
Travel Press 
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Text: Marek Hubač  |  Foto: archiv VOŠP

Souběžné studium  
coby atraktivní premium
VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE A SYNERGIE PANEVROPSKÉ 
UNIVERZITY S VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLOU 
PUBLICISTIKY JSOU ZATÍM NA ZAČÁTKU, ALE UŽ 
PRVNÍ SPOLEČNÉ PILOTNÍ PROJEKTY DOKAZUJÍ, ŽE 
OBĚ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE SI MAJÍ CO DÁT.

A těžit by z toho měli samozřejmě 
především studenti a absolventi. 
„Rozměr spolupráce je spojený 

zejména s osobností pana rektora Vladi-
míra Krajčíka, který má širokou zkušenost 
profesního vzdělávání a ze své bohaté 
praxe manažera ve vzdělávání ví, jaké jsou 
přednosti univerzitního a vyššího odborného 
vzdělávání,“ nastiňuje ředitel Vyšší odborné 
školy publicistiky (VOŠP) Petr Uherka.
Během minulého akademického roku začaly 
školy pilotovat několik společných projektů. 
Zatím nejpokročilejším je souběžné studi-
um pro studenty Panevropské univerzity 
na VOŠP. „Napříč ročníky, napříč studijními 
programy nabízíme studentům univerzity 
výběr z našeho komplexního vzdělávacího 
programu, témata z našich seminářů, dílen, 
ateliérů. Zatím se týkají převážně témat 
cestovatelské publicistiky. Od storytellingu 
přes přípravné disciplíny k vlastnímu natáče-
ní,“ doplňuje Petr Uherka.
Studenti a uchazeči o studium tedy mohou 
vybírat a volit ze široké a pestré škály. „S pa-
nem rektorem se shodneme, že v životě je 
užitečné být mnohostranný. Student má svůj 
studijní program, ale může si ho obohatit 
a my k tomu souběžným studiem přispíváme. 
Hledáme komunikační témata, která budou 

kolegové potřebovat v cestovním ruchu, lo-
gistice, letectví, digitální ekonomice. Vždyť 
pro manažera je schopnost komunikovat 
naprosto zásadní náplní práce. Dovedl bych si 
představit, že by studenti využívali propojení 
obou škol více, ale to si ještě žádá delší čas 
a vývoj,“ poodkrývá ambice ředitel školy, 
která se opírá o 25letou tradici a může se 
pochlubit více než tisícovkou absolventů. 
Výsledkem souběžného studia byly velmi 
zajímavé audiovizuální závěrečné práce. 
„Všichni studenti byli pracovití a nápadi-
tí. Zároveň si myslím, že jsou velmi dobře 
vybaveni, aby třeba mohli spolupracovat 
s manažery z komunikačních agentur, mohou 
jim být poučeným partnerem, který je kom-
petentní, který ví, co může poptávat a co už 
třeba nejde v daném čase nebo v daném 
rozpočtu zvládnout.“ 
Obě vzdělávací instituce využívají také pro-
story v budově ve Spálené 14, kde bude i hlav-
ní sídlo VOŠP. Studenti a absolventi VOŠP by 
v budoucnu mohli pokračovat na Panevrop-
ské univerzitě ve svém dalším vzdělávání. 

Print, mikrofon, kamera i marketing
Školy jsou si blízké i profesním zaměřením 
studia. „Máme za to, že profesní vzdělávání je 
významná část odborného vzdělávání. Když 

vidím pracovní proces od A do Z, je to sku-
tečná praxe, to, o co v profesních oborech jde 
nejvíc. Naším cílem a snahou je studenta dů-
kladně iniciovat v nejzákladnějších tématech 
novinářské profese před tím, než přijde k prv-
nímu reálnému zaměstnavateli, který mu dá 
full-time job,“ popisuje základní premisu Petr 
Uherka a jde více do hloubky: „Na profese se 
díváme přes kompetence, přes to, co je třeba 
komplexně umět. Nejpodstatnější praktické 
znalosti, nepodkročitelné minimum, které 
v té, nebo oné mediální profesi využívám kaž-
dý den. Potřebuji například znát proměnlivou 
mediální krajinu.“ Ovšem profesní znalosti 
by nedostačovaly, kdyby nebyly rozvíjeny 
skutečným cvičením dovedností. „Studenti 
se u nás v prvním ročníku setkávají s prak-
tickými základy všech oborů – s rozhlasovou 
publicistikou, tvůrčím psaním, televizní pub-
licistikou, s oborem promotion, který pečuje 
o značky mediálních titulů, věnuje se brand 
žurnalistice, reklamní produkci, podstatným 
věcem z PR a media relations,“ vypočítává 
záběr VOŠP náš průvodce.  
Studenti VOŠP si v prvním ročníku mohou 
prakticky vyzkoušet řadu mediálních profe-
sí a díky tomu tak zjistit, v čem mají oprav-
dový talent. „Student si vytváří vlastní ná-
zor, získává ovšem i pohled učitelů a svých 
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vrstevníků, může srovnávat a vyhodnotit, 
čemu se chce věnovat ve druhém a třetím 
ročníku při dovednostním výcviku. Každý 
semestr proto otvíráme 10 až 14 dílen a ate-
liérů.“ Speakeři se seznamují s potřebami 
rozhlasácké práce, redaktoři a moderátoři 
objevují nároky a požadavky práce před 
kamerou, psavci mohou hýčkat portál 
Generace20 a píáristi a produkční pozná-
vají svět promo aktivit. „V praxi a na place 
dochází k zásadnímu prolnutí, protože do-
vednost je užitečná ve chvíli, kdy je spojená 
s přirozenými talenty, psychosomatickými 
předpoklady pro konkrétní profesi. Práce 
v médiích je totiž vyčerpávající. Je náročná 
na čas, energii, člověk pracuje pod stresem, 
jsou na něj kladeny velké nároky.“ Poslední 
složkou v kompetenčním modelu jsou 
profesní postoje. „U studentů se snažíme 
zejména pěstovat integritu. Být celý, sám 
za sebe, neztratit integritu i v situacích, 
kterým je jako novinář vystaven.“

Připraveni i na budoucnost
Společnost a dění ve světě je hodně dyna-
mické. Média jsou s turbulencemi spojena 
doslova pupeční šňůrou. Na změny ve světě 
tak musí reagovat i žurnalistika. Jaké jsou 
aktuální trendy? „Byli jsme pravděpodobně 

NÁŠ HLAVNÍ FOKUS JE STÁLE NA VYBRANÉ 
NOVINÁŘSKÉ OBORY, VYBRANÉ 
NOVINÁŘSKÉ ROLE A VEDLE TOHO BYCHOM 
RÁDI OBSLOUŽILI KOLEGY, STUDENTY 
PANEVROPSKÉ UNIVERZITY, ZE KTERÝCH 
TŘEBA NIKDY NOVINÁŘI NEBUDOU, ALE 
POSTUPY NOVINÁŘSKÉ PRÁCE A DALŠÍ 
KREATIVNÍ TÉMATA JE ZAJÍMAJÍ A BUDOU SE 
JIM HODIT V JEJICH STĚŽEJNÍ PROFESI.

první škola v České republice, která se vážně 
zabývala mobilní žurnalistikou. Několik let 
také sledujeme téma tzv. solutions žurna-
listiky. Hledáme cesty a směry, u kterých 
je prostor pro pozitivní inspirace a řešení. 
Registrujeme větší zájem o audiotvorbu. Za-
jímavým tématem je také vytvoření obsahu 
časopiseckého typu se všemi vazbami na web 
a další onlinové nástroje, třeba i pro nikové 

publikum,“ vypočítává ředitel Petr Uherka. 
A pokud jde o potenciální rozšíření nabídky 
studijních specializací, na VOŠP uvažují o fo-
tografii. „Znovu se pokusíme šířeji pracovat 
s tématem novinářské fotografie, zejména 
ve smyslu širší fotografické gramotnosti. 
Nestačí jen být schopen vzít do ruky mobil, 
cvaknout fotky v automatickém režimu a vy-
věsit je na Instagram.“   
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Dvojitý upgrade 
v kariéře makléře
KDO CHCE USPĚT V REALITÁCH, MĚL BY INVESTOVAT 
DO KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ A SLEDOVAT NEJNOVĚJŠÍ 
TRENDY NA TRHU. PANEVROPSKÁ UNIVERZITA 
NABÍZÍ OBOJÍ, A TO PROSTŘEDNICTVÍM STUDIJNÍHO 
PROGRAMU DIGITÁLNÍ MAKLÉŘ. V JEHO RÁMCI NAVÍC 
MOHOU ABSOLVENTI ZÍSKAT DVA TITULY ZÁROVEŇ – 
BC. A MBA.
Text: Tereza Šťastná

Kromě tradičních znalostí v oboru 
makléřství, jako jsou právní, stavební, 
obchodní, marketingové a finanční 

aspekty, zasazuje studijní program výuku 
do kontextu moderní, digitální doby. Asi 
nejzásadněji lze nové trendy pozorovat u pre-
zentace a propagace nemovitostí, ve kte-
rých se dnes uplatňují videoprohlídky, 3D 
vizualizace i letecké pohledy pořízené drony. 
A pochopitelně také nové komunikační kaná-
ly v podobě sociálních sítí. 

Základem je praxe
„Studenti si vyzkouší práci realitních maklé-
řů od ‚navolávání‘ klientů po schůzky s nimi. 
Nebo jak správně natočit a prezentovat 
nemovitost. Digitální makléř je unikátní také 
tím, že jsme vytvořili bakalářský studijní pro-
gram i s titulem MBA. A právě MBA je hodně 
o praxi,“ říká Jan Píbil, garant studijního pro-
gramu a ředitel virtuální realitní kanceláře. 
Pokud se student rozhodne v rámci baka-
lářského studia Digitální makléř získat titul 
MBA (Master of Business Administration), 
musí absolvovat 6 předmětů navíc a odevzdat 
závěrečnou práci MBA. „Titul MBA může ab-
solventa posunout do manažerských pozic,“ 

odkazuje Jan Píbil na skutečnost, že některé 
firmy tento titul pro vykonávání manažer-
ských pozic přímo požadují. 
Titul MBA ale můžou zájemci získat i sa-
mostatně v rámci jednoletého studijního 
programu MBA Reality. „Studium se skládá ze 
šesti modulů, které vyučují odborníci z rea
litní praxe, včetně mě. Jde o předměty jako 
stavební část, právní, finanční, marketingová, 
oceňování nemovitostí a samozřejmě i ob-
chodní realitní část. Hodně se zaměřujeme 
na ukázky a diskuze se studenty,“ přibližuje 
Jan Píbil. 
Panevropská univerzita ve spolupráci s VRK 
Academy navíc umožňuje také absolvovat 
Zkoušku odborné způsobilosti a obdržet ofi-
ciální licenci na realitní činnost. A co by Jan 
Píbil vzkázal všem, kdo uvažují o rozšíření 
svých znalostí v oblasti realitního makléř-
ství? „Já jsem oba tituly, Bc. i MBA, získal 
při plném pracovním nasazení a rodině, a to 
máme čtyři děti! Takže doporučuji překonat 
strach z toho, že to nezvládnu, nebo že na to 
nemám, nebo že mi to čas nedovolí. Studium 
člověk dělá pro sebe, nikdy mu nikdo znalosti 
nevezme a posune ho to jak lidsky, tak pra-
covně úplně někam jinam.“   

Možnosti uplatnění 
absolventů:

•  manažerské pozice v realitních a deve-
loperských kancelářích, vedení týmů,

•  oblasti řízení služeb s využitím ICT – po-
zice koordinátora digitálních agend v re-
alitních a developerských kancelářích,

•  ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
•  projektový manažer digitalizačních 

projektů v realitách,
•  manažer pro digitalizaci s uplatněním 

v podnikatelských firmách zaměřených 
na ICT a digitalizaci,

•  konzultant pro zavádění digitalizace 
v různých organizacích zaměřených 
na reality a development,

•  referent v oblasti e-governmentu, 
realitní kanceláře, developerské firmy, 
správcovské firmy,

•  personalista (nejen) v realitním oboru.

   FAKULTA: VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ
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Seznamovák prváků
VSTUP DO NOVÉHO SVĚTA UNIVERZITNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVUJE KROK DO NEZNÁMA, KDE 
ZPOČÁTKU NIKOHO NEZNÁTE, NEVÍTE, CO VÁŠ ČEKÁ. 
JAK NAJÍT TY SPRÁVNÉ PŘÁTELE A „PARŤÁKY“ PRO 
NÁSLEDUJÍCÍ ROKY?
Text: Jirka Smetana  |  Foto: PARTYSTUDENT.CZ

Jednodušší a neformální start před 
zahájením studií na Panevropské 
univerzitě nabízí nově nastupujícím 

studentům Seznamovák fakult VŠO a VŠPP. 
Tyto akce tradičně pořádá studentská 
organizace PartyStudent za podpory vedení 
univerzity. V pořadí už jedenáctý ročník se 
uskuteční ve dvou termínech: 12.–14. září 
2022 pro Fakultu VŠPP a 15.–18. září 2022 
pro Fakultu VŠO. Obě akce proběhnou 
v Campu Borný na Máchově jezeře. Jejich 
pořádání v předstihu před začátkem 

akademického roku znamená, že studen-
ti rozhodně o nic nepřijdou. Ba naopak, 
do prvních školních dnů vstoupí už 
vybaveni přátelskými kontakty a cennými 
informacemi získanými od studentů ze 
starších ročníků.
Těšit se můžeš na jedinečné prostředí nej-
hezčího kempu na Mácháči. Poznáš spoustu 
nových spolužáků, čekají na tebe seznamo-
vací hry, adrenalinové aktivity, sportovní 
turnaje, spousta překvapení a samozřejmě 
večerní párty. Současně získáš odpovědi 

na své dotazy o studiu a životě na škole 
přímo z první ruky, k dispozici ti totiž po ce-
lou dobu Seznamováku bude zkušený tým 
instruktorů složený ze studentů a absol-
ventů. Na místo dorazí také návštěva z řad 
pedagogů a dalších osobností spojených 
s vysokoškolským studiem. Podle účastníků 
z minulých let je právě Seznamovák tím nej-
lepším startem do studií a  a jednou z nej-
lepších chvil, které na škole můžeš zažít. 
Tak neváhej, pojeď s námi a buď součástí 
univerzity v lavicích i mimo ně!   
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STUDENTSKÉ 
UDÁLOSTI 
2022–2023

Boat Party na Vltavě  
květen 2023
Tříhodinová plavba na party 
parníku. Živé vystoupení, 
soutěže, program a krásné 
výhledy na Prahu.

Seznamovák 
Panevropské 
univerzity 2022 – 
Fakulta VŠO
15.–18. září 2022

Seznamovák 
Panevropské 
univerzity 2022 – 
Fakulta VŠPP
12.–14. září 2022

Vánoční 
Partyples 2022
prosinec 2022
Předvánoční 
setkání studentů 
a pedagogů 
v jednom 
z pražských klubů.

Welcome Party 
2022 – Praha/
Ostrava
říjen 2022
Studentské zahájení 
akademického roku. 
Skvělá atmosféra, DJ, 
soutěže a program.

Lyžák studentů 
Panevropské 
univerzity
21.–26. března 2023
Společné strávený 
týden na horách plný 
sportovních aktivit, večerní 
zábavy a doprovodného 
programu.

Události 
pořádá
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