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NOVINKY A AKTUALITY Z VŠO

Od akademického roku 2019-2020 nabí-
zí Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). 
pro uchazeče o studium několik zajíma-
vých novinek. Škola zareagovala na po-
žadavky firem z praxe a zmodernizovala 
náplň vyučovaných předmětů z oblasti 
letectví a cestovního ruchu. V dubnu 
a následně v červenci 2019 získala VŠO 
profesní akreditaci od MŠMT ČR pro oba 
obory s aktualizovanou učební náplní. 
VŠO tak potvrdila svou pozici mezi čes-
kými soukromými vysokými školami, 
které poskytují moderní vzdělání od-
povídající aktuálním trendům z praxe 
i požadavkům nového vysokoškolského 
zákona. 

„Naším dlouhodobým 
cílem je nabízet moderní, 
praktické a vysoce kvalitní 
studium v oborech 
s jasnou perspektivou 
uplatnění na trhu práce. 
Udělení nové akreditace 
vnímám jako potvrzení, 
že jdeme správným 
směrem.“

Studujte
nově akreditované studijní programy,  
které vás perfektně připraví na praxi 

Držíme krok s dobou
Naše škola si dlouhodobě zakládá na 
úzkém propojení s praxí. Sledujme nové 
trendy a na základě požadavků firem  
z praxe na vzdělání mladých odborníků 
pro vás připravujeme tyto nové a atrak-
tivní studijní programy: 

V roce 2019 si připomínáme dva vý-
znamné milníky, které ovlivnily vývoj 
svobodného podnikání u nás. Uplynulo 
30 let od Sametové revoluce a 100 let 
od založení vysoké školy obchodní, 
nejvýznamnější české vzdělávací in-
stituce v oblasti obchodu a ekono-
miky. Rozmanité aspekty související 
s obchodem a podnikáním zachytila 
VŠO netradiční výstavou, kterou si 
mohla prohlédnout veřejnost během 
září 2019 v pasáži Olympic v Praze. 
Výstava shrnovala na osmi panelech 

Historii i současnost obchodního 
vzdělávání shrnula výstava 

Poznejte naši školu zblízka 
ve Dnech otevřených dveří 

Chcete vědět o naší škole více? Přijď-
te k nám ve Dnech otevřených dveří! 
Rádi vám zodpovíme všechny dota-
zy týkající se výuka i studentského 
života a kariérních možností uplat-
nění po škole. Zde jsou termíny Dnů 
otevřených dveří v roce 2020: 

8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 
8. 4., 13. 5., 3. 6., 10. 6., 2. 9., 16. 9. 

Těšíme se na vás!

VŠO vzdělává odborníky pro letectví 
a související služby již do roku 2006, 
v současnosti zde studuje v programech 
zaměřených na letectví téměř 700 stu-
dentů. Absolventi jsou perfektně připra-
veni pro vysoce kvalifikované pracovní po-
zice, např. ve vrcholových manažerských 
pozicích provozovatelů letecké dopravy, 
ve vedení letišť a na všech úrovních vý-
konných pozic handlingových společností. 
Kvalifikací odpovídají také nárokům na 
pracovní pozice v organizacích státní 
správy civilního letectví nebo při organi-
zaci výcviku leteckého personálu. 
Na vzdělávání v oblasti cestovního ru-
chu se VŠO specializuje od roku 2000, 
studuje zde přibližně tisícovka budoucích 
odborníků na management cestovního 
ruchu a průvodcovskou činnost. Absol-
venti nachází uplatnění v nejrůznějších 
profesích v tomto oboru, jako např. ve 
vedení hotelových a lázeňských zařízení, 
cestovních a dopravních kancelářích či 
zajištění průvodcovských služeb.

slovem i obrazem např. vývoj cestovní-
ho ruchu a vliv dopravních prostředků, 
historii a působení reklamy na zákaz-
níka, připomněla důležité osobnosti 
československého obchodního života 
i významné ženy v ekonomice či le-
tectví a další. Zajímavé i méně známé 
informace přinesla výstava o samotné 
budově Paláce Olympic, kde současná 
Vysoká škola obchodní sídlí. Výstava 
byla zahájena dne 19. 9. 2019 u příleži-
tosti konání odborné konference VŠO.

DOC. RNDR. VLADIMÍR KRAJČÍK, PH.D. 
REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ V PRAZE

» Řízení lidských zdrojů ve službách
» Provoz a řízení letecké dopravy 
  – letecké bezpilotní systémy – drony
» Ekonomika a řízení služeb
   – specializace Cestovní ruch 
    a studijní obor Digitální ekonomika

Aktuální informace o nabídce studia najdete na našem webu: www.vso.cz. 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
otevíráte další číslo našeho časopisu Guideamus, které 
vydáváme na počest dvou významných výročí. Prv-
ním je třicet let od Sametové revoluce, která přirozeně 
znamenala zásadní milník v rozvoji svobodného pod-
nikání, obchodu, ale i cestování. Samotná Vysoká škola 
obchodní si ale také připomíná sto let od vzniku této 
značky. Víc o historických souvislostech se dozvíte 
v části věnované konferenci, kterou jsme na počest 
tohoto výročí na podzim uspořádali.
Letošní rok je navíc průlomový i pro další rozvoj ško-
ly. Podařilo se nám získat nové akreditace pro naše 
modernizované studijní programy, a díky tomu máme 
před sebou jasnou výzvu: maximálně využít této pří-
ležitosti, abychom prokázali, že poskytujeme špičkové 
a jedinečné vzdělání pro praxi a patříme k nejlepším 
soukromým vysokým školám nejen v České republice, 
ale i v širším středoevropském kontextu.
Přeji vám příjemné čtení.
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TÉMA: VZDĚLÁNÍ, KTERÉ OTEVÍRÁ SVĚT

Každý, kdo se rozhodne kvůli práci 
odjet z rodné země, bude stát před 
rozhodnutím, které mu změní život. 
A nezáleží, jestli se přestěhuje do sou-
sedního Německa nebo k protinožcům 
na druhou stranu zeměkoule. Vždycky 
ho čeká rozloučení se s dosavadními 
přáteli, odvyknutí si na odevšad za-
znívající český jazyk a přistoupení na 
nová pravidla hry v cílové zemi. Brzy se 
navíc nejspíš probudí do dne, kdy zjistí, 
že některé jeho zvyklosti a rutinní zá-
ležitosti nejsou všude samozřejmostí. 
„V Sydney se většinou pracuje šest dní 
v týdnu. Při této pracovní době jsem 
navíc docházela na denní studium, 
takže bylo pak náročné najít si čas na 
odpočinek nebo na přítele,“ popisuje 
svou zkušenost absolventka Manage-
mentu cestovního ruchu na VŠO Vero-
nika Bartošová.

V Belgii mi chybí  
české služby
Mimo pracovní život ale leckoho zarazí 
i nejbanálnější věci. Například v Belgii 
se z jízdních řádů MHD člověk nedozví, 
za jak dlouho dojede do cílové zastáv-
ky, v Polsku se mu nepodaří koupit si 
mezinárodní jízdenku online a v ital-
ské restauraci zase nikdo nečeká, že si 
zákazník bude chtít po večeři objed-
nat ještě další drink. „V Belgii mi chybí 
služby jako ty, které nabízí Rohlík.cz, 
Liftago, ZOOT nebo naše e shopy. Ně-
kdy si my Češi ani neuvědomujeme, jak 
skvělou zemi a šikovné lidi máme, a to-
hle uvědomění je jedna z výhod života 
v zahraničí,“ zamýšlí se Veronika Kadle-
cová, osmadvacetiletá diplomatka na 
Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.
Odlišné kultury naštěstí skýtají i milá 
překvapení, jako přátelské a trpělivé 
lidi, ochotné pomoci. „V  restauraci 
nebo v obchodě se na vás nikdo bez-
důvodně neutrhne, lidi na ulici se na 
sebe usmívají a na každý problém se 
nakonec najde řešení,“ vypichuje kla-
dy Belgie česká diplomatka. Letiště 
obvykle spojují se zbytkem metropo-
le moderní vlaky a všechny, kdo jeli 
pražským metrem, také jistě potěší, že 
mobilní signál u podzemní dopravy pro 
většinu evropských velkoměst nepřed-
stavuje raketovou vědu. Telefonování 

Ať už se někdo z práce v zahraničí vrátí 
s dobrým nebo špatným pocitem, pokaždé 
si přiveze zkušenost, která mu zůstane 
navždy. A záleží jenom na něm, jak s touto 
zkušeností dál naloží. Ptali jsme se mladých 
expatů na jejich postřehy ze zahraničí a co 
jim práce dala nebo vzala.

Vzdělání, 
které 
otevírá 
svět 

Za hranicemi oceníme, 
jak skvělou zemi 
a šikovné lidi máme
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nebo surfování na internetu v metru si 
tak s každodenní samozřejmostí užívají 
kromě západních sousedů i Poláci.

Za prací i na 
zkušenou

Při zařizování praktických věcí přijdou 
vhod výhody plynoucí z členství v Ev-
ropské unii. Kdo se rozhodne pracovat 
na volné noze a zdravotní pojištění za 
něj tedy nebude hradit žádný zaměst-
navatel, vystačí si teoreticky i s „oby-
čejnou“ kartičkou zdravotního pojištění. 
Ta každému z EU zajišťuje nezbytnou 
lékařskou péči, a to za stejných pod-
mínek a za stejnou cenu jako lidem 
pojištěným v dané zemi. Pokud však 
někdo v dané zemi hodlá chodit na 
pravidelné lékařské prohlídky, vyplatí 
se mu sjednat extra pojištění v zemi 
pobytu, které dokonce může fungovat 
paralelně vedle českého.
Kdo se do zahraničí stěhuje spíše za 
dobrodružstvím a sbíráním zkušeností 
než za konkrétní prací, neměl by na 
sebe klást od začátku přehnané náro-
ky a chtít všeho dosáhnout přes noc. 
„Nejprve jsem si ke škole našla brigádu 
na odpolední směny v kavárně. Začátky 
pro mě byly opravdu těžké, ale postup-
ně jsem si zvykla. Vypracovala jsem se 
na pozici supervizorky a dokonce jsem 
vedla tým lidí – baristy a číšníky,“ po-
pisuje své začátky v Austrálii Veronika 
Bartošová.

Nenecháme se 
opít rohlíkem
Dobrá zpráva pro všechny, kteří plánují 
emigrovat za prací: Češi jsou v zahra-
ničí známí pro svou pracovitost, a to 
dokonce až u protinožců. „Australa-
ni nás mají rádi, protože jsme oproti 
ostatním národům pracovití, a toho si 
váží,“ poukazuje na českou silnou strán-
ku Veronika Bartošová. Tato vlastnost 
rezonuje i v mezinárodních institucích 
v Bruselu. „Máme pověst pracovitých, 
přemýšlivých a kreativních lidí, na které 
je spolehnutí. Pokud bych ale měla vy-
brat jednu konkrétní vlastnost, zmínila 
bych pragmatičnost. Nenecháváme se 

tak snadno strhnout novými trendy ani 
opít rohlíkem,“ vyjmenovává Veronika 
Kadlecová.
I česká pracovitost ale může narazit na 
své limity. Na vlastní kůži to posled-
ních několika let zažívá Adéla Wagner, 
devětadvacetiletá fotografka a vizu-
ální aktivistka působící v New Yorku. 
„Panuje tady neuvěřitelná konkurence 
ve všech oborech a ohledech. Kdo si 
chce udržet práci, musí být nonstop na 
příjmu. V New Yorku je velký problém 
odjet na dovolenou nebo si třeba na 
víkend vypnout mobil. Pokud se vám 
totiž klient jednou nedovolá, s velkou 
pravděpodobností zavolá někomu ji-
nému,“ vykresluje pracovní život za 
oceánem.

Vyzkoušejte život 
bez stavebních 
plánů od rodičů

Co konkrétně tedy pobyt v zahraničí 
může přinést? „Získáte nové přátele, za-
jímavou položku do životopisu, procvi-
číte jazyk, a kdo ví, třeba objevíte sami 
sebe tak, jak by se vám to doma nikdy 
nepovedlo,“ pokračuje diplomatka.
Kdo bude usilovně hledat důvody 
a překážky, které mu ve výjezdu do 
zahraničí brání, určitě jich vždycky na-
jde dost. Opustit svou rodnou zemi 
a vydat se do neznáma vyžaduje vel-

kou dávku odvahy. Pokud se tak už 
někdo rozhodne, pomůže mu, když se 
bude soustředit na pozitiva plánova-
ného dobrodružství. „Nejde o to odjet 
na celý život. Pro kvalitní zkušenost, 
která vám otevře oči, stačí rok či dva,“ 
myslí si česká diplomatka v Bruselu. 
Navíc podle ní nesejde tolik na tom, 
za jakým účelem se do neznáma do-
tyčný vydává. „Je jedno, jestli odjedete 
do zahraničí dělat kariéru, studovat, 
sbírat jahody nebo ‚pinglovat‘ na letní 
prázdniny. Každá zkušenost vás posune 
dál,“ přemítá.
Adéla Wagner nabízí ještě jinou per-
spektivu: „Když opomenu, že se člověk 
naučí pracovat s neznámem a překo-
návat nesmělost mluvit cizími jazyky, 
tak hlavně dostane možnost postavit 
si život úplně od píky – bez stavebních 
plánů od rodičů a základového kamene 
po babičce.“
Práce v  zahraničí je na každý pád 
výzva, a  jak vyplynulo ze zkušeností 
expatů, lze vybírat mezi jednoduššími 
a hrbolatějšími cestami. Každopádně 
každý z generace Z čelí ve stále globa-
lizovanějším a technologiemi propoje-
nějším světě vysoké konkurenci. „Moje 
generace byla první, která vyrostla ve 
svobodné zemi s možností cestovat, 
a to nám přineslo nejen pracovní vý-
hody, ale i možnost poznávat lidi z růz-
ných kultur a učit se od nich,“ cení si 
trendu svobodně cestovat fotografka 
z New Yorku.
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ROZHOVOR: TEREZA JUREČKOVÁ

Mileniálové 
razí udržitelnost 
i v podnikání

Foto: Archiv Terezy Jurečkové
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ROZHOVOR: TEREZA JUREČKOVÁ

Uspěli jsme s bezdomovci, 
za dvacet let chceme být 
„lepší“ Airbnb
Tereze Jurečkové bylo letos 30 let. Už se ale stihla vypracovat mezi uznávané 
české podnikatelky. Před sedmi lety založila projekt Pragulic, pražskou 
cestovní a zážitkovou agenturu, v níž roli průvodců plní bezdomovci. Mladou 
podnikatelku zařadil v roce 2016 časopis Forbes do výběru „30 pod 30“. 
S Terezou jsme si povídali o startu byznysové kariéry a o tom, jak podnikají 
hipsteři nebo co znamená udržitelnost v cestovním ruchu.

Pragulic jsi zakládala ještě 
na škole. Bylo ti dvacet dva 
a s kamarády jste vymysleli 
projekt, se kterým jste obrovsky 
uspěli. Jak jste na ten nápad 
s bezdomovci vlastně přišli?

Po bakalářském studiu jsem se z Ost-
ravy přestěhovala do Prahy, studovala 
jsem tu navazující magisterské studium. 
Právě ve škole nás s kamarády nadchla 
myšlenka sociálního podnikání, tedy 
skloubit dobročinnost a byznys. Byli 
jsme na vyhlášení cen Social Impact 
Awards a večer cestou domů to bylo 
kolem nás v ulicích na Andělu divoké. 
Kamarád to dění okomentoval: „Ti bez-
domovci by mohli provázet!“ Nápad 
nám uvíznul v hlavách a začali jsme na 
něm pracovat.

Od začátku jste razili přístup, 
že to má být sice sociálně 
odpovědný projekt, ale že musí 
vydělávat. Leckdo by to možná 
pojal jako charitu. Kde jste vzali 
naději, že to bude fungovat?

Já jsem vůbec nepochybovala, že to 
bude fungovat, ani by mě to nebavilo 
dělat, kdyby tam nebyla finanční so-
běstačnost. Nejdříve jsme se s naším 
projektem přihlásili do mezinárodní 
soutěže, kde jsme zjistili, že podob-

né projekty už jinde existují. Všechny 
zkušenosti a know-how jsme získávali 
jinde než v Čechách a až později jsme 
je implementovali tady. První roky 
bylo naprosto klíčové soustředit se na 
zahraničí. Kdybychom zůstali jenom 
v českém prostředí, tak bychom se, 
podle mě, nikam nedostali. 

Zůstaňme ještě chvilku u toho 
českého prostředí. Překvapily 
vás tu třeba nějaké reakce, jak 
vás lidé vnímali?

Ze začátku nás v Čechách kdekdo pod-
ceňoval. I dnes se setkávám s názory, 
že jsme taková malá neziskovka, co 
pomáhá lidem bez domova. A já pak 
ukážu čísla, že jsme provedli už 45 tisíc 
lidí, a to je pak překvapení i na druhé 
straně.  Zlomový byl pro nás Forbes, 
který nás zařadil do výběru 30 pod 30, 
nebo ocenění za společensky odpo-
vědnou podnikatelku roku. Díky tomu 
nás lidé začali víc vnímat tak, že jsme 
byznys se společenským přesahem. 
U nás máme tendenci trochu „škatul-
kovat“, buď je něco pro zisk, nebo pro 
dobro. Já mám od začátku vizi, že obojí 
může jít ruku v ruce a že udržitelnost je 
něco, co vytváří dlouhodobou hodno-
tu. Právě toto vnímám jako silné téma 
u naší generace.

Když jsme u té udržitelnosti 
podnikání, v čem je podle tebe 
přidaná hodnota Pragulicu pro 
cestovní ruch  
v Praze?

Celkem 70 procent našich návštěvníků 
jsou Češi. Vlastně jsme Čechy trochu 
naučili chodit na procházky s průvod-
cem v Praze, tedy v jejich rodné zemi 
nebo dokonce rodném městě. V tom 
vidím náš přínos. Pak bych zmínila i to, 
kam chodíme. Na procházkách uka-
zujeme i nestandardní věci, chodíme 
mimo centrum, do vzdálenějších loka-
lit. A funguje to! Když se podívám na 
pražské průvodcovské agentury, tak si 
v naší kategorii nevedeme vůbec špat-
ně. Samozřejmě nedosahujeme na ty 
velké cestovky, ale mezi těmi menšími 
máme výborné výsledky jak v počtu 
zákazníků, tak v počtu prohlídek.

Napadlo tě někdy, že když 
zafungovali bezdomovci, 
mohla by zafungovat i nějaká 
jiná netradiční skupina? 

To, co děláme, je vlastně na pomezí 
cestovního ruchu a zážitkové ekonomi-
ky. Podobně to dělá třeba Neviditelná 
výstava, která je vlastně také sociální 
podnikání. Funguje na principu, že si 
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Terezin vzkaz pro  
dnešní studenty:

„Základ je nebrat 
se vážně a hrát si. 
Zkoušet to, držet 
si lehkost. Celý 
život řešíme nějaká 
pravidla, která 
odněkud přišla, 
kdoví odkud. Když 
se od nich člověk 
oprostí, spousta věcí 
se pro něj otevře.“

A kde bys chtěla vidět Pragulic 
za dvacet let? Tobě bude 
mimochodem v té době 
padesát…

Od Pragulicu se trochu čeká, že pomů-
že řešit bezdomovectví. Do budoucna 
chceme zapojit více lidí a vytvořit ta-
kovou komunitu, díky níž bude pomoc 
lidem v nouzi snazší. Chceme taky dál 
rozvíjet myšlenku udržitelnosti. Za 20 
let chceme být platforma jako dnešní 
Booking.com nebo Airbnb, jenomže 
s nabídkou ubytování a výletů, které 
neškodí místní komunitě. Když člověk 
někam jede, má mít možnost volby. Má 
mít tu možnost, když chce jít na pro-
cházku, která pomáhá místním, nebo 
třeba na kávu někam, kde obsluhují lidé 
se sociálním znevýhodněním. Budouc-
nost je v cestování a zážitcích, které 
jsou pro místní komunitu pozitivní.

člověk  zažije, jak vypadá svět „očima“ 
lidí, kteří nevidí. To samé můžou na-
bídnout vozíčkáři nebo lidé s nějakým 
hendikepem. Osobně bych si chtěla 
ještě vyzkoušet práci s Romy. V mojí 
rodné Ostravě máme vyloučené loka-
lity, tedy místa, kam se lidé bojí chodit. 
Kdyby je tam ale vzal romský průvodce 
a ukázal jim to tam, věřím, že některé 
bariéry padnou. Mě tyhle věci zkrátka 
baví, dělám to s nadšením.

Zmínila jsi, že pro tvoji generaci 
je důležitá udržitelnost, to je 
vlastně součást hipsterství. Může 
podle tebe hipster podnikat? 
Je možné spojit udržitelnost 
a byznys, nebo jsou to dva 
odlišné světy?

Podle mě to jde dobře dohromady 
a stal se z toho aktuální trend. Firmy 
musí řešit udržitelnost, pokud chtějí 
oslovit mileniály, hipstery a  lidi pod 
třicet let. Ti mají stále větší kupní sílu, 
a proto je logické, že jim firmy přizpů-
sobují svoje marketingové kampaně. 

A jak to v praxi kloubíš ty 
konkrétně?

Řekla bych to takhle: kdybych sledo-
vala na prvním místě efektivitu a tržby, 
tak nikdy nezačnu pracovat s bezdo-
movci. Umím si představit, že by si ně-
kdo řekl – to je dobrý nápad, ale já se 
vyhnu zbytečným problémům. A místo 
bezdomovců by najal třeba studenty 
převlečené za lidi bez domova. Jenže 
mě by to nebavilo, navíc práce s bez-
domovci společnosti v dlouhodobém 
měřítku vrací hodně zpátky.

Začít s podnikáním ve 
dvaadvaceti letech je docela 
velká zodpovědnost. Jakou 
zkušenost si z toho odnášíš?

Ze začátku jsem pořád s něčím bo-
jovala. Chtěla jsem dokázat světu, že 
to má smysl a nějakou hodnotu. Byla 
jsem kvůli tomu pod velkým stresem. 
Být pořád v jednom kole sice navenek 
může vypadat cool, ale vůbec to není 
cool, naopak. Člověk pak dělá chyby, 
hůř vychází s lidmi, zkrátka to nefun-
guje. Pomohl mi profesionální koučink 
a lepší time management.
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Málokterá česká škola se může pyš-
nit tím, že u jejího zrodu stáli přední 
podnikatelé nebo že se na jejích pro-
mocích sešla celá tehdejší vláda. U vy-
soké školy obchodní, založené rok po 
vzniku samostatného Československa, 
ale nebylo divu. První československá 
ekonomická univerzita byla vnímaná 
jako elitní instituce, klíčová pro další 
rozvoj našeho hospodářství. Právě její 
odkaz si připomněli přední ekonomo-
vé, manažeři, právní experti i odborníci 
z praxe na konferenci „Vzdělání, které 
otevírá svět. Tradice a výzvy českého 
obchodního školství.“
Konferenci hostila Vysoká škola ob-
chodní, která k první československé 
alma mater ekonomů odkazuje nejen 
ve svém názvu. „Vysoká škola obchodní 
v roce 1919 položila základy ekonomic-
kého a obchodního vzdělání v tehdej-
ším Československu. Jeho význam 
pro dnešek vidím především v tom, že 

100 let  značky VŠO: 
        Střípky z konference

vede k poctivému podnikání, slušnému 
obchodu a k touze po poznání. Jsem 
hrdý na to, že v tomto odkazu může 
dnešní VŠO pokračovat,“ uvedl při 
zahájení konference Vladimír Krajčík, 
rektor VŠO. 
Na jeho slova navázaly historické, ale 
i zcela praktické příspěvky. Tým exper-
tů VŠO na konferenci představil mimo 
jiné první výsledky unikátního apliko-
vaného výzkumného projektu, který se 
zabývá přínosy zavedení lokální měny 
pro udržitelný rozvoj daného území. 
„Vhodně zvolený model by podle nás 
mohl akcelerovat regionální inovace 
nebo napomoci k řešení různých lokál-
ních problémů,“ uvedl garant projektu 
Aleksandr Ključnikov. 
Mimořádně rozsáhlá historická práce 
se pak zúročila v příspěvku Karola Hrá-
dely, který na konferenci poprvé před-
stavil svou knihu, v níž mapuje výuku 
obchodu v Československu a samotné 

založení první ekonomické univerzity, 
Vysoké školy obchodní. 
Mezi více než dvaceti mluvčími nechy-
běli ani zástupci z praxe. V úvodní části 
promluvil prezident Asociace hotelů 
a  restaurací České republiky Václav 
Stárek, který mimo jiné vyzdvihl pří-
nosy akademické spolupráce s praxí při 
zkoumání soudobých fenoménů, jako 
je třeba sdílená ekonomika. 
Odborná konference s názvem „Vzdě-
lání, které otevírá svět. Tradice a nové 
výzvy českého obchodního školství“ 
se uskutečnila ve čtvrtek 19. září 2019. 
Akci zaštítila například ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová, ministr 
dopravy Vladimír Kremlík, ministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlíček, prezi-
dent Hospodářské komory ČR Vladimír 
Dlouhý nebo prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Rektor VŠO Vladimír Krajčík zahájil konferenci připomenutím jejího odkazu pro dnešek.

TÉMA: 100 LET VŠO
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Vystudovala jsi na VŠO obor 
Management cestovního ruchu. 
Proč sis vybrala právě tuto školu 
a toto zaměření?

Už od mala jsem s rodiči hodně a ráda 
cestovala, takže mým dětským snem 
bylo stát letuškou. Postupem času 
jsem si uvědomila, že letuška nebu-
de to pravé ořechové, co bych chtěla 
v budoucnu dělat, ale stále mě lákalo 
jít tímto směrem. Proto jsem si vybrala 
nejprve obor Cestovní ruch na jihlavské 
vysoké škole, a poté jsem pokračova-
la Managementem CR na VŠO. O této 
škole jsem se dozvěděla od známé a na 
její doporučení jsem se přihlásila. Byla 
to dobrá volba!

Během studia jsi pracovala 
v Klientském centru VŠO, takže 
sis vyzkoušela také pohled 
z druhé strany. Jaké to je, když 
máš jako student radit budoucím 
studentům a mluvit s nimi 
o škole, kterou právě studuješ? 

Po přijetí na školu jsem se přestěhovala 
do Prahy, kam mě to táhlo už dávno. 
Začala jsem si hledat ke škole brigádu 
a zahlédla na facebookových stránkách 
VŠO nabídku brigády v  Klientském 
centru. Bylo to pro mě snadné, mluvit 
s uchazeči o něčem, v čem se každý 
den pohybuji, co dobře znám a v čem 
mohu předávat své doporučení a rady. 
Mladí lidé mě brali vážně pozitivně, ne-
museli se stydět a naopak se vyptávali 
uvolněně, jako bych byla jejich kama-
rádka, které mohou věřit. Potěšilo mě, 

Čechů si v cizině 
váží kvůli pracovitosti 

foto: Archiv, Veronika Bartošová

Cestu k práci vám 
může otevřít titul 
ze školy
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že se mnoho z nich za mnou v centru 
zastavilo i po přijetí a nástupu na školu.
 
Po škole jsi odcestovala do 
Austrálie, kde jsi také pracovala. 
Začátky tak daleko od domova 
musely být těžké…

Po škole jsem si chtěla s  přítelem 
splnit další velký sen, a to odjet a žít 
nějakou dobu v zahraničí. Chtěli jsme 
získat nové zkušenosti, poznat zvyky 
jiné země, seznámit se s novými přáteli 
a zdokonalit se v jazyce. Nakonec jsme 
zvolili Austrálii pro její krásnou přírodu, 
počasí a kvalitu škol. Do Austrálie ci-
zinec jen tak nedostane vízum, takže 
jsme si zařídili studentské, respektive 
partnerské. Nejprve jsem nastoupila 
na jazykovou školu, kde jsem se učila 
obecnou angličtinu. Bylo to perfekt-
ní na rozmluvení, poznala jsem tam 
navíc většinu svých nynějších přátel, 
kteří pochází z celého světa. Ke ško-
le jsem si našla brigádu na odpolední 
směny v kavárně. Začátky byly pro mě 
opravdu těžké, ale postupně jsem si 
zvykla. Později jsem se dokonce stala 
supervisorem a vedla tým lidí, baristy 
a číšníky. Ve škole jsem za pár měsíců 
přestoupila na dálkové studium na Aus-
tralian Pacific College, což je obdoba  
VOŠ v ČR. 

Co bylo pro tebe v cizině 
nejobtížnější?

V Sydney se pracuje většinou šest dní 
v týdnu. Když do toho chodíte ještě do 
školy, a já měla prezenční formu studia, 
tak je náročné si najít čas na odpočinek 
anebo trávit čas se svým partnerem. 
Na druhou stranu Australani mají Če-
chy rádi, protože jsme velmi pracovití 
oproti ostatním národům, a toho si váží.  
Pokud jste šikovní, není pro vás těžké 
se vypracovat na lepší pozici, alespoň 
tedy v pohostinství.  

Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek 
z pobytu u protinožců? 

Austrálie je nádherná svou přírodou 
a převážně pěkným počasím. Takže 
cestování a výletování po Austrálii je 
asi to NEJ. Můj nejlepší zážitek v Aus-
trálii byl výlet do Morriset Parku, kam 
lidé rádi jezdí třeba na piknik. Kolem 

vás volně poskakují klokani, kteří se 
nebojí a nechají se i pohladit. Dalším 
zážitkem bylo pro mě surfování a ces-
tování.  Využili jsme toho, že Bali je jen 
pět hodin letecky od Sydney, a udělali 
si měsíční poznávací výlet po ostrově 
včetně cestování na skútru, nočního 
výšlapu na sopku a spousty dalšího. 
Tím jsme si splnili další velký sen.

V čem vnímáš, že tě život  
v Austrálii obohatil?

Naučilo mě to hodně. Poznáte, jak se 
žije na druhé straně zeměkoule, ale 
také získáte nové přátelé z celého svě-
ta. S většinou z nich jsem v kontaktu 
i po návratu a domlouváme se, že oni 
přiletí do ČR a já naopak k nim. 

Pomohly ti nějak zkušenosti 
z VŠO, ať už znalost jazyka nebo 
něco z výuky cestovního ruchu? 

Člověk v zahraničí využije snad vše-
ho, co se za svůj život naučil, nejen 
ze školy. Takže od začátku platilo: co 
šlo, tak jsem nám zařídila sama, přes 
letenky, sepsání motivačních dopisů 
pro udělení víz v angličtině, ubytování, 
dopravu do ubytování, australské SIM 
karty a podobně. Při hledání práce mi 
určitě pomohlo, že jsem vystudovala 
inženýra v oboru Cestovní ruch. Práci 
jsem měla zhruba po týdnu, zabralo mi 
to asi tak jeden den obcházení restau-
rací a kaváren s životopisem.

Máš pro ženy ne úplně 
obvyklého koníčka a to 
kulturistiku. Co ti učarovalo na 
tomto sportu? Věnovala ses 
kulturistice i závodně? 

Věnuji se tzv. bikini fitness, což jsou 
takové svalnaté modelky, které se 
předvádějí na pódiu. Ať si nikdo ne-
představuje ty ženské se svaly, které 
vypadají spíš jako chlapi. Do posilovny 
jsem začala chodit už od svých 15 let, 
víceméně jen jako koníček, odreago-
vání se, příležitost spřátelit se s nový-
mi lidmi. Poté se z toho stala trochu 
droga a bez cvičení jsem nemohla být. 
Na Instagramu jsem sledovala známé 
fitnessky z ČR i celého světa a přála si 
být jednou z nich. Takže po státnicích, 
ještě před odletem do Austrálie, jsme 

se s přítelem připravili na své první 
závody a oba jsme absolutně zvítězili 
ve svých kategoriích, já v bikini fitness 
a přítel v bodybuilding. 

Sportovala jsi také v Austrálii?

Chtěli jsme s kulturistikou pokračovat 
také v Austrálii, ale na závodní úrovni to 
nebylo možné. Pokud bychom závodili, 
už by nám to zavřelo dveře na závody 
v ČR. Do posilovny jsme však chodili 
pětkrát týdně, a to navíc do UFC GYM 
v Alexandrii, jedné z nejlepších posilo-
ven v Sydney.

Z Austrálie ses s partnerem 
vrátila letos na jaře. Kde nyní 
pracuješ a jaké máš plány do 
budoucna?

Plánovali jsme prodloužení víz, ale 
nečekaně přišlo překvapení v podo-
bě pozitivního těhotenského testu, 
takže jsme se rozhodli vrátit zpět do 
ČR. Zdravotní vyšetření je pro cizince 
v Austrálii velice drahé. Nyní pracuji ve 
firmě Lagardere Travel Retail v oddělení 
rozvoje. No, a po mateřské dovolené se 
buď vrátím zpět do práce, anebo se od-
vážím a konečně zkusím rozjet vlastní 
business, který nosím v hlavě už dlouho.

Veronika Bartošová

vystudovala na VŠO Mana-
gement cestovního ruchu 
a pracovala v Klientském cen-
tru VŠO, kde jako studentka 
radila budoucím spolužákům. 
Po státnicích odjela nabrat 
nové zkušenosti do Austrá-
lie. Pobyt v cizině jí přinesl 
spoustu zážitků, zdokonalení 
angličtiny ale hlavně nové 
přátele z celého světa. Vero-
nika se navíc závodně věnuje 
ženské kulturistice, která je pro 
ni skvělým relaxem. Její plány 
do budoucna jsou příjemné: 
s přítelem čeká rodinu a po-
hrává si s myšlenkou rozjet 
vlastní business, jak jinak 
než v cestovním ruchu.
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K letním prázdninám patří cestování, 
noví lidé, zajímavá místa a  spousta 
zábavy. A právě taková je i letní škola 
VŠO. Summer School je mezinárodní 
projekt, který do Prahy každoročně 
přivádí mladé profesionály a studenty 
z oboru, aby tu prožili týden plný zážitků 
a prohloubili si svou orientaci v moder-
ních, praktických trendech v oboru.
Například poslední letní škola se za-

měřila na moderní přístupy v turismu 
a  cestovním ruchu. Díky kombinaci 
přednášek a exkurzí a umožnila stu-
dentům poznat Českou republiku jako 
atraktivní destinaci a nahlédnout do zá-
kulisí současného cestovního ruchu. Za-
hraniční účastníci kurzu se netradičním 
způsobem seznámili s českou kulturou 
a historií a zároveň získali nové profes-
ní zkušenosti. Ty pak uplatnili během 

exkurzí po Praze, ale i dalších českých 
městech. Letní škola si navíc vedle vzdě-
lávání klade za cíl vtáhnout studenty do 
místního života prostřednictvím četných 
společenských akcí, výletů a poznávání 
české kultury.
Studenti si během speciálního kurzu 
také opráší a zdokonalí znalosti cizího ja-
zyka. Letní škola je vedena v angličtině, 
a díky odbourání jazykové bariéry tak 
láká i zahraniční studenty. Absolventi 
získají do začátku studia 5 kreditů a také 
certifikát, který je v životopise pomůže 
vyniknout v moři uchazečů s podobným 
vzděláním.
V polovině července 2019 proběhla na 
VŠO Summer School s názvem “MO-
DERN APPROACHES TOWARDS TOU-
RISM – APPLIED EXAMPLES FROM 
PRAGUE”. Přesný termín na léto 2020, 
stejně jako podrobný program, sledujte 
na webových stránkách VŠO, kde je také 
možné se přihlásit.

Summer School

BBA

JAK VŠO POMÁHÁ 
STUDENTŮM VYSTOUPIT 
Z DAVU

Pro cílevědomé jedince má VŠO spe-
ciální nabídku v podobě získání dvou 
titulů během jednoho studia. Vedle 
standardního bakalářského programu 
mohou zájemci paralelně studovat také 
na titul BBA (Bachelor of Business Ad-
ministration), do češtiny překládaný 
jako bakalář managementu, uváděný 
za jménem.
Kurz je zaměřen na průvodcovskou čin-
nost v cestovním ruchu, přihlásit se ale 

může každý, koho obor zajímá. Kromě 
teorie z průvodcovské činnosti se stu-
denti naučí ovládat zásady mluveného 
projevu, etiky a společenského chování, 
spolupracovat s cestovními kanceláře-
mi, hotely a dalšími poskytovateli slu-
žeb v cestovním ruchu nebo zvládat 
situace krizového managementu. Stu-
dium trvá standardně čtyři semestry 
v prezenční formě a kurz je rozdělen do 
čtyř semestrů. Těmi studenty provedou 

kapacity českého průvodcovství, jako 
předseda asociace průvodců ČR Sta-
nislav Voleman nebo vedoucí katedry 
cestovního ruchu na VŠO a dlouholetá 
průvodkyně Věra Seifertová.
Absolventi získají nezbytné dovednosti 
ke vstupu do středního a vyššího ma-
nagementu a případně také ke studiu 
navazujícího programu MBA.
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RADY A TIPY

1. Kampa 
Kampa nabízí spoustu možností, jak strávit 
volný čas. Je zde park, kde si můžete odpoči-
nout, zaběhat si nebo uspořádat piknik. Součástí 
Kampy je také muzeum, kde se pořádá řada 
výstav. Kromě toho také zde naleznete restau-
race a kavárny. 

2. Náplavka 
Náplavka je oblíbeným místem v Praze, které je 
skvělé k procházkám u vody. Konají se zde akce, 
jak divadelní, tak i taneční. A každou sobotu od 
8:00 do 14:00 se zde pořádají farmářské trhy, kde 
seženete čerstvou zeleninu a ovoce nebo ochut-
nat něco dobrého ve stáncích s občerstvením. 
www.prazskenaplavky.cz

3. Týnská stěna – UltraAnt 
Jen 200 metrů od Staroměstského náměstí, 
v Týnské ulici, se nachází horolezecká stěna. 
Jednorázové vstupné vyjde studenty jen na 80 
Kč. Pokud jste lezení na horolezecké stěně ještě 
nezkoušeli, UltraAnt nabízí kurz pro začátečníky 
nebo si lze zaplatit individuální lekci s instruk-
torem.
www.tynskastena.cz

4. R5 
R5 je fitness centrum v Růžové ulici, vstup do po-
silovny pro studenty je zlevněný a do dvou hodin 
se do fitka dostanete i za 80 Kč. Není zde pouze 
posilovna, můžete si s kamarády zahrát badmin-
ton, navštívit saunu nebo skupinové cvičení.
www.ruzova5.cz

5. Skautský institut 
Ve Skautském institutu si můžete dát s přáteli 
čaj nebo kávu za dobrou cenu. Nabízí i řadu 
zajímavých programů a besed.
www.skautskyinstitut.cz

6. Týnská literární kavárna 
Literární kavárna v Týnské ulici je příjemným 
místem pro trávení času s přáteli. Kavárna na-
bízí nespočet knih, které si na místě můžete 
přečíst a v klidné atmosféře kavárny se můžete 
věnovat i učení.
 www.tynskakavarna.cz

7. Modi
Kavárna Modi na Karlově náměstí je známá 
svým interiérem, který je vyzdoben reproduk-
cemi děl italského malíře Modiglianiho, který se 
stal inspirací i pro název kavárny. Kromě kávy 
se zde nabízí i zákusky a hlavní jídla.
www.cafemodi.cz

8. Mammacoffee 
Mammacoffe je skvělým místem pro milovní-
ky kávy. Návštěvníci získají nejvyšší kvalitu za 
nejnižší cenu. 
www.mamacoffee.cz

9. Wokin
Bistro Wokin nabízí asijsou kuchyni za dobrou 
cenu. Sami si můžete vybrat ingredience a pří-
prava wokinu trvá pár minut, pokud spěcháte.
www.wokin.cz

10. Dhaba Beas 
Pokud jste vegetariáni nebo se chcete dobře 
a levně najíst, Dhaba Beas je dobrou volbou. 
V této vegetariánské samoobslužné restauraci 
naleznete směsici indické, vietnamské a thajské 
kuchyně. Nachází se nedaleko od VŠO v Purky-
ňově ulici hned za obchodním centrem Quadrio.
www.dhababeas.cz

11. Palanda
Palanda patří mezi nejoblíbenější burgerové 
restaurace v Praze.
www.cafepalanda.cz

12. Cafedu
Během zkouškového není lepší místo na učení 
než Cafedu. Populárním se stalo díky spojení 
kavárny a studovny, kde je otevřeno od 7:30 
a učit se zde můžete až do 22:00 hodin. Cafedu 
se nachází u tramvajové zastávky Muzeum.
www.cafedu.cz

13. Kino Lucerna 
Kino Lucerna ve svém programu má jak nej-
očekávanější filmy roku, tak i nezávislé snímky. 
Pořádá řadu filmových festivalů. Mezi nejvíce 
navštěvované festivaly patří Festival francouz-
ského filmu.
www.kinolucerna.cz

14. Kino Světozor
Kino Světozor ve svém programu nemá 
blockbustery, ale nabízí pestrou nabídku zají-
mavých snímků za dobrou cenu. Stejně jako 
Lucerna je Světozor součástí filmových festivalů, 
jako jsou – Festival španělských filmů, Festival 
japonských filmů atd.
www.kinosvetozor.cz

15. Kino MAT
Pokud nemáte rádi velká multikina, můžete zku-
sit nejmenší kino v České republice.
www.mat.cz

16. Lucerna Music Bar 
Lucerna Music Bar má na výběr řadu koncertů 
interpretů různých žánrů.
www.musicbar.cz

17. Rock Café
Rock Café kromě koncertů nabízí i řadu diva-
delních představení nebo veřejné debaty. Kromě 
toho také pořádá výstavy. 
www.rockcafe.cz
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VŠO vzdělává 
letecké inženýry 
v nově akreditovaných 
studijních oborech

Ing. Jan Zýka, Ph.D.

Působí jako vedoucí Katedry letec-
ké dopravy na VŠO, kde se rovněž 
podílí na pedagogické a vědecko-
výzkumné činnosti. Zkušenosti zís-
kal mimo jiné jako člen řešitelského 
týmu evropského projektu BEMOSA 
(Behavioral Modeling for Security 
in Airports) a zapojil se také do 
společného projektu Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Technolo-
gické platformy energetické bez-
pečnosti s názvem „Ochrana kritické 
infrastruktury EU – ochrana letecké 
dopravní cesty“.
Po studiu na Střední průmyslové 
škole dopravní v Praze vystudo-
val obory Služby letecké dopravy 
v cestovním ruchu a Management 
leteckých podniků na VŠO, kde záhy 
nastoupil na pozici odborného asi-
stenta. Doktorské studium úspěšně 
zakončil na Dopravní fakultě Jana 
Pernera Univerzity Pardubice.

foto: Archiv Jan ZýkaGUIDEAMUS 2019/202014
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ROZHOVOR: JAN ZÝKA

Škola letos změnila náplň 
některých leteckých studijních 
oborů, očekáváte zvýšený zájem 
uchazečů?

Modernizovali jsme obory Služby letec-
ké dopravy v cestovním ruchu a Ma-
nagement leteckých podniků, avšak 
z důvodu složitější administrativy spo-
jené s náborem uchazečů i zahájením 
samotného studia začneme podle no-
vých plánů učit až v příštím akademic-
kém roce. O tom, zda se nám podaří 
zvýšit zájem uchazečů, rozhodují cel-
kem tři navzájem související faktory – 
atraktivita studijních programů, kvalita 
absolventů a dobré jméno školy mezi 
profesionály v oboru. Na modernizaci 
studijních plánů musí tedy navazovat 
organizační, didaktické i technické me-
tody a prostředky v průběhu celého 
studia s důrazem na praktické doved-
nosti budoucích absolventů. 

VŠO si zakládá na propojení 
s praxí. Na jaké trendy v oboru 
jste při modernizaci reagovali?

Letectví a  letecká doprava jsou vel-
mi úzce regulovanými odvětvími, což 
je dáno mimořádnou snahou o jejich 
bezpečnost, spolehlivost a efektivitu. 
Proto inovace nebo trendy přicházejí 
obvykle velmi pozvolna. Kupříkladu 
dosud relativně úzce vymezený před-
mět Bezpečnost v  letecké dopravě 
nově pojímáme jako Bezpečnostní 
management v letecké dopravě, čímž 
reagujeme na trend implementace 
vnitropodnikových bezpečnostních 
opatření. Do výuky jsme zařadili i zá-
klady operačního výzkumu v dopravě, 
problematiku leteckých bezpilotních 
systémů a modifikovali disciplíny sou-
visející se zvládnutím systémů řízení 
jakosti v letectví.

Snažili jsme se tak jít cestou profes-
ně zaměřených studijních programů, 
u nichž je akceptovatelný vyšší podíl 
přímé výuky odborníků z praxe. Velmi 
si vážíme toho, že i nadále budeme 
moci pokračovat v  úzké spolupráci 
s představiteli a zástupci Ministerstva 
dopravy, Úřadu pro civilní letectví, Le-
tiště Praha, Českých aerolinií, Řízení 
letového provozu a dalších institucí, 
které se podílejí na zabezpečení civil-
ního letectví a letecké dopravy v České 
republice.

Jaký je profil typického studenta 
leteckých oborů? Hlásí se na 
VŠO spíše čerství absolventi 
středních škol nebo lidé 
s nastartovanou kariérou, kteří 
už pracují v leteckém průmyslu?

Až na výjimku nabízíme studijní obory 
v prezenční i kombinované formě stu-
dia, při výuce se proto setkáváme jak 
s absolventy středních škol, kteří touží 
po vzdělání v oblasti letectví a letecké 
dopravy, tak s lidmi, kteří již disponují 
vlastními zkušenostmi z praxe. Ti si ob-
vykle chtějí zlepšit kvalifikaci pro upev-
nění pracovní pozice nebo dosáhnout 
na postup v organizační struktuře fir-
my. Vyšší podíl studentů kombinované 
formy pozorujeme tradičně u navazují-
cího magisterského studia.

Největší světová přehlídka 
letadel v Le Bourget u Paříže 
letos ukázala zajímavé novinky, 
jako bezpilotní letouny, letadla 
na elektrický pohon nebo 
letadla s extrémními doletovými 
vzdálenostmi. Na jaké trendy 
v leteckém průmyslu se v blízké 
budoucnosti můžeme těšit a jak 
se dotknou běžné veřejnosti?

Zmiňujete tři důležité milníky. Zůsta-
neme-li u obchodní letecké dopravy, 
tak se v tuto chvíli jako nejvzdálenější 
jeví provoz bezpilotních letounů. Nará-
žíme tam na problematiku legislativy, 
řešení nestandardních situací za letu 
či standardizovaných organizačních 
procedur v celém konceptu Air Traffic 
Management. Taková automatizace 
také představuje velmi citlivé téma ve 
vztahu k pracovnímu trhu pilotů a jejich 
uplatnění. 
Rovněž letadla na elektrický pohon 
před sebou mají ještě dlouhou cestu 
a inženýři se potýkají se stejnými pro-
blémy, které dnes sledujeme v sou-
vislosti s rozvojem elektromobility – 
chybějící nabíjecí infrastruktura, krátký 
dolet, vysoká hmotnost baterií… Ta jde 
na vrub užitečnému zatížení a dlouhé 
nabíjení zase provozní efektivitě ve 
smyslu požadavků technického hand-
lingu na co nejmenší dobu odbavení.
Další oblastí jsou letouny s velmi dlou-
hým doletem, jejichž rozmach začíná 
výrazně promlouvat do nabídky řady 
leteckých společností. Díky vysoké pro-
vozní spolehlivosti pohonných jednotek 
jsou tato moderní dálková letadla již 
výhradně dvoumotorová, což se odráží 
v poklesu pořizovacích a provozních 
nákladů. Nejnovějším trendem na dál-
kových linkách je pak nástup úzkotru-
pých letadel s nižší kapacitou, které 
tyto náklady dále snižují a umožňují 
leteckým dopravcům nabízet mezi-
kontinentální spoje i z menších letišť, 
případně s vyšší frekvencí. Nejnověj-
ším počinem na tomto poli je Airbus 
A320LR s  doletem kolem 7,5 tisíce 
kilometrů.

Letos v dubnu uplynulo 100 let od okamžiku, kdy se k nebi vzneslo první letadlo 
vyrobené v Československu, a jednomotorový dvojplošný letoun Bohemia B-5 
odstartoval éru zdejší letecké výroby. Tuzemskému leteckému průmyslu se daří 
a vzdělání v tomto oboru je proto sázka na jistotu. Už přes deset let Vysoká škola 
obchodní v Praze (VŠO) pomáhá budoucím odborníkům v leteckém průmyslu 
na cestě za perspektivní kariérou a nedávno aktualizovala náplň studijních oborů 
zabezpečení letového provozu, civilního letectví a letecké dopravy. O novinkách ve 
výuce jsme si povídali s vedoucím Katedry letecké dopravy VŠO Janem Zýkou.



Zjistil jsem, že na  
VŠO nedostanu  
nic zadarmo, 
a jsem za to rád

foto: Adam VopičkaGUIDEAMUS 2019/202016

ROZHOVOR: VOJTĚCH MACHUTA



17

ROZHOVOR: VOJTĚCH MACHUTA

Na jakou roli máš nejsilnější 
vzpomínky?

Nejvíc vzpomínám na natáčení filmu 
Příliš mladá noc. Byl to studentský film 
a natáčel se v noci, přestože jsem v té 
době chodil teprve na základku. Tím 
ale neříkám, že ostatní role nemám rád.
Co jste se během natáčení naučil?
Získal jsem představu, jak se chovat 
na place před kamerou. Třeba že když 
mi režisér během natáčení říká, co 
mám dělat, tak se na něj nemám dívat 
a kývat hlavou, protože je to pak vidět. 
(smích) Každá role mě posouvá dál.

Ve filmu je scéna, kde kouříš 
cigaretu. Musel jsi jako 
čtrnáctiletý doopravdy kouřit?

To se nedá ošidit. Ve filmu předstírám, 
že kouřím marihuanu, ale byla to nor-
mální cigareta. Znovu jsem musel kou-
řit v seriálu Vinaři, kde mi bylo 18, a už 
mi to zůstalo.

Takže první cigareta přišla 
s filmem?

Když jsem byl malý, kouřil jsem s kama-
rády lipové listy zabalené v novinách. 
Ale první opravdovou cigaretu jsem si 
zapálil až ve filmu.

Už jsi nějakou roli odmítl?

Ano, ale neřeknu kterou.

Co ti na ní vadilo?
Nesedl mi děj ani postava, kterou jsem 
měl hrát. Šlo to proti mému morálním 
přesvědčení, a v takových případech 
ztrácím zájem.

Chtěl bys ses do budoucna 
věnovat herectví?

Trošku mi to zkomplikovala škola. Pů-
vodně jsem totiž šel studovat jen kvůli 
titulu, ale začalo mě to bavit. (smích) 
Pokud si ale jednou najdu práci v obo-
ru, tak asi nebude možné u toho i hrát. 

„Původně jsem šel 
studovat jen kvůli 
titulu, ale škola 
mě začala bavit.“

Pořád chceš být pilotem?

Dneska už mě víc láká práce v ope-
račním dispečinku, zkrátka něco po-
zemního. Časem bych si ale rád udělal 
zkoušky alespoň na malé letadlo.

Co od školy očekáváš?

Myslím, že odejdu dobře připravený 
do praxe. Bavím se s  hodně lidmi, 
a vytvářím si tak kontakty. Taky mám 
zajímavou bakalářskou práci, která by 
mi mohla otevřít dveře do některých 
společností.

Jaké je téma?

Datalink a jeho využití v řízení letového 
provozu.

Vojtovým dlouholetým snem bylo stát se pilotem. Potom ho ale okouzlilo 
natáčení absolventského filmu Příliš mladá noc, kde ztvárnil jednu z hlavních rolí, 
a středoškolská léta proto zasvětil televizní a filmové tvorbě. Po maturitě navázal 
na svůj dřívější sen a už třetím rokem studuje Letový provoz na VŠO. Zároveň stále 
vstupuje do domácností skrze televizní obrazovky jako teenager Adam ze seriálu 
Ulice. Která kariéra ho láká víc?

Vysvětlíš mi, co znamená  
datalink?

To je digitální komunikační nástroj meze 
zemí a letadlem, který zrychluje proces 
řízení letového provozu. Vidím v tom 
budoucnost komunikace.

Říkal jsi, že původně jsi šel 
studovat kvůli titulu, ale nakonec 
tě začala škola bavit.  
Co konkrétně?

Původně jsem si říkal, že do soukro-
mé školy nebudu muset moc chodit, 
a nějak dostuduju. Ale jak jsem tam 
seděl a poslouchal, tak mě to začalo 
bavit. Prostě mě to chytlo. Zjistil jsem, 
že nic nedostanu zadarmo, a dneska 
jsem za to rád.

Vojtěch Machuta

Třiadvacetiletý Vojtěch 
studuje třetím rokem na VŠO 
ve studijním programu Letový 
provoz. Veřejnost ho ale zná 
spíše z televizních obrazovek 
a filmových pláten. Hraje 
v televizním seriálu Ulice, 
vidět jste ho mohli i ve filmech 
Příliš mladá noc nebo Bajkeři. 
Navzdory slibným hereckým 
začátkům ho dnes spíš než 
světla kamer láká dispečink 
letového provozu, anebo 
pilotní průkaz na malé letadlo.
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STUDENTSKÝ ŽIVOT

 Vodák
VŠO 2019

Po více než pěti letech jsme oprášili tuto tradiční aktivitu 
a naplánovali její konání netradičně v polovině července 
2019.  Studenti VŠO měli možnost se vydat za krásami 
řeky Vltavy do jižních Čech, kde na účastníky čekalo zdo-
lání přes 50 kilometrového úseku této řeky na trase Vyšší 
Brod – Zlatá Koruna.  Během cesty vlakem naši „vodáckou 
partu“ stmelilo několik animačních her a než jsme dorazili 
do cíle, bylo jasné, že na vodu vyrazila ta správná sestava 
studentů z Vysoké školy obchodní.   Vodák jsme pojali 
rekreačně a celou plavbu rozdělili do tří lehčích úseků: 
první den účastníci vyrazili z „Vyšáku“ do cílového Kempu 
Vltava. Kromě zdolání několika jezů měli vodáci možnost 
obdivovat krásy Rožmberku nad Vltavou. Na další den 
jsme naplánovali plavbu přes pohádkový Český Krumlov, 
který nás přivítal i příjemným počasím. Poslední úsek se jel 
z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, kde jsme se s řekou 
Vltavou rozloučili. 
Celá akce proběhla na výbornou a zúčastnění si ji velmi 
pochvalovali.  Všichni se vraceli domů šťastní a plní zážit-
ků, protože si vyzkoušeli spolupráci při specifické činnosti, 
jakou je vodácký sport a kombinace s hrami a dalšími tý-
movými činnostmi. I přes počáteční skeptickou předpověď 
počasí se na „vodu“ pustilo více než 15 účastníků. Věříme, 
že v tomto kurzu budeme pokračovat také následující rok. 
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Boat 
 Party VŠO 2019
Dne 15. května 2019 proběhlo další pokračování každoroční 
akce Boat Party 2019. Ačkoliv počasí aktuálnímu 12. ročníku 
nepřálo, ani silný déšť neodradil studenty od účasti a na-
konec jsme vyplouvali se 190 pasažéry. Hudební produkci 
měl tento večer na starosti DJ SunFace, kterému se podařilo 
hudebním výběrem udržet letní atmosféru akce. Studenti 
si tříhodinovou plavbu a celou Boat Party velice užili. Oce-
nili také pláštěnky, které jim rozdával tým PartyStudent 
v barvách školy. Skvělou atmosféru akce nenarušilo ani 
krátké vypnutí hudební produkce kvůli opatření na rušení 
nočního klidu před návratem do přístavu na Rašínově ná-
břeží. Pauzu studenti využili k spontánnímu zpěvu několika 
písniček. Děkujeme všem účastníkům za úžasnou atmosféru 
navzdory nepříznivému počasí. Věříme, že špatné počasí 
jsme si na další ročníky již vybrali, a těšíme se následující 
akce plné slunce.

PartyPles
Dne 4. 12. 2018 se uskutečnil další PartyPles, tentokrát společ-
ný pro obě naše školy, Vysokou školu obchodní v Praze a Vy-
sokou školu podnikání a práva. Termín akce vybízel k tomu 
spojit se tematicky s oslavou Mikuláše a tak z „nevinného“ 
PartyPlesu vznikl Čertovský PartyPles. Studenti, absolventi, 
jejich přátelé a zástupci akademického sboru přicházeli do 
tematicky vyzdobeného Phenomen Clubu již od půl de-
váté večer. Hudební program večera odstartovala skupina 
Crossroad Bros, kterou poté vystřídal student 2. ročníku 
DJ Jarek Šimčík. Svou premiéru za mixpultem zvládl podle 
ovací publika na výbornou. Nechyběla ani soutěž o nejlepší 
masku, ve které vítěze vyhodnotil rektor VŠO Vladimír Krajčík. 
Přítomní si užili také losování tomboly o hodnotné ceny, jako 
například dárkové poukazy od půjčovny a servisního střediska 
lyží – LYŽE GO HOME, dále sleva na Lyžák VŠO v březnu, 
kávovar značky Bosch Tassimo, dárky od klubu Bright Club, 
poukázky od Denny´s Detailing Care nebo dárkové předměty 
od VŠO. Po vylosování cen odstartovala další část večera 
pod taktovkou DJe Selflesse, který hrál pro přítomné až do 
pozdních nočních hodin. Děkujeme všem za účast a těšíme 
se na viděnou příště! 
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Události pořádá
partystudent.cz

Partystudent.cz

partystudent.cz

www.partystudent.cz

VŠO SUMMER SESSION
Grill&Chill / Vodák / Kola

Léto 2020

Boat Party 2020
Parník Tyrš

Květen 2020

Lyžák 2020
Pec pod Sněžkou

Březen 2020

Partyples 2019
Phenomen Music Bar

Listopad 2019

VŠO Welcome Party
Retro Music Hall

30.9.2019

Seznamovák VŠO 2019
Máchovo jezero - Camp Borný

19. - 22.9. 2019

STUDENTSKÉ UDÁLOSTI PRO ROK 2019/2020


