
Téma:  
Studium  
a práce v zahraničí
str. 4

Reportáž  
z festivalu Pohoda
str. 14

„Všude jsou lidé  
jako já nebo vy, rozdíl 
 je jen v kulturní  
a duchovní rovině.“
Anton Uhnák, zakladatel  
Korejské akademie při VŠO
Rozhovor na str. 6

PRŮVODCE ŽIVOTEM NA VŠO / ČTVRTLETNÍK / ZÁŘÍ 2016

„Na pohovor me pozvali
díky diplomce“

Jaroslava Kolářová, studentka  
Managementu a cestovního ruchu na VŠO

Rozhovor na str. 16

„Na pohovor mě pozvali
díky diplomce“

Jaroslava Kolářová, studentka  
Managementu a cestovního ruchu na VŠO

Rozhovor na str. 16



3GUIDEAMUS / ZÁŘÍ 2016

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nový školní rok bude ve znamení příležitosti a spoluprá-
ce. Studenti VŠO se letos nově mohou těšit zejména na 
praktické kurzy Korejské akademie. Pevně věřím, že nám 
partnerství, jež má akademie s jihokorejskou Sun Moon 
University, pomůže posílit mezinárodní vztahy a přinese 
řadu nových příležitostí. Jsem přesvědčen, že seminá-
ře KORAKu připraví naše studenty na náročnou práci  
v korejských firmách. Zároveň doufám, že následující rok 
inspiruje i další ke studiu v cizím jazyce a stážím v zahraničí. 
Tématu studium a práce za hranicemi se věnuje i zářijové vy-
dání časopisu Guideamus, kde najdete mimo jiné praktické 
tipy ohledně programu Erasmus+ a inspirativní rozhovory  
s našimi studenty a absolventy. O své zkušenosti se poděli-
la i vedoucí katedry jazyků Hana Romová. 
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Obsah

 2  Novinky a aktuality z VŠO

 3 Editorial, obsah

 4-5 Téma: Studium a práce v zahraničí

 6-7 Všude jsou lidé jako já nebo vy,  
  rozdíl je jen v kulturní  
  a duchovní rovině

 8-9 Hana Romová: O výjezdech na  
  Erasmus a jak se na ně dostat

 10-11   Užitečné informace

 12 Jarmila Tručková: Člověk musí žít  
  v prostředí, které mu nabízí výzvy

 13 Věda a výzkum

 14  Reportáž: Festival Pohoda 2016

 15  Kalendář akcí

 16-18  Jaroslava Kolářová: Na pohovor 
  mě pozvali díky diplomce

 19 Zajímavosti z oboru, zábava

Guideamus, časopis Vysoké školy obchodní v Praze
Periodicita: 4x ročně
Vydání: 3/2016 vychází 2. 9. 2016
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Redakce: AMI Communications, spol. s r.o.  
Grafika: Marketingová společnost S.E.N., spol. s r.o.
Šéfredaktor: Ing. Marie Savara, savara@vso-praha.eu
Tel.: 224 056 069; E-mail: guideamus@vso-praha.eu
Fotobanka: iStockphoto/Getty images

Klientské centrum
Ing. Barbora Malá
810 888 500, info@vso-praha.eu
Studijní oddělení 
Mgr. Kateřina Svobodová  
224 056 077, svobodova@vso-praha.eu
Knihovna a studovna
Alena Dvořáčková 
224 054 084, dvorackova@vso-praha.eu 
Sekretariát rektora
Ing. Veronika Strachová 
224 056 011, strachova@vso-praha.eu
Marketingové oddělení a Roadshow
Ing. Marie Savara  
224 056 069, savara@vso-praha.eu

K
O

N
TA

K
TY

TI
R

Á
Ž

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 
rektor a statutární ředitel Vysoké školy obchodní v Praze

Editorial

ÚVODNÍ INFORMACE

2

NOVINKY A AKTUALITY Z VŠO

GUIDEAMUS / ZÁŘÍ 2016

Korejská akademie  
zahajuje první kurzy
Studium si letos můžete zpestřit semináři na nově otevřené Korejské akademii 
při VŠO. Získáte jedinečné znalosti a zaměstnavatelé se o vás poperou. Kurzy 
KORAKu budou přístupné nejen v prezenční, ale také v kombinované formě stu-
dia. Akademie se orientuje především na obchod a marketing korejských firem. 
Během studia získáte znalosti o strategii a managementu, ale těšit se můžete i na 
předměty o korejském společenském životě, reáliích nebo náboženství.

Seznamovací 
kurz prvních  
ročníků

Nečekejte na první školní den a po-
jeďte s námi na Mácháč. Kromě 
toho, že se seznámíte s novými spo-
lužáky, zasvětíme vás do fungování 
VŠO. Těšit se můžete na sportovní 
turnaje, adrenalinové aktivity nebo 
seznamovací hry. Chybět nebudou 
ani večerní party se staršími studenty  
a absolventy. Celou VŠO najdete na 
Máchově jezeře od čtvrtka 22. září do 
neděle 25. září. Na prodloužený ví-
kend se můžete přihlásit na stránkách  
www.vso.partystudent.cz.

Staňte se profesionálním  
pilotem dronu
VŠO navázala spolupráci s Dron akademií, která je určena jak začáteč-
níkům, tak profesionálním pilotům. Akademie bezpilotních letadel ote-
vírá unikátní třídenní kurz, kde zájemce naučí létat s drony. Během kur-
zu se účastníci naučí i potřebný teoretický základ.  Praktická část se bude 
konat na letištní ploše, v případě nepříznivého počasí v kryté hale. Stu-
denty VŠO čeká sleva a ti nejtalentovanější dostanou možnost účastnit se větších projektů. Pokud  
s dronem už létat umíte, ale nevyznáte se v právních předpisech vzdušného prostoru nebo nerozumíte řeči leteckého provozu, 
je pro vás připraven teoretický kurz.

S profesionály akademie bezpilotních letadel se poprvé setkáte v září na seznamovacím kurzu pro nové studenty, ale budete 
je vídat i na dalších akcích VŠO.

Studenti láka-
li na netradič-
ní výlety
Studenti Vysoké školy obchodní se 
letos opět pustili do ambiciózního 
úkolu. Pět týmů připravilo nápadité 
projekty s cílem nalákat specific-
ké skupiny lidí na turistická mís-
ta spojená se šlechtickým rodem 
Lobkowiczů. Zaujmout se snažili 
například zaměstnance IT firem, 
aktivní páry, talentované děti nebo 
motorkáře.

Připravili například motor-
kářský program v Roud-
nici nad Labem, Mělník  
s QR kódy pro „ajťáky“, Nelahoze-
veský týden umění pro talentované 
děti, Den plný romantiky na hradě 
Střekov nebo zastřešující cyklis-
tický projekt KoLobkowicz, kte-
rý spojuje všechna zmíněná místa 
cyklistickou trasou.



Nové zkušenosti a kamarádi, 
 znalost jazyka, lepší práce?

Studujte  
v zahraničí

Pryč jsou doby, kdy bylo 

studium za hranicemi jen 

odměnou pro několik málo 

vyvolených. Možnost vy-

cestovat na semestr či dva 

do zahraničí dnes považu-

je řada studentů téměř za 

samozřejmost. Následují-

cí řádky jsou určeny všem, 

kteří nad studiem mimo 

svou almu mater teprve 

uvažují.

Ještě než začnete spekulovat nad 
tím, ve které zemi strávíte dalších 
pár měsíců, položte si otázku, co 
od studia v zahraničí čekáváte.  
Na omylu je ten, kdo si představuje 
nekonečnou pohodu a nicnedělání, 
ale i představa, že budete pěkných 
pár měsíců zavření jen ve studov-
ně. Řada bývalých studentů vám 
určitě ráda potvrdí, že jim studium 
za hranicemi přineslo především se-
známení se s jinými pravidly vzdě-
lávání, zážitky a nové přátele. Zku-
šenosti pak kromě pedagogů ocení  
i jejich budoucí zaměstnavatelé.

Na studijní pobyt vás pošlou jedi-
ně za podmínky, že budete schopni  
v cizím jazyce studovat. Tuto schop-
nost si také pedagogové vyzkouší 
ještě před odjezdem v rámci ústního 
pohovoru nebo testu.  Uspět máte 
obvykle šanci se znalostí jazyka na 
úrovni B2.

Když máte rozmyšlený jazyk, je 
na řadě výběr destinace. Nemusíte 
se bát vycestovat například do se-
verské země, i když neznáte jazyk  
a nehodláte se učit zrovna švédšti-
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nu.  Řada univerzit nabízí studium 
také v anglickém jazyce. Že si lze 
zlepšit angličtinu i mimo USA nebo 
Británii potvrzuje i vedoucí kated-
ry cizích jazyků na VŠO Hana Ro-
mová: „Jako pedagog jsem byla na 
Erasmu v Polsku, kde veškerá výuka 
probíhala v angličtině a byli tam 
studenti z celého světa, takže pol-
štinu jste tam v podstatě neslyšeli.  
Poznala jsem, že i v sousední zemi 
můžete získat zajímavé zkušenosti.“  

Nezapomeňte, že do přihlášky mů-
žete vyplňovat více cílových zemí. 

Pokud se nedostanete na první uni-
verzitu, můžete uspět na druhé.  
V případě, že máte zájem jen o jed-
nu školu či zemi, dejte šanci spo-
lužákům a nevyplňujte univerzity,  
o které nemáte zájem. V rámci jed-
né země si leckdy můžete vybírat 
mezi více školami, proto je dobré si 
zjistit, jaké studijní  obory a před-
měty odpovídají vašemu zaměření.

Chcete-li si ze studia v zahrani-
čí odnést co nejvíce, dejte na rady 
zkušenějších spolužáků, kteří mají 
pobyt již za sebou. Sestavte si se-
znam priorit a přepokládaný roz-
počet. Pokud si pobyt představujete 
jako jednu velkou party, zjistěte si, 
zda vás sklenička alkoholu nebude 
stát v dané zemi jako měsíční kupon 
na MHD. V opačném případě by se 
vám mohlo studium výrazně pro-
dražit. 

Kromě toho, že si během Erasmu 
zdokonalíte jazykové schopnosti  
a při troše koncentrace se i něco na-
učíte, získáte spoustu nových přátel 
a profesních kontaktů. Navíc po-
znáte nový způsob výuky a odlišný 
systém zkoušek. Nabité zkušenos-
ti ocení i budoucí zaměstnavatel, 
zejména proto, že se nebudete bát 
nových příležitostí ani komunikace  
v cizí řeči. „Například během výbě-
rového řízení v Polsku a v Německu 
často přihlíží, jestli člověk absol-
voval zahraniční pobyt,“  dodává 
Hana Romová. Stejně tak k výbě-
rovým řízením přistupuje i mnoho 
českých personalistů.

1 Co si musíte před  
cestou ujasnit 2 Ve kterém jazyce se 

chcete zlepšit?

3 Kam se chcete  
podívat?

4 Jaký obor a na jaké uni- 
verzitě chcete studovat?

6 Proč studovat  
za hranicemi?

5 Co očekávat od  
zahraničního pobytu?

Program 
ERASMUS+
Erasmus+ je vzdělávací program, 
který podporuje mezinárodní spo-
lupráci mezi školami. Umožňuje 
vycestovat studentům, učitelům, ale 
také  vedoucím mládeže či funkci-
onářům amatérských sportovních 
organizací. Erasmus+ nabízí kromě 
studijních pobytů také pracovní stá-
že.

Během studia na VŠO se může do 
programu přihlásit každý, kdo má 
za sebou první ročník a dostatečnou 
znalost řeči, ve které plánuje studo-
vat. Prvním krokem pro přijetí je 
podání přihlášky v řádném termínu. 
Doporučujeme také nepodcenit mo-
tivační dopis, kde vysvětlíte, proč 
chcete studovat na vybrané univer-
zitě. Nad studiem v zahraničí ale 
dlouho neváhejte, počet míst je kaž-
doročně omezený. „Obvykle máme 
místa přibližně pro deset studentů. 
Zájemců bývá zhruba patnáct za se-
mestr,“ vysvětluje Hana Romová, 
vedoucí katedry cizích jazyků.

V jakých jazycích se můžete na VŠO 
zdokonalit, se dočtete v rozhovoru  
s Hanou Romovou na stranách 8–9.
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Všude jsou lidé 
jako já nebo vy, 
rozdíl je jen v kulturní  
a duchovní rovině

V čem je práce pro korejské 
firmy specifická? 
Pro korejské společnosti je typické 
dosahování cílů bez ohledu na pra-
covní dobu. Zájem firmy jako cel-
ku je postavený před zájmy jedin-
ce, důležitá je také úcta ke starším  
a k pozicím ve firmě. Podstatnou 
roli hraje i  snaha být nejlepší v kva-
litě a v ceně. Tyto hodnoty musí za-
městnanci jakékoliv korejské firmy 
znát a hlavně uznávat.  

Jak vnímáte vztahy mezi 
Českem a Jižní Koreou?
Dříve pro nás Korea nic nezname-
nala a považovali jsme ji za chudou 
asijskou zemi. Ve chvíli, kdy k nám 
z Koreje začaly přicházet velké in-
vestiční nabídky od firem typu Sam-
sung nebo Hyundai, nastala změna. 

Pochopili jsme, že nám Ko-
rejci mají co nabídnout?
Přesně tak, jejich země se stala vel-
kým lákadlem. Dnes působí v Čes-
ku a na Slovensku dohromady asi 
160 korejských firem, které zaměst-
návají desítky tisíc našich občanů. 
Zde pak nastává problém v podobě 
střetu dvou diametrálně rozlišných 
kultur. 

Proto jste se rozhodl založit 
Korejskou akademii?
Roky jsem dostával nabídky od fi-
rem, abych u nich přednášel o inter-
kulturní komunikaci. To mi vnuklo 
myšlenku založit vzdělávací institu-
ci, která bude na tyto rozdíly připra-
vovat už mladou generaci. Jedině 

tak umožníme, abychom byli sku-
tečně úspěšní jak v obchodní, tak 
kulturní nebo diplomatické dráze. 

Mohou na akademii studo-
vat i lidé, kteří již pracují?
Ano, KORAK (Korejská akademie) 
bude přístupný nejen v prezenční, 
ale také v kombinované formě stu-
dia. Jednou za měsíc si tak budou 
moci návrat do školních lavic vy-
zkoušet i pracovně vytížení lidé.

„V zahraničí  
jsem pochopil, 
že se věci dají 
vnímat, chápat 
a řešit jinak,  
než jsme zvyklí.“

Zasadil jste se také o spo-
lupráci mezi VŠO a jihoko-
rejskou Sun Moon Univer-
sity (SMU). V čem vidíte 
hlavní přínos? 
Dnešní doba je založená na vzta-
zích. Spolupráce korejské SMU, 
která je jedinečná v oblasti mezi-
národních vztahů, a VŠO zaměřené 
na management a letectví, pomůže 
oběma školám ještě více spolupra-
covat na mezinárodním poli.

V 90. letech jste absolvoval 
studijní pobyt v Koreji. Jak 
se člověk může připravit na 

dlouhodobý pobyt v zahra-
ničí? 
To je těžké říct. Moje univerzální 
rada je, abychom měli na paměti, že 
všude jsou lidé jako já nebo vy – se 
stejnými lidskými touhami, které 
se snaží stejně naplňovat. Rozdíl je 
jenom v kulturní a duchovní rovině  
a na to je dobré se připravit – naučit 
se základy jazyka a pročíst hodně 
knih o dané kultuře. 

Co vám studium v zahrani-
čí dalo? 
Jiný pohled na svět. Pochopil jsem, 
že se věci dají vnímat, chápat a řešit 
jinak, než jsme zvyklí. Proto mla-
dým lidem doporučuji, aby využí-
vali možnosti k cestování.

Čím nás Jižní Korea nejvíce 
obohacuje? 
Korejská kultura přináší rozvoj po-
tenciálu jedince, rodiny a následně 
rozkvět a blahobyt celé společnosti.Na českém trhu pů-

sobí stále více korej-
ských firem, které 
zaměstnávají tisíce 
Čechů. Dochází tak 
k prolínání dvou od-
lišných kultur, pro 
jejichž obchodní 
úspěch je zásadní 
především vzájemné 
porozumění. S dlou-
holetým expertem na 
česko-korejské vzta-
hy a zakladatelem 
Korejské akademie, 
která funguje při VŠO, 
Antonem Uhnákem 
jsme se proto bavi-
li o spolupráci Česka  
s Jižní Koreou a o jeho 
zkušenostech ze za-
hraničí.

Anton Uhnák
Předseda  

Česko-korejského  
výboru 

V roce 1990 založil Čes-
koslovensko-korejskou 

společnost
Přes 10 let zprostřed-
kovával obchod s Jižní 

Koreou
V 90. letech studoval 

 v Jižní Koreji
V roce 2013 založil Ko-

rejskou akademii při VŠO
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O výjezdech 
na Erasmus
„Studentům se do zahraničí kolikrát ani nechce, když už 
vyjedou, tak se jim v zahraničí zalíbí a chtějí jet znova.“
S vedoucí Katedry ci-
zích jazyků Hanou Ro-
movou jsme se bavili 
o možnostech studia 
cizích jazyků na VŠO,  
o programu Erasmus+ 
a o zahraničních stu-
dijních pobytech.
Hana Romová pracuje 
na VŠO od roku 2006  
a již dříve zde půso-
bila jako externista. 
Vyučuje angličtinu  
a zprostředkovává vý-
měnné zahraniční po-
byty. Sama pravidelně 
vyjíždí na letní univer-
zity, aby se seznámila 
s kolegy z jiných zemí  
a získala nové zkuše-
nosti.
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Hana Romová
Vedoucí Katedry  

cizích jazyků

Koordinátorka programu 
 Erasmus+

Na VŠO pracuje  
od roku 2006

Vede výuku angličtiny

V minulosti pracovala  
na ČZU

Jak jsou na tom studenti se 
znalostí jazyků?
Popravdě ne tak dobře, jak bych si 
představovala. Obecně se očeká-
valo, že touto dobou na tom budou 
studenti lépe, alespoň pokud jde  
o angličtinu. Úroveň B2 je takový 
standard, který se od studentů nastu-
pujících do prvních ročníků vyso-
kých škol očekává. Podle průzkumu 
Masarykovy univerzity je ale u 75 
procent studentů tato úroveň nižší.

Jaké jazyky na VŠO vyuču-
jete?
Nabízíme poměrně širokou nabídku 
jazyků. Vyučujeme zde angličtinu, 
němčinu, ruštinu, francouzštinu, 
španělštinu, ale také arabštinu a ital-
štinu. O arabštinu ale zatím není pří-
liš velký zájem.

Který jazyk u studentů  
vítězí?
Největší zájem projevují o angličti-
nu. Ta představuje první cizí jazyk 
vysokoškoláků. Dále je oblíbená 
španělština, němčina a ruština.

VŠO nabízí zahraniční stu-
dijní pobyty v rámci pro-
gramu Erasmus+. Mohla 
byste vysvětlit, co je to 
za program a pro koho je  
určen?
Erasmus+ je vzdělávací program 
Evropské unie, v jehož rámci do-
chází k výměně studentů, pedago-

gů a pracovníků. Jedná se obvykle  
o několikaměsíční zahraniční po-

byt, během kterého 
účastníci poznají, jak 
fungují vysoké školy 
v jiných zemích.

Jaký je zá-
jem studentů  

o tyto zahraniční 
výjezdy?
Zájem ze strany studentů je 

celkem konstantní, obvykle 
máme tak patnáct zájemců. Zají-
mavé je, že zpočátku se studentům 
do zahraničí kolikrát ani nechce, ale 
když už jednou vyjedou, tak se jim 
v zahraničí zalíbí a chtějí jet znova. 
To jim teď rozšířený program Eras-
mus+ nově umožňuje. Nejtěžší je 
vždycky najít odhodlání.

Jaké jsou požadavky na 
studenty, kteří chtějí vy-
jet na Erasmus+?
Nepochybně znalost jazyka. Stu-
denti by měli být schopni se v cílo-
vé zemi domluvit a zároveň by o té 
zemi měli něco vědět, znát její reá-
lie. Další podmínkou je absolvova-
ný alespoň první ročník studia. 

Jak testujete jazykovou 
znalost?
Písemným testem a ústním poho-
vorem před speciální komisí, což 
nám umožňuje udělat si o studen-
tovi celkový obrázek. Vedle toho 
si nově každý student musí pro-
jít jazykovým testem přes elek-
tronický nástroj Mobility Tool.  
V tomto testu bývají naši studenti 
úspěšní.

Vy osobně jste se zúčast-
nila zahraničního pobytu?
Už v době svého studia jsem vyjela 
do Berlína a do Oxfordu a pokaž-
dé to byl skvělý zážitek. Člověk 
má kolem sebe lidi z celého světa, 
což je zkušenost k nezaplacení. Jako 
pedagog jsem byla v rámci Eras-

mu v Polsku, kde jsem poznala, že 
 i v sousední zemi můžete získat zají-
mavé zkušenosti. 

Doporučila byste studen-
tům výjezd do zahraničí?
Rozhodně ano. Myslím si, že je to 
dobré nejen z hlediska zlepšení jazy-
kových schopností, ale také kvůli zku-
šenostem z jiného prostředí. Člověk je 
víc odkázán sám na sebe. 
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Pro všechny, kteří si začátkem semestru připadají bezradní, přiná-
šíme přehled míst, bez kterých se následující měsíce neobejdou.

Knihovna
Ať už patříte mezi knihomoly, nebo je váš nejlepší přítel strýček Google, školní 
knihovně se během studia nevyhnete. Knihovnu VŠO najdete v atriu školy směrem 
do Vladislavovy ulice. Otevřená je každý den kromě neděle. Studijní materiály si 
můžete půjčit buď k přečtení přímo na místě, nebo na dva týdny domů. Dávejte 
si ale pozor na termín vrácení. Za každý den zpozdného zaplatíte pět korun za 
publikaci. 

Publikace si můžete vyhledávat a rezervovat pomocí online katalogu. K přihlášení 
stačí zadat číslo průkazky nebo email a za PIN dosadit datum narození. Zde také 
zjistíte, kolik výpůjček již máte doma, do kdy je musíte vrátit a které knihy jste 
rezervovali. 

Studovat můžete i v partnerské knihovně, kterou najdete ve Vinohradské ulici. 
Knihovna spadá pod Českou centrálu cestovního ruchu a nabízí široký výběr od-
borných materiálů z domova i ze zahraničí.

Otevírací doba:
Po – Pá  8:00 – 18:30
So (pro KS) 9:30 – 17:30

 E-mail:  knihovna@vso-praha.eu
 Tel.:  +420 224 054 084
 Mob.:  +420 731 689 359
 Online katalog:  www.vso.cz/knihovna/katalog

Studijní  oddělení
Na studijní oddělení zavítáte během studia pravidelně, pokud si však 
před tím nevyřešíte svůj požadavek prostřednictvím studentského 
informačního systému UIS.

Na studijním vám ochotně poradí se všemi náležitostmi ohledně 
studia. Vystaví vám různá potvrzení ke studiu, pomohou například 
se zařizováním splátkového kalendáře a poradí jak se zorientovat  
v dokumentovém serveru a UIS samotném.

Otevírací doba:
Po  a  St 10:00 – 12:00   
Út a Čt 13:00 –16:00
Pá (pro KS) 15:00 – 17:00

 E-mail:  studijni@vso-praha.eu
 Tel.:  +420 224 056 075/7  
             224 056 084/5
 Mob.:  +420 734 643 304

Studovna
Kromě povinné literatury budete během stu-
dia potřebovat nahlédnout také do závěreč-
ných prací vašich předchůdců. Bakalářské  
i diplomové práce najdete ve školní stu-
dovně. Pokud se nestihnete dostavit v rám-
ci otevírací doby, můžete si je objednat přímo  
do knihovny.

Otevírací doba:
Po – Čt     9:00 – 13:00
Pá  13:30 – 17:30

 E-mail:  studovna@vso-praha.eu
 Tel.:  +420 224 056 088
 Mob.:  +420 731 689 359

Šatna   
a dobíjecí centrum

Protože budete ve škole trávit většinu dne, nezapomeň-
te si mezi přednáškami dostatečně odpočinout. Kro-
mě studovny můžete využít relaxačního centra v příze-
mí budovy. Gauče a závěsná houpací křesla vybízí nejen  
k přípravě na další přednášku, ale také k zábavě se spolužáky 
nebo k odpočinku u oblíbeného seriálu. Centrum je otevřeno 
i v sobotu. 

Otevírací doba:
Po – Pá  8:00 – 20:00
So  9:30 – 20:00

Relaxační
centrum

Lámete si hlavu, kam odložit v sychravém počasí kabát 
nebo deštník? U nás můžete využít bezplatné šatny. Ta na-
bízí i možnost dobití vašeho smartphonu a notebooku. 

Otevírací doba:
Po – Pá  7:30 – 20:30
So  8:00 – 19:30

Tel.:   +420 224 056 083

Klientské
centrum

Pokud uvažujete nad studiem na VŠO, nezapomeňte zamířit 
do klientského centra v pasáži Olympic. V centru vám po-
radí, jaký studijní obor si vybrat i jak vyplnit přihlášku. No-
váčci zase ocení doporučení, kde se ubytovat nebo se dobře  
a levně najíst.

  Otevírací doba:
  Po – Pá    9:00 – 12:00
  13:00 – 17:00

 Tel.:   +420 224 053 113
                                    810 888 500  
 E-mail:  info@vso-praha.eu



VĚDA A VÝZKUM

Další číslo  
Journal of Tourism 

and  Services  
je na světě!

Vysoká škola obchod-
ní vydala další číslo 
vědeckého časopisu 
Journal of Tourism 
and Services. Aktu-
ální vydání se věnu-
je klíčovým problé-
mům, které souvisí  
s cestovním ruchem 
a leteckou dopravou. 

Pokud nevíte, na jaké téma 
psát bakalářskou či diplomo-
vou práci, nové číslo časopisu 
Journal of Tourism and Servi-
ces vám jistě pomůže. V aktu-
álním čísle najdete například 
případovou studii malých  
a středních podniků v cestov-
ním ruchu, kde se čeští autoři 
zaměřují na inovaci produktů 
a možnosti získání veřejné 
podpory pro jejich financo-
vání. Zajímavá je také analý-
za japonské autorky, která se 
věnuje návštěvníkům lázeň-
ských pobytů v Japonsku. Kdo 
je více ekonomicky zaměře-
ný, ocení studii o vývoji po-
dílu cestovního ruchu na HDP  
v České republice. Kratší 
čtení přinese esej o manage-
mentu z oblasti Broumovska.  
Časopis si můžete stáhnout na 
internetových stránkách VŠO.

Pozvánka  
pro fanoušky  

civilního letectví

Rozšiřte si obzory a přijďte 
se dozvědět něco o ochra-
ně před protiprávními činy 
a provozní bezpečnosti  
v civilním letectví. Koncem 
listopadu se na pražském le-
tišti uskuteční dvě konference 
zaměřené na bezpečnost v le-
tecké dopravě. Nabyté infor-
mace jistě zúročíte i u zkou-
šek na konci semestru. Navíc 
máte jedinečnou šanci osobně 
se setkat s odborníky z obo-
ru. Konference pořádá spolu  
s VŠO Letiště Praha. Podrob-
nější informace o progra-
mu najdete na stránkách  
www.safsecprague.cz.

23. 11. 2016 

Air Transport 
Security 2016

24. 11. 2016 

Safety  
konference 

2016

ROZHOVOR: JARMILA TRUČKOVÁ

Člověk musí žít  
v prostředí, 
které mu nabízí výzvy

Kde jste studovala střední 
školu? 
Na střední jsem chodila v Rakousku 
a v Německu. Díky tomu mám i me-
zinárodní maturitu. 

Jaký je rozdíl mezi naší  
a mezinárodní zkouškou 
dospělosti? 
Mezinárodní maturita je více než 
na memorování založena na vytvá-
ření vlastních názorů a praktickém 
pochopení látky. V tomto ohledu je 
české školství jiné. Pedagogové nás 
vedli především ke kritickému myš-
lení.

Jaký obor jste si pak vybrala 
na VŠO?
Přestože jsem původně inklinova-
la ke zdravotním vědám, nakonec 
jsem studovala cestovní ruch. Dnes 

si myslím, že VŠO byla správná 
volba a já jsem se posunula tam, 
kam jsem měla směřovat. 

Už během bakaláře jste 
opět studovala v zahrani-
čí. Kdy jste začala o studiu  
v zahraničí uvažovat?
Odjet na Erasmus pro mě byl jas-
ný cíl již v době, kdy jsem na-
stupovala na vysokou. Před lety 
jsem ale mohla odjet jen do Ra-
kouska, Německa nebo Španěl-
ska. Protože španělsky neumím  
a v Rakousku jsem mohla studovat  
v angličtině, odjela jsem tam. 

Jakému oboru jste se během 
Erasmu věnovala?
Nastoupila jsem na školu s obchod-
ním zaměřením, kde kladli důraz 
především na cestovní ruch.  Často 
jsme pracovali v rámci týmových 
projektů, které měly reálný přesah do 
budoucího profesního života.

Proč jste se rozhodla pokra-
čovat v magisterském stu-
diu v Anglii?

Chtěla jsem se dál věnovat marketin-
gu a event managementu, který jsem 
začala studovat v zahraničí. Protože  
v Česku nebyla možnost, našla jsem 
si školu v Anglii a magisterský titul 
získala tam. Studium trvalo jeden rok 
a po návratu už jsem zůstala v Česku.

Jak vás VŠO připravila do 
pracovního života?
Nejvíce mi pomohla povinná praxe. 

Protože dětství prožila  
v Rakousku a v Německu, 
může se dnes Jarmila Truč-
ková pochlubit meziná-
rodní maturitou. Ve studiu  
v zahraničí pokračovala  
i na vysoké škole. Během 
bakaláře se podívala zno-
vu do Rakouska a magis-
terský titul získala v Anglii.  
V rozhovoru prozradila, 
jak hodnotí vzdělávání  
v Česku a čeho si nejvíce 
cení na VŠO. 

Jarmila Tručková
Absolventka Cestovního 

ruchu na VŠO

Složila mezinárodní 
maturitu

Během studia na VŠ  
studovala v Rakousku  

a Anglii 

Pracuje ve farmaceutické 
společnosti

Během studia jsem pracovala napří-
klad v incomingové cestovní agentu-
ře, ve které jsme pořádali kongresy  
a konference. 

Čeho si na VŠO ceníte?
Oceňuji především spolupráci s od-
borníky. Inspirovala mě zejména 
Monika Palatková, která patří mezi 
největší kapacity cestovního ruchu  
u nás, nebo také vedoucí mé bakalář-
ské práce Šárka Tittelbachová. 

Kde momentálně pracujete?
Už třetím rokem pracuji jako brand 
manažerka ve farmaceutické spo-
lečnosti Cemio Switzerland. 
Přestože je práce hodně náročná, 
stále mě baví. 

Která pracovní zkuše-
nost vás nejvíce oboha-
tila?
Každé zaměstnání mi něco 
dalo. Sama na sobě vidím, že 
neustále rostu. Aby se člověk 
mohl dál rozvíjet, musí žít  
v prostředí, které mu nabízí 
výzvy.

Jaké největší výzvě 
jste dosud  
v profesním životě 
čelila?
Výzvou pro mě zůstá-
vá dobré organizování 
času. Neustále pracuji  
na vybalancování 
profesního a soukro-
mého života. 
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Druhý červencový víkend 
ovládl trenčínské letiště 
festival Pohoda. Dvacátý 
ročník patřil především 
britské skupině The Pro-
digy. Vedle hudebních zá-
žitků si návštěvníci uži-
li přednášky, umělecké 
workshopy i společnou 
jógu. Účastníci se také se-
známili s nabídkou mož-
nosti studia na VŠO.
Jubilejní ročník festivalu Pohoda 
nakonec navštívilo třicet tisíc ná-
vštěvníků. Mezi důvody, proč se 
Pohoda stala jedním z nejúspěš-
nějších festivalů ve střední Evropě, 
patří kromě pečlivého výběru hu-
debních interpretů bezpochyby také 
starost organizátorů o doprovodný 
program. 

VŠO přilákala nové studenty 
„Na Pohodě si každý přijde na své. 
Festival není jen o hudbě, ale pře-
devším o setkání s fajn lidmi, ať už 
na koncertě, společné józe nebo na 
různých přednáškách,“ popisuje at-
mosféru Žofia Lutisanová, která na 
Pohodu zavítala poprvé. 

Na festivalu nechyběl ani stánek 
Vysoké školy obchodní s nabídkou 
unikátních studijních oborů. Propa-
gačnímu týmu se podařilo oslovit 
stovky potenciálních studentů. Ti 

lečkových bruslích nebo navštívit 
taneční workshop. Důkazem neza-
měnitelné atmosféry plné pohody 
bylo také společné vítání slunce 
každé ráno, kterého se účastnili pře-
devším nejvytrvalejší návštěvníci 
festivalu. 

Spokojení byli i milovníci dobrého 
jídla. Klasické stánky letos doplni-
ly například foodtrucky s čerstvý-
mi hamburgery, tradiční slovenská  
a orientální kuchyně. Zkrátka nepři-
šli ani vegetariáni a vegani, kteří se 
nemuseli omezovat jen na dovezené 
krabičky. 

Vydařený ročník potvrzují kromě 
recenzí hudebních redaktorů, také 
stovky fotografií a nadšených ko-
mentářů na sociálních sítích. At-
mosféru na Pohodě vystihuje face-
bookový komentář jedné z účastnic: 
„Každému hovorím, že to musí 
zažiť! Je to pocit kozmopolitného 
mesta so všetkými výhodami a mini-
málnymi nepríjemnosťami, ktoré sú 
nad možnosti akýchkoľvek organi-
zátorov. Kiežby bol toto odraz našej 
spoločnosti raz.“

mají do konce září čas se rozhod-
nout, co by chtěli na VŠO studovat. 
Zájem o informace byl značný – po-
tvrdilo se tak, že festivaly dnes nej-
sou navštěvovány jen kvůli dobré 
hudbě. 

Podium ovládli The Prodigy  
i zpěvačka PJ Harvey
Hned první večer letiště rozpum-
povaly rytmy gypsy punku americ-
kých Gogol Bordello. V průběhu 
dalších dní si však publikum získal 
i charismatický James Blake nebo 
zpěvačka PJ Harvey s kapelou. Pro-
tože se její poslední dvě desky ne-
sou v politickém duchu, nevyhnula 
se angažovaným tématům ani na 
trenčínském pódiu. Asi nejvíce ná-
vštěvníků ale přilákalo vystoupení 
skupiny The Prodigy. 

Na Slovensko přijeli i čeští inter-
preti včetně Davida Kollera, Lenky 
Dusilové nebo electro kapely Midi 
Lidi.

Komu nestačilo pohupování do ryt-
mu kapel, mohl si zajezdit na ko-

Letiště se proměnilo v kosmopolitní 

město hudby
Nenechte si ujít! 

aneb Co vás čeká v akademickém roce 
2016/2017

Seznamovací kurz  
prvních ročníků 

22. - 25. září 2016

Nastupuješ letos do prváku? 

Přijeď odstartovat svůj první  

rok na vysoké do kempu na 

Máchově jezeře a seznam  

se s budoucími spolužáky.

Rektorské volno 27. října a 18. listopadu 2016
Užij si na podzim prodloužené-ho víkendu hned dvakrát.

Welcome to VŠO 
party 

Říjen 2016
Ať jsi prvák, bakalář nebo 

inženýr, oslav se spolužáky 

začátek semestru v Retro 

Music Hall Prague, v místě 

často označovaném jako 

nejlepší klub v Praze! 

Partyples VŠO 2016 
Listopad 2016

Desátý ročník plesu  
si rozhodně nenechte ujít!  

Jubilejní rok jistě bude  
stát za to. 

Lyžařský kurz 
Březen 2017

VŠO zve koncem lyžařské 
sezóny naposledy na svahy 

všechny, kdo mají rádi klasic-
ké lyžování i snowboard. Chy-
bět nebudou ani soutěže na 
sněhu a mimo něj. O zábavu 

bude postaráno!

Rektorské volno
2. a 9. května 2017

V květnu vás čeká další dávka 

prodloužených víkendů, což 

se před zkouškovým obdobím 

hodí vždycky.

Boat Party
Květen 2017

Přijďte si krásy Prahy  
vychutnat na večerní plavbu 

parníkem a získat nezapome-
nutelné vzpomínky  
na studentská léta.

Promoce absolventů

15. března  
a 29. - 30. června 2017

I když zrovna neabsolvujete, 

přijďte oslavit se svými  

spolužáky jejich úspěšné 

zakončení studia. 

Opening Semester 
Party

Březen 2017

Úspěšné zvládnutí zkouško-

vého je potřeba řádně 

oslavit! Zároveň společně 

odstartujeme letní semestr. 

Místo bude včas  

upřesněno na FB.



Na pohovor 
mě pozvali
díky diplomce,
říká studentka Jaroslava Kolářová
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Jarka snad odjakživa 
ví, čeho chce v životě 
dosáhnout a jde si za 
tím bez ohledu na to, 
jak moc se to někomu 
může zdát nemožné. 
V jejím slovníku nena-
jdete slova typu „ne-
jde“, „nemám šanci“ 
nebo „nezkusím“.
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Původně jste studovala ital-
ský jazyk na Jihočeské uni-
verzitě a dvakrát jste vyjela 
do Itálie. Proč zrovna tam?
Řekla jsem si, že chci vycestovat do 
ciziny a začala jsem se v sedmnácti 
sama učit italsky. Do Itálie jsem se 
poprvé dostala už na gymnáziu jako 
au-pair. Sama jsem si našla rodinu 
a v létě odjela na tři měsíce hlídat 
děti. A za rok hned znova. 

Navštívila jste i jiné země?
Po dvou letech jsem změnila desti-
naci a jela jsem dělat au-pair do 
Francie a do Skotska. Rodiny jsem 
si vždycky vyhledávala sama. Byla 
to pro mě velká škola života a do teď 
jsem se všemi rodinami v kontaktu. 

Je italština jediný cizí jazyk, 
kterým se dorozumíte?
Na gymnáziu jsem studovala anglič-
tinu a francouzštinu, se kterou jsem 
pokračovala i na bakaláři. Při práci 
v hotelu jsem se začala učit trochu 
španělštinu, ale z té umím opravdu 
jen základy.

Které jazyky tedy ovládáte 
nejlépe?
Nejlépe se dorozumím italsky a an-
glicky, ale rozhodně je stále co zlep-
šovat.

Co vás po studiu italianisti-
ky přivedlo na VŠO?
Před třemi lety jsem dostala pracov-
ní nabídku od jednoho španělského 
hotelového řetězce. Pracovat v ho-
telu byl vždycky můj sen. Ten se mi 
splnil a já jsem se rozhodla splnit 
si další, doplnit si vzdělání právě  
v tomto oboru. Hledala jsem školu  
v centru Prahy, abych mohla praco-
vat na plný úvazek a zároveň zvlá-
dala denní studium. To VŠO umož-
ňovala a navíc se mi líbila nabídka 
vyučovaných předmětů.

Díky tématu diplomové 
práce jste získala vaše sou-

časné zaměstnání. O čem 
jste psala a jak konkrétně 
vám to pomohlo? 
Jako téma jsem si zvolila Budování 
značky a určení její identity u ma-
lých nezávislých hotelů. Vytipovala 
jsem si čtyři malé nezávislé hotely 
v Česku, které jsem během roku 
navštívila v rámci mystery shop-
pingu a setkala se s jejich majiteli 
nebo provozními. Dívala jsem se na 
branding hotelů z pohledu zákaz-
níka a zkoumala, jak hotely budují 
a propagují svou značku. V rámci 
diplomky jsem pak kontaktovala 
odborníky na marketing v hotelnic-
tví. Téma je zaujalo, pozvali mě na 
pohovor a vyšlo to.

Kde tedy momentálně pra-
cujete?
Pracuji na pozici Sales a Marketing 
manažera pro společnost, která pů-
sobí v oblasti hotelnictví. Dělám 
zde cenovou politiku a marketing. 
Pomáháme například hotelům efek-
tivně prodávat, vytváříme pobytové 
balíčky nebo nastavujeme ceny.

Co byste doporučila stu-
dentům, kteří si teprve bu-
dou vybírat téma diplomo-
vé nebo bakalářské práce? 
Ať si vyberou své vlastní téma. Pro-
tože psaní diplomové práce zabere 

poměrně dost času, měli by se věno-
vat něčemu, co je zajímá. Moje další 
rada zní: nepište pro profesory, pro 
rodiče nebo pro školu. Pište práci 
pro sebe, plňte si tak své přání.

A jak hodnotíte studium  
v rámci programu Eras-
mus?
V rámci bakalářského studia na Ji-
hočeské univerzitě jsem byla ve 
druháku půl roku v Itálii poblíž 
Říma. Studovala jsem obor Cizí ja-
zyky pro mezinárodní komunikaci, 
což obnášelo tři cizí jazyky a odbor-

„V rámci 
diplomky jsem 
kontaktovala 
odborníky na 
marketing  
v hotelnictví. 
Téma je zaujalo 
a pozvali mě  
na pohovor.“

Jaroslava Kolářová
Studuje Management  

cestovního ruchu na VŠO

Absolvovala studijní po-
byt v Itálii

Při studiu pracuje  
v hotelnictví

Domluví se italsky,  
anglicky, francouzsky  

a trochu španělsky



né předměty. Vrátila jsem se hned 
další rok, tentokrát ale na pracovní 
stáž, která mě díky praxi bavila ještě 
víc. 

V čem se liší studium v Čes-
ku a v Itálii?
Přístup Italů ke studiu je dost laxní, 
proto ve třídách narazíte v podstatě 
jen na nadšence nebo „erasmáky“. 
Jako pozitivum vidím větší komu-
nikaci mezi studenty a profesory na 
seminářích. Například v rámci stu-
dia středověké literatury jsme do-
stali za úkol přečíst jednu kapitolu  
a na dalším cvičení jsme ji dvě hodi-
ny rozebírali. V Česku trvá přednáš-
ka hodinu a půl, následná diskuse 
chybí. Za kvalitnější vzdělávání ale 
považuji to české. 

Jak vás při studiu a při čas-
tých výjezdech do zahrani-
čí podporují rodiče?
Dávají mi hlavně psychickou pod-
poru. Pro mě je strašně důležité, že 
mi nikdy nic nerozmlouvali. 

A co vám zahraniční studij-
ní pobyt dal?
Především jazykové znalosti, zku-
šenosti a rozhled. Z pobytu jsem 
si přivezla certifikát z italštiny na 
úrovni C1. V zahraničí člověk zjis-
tí, že v životě nezáleží na tom, co 
máme, ale co zažijeme.

Čeho byste v profesním ži-
votě chtěla dosáhnout?
Za poslední tři roky se mi podařilo 
profesně posunout, ale na úkor času 
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a osobního života. Donedávna jsem 
si myslela, že musím mít vysokou 
manažerskou pozici v nějaké nadná-
rodní korporaci, abych byla v životě 
úspěšná. Poslední dobou si ale začí-
nám uvědomovat, že úspěch je spíše 
o vnitřní spokojenosti. Takže teď se 
konečně snažím být více s rodinou 
a přáteli. 

Znamená to, že jste omezi-
la práci?
Vůbec to neznamená, že jsem se za-
stavila! Hodlám zůstat v hotelnictví, 
ale spíše než ve velkém hotelovém 
řetězci se vidím v nějakém malém 
zajímavém hotelu. A jednou bych si 
ráda otevřela vlastní malý hotel. To 
je takový můj věčný sen.

„V zahraničí 
člověk zjistí,  
že nezáleží na 
tom, co máme,  
ale co zažijeme.“
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Oživte cestování 
aplikací  
Skryté příběhy

Prozkoumejte místa spojená s císa-
řem Karlem IV. a stáhněte si zdar-
ma aplikaci zvanou Skryté příběhy.  
V Litomyšli poznáte Klášterní zahra-
dy či úzké uličky historického centra 
města, v Písku si naopak zasportujete  
a na in-line bruslích projedete česká zá-
koutí. Zážitky na vás čekají i na Karl-
štejně nebo Křivoklátu, v Ostravě nebo  
v Praze.

Nejdelší letadlo 
světa přistálo  
v Praze

Letecká společnost Korean Air na-
sadila na linku mezi Prahou a Sou-
lem nejdelší dopravní letadlo světa 
Boeing 747-8i. Letadlo, které pilotu-
je český kapitán, přiletělo na pražské 
Letiště Václava Havla 1. července. 
Letoun se pyšní délkou 76,3 metrů 
a  kapacitou 368 míst. Do Prahy létá 
čtyřikrát týdně. Ve srovnání s Boein-
gem 777-300ER tak mohly aerolinky  
Korean Air navýšit počet cestujících až  
o 26 procent.

Omezení  
segwayů 
Od srpna platí nařízení, které omezuje 
používání vozítek segway především 
v centru Prahy. Rada hlavního města 
vymezila místa, kde je provozování 
segwayů zakázáno. Jedná se přede-
vším o chodníky, pěší zóny, stezky pro 
chodce a cyklisty, ale i vozovky. Místa 
se zákazem vjezdu město označí do-
pravními značkami. Za porušení hrozí 
pokuta až 2 tisíce korun.

Island plánuje 
omezit služby 
Airbnb

Protože od finanční krize v roce 2008 
začal Island těžit více z cestovního 
ruchu, začali se místní obávat ještě 
většího nárůstu turistů. Islandská vlá-
da proto plánuje omezit turistickou 
službu Airbnb, která zprostředkovává 
pronájem ubytování. Islanďané tak bu-
dou muset v případě pronajímání přes 
Airbnb začít platit daně. 




