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Vážení tená i, kolegové a kolegyn , 

jak už je na naší škole dobrým zvykem, s novým akademickým ro -
níkem vychází i nové íslo našeho asopisu. Od vydání posledního 
Guideamu uplynul rok, který byl pro nás všechny mimo ádný. 
V historii Vysoké školy obchodní je to poprvé, kdy jsme tém  celý 
akademický rok vedli výuku na dálku, z domova. Opat ení kv li 
koronavirové nákaze nás dostala do situace, kterou jsme d íve 
nepoznali. Jsem velmi rád, že jsme to spole n  zvládli. A dvojnásob 
m  pot šily výsledky záv re né ankety, ve které nám naši studenti 
vystavili to nejlepší vysv d ení. Za to pat í moje pod kování všem 
akademickým i neakademickým pracovník m naší školy.
I v této nelehké dob  se však nezastavila aktivita na nových stu-
dijních programech. Jsem nesmírn  hrdý na fakt, že už v letošním 
roce m žeme realizovat spolu s našimi novými studenty výuku 
v programech, jako je ízení služeb, digitalizace, lidské zdroje, 
lokální a globální ekonomika a realitní trh. Jsou zam ené na nové 
oblasti, které p ipojujeme k naší klasice jako cestovní ruch a letec-
tví. Prost  jsme se nezastavili a jedeme dále.
V novém se vám p edstaví také náš asopis. Gra  cké zpracování 
podtrhuje rozd lení magazínu do t í tematických blok . V prvním 
se zam íme na studijní programy a osobnosti VŠO. Navazující ást 
je o studentech a pro studenty. P edstavíme vaše kolegy i úsp šnou 
absolventku Barboru Pokornou a jejich profesní dráhu. Nedílnou 
sou ástí jsou také p íklady z praxe a prezentace úsp ch  partner  
školy. 
P ipravujeme pochopiteln  i další strategické zám ry a cíle, tady 
bych použil termín spolujízda. Jist  jste si všimli, že naším dobrým 
par ákem je Vysoká škola podnikání a práva. Naším cílem na této 
spole né cest  je doktorský studijní program a spole ný univerzit-
ní status. Velká výzva a velký cíl! Posuneme se tak do dalšího patra 
kvalitních soukromých vysokých škol. 
Do nového akademického roku mám velké p ání. P stujme i p es 
všechna omezení p átelskou a rodinnou atmosféru, bu me v kon-
taktu a rozvíjejme i nadále naše spole né zážitky. Bu me i nadále 
školou, kterou chceme všichni zažít.

doc. RNDr. Vladimír Kraj ík, Ph.D.
rektor Vysoké školy obchodní v Praze
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Každý náš student 
je klient

Text: Martin Záruba  |  Foto: Erik Koritko

Když má sám p edstoupit p ed objektiv, 
prov í jiného fotografujícího sérií technic-
kých dotaz , p i kterých nezap e osobnost 
fotografa, jehož vášní je cestování a focení 
krajin. Jeho nejpoveden jší snímky pak zdobí 
pracovnu ve Spálené ulici, kde Vysoká škola 
obchodní sídlí. Práv  p ímo tady se povede 
výuka i v novém školním roce, protože jestli 
podle Vladimíra Kraj íka n co ukázala krize 
zp sobená covidem-19, pak to, že sociální 
vazby jsou nenahraditelné a že na distan-
ní výuku a setrvalý home o   ce nejsme 

p ipraveni.

  Máte rád v ci pod kontrolou? 
Vzhledem k tomu, že ídím školu, bylo by 
špatné, kdybych ekl, že ne. Protože pokud 
n kdo nemá v ci pod kontrolou, nem že 
dob e ídit nic, a je jedno, jestli se budeme 
bavit o škole nebo t eba o  rm . Na druhou 
stranu musím p iznat, že život je neustálá 
zm na a každá taková zm na p ináší inovaci. 
To se pak dostávají v ci pod kontrolu docela 
obtížn , protože vždycky n co p ekvapí. 
Ale práv  to je na život  krásné. (usmívá se)

  Jde o osobnostní rys, nebo je t eba 
se k téhle vlastnosti propracovat?
Ne ekl bych, že se schopností mít v ci pod 
kontrolou se lov k narodí. Musí se k ní 
ur it  dopracovat. Ale stejn  tak je d ležité 
uv domit si, kde leží mantinely, my matema-
tici íkáme interval. Je dobré v d t, odkud 
kam je pot eba kontrola a kde dát lidem 
volnost. Logicky, pokud jsou mantinely p íliš 
úzké, ostatní spolupracovníci nejsou nuceni 
samostatn  p emýšlet.

  Takže e í matematik , de  nování 
p esného intervalu je klí ová vlastnost 
schopného manažera?
Rozhodn . Dobrý manažer je schopen nastavit 
interval tak, aby lidé na všech úrovních v d li, 
kde mají svou svobodu. Protože svoboda je d -
ležitá. Názorn  to ukazuje p íklad ze školství. 
Bu  studenty jenom bi  ujeme a diktujeme 
jim, co mají papouškovat nazpam , nebo si 
nemusejí d lat ani poznámky, protože stejn  
všechno najdou na internetu. Tohle je p íliš 
široký interval. Ten správný se hledá obtížn , 
ale je to vlastn  to nejd ležit jší, co m že být.

  Platí to i o inspirování vašich 
spolupracovník  a podpo e jejich osobní 
iniciativy?
Ve chvíli, kdy pracujete s vysokoškolsky 
vzd lanými lidmi, u kterých m žete p ed-
pokládat, že mají schopnost p emýšlet, 
vyhodnocovat rizika a mají díky osobním 
zkušenostem co p edávat, je to mnohem jed-
nodušší, než kdybych vedl pracovní kolektiv, 
a protože jsem z Ostravy, tak eknu t eba 
horník  z OKD. V tom mám velkou výhodu. 
Míra p íkaz  je n kde úpln  jinde. Je št stí 
mít kolem sebe lidi, co jsou ochotni a schopni 
nalézat samostatn  nová ešení.

  B hem lockdownu zp sobeného 
pandemií covidu-19 jste vyzval studenty, 
že práv  tohle je správná doba v novat 
se etb  nebo i psaní... Jaká témata 
vyplnila váš as?
Každý akademik musí psát a publikovat odbor-
né knihy. Rozvíjím oblast sdílené ekonomiky 
a ešili jsme t eba výzkumný projekt pro 
Technologickou agenturu eské republiky, ten 
se týkal Airbnb. P ed covidem to bylo obrovské 

ODSOUDIT VZDĚLÁVACÍ INSTITUCI K UZAVŘENÍ 
SE PŘED SVĚTEM A PRAXÍ JE CESTA DO PEKEL. 
PRÁVĚ PROTO REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ 
DOC. RNDR. VLADIMÍR KRAJČÍK, PH.D. TAK RÁD 
MLUVÍ O OTVÍRÁNÍ SE NOVÝM PŘÍLEŽITOSTEM 
VČETNĚ PLÁNŮ NA PROPOJENÍ S VYSOKOU ŠKOLOU 
PODNIKÁNÍ A PRÁVA A ZÍSKÁNÍ PRESTIŽNÍHO 
STATUTU UNIVERZITY.

04-07_Guideamus_zlom_ROZHOVOR_Krajcik.indd   5 31.08.21   18:27



6

   ROZHOVOR

Guideamus   2021—2022

téma, vždy  60 % ubytování v Praze bylo 
nabízeno a realizováno práv  p es sdílenou 
ekonomiku a všichni p emýšleli, jak to ešit, 
protože to p inášelo problémy. A to nejen t eba 
v oblasti da ové, ale také v oblasti bezpe nosti. 
Najednou p išel covid a tohle téma nikoho 
nezajímalo.

  Ale ur it  se objevilo nové...
... p esn  tak. Na tomhle p ípadu jen ukazuji, 
jak se to m ní. Jak velké téma vyšumí a zanik-
ne. T eba p ijde zase téma Airbnb a sdílené 
ekonomiky. Nebo téma sdílených pracoviš . 
Stejn  jako to, že lidé nebudou chtít denn  
docházet na pracovišt  a bude se ešit téma 
home o   ce – kde je ta míra.

  Která konkrétní témata tedy covid 
otev el?
Zkoumali jsme v rámci ízení lidských zdroj  
práv  oblast home o   ce. P ed covidem bylo na-
prosto nereálné, aby lidé trávili tolik pracovního 
asu doma, nebylo to p ijatelné. A najednou 

bylo všechno jinak. Najednou se p t pracovních 
dní stalo kv li vn jšímu tlaku standardním 
home o   cem. Lidé se museli p izp sobit, ur it  
to poznamená adu profesí a je otázka, jak se 
s tím vypo ádají. Jaké vzorce chování te  budou 
ve spole nosti akceptovatelné.

  Mluvíme te  o lo ském a letošním 
roce jako o revolu ním období v rámci 
pracovních proces ?
Revoluce je pojem, který se spojuje s  ostrou 
hranou, s p ed lem. Já vždy hovo ím o evo-
lu ním vývoji. Ale samoz ejm  i v rámci 
evoluce jsou milníky, které vývoj urychlují. 
A to covid samoz ejm  je.

  Pracovní procesy se tedy zm ní?
Jednozna n . Evoluce pokra uje dále. Žijeme 
v n jakém období a ur it  by bylo zajíma-

vé, kdybychom se posunuli v ase o sto let 
dop edu a podívali se na naši sou asnost jako 
na historii. Bylo by zajímavé si uv domit, co 
covid vlastn  znamenal a co zm nil. Možná 
to zase tak p ed lový evolu ní vývoj nebude.

  Jak se ídí vysoká škola v dob  
nestability?

ídí se p esn  tak, jak moc jsou lidé v té 
instituci tu obrovskou nestabilitu schopni 
akceptovat.

  Mohl byste to vysv tlit?
Máme zahrani ní studenty, máme studenty, 
kte í dojížd jí, máme studenty, kte í bydlí 
na internátech nebo v soukromí, ada studen-
t  je v zahrani í v programu Erasmus. A te  si 
p edstavte, že v pátek nemáte informaci, jestli 
v pond lí za ínáte, nebo ne. Jediné, co máte, je 
zákulisní informace z Ministerstva zdravot-
nictví, že p ipravují opat ení, která budou 
teprve vyhlášena. Jenže vy musíte studen-
t m co nejrychleji doru it zprávu, jestli mají 
do Prahy p ijet, nebo nemají p ijet. Tak tohle 
byl okamžik vrcholné nestability. Nezbývá, 
než nato it krátké video typu: p ije te, nebo 
nejezd te, umístit ho na sociální sít  a vychá-
zet z p edpokladu, že naši studenti netrp liv  
na t ch sociálních sítích ekají. Cht jí v d t, 
jestli bude výuka. Kdybychom se bavili o ma-
nažerských selháních, tak tohle jsem považo-
val za hrubou chybu. Nemohli jsme se svými 
partnery komunikovat tak, jak se pat í. Takhle 
se nem že ídit nic, ani traka . Je to ukázkový 
p íklad toho, jak se v ci nemají d lat. Za všech 
okolností musíte komunikovat jasn .

  Pat íte mezi nejzkušen jší eské 
manažery. Našlo se p esto n co, co vás 
b hem lockdownu zasko ilo?
Na soukromých školách p sobím p es dvacet 
let a soukromé školy mají dodnes tu výhodu, 

že jsou relativn  autonomní a rozhodování 
na nich je rychlé. Není tam taková vzdálenost 
mezi rektorem a studentem jako na ve ejných 
školách, nemáme fakulty a spoustu mezi lán-
k . Proto jsem byl vždycky zvyklý na to, že 
komunikuji v i student m rychle a nap ímo 

TITULOMÁNIE 
JE PŘEŽITEK 

RAKOUSKA-UHERSKA.
LIDÉ VĚŘÍ, 

ŽE OKAMŽIKEM 
ZISKU TITULU JSOU 

NA STARTOVNÍM 
BLOKU V RÁMCI 

PRACOVNÍCH POZIC 
NĚKDE DÁL. JENŽE TO 

JE STRAŠNÝ OMYL. 
KDYŽ MLUVÍTE SE 

ZAMĚSTNAVATELI, 
TITULY JE OPRAVDU 

NEZAJÍMAJÍ. 
PŘEDPOKLÁDAJÍ 

OCHOTU UČIT SE, 
PRACOVAT NA SOBĚ, 

SCHOPNOST 
PŘIZPŮSOBOVAT SE.
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doc. RNDr. VLADIMÍR 
KRAJ ÍK, Ph.D., rektor VŠO

Vystudoval matematiku a chemii. V mládí 
ho oslovila informatika a podnikání. Zalo-
žil St ední podnikatelskou školu, následn  
Vysokou školu podnikání s cílem propojit 
podnikání se vzd láváním. Na VŠO p sobí 
od roku 2017. Vytvo il zde mj. nový pro-
gram Digitální ekonomika a spole nost.

ROZHOVOR   

a objas uji také d vody. Tentokrát se mi ale 
stalo poprvé, že jsem nic konkrétního nemohl 
íci. Byl jsem odkázaný na prom nlivé pro-

st edí. A p estože to studenti pochopili, byl to 
stejn  šok. Výuka z domova, stejn  jako práce 
z domova je špatn . 

  Pro  špatn ?
Máme výhodu, že VŠO je škola orientovaná 
na služby. Nejde o výrobu ani o technickou 
školu nebo medicínu. Jenže i když je to pro 
výuku zdánliv  jednodušší, je to o to složit jší. 
Pokud kantor p ednáší nap íklad o cestovním 
ruchu a chce to d lat dob e, musí zapojit n co, 
emu íkám chemie. Jde o to, jak se studenti 

tvá í, jak reagují. Každá hodina je jiná, je to 
neopakovatelný zážitek, a to oboustranný. 
P es obrazovku tohle cítit prost  není. A když 
nemá t eba 90 % student  z r zných d vod  
zapnutou kameru, chybí nejen ten „chemic-
ký“, ale i vizuální vjem. Je tam blok, bariéra. 
Takhle nejde realizovat vysokoškolskou výuku.

  Takže sociální interakce stále není 
p ežitek.
P ímá sociální interakce je nutná.

  A není práv  tohle ten zásadní vzkaz? 
Vždy  poslední roky sm ují spole nost 
k digitalizaci.
Já jsem sice velký propagátor digitalizace, jen-
že o to v tší musím být propagátor sociálního 
kontaktu a p ímého prožívání. Kdybych to 
m l vysv tlit úpln  elementárn , musím mít 
s lov kem nejd íve osobní sch zku, abych si 
ho na ichal. Teprve další setkání mohu reali-
zovat ve virtuálním sv t . Školili jsme mnoho 
obchodník , kte í si mysleli, že všechno lze 
p enést do onlinu. Nelze. lov k je tvor, který 
rád komunikuje face to face. 

  Takže na Vysoké škole obchodní 
k zásadním zm nám v systému výuky 
nedojde?
V prostoru vysokých škol je ur itý po et 
zastánc  bezkontaktní výuky. Líbí se jim, 
že šet í as. To je skute nost, kterou bude 
ada lidí preferovat. Jenže speciáln  studenti 

prezen ního studia preferují osobní setká-
vání. Abychom je ve škole nedrželi zbyte n , 
ešíme to tím, že kontaktní výuka trvá t i dny 

v týdnu, ve zbytku týdne mají as a prostor 
realizovat si své osobní aktivity. Škola, která 
netrvá na fyzické p ítomnosti student , ned -
lá z dlouhodobého hlediska dob e. Vzd lávání 
není spojeno jen s dovednostmi, ale také 
s osobními kontakty na další lidi.

  asto zmi ujete, že stejn  chybné je 
studium jen kv li titul m...
Titulománie je p ežitek Rakouska-Uherska. 
Lidé v í, že okamžikem zisku titulu jsou 
na startovním bloku v rámci pracovních pozic 
n kde dál. Jenže to je strašný omyl. Když 
mluvíte se zam stnavateli, tituly je opravdu 

nezajímají. P edpokládají ochotu u it se, pra-
covat na sob , pracovitost, schopnost p izp -
sobovat se. Titul jen dává n jaký signál. Signál, 
že doty ný na sob  pracoval. Vysoká škola je 
prost  jen první síto. Titul nezajistí práci, ale 
titul mám pro to, abych se do výb rka v bec 
dostal. Navíc si troufám tvrdit, že kdo v eské 
spole nosti vysokoškolské vzd lání chce, tak 
ho n kde dostane. 

  Je to dob e? 
A  chceme, nebo nechceme, jako vysoké 
školy nabíráme vysoké množství student  
a nároky musíme p izp sobovat pr m ru. Ale 
nemyslím si, že by vzd lání a tituly ztrácely 
na hodnot . To zase ne. Je to jen o tom, že lidí, 
co mají vysokoškolské vzd lání, je zkrátka 
více. Až tu budou soukromé vysoké školy exis-
tovat sto let, nebude jich t icet, ale spo ítáme 
je na prstech jedné ruky. Už tu nebudou ty, 
které d lají nesmyslné kurzy, jež nikomu nic 
nep inesou, takové ty tiskárny titul .

  V em je vlastn  speci  cké propojit 
sféru vzd lávání a podnikání?
P ed dvaceti lety to bylo pro spoustu lidí 
nep edstavitelné. Škola je podnik, do n hož 
n kdo investoval zdroje a o ekává n jaký zisk. 
Naše škola je prost  podnik, který uspokojuje 
své klienty. Už jen tohle ozna ení hodn  lidí 
nechápe, ale je to tak. Každý student je klient, 
má u nás smlouvu o studiu a já se k n mu 
musím chovat jako ke smluvnímu partnerovi. 
Tohle je ale v eském školství složité, protože 
tu je stále pov domí, že kantor je lov k, který 
má vždycky pravdu a kterému se neodporuje. 

  Vaši studenti odporují?
Byli jsme se podívat v centrále Google a zrovna 
se tam rozd loval budget na odm ny. A rozd -
loval se tak, že si každý musel p ed svými kole-
gy obhájit sv j nárok. Tohle v eském školství 
prost  chybí. Pro m  osobn  je nejv tší št stí, 
když mi student ekne, že se mnou nesouhlasí. 
Musí si to ale um t obhájit.

  Vysoká škola obchodní propojuje studijní 
programy p ímo s podnikateli. Vaším 
partnerem je t eba Jiho eská centrála 
cestovního ruchu. Jaký má tohle smysl?
Když mi n kdo vypráví o tom, jak se školy 
transformují sm rem do praxe, ptám se, v em 
p esn  to spo ívá. Jestli se angažuje vedení, 
jestli má škola kontrakt s  rmami a d lá s nimi 
byznys, jestli je kantor schopný být partnerem 
toho podniku... Protože tam musí fungovat 
vzájemná výhodnost. Propojování s praxí ne-
lze degradovat na potvrzení o absolvané praxi.

  Bavilo by vás p sobit v konzervativním 
vzd lávacím systému? Neumím si vás 
tam p edstavit.
T eba u soukromých spole ností je jakéko-
liv se uzavírání p ed sv tem cesta do pekel. 
A tady vykazujete publika ní aktivity, v uvo-
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zovkách bádáte. Ale bádáte jen pro sebe a aka-
demický mikrosv t, okolní sv t to absolutn  
nechápe. A vy se nehýbáte dop edu. N jakou 
dobu m žete takhle existovat, ale pak zjistíte, 
že už nejste nikde jinde uplatnitelný.

  Plán získat statut univerzity je ten 
neustálý pohyb kup edu?
To je p esn  ono. Musíte jít dál, musíte se 
otvírat a p etvá et v ci do v tšího celku. My 
jsme v jednom celku s Vysokou školou podni-
kání a práva a v dohledné dob  bychom cht li 
získat statut univerzity, která nabídne dokto-
randské studium a systém mnoha studijních 
program . Naši zna ku dostaneme zase výš.

  Nabídnete i nové obory? Jaké jsou 
sou asné trendy ve vzd lávání?
Spole nost se vyvíjí a covid nám ukázal, že 
jedním z nich je pé e o zdraví, vyvážená 
balance mezi profesním životem a aktivním 
odpo inkem. Nejde nám o léka skou fakultu, 
ale o celostní rozvoj lov ka. Druhá oblast 
souvisí s informatikou, jde o bezpe nost dat, 
bezpe nost pohybu. A t etím trendem je ce-
loživotní vzd lávání. To se p itom netýká jen 
starších lidí, u it se je totiž p irozené.     
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  Pokud byste m la jednoduše 
de  novat studijní program Lokální 
a globální ekonomika, co byste zmínila?
Je to naprosto jedine ný program s unikátní 
kombinací p edm t , který v eské republice 
nenabízí žádná jiná vysoká škola. Tento 
program kombinuje v podstat  t i hlavní 
pilí e. Klade d raz na lokální ekonomiku – to 
znamená na podnikání v míst  a propojení 
mezi výrobcem a spot ebitelem. Dále zahr-
nuje technologickou dimenzi, v rámci níž se 
zam ujeme na téma digitalizace – studenti 
se seznamují s moderními technologiemi, 
které jsou spjaty s digitalizací, a jsou tak 
typické práv  pro lokální ekonomiku jako 

nap íklad 3D tisk, blockchain, ale i systémy, 
které umož ují participaci ob an  v konkrét-
ním míst , jako je agora voting, a další sou-
visející záležitosti, které jsou u nás pom rn  
neznámé, ale ve sv t  už pom rn  rozší ené. 
T etím pilí em je ú ast na místním d ní – to 
znamená, jakým zp sobem se do lokálního 
d ní zapojovat, jak fungují komunitní práce, 
ale t eba také, jak v bec ídit obec.

  S jakými p edm ty se budou muset 
studenti v rámci oboru Lokální a globální 
ekonomika popasovat?
Sou ástí tohoto studia jsou p edm ty, které 
se týkají globálního rozm ru a které studenta 

seznámí nap íklad s tím, jak funguje globální 
ekonomika a jaké p íležitosti mu nabízí 
v lokální dimenzi. Takže p edm ty jako 
globalizace, geogra  e a sv tové hospodá ství 
nemohou chyb t. V rámci lokální ekonomiky 
si ukážeme, jak tento mechanismus funguje 
teoreticky, ale také prakticky. Pracujeme 
s adou p ípadových studií a v bec mohu íci, 
že celý studijní program je hodn  zam e-
ný na spolupráci s praxí. D raz na profesní 
orientaci bereme velice vážn , jedná se 
o klí ovou sou ást studia. Studenti si osvojí 
i participativní techniky, komunitní práci, 
moderní technologie, decentralizované tech-
nologie, což jsou p edm ty, které reprezentu-

... ŽE NIC NEVÍM. MOŽNÁ PRÁVĚ TEĎ VÁŠ ŽIVOT 
NABÍRÁ NOVÝ SMĚR. OPOUŠTÍTE BRÁNY STŘEDNÍ 
ŠKOLY A VYDÁVÁTE SE VSTŘÍC DALŠÍMU VZDĚLÁNÍ. 
ZCELA JISTĚ POKUKUJETE PO OBORU, KTERÝ JDE 
S DOBOU A NABÍZÍ ŠIROKÉ UPLATNĚNÍ V MODERNÍM 
SVĚTĚ. MÁME PRO VÁS VELMI DOBROU ZPRÁVU: 
VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ OTVÍRÁ NOVÝ STUDIJNÍ 
PROGRAM LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA, JEHOŽ 
GARANTEM JE VÝZNAMNÁ ČESKÁ EKONOMKA 
A ZÁROVEŇ PROREKTORKA PRO KVALITU A ROZVOJ 
VŠO ILONA ŠVIHLÍKOVÁ.

   LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA
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Už vím,...
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Text: Judita Hrubešová  |  Foto: Erik Koritko
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MÁME PŘES 1 700 
STUDENTŮ A OKOLO 

10 000 ABSOLVENTŮ, 
ČÍMŽ PATŘÍME MEZI 

NEJVĚTŠÍ VYSOKÉ 
ŠKOLY NA TRHU. 

TATO ČÍSLA BYCHOM 
CHTĚLI UDRŽET 
A V BUDOUCNU 

SE RÁDI STALI 
UNIVERZITOU.
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KVALITA A NOVÉ 

PROGRAMY

  Kolik studijních obor  nabízíte?
Cestovní ruch a turismus, Provoz a ízení 

letecké dopravy, Letový provoz, máme 

i specializaci v oboru Bezpilotní systémy – 

drony, Digitální ekonomiku a spole -

nost, ízení lidských zdroj  a nov  t eba 

i Lokální a globální ekonomiku. Celkov  

máme šest bakalá ských studijních 

program  a dva navazující magisterské. 

A navíc te  nabízíme i možnost získání 

titul  Bc. a MBA v oblasti Digitální maklé  

a Pr vodce v cestovním ruchu, což jsou 

novinky, které se nám poda ilo realizovat 

i na základ  spolupráce s partnery, kte í 

pro studenty zajiš ují praxi. Máme i dva 

studijní programy v anglickém jazyce, a to 

Tourism a Air Transport.

  Jaká je garance toho, že VŠO nabízí 
kvalitní vzd lání?
V minulém roce se nám poda ilo získat 

akreditace pro další studijní programy. 

Jde o ízení lidských zdroj , ale nap íklad 

i o Digitální ekonomiku na navazujícím 

magisterském stupni studia. Poda ilo se 

nám získat i program v anglickém jazyce 

Air Transport, o který je pom rn  velký 

zájem mezi asijskými studenty, a nako-

nec tedy i Lokální a globální ekonomiku. 

Celý ten proces trvá v tšinou nejmén  

rok a jde o skute n  velmi d kladnou 

prov rku, což samo o sob  je velmi dobrá 

známka kvality.

  Máte p ehled o tom, kde všude 
zanechali stopy vaši absolventi?
Nov  koncipujeme Klub absolvent . 

 Zajímá nás, jak se dále ve svém život  

uplatnili, a už te  víme, že ada z nich má 

t eba vlastní velmi úsp šnou podnikatel-

skou innost, a to nejen v oboru cestovní-

ho ruchu. Rádi bychom je proto cht li dale-

ko více zapojit do aktivit školy. Medailonky 

n kterých úsp šných absolvent  máme 

zve ejn ny na našich webových stránkách. 

   LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA
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jí zejména progresivní technologický p ístup 

sou asného sv ta.

  P ece jen jsme na p d  VŠO – 
byla tedy po tomto studijním programu 
poptávka?
Ten program je zcela unikátní a témata, 

která b hem studia zahrnuje, jsou nesmírn  

d ležitá. Takže ur i t  zde v tomto ohledu je 

ur i tá mezera na t rhu, kterou navíc v sou-

asné dob  posíl i la i  samotná pandemie. 

Ukázalo se tot iž, že global izace má dost  ne-

gat ivních st ránek. Jde nap íklad o závislost  

na vzdálených t rzích, poruchy v dodavatel-

ských et zcích, které jsou dnes na denním 

po ádku, ale i  to, že ada evropských zemí 

zt rat i la v bec schopnost  produkovat  n kte-

ré základní statky. A práv  tady je pak podle 

mne lokální ekonomika zcela zásadním 

t rendem a nemyslím si to jenom já, myslí si 

to také UNCTAD – organizace, která vytvá í 

prognózy toho, jakým zp sobem se vyvíjí 

d lba práce v mezinárodním m ítku. A je-

den z t ch zásadních t rend , který zde vidí, 

je práv  lokal izace.

  Podle toho, co íkáte, by vaši studenti 
nem li mít problém uplatnit se na trhu 
práce.
I na tuto fázi jsme velmi dob e p ipraveni. 

Máme povinné praxe, máme i centrum, které 

tyto záležitost i na odborné úrovni zajiš uje. 

Ne eší pouze holý fakt , aby student i m li 

praxi, ale aby do výuky vstupovali skute ní 

odborníci a aby šlo o kont inuální proces, kte-

rý se prolíná všemi p edm ty, celou výukou 

a vede k p ímému uplatn ní. Nový program 

je hodn  sm ovaný na podporu samostatné 

podnikatelské innost i daného studenta nebo 

jeho fungování v rámci družstva i komu-

nitního podniku v etn  dalších možnost í, 

jakými jsou nap íklad místní ak ní skupiny, 

které eká v nejbližší dob  velké posílení, 

a samoz ejm  se nabízí i kar iéra komunální-

ho polit ika. A samoz ejm  po ítáme s využi-

t ím moderních technologií. Máme nap íklad 

i p edm t, který se jmenuje Inkubátory 

a star t -upy – por t folio uplatnit  se po studiu 

u nás je velmi široké.

  Jde o bakalá ský studijní program. 
Má ale Lokální a globální ekonomika 
u vás „kamaráda“ v navazujícím 
magisterském studiu?
Zat ím nemá, u inil i  jsme první krok a vy-

kro il i  cestou prezen ního bakalá e s t ím, že 

asem bychom rádi sm ovali k tomu magi-

sterskému. Podmínky Národního akredita -

ního ú adu jsou takové, že nejd íve je nutné 

obhájit  bakalá ské studium oboru, ukázat , že 

o absolventy je zájem a že b hem studia do-

držujete adu p ísných pravidel, a pak teprve 

je možné p istoupit  k otev ení navazujícího 

magisterského programu. Akredita ní proces 

je velmi náro ný, v etn  obhajoby získané 

akreditace. Nicmén  skv lým navazujícím 

studiem m že být  studium magisterské-

ho programu Digitální ekonomika, což je 

program, který Lokální a Globální ekonomiku 

krásn  dopl uje.

  Zvládne studium lov k i p i práci?
Co se tý e Globální a lokální ekonomiky, ta 

je akreditovaná jako prezen ní forma studia. 

Výuka probíhá ve všedních dnech a v tšinou 

je koncentrovaná do n kolika dn . Zkušenost  

je tedy taková, že student i velmi asto chodí 

do školy a vedle toho mají ješt   exibilní práci, 

nebo u studia rozjížd jí n co svého. Tedy 

n jaká míra ur ité kombinovatelnost i v tomto 

ohledu existuje.

 Už n kolikrát jste se dotkla tématu 
praxe, což sv d í o její d ležitosti. 
Ale jaký má tento pojem obsah konkrétn  
v p ípad  studijního programu Lokální 
a globální ekonomika?
Jde o so  st ikovaný systém, který je navíc 

velmi p ísn  evidovaný. Máme zde na škole 

Centrum kar iéry a praxí, které udává pravidla 

a zajiš uje, aby praxe spl ovaly dané nároky, a  

se to týká délky studia – tedy po tu týdn , což 

je zakotveno v každém oboru, ale také toho, 

a to je zcela zásadní, aby ta praxe odpovídala 

konkrétnímu studijnímu oboru. I v p ípad  

studia Lokální a globální ekonomiky jsme šli 

do akreditace s t ím, že máme partnery a s nimi 

uzav ené rámcové smlouvy, které deklarují 

možnost i studentské praxe. Práv  z hlediska 

zam ení tohoto studijního programu jde 

hlavn  o lokální partnery – místní úsp šné 

 rmy, ale i družstva, která jsou n jakým 

zp sobem i sociáln  or ientovaná, je tam t eba 

místní ak ní skupina, stejn  jako zástupce 

ve ejné správy. I nadále budeme usilovat o to, 

aby partner  bylo co nejvíce.

  M žete být konkrétní?
K t m v tším  rmám pat í jiho eská Madeta, 

m žeme uvést i pražské Družstvo St echa, 

které pat í k pr kopník m v sociálním druž-

stevnictví, m stský ú ad pro Prahu 12 nebo 

místní ak ní skupina Pošembe í, která je velmi 

dobrým p íkladem agilní ak ní skupiny. 

  Je možnost v rámci tohoto studijního 
programu vycestovat do zahrani í?
Ano. Obecn  vzato student i mohou vycesto-

vat do zahrani í v rámci programu Erasmus, 

o což je zájem. Te  nás eká uzav ení smlouvy 

s lokálními zahrani ními partnery, což je další 

krok po získání akreditace. V tomto ohledu 

máme dobré kontakty v zahrani í, takže nebu-

de problém tato partnerství navázat.

  Navzdory všem pravidl m – 
to nejd ležit jší na záv r. Jak probíhá 
p ijímací ízení?
P ijímací ízení stále ješt  b ží. Letos kv li 

pandemii probíhá t rochu jinak, takže p i-

hlášku bude možné podávat  i v dob  letních 

m síc , a to až do 30. zá í! Nemáme klasické 

p ijímací ízení ve smyslu p ijímacích zkou-

šek, pouze je pot eba doložit  ur ité doklady, 

nap íklad o ukon eném st edoškolském 

vzd lání. Podat  p ihlášku lze v elekt ronické 

podob . Ráda bych zájemce o studium pozvala 

na n který z našich dn  otev ených dve í. 

Konkrétní a podrobn jší informace naleznete 

na webu www.vso.cz nebo na našich sociál-

ních sít ích.     
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KOMUNIKUJTE 
S VŠO

CESTOVNÍ RUCH cestovanijecool.cz 

LETECTVÍ tadyjsemkapitan.cz

LETOVÝ PROVOZ zijuvoblacich.cz

DRONY dronmaster.cz

DIGI studuj4-0.cz

LIDÉ superleader.cz

DIGITÁLNÍ MAKLÉ  studujreality.cz

PR VODCE pruvodcesmba.cz

MÁ VLAST ma-vlast.cz

www.vso.cz

www.facebook.com/vsocz
Právě zde se dozvíte aktuální informace přímo od pedagogů. 
Jasné informace, krátká videa a během minuty víte, co je třeba. 

www.instagram.com/vsopraha
Škola, studium, zábava. Nebo studium, škola, zábava. 
Nebo zábava, studium, škola? Jak chcete. Pošlete nám foto 
ze svého vysokoškolského života.

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

Sledujte a navazujte spojení, která vám mohou změnit život. 
Organizace, firmy, kontakty – je jen na vás, jakou profesní dráhu 
si vyberete.

www.youtube.com/user/VSOPraha
Novinky z vysokoškolského života, expertní komentáře 
vyučujících i praktické informace pro studenty a uchazeče 
o studium.

https://www.vso.cz/
https://www.cestovanijecool.cz/
https://tadyjsemkapitan.cz/
https://zijuvoblacich.cz/
https://dronmaster.cz/
https://studuj4-0.cz/
https://superleader.cz/
https://studujreality.cz/
https://www.pruvodcesmba.cz/
https://ma-vlast.cz/
https://www.youtube.com/user/VSOPraha
https://www.facebook.com/vsocz
https://www.instagram.com/vsopraha
https://www.linkedin.com/school/vysok-kola-obchodn-v-praze


POŘÍDIT KVALITNÍ FOTOGRAFIE, DRONEM NASNÍMAT 
INTERIÉR I EXTERIÉR NEMOVITOSTI, VYTVOŘIT 3D 
PROHLÍDKU A TO VŠE AKTIVNĚ ZPROPAGOVAT 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. DOVEDNOSTI, BEZ KTERÝCH 
SE DNES ÚSPĚŠNÍ REALITNÍ MAKLÉŘI NEOBEJDOU. 
I REALITNÍ OBOR SE PODOBNĚ JAKO DALŠÍ OBLASTI 
PŘESOUVÁ DO ONLINE PROSTŘEDÍ.   

   DIGITÁLNÍ MAKLÉ  S MBA
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Staňte se úspěšným 
digitálním makléřem 
s titulem

Guideamus   2021—2022

Text: Tereza Š astná  |  Foto: archiv Jana Píbila, © Shutterstock.com

Propojit tradi ní znalosti maklé e s trendy digi-
tálního sv ta bude cílem nového oboru Digitální 
maklé , který své první studenty p ivítal od zá í 
2021 na Vysoké škole obchodní. Iniciátorem 
a garantem oboru je Jan Píbil, úsp šný maklé  
a editel VRK Academy.
„P ed šesti lety jsme ud lali školicí st edisko 
pro realitní maklé e VRK Academy, kterým 
prošlo kolem tisíce absolvent  z ad realitních 
maklé  a realitních kancelá í z celé eské 

republiky. Na základ  toho spolupracujeme 
s jednou vysokou školou na bázi MBA a Ph.D. 
oboru, nicmén  po ád nám v eské republice 
chybí vysokoškolské vzd lání pro realitní 
maklé e, které by bylo vyložen  zam eno 
na realitní obor a díky kterému by realitní 
maklé  mohl získat kvalitní vzd lání. I proto 
jsem kontaktoval rektora Vysoké školy 
obchodní Vladimíra Kraj íka s nápadem, zda 
bychom nedali dohromady realitní obor. A to 

se za pár m síc  krásn  poda ilo,“ p ibližuje 
Jan Píbil vznik nápadu na spolupráci s VŠO.

  Pod pojmem maklé  si asi každý umí 
n co p edstavit. Jaká jsou u nového oboru 
Digitální maklé  speci  ka propojení maklé-
e s digitálním sv tem? 

Te  je doba, kdy dochází k velké digitalizaci. 
Proces za al už p ed covidem, ale pandemie 
ho uspíšila. Vše se objednávalo p es internet 
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DIGITÁLNÍ MAKLÉ  S MBA  

a lidé se báli chodit i na prohlídky nemovitos-
tí. Dnes se hodn  nemovitostí natá í v rámci 
videoprohlídek. Využívá se video, digitální 
média, 3D vizualizace i letecké pohledy. 
A VŠO je na tuto specializaci hodn  zam -
ená, takže propojení maklé e s digitálními 

technologiemi bylo velmi jednoduché. 

  Jsou n jaké další aspekty práce sou-
asných maklé , které p esouvají tuto 

profesi do digitální sféry?
Je spousta maklé , kte í d lají obor už t eba 
t icet let a jsou „nuceni“ používat nové 
formy – jedná se hodn  o propagaci na Fa-
cebooku, Instagramu. P ed deseti patnácti 
lety sta ily fotky z mobilu, mnoho maklé  
je po izovalo ve špatné kvalit . Dnes, když se 
podíváte na nejznám jší servery, je propaga-
ce a prezentace už profesionální a jsem za to 
rád, protože lidem to m že ušet it as nap í-
klad tím, že nemovitost vidí v reálné podob  
a nemusí na zbyte né prohlídky.

  Jak vznikal samotný obor? Z eho jste 
vycházeli p i sestavování studijních plán  
a cíl  oboru?
Pokud to eknu zeširoka, realitní maklé  
by m l získat pelmel znalostí. Od právních 
aspekt  p es ú etní, da ové, stavební, 
obchodní, marketingové, a stejn  tak by 
m l znát nové trendy. Realitní innost je 
jedním z nejt žších obor . Bohužel z praxe 
zjiš ujeme, že i zkušení maklé i mají velké 
mezery. I proto chceme zprofesionalizovat 
trh. Realitní maklé i pochopili, že se opravdu 
musí vzd lávat, aby byli úsp šní. Doplnit 
si vzd lání musí i kv li tomu, že nov  jde 
o vázanou innost, nikoli živnost volnou, jak 
tomu bylo d íve. Obchod, marketing a právo 
jsou gró realitní innosti a Vysoká škola 
obchodní se na tyto oblasti hodn  specializu-
je. My jsme k tomu p idali naše zkušenosti, 
lektory, praxi a teorii z realitního oboru a tím 
jsme to propojili. 

  Už jsme to trochu na ali, jaké znalosti 
si absolvent odnese. Poj me se na n  více 
zam it a p edstavit to, co uchaze e o obor 
zajímá nejvíce – co se nau ím a kde se 
po absolvování studia budu moci uplatnit?
Je to od ekonomických p edm t  po ú etní 
p edm ty, právní, stavební, marketingové. 
Sou ástí jsou samoz ejm  i digitální p ed-
m ty – nap íklad natá ení dronem, správné 
focení. Studium bude zam ené i na czí jazyk, 
protože mnoho maklé  neumí anglicky, 
což je velkou nevýhodou. P itom zahrani ní 
klientela na eském trhu nemovitostí je, 
u koup  nemovitostí jsou od ní poptávky. 
Všechny tyto znalosti se realitnímu maklé i 
hodí do praxe a nový obor mu m že up esnit 
nebo doplnit vzd lání, které pot ebuje. Co se 
tý e uplatn ní, spousta maklé  d lá na zá-
klad  živnostenského listu. Pokud maklé  
absolvuje obor Digitální maklé , m že si za-
ložit svou realitní kancelá , p ijmout vlastní 
zam stnance, protože bude mít i manažerské 
vzd lání. A pokud už v n jaké realitce d lá, 
vzd lání ho m že posunout na vedoucí po-
zice. Hodit se mu bude ur it  také v jakékoli 

JAN PÍBIL, Ph.D., MBA

Za sebou má tém  20 let praxe 
v realitním oboru. Za ínal na pozici 
realitního maklé e. Následn  úsp šn  
vybudoval vlastní realitní kancelá  
s pobo kami v eské republice, ve kte-
rých zam stnával p es 30 maklé  
a které mají na svém kont  p es 
5 000 prodaných nemovitostí. 
V sou asnosti (2021) p sobí jako 
jednatel a editel Virtuální realitní 
kancelá e a VRK Academy. Je autorem 
knihy Jak být úsp šný realitní maklé  
a p itom se z toho nezbláznit.

obchodní innosti. Na eském trhu jsou 
i správcovské  rmy a developerské spole -
nosti. A práv  development te  bude zažívat 
obrovský boom, protože v eské republice je 
nedostatek byt , dom  a nemovitostí a i de-
velope i pot ebují kvalitní, vzd lané lidi. 

  Krédem VŠO je propojovat studium 
s praktickou ástí. Budou mít studenti 
b hem studia možnost si praxi osahat 
a vyzkoušet?
Ur it . Vyu ujícími realitních p edm t  
budou lidé z praxe a studenti si budou moci 
vyzkoušet ukázky práce realitních maklé . 
Na tom, aby praxe byla sou ástí studia, hod-
n  bazírujeme, stejn  jako u našich kurz . 
Budeme zkoušet od „navolávání“ klient  
po sch zky s nimi. Dále nap íklad, jak správ-
n  prezentovat nebo nato it nemovitost. 
A Digitální maklé  je unikátní i tím, že jsme 
vytvo ili bakalá ský obor i s titulem MBA. 
A práv  MBA je hodn  o praxi.

  Budete v rámci výuky spolupracovat 
i s dalšími  rmami?
Máme svou realitní kancelá , máme také de-
veloperskou  rmu a školicí centrum. Jedním 
z lektor  bude i Michal Pich, majitel REALITY 

echy a Morava, což je velice známý server, 
který využívá asi tisíc realitních kancelá í. 
Studenti se setkají s významnými jmény 
a lidmi z oboru. 

  P idanou hodnotou oboru Digitální 
maklé  je také to, že si absolvent odnese 
dva tituly. M žete tuto výhodu p iblížit?
Já sám mám MBA, což je takový manažer-
ský titul, který ale v eské republice není 
legislativou tolik podporován. P esto se jedná 
o prestižní titul a mnoho manažer  i bank už 
tento titul a typ vzd lání požaduje. I proto 
jsme jej zapojili do bakalá ského oboru, 
protože lov k krom  vysokoškolského titulu 
bakalá e získá i manažerské vzd lání s titu-
lem MBA, který je velkou p idanou hodnotou 
a prestiží.

  Obor je t íletý. Uvažujete do budoucna 
o n jaké nástavb ?
Ano, už nyní za ínáme p ipravovat magi-
sterský inženýrský obor.

  Jaké formy studia nový obor Digitál-
ní maklé  nabízí? Jedná se o prezen ní, 

i kombinované studium?
Ud lali jsme ob  varianty, protože je mnoho 
mladých absolvent  po škole, kte í cht jí stu-
dovat spíše na denní bázi. Na druhou stranu 
mnoho mladých lidí už pracuje, proto jsme 
p ipravili i variantu kombinovaného studia. 
Výuka by m la být jednou za m síc – v pátek 
odpoledne a v sobotu a ned li celý den. I lidé, 
kte í už mají rodiny, nebo jsou pracovn  
vytížení, to v pohod  zvládnou. 

  Jaký je o nový obor zájem? 
Je to úplná novinka a m li jsme velmi málo 
asu, protože jsme ho dávali dohromady ten-

to rok a smlouvu jsme podepsali až v ervnu. 
N kte í studenti jsou už p ihlášení, s dalšími 

jednáme. Zájem je slušný a pot šil nás. Obor 
by se m l letos v zá í otev ít pro první skupi-
nu dvaceti až p tadvaceti lidí.

  Budete vy sám vyu ovat n které z p ed-
m t ? A pokud ano, jak se t šíte?
Budu, realitní a obchodní ást. M  to baví, 
rád p edávám zkušenosti a znalosti a myslím 
si, že mám co p edat. Mám toho za sebou 
hodn , v etn  v cí, na které si má lov k 
dávat pozor a které jsem d lal špatn .  Mnoho 
lidí mi íká, že sdílím více, než mám, že jde 
o mé know-how, ale já jsem rád, když to fun-
guje, a t ším se, až na VŠO budu u it. 

  Jak byste záv rem vy osobn  nalákal 
budoucí zájemce a studenty na nový obor 
Digitální maklé ? 
Když jsem osobn  hledal vysokou školu, nic 
takového tu nebylo. Kone n  je tu možnost 
vzd lání, které nabízí perfektní vysoká škola 
ve spolupráci s lidmi z oboru, kte í mají 
zkušenosti a praxi. Kde absolvent zažije wow 
efekt a ze studia bude nadšený. A hlavn  mu 
to dá n co do života, do praxe. Po ád investu-
je do sebe, do svého vzd lání, a to mu nikdo 
nikdy nevezme. Také ho to posune v karié e 
úpln  n kam jinam, což samoz ejm  souvisí 
i s výd lkem pen z – ur it  si vyd lá o hodn  
víc pen z než nyní.      
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Řidičák na lidi využijí 
nejen personalisté
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Text: Tereza Š astná  |  Foto: Erik Koritko

„Úsp šný personalista musí mít empatii, 
schopnost s lidmi komunikovat, naslou-
chat jim a musí ze svého v domí i slovníku 
vyškrtnout v tu: To nejde,“ íká Jan Žufan, 
podle kterého se uznávaným personalistou 
stane ten, kdo umí najít ešení problému 
ke spokojenosti v tšiny. „By  je limitován 
právními p edpisy, ekonomikou podniku 
nebo asem. Zárove  rozhodování, které 
d lá, musí být podloženo fakty, nikoli emo-
cemi.“  

VÍC NEŽ JEN NÁBOR 
NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Kvalitní ízení lidských zdroj  se dnes také 
neobejde bez multidisciplinárních znalostí. 
Práv  komplexnost studijního programu 
vnímá Jan Žufan jako hlavní devízu a výho-
du oproti obdobným program m nabízeným 
na jiných vysokých školách v R. VŠO staví 
výuku budoucích personalist  na ty ech 
pilí ích. Obecná personální propedeutika 
studenta seznámí se základy  psychologie, 
sociologie, andragogiky i rétoriky. 
Personalista se neobejde ani bez znalostí 
práva – od právní teorie p es ob anské, 
obchodní, pracovní právo až po vybrané 
kapitoly z trestního práva. „T etí pilí  je 
ekonomický. Jednou z nejv tších slabin je, 
že personalisté nebývají kovaní v podnikové 
ekonomice a pak se jejich p edstavy obtížn  
schází s p edstavami managementu, který je 
obvykle orientován na ekonomické výsledky 
a je limitován ekonomickými možnostmi 
 rmy,“ vysv tluje Jan Žufan. Záv re ný pilí  

studenty nau í personální administrativu, 
seznámí je s problematikou rozvoje lidských 
zdroj , v etn  hodnocení, odm ování, 
motivace a osobního rozvoje zam stnanc . 
Dostane se i na personální management. „To 
je p edm t, který má ukázat pohled z druhé 
strany – co po personalistech požadují ma-
naže i. Role nás, personalist , totiž spo ívá 
také v tom, že vychováváme manažery,“ 
uvádí Žufan. A dodává, že sou ástí studia 
jsou i p edm ty v nující se problematice 
státní politiky zam stnanosti, tedy nap í-
klad zp sobu, jakým stát ovliv uje zam st-
návání lidí i jakým zp sobem (de)formuje 
trh práce. Budoucí absolventi se proto 
m žou krom  privátního sektoru uplatnit 
také ve ve ejné i státní správ . 
Výraznou p idanou hodnotu studia spat uje 
kanclé  VŠO i v tom, že získané znalosti 
a dovednosti studenti uplatní také mimo 
obor personalistiky. „Krom  toho, že náš 
studijní program dokáže absolventa dob e 
p ipravit na výkon práce HR manažera i 
personalisty, dá mu kvalitní základ v podob  
dovednosti ídit lidi. Kdybych m l s nadsáz-
kou de  novat náš studijní program – je to 
idi ák na lidi.“ 

ZMĚNY V TECHNOLOGIÍCH 
I CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Studijní plán reaguje na nové trendy 
a výzvy, které do personalistiky p inesla 
p edevším digitalizace. Rozvoj informa -
ních technologií v podob  softwar  pro 
evidenci zam stnanc , výpo ty mezd, 

evidenci absolvovaného vzd lávání aj. podle 
Jana Žufana významn  ovlivnily zp soby, 
jakými se personální innosti v organizacích 
vykonávají. Nové požadavky na personalisty 
p ichází i z prost edí internetu a sociálních 
sítí. „Sou asná doba sm uje k tomu, že 
nedílnou sou ástí PR  rem je personální 
marketing – budování obrazu dobrého a žá-
doucího zam stnavatele, a to i v dob , kdy 
nové zam stnance  rma zrovna nepot e-
buje.“ Vytvá ení pozitivní image zam st-
navatele v prost edí nových médií sehrává 
podstatnou roli i z toho d vodu, že inzerce 
pracovních míst je ve virtuálním prostoru 
dostupná tém  komukoli a kdykoli. Zájemci 
o práci si m žou vybírat nejen z široké 
škály nabídek, ale také na základ  referencí 
a hodnocení jednotlivých  rem ze strany 
jejich zam stnanc , nap íklad na portálu 
Atmoskop.cz.  
Jako zásadní vnímá Jan Žufan zm nu 
v chování zam stnanc , na níž persona-
listé musí um t reagovat. „Zam stnanci 
jsou sebev dom jší, jsou si v domi své 
ceny. Personalisté proto musí hledat cesty 
a zp soby, jak s lidmi komunikovat, jak je 
vést a motivovat.“ Jako p íklad uvádí Jan 
Žufan prost edí sektoru služeb, které m že 
být limitované nemožností nabídnout svým 
zam stnanc m rozvoj kariéry v podob  ver-
tikálního postupu na pracovním žeb í ku. 
Sou asným trendem v této oblasti je tedy 
nechat zam stnance, pokud o to mají zájem, 
vyzkoušet si jinou práci a innost, než 
na kterou byli p ijati, a tím rozši ovat jejich 

UMĚLÁ INTELIGENCE, KTERÁ UDĚLÁ PŘEDVÝBĚR 
UCHAZEČŮ, NEBO SOFTWARY UMOŽŇUJÍCÍ „NÁBORY 
NA DÁLKU“. MODERNÍ TECHNOLOGIE UŽ NĚKOLIK 
LET PRONIKAJÍ TAKÉ DO OBLASTI HR. PERSONALISTY 
ALE NAHRADIT NEMŮŽOU, JE PŘESVĚDČENÝ JAN 
ŽUFAN, KANCLÉŘ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHODNÍ 
A SPOLUTVŮRCE NOVÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. ABSOLVENTY PŘIPRAVÍ 
NA TO, ABY SE Z NICH STALY ŠPIČKY V OBORU. 

14-15_Guideamus_zlom_LIDSKE_ZDROJE.indd   14 31.08.21   18:35



7

ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ    

15

RNDr. JAN ŽUFAN, 
Ph.D., MBA

Vystudovaný fyzik, který p ešel do ob-
lasti ízení lidských zdroj . Praxi v HR 
získal v oblastech chemického pr myslu 
a energetiky. Znalosti a zkušenosti se 
poté rozhodl p edávat budoucím perso-
nalist m, a to na Vysoké škole hotelové 
v Praze a následn  na Vysoké škole 
obchodní, kde v sou asnosti zastává 
pozici vyu ujícího a kanclé e. Na p ípra-
v  studijního programu ízení lidských 
zdroj  se podílel s garantem programu 
doc. Milanem R. Patákem.

kompetence. „K základním povinnostem 
zam stnanc  jim musíte dát prostor, kde bu-
dou moci projevit svoji iniciativu, kreativitu 
a zájem. Znám hotelovou kuchyni, ve které 
si i mladší, mén  zkušení kucha i m žou 
p ipravit vlastní menu, které je za azeno 
do nabídky restaurace,“ popisuje Jan Žufan. 
Další velké téma, které zvýraznila pandemie 
covidu-19, je podle n j otázka home o   ce. 
„Nejen vytvo ení technických podmínek, 
ale také otázky vedení lidí, kte í pracují 
z domova, i vytvá ení sociálních kontakt . 
Jedná se o výzvy, o kterých jsme p ed p ti, 
deseti lety v bec neuvažovali,“ shrnuje 
kanclé  VŠO.  
S výše zmín ným rozvojem sociálních sítí, 
v etn  profesní sít  LinkedIn, dochází také 
ke zm nám v procesu hledání nových za-
m stnanc . „Pamatuji si dobu, kdy možnost 
aktivního vyhledávání zam stnanc   rma-
mi byla postavená na známostech. Po roce 
1990 se v eské republice rozší il tzv. head-
hunting, na který se zam ily personální 
agentury, nicmén  stále pracovaly s omeze-
nou papírovou databází možných uchaze . 
Komercionalizace internetu a sociální sít  
personalist m umožnily, aby zam stnance 
aktivn  vyhledávali a oslovovali sami, bez 
zprost edkovatel .“ Podle Žufana by ale per-
sonalisté m li na podobné trendy pohlížet 
jako na rozší ení možností už stávajících, 
osv d ených postup . I v sou asnosti totiž 
m že jednoduchá výv ska na informa ní 
tabuli obce zafungovat p i hledání nového 
zam stnance velice efektivn . 

Ostatn  postupy sou asné personalistiky 
budou mít studenti možnost si vyzkoušet 
p ímo v praxi. B hem t íletého studia ji ab-
solvují dvakrát, vždy v rozsahu šesti týdn . 
„Máme už v tuto chvíli domluvených cca 
dvacet podnik  z r zných odv tví – služby, 
bankovnictví, hotely, cestovní kancelá e, 
pr myslové podniky i oblast ve ejné správy, 
kde budou studenti moci praxi absolvovat,“ 
íká Jan Žufan a dodává, že o své zkušenosti 

se studenty se v rámci vyu ování pod lí také 
p ední a úsp šní lidé z oboru.  

UMĚLÁ INTELIGENCE 
PERSONALISTY NENAHRADÍ
„Dokud nebudeme mít pln  automatizova-
nou výrobu a služby a budeme stav t fun-
gování ekonomiky a spole nosti na lidech, 
personalisté budou pot ební. A budou d lat 
tu samou práci v podob  získávání zam st-
nanc  a jejich za le ování do organizace, 
jejich odm ování, vzd lávání, rozvoje,“ za-
mýšlí se Jan Žufan. M nit se podle n j budou 
i nadále technologie a jejich využití v oblasti 
HR, nap íklad p i procesech vyhledávání 
zam stnanc  a jejich adaptace na pracovní 
místo. „Budeme získávat ím dál více dat 
o lidech – jak se chovají, jakým zp sobem 
pracují, jak reagují na ur ité podn ty. To 
nám dá n jaký materiál, ale jeho p etrans-
formování do konkrétních inností a aktivit 
z stane v rukách manažer  a personalist ,“ 
je p esv d ený kanclé  VŠO, podle které-
ho bude úsp ch budoucích personalist  
spo ívat mimo jiné v tom, zda budou um t 

efektivn  propojit desítkami let osv d ené 
postupy a využití moderních technologií. Ty 
dnes mimo jiné pomáhají zrychlovat výb ro-
vá ízení, která se už v mnoha p ípadech 
alespo  z ásti odehrávají distan n , online. 
Výrazn  se tak zkracuje doba mezi vznikem 
pot eby obsadit pracovní místo, možností 
získat vhodného kandidáta a jeho p ijetím 
do organizace. Podle Žufana má ale tato vý-
hoda své pracovn právní limity: „Nový za-
m stnanec, kterého jsme si b hem jednoho 
týdne vybrali a který má zájem nastoupit, 
je smluvn  vázán u jiného zam stnavatele 
dvoum sí ní výpov dní dobou. I o této pro-
blematice – do jaké míry jsou stávající práv-
ní p edpisy regulující otázku zam stnávání 
vyhovující – budeme ve studijním programu 

ízení lidských zdroj  diskutovat.“     
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Cestování je vzdělávání 
v praxi
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JEJÍM KONÍČKEM VŽDYCKY BYLO CESTOVÁNÍ A CIZÍ 
JAZYKY. OD SVÝCH DEVATENÁCTI LET EXTERNĚ 
PRACOVALA JAKO PRŮVODKYNĚ U RŮZNÝCH 
CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A PROCESTOVALA TÉMĚŘ 
CELÝ SVĚT. V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SE 
NAKONEC VYPRACOVALA DO TĚCH NEJVYŠŠÍCH 
POZIC – AŤ UŽ JAKO ZAKLADATELKA NEBO 
ŘEDITELKA CESTOVNÍ KANCELÁŘE, PREZIDENTKA 
MARKETINGOVÉHO KLUBU ČR NEBO REKTORKA 
VYSOKÉ ŠKOLY CESTOVNÍHO RUCHU, HOTELNICTVÍ 
A LÁZEŇSTVÍ. NA VŠO SPOLUZAKLÁDALA KATEDRU 
PRŮVODCOVSTVÍ, PRACOVALA I JAKO VEDOUCÍ 
KATEDRY CESTOVNÍHO RUCHU A TENTO OBOR DODNES 
VYUČUJE. TÍM VŠÍM JE DOCENTKA VĚRA SEIFERTOVÁ.

Text: Daniel Mrázek  |  Foto: archiv V ry Seifertové

  Svým student m radíte: „Peníze 
vložené do vzd lávání a cestování jsou 
ty nejlépe investované.“ Že je užite né 
investovat do vzd lání, to je samoz ejmé. 
Ale pro  k tomu p idáváte i cestování?
Protože cestování je sou ástí vzd lávání, což 
v d l už J. A. Komenský. Cestování rozši uje 
obzory, dává r zné možnosti, nápady, a to ne-
jen pro život, ale t eba i pro podnikání. Platí, 
že je lépe jednou n co vid t na vlastní o i než 
desetkrát o tom íst nebo slyšet. A p i studiu 
cestovního ruchu to platí dvojnásob. To, co 
se studenti dozv dí p i p ednáškách, co si 
p e tou v r zných zdrojích, díky cestování 
zažijí v praxi. Seznámí se s místními tradice-
mi, kulturou, folklorem, lidmi, mohou s nimi 
komunikovat a vym ovat názory, dozvídat 
se nejr zn jší skute nosti… To je pro život 
zcela neopomenutelné. 

  Procestovala jste skoro celý sv t. 
Která z t ch cest vám nejvíce dala? 
Co bylo pro vás nejlepší cestovatelskou 
investicí?
Na to neexistuje jednozna ná odpov , ka-
ždá z cest je n ím zajímavá. M  zajímají jak 
p írodní, tak kulturní a historické atraktivity 
v každé zemi, ale také místní tradice, zvyky 
a b žný život místních lidí. Pat ím ke ge-
neraci, která za ínala cestovat v dob , kdy 
to nebylo jednoduché. Odjakživa m  bavily 
cizí jazyky, a tak jsem složila pr vodcovské 
zkoušky a cestovala s turisty. Byly to sice pra-
covní cesty, ale i tak mi to obzory nesmírn  
rozší ilo. Jakmile se otev ely hranice, cesto-
vala jsem soukrom , ze za átku s cestovními 
kancelá emi, postupn  cesty organizuji sama 
i pro p átele. V každé zemi záleží na tom, 
za jakých okolností tam jste a také s kým se 
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setkáte. Vždycky prožijete r zné zážitky, 
které vás obohacují. Já jsem na cestách 
získala i mnoho cenných kontakt , které mi 
v život  pomohly, a mnohé trvají dodnes. Co 
byl pro m  zpo átku velký šok, byly ohromné 
sociální nerovnosti. 

  Kde nap íklad?
T eba na konferenci o cestovním ruchu 
v Mexiku. Bydleli jsme v luxusním hotelu, 
m li jsme perfektní služby, vym ovali si 
zkušenosti s lidmi, kte í v cestovním ruchu 
n co znamenali, prost  nádhera. Pak jsme jeli 
na výlet z hlavního m sta na pyramidy. A jak 
jsme se blížili k okraji Mexico City, tím více 
nám b hal mráz po zádech. To už jsme vid li 
slumy, špínu, chudinské ásti, to byly dome -
ky s lámanou kovovou st echou. Mysleli jsme, 
že to jsou budky pro psy. Ale pr vodce nám 
íkal: „Ne ne, to jsou ti š astní, kte í pracují 

a kte í zde mohou bydlet.“ Když jsme pak jeli 
dál, tak to bylo ím dál horší a horší. To samé 
jsem zažila i v Indii. O to rad ji se vracíte 
dom  a vážíte si toho, co máte.

  P ed lety jste si posteskla, že eským 
pr vodc m v cestovním ruchu 
chybí kvali  kace. Ostatn  i kv li 

chybí. Nejenom n m iny, špan lštiny, ruštiny, ale 
i speci  ckých jazyk , jako je ínština, arabština, 
japonština a tak dále. To opravdu chybí. Potom 
se setkáváme i se špatnými znalostmi geogra  e 
a historie. Narazit m žeme i na špatné prodejní 
znalosti. Management cestovních kancelá í 
svým prodejc m neukáže ta konkrétní místa, 
hotely, destinace, které prodávají. Nap íklad vám 
prodejce prodá hotel, o kterém tvrdí, že je u mo e, 
ale on je od n ho p l kilometru. Nem žeme to sa-
moz ejm  generalizovat, máme i hodn  skute n  
proškolených prodejc . Ale stále je co zlepšovat. 

  Jaký by tedy pr vodce m l podle 
vás být?
Dobrý pr vodce by m l rád cestovat, být pro 
to zapálený, mít vhodné osobní vlastnosti, 
chování a samoz ejm  vzd lání v technice 
a metodice pr vodcovské innosti, geogra  i, 
historii, d jinách um ní, p ehled o sou as-
ném spole enském i politickém d ní. Nesta í 
se jen n co nau it. Jedním ze základních 
nástroj  pr vodce je výklad, který musí 
být perfektn  p ipravený na podklad  jeho 
znalostí a v domostí. S tím souvisí i celková 
komunikace. Pr vodce musí být komunika-
tivní, protože eší spoustu problém . Nejenže 
odpovídá za itinerá , ale dochází k celé ad  

tomu jste na Vysoké škole obchodní 
spoluzakládala katedru pr vodcovství. 
Jak úrove  eských pr vodc  
hodnotíte te ?
U nás byl v devadesátých letech velký 
problém, že pr vodcem po dob , kdy to 
bylo obtížné, mohl být v podstat  kdokoliv. 
Dlouho jsme se spole n  s Asociací pr -
vodc  R a jejím p edsedou Stanislavem 
Volemanem snažili, aby se tento stav zm nil, 
aby se pr vodcem mohl stát pouze ten, kdo 
je kvali  kovaný, vzd laný, kdo reprezentuje 
svoji zemi na základ  vázané živnosti, nikoliv 
volné. Od b ezna 2021 kone n  platí, že pr -
vodcem m že být pouze kvali  kovaná osoba 
a obdrží k této innosti pr kaz. Tuto zm nu 
rozhodn  vítáme a pevn  v íme, že kvalita 
pr vodc  se díky t mto novým podmínkám 
bude jen zlepšovat a noví zájemci se budou 
kvalitn  vzd lávat.

  Co je podle vás nejv tšími slabinami, 
eských pr vodc  a v bec pracovník  

v cestovním ruchu?
D íve se hodn  íkalo, že eským pr vodc m chy-
bí jazykové znalosti, ale to už dnes není pravda. 
Na druhou stranu každý se dnes zam uje jen 
na angli tinu, zatímco znalost jiných cizích jazyk  

Mexiko, Acapulco.
Tichý oceán, 
kdysi tu rostly rákosy.

Rhodos, p ístav. 
I bez Kolosu stojí za vid ní.

ína, Peking. 
Nám stí Nebeského klidu
nebylo vždy klidné jako 
v olympijském roce 2008.

Indie, Agra. 
Tádž Mahal – vid t alespo  
jednou v život .
Nejkrásn jší náhrobek na sv t .
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náhodných, nevyzpytatelných situací. A  
jsou to krádeže dokument , zran ní, nemo-
ci… A pr vodce to samoz ejm  musí um t 
rychle a spolehliv  vy ešit – být v kontaktu 
se zastupitelstvími, ambasádami. Problémy 
vznikají i mezi lidmi – ú astníky, protože p i 
organizovaných zájezdech se schází r zní 
lidé a ob as dochází mezi nimi ke kon  ikt m. 
Existuje mnoho r zných typ  lidí, a proto 
je pro pr vodce d ležitá i psychologie, aby 
v d l, jak s nimi jednat. Do vybavení pat í 
i základy spole enského a diplomatického 
protokolu. Pr vodce by m l být usm vavý, 
protože ten, kdo se neusmívá a je negativn  
i pesimisticky nalad n, do služeb nepat í. 

  To vše si student osvojí, když 
se rozhodne studovat cestovní ruch 
na VŠO…
Samoz ejm  ano. Snažíme se student m 
také p edávat své zkušenosti. Ale nejen to. 
I do pr vodcovské innosti ím dál více vstu-
puje technika a digitalizace. T eba te  v dob  
pandemie se hodn  rozší ily virtuální cesty. 
Takže tu máme i technické p edm ty. A co je 
hodn  d ležité, sou ástí výuky jsou praktické 
vycházky a praktické ukázky samotné pr -
vodcovské innosti. Takže se studenty chodí-
me nap íklad po historické Praze. Novinkou 
na VŠO je, že po absolvování pr vodcovství 
studenti dostanou titul MBA, takže získané 

obchodní a marketingové v domosti se jim 
v praktickém život  budou velmi hodit.

  Málokterou oblast ekonomiky 
postihla pandemie tak siln  jako 
cestovní ruch. Není riskantní tento obor 
studovat a profesn  se na n j zam it? 
Nad takovýmito dotazy se usmívám. Cesto-
vání vždy bylo, je a bude. Lidé, hlavn  mladí, 
ale i senio i, po n m dychtí, cht jí cestovat, 
cítí, že se tím obohacují. A za další – vždy  
v historii r zných pandemií bylo! A vždy se 
z toho spole nost dostala. Já jsem rozená 
optimist ka, takže v ím, že toto nesmírn  
smutné období i díky vakcinaci skon í a život 
se vrátí do normálních kolejí. Samoz ejm  
to nebude hned, návrat bude nerovnom r-
ný – v zemích s vysp lou tržní ekonomikou 
a cestovním ruchem se domnívám tak do p l, 
jednoho roku. Naopak v chudých rozvojových 
zemích to bude delší doba, ekn me dva až t i 
roky. Koneckonc  investo i te  skupují kra-
chující cestovní kancelá e, hotely… Využívají 
tu dobu, která te  je, levn  kupují a po ítají 
s budoucím rozkv tem. Mnoho zemí a m st se 
chystá na cestovní ruch po covidu. Využívají 
nové trendy, které covidová pandemie urych-
lila. Vedle digitalizace je to i udržitelnost ces-
tovního ruchu. Pandemie zasadila mnohým 
destinacím t žkou ránu, ale umožnila i d íve 
extrémn  vytíženým destinacím, nap íklad 

italským Benátkám, Barcelon , Amsterdamu, 
nejvíce postiženým masovým turismem, tzv. 
„overtourismem“, podniknout kroky k nápra-
v  a podpo e udržitelného cestovního ruchu. 
Nap íklad v Benátkách zakázali ob ím vý-
letním cruis m proplouvat centrem. Zm ny 
v cestovním ruchu ur it  n jaké budou, ale to 
neznamená, že to bude jeho konec. Cestovní 
ruch se bude rozvíjet dál. 

  Co na vaše absolventy eká 
po skon ení studia?
V dnešní dob  už není d ležité, co studujete, 
protože pracovní trh je velice promícha-
ný. Takže není striktn  dané, že z našich 
absolvent  nutn  musí být pr vodci. N kdo 
to má t eba jako druhou profesi, jako hobby. 
Na druhou stranu se o ekává, že pr vod-
covská innost jako taková bude pat it mezi 
nadstandardní služby. To znamená, že nebu-
de sou ástí b žného turistického balí ku, ale 
bude nutné si je objednat navíc. Pr vodcov-
ství bude vysoce profesionální, kvali  kovaná, 
elitní služba a zaplatí si ji jen ten, kdo o ni 
skute n  bude mít zájem. Nebude to tedy už 
jako dnes, kdy výklad zajímá pouze n koho 
a ostatní vyrušují. Myslím, že to také povede 
ke zkvalit ování pr vodcovských služeb a za-
m ení se na vybranou klientelu. A i proto 
budou mít naši absolventi kvalitní a všestran-
né vzd lávání v rámci MBA.      
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Oblíbené ob í výletní lod  – 
tentokrát cruise po zemích 
Jižní a St ední Ameriky.

Všichni jsou už v Mexiku, 
i papež.

Francie, Pa íž – jedna 
ze srdcových destinací,
která m  nikdy nezklame.
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STUDUJ NA VŠO

P ihlášku ke studiu na VŠO 
pro akademický rok 2022/2023 
lze podávat od 1. 12. 2021 do 30. 9. 2022. 

(za átek studia zá í 2022 – od zimního semestru)

STUDUJ OD ÚNORA
P ihlášku ke studiu na VŠO
pro akademický rok 2021/2022
lze podávat od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
(za átek studia únor 2022 – od letního semestru)

  P i denní form  studia školu navšt vujete 
pravideln  3 pracovní dny v týdnu. 

  P i výb ru kombinované formy studia ve škole 
strávíte celkem 6 pátk  (od 16:45 do 20:00) 
a 6 sobot (od 8:30 do 19:00). Výuka probíhá 
jednou za 14 dní.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
12. 1. 2022, 26. 1. 2022, 9. 2. 2022, 23. 2. 2022,
9. 3. 2022, 23. 3. 2022, 13. 4. 2022, 11. 5. 2022,
1. 6. 2022, 15. 6. 2022, 31. 8. 2022, 14. 9. 2022

  Startujeme vždy v 16:00 na adrese Spálená 76, 
110 00 Praha 1

BENEFITY |  CENTRUM KARIÉRY A ROZVOJE VŠO |  
KLUB ABSOLVENT  |  PROGRAM ERASMUS+

https://www.vso.cz/
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ANKETNÍ OTÁZKY:
1. Jak vnímáte a hodnotíte 
 studium na VŠO? 
2. P ekvapilo vás n co b hem studia? 
3. Návrhy na zlepšení?
4. Volná disciplína – vzkaz ostatním
 student m, uchaze m o studium, 
 budoucím generacím. 

DANIEL ŠAFRÁNEK
Cestovní ruch
od zá í 2021 3. ro ník
 1  Studium na vysoké škole je další životní 
kapitola, od které každý student o ekává n co 
jiného. Má o ekávání byla napln na! Na VŠO 
jsem poznal nejen nové p átele, ale také 
odborníky z oblasti cestovního ruchu, kte í se 
tomuto oboru v nují adu let. Jako studenta 
mne vždy dokáže zaujmout pedagog, který 
žije svým oborem – a tací na VŠO jsou!
 2  Pozitivn  m  na VŠO p ekvapil p átelský 
p ístup pedagog , kte í se snaží nás studenty 
poznat, udržovat s námi kontakt a zajímat 
se o naši innost (a to i p es velký po et 
student ). P íjemným zpest ením studia 
byly vstupy host  z praxe do výuky, zejména 
v p edm tu Aktuální trendy v cestovním 
ruchu s paní prorektorkou Hamarneh. Hosté 
jako Ing. Lhotová, paní Drastichová ( edi-
telka Nada ního fondu eského rozhlasu 
a Sv tlušky) nebo editel Jiho eské centrály 
Ing.  Polášek nám poskytli další zajímavé 
informace „z první ruky“.
 3  Kus studia mám za sebou, ovšem v této 
zvláštní dob  bude nejv tším „zlepšením“ 
možnost osobní výuky a kontaktu s pedagogy 
tzv. face to face. S online výukou jsem osobn  
problém nem l, ale opravdu mi chybí as se 
spolužáky i s n kterými pedagogy, od kte-

rých bych si rád vyslechl jejich zkušenosti 
s cestováním do r zných zemí, t eba od paní 
docentky V ry Seifertové.

TEREZA HOFMANNOVÁ
Cestovní ruch
od zá í 2021 3. ro ník
 1  Studium hodnotím velmi kladn , veškerá 
o ekávání, která jsem m la, se splnila.
 2  B hem studia m  p ekvapil p ístup peda-
gog , ne ekala jsem, že budou, tak p átelští 
a lidští. Zažili jsme si netradi ní rok a my-
slím, že ho pedagogové skv le zvládli a my 
studenti jsme se rychle um li p eorientovat 
na online výuku.
 3  Když tak p emýšlím, tak bych za ty 2 roky 
studia na VŠO nic nem nila, opravdu jsem se 
vším spokojená.
 4  Studování na VŠO mi samoz ejm  zp í-
jem ují moji p átelé, které jsem našla díky 
seznamováku, který byl také skv lý!

Bc. MARKÉTA ŠAFRÁNKOVÁ
absolventka Služby letecké dopravy
od zá í 2021 
1. ro ník magisterského studia 
Management leteckých podnik
 1  Studium mé o ekávání dokonce p ed-
ilo. P edevším individuálním p ístupem 

u itel  k žák m. Na základ  mých zkušeností 
z jiných vysokých škol toto není standard. 
Pokaždé, když jsem pot ebovala cokoliv 

prokonzultovat, u itelé si našli as a s ni ím 
nebyl problém. A hlavn  žádná otázka nebyla 
špatná. 
 2  Velmi mile m  p ekvapila úrove  u itel . 
Nejen že vám p edávají pot ebné informace, 
ale dokonce s vámi sdílí své zkušenosti z obo-
ru a rádi si vyslechnou váš názor na danou 
problematiku. Myslím, že to není zase tak 
asté, a proto si toho velmi cením.

 3  B hem období pandemie covidu-19 bylo 
ob as náro né dohledat informace typu: zda 
se p jde do školy, nebo výuka bude distan ní, 
nebo jak to bude s testy na státnice apod. 
Chápu, že to škola nem la v tomto ohledu 
jednoduché, protože informace od státních 
institucí také nebyly asto jednozna né. Dou-
fejme, že už to nebude pot eba více ešit…
 4  Zde bych cht la pouze školu velmi po-
chválit. Už p ed studiem jsem se zajímala 
o letectví, ale VŠO ve mn  tento koní ek ješt  
více podpo ila. Studium doporu uji všem, 
koho baví perspektivní obory. VŠO vás zaru-
en  p ipraví na budoucnost.

DENISA BREYLOVÁ
Cestovní ruch
od zá í 2021 3. ro ník
 1  Školu jsem si vybrala díky širokému 
výb ru studijních program  zam ených 
na cestovní ruch. Studuji konkrétn  studijní 
program „Cestovní ruch a turismus“ a kon-
cept tohoto programu m  velmi baví. V tšina 
profesor  je na škole velmi milá a ochotná, 
takže s nimi mám dobré vztahy.
 2  Mile m  p ekvapilo, jak škola pružn  
a rychle zareagovala na vyvíjející se epi-
demiologickou situaci a zavedla distan ní 
výuku.
 3  Z mého pohledu nemohu škole nic zá-
sadního vytknout. Jak jsem už zmínila výše, 

VŠO? Jasná volba!
CHCETE NA VYSOKOU, ALE NEVÍTE, PRO JAKOU 
SE ROZHODNOUT? MY VÁM NABÍDNEME JEDNU 
MOŽNOST A ZÁROVEŇ PŘÍLEŽITOST. OSTATNĚ, 
PŘEČTĚTE SI AUTENTICKÉ ODPOVĚDI SAMOTNÝCH 
STUDENTŮ A UDĚLEJTE SI OBRÁZEK SAMI.
Foto: archiv respondent  a archiv VŠO
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studium na VŠO m  baví, a kdybych m la te  
volit vysokou školu znovu, tak nem ním. 
 4  Plusové body ode m  škola dostala také 
za univerzitní mikiny, které má v modré bar-
v  s logem školy. P ijde mi to jako skv lý ná-
pad a vždy si d lám srandu, že jsem na školu 
šla hlavn  kv li t mto mikinám, což myslím 
samoz ejm  v nadsázce.

JAN BUCIFAL
Cestovní ruch
od zá í 2021 3. ro ník
 1  Vysokou školu obchodní jsem m l vy-
sn nou už od prvního ro níku na st ední 
škole. A to díky svým spolužák m, a hlavn  
oborovým kantor m, kte í zde už studovali. 
Práv  díky nim jsem mohl poznat další, kte í 
VŠO už navšt vovali a mé p esv d ení vybrat 
si práv  tuto školu ješt  více utvrdili. Vzhle-
dem k tomu, že jsem o škole získal mnoho 
informací už p ed nástupem, tak jsem v d l, 
do eho jdu. Má o ekávání a st edoškolské 
p edstavy byly rozhodn  napln ny. Cestovní 

ruch jsem studoval i na st ední škole a práv  
díky tomu pro m  studium na VŠO není nijak 
složité a jen prohlubuje a rozši uje mé zna-
losti. Nastupuji do t etího ro níku a už te  
mohu s pot šením sd lit, že studium na VŠO 
mi dalo mnoho a samoz ejm  nesmím zapo-
menout na spoustu skv lých lidí, které jsem 
mohl díky studiu na VŠO poznat. 
 2  Na VŠO jsem byl mile p ekvapen hned 
n kolika vyu ovanými p edm ty a i kantory 
t chto p edm t . Rozhodn  jsem ne ekal, že 
hned v prvním ro níku bude p edm t Zásady 
obchodního jednání a etikety tak moc zají-
mavý. Mohl bych dále zmínit i p edm ty jako 
Ekonomika cestovního ruchu nebo zcela nový 
p edm t Aktuální trendy v cestovním ruchu, 
který jsem si velmi oblíbil a jeho vyu ující, 
paní prorektorka Hamarneh, je opravdovou 
osobností ve své oboru. 
 3  Na VŠO bych ur it  zlepšil výb r volitel-
ných cizích jazyk . Sám bych si rád zvolil 
ínštinu nebo arabštinu, které už n jakou 

dobu nebylo možné otev ít. V ím, že spous-
ta dalších student  by to také velmi ocenila. 
Další, za m  zásadní v cí, je asová dotace 
n kterých vyu ovaných hodin. Je veliká 
škoda, že nap íklad na p edm t Geogra  e 
cestovního ruchu byla vymezena jen jedna 
hodina týdn  a naopak, že na jiné p edm ty, 
které tak p ímo nesouvisí práv  s cestovním 
ruchem, je asu více. 

Bc. VERONIKA HABEŠOVÁ 
absolventka Služby letecké dopravy
od zá í 2021 
1. ro ník magisterského studia 
Management leteckých podnik
 1  Studium na VŠO v oboru letectví vnímám 
jako jedno z nejlepších rozhodnutí svého živo-
ta. Celé t i roky, které mám za sebou, mi byly 
velkým p ínosem, a proto jsem se rozhodla 
ve studiu pokra ovat v navazujícím magister-
ském oboru. Na škole je mnoho vyu ujících 
z praxe, kte í tak teoretickou stránku výuky 
umí obohatit o zajímavé poznatky a zkušenos-
ti, což vnímám jako nejv tší p ínos. 
 2  Asi nejvíce m  na škole p ekvapil velký 
a skv lý kolektiv. Nejenom na škole, ale 
i na mimoškolních akcích, kterých je hned 
n kolik b hem celého roku a po ádá je 
organizace PartyStudent. Když jsem poprvé 
p ijela na tradi ní seznamovací kurz pro pr-
váky, m la jsem obavy, asi jako každý, kdo jde 
do n eho úpln  nového a neznámého. Našla 
jsem ale spoustu nových p átel nap í  obory 
i ro níky a nyní i já každým rokem jezdím 
jako instruktorka pomáhat novým prvák m 
a p edávat jim své zkušenosti a rady.
 3  Osobn  bych moc ráda uvítala, kdyby ško-
la mohla zajistit hlubší spolupráci nap íklad 
s p edními eskými leteckými spole nost-
mi nebo organizací CzechTourism. B hem 
studia (bakalá ského i magisterského) máme 
povinné praxe v oboru, ale asto je obtížné je 
sehnat nebo nejsou tolik efektivní. Myslím, 
že kdyby škola dokázala zajistit n jaké pozi-
ce, mohly by tyto praxe být velice p ínosné 
pro studenty.     
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ANKETA   

VELMI MILE MĚ PŘEKVAPILA ÚROVEŇ 
UČITELŮ. NEJEN ŽE VÁM PŘEDÁVAJÍ 
POTŘEBNÉ INFORMACE, ALE DOKONCE 
S VÁMI SDÍLÍ SVÉ ZKUŠENOSTI Z OBORU 
A RÁDI SI VYSLECHNOU VÁŠ NÁZOR 
NA DANOU PROBLEMATIKU.
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Díky škole propojuji
svoji vášeň, vzdělání 
i práci

Text: Renata Ku erová  |  Foto: Erik Koritko
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TENKRÁT V ECKU

Asi není p ekvapením, že tématem mojí 
bakalá ské práce je „ ecko jako celoro ní 
destinace cestovního ruchu“. Do této 
zem  jsem se zamilovala už v 16 letech, 
kdy jsme tam jezdili s rodi i na dovolenou. 
Dnes už pro m  léto bez ecka není léto. 
Vysnila jsem si, že tam jednou budu žít. 
Hned po maturit  jsem zamí ila na Krétu 
do hotelu, kam jsme s našimi jezdívali, 
ovšem tentokrát jako Guest Relations 
Agent. Starala jsem se o hosty, pomáhala 
na recepci a spolupracovala s manage-
mentem na hodnocení ubytování na ces-
tovatelských serverech. Musím p iznat, 
že Kréta dovolenková se podstatn  lišila 
od Kréty pracovní. Roz arování p išlo 
velice záhy. Našt stí jsem se ale dokázala 
obrnit a zvládnout nástrahy v podob  ne-
fungujících ú ad , p íšerného ubytování 
a ob as protivných host . Nakonec to 
byla obrovská škola a po dvou m sících 
tvrdé d iny p išla odm na v podob  t í-
týdenního odpo inku. V neposlední ad  
m  obohatil vztah s ekem.  Objevila jsem 
nádherná „neturistická“ místa a skv le 
se nau ila ecky.

V dob  našeho rozhovoru se t šila na další 
ze svých cest k eckým ostrov m, tentokrát 
na oblíbenou Krétu, kde už zažila nejedno 
dobrodružství... Ale o tom až pozd ji. Kdo 
Petru dob e zná, nazval by ji možná worko-
holi kou. Je pravda, že když se jí zeptáte, kde 
(krom  milovaného ecka) nejrad ji tráví 
as, odpov  zní: v práci. Našla se v marke-

tingové sfé e, v propagaci školy a aktivitách 
s ní spojených. Nejspíš si ji také vybavíte jako 
tvá  studijního programu Letectví. Usmívá 
se z vizuál , které se nacházejí v m stské 
hromadné doprav , na letá cích, webu 
i sociálních sítích školy. Její váše  pro tento 
obor vzplála už v d tství. Jako malá se cht la 
stát letuškou a na letišti také pracovala. 
Postupn  své dovednosti rozši ovala a nyní 
zajiš uje nábor koleg  do svých tým , vedení 
Klientského centra, organizaci d ležitých 
event  školy, ale i natá ení a st ih videí, 
která jsou k vid ní na webu VŠO, nebo tvo í 
stories na Instagramu a Facebooku. Spolu 
s kolegyní Evou El Bourkhissi je administ-
rátorkou  LinkedIn Vysoké školy obchodní 
Praha a stará se o Klub absolvent . Krizový 
management jí také není cizí. Když se objeví 
problém, neváhá se pustit do práce a vy ešit, 
co je t eba. Seznamte se s Petrou blíže.  

  Prozra te, jak se dá skloubit studium 
s takovou dávkou pracovního nasazení?

Nebudu lhát, je to velmi náro né. Ale já si to 
užívám, opravdu m  to baví. Jsem strašn  
ak ní a neumím moc odpo ívat. Zvládat pre-
zen ní studium a práci býval n kdy celkem 
o íšek. Na druhou stranu mi doba pandemie 
umožnila sledovat p ednášky online a záro-
ve  fungovat v kancelá i Klientského centra. 
V zimním semestru p echázím na kombi-
nované studium, takže se budu p es týden 
v novat student m a uchaze m a o víkendu 
dálkové výuce. 

  Hodí se vám získané pracovní zkuše-
nosti p i studiu?
Ur it . Hlavn  díky neustálému kontaktu 
s lidmi. Každý den poznávám n co nového. 
Obzvláš  vd ná jsem za to, že m  práce 
nau ila prezentovat p ed v tším publikem. 
P estala jsem být nervózní a máloco m  
p ekvapí. Jsem zvyklá ešit i nestandardní 
situace a jednat spontánn . To se mi obzvláš  
hodí p i prezentacích na výuce.

  Jako manažerka zast ešujete celé 
Klientské centrum VŠO. Co všechno 
na denní bázi ešíte?
Cokoli, co je nápomocné student m a ucha-
ze m. Seznamujeme uchaze e se školou, 
pomáháme s výb rem studijního programu, 
s p ijímacím ízením, odpovídáme na dota-
zy… Nejrušn jšími m síci jsou srpen a zá í. 

PETRA SÝKOROVÁ, MANAŽERKA KLIENTSKÉHO 
CENTRA VŠO, JE ZODPOVĚDNÁ ZA TO, ABY SE KAŽDÝ 
Z ŘAD STUDENTŮ I UCHAZEČŮ DOZVĚDĚL O ŠKOLE 
A STUDIU, CO PRÁVĚ POTŘEBUJE. STUDENTKA 
OBORU CESTOVNÍ RUCH KROMĚ TOHO VEDE PR 
TÝM ŠKOLY A PODPORUJE UNIVERZITNÍ AKTIVITY 
PROSTŘEDNICTVÍM STORIES NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH. 
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S koncem p ijímacího ízení je spojené velké 
množství práce, p edevším administrativní. 
N komu chybí náležitosti v e-p ihlášce, n -
kdo je v zahrani í a eší, jak se p esto zapsat. 
Ozývají se nám noví i zahrani ní uchaze i 
s individuálními požadavky. 

  Takže telefon nesundáte z ucha?
P esn , je to o neustálé komunikaci. Spo-
lupracuji se studijním odd lením, s panem 
obchodním editelem Dragonem, paní pro-
rektorkou Hamarneh, a nešlo by to ani bez 
mých skv lých kolegy , se kterými sdílím 
kancelá  Klientského centra.

  Jaké jsou nej ast jší dotazy uchaze ?
Jak založit p ihlášku, jaká je náro nost výuky 
cizích jazyk , jaké jsou podmínky programu 
Erasmus, hodn  oblíbeným tématem jsou 
formy studia. Naše škola je známá tím, že 
garantuje výuku t i dny v týdnu v rámci 
prezen ního studia, takže m žete využívat 
studentských výhod a zárove  v novat dosta-
tek asu práci. 

  Zažíváte v Klientském centru i vtipné 
momenty?
T ch je! Nejv tší perli ky se objevují na chatu 
webu školy. N kte í lidé si myslí, že jim odpo-
vídá automat, tak r zn  vtipkují. Nebo píšou 
ti, kte í v í, že víme naprosto všechno a dáme 
jim odpov  i na otázku „M že se za m  škola 
p imluvit, když chci pracovat na letišti?“ 
S vtipnými dotazy se setkávám i osobn . Asi 
kv li umíst ní vedle r zných wellness center 
se nejednou stalo, že k nám p išel lov k 
a ptal se, kam m že na tu masáž, kterou má 
objednanou.

  Hlavním eventem školy je Den otev e-
ných dve í. Pro  byste práv  tento den 
uchaze m doporu ila k návšt v ?
Mají jedine nou p íležitost prohlédnout si 
školu a zjistit, jak to tady funguje. Popovídáme 
si o studijních programech, organizaci studia 
a p ipravovaných školních akcích, zodpovíme 
otázky. Navšt vují nás skupinky student , ale 
rádi zorganizujeme i individuální prohlídky. 
Aktuální termíny jsou vždy na stránkách školy.

  Jak probíhají takzvané Roadshow, 
kterým se také v nujete?
Komunikujeme se zástupci st edních a vyš-
ších odborných škol se zam ením podob-
ným naší škole, nebo jejichž studenti projevili 
o VŠO zájem. Náš PR tým zorganizuje pre-
zentaci na jejich škole, zárove  s pozvánkou 
na naši akci Na den vysokoškolákem. B hem 
ní ukážeme student m školu s možností 
p ímo se zú astnit n které z p ednášek.

  Další velkou událostí je ú ast VŠO 
na evropském veletrhu Gaudeamus, 
plánovaném v listopadu v Brn  a v lednu 
v Praze. Co vás tam eká?
Uchaze i budou mít možnost zeptat se na co-
koli p ímo student  a zam stnanc  školy. 
Myslím, že všem už chybí osobní kontakt, 
a pevn  v ím, že se letos veletrhy uskute ní 
v o   ine podob .

  Poj me ješt  vzpomenout na online. 
Které zp soby online výuky pomáhaly 
a budou se používat i nadále?

CESTOVÁNÍ & KARIÉRA

Miluju ten pocit svobody, když se letadlo odle-
pí od zem . Baví m  atmosféra nové destina-
ce, v n  mo e, chut  st edomo ské kuchyn , 
odlišná mentalita, jiný jazyk… To všechno jsou 
pro m  zážitky plné št stí a radosti. Díky mé 
pozici na VŠO jsem svoji váše  mohla spojit se 
vzd láváním i prací. A taky jsem si uv domila, 
že práce m že být zábavou. Budování kariéry 
je pro m  d ležité proto, že nikdo mi nikdy 
nevezme zkušenosti a poznatky, které v práci 
nasbírám. Jaký je m j sen? Stát se tlumo nicí 
e tiny. Láká m  t eba i marketing v letectví 

nebo v televizi – v t chto sm rech bych se dál 
ráda ubírala a vzd lávala. T eba se to jednoho 
dne splní.
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Dob e jsme fungovali na MS Teams, což 
za m  byla jednozna n  skv lá volba. Spo-
lužáci i kolegové si na tento nástroj rychle 
zvykli a výuka probíhala, jak nejkvalitn ji 
jen mohla. Troufám si íct, že díky n kte-
rým Teams funkcím budou online zp so-
bem dál probíhat nap íklad individuální 
konzultace.

  Jaké zm ny jste v rámci VŠO zazna-
menala v souvislosti s cestovním ruchem, 
studiem v zahrani í a pandemií? 
Je to p ekvapující, ale i p es nep íznivou 
situaci s komplikovaným cestováním v zim-
ních m sících se našlo dost student , kte í 
s programem ERASMUS+ vyrazili za  studiem 
do zahrani í. Na obory Cestovní ruch a tu-
rismus a Provoz a ízení letecké dopravy se 
stále hlásí nejvíce uchaze . Jsem ráda, že 
si studenti uv domují, že situace v tomto 
odv tví po dokon ení studia bude odlišná 
a cestovní ruch a letectví budou pot ebovat 
nové posily a odborníky, jimiž jsou práv  
naši studenti. 

  S jakými pozitivními ohlasy na VŠO jste 
se setkala?
Když jsem pracovala na Letišti Václava Havla, 
mile m  p ekvapilo, že snad každý druhý kole-
ga byl absolventem naší školy. Nesetkala jsem 
se s žádnou negativní zkušeností. Spokojenost 
vnímám i z pohledu student . Pro m  osobn  
je VŠO srdcová záležitost, a to natolik, že bych 
s ní ráda spolupracovala i po dokon ení studia. 
Škola mi toho spoustu dává, a hlavn  ve mn  
probudila nadšení a zájem o další vzd lávání.

  Jaké jste m la od studia o ekávání 
a jak se zatím napl ují?
Pamatuji si m j první den ve škole. V bec 
jsem nev d la, co ekat. Nikoho jsem neznala 
a vysokoškolské prost edí ve mn  vyvolávalo 
pocit neznáma. První hodinu m  ekal p edm t 
„Zásady obchodního jednání a etikety“ s paní 
doktorkou Gullovou. Dokázala m  od první mi-
nuty výkladu naprosto oslnit a já hltala každé 
její slovo. Mluvila o odlišné mentalit  Izraelc , 
Ameri an , Ital … O jejích zážitcích ze zahrani-
í a z velvyslanectví. Od první chvíle jsem v d -

la, že je to pro m  to pravé. íkala jsem si: tady 
jsi správn , sem pat íš. Studium cestovního ru-
chu na VŠO mi dává nejen teoretické poznatky, 
ale také zajímavé zkušenosti pedagog  z praxe. 
Vzpomínám na úžasné vypráv ní o Jordánsku 
paní doktorky Hamarneh nebo neuv itelné 
p íb hy z cest paní docentky Seifertové. 

  S tím souvisí osobní medailonky peda-
gog , na kterých pracujete…
Ano, tvorba medailonk  m  nesmírn  oboha-
cuje. Vid t, co všechno pedagogové zažili, než 
se dostali tam, kde te  jsou, je pro m  velkou 
inspirací a motivací. Z t chto d vod  jsem 
projekt vlastn  zapo ala – abych podpo ila 
studenty. Obzvláš  m  zaujal p íb h paní do-
centky Seifertové, která procestovala kus sv -
ta a má za sebou velice úsp šnou kariéru v ob-
lasti cestovního ruchu. Sou ástí medailonk  
jsou rady pro studenty, které mi dote  utkv ly 
v pam ti. T eba jak pan rektor íká: „Neupí-
nejte se k takzvané titulománii, ale ke vzd lání 
jako k hodnot .“ Nebo m  zaujal náhled pana 
doktora Zýky: „U itel vám otevírá dve e, ale 
vstoupit do nich musíte sami.“     

ROZHOVOR   
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Zářící hvězda digitálního 
marketingu
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Text: Sabina Ba inová  |  Foto: archiv Dentsu

  V Dentsu pracujete na pozici Digital 
Investment Director. Co to obnáší?
To je dobrá otázka! Je to pozice, která exis-
tuje v globálním Dentsu a my jsme ji v esku 
p ejali. Mediální agentura samoz ejm  
neinvestuje, operuje s budgety klient . Moje 
práce je veškeré digitální budgety zast ešit. 
Rozhoduji tak, kam poputují peníze vyhraze-
né na digitální marketing, které projdou naší 
 rmou, a co se s nimi stane.

  To zní jako velká zodpov dnost. 
Kolik klient  máte v pé i?
Naše agentura má v portfoliu více než 
100 klient  a ti se v tšinou prolínají r znými 
odd leními. Já zast ešuji výhradn  online 
marketingové aktivity – takzvané digitální 
investice.

  Jak jste se v bec k práci v Dentsu 
dostala?
Ve  rm  jsem za ínala ješt  p i studiu, v po-
sledním ro níku vysoké školy. Moje sestra m  
tam tenkrát doporu ila na brigádu na místo 
recep ní. Dentsu tehdy ješt  sídlilo v Celetné 
ulici, byl to jen malý o   ce asi o 35 lidech. 
Dlouho jsem se ale na recepci neoh ála – vy-
hlédl si m  tehdejší šéf digitálního odd lení 
a ud lal ze m  junior plannera internetové 
reklamy.

  Co jste m la na starosti?
Za átky byly pom rn  t žké. Nikdo mi nic 
moc ne ekl. Abych se n co nau ila, musela 
jsem si o to íkat. Rychle mi došlo, že pokud 
to chci n kam dotáhnout, musím pro to 
n co ud lat. Aby lov k mohl být tenkrát 
povýšen, musel si ve  rm  odsed t pár let 

a k tomu se muselo uvolnit místo. asto 
jsem p emýšlela o tom, jak nespravedlivý 
systém to je. Co zvládnu nebo nezvládnu, 
p ece v bec není o tom, jak dlouho sedím 
v kancelá i, ale o tom, jak moc jsem ochotná 
na sob  pracovat! Proto jsem chodila k šéfovi 
a nep estávala jsem se dožadovat vlastních 
klient . Za n jakou dobu odcházely hned dv  
kolegyn  na mate skou, a tak jsem kone n  
dostala, co jsem cht la.

  Jak to s vaší kariérou šlo dál?
Když jsem byla ve  rm  asi dva roky, Dentsu 
koupilo silného hrá e na eském trhu – 
digitální agenturu Adexpres. Když se naše 
odd lení slou ila, bylo vid t, jak na sebe na-
razily dva sv ty – trošku zkostnat lý korporát 
s celosv tovým dosahem, kde lidé pracovali 
20 let a m li pohodu, a parta mladých lidí s ne-
skute ným drivem, kte í si své místo ve sv t  
digitálního marketingu museli „urvat“. Prav-
dou je, že spousta mých p vodních koleg  to 
vzdala, já jsem se ale kone n  dostala do  rmy, 
kde jsem celou dobu cht la pracovat. Tam už 
pak kariérní r st byl hodn  rychlý – zásadní 
totiž bylo, co lov k skute n  dokáže, protože 
vyr st mohou všichni. Vedení si dob e uv do-
movalo, že každý z nás má jiný potenciál.

  Odhalili tenkrát i váš potenciál?
Bývalá šéfová si všimla, že mám velký záp ah 
na byznys. Také mi ekla, že nebudu nikdy 
vést lidi, že m  to nebude uspokojovat. To 
byl pro m  jednozna ný signál, že to musím 
zkusit! Makala jsem, abych m la sv j tým, 
a to se také povedlo. Vedla jsem deset lidí 
a zodpovídala jsem za odbornou stránku 
jejich práce i za jejich rozvoj. A a koli to byla 

skv lá zkušenost, popravd  m  to š astnou 
vážn  neud lalo. Když je lov k manažer, musí 
nechat zá it ty pod sebou. Já ale ráda chodím 
za klienty, ráda se ú astním prezentací, ráda 
jsem za svou prací vid t. Tak jsem skon ila 
u obchodu.

  V takovém p ípad  jste totiž vy ta zá ící 
hv zda! Co vaše práce obnáší?
Živí m  obchod, což je hodn  o vztahu s lidmi, 
o kontaktu – ob dy, snídan , business. Když se 
ale ohlédnu zpátky za posledním rokem a p l, 
jakýkoli obchod se d lal dost t žce. 

  Jak jste zvládali covidová opat ení?
Málokterý obchodník online sv t ustál – 
práv  proto, že naše práce je založena 
na osobním kontaktu. Covid ale minulý rok 
p evrátil celý sv t naruby a všichni jsme se 
museli p eorientovat na práci p es internet. 
V tšina obchodník  úpln  zapomn la d lat 
svou práci, protože online se to p ece d lat 
nedá… Útlumové období bylo nakonec tak 
dlouhé, že jsme museli najít zp sob, jak ales-
po  trochu fungovat.

  Jakým zp sobem se opat ení 
projevila ve vašem oboru?
Minulý rok byl velmi speci  cký. Kv li tomu, 
že bylo všechno zav ené, dramaticky rostl 
e-commerce. Kdo prodával nebo za al pro-
dávat p es internet, velmi rychle stoupal. 
Ze situace t žili i n kte í „o   ine“ hrá i, 
nap íklad supermarkety – lidé totiž nemohli 
chodit do restaurací a museli si za ít víc va-
it doma. Klienti se museli p izp sobit úpln  

novému trendu a rychle se rozhodnout, 
jakým sm rem se cht jí vydat.

V MODERNÍCH KANCELÁŘÍCH MEDIÁLNÍ AGENTURY 
DENTSU V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH MĚ 
PŘIVÍTALA BLONDÝNKA S ŠIROKÝM ÚSMĚVEM – 
BARBORA POKORNÁ. POTÉ CO ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠILA 
INŽENÝRSKÉ STUDIUM CESTOVNÍHO RUCHU NA VŠO, 
SE NEOHROŽENĚ VRHLA DO DIVOKÝCH VOD ONLINE 
MARKETINGU. A DOPLAVALA DOST DALEKO.
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  Da í se vám v rámci práce uplat ovat 
kompetence získané p i studiu? 
Jakému oboru jste se na škole v novala?
Moje dobrá kamarádka se po maturit  roz-
hodla jít do Prahy na cestovní ruch. Nebyl to 
žádný m j sen, ale šla jsem s ní a za alo m  
to bavit. První t i roky jsem strávila na VOŠ 
a vyšla jsem jako diplomovaný specialista. 
Práv  VŠO nabízela možnost nástavbového 
roku k dokon ení bakalá ského titulu. Tak 
jsem do toho šla a z stala jsem i další dva 
roky na inženýra. Našla jsem se v tom. Jsem 
ale ráda, že aktuáln  v cestovním ruchu 
nepracuji.

  emu to p ipisujete?
Bavil m  p edevším správný pom r teorie 
a praktické výuky. eho jsem si moc vážila, 
byly praktické seminá e a úkoly. Vždy m  
bavilo psát, mluvit a prezentovat – a bylo 
celkem jedno o em. V tšinou jsme pracovali 
ve skupinkách a n jak p irozen  jsem to byla 
já, kdo rozdával a koordinoval úkoly. Když pak 

došlo na prezentaci, v tšina koleg  z toho 
byla nervózní – já jsem si ale vždycky íkala, 
že to musím brát jako trénink. Škola je k tomu 
naprosto ideální – lov k má p íležitost nau it 
se prezentovat a klidn  se u toho m že i ztrap-
nit, o nic nejde. Samoz ejm  že jsem také byla 
nervózní z toho, že si mám stoupnout p ed lidi 
a mluvit o n em, o em v podstat  nic nevím. 
Dneska je to pro m  o dost jednodušší, protože 
když už n co prezentuji, tak tomu zpravidla 
dob e rozumím. To mi dodává sebejistotu.

  Co vás p i studiu bavilo nejvíc?
Všechno. Za alo m  bavit se u it. Když jsme 
dostali zadání na n jaké projekty, m la jsem je 
hotové první m síc semestru. Krom  b žných 
seminárních prací jsme p ipravovali i celosemes-
trální projekt – m li jsme ve skupin  zpracovat 
marketingovou strategii pro zámek a h eb ín 
ve Slati anech. Proaktivn  jsem se p ihlásila 
do managementu a s dalšími dv ma kolegy jsem 
celý projekt koordinovala. Byli jsme se na míst  
podívat, mluvili jsme s kastelánem, absolvovali 

jsme n kolik sch zek. Výsledek naší práce 
jsme nakonec do Slati an i odevzdali a „klient“ 
m l možnost ji skute n  využít. To byla skv lá 
zkušenost – byl to první skute ný projekt, ne jen 
další práce do šuplíku. Nadchlo m , že škola n co 
takového umožnila a my jsme m li možnost 
vytvo it projekt, který m l reálný dopad.

  Co zp sobilo váš studijní entuziasmus?
Já jsem hodn  vztahový lov k, a tak je pro 
m  d ležité být s jinými lidmi na stejné vln  
– na VŠO byli skv lí pedagogové. Dost jsem se 
vid la v pr vodcovství. Když vyu ující cítila 
zájem, p j ila nám knížky, vytipovala n jaké 
oblasti a nechala nás se spolužáky provázet 
po Praze d chodce. Když lov k cht l, p íležitost 
se našla. V kombinaci s možností organizovat si 
as to pro m  bylo ideální.

  Co byste doporu ila mladým lidem, 
kte í studium na VŠO teprve zvažují?
Ur it  ano! VŠO nabízí tolik r zných p íležitostí, 
že by byla škoda je nevyužít!     

Ing. BARBORA POKORNÁ

Roda ka z Olomouce za ala svou studijní cestu na dvojjazy ném špan lském gymnáziu. Po 
maturit  ji osud zavál do Prahy, kde její kroky mimo jiné sm ovaly na VŠO. Ješt  p ed úsp šným 
ukon ením inženýrského studia v oboru cestovního ruchu p ijala místo recep ní v mediální agen-
tu e Dentsu, kde se postupn  vypracovala až na editelku digitálních investic. „Podstatné je nemít 
strach a ne ekat, že lov ku n co spadne do klína. Vím, že se to všude píše a asto se o tom mluví, 
ale jen málo lidí pro to skute n  n co d lá,“ prozradila Barbora tajemství svého úsp chu.
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Pokud nedosáhneme uhlíkové neutrality 
do roku 2050, neudržíme nár st globální 
teploty pod hranicí 1,5 °C. Takový je konsensus 
jak p edstavitel  ady vlád, tak nadnárodních 
spole ností a velkých  rem. 
V rámci spole enské odpov dnosti se k d le-
žitému závazku p ihlásilo i Letišt  Praha a už 
te  plní na výbornou plán, který si vyty ilo p i 
srovnání s referen ním rokem 2009. Celou adu 
úsp šných projekt  má za sebou, další na svou 

realizaci ješt  ekají. To všechno je výsledek 
toho, že Letišt  Praha chce dosáhnout uhlíkové 
neutrality snížením emisí oxidu uhli itého 
ze svého provozu na nulu už do roku 2030. 
V kv tnu se proto p ipojilo k iniciativ  Net Zero 
organizované mezinárodním sdružením letiš  
ACI, které zastupuje více než 200 letiš , jež se 
chystají dosáhnout isté uhlíkové neutrality.
Iniciativa Net Zero si stejn  jako ada dalších 
progresivních organizací klade za cíl dosažení 

isté uhlíkové neutrality nejpozd ji v roce 
2050 a spo ívá v tom, že zbývající emise CO2 
budou z atmosféry p ímo odstran ny novými 
technologiemi. 
Dosažení isté uhlíkové neutrality do roku 
2050 má v plánu celé letecké odv tví. Celo-
evropská iniciativa Destination 2050, která 
zašti uje letecké spole nosti, poskytovatele 
naviga ních služeb, jednotlivá letišt  i výrobce 
letadel, pak zase nasti uje konkrétní opat ení, 

Letiště Praha se zavázalo 
k uhlíkové neutralitě
NET-ZERO DO ROKU 2050. TAKOVÝ JE GLOBÁLNÍ 
ZÁVAZEK OHLEDNĚ UHLÍKOVÉ NEUTRALITY. LETIŠTĚ 
PRAHA MÁ AMBICE – IDEÁLNÍHO STAVU, KDY SE MU 
PODAŘÍ SNÍŽIT EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NA 
NULU, CHCE DOSÁHNOUT UŽ DO ROKU 2030.
Text: So a Hykyšová  |  Foto: Letišt  Praha, a. s.
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ZELENÁ 
ELEKTŘINA, 

OCHRANA 
BIODIVERZITY 

NEBO OMEZENÍ 
JEDNORÁZOVÝCH 

PLASTŮ. TO 
VŠECHNO JSOU 
TÉMATA, KTERÁ 

AKTUÁLNĚ PATŘÍ 
DO SEGMENTU 

LETOVÉHO PROVOZU.

která ke spln ní tohoto cíle povedou – od no-
vých technologií, úsporn jších motor , udr-
žitelných paliv, vodíkového nebo elektrického 
pohonu letadel p es úpravy v ízení letového 
provozu až po ekonomické nástroje. Zavá-
zala se dokonce k isté uhlíkové neutralit  
na všech letech v rámci Evropy a z Evropy 
do roku 2050.

O 41 000 TUN CO2 ROČNĚ MÉNĚ
Letišt  Praha postupuje aktivn  ve snižování 
emisí CO2 už p es deset let. Oproti roku 2009 
dokázalo v lo ském roce snížit emise CO2 
o 76 % a v p epo tu tak uspo ilo 41 tisíc tun CO2. 
„Letecké spole nosti vy azují starší letadla 
a nahrazují je novými stroji, mnohem ekolo-
gi t jšími a šetrn jšími k životnímu prost edí. 
Rovn ž Letišt  Praha po ítá v p ibližn  násle-
dujících deseti letech s realizací dlouhodobých 
rozvojových a udržitelných projekt , které 
zahrnují nap íklad rozší ení Terminálu 2. 
V rámci p ípravy rozvoje terminálových kapa-
cit probíhá velice úzká koordinace se Správou 
železnic ohledn  vlakového spojení na Letišt  
Václava Havla Praha, které rovn ž nabídne 
šetrn jší a zárove  pohodln jší zp sob do-
pravy na letišt ,“ vypo ítává n které z krok  
So a Hykyšová, editelka Ochrany životního 
prost edí na Letišti Praha.  
Emise CO2 snižuje Letišt  Praha už od roku 
2010, kdy se zapojilo do programu Airport 
Carbon Accreditation. V sou asné dob  je 
akreditováno ve 3. úrovni, která vyžaduje 
rovn ž zapojení partner  letišt  do snižování 
emisí. Navíc jsou emise každoro n  ov ovány 
nezávislým ov ovatelem a certi  kovány. 
„Od roku 2010 se poda ilo snižovat emise 
v pr m ru o 3–5 tisíc tun CO2 ro n  realizací 
úsporných projekt , jako jsou vým ny osv t-
lení za úsporné LED, útlumový no ní provoz 
vzduchotechnických jednotek a osv tlení 
v terminálech, vým na absorp ních chla-
dicích jednotek, kotl  a ho ák , demontáž 
travelátor , rekonstrukce st ešních pláš , 
využití odpadního tepla na istírn  odpad-
ních vod nebo vybavení voz  GPS,“ p ipo-
míná So a Hykyšová, editelka Ochrany 
životního prost edí. 
A tím se zdaleka nekon í.
Mezi nejbližší projekty pat í další postupné 
vým ny osv tlení, rekonstrukce st ešních 
pláš , vým ny kotl  a rozvoj elektromobili-
ty jak ve ve ejné, tak i v neve ejné zón  pro 
pohon letištní techniky, v plánu je rovn ž 
využívání fotovoltaiky aktuáln  nap íklad 
na Terminálu 3.

Letišt  Praha pak nez stává pozadu ani ve sle-
dování alternativních leteckých paliv. V mi-
nulosti realizovalo letišt  rovn ž workshopy 
k problematice uhlíkové stopy pro okolní obce 
a m stské ásti a chystá se v t chto aktivitách 
pokra ovat.
Dalším významným rozvojovým projektem 
Letišt  Praha je projekt vzletové a p istávací 
paralelní dráhy. Díky její výstavb  a otev ení 
uzav e letišt  stávající vedlejší dráhu, která 
hlukem z provozu ovliv uje desítky tisíc lidí 
z Prahy a Kladenska. Zárove  dojde k uzav e-
ní provozu v noci. Po zprovozn ní paralelní 
dráhy se sníží po et obyvatel v ochranném 
hlukovém pásmu o celých 50 procent. Díky 
dráze dojde k zefektivn ní provozu letadel 
a asu, který letadla stráví ve vzduchu nebo 
p ípravou na vzlet.
A i když se mluví o net-zero, není pochopi-
teln  reálné dosáhnout isté nuly. Emise CO2, 
které nebude možné snížit, je pot eba novými 
technologiemi p ímo odstranit z atmosféry. 
V p ípad  uhlíkové neutrality bez p ídomku 
istá dojde k pokrytí t chto zbývajících emisí 

investicemi do tzv. o  set , tj. projekt , které 
emise ve stejném objemu uspo í. V tomto p í-
pad  bude Letišt  Praha preferovat projekty 
v rámci eské republiky.
Letišt  Praha však necílí pouze na uhlíkovou 
neutralitu, v rámci své strategie udržitelnosti 
Green PRG 2050 má stanoveny konkrétní 
cíle dokonce pro p t oblastí. Jde o sm ování 
k druhov  pestrému letišti, 0 % komunálního 
odpadu na skládkách do roku 2025, snižování 
hlukové zát že a uzav ení no ního provozu 
s paralelní dráhou až po spolupráci s partnery 
a zmi ovanou uhlíkovou neutralitu.
Zelená elekt ina, ochrana biodiverzity nebo 
omezení jednorázových plast . To všechno 
jsou témata, která aktuáln  pat í do segmentu 
letového provozu. Ne všechna jsou post ehnu-
telná, ale pak tu jsou prvky, kterých si cestující 
nejen všimnou, ale hlavn  je ocení. A to i bez 
znalosti problematiky uhlíkové neutrality.

NULOVÉ EMISE JAKO PLUS 
PRO CESTUJÍCÍ
V rámci p ipravovaných projekt  se totiž 
Letišt  Praha zam uje také na zajišt ní lepší 
plynulosti dopravy a snížení doby k hledání 
parkovacího místa. 
Jedním z významných projekt , který 
tomu napom že, je úprava stávající silni ní 
estakády. Práv  ta zajistí plynulejší odbavení 
p ijížd jících vozidel, jejich snazší orientaci 
a navigaci cestujících. Projekt je koordinován 

s plánovaným kolejovým napojením Letišt  
Praha a umožní takzvané zaokruhování želez-
ni ní trat  ze sm ru od Jene ku.
Dále tu máme rozši ování stávajících termi-
nálových kapacit. Zám rem je minimalizovat 
dopad stavby na životní prost edí, a to znovu 
využitím recyklovaných materiál , zadržová-
ním a využíváním deš ové vody. Dalším cílem 
je zajistit kvalitní vnit ní i vn jší prost edí pro 
uživatele, omezit využívání neobnovitelných 
p írodních zdroj  energie pro realizaci a pro-
voz budovy a z hlediska energetické koncepce 
budovu sm ovat k maximální energetické 
sob sta nosti. 

„B hem dalšího vývoje návrhu budovy bude-
me redukovat požadavky na spot eby energie, 
vody, materiál . Pokud možno generovat tyto 
zdroje lokáln , zárove  chceme využít t eba 
obnovitelnou solární energii, tepelná erpadla 
a jiné zdroje s minimálním dopadem na život-
ní prost edí,“ vysv tluje So a Hykyšová, jak 
i nová stavba pom že napl ovat „zelené“ vize 
Letišt  Praha.
Jednou z požadovaných možností, jak dosáh-
nout net-zero, je i zachycování CO2 z atmosfé-
ry p írodní nebo pr myslovou cestou. V p ípa-
d  té první se využívají rostliny, které vážou 
oxid uhli itý do svých list , kmen  i ko en . 
Pouze na tuto cestu však není možné z hledis-
ka velkých objem  emisí spoléhat. 
I tohle je p íležitost pro Letišt  Praha. To se 
pravideln  stará o více než t i tisíce stávajících 
strom  a ke  a cca 580 hektar  zelených trav-
natých ploch, druhov  je na nich zastoupeno 
42 druh  d evin. 
Od roku 2004 investovalo do enviromentálních 
projekt  týkajících se životního prost edí oko-
lí letišt  p es 380 milion  korun a v sou asné 
dob  p ipravuje Program Biodiverzita, který 
bude sm ovaný na rozvoj biodiverzity a za-
držování vody v okolí letišt  a bude ur en pro 
nejbližší okolní obce a m stské ásti. Jednou 
ze specialit je pak t eba biomonitoring pomocí 
v el a plodin. Mimochodem, med od letištních 
v el má vynikající kvalitu, už po sedmé v ad  
dokonce získal Zlatou medaili.     
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Na po átku bylo zadání vytvo it „n jaký leh í 
alkoholický nápoj“ se základem z vína dopl-
n ného p íchutí, která zaujme a na trhu není. 
Zní to jednoduše, ale cesta byla zdlouhavá. 
Nejprve jsme zkoušeli víno s lístky aje – 

erného, zeleného. Výsledek byl… neval-
ný… Up ímn  e eno, bylo to hrozné. Tak 
jsme zkoušeli dále bylinky, mátu a zase nic. 
Majitel vina ství Ing. Miroslav Kurka se tím 
ale necht l nechat ukolébat, doma neustále 
zkoušel a vymýšlel. Nakonec to vlastn  bylo 
docela jednoduché. Jsme p ece národ vina  
a piva , tak spojíme naše dv  vášn . Pro  
tedy nezkusit víno s chmelem?
První pokusy byly opravdu takové, že jsme 
smíchali víno s pivem, abychom m li p ed-
stavu, jestli jdeme správným sm rem. A pak 
už se to rozjelo. Za ala se ešit technologie, 
jak do vína dostat jen jemné tóny chmele 
a je menného sladu. Netradi ní, ale ne 
nemožné. Víno, které má 6 % alkoholu, pro-
chází speciálním p ístrojem, kde je za stu-
dena obohaceno práv  o chmel a slad. Podle 

toho, jak intenzivní chu  chmele požadujeme, 
tolikrát víno p ístrojem s chmelem projde.

íká se sto lidí sto chutí, proto bylo t eba 
ur it ten správný pom r, správnou chu , slad-
kost apod. Prost  vše dokonale sladit. Stále 
jsme chutnali, porovnávali. Nám výsledek 
chutnal, bude ale chutnat zákazník m? A tak 
za ala testovací fáze. P i jakékoli p íležitosti 
(degustace, otev ené sklepy, festivaly) jsme 
p ipravili pro návšt vníky r zné varianty, pak 
už jsme s nimi jen chutnali a hodnotili.

ZAMĚSTNANCI JAKO HERCI
Nápoj s dokonale vylad nou chutí jsme m li, 
ta jediná ale výrobek na trhu neprodá. Nápoj 
se musí krásn  zabalit. Máme velmi šikovného 
mladého gra  ka, který nám p ipravil n kolik 
variant etikety. Ve sm ru jsme m li jasno. 
Jde o lehký, hravý a živý nápoj, taková musí 
být i etiketa. Ale jakou barvu? Bílou, ernou, 
nebo ervenou? V tom nám op t pomohli naši 
zákazníci, kte í nám p i rozhodování p isp li 
svým názorem.  

Výrobek byl po t ech letech na sv t  a bylo 
t eba p ipravit marketingovou podporu, 
zalistovat u našich zákazník , zajistit pro-
mo ní akce, prost  vše, co k zavád ní nového 
výrobku pat í. P ipravili jsme spot – video, 
které p ímo Nachmelené vystihuje. A jelikož 
jsme si sami výrobek vymysleli a p ipravili, 
tak jsme ani video nemohli nechat na jiných. 
Jsme na n j velmi pyšní – sami jsme vymysle-
li, sami zrežírovali, sami vše p ipravili. 
Nejsladší t ešni kou na dortu je to, že 
ve spotu hrají naši zam stnanci a jejich 
rodinní p íslušníci. Toho si ceníme nejvíce. 
Je to pro nás taková p idaná hodnota toho, 
že si za naším výrobkem opravdu stojíme.
Dnes už víme, že jsme odvedli kus dobré prá-
ce. Po dvou letech jsme uvedli na trh další 
varianty Nachmeleného – Grepové, R žové 
a Extra Chmelené. 
I když je p ed námi ješt  dlouhá cesta, 
v íme, že máme výrobek, který stojí za naše 
úsilí a energii. V íme, že Nachmelené najde 
cestu i k vám.      

Nachmelené
Co? Kdy? Kde? Kdo? 
Jak? Proč?
NACHMELENÉ. PŘI TOMTO SLOVĚ SE NĚKOMU MOŽNÁ 
VYBAVÍ PŮLLITR PIVA S KRÁSNOU PĚNOU. ALE OMYL. 
NACHMELENÉ JE VÍNO S 6 % ALKOHOLU DOPLNĚNÉ 
O JEMNÉ TÓNY CHMELE A JEČMENNÉHO SLADU. VŠE 
JE PODTRŽENO JEMNÝM PERLENÍM. VÝSLEDKEM JE 
HRAVÉ A OSVĚŽUJÍCÍ LETNÍ PITÍ.
Text: Ester Antálková  |  Foto: archiv spole nosti VINIUM a.s.

VINAŘSTVÍ VINIUM 
JE STEJNĚ JAKO VŠO 

SOUČÁSTÍ SKUPINY 
PROSPERITY 

HOLDING, A.S. 
PARTNERY V RÁMCI 

SKUPINY SPOJUJÍ 
SPOLEČNÉ VIZE 

A NÁPADY.
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Na tyto otázky a nervozitu p ed zahájením 
nového školního roku lze odpov d t  ú ast í 
na t radi ní akci ur ené nov  nastupujícím 
student m Vysoké školy obchodní v Praze, 
kterou je Seznamovák prvák  VŠO. Tradi n  
ho po ádá Par tyStudent  za podpory VŠO. 
Jeho letos už 10. ro ník prob hne v termínu 
16.–19. zá í 2021 v Campu Borný na Máchov  
jeze e. Konat  se bude tedy op t  v p edst ihu 
o  ciálního za átku akademického roku. 
Co tedy m že ú astník prvního ro níku 

od Seznamováku o ekávat? B hem 4 dn  
v nejhez ím kempu na oblíbeném Máchov  
jeze e poznáš spoustu nových spolužák , 
ekají na tebe seznamovací hry, adrenalinové 

akt ivity, spor tovní turnaje, spousty p ekvape-
ní a nebudou chyb t  ani ve erní pár ty. Podle 
slov student  a ú astník  z minulých let  je 
práv  tato akce ten nejlepší star t  do studií 
a jeden z nejlepších zážitk , které na škole 
m žeš zažít . Sou asn  získáš informace 
a odpov di na své dotazy o studiu a život  

na škole p ímo z první ruky, protože je pro 
tebe p ipraven zkušený tým inst ruktor  slo-
žený ze student  i absolvent  VŠO, který tu 
pro tebe bude po celou dobu Seznamováku. 
Nebude chyb t  ani návšt va z ad pedagog  
a dalších osobnost í spojených s vysokoškol-
ským studiem.
Nejlepší zp sob, jak vykro it  do vysokoškol-
ského života s novými p áteli, je práv  tady. 
Neváhej a poje  s námi poznat  nové spolužá-
ky a bu  sou ást í #vsofamily.     

Seznamovák prváků VŠO
NE VŠECHNY ZAČÁTKY MUSEJÍ BÝT TĚŽKÉ. JAK ALE 
ELIMINOVAT TÍŽIVOU PŘEDSTAVU PRVNÍHO ŠKOLNÍHO 
DNE? NASTUPUJI DO NOVÉ ŠKOLY, NIKOHO NEZNÁM 
A NEVÍM, KAM MÁM JÍT. DOKÁŽU SI V NEZNÁMÉM 
KOLEKTIVU NAJÍT NOVÉ PŘÁTELE A KOLEGY, KTEŘÍ MI 
POMOHOU V DALŠÍ ŽIVOTNÍ ETAPĚ? JAK TO VŠECHNO 
ZVLÁDNU VE ZCELA NOVÉM PROSTŘEDÍ?

Text : Jirka Smetana  |  Foto: PARTYSTUDENT.CZ

PARTYSTUDENT.CZ   

http://www.partystudent.cz/
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