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JihočEskÝ rYBářství

proč do toho Jít s námi?  
JsmE frov Jču a JsmE skvělí

Mladá a moderní fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v českých 
budějovicích se představuje – a doufá, že zaujme nové vědecké talenty a nada
né studenty. tahle teprve osm let stará, ale už velice aktivní fakulta má meziná
rodní vědecké renomé, díky evropským investicím umožňuje svým lidem, ať už 
zaměstnancům, nebo studentům, vytvářet špičkovou základní a aplikovanou 
vědu, nabízí skutečně vysoká stipendia pro nejlepší studenty a pro všechny pak 
studium v rodinné atmosféře a krásné přírodě jižních čech. Má 140 zaměstnan
ců, 50 doktorandů (z nichž většina přišla za prestiží školy ze zahraničí) a dalších 
230 studentů, kteří zde studují jako budoucí bakaláři, magistři či doktoři obory 
rybářství, akvakulturu a ochranu vod. ve střední evropě podobnou školu nena
jdete! Můžete u nás studovat v angličtině, jezdit na stáže do rybářských podniků 
a vodohospodářských institucí, specializovat se, vycestovat za studiem na čas 
do zahraničí a po návratu dělat v moderně vybavených nových laboratořích v ji
hočeských vodňanech skutečnou vědu. těšíme se na vás!

na některých českých univerzitách 
pedagogové nevidí příliš rádi, když 
jejich studenti řeší spíš svůj byznys 
či docházku do práce než seminár
ní práce nebo účast na přednáškách 
a cvičeních. na jiných školách své 
studenty ke kariérním postupům 
a k podnikavosti pro změnu vybí
zejí. na univerzitě Jana amo
se Komenského praha jdou 
zlatou třetí cestou a ne
mohou si ji vynachválit. 
„naši studenti musejí 
bezpodmínečně zvlád
nout studijní zátěž, ale už 
při nástupu k nám mají čas
to velmi jasnou představu o svém 
budoucím směřování a dokážou si 
studium a práci velmi dobře vybalan
covat,“ říká rektor školy luboš cha
loupka. „proto se můžeme pochlubit 
řadou úspěšných absolventů napříč 
obory.“

velkým bonusem pro studenty je 
studijní oddělení, které jim je k dispo
zici i o víkendech, což na jiných ško
lách není žádnou samozřejmostí. zde 
si mohou studenti vyřídit administ

rativu, ale i dojednat případný indivi
duální studijní plán.

všechny obory na uJaK, jež je 
mimo jiné historicky první soukro
mou univerzitou v české republice, 
lze studovat prezenční nebo kom
binovanou formou. ta probíhá o ví

kendech a větší důraz se u ní klade 
na samostudium. „snažíme se 

vytvořit optimální studijní 
podmínky pro každého,“ 
říká rektor chaloupka.

uJaK uchazečům o stu
dium nabízí celou škálu 

společenskovědních oborů. 
hlavními pilíři nabídky jsou 

speciální pedagogika, vzdělává
ní dospělých, andragogika, sociál
ní a mediální komunikace či právo 
v podnikání. uJaK jako jediná insti
tuce v české republice má rovněž 
oprávnění konat mezinárodní jazyko
vé zkoušky telc, které jsou v evro
pě všeobecně uznávaným dokladem 
jazykových znalostí, což ocení na
příklad studenti v oborech evropská 
hospodářskosprávní studia nebo Ma
nagement cestovního ruchu. (jš)

Zlato pod Příčnou horou, Geek kultura 
jako nový fenomén, Jihočesko s chutí 
nebo Šumavsko všem. tak zní názvy 
některých projektů z dílny studentů 
pražské vysoké školy obchodní, jež 
přinášejí nový a neotřelý pohled na tu
risticky známé i méně známé destina
ce v tuzemských regionech.

studenti v rámci kursu přípa
dových studií z cestovního ruchu 
na vŠo připravují obdobné projekty 
již sedmým rokem. „studenti si vy
zkoušeli práci v týmech, komunikova
li s partnery a průběžně převáděli své 
projekty do praxe. během školního 
roku několikrát vyjeli do zvolených 
regionů, v nichž navázali spoluprá
ci s místními autoritami a potenci
álními partnery či dodavateli. sami 
přišli s konkrétními postupy, navrhli 
propagační materiály i detailní roz
počty,“ uvedla garantka kursu petra 
benešová.

vymýšlení a kompletní realizace 
projektů nabízejí studentům tohoto 
kursu v rámci vŠo velice cenné prak
tické zkušenosti pro budoucí kariéru, 

kterými doplňují kvalitní a důkladnou 
teoretickou průpravu z přednášek.

Kurs připravující regionální turis
tické projekty se těší velké přízni mezi 
studenty, ale i zástupci jednotlivých 
regionů. například v loňském roce 
se studenti zaměřili na města spoje
ná se šlechtickým rodem lobkowiczů 
a většina tvůrčích týmů prezentovala 
výsledky své práce místním zastupite
lům. „pro studenty vždy představuje 
uznání od starostů a dalších zástupců 
regionů největší odměnu. pro nás pe
dagogy jde zase o signál, že školu ve
deme správným směrem,“ uzavírá pet
ra benešová. (jš)

uJak kladE důraz na praxi

s diplomem z univerzity Jana amose komenského praha (uJak) se v česku 
pyšní nejedna mediálně známá tvář, ale i lidé pečující o seniory či vzdělá-
vající handicapované děti. za úspěchem absolventů uJak stojí především 
prozíravá politika jejich alma mater – ta klade důraz na praxi, ale umožňuje 
i práci při studiu.

vÝtEčná příprava pro studium  
na prEstižních vYsokÝch školách: cis 
carlsbad international school, cis, je vyhledávanou soukromou střední 
školou v karlových varech. mladí lidé zde zažijí vedle propracované výuky 
a mezinárodního prostředí také bohatý program volnočasových aktivit, 
vynikající školní restauraci a nadstandardní ubytování. to vše v domáckém 
prostředí s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem.

studEnti všo váBí turistY do rEgionů
do českých a moravských regionů proudí v posledních letech stále  
více turistů. a to jak z česka, tak i ze zahraničí. zásluhu na tom mají  
také projekty, které vymýšlejí a realizují studenti vysoké školy obchodní 
v praze (všo).

EX TRA TIPY

o studEntY sE soukromé vYsoké školY  
musEJí doslova ucházEt
Bývalá ministryně spravedlnosti a současná rektorka vysoké školy 
podnikání a práva (všpp) Helena VálkoVá popisuje, že dosavadní 
školy musejí přicházet se stále novými obory. Jednak proto, aby udržely 
krok s potřebami ekonomiky, jednak proto, aby byly dostatečně 
atraktivní pro studenty.

Jak byste představila školu, 
v jejímž čele stojíte, širší 
veřejnosti?
naše vysoká škola podnikání a prá
va nabízí zájemcům o studium spe
cializace, které jim zajistí již v prů
běhu studia osvojení potřebných 
znalostí a užitečných dovedností 
k úspěšnému nastartování profesní 
kariéry. chceme využít meziobo
rové poznatky z informatiky, práva 
a podnikání k tomu, aby studenti 
mohli své znalosti uplatnit doma 
i v zahraničí. samozřejmostí je za
pojení studentů do evropských pro
jektů, vědeckých konferencí a se
minářů.

v čem se práce v čele vzdělávací 
instituce liší od vašeho 
předchozího působení 
na ministerstvu spravedlnosti?
Jde o dvě nesrovnatelné profesní 
oblasti. Jako ministryně spravedl
nosti, a tím i členka vlády jsem byla 
v pozici nejvyššího exekutivního 
orgánu odpovědného za strategické 
i operativní řízení resortu sprave
dlnosti. ten zahrnuje nejen justici 
v širším smyslu slova a vězeňství, 
ale i správní činnost zajišťovanou 
státními úředníky na ministerstvu 
a legislativní činnost. smyslem 
funkce rektorky je zajistit atraktiv
ní studijní programy, jejichž absol
vování bude pro studenty zárukou 

dobrého a zajímavého profesního 
uplatnění. 

všpp se zaměřuje na takzvané 
kompetenční vzdělávání. co to 
znamená?
Kompetenční vzdělání reaguje 
na poptávku pracovního trhu po no
vých, specializovaných odborní
cích. naše vysoká škola má v tomto 
ohledu co nabídnout, protože může 
za využití současných akreditova
ných studijních programů připravit 
i specializace vycházející vstříc po
žadavkům uplatňovaným ze stra
ny zaměstnavatelů. ať jde o oblast 
bezpečnosti, informatiky a manage
mentu v sociálních službách, nebo 
o poznatky z oblasti psychologie.

Jaké máte manažerské 
plány a cíle?
s ohledem na nízké počty populač
ních ročníků z druhé poloviny deva
desátých let, jež logicky snižují po
čty zájemců o studium na českých 
vysokých školách, dochází k situaci, 
kterou jsme si ještě před deseti lety 
nedovedli vůbec představit. o stu
denty se vysoké školy, zejména 
soukromé, musejí doslova ucházet. 
což pro mě představuje výzvu k vy
tvoření nových studijních progra
mů, jež budou pro mladé lidi natolik 
atraktivní, že si za svou vysokou 
školu zvolí právě tu naši.  (jš)

cis své studenty vzdělává v mezi
národně uznávaném maturitním 
programu international baccalaure
ate diploma programme a je školou 
rezidentní – v jejím restaurovaném 
a nově dostavěném kampusu 75 
žáků ze třiceti zemí světa také bydlí. 
na každého vyučujícího připadají jen 
čtyři žáci, což umožňuje důkladně se 
věnovat každému z nich a rozvíjet 
jeho osobnost. další výhodou je jed
notný dorozumívací jazyk – anglič
tina. Její základní znalost při vstupu 
do školy je dovedena k dokonalosti; 
učí se tu ovšem i další jazyky, ve
dle němčiny a francouzštiny i špa
nělština.

studenti v krásném kampusu 
v lázeňském centru Karlových varů 
nezahálejí ani ve volném čase. Jeho 
náplň si každý vybírá sám podle li

bosti, a to z velké škály sportovních 
a kulturních aktivit. Koordinaci a ze
sílení těla lze rozvíjet například ve vo
lejbalu, basketbalu, fotbalu, plavání, 
ale i v horolezectví, bojových umě
ních aj. unikátní tréninkový program 
triatlonu, tenisu a golfu pak vedou 
profesionální trenéři. Škola rovněž 
pořádá společné výlety na různá 
místa v čR, zájezdy do významných 
evrop ských destinací a návštěvy kul
turních aakcí. 

cis neusiluje jen o prosté studijní 
výsledky; osobnost studentů rozví
jí emocionálně, eticky i intelektuál
ně, podporuje jejich kreativitu, či
norodost a kritické myšlení. lepší 
vstupenku na prestižní vysoké školy 
všech zemí světa nenajdete. bližší 
informace najdete na webu carlsbad-
school.cz.


