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NOVINKY A AKTUALITY Z VŠO

Unikátní
akreditované
vysokoškolské
vzdělání

Období koronavirové krize na jaře 2020
ukázalo, že se neobejdeme bez digitalizace a online nástrojů komunikace,
a to ve všech oblastech našeho života
— soukromého i pracovního. Velký tlak
na zavedení aplikací nových technologií pocítily všechny obory včetně těch,
na které se Vysoká škola obchodní v Pra-

ze (VŠO) dlouhodobě zaměřuje, tedy
cestovní ruch, letecká doprava a ekonomika. Samoobslužný check-in v hotelu
místo recepce, online odbavení letenky
nebo komunikace se zákazníkem prostřednictvím chatbotů jsou jen střípky
tohoto digitálního světa. Rychlý vývoj
přinesl velkou poptávku v komerční sféře
po pracovnících s kvalitními znalostmi
těchto technologií. Na aktuální situaci
a poptávku po mladých odbornících
zareagovala VŠO nabídkou nových
a vzdělávacích oborů. Jako jediná vysoká
škola v ČR tak VŠO nabízí vysokoškolské
vzdělání v oblasti digitální ekonomiky.
Studenti si komplexně osvojí dovednosti,
které aktuálně vyžadují pozice související
s digitální ekonomikou ve firmách i veřejném sektoru, seznámí se s virtuálním

Staňte se na odborníkem
na bezpilotní dopravu

Drony již dávno nejsou jen prostředkem zábavy, ale nachází stále větší uplatnění v komerční sféře. Získat
praktické dovednosti, ale také ucelené a kvalitní znalosti na vysokoškolské
úrovni v oblasti využití bezpilotních
systémů v letecké dopravě nově poskytuje VŠO v podobě akreditovaného

studijního programu Provoz a řízení
letecké dopravy se specializací Letecké
bezpilotní systémy. Studenti se pod
vedením předních odborníků s praktickými zkušenostmi z oblasti letectví
a dronů seznámí s nejnovějšími trendy
v letecké dopravě. Studium je šestisemestrové, zakončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské
práce, absolventi získají akademický
titul Bc. Další možností je pokračovat
na navazujícím magisterském oboru
„Provoz a řízení letecké dopravy —
management leteckých podniků“.
Absolventi nachází uplatnění jako
letečtí dopravci, provozovatelé letišť,
poskytovatelé letových provozních
a dalších leteckých služeb.

Pojďte do školy aneb aktuální nabídka studijních
programů VŠO
» Cestovní ruch a turismus — Bc. (i pro absolventy VOŠ)
» Tourism — Bc.
» Letový provoz — Bc.
» Provoz a řízení letecké dopravy — Bc. (i pro absolventy VOŠ)
» Provoz a řízení letecké dopravy — Letecké bezpilotní systémy drony — Bc.
» Digitální ekonomika a společnost — Bc.
» Ekonomika a řízení služeb — Cestovní ruch — Ing.
» Ekonomika a řízení služeb — Digitální ekonomika — Ing.
» Provoz a řízení letecké dopravy — management leteckých podniků — Ing.
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světem, naučí se zpracovávat big data,
využívat nástrojů sociálních sítí, cloudových řešení a mnoho dalšího. Škola
přitom také nabízí možnost získat další
praktické zkušenosti díky zapojení do
tematicky zaměřených výzkumných
projektů a řešení případových studií.
Výuka probíhá v moderním prostředí
školy se sídlem v centru Prahy a využívá
laboratoří virtuální a rozšířené reality.
O kvalitě studijních oborů svědčí i udělení akreditace MŠMT ČR.

POJĎTE DÁL, MÁME
OTEVŘENO!
Ani v dnešním světě plném moderních technologií nemůže nic nahradit osobní setkání, zvlášť pokud se
rozhodujete, kde budete v příštích letech studovat. Toho si jsme
na VŠO dobře vědomi, a proto pro
zájemce pořádáme Dny otevřených dveří. Je to příležitost nejen
zeptat se na cokoliv, co vás zajímá
ke studiu i následným možnostem
uplatnění, ale především seznámit
se na „vlastní kůži“ s přátelským kolektivem a příjemným prostředím
školy, na kterém si zakládáme.
Zapište si termíny
Dnů otevřených dveří:
13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3.,
24.3., 14.4., 12.5., 2.6., 16.6.,
1.9., 15.9.

Začněte studovat
kdykoliv
Rozhodli jste se studovat na naší škole?
Prima, stačí vyplnit elektronickou či
tištěnou přihlášku a je to. Začít studovat můžete i od února, takže zbytečně neztrácíte čas čekáním na začátek
dalšího akademického roku. Snažíme
se však vycházet maximálně vstříc vašim osobním potřebám, a proto podání
přihlášek je možné po dohodě i jindy
během roku.
Připravujeme:
» Řízení lidských zdrojů — Bc.
» Globalizace a lokalizace — Bc.

ÚVODNÍ INFORMACE

Editorial

Vážení čtenáři, kolegové a studenti,
otevřeli jste další číslo Guideamu, časopisu Vysoké školy
obchodní v Praze. Od vydání toho posledního uběhl rok, ale
za tu dobu naše škola „uběhla“ doslova maraton. Opatření
kvůli koronavirové nákaze nás ze dne na den vystavily
situaci, kterou si nikdo z nás předtím nedokázal představit.
V bezprecedentním tempu jsme se museli přizpůsobit
a „vymyslet“ naší školu tak, aby dokázala prakticky fungovat
online, aby se studenti mohli učit na dálku a pedagogové
mohli po internetu vést jejich rozvoj. To, co by za normálních
podmínek české školství implementovalo roky a s pomocí
odborníků, jsme u nás ve škole zvládli sami během
pár dní. Jsem velice hrdý a rád bych zde poděkoval za
nesmírné nasazení a snahu svým kolegům, pedagogům,
ale i studentům za trpělivost a přízeň. Digitalizaci jako směr
sledujeme již dlouhou dobu, její nástup koronavirová krize
jen urychlila. Začlenění nástrojů online výuky jde ruku v ruce
s naším dlouhodobým záměrem. Kromě VŠO neexistuje
v ČR jiná vysoká škola, která by digitalizaci dokázala
úspěšně provázat třeba s ekonomií či managementem.
Pochlubit se můžeme nově akreditovanými programy
Digitální ekonomika a Letecké bezpilotní systémy, které
představují perspektivní oblasti i s ohledem na dopady
koronavirové krize. Přestože digitalizace je moderní
směr, který prochází všemi oblastmi naší společnosti,
nesmíme zapomenout na to, že sebedokonalejší
technologie nenahradí osobní setkání při výuce
a přátelskou rodinnou atmosféru, kterou na naší škole máme
a pěstujeme. Proto mám do nového akademického roku
výzvu: buďme v kontaktu, online i offline, a využívejme
všechny naše zážitky a zkušenosti k tomu, abychom se
společně posunuli dál.
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Digitální svět nám dává příležitost,
kterou musíme umět proměnit
Scházíme se sice uprostřed léta, okolo hlavní pracovny ale panuje živý
ruch. Rektor VŠO Vladimír Krajčík nás uvádí do prostoru, který má něco
z kancelářské funkčnosti i pohodlnosti obýváku. Nápadné jsou zejména
velkoformátové fotografie krajinářských momentů na stěnách. Člověka
by mohly zmást, kdyby neznal dlouholetou vášeň a zálibu matematika
a manažera, pod jehož vedením směřuje VŠO vstříc digitální budoucnosti.
Když jsme se připravovali na
náš rozhovor, zaujalo nás video,
které jste natočil s panem
profesorem Veberem. V něm
říkáte o dnešní situaci, že je to
„dobrá příležitost“. Mohl byste
nám prosím přiblížit, jak to
myslíte?
Když jsem před třemi lety nastupoval
do čela VŠO, byla založená na dvou pilířích, cestovním ruchu a letectví. Právě
tyto segmenty jsou dnes významně
poškozené koronavirem, ale už předtím v nich byl znát jistý pokles. Snažili
jsme se tedy naší škole dát trochu jiný
směr. Dnes máme nově akreditovaný
program Digitální ekonomika, ale taky
třeba drony, správně tedy Letecké bezpilotní systémy. A to jsou perspektivní
oblasti i v současné situaci.

V čem ta „dobrá příležitost“
spočívá?
Promítli jsme do studia fakt, že letectví
není jen o leteckých společnostech, ale
také o technologických inovacích, zde
konkrétně o miniaturizaci a obsluze bez
pilotů. Na českém trhu nyní navzdory
koronaviru rostou právě firmy, které
díky technologiím nabízejí přidanou
hodnotu s využitím nových technologií. Jsou to například nejrůznější

platformy, které teď nabízejí čím dál
efektivnější dopravu. Dnes jsou to ještě
kurýři v ulicích, ale je blízko doba, kdy
bude objednávka připnutá k dronu.
A to samozřejmě není jen o samotném
doručení, ale i o monitorování polohy, sledování koncentrace dopravy…
To je ta nová příležitost. Když něco
přestane fungovat, musíte se podívat,
kde se naopak cesty otevírají. V nové
ekonomice takových příležitostí přibývá, ale je to také o našem přemýšlení.
Musíme přijmout, že některé věci už
nejdou dělat stejně jako dřív, a dívat
se po těch nových cestách. A ty jsou
dnes propojené s digitalizací.

Proto je těžištěm nových oborů
digitalizace? Nestačilo staré
obory jen doplnit o nějakou
digitální nadstavbu?
Uvědomte si, že kromě VŠO neexistuje
jiná vysoká škola, která by digitalizaci
takto provázala třeba s ekonomií či
managementem. I v rámci celorepublikových akreditačních pravidel
se rozlišují ekonomické a informatické
obory. My k tomu nepřistupujeme tak,
že prostě dáme vedle sebe ekonomiku
a informatiku. Máme tu průřezové obory, kde to nejde oddělit. A myslím, že
předmětové dělení na management,
marketing, ekonomiku, informatiku…

pro budoucí podnikatelské obory časem úplně zmizí. Mezioborové vazby
jsou dnes tak silné, že už není možné se
zaměřit jen na jeden izolovaný aspekt.

To je hodně radikální pohled,
určitě by se našlo dost lidí, kteří
vás označí za idealistu.
Na druhou stranu to ale
odpovídá reálné praxi…
O to právě jde, že v praxi je digitalizace už dávno součástí naší ekonomiky.
Podívejte se třeba na náš výzkum. VŠO
v něm má jasné priority, musí jít o výzkum aplikovaný, tedy úzce provázaný
s praxí. A právě v tomto praktickém
výzkumu na digitalizaci běžně narážíme. Už jsme to prokázali při mapování
sdílené ekonomiky, dotknuli jsme se
toho v projektu lokální měny pro Moravskoslezský kraj a teď máme před
sebou nový velký projekt, který se týká
voucheru na podporu lázeňství.

Takže vyvíjíte digitální
voucher pro reálnou pomoc
lázeňským rezortům?
Ano. Náš přístup je následující: voucher
je dnes v podstatě kus papíru, a i když
vám přijde do mailu, vytisknete ho
a nesete ho do příslušných lázní. Jenže
ty lázně nevědí, jakou si mají plánovat
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kapacitu, mnohdy se stane, že ji zkrátka
nemají. Takže my navrhujeme digitální
poukaz s centrálním úložištěm dat, aby
bylo možné v reálném čase plánovat
a voucher doopravdy používat. Když
totiž uděláte chytrý systém, který uživatelé neumějí používat, nebude nikdo
spokojený. Musíte celé digitální řešení
promyslet tak, aby systém doručoval
to, co lidé chtějí nebo potřebují. Musíte tu příležitost danou technologiemi
správně proměnit.

Nevyzkoušeli jste si vlastně
digitalizaci a zapojení uživatelů
na vlastní kůži, když se
s karanténou škola zavřela
a museli jste ze dne na den
přepnout online?
Přesně tak, jinak to nešlo. Jsme soukromá vysoká škola, naši studenti jsou
v podstatě našimi klienty, platí školné.
My jsme nemohli přijít a říct — teď vám
nebudeme doručovat to, kvůli čemu
jste za námi přišli. Okamžitě mi bylo
jasné, že nemůžeme čekat ani jeden týden, že zkrátka musíme našim studentům doručit stejnou přidanou hodnotu
jinou cestou. Takže jsme během týdne
všechno překlopili do online prostředí. O výsledku jednoznačně svědčí to,
že se nikdo z našich klientů-studentů
neozval, že chce přestat platit. Každopádně to ale pro mě osobně byla velká
zkušenost a můžu hrdě pochválit celý
tým, že jsme v tom obstáli dobře. Na
podzim čekáme návštěvu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
kteří se k nám přijdou podívat jako na
povedenou případovou studii.

Příklady budou jistě potřeba.
Mimochodem, souvisí s tím
nějak výzva rektorů směrem ke
státu, aby digitální nástroje do
výuky dovolil víc zapojovat?
To je krásný příklad, v čem je přínosná
takzvaná iniciativa zdola, což je mimochodem velké téma paní prorektorky
Švihlíkové. V tomto případě se akademici naučili, jak se efektivně zorganizovat a jak učit na dálku, a samozřejmě
to nechtějí jen tak zahodit. Takže teď
vedeme debatu, jak to udělat, abychom mohli online prvky i nadále po-
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Rektorův vzkaz pro
dnešní studenty:
užívat přímo v rámci klasické prezenční
výuky. Ono je tomu totiž potřeba dát
oficiální legislativní oporu, což je právě odpovědnost Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Je to opravdu
hezká ukázka toho, že když má iniciativa zdola nějaké opodstatnění, hodně
vám to zkrátí a zefektivní praktickou
aplikaci. Kdybychom chtěli digitalizaci
do výuky zavést „shora“, bude nás to
stát desítky let a několik rozvojových
programů. Tady se to lidé pod tlakem
rychle naučili, chtějí to a změna nastala
prakticky ze dne na den.

Takže vize do budoucna může
být, že studenti chodí do školy,
ale část výuky mají v podobě
online streamu?
Přesně tak. Můžete třeba obohatit
týmovou práci o pohledy z různých
zemí. Pokud byste řešili cestovní ruch
v Praze, Berlíně a Londýně, může se

„Dnes si můžete
z jednoho rozhovoru
odnést materiál na
článek, podcast
a třeba sestříhané
video. To dřív nebylo
možné, měli jste
k dispozici blok
a tužku.“
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vám hodit někdo, kdo tam skutečně
žije a bydlí. S online výukou ho můžete
zapojit podle toho, co od něj zrovna
potřebujete. Když řešíte, jak nastavit
hygienické podmínky v baru, můžete se spojit s londýnským kolegou,
který vám představí, jak to vyřešili na
místě. Můžete identifikovat nějakou
nebezpečnou situaci, jaká nastala u
nás v Techtle Mechtle, nebo se můžete
zaměřit na příčiny, proč do toho baru ti
lidé šli, co tomu předcházelo.

Takže ten nový digitální svět
může v důsledku znamenat, že
osobní kontakt bude mít proti
jiným formám komunikace větší
váhu?
Samozřejmě. Osobní kontakt je klíčový, ale budeme si muset říct, kde, kdy
a pro co. Vezměte si jako příklad cestování. Do budoucna bude každý řešit
otázku, jak dlouhý čas může cestováním strávit a jaké má nástroje pro to,
aby tu danou oblast poznal. Virtuální

do budoucna velmi zvýší, to je myslím
důležité poselství, které nám poodhalila koronavirová krize. Je třeba logické, že teď půjde nahoru cena letenek.
Obchodní model leteckých společností
bude zasažený tím, že nemají výhledově dostatek klientů. Takže prostě zdražovat musejí. A když vás cesta místo
pár stovek vyjde na několik tisíc, budete také přemýšlet o tom, jak svůj čas
na dovolené co nejefektivněji využít.
Nebo vám najdu příklad z vaší profese.
Dnes si můžete z jednoho rozhovoru
odnést materiál na článek, podcast
a třeba sestříhané video. To dřív nebylo
možné, měla jste k dispozici blok a tužku. Není to tak dávno, kdy cena toho
fyzického, osobního času nebyla tak
vysoká. A vidíte, že kdo tento princip
správně pochopil, ten dnes roste.

Jakou roli v tom hraje
matematické myšlení?

To je obecně zajímavá otázka,
proč se některé oblasti života
digitalizují sami a jiné ne. Třeba
do barů prostě lidé chodit chtějí,
pokusy o online party na dálku
se moc neujaly…
Protože to nejde. Člověk je sociální
tvor. Dobrý příklad najdete zase ve
výuce. Souhlasím s kolegou, který říká,
že jeho dcera nestuduje v Anglii proto,
aby se učila doma z kuchyně. Studium
má jednoznačně i rozměr osobního
kontaktu, určité mezilidské chemie. Ta
se přes online nástroje nepřenáší. Proto
budou vždycky existovat situace, kdy
bude osobní kontakt nutný, v byznysu, v práci, v osobním životě. Ale samozřejmě máte spoustu prostoru, jak
uplatnit digitální komunikaci předtím
a potom. V byznysu se můžete s partnerem osobně dohodnout na obchodu
a po mailu pak vyřešit detaily, tak se to
přeci děje už dnes.

realita a další digitální technologie nás
mohou předem dobře připravit na zážitek, a teprve ten si fyzicky odneseme,
možná o to kvalitněji. Návštěva slavného muzea může být do budoucna
o tom, že si ho nejprve prohlédnu virtuálně a fyzicky už svou návštěvu budu
soustředit do těch částí, které mi připadaly nejzajímavější. V praxi se něco
podobného děje třeba v bankách,
které začínají pracovat s bankovními
showroomy. Rozhodně bychom si ale
neměli představovat plně digitalizovaný svět, ze kterého vymizí vztahy
mezi lidmi. Kdo chce uspět, měl by mít
správnou představu o tom, co a proč
musí zůstat na bázi osobních vztahů
a co bude naopak efektivněji fungovat
digitálními kanály.

Proč je to důležité pro úspěch?
Protože budete správně pracovat s cenou času. Hodnota fyzického času se

Řekl bych, že jde spíš o technologické
myšlení, ale souvisejí spolu. V matematice jde na rozdíl od češtiny všechno dokázat a ověřit. Když píšete sloh,
hraje tam vždycky roli nějaká subjektivní složka. Ale když počítáte příklad,
tak ho buď spočítáte dobře, nebo ne.
Matematické myšlení je pro adaptaci
na digitální ekonomiku velká výhoda.
Kdo se věnuje v práci třeba psaní a má
zároveň matematické myšlení, může
se v éře digitalizace hodně posunout.
Může snáz využít technologie ve svůj
prospěch, protože chápe ten exaktní
systém, podle kterého fungují.

Myslíte si, že má v tomhle mladá
generace dobře nakročeno?
Mladá generace především digitální
nástroje běžně používá. Komunikuje
přes sociální sítě o tom, co je zajímá,
neposílá to do Českého rozhlasu. Když
se mladí chtějí sejít se známými, napíšou si přes WhatsApp nebo jinou
aplikaci. Tím se také formuje část technologického myšlení. Můžete ho totiž
používat třeba pro zábavu nebo pro
komunikaci s kamarády a posilovat tím
svoji technologickou dovednost. V ní
jde totiž vždycky o to, že něco “umím
udělat”. Profesor Zelený, se kterým
jsem se setkal v New Yorku, chodí na
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steak výhradně do jedné jediné restaurace. Říká, že si sice na internetu může
najít deset tisíc návodů na dobrý steak,
ale jen ten kuchař v té jeho restauraci
ho doopravdy umí udělat.

Takže je podle vás přínosné,
když jsou mladí aktivní na
sociálních sítích?
Když umíte udělat party na Facebooku nebo si pěkně spravovat profil na
Instagramu, tak je to důkaz vaší technologické dovednosti, který může
někdo ohodnotit. Ale musíte ho umět
i ukázat. Digitální svět nám ukazuje
jedinou možnou cestu dalšího vývoje,
a to je rychlost a otevřenost. Když přijdete s novým nápadem, nemáte jinou
šanci, než ho rychle publikovat, ukázat
ostatním. Díky tomu nám digitální svět
umožňuje rychle inovovat.

Co přínos pro lidi, kteří už jsou
ve své profesní kariéře vysoko?
Jak to máte s digitalizací vy
osobně?
Jako příklad bych uvedl ApplePay.
Dnes můžete vyrazit na cestu jen s mobilem, nepotřebujete peněženku. Máte
k dispozici ochranné prvky jako Face
ID, takže si můžete být jistí i tím, že
používáte nejlepší zabezpečení, které existuje. A je to strašně pohodlné,
nemusím nikam ťukat pin. Nebo další
příklad — občas jezdím mezi Prahou
a Ostravou vlakem. Jízdenku si vyberu
a koupím přes mobil, nemusím dál nic
řešit. Je to i ekologické, nemusím nic tisknout. Průvodčí ji načte skenerem, nedochází k žádnému fyzickému kontaktu, na
který se dnes obecně dává pozor. Tudy
se zkrátka svět i trh práce ubírá.

Když používáte ApplePay a
kupujete přes mobil jízdenky,
tak předpokládám, že na mobil
taky fotíte?
Mobil je vynikající na pořízení dokumentace, vyfotíte snímek a nahrajete
ho online s GPS údaji, takže se na něj
může kdokoliv podívat. Ale ten snímek
z technologických důvodů dosáhne
jen určité kvality. Ano, mobily se dnes
posouvají a mají docela slušné kame-
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ry. Jenže já fotím fotky, které mají
ve výsledku tři krát čtyři metry. A pro
ně potřebujete těch dat mnohem více,
musíte mít velký senzor. Navíc pro
následné zpracování fotek potřebujete velké množství přesných dat. To
s mobilem nikdy nezvládnete, protože
senzor má sice softwarově kvalitní, ale
hardwarově maličký.

Jinými slovy třeba své soutěžní
fotky děláte profesionální
digitální zrcadlovkou?
Když vyrážím fotit, tahám s sebou
velkou zrcadlovku, širokoúhlý objektiv
a různé další hardwarové doplňky. Po-

kud fotíte krajinu, máte většinou tak
deset minut, kdy je takzvané „zlaté
světlo“. A na ně musíte být absolutně
připravení, musíte vědět, odkud vyjde slunce, kde bude, odkud se dá zachytit nejlepší záběr. Proto si předtím
nastudujete lokalitu, projdete si fotky
z mobilu na Google Maps, vyhledáte si
o tom co nejvíc. Pak máte svých deset
minut, kde se musíte naprosto koncentrovat — a stejně se vám může stát, že
to slunko nevyjde (smích).

A máte teď třeba vyhlédnutou
nějakou fototechnickou
vychytávku, něco, co byste
opravdu chtěl?

TEĎ VŠICHNI
TÁHNEME ZA JEDEN
PROVAZ

Myslím, že to zajímavé dnes není ani
tak v samotné technice, byť samozřejmě i profesionální fotoaparáty
se hodně zdokonalují. Víc přemýšlím
o tom, co je možné dělat, když už tu
fotku pořídíte, v podstatě o následném zpracování dat. Takže se zdokonaluji v postprodukci, jezdím na
různé workshopy s lidmi, kteří fotí pro
zábavu, vzájemně si o focení vyprávíme a díky tomu se posouváme. Je to
v podstatě neformální vzdělávání.

Mimochodem, letos to asi na
fotky z cest nebylo nejlepší.
O kterou fotku jste letos přišel
a čím jste si ji nahradil?
My krajináři nejezdíme fotit v létě, protože je docela tvrdé světlo, které pro
zachycení krajiny není optimální. Naopak jezdíme v zimě, obvykle v únoru
nebo březnu. Jednak nebývá tolik lidí,
jednak je takové dramatické počasí.
Letos v březnu jsme měli v plánu fotit
v nádherné oblasti, na Baltu. To jsme
samozřejmě museli celé zrušit, odjezd
byl v plánu přesně v době, kdy se
u nás rozjížděla ta největší vlna restrikcí. Takže si to nechávám do příštího
roku, to bych chtěl fotit buď Balt, anebo moje nejoblíbenější Lofoty. V zimě
jsou Lofoty totiž jakoby pocukrované
sněhem, celé bílé. Už jsem tam sice byl,
ale chci se určitě vrátit.

Akademický rok 2019/2020 byl pro
mne z několika důvodů zvláštní a zajímavý. Byl to můj třicátý školní nebo
akademický v roli učitele (i když jsem
určitou dobu svého profesního života
strávil v „byznysu“, vždy jsem alespoň dvě hodiny týdně učil, abych si
udržel kontakt se školstvím a studenty), první celý na VŠO a první a snad
i poslední, ve kterém se stalo, že jsem
byl několik týdnů v budově školy sám
jako strážce majáku…
Když vláda ve čtvrtém týdnu letního
semestru vyhlásila opatření, v jehož
důsledku došlo k přerušení prezenční
výuky, bylo po několika dnech jasné,
že nejde o záležitost krátkodobou.
Různé školy a instituce v předchozích letech utratily hodně peněz za
vymýšlení různých systémů distančního vzdělávání, přičemž výsledky
těchto projektů byly a jsou více než
sporné. My jsme byli postaveni do
situace, kdy jsme během pár dnů
museli přejít na distanční výuku.
Nejprve prostřednictvím úkolů zadávaných v UIS a následně na komunikaci prostřednictvím komunikačních
nástrojů Teams a Zoom. Musím i na
tomto místě poděkovat všem kolegům – akademickým pracovníkům,
odborníkům z praxe i administrativním zaměstnancům za pracovní
nasazení a za to, že se nebáli pustit
do nových věcí. Pro některé z nás to
bylo složitější, ale mohu prozradit, že
někteří z kolegů, kteří z on-line výuky
měli na začátku obavy, po prvních
přednáškách hrdě oznamovali, že to
zvládli a že je to vlastně zajímavá forma výuky. Příprava na on-line výuku
je pochopitelně jiná než na klasické

prezenční přednášky nebo semináře
a každý z vyučujících si musel najít
„to své“. I když věříme, že takováto
situace se nebude opakovat, chceme
techniku, kterou máme, a především
zkušenosti, které jsme získali, využít
jako doplněk ke standardním formám
vzdělávání v prezenčním i kombinovaném studiu.
A co se týká studentů, myslím, že
nejlépe to nechtěně vystihla jedna
z mých studentek, když jsme si před
on-line výukou na Teams neformálně
povídali. Na prvním setkání se radovala, že může být v pyžamu a s kávou „na výuce“, protože ráno vstává
špatně a má problém stíhat výuku.
A na jednom z posledních prohlásila,
že je to fajn, ale už se těší do školy.
I my se na studenty v září těšíme.
A jsme rádi, že jsme nelehký semestr
zvládli velmi dobře. Že nejsme „my“
a „oni“, ale že my všichni jsme VŠO.

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA,
kancléř Vysoké školy obchodní
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Česko
zažilo
digitální
skok
Olivův pivovar v Dolních Břežanech
patří mezi moderní gastronomické provozy. Jeho vznik před pěti lety zarámovalo několik okolností, které mu hrály
do karet. V krajině plzeňského ležáku
stoupala poptávka po pivech menších
značek, etablovala se scéna českých
foodblogerů a v Dolních Břežanech,
klidné a krásné obci kousek za Prahou.
Stejnou zkušeností si prošel každý
tuzemský bar, kavárna, hotel, ale i
jazyková škola, zážitková agentura
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nebo cestovka. Odlišuje je způsob,
jak se s krizí vyrovnali. Samozřejmě,
ne každý měl stejné vstupní podmínky a navíc platí, že cestovní kancelář
bez turistů na tom není stejně jako
hospoda, jejíž štamgasti bydlí přes
ulici. Všeobecně ale zafungovala
hlavně sázka na online svět a hledání nových způsobů, jak převést svoje
silné stránky z kamenného světa do
obrazovek a displejů. „Pokud se zaměříme na to, že základem všeho by
měl být efektivní způsob prezentace

v online prostředí, tak se dá říci, že
se digitální nástroje dají využít nejen
v řadě služeb cestovního ruchu, ale ve
všech službách, které s turismem souvisejí,“ potvrzuje potenciál digitálních
nástrojů Iveta Hamarneh, prorektorka
VŠO a expertka pro oblast cestovního
ruchu.
Do experimentování se tak pustili
pivovarníci, hoteliéři, lektoři i startupy,
a výsledkem je doslova digitální skok.
Díky jejich nápaditosti tak na českém

TÉMA: DIGITÁLNÍ SKOK

trhu služeb v gastru, ubytování, cestovním ruchu a souvisejících oborech
přibyla celá řada zajímavých online
a digitálních nástrojů, které s námi —
doufejme — ještě dlouho vydrží.

Rozvozy a online
objednávky
Možnost objednat si jídlo s dovážkou
domů jistě není nová, dosud ale byla
výsadou větších měst. Po letošku ale
máte šanci na dobrý oběd z restaurace
třeba i v případě, že bydlíte v posázavských Měchenicích. Právě sem a do
dalších blízkých obcí začal rozvážet
obědy i nápoje dolnobřežanský Olivův pivovar. Pro podniky, které nemají
kapacitu řešit rozvoz vlastními silami,
pak vzniklo hned několik platforem,
které jim cestu k online zákazníkům
usnadňují. Ať už vaříte nejlepší kávu
na světě, nebo plánujete dobýt svět
s babiččiným receptem na borůvkové knedlíky, teď je potenciální okruh
vašich zákazníků násobně vyšší než
před pandemií.

Voucher na
budoucnost
Další digitální recept s širokou možností uplatnění představuje stará dobrá
poukázka. V době karantény vouchery představovaly pro řadu podniků
i živnostníků způsob, jak vylepšit či
udržet příjmy, když není možné zákazníkům poskytnout služby. Poukázky
„na potom“ se kupovaly od kadeřnic,
hotelů, galerií, divadel, ale i zážitkových
agentur. Zvláštním úkazem byly takzvané „poukázky na nic“, jejichž prostřednictvím mohli lidé podpořit živou

kulturu. Dařilo se ale i voucherovým
projektům jako „Zachraň hospodu“
nebo „Hotel Hero“. Mimo karanténu
mají poukázky ale velký potenciál stát
se pevnou součástí jak obchodních
modelů, tak spotřebitelských zvyklostí. Zákazníci ocení rychlost pořízení, pokud se dají objednat online
a za pár minut přistanou v mailu. Pro
podnikatele pak vouchery otevírají
cestu k zákazníkům, kteří teprve přijdou, stejně jako k různým věrnostním
programům.

Youtube
s přidanou
hodnotou
Asi nejsložitější byla situace tam, kde
dosud stál základ služby na přímém
kontaktu s lidmi v daném místě. Jak
připomíná Iveta Hamarneh, například
muzea nebo památky využily snadno
dostupné možnosti a zpřístupnily své
prostory prostřednictvím virtuálních
prohlídek. Průvodcovské služby, cestovní agentury nebo zážitkové firmy,
ale také trenéři nebo jazykoví lektoři
ale byli v jiné situaci, protože svou činnost nesvazují s žádným prostorem.
Často se proto ve videích zaměřili na
to, aby v nich ukázali svou přidanou
hodnotu. „Podle mého názoru toho

začaly více využívat i organizace
destinačního managementu, častěji
pracují s videy nejen na Youtube, ale
i Instagramu nebo Facebooku,“ potvrzuje trend Iveta Hamarneh. Dobře
vedený kanál na Youtubu má široký
potenciál pro další uplatnění, jak v samotném marketingu, tak pro případný
fundraising, ale také jako podpůrný
výukový materiál. Na sérii dobře provedených instruktážních videí se dá
postavit nejeden zajímavý distanční
kurz, a voila — nový produkt pro nové
zákazníky je na světě.

E-shop jako
přivýdělek
Brněnští patrioti nejspíš už slyšeli o úspěšném konceptu Baru, který
neexistuje, a jeho sesterských provozovnách. Tým barmanů přišel během pandemie hned s několika online inovacemi, které chytře kombinují
výhody digitálního světa. Například
online streamovaná barmanská show,
na jejímž konci si zákazníci mohli umíchaný drink objednat domů — video
přitáhlo pozornost, možnost online objednávky a rychlé zajištění rozvozu pak
u zákazníků maximálně zvýšila šanci,
že si drink opravdu koupí. Nejzajímavějším počinem barmanského týmu je
ale nově sepsaná „Tekutá kuchařka“.
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Knihu totiž pohodlně budou moct prodávat i za plného chodu. Zřízení online
obchodu je v českém prostředí poměrně jednoduché, existují platformy,
díky kterým ho můžete založit doslova
během minut, včetně všech administrativních náležitostí. E-shopy s originálními merchandising předměty mohou být výhledově zajímavý přivýdělek
i v jiných oborech, opatrně ale s jejich
kapacitou. Vedení e-shopu něco stojí,
a především je náročné na skladování
a logistiku. Pro lázeňský hotel by ale
online prodej vlastní kosmetiky nebo
knihy o masážích neměl být problém.

Hlavně
bezkontaktně
Ačkoliv jsme na tom v České republice
s možností platit kartou lépe než v sousedním Německu či Rakousku, neplatí
to ani na našem území plošně. Nebo
spíš: neplatilo. V době maximálního
důrazu na hygienu a omezení přímého
kontaktu ovšem karetních terminálů
masivně přibylo, a to i v podnicích, kde
dosud každý večer počítali kasu ručně
„na zrcadlo“. A co je na tom nejlepší:
v drtivé většině případů šlo rovnou o
terminály bezkontaktní, které umož-
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ňují rychlou a pohodlnou platbu. Ruku
v ruce s tím šlo v některých případech
i zavádění digitálních pokladních systémů, které v denním provozu pomáhají se správou nákladů, nebo třeba
podpůrných aplikací pro řízení týmu a
provozu (vidíte díky nim třeba, ve kterých časech se u vás zákazníci kumulují
a kdy naopak nejvíc utrácejí). Bezkontaktní inovací bylo třeba i oprášené
použití QR kódu do takzvaného virtuálního menu, které by v restauracích
mohlo nahradit jídelní lístek. Ten se pak
nemusí ani mýt, ani přepisovat, prostě
se upraví online (a propojí s online objednávkami…) Není pochyb o tom, že
fintechových vychytávek s větší intenzitou „virtuálních“ plateb ještě přibude.
Samozřejmě by se ve výčtu dalo pokračovat. Hodně podniků a služeb
začalo využívat možností, které nabízejí vyhledávače nebo mapy, jako je
v oblasti gastra zavedené Dámejídlo.
cz, Bolt Food nebo Wolt.
Během pandemie dokonce takových platforem v Česku přibylo. Iveta
Hamarneh upozorňuje, že se technologicky posouvají i různé rezervační
platformy, které umožňují zajistit ubytování — ty samozřejmě neřeší rozvoz,
ale efektivní dopravu, čím dál častěji
ve spojení s mapovými a navigačními

a plikacemi. A ty zase hledají cesty, jak
poskytovat ještě komplexnější informace — stačí si vzpomenout na iniciativu českého portálu Mapy.cz při mapování výskytu nákazy koronavirem.
Ale digitalizace otevírá cestu i novým
partnerstvím a mění zavedené pořádky. Poskytovatelé služeb si hledají cestu k zavedeným e-shopům, například
úspěšný český obchod Mall.cz má dnes
v nabídce zážitkové poukazy. Hotely a
penziony vymýšlejí, jak poskládat svou
nabídku do online balíčků, aby byla pro
zákazníky pohodlnější a přístupnější.
Není nic divného, když šéf řídí svůj tým
přes Whatsapp a kdo před karanténou
nebyl ani na Facebooku, dnes už ho
nejspíš má i s Instagramem.
Důležitá je ale celková změna v přístupu. „Digitální nástroje boří komunikační
bariéry, zajišťují přístup k informacím
nebo nahrazují lidské smysly,“ shrnuje Iveta Hamarneh hlavní přednosti,
díky kterým přestala být sféra „digi
vychytávek“ vnímaná jako doplněk
podnikání a stala se jeho každodenní
součástí. A to znamená jediné — právě
tady vzniká prostor pro nové nápady,
neotřelá řešení a úspěšné projekty budoucnosti!

ROZHOVOR: TOMÁŠ JEŘÁBEK

Tomáš Jeřábek, CEO Košíku
Tomáši Jeřábkovi se přezdívá
praotec českého online FMCG.
V minulosti působil na pozici
obchodního ředitele Mall.cz, kdy
pomáhal spustit on-line aktivity
velkých globálních FMCG značek,
které leckdy vstupovaly na internet
vůbec poprvé. Obchod pak vedl
přes dva roky v dnes konkurenčním
on-line supermarketu Rohlík.
cz. Následně pracoval několik let
jako nezávislý konzultant pro online FMCG a v květnu roku 2018
převzal vedení e-shopu Košík.cz,
v rámci kterého spustil celou řadu
pionýrských projektů — například
prodej „bezobalových potravin“
online, první zálohované PET lahve
nebo inicioval zavádění ekologické
elektřiny do potravinářské výroby.

Všechno, co se
dá prodávat, se dá
prodávat online
zdroj: Košík.cz
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V čem je obchodování přes
e-shop jiné než přes kamenný
obchod?
Kamenný prodej tu má tisíciletou
historii. A najednou přijde služba jako
je Košík, která se pokusí tento léty prověřený model disruptovat. To v takových situacích většinou znamená, že
v té části, kterou vidí zákazník, se to
budete snažit dělat minimálně podobně
dobře, respektive ještě atraktivněji a v
té části, která je pod povrchem, to budete dělat úplně jinak, způsobem, který
považujete za efektivnější a výhodnější.
Jinými slovy — musíte umět dělat
s násobně nižším rozpočtem výrazně
lepší marketing, než obchodní řetězce
a mít násobně lépe zvládnuté logistické
procesy, u kterých si sami navíc prošlapáváte cestu. Online prodej potravin je
i ve světě pořád velmi mladým oborem
a rozhodně neexistuje model, který by
šel aplikovat univerzálně. Každý trh

14

GUIDEAMUS 2020/2021

je jiný, každý projekt má úplně jinou
velikost, škálu, takže všechna řešení
online supermarketů jsou — a není to
jen specifikum Česka — skutečně řešena na míru dané situaci.

Vyskladnit v konkrétní čas. Ohlídat, že
nepovezete k zákazníkovi natlučené
jablko nebo oschlou housku. To vše
s nožem na krku v módu 24/7/365 bez
jakéhokoli prostoru pro chybu.

Online trh je extrémně rychlý, což
může být výhoda i nevýhoda. Když
jste šikovní, dokážete nasbírat data
o zákaznickém chování, na které si
běžný supermarket v životě nesáhne.
Dokázat se k zákazníkovi dostat opravdu blízko pomocí digitálních kanálů
a využívat sílu impulsu — na rozdíl od
supermarketu může nakoupit přes
smartphone ať je kdekoli.

Provozovat online supermarket nemá
daleko k alchymii. Musíte mít obrovskou intuici, kterou ale validujete
s daty. A často zázrak vydupat ze
země tvrdou prací — třeba tak,
že prostě budete tři dny nonstop ve
skladu, dokud nevychytáte chyby,
co vás brzdí, abyste se mohli posunout zase o kus dál.

Na druhou stranu zase musíte umět na
omezené ploše skladu, který obsluhuje násobně větší území než v případě
kamenného supermarketu, protočit co
nejvíce položek, zajistit, aby se vám
nekazily, žádná nezabírala regál příliš dlouho. Musíte je umět bezchybně
napickovat — tedy připravit do tašek.

Jste víc ajťáci, nebo obchodníci?
Respektive, kdyby člověk chtěl
pracovat pro Košík a výhledově
ho posouvat dál, musí být víc
obchodník, nebo ajťák?
Obojí. A ještě mnohem víc. Je třeba si
uvědomit, že “být ajťák” už je v podstatě přežitý pojem. “Ajťákem”, jak
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bychom ho viděli ještě před deseti —
dvaceti lety, je dnes skoro každý specialista v e-commerce. Tedy odvětví,
které je extrémně závislé na technologiích a datech. V Košíku nákupčím radí
chytré datové modely, data využíváme
v marketingu, rozvoz plánuje umělá
inteligence, která si pamatuje, kdy
a kde bývají dopravní zácpy. S těmito
nástroji musíme umět pracovat sami
a znát je, abychom dokázali rozlišit, kdy
radí správně a kdy je potřeba převzít
kormidlo a naopak poradit jim.
Díky IT nástrojům obchodníci vědí, kdy
se čeho kolik prodává, umí lépe efektivněji objednávat, aby se do skladu
nemuselo nové zboží zavážet několikrát denně a zároveň se netvořily příliš
velké zásoby. Technologie jim poradí,
kdy má jít zboží do akce anebo kdy ho
zcela vyřadit ze sortimentu, protože
o něj není zájem. Pokud jim něco nevyhovuje, musí to být oni, kdo dá zadání
programátorovi. To bez znalosti technologie prostě nezvládnete.

Na druhou stranu — ta lidská část obchodu se u nás rozhodně nevytrácí.
Košík je e-shop, který dokáže českému
zákazníkovi zajistit rajčata z malé italské farmy, protože jsou prostě nejlepší
na trhu a nestojí raketu. Znamená to
ale, že o té farmě se musí někdo dozvědět, jet tam a přesvědčit u vína majitele, že není šílenec a že mu skutečně
v Česku zajistíme odbyt. Stejně tak musíte umět přesvědčit velké dodavatele,
že váš nápad sypat část sortimentu do
papírových sáčků, abyste omezili plastový odpad, má budoucnost a zajistit,
aby vám začali dodávate nestandardní velkobalení svých výrobků. Nebo
obejít světové šéfkuchaře v Česku
a přesvědčit je, že je skvělá myšlenka
zachladit jejich jídla, co vaří ve svých
skvělých bistrech, a dát na obal jejich
obličej jako garanci kvality.

Košík.cz je na českém trhu
jednička mimo jiné v zákaznické
zkušenosti. Jak probíhá vývoj
služeb a produktů online
nákupu, když má být výsledkem
spokojený zákazník?
KPMG každoročně dělá výzkum,
monitorující zákaznickou zkušenost
— customer experience. Loni jsme se
stali nejlépe hodnoceným supermarketem nejen na internetu, ale i mezi
kamennými hráči. To je na jednu stranu
skvělá pocta, na druhou stranu obrovský závazek.
Je třeba zmínit, že CX nutně neznamená, že máte nejlepší službu nebo
nabízíte nejpremiovější servis. Ukazuje, jak jsou s vámi zákazníci spokojení,
nakolik plníte jejich očekávání, zda vás
považují za užitečnou službu, u které
se vyplatí být loajální. Krásně se to
dá ilustrovat třeba na oblibě prodejce nábytku IKEA. Produkt si musíte
odvést a sestavit sami, ale berete to
jako součást hry, díky které získáte
výhodnější cenu.
My to bereme podobně. Máme takové heslo — “Jednoduše pro všechny”.
Chceme, aby si na Košíku bez problému nakoupil úplně každý a měl pocit,
že se jedná o supermarket, který byl
ušit na míru přímo pro něj — sortimen-

tem, dostupností i cenou. Může to znít
hrozně banálně nebo naopak velice
sofistikovaně, podle toho, z jakého
úhlu pohledu se na to podíváte. My to
rozhodně nepovažujeme za pouhou
frázi a všechny služby, které dáváme
dohromady, se tímto heslem musí řídit.
U každé služby tedy musíme mít jasně definovanou cílovou skupinu, zcela
konkrétní kohortu, pro kterou ji připravujeme. Mohou to být rodiče malých
dětí, vegani, senioři co mají hluboko do
kapsy, lidé, kterým záleží na planetě…
Tuto cílovou skupinu musíme skvěle
znát, zanalyzovat, jak se u nás vůbec
chová, ušít jí službu na míru a testovat,
jak jsme se trefili.
Zásadním měřítkem pro nás zároveň je,
že našim projektům musíme věřit. Pokud víme, že potěší nás samotné, naše
přátele staré rodiče nebo prarodiče,
které většinou dokonale známe, pak to
bývá na dobré cestě. Ostatně ty nejúspěšnější projekty u nás vždy vznikly
z nějaké osobní potřeby týmu. Ale tak
to má být — autentická služba je zásadní pro jakýkoli úspěch u zákazníka.

Jakou roli ve finálním zážitku
klienta hraje logistika,
skladování, balení nebo kurýrní
služby? Jak si vybíráte partnery
pro tyto oblasti, vidíte tu do
budoucna nějaké zásadní
výzvy?
Naprosto zásadní. Logistika je to,
v čem proti kamenným marketům
v mnoha ohledech ztrácíme a asi vždy
budeme. Ale také je to věc, která nás
odlišuje a ve výsledku přináší celou
řadu konkurenčních výhod.
Pokud teď dostanu chuť na chleba
s tvarohem, můžu si ho mít za normálních okolností doma za pár minut nebo
desítek minut v závislosti na tom, jestli
bydlím ve městě nebo na vsi. To my
zatím neumíme. Minimální částka pro
nákup je 500 korun, do 1200 korun pak
nechceme nic za dopravu. Tím jasně
ukazujeme, že ten zlatý řez naší služby
je u těch větších nákupů. Zároveň je
našim minimem rozvoz za 120 minut
od objednání. A to ještě ne vždy. Jsou
místa, kde to není možné z logistických
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důvodů, v Praze zase bývají závozové
sloty vyprodané pro velký zájem.
Neznamená to ale, že nemůžeme postupně posunout zákaznické chování.
Myslím, že každý, kdo nakupuje potraviny online pravidelně, mi dá za pravdu,
že to je jen o zvyku. Prostě začnete
nakupovat jinak, začnete vnímat jiné
benefity. A samozřejmě to neznamená, že vypustíte ty malé nákupy v kamenných prodejnách, naopak. Spíš si
uvědomíte, že je fajn být doma s dětmi
nebo partnerem, než hledat parkovací
místo u supermarketu.
Takže to, kde můžeme v logistice jednoznačně získat nad kamennými supermarkety, je zákaznická zkušenost.
Díky nám se vám mnohokilový nákup
najednou objeví v předsíni, jen si pro
jeho převzetí odskočíte třeba od rozkoukaného seriálu. Pokud přijedeme
včas, kurýr je fajn, upozorní vás, ať si
dáte tašky do mrazáku, usměje se na
vás, při vybalování zjistíte, že jste dostali nějaký dárek a ještě vám odvezeme prázdné lahve, pak vám to celé
přijde jako fajn věc, kterou si chcete
zopakovat.
A pořád je co zlepšovat — třeba tracking nákupu, abyste přesně věděli,
kdy zaparkujeme před domem. Nebo
zvýhodnění ekologických slotů — časů,
kdy stejně pojedeme okolo vás... V ladění poslední míle a vůbec celé logistiky je spousta detailů, které na svůj
průlom teprve čekají.
To, že už dnes fungujeme na tak vysoké úrovni a velký nákup vám dokážeme přivést do 120 minut, to je zcela
přelomové v celosvětovém měřítku.
Partneři, kteří pro nás nákupy vozí, tak
musí patřit k logistickým špičkám. Musí
řemeslu rozumět a mít technologie,
které udrží teplotní řetězec potravin až
do poslední chvíle. Třeba DoDo, které
zajišťuje rozvoz části našich nákupů
vyvinulo vlastní divizi Fresh, která se
specializuje přímo na rozvoz potravin.
Jídlo prostě nemůžete jen tak hodit do
balíku a poslat na cestu.

Jak moc vlastně jarní vlna
koronavirové pandemie
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prohloubila propast mezi
kamenným obchodem a online
obchodováním? Košík byl
oceňovaný za to, že zvládnul
na změněné potřeby zákazníků
reagovat velmi rychle…
Díky koronaviru jsme měli šanci vyzkoušet si, pod jakým tlakem budeme
v budoucnu pracovat, až se dostupnost naší služby a celková penetrace
zvýší. Pozitivní je, že jsme se na nový
režim dokázali přepnout velice rychle,
víme, že jsme schopni odbavovat za
určitých kompromisů násobky současných objemů. Zároveň nám krize
přinesla celou řadu nových zákazníků,
urychlila několik zásadních projektů.
Skončila ta etapa, kdy jste cítili, že
velkou část u vás tvoří early adaptors
— navrch získal mainstream. I to bylo
něco nového.
Na druhou stranu — se začátkem
prázdnin se vše vrátilo do starých kolejí. Jenže toto léto je nestandradní,
lidé jsou výrazně méně aktivní než
v minulosti, chtějí si odpočinout od tří
měsíců stresu, hodně cestují. Takže na
hodnocení, kolik lidí nyní začne nově
dávat přednost nákupu potravin online je ještě brzo, to uvidíme až z čísel
na konci roku po vánoční sezoně.

Navíc nakupování opravdu není možné posuzovat binárně — buď kámen,
nebo online. O ty zákazníky se budeme
vždycky přetahovat a možná ta budoucnost vypadá tak, že tak jako občas
skočíte do červeného supermarektu
a podruhé do modrého supermarketu,
potřetí tam teď nově zařadíte Košík,
jen proto, že vám to zrovna přijde jako
dobrý nápad, když máme znovu v akci
to stařené hovězí, co vám minule tak
moc chutnalo.

V Česku byl už před pandemií
nejvyšší počet e-shopů na počet
obyvatel v Evropě, jsou u nás
také velmi populární online
platby. Znamená to, že je u nás
potenciál dělat online obchod
na světové úrovni? Vyroste u
nás nový Amazon?
Ta čísla vypadají optimisticky, to ano.
Ale druhou stranou jejich mince jsou
tisíce e-shopů, které každý rok zaniknou jen aby vyrostly nové. Pokud totiž počet e-shopů něco ilustruje, pak
je to nadšení Čechů do e-commerce,
ne reálný výkon. To zdravé jádro, které
vydělává tolik, že má možnost přinášet
zásadní inovace, se naopak rok od roku
zmenšuje, přestože vydělává stále více.
Není to však špatně. Česko je prostě
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příliš malý trh na to, aby to bylo jinak.
A to, že je tu e-commerce na takové
úrovni je skutečně zázrak. A teď mluvím nejen o kvalitě služeb, ale také důvěře zákazníků. Bez ní bychom nikdy
nedokázali prodávat něco tak “křehkého”, jako jsou potraviny.
Budoucnost tedy leží v expanzi a propojování stávající infrastruktury. Pokud
se v Česku vymyslí silný koncept, měl
by skutečně uvažovat o cestě za hranice. Know-how získané v Česku samozřejmě není univerzální, ale bývá dostatečně pionýrské na to, aby se dalo
aplikovat na další trhy. Druhou cestou
pro růst je pak tvorba partnerských sítí
na bázi marketplace. A tady si myslím,
že bychom mohli být skutečným leaderem CEE regionu.
Pokud bych byl hodně velký optimista,
mohlo by to za pár let znamenat třeba
to, že naše privátní pivní speciály Košík, které pro nás vyrábí pivovar Bizon,
se dokáží jednoduše dostat do prodeje třeba v Polsku, Maďarsku nebo
Bulharsku přes síť tamních online supermarketů.

jídle z restaurace. Není problém dovézt
vám ho domů, ale cítíte, že návštěva
restaurace a jídlo překlopené z rozvozové krabičky jsou prostě dva různé
světy, kde stejný produkt vychutnáváte
zcela odlišným způsobem.
Takže budou i nadále obory, kde online
nebude mít smysl, protože si prostě
budete chtít něco vyzkoušet a užít přímo na místě. A pokud bude pohodlné
a výhodné spojit to přímo s nákupem,
nebudete mít jediný důvod, proč to
neudělat.

Co jsou podle vás tři klíčové
kompetence, které by měl mít
člověk, který chce řídit a rozvíjet
úspěšný e-shop?
Disciplínu, trpělivost a odvahu. Ale to asi
platí pro všechny náročné obory.

Pokud jsem se v Košíku něco naučil,
pak je to nezbytnost posouvání limitů, pokud chcete dosáhnout úspěchu.
Úspěch, který přijde sám, je totiž buď
výsledkem předchozí tvrdé práce anebo je prchlivý a nestálý a o takový není
moc co stát, ten je spíš komplikací, která
vás dokáže opít a pak poslat ke dnu.
Každý, kdo míří do e-commerce, musí
mít silné vnitřní přesvědčení a připravit
se na to, že to je prostě dřina jako každá
jiná práce. A že to znamená jednou kolabovat nad tabulkami, které přetékají
daty, podruhé pod tíhou krabic, když
vypomáháte o nákupní špiččce.
Na druhou stranu, ta euforie, když
uspějete a skutečně přinesete na trh
nějakou změnu, ta veškeré kruhy pod
očima a dny pochybování skvěle vyváží.

A co se týče platebních metod online,
tak tady jsme spíše na chvostu Evropského standardu. To je dlouhodobě
hozená rukavice pro české fintechy
a banky. Ostatně i v MALL Group,
do které Košík spadá, máme vlastní
projekt MALL Pay, který se zjednodušením plateb zabývá.

Co má podle vás potenciál se
do budoucna prodávat online?
Během karantény přibylo
pokusů prodávat online knihy,
kosmetiku, ale třeba i auta.
Už předtím byl ale třeba trend
nakupovat jídlo bez obalu nebo
vodu v zálohovaných lahvích.
Je podle vás něco, co se v online
světě (zatím) prodávat nedá?
Vše, co se dá prodávat, se dá prodávat
i po internetu. Vždy bude záležet jen na
tom, jak přesvědčíte zákazníka, že získá zboží nebo službu, jakou si představoval. A nakolik to pro něj bude pohodlnější. Neznamená to však zároveň, že
všechno budou chtít zákazníci kupovat
online. Dá se to jasně ukázat třeba na

Košík.cz
Košík.cz je on-line supermarket s potravinami, drogerií a potřebami pro
domácnost, který patří do skupiny Mall Group. Z více než 15 tisíc položek včetně těch ze sekce „Budoucnost bez obalu“, nabídky obchodního
řetězce Kaufland nebo Iceland či výběrových marketů Delmart a Wine
Food si mohou vybírat lidé v Praze a středních Čechách, Polabí, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také
v okolí Litoměřic, Teplic, Mostu, Litvínova, Chomutova a na Táborsku
nebo Českobudějovicku. Na jakékoliv místo v republice pak rozveze
do druhého pracovního dne nákup vybraný nyní až 1700 položek.
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Drony jsou obecně všechny
létající prostředky, které jsou
řízeny ze země — bezpilotní
letadla. Termín „dron“ byl použit
ve filmech z hvězdných válek.
Začínalo se s pojmem „létající
prostředek“, v současnosti je to
„bezpilotní systém“, tedy soubor
složený z létající části (dronu)
a pozemní části nutné pro
jeho řízení. Rozlišujeme
bezpilotované balóny, koptéry
(vrtulníkové) a křídlaté
bezpilotní systémy. Drony lze
dělit podle řady parametrů,
např. podle maximální vzletové
hmotnosti, podle způsobu
využití (letecká činnost,
experimentální a výzkumné
účely, sportovní a rekreační
účely), atd.

Drony

přiletěly z hvězdných válek,
dnes mohou nahradit letadla
Patříte k předním českým odborníkům na drony. Jak jste se
dostal k dronům?
Už je tomu téměř 40 let, kdy jsem začal
pracovat jako mladý učitel na Vysoké
vojenské letecké škole v Košicích. Tato
škola tehdy vyučovala všechny letecké
specializace pro armádu a také piloty
pro bojová a dopravní letadla. Můj zájem o drony začal po leteckém neštěstí,
kdy v Slánských kopcích na východě
Slovenska zahynuli dva piloti. Oba pi-
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loty i letadlo jsme v zimě několik dní
hledali v zalesněné oblasti, brodili se
po kolena ve sněhu. Při této akci jsem
si poprvé uvědomil, že kromě vrtulníků a lidí neexistovalo nic, co by proces
hledání urychlil. Věděl jsem, že armáda má sice tenkrát utajované křídlaté
drony, ale nepoužívaly se k podobným
účelům.

VŠO od letošního roku poskytuje
unikátní akreditované vysokoškolské vzdělání v oboru bezpi-

lotních systémů. Tento obor má
však mnohem delší historii, kdy
vlastně drony vznikly?
Úplně první zmínky o dronech sahají
do roku 1783, kdy bratři Montolfierovi
dělali pokusy s balonem řízeným lany,
vznikaly vzducholodě připevněné na
laně a meteorologické balóny. Další
pokrok nastal po 2. světové válce, kdy
se objevením možnosti dálkového řízení přenosem elektromagnetických
vln a modulací přešlo na bezkontaktní

ROZHOVOR: FRANTIŠEK MARTINEC

T

ermín „dron“ zazněl poprvé v kultovní filmové sci-fi sáze Hvězdné války, nicméně
historicky vůbec první bezpilotní letadlo vzlétlo již v roce 1917. Od původně
válečného využití se během více než století posunul do komerční sféry a dnes nachází
uplatnění téměř ve všech oblastech našeho každodenního života. Bezpilotní systémy
jsou celoživotním koníčkem i pracovní náplní doc. Ing. Františka Martince, CSc., který
je garantem specializace „Letecké bezpilotní systémy — drony“ vyučované na VŠO
a zasloužil se o udělení akreditace výuky tohoto perspektivního oboru.
elektrické a elektronické dálkově řízené
letouny. Drony se tehdy využívaly jako
průzkumné systémy pro armádu a experimentovalo se i s dálkově řízenými
bojovými letouny. Rozvojem elektroniky docházelo postupně k miniaturizaci
prostředků řízení a využití znalosti kybernetiky a hlavně k možnosti využití
výkonové elektroniky — elektrické pohony pro koptéry.

K čemu se dnes u nás využívají
profesionální drony? A jaký vývoj očekáváte v budoucnu?
Dnes se drony hlavně využívají pro vojenské účely, slouží k průzkumu a jsou
i součástí výzbroje k bojovým akcím.
V civilní sféře je známé použití hlavně k filmování, k prohlídce objektů a
v zemědělství. Využití dronů je téměř
neomezené, a to ve všech myslitelných oborech od dopravy, energetiku,
stavebnictví po filmový průmysl. Tlak
na masové využití hlavně do oblasti
filmování, kontroly objektů, dopravy,
logistiky je obrovský. Před masivnějším
rozšířením v komerční sféře je však třeba vyřešit řadu legislativních i bezpečnostních otázek pro zajištění ochrany
soukromí a bezpečnosti. Technologie
bezpilotních systémů se v budoucnu
zaměří na prodloužení doby letu, snižování hmotnosti dronu a zajímavé bude
sledovat vývoj miniaturních zařízení
pro létání v uzavřených prostorech.

Mohou bezpilotní letouny ovlivnit budoucnost letecké dopravy?
Budoucnost dronů a pilotovaných letadel nebude jenom o dořešení legislativy, ale i v řešení bezpečnosti, která
souvisí s kombinací použití pilotovaných a nepilotovaných strojů. Důležité
je důkladné školení specialistů pro vy-

užití dronů. Jako perspektivní vidím
využití dronů v malých výškách a až
další budoucnost bude o nasazení ve
velkém letectví.

Jaké jsou výhody bezpilotních
systémů?
V létajícím systému se nenachází pilot,
můžou tak být použity při nebezpečných situacích, nedostupných místech
a v prostředích, která by byla zdraví
škodlivá pro lidskou posádku. Drony
mají nižší náklady na pořízení i servis,
nižší náklady na hodinu letu a pro jejich ovládání je zapotřebí kratší doba
zaškolení, protože jsou řešeny s plnou
automatizací.

Existují nějaká negativa a na co
si musíme při létání s drony dát
pozor?
Ve špatných rukou a bez patřičných
zákonů by mohly být bezpilotní systémy zneužity např. k narušení soukromí, krádežím, terorizmu atd. Při létání
s drony je nutné dbát na bezpečnost,
zvláště nad výškou 350 metrů kvůli
možnému střetu s pilotovanými letadly.
Důležité je také dodržovat omezení či
zákazy v nebezpečných či vyhrazených prostorech, kterými jsou třeba
elektrárny, letiště, strategické budovy
či památky.

Na VŠO jste garantem výuky
zaměřené právě na drony. Můžete představit nově otevřenou
studijní specializaci?
Nabízíme profesně zaměřené vzdělávání s důrazem na praktické provozní
činnosti v oborech služeb v letecké
dopravě, konkrétně se jedná o specializaci Provoz a řízení letecké dopra-

Doc. Ing. František Martinec, CSc.

vy, resp. v nově se rozvíjející oblasti
poskytování a provozování leteckých
bezpilotních služeb, tzv. dronů, které se
věnuje specializace Letecké bezpilotní
systémy. Zaměřujeme se na seznámení s nejnovějšími trendy v letecké dopravě, jedná se o unikátní specializaci
tohoto druhu. Výuku vedou přední
odborníci s praktickými zkušenostmi
z oblasti letectví a dronů. Studenti si
osvojí praktické dovednosti a metodiku
profesních činností v celé šíři letecké
dopravy a leteckých bezpilotních prostředků. Studium je šestisemestrové,
zakončené státní závěrečnou zkouškou
a obhajobou bakalářské práce, absolventi získají akademický titul Bc. Další
možností je pokračovat na navazujícím
magisterském oboru „Provoz a řízení
letecké dopravy — management leteckých podniků“. S naším vzděláním se
mohou absolventi ucházet o pracovní
uplatnění jako letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových
provozních a dalších leteckých služeb.
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doc. Ing. Ilona Švihlíková,
Ph.D., prorektorka pro
kvalitu a rozvoj školy
je uznávaná česká ekonomka,
členka Národní ekonomické
rady vlády a mimo jiné česká
expertka na problémy moderní
globální ekonomiky. Stojí za
novým připravovaným studijním
programem „Globalizace
a lokalizace“, který se bude věnovat
právě projevům globálních
fenoménů v lokálních kontextech a
možnostem na ně reagovat. Kromě
toho má na starosti další náročnou
agendu — zvyšovat kvalitu studia
a směrovat jeho další rozvoj.
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Jak se pozná
kvalitní studium?
Paní prorektorko, co vlastně
znamená zajišťování kvality
vysokoškolského studia v praxi?
Mírou úrovně školy je schopnost absolventů nejen adaptovat se na aktuální,
často přechodné tržní požadavky, ale
vytvářet novou sociální realitu. Z provozního hlediska zajišťování kvality
znamená mít procesy nastavené tak,
abychom pokud možno předcházeli
problémům, a aby byly všechny strany
spokojené — studenti, pedagogové,
zaměstnanci, absolventi, vedení školy
i Národní akreditační úřad.
Dlouhodobě a strategicky platí, že jen
kvalitní vysoké školy mohou v těžké
konkurenci přežít a být úspěšné. Rozvoj, což je ta „druhá část“ mé funkce,
pak zahrnuje nejen nové obory, ale
celkově hledání nových příležitostí, ať
už k prezentaci školy a jejich představitelů, ale i nových partnerů pro spolupráci, projektů atd.

Co jsou indikátory kvalitního
studia? Jinými slovy, jak se
pozná na vysoké škole kvalita?
My používáme model EFQM, který
obsahuje řadu indikátorů kvality, které
se týkají všech sfér fungování školy,
od marketingových aktivit po finanční
a klíčové je samozřejmě získávání
zpětné vazby od všech aktérů. Bez
zpětné vazby a neustálé komunikace
to prostě nejde. Ale, řečeno lidsky,
základem kvality je učitel, který se učí
a má dar komunikace se studenty. A
z druhé strany student, kterého obor
baví a umí se poprat s nástrahami

učení. Nemůže být dobrá škola, když
na sobě nepracují učitelé a studenti
a když studenti a učitelé nepracují
spolu.

Jakou roli hraje v zajišťování
kvality zpětná vazba —
studentů, absolventů,
ale i samotných pedagogů?
Zpětná vazba je klíčová a jsem velice
ráda, že v minulém školním roce se
nám podařilo dát dohromady rozsáhlá
dotazování u všech tří kategorií, které
uvádíte — od studentů, absolventů
a zaměstnanců. Z toho vám vzejde
hodně podnětů, kterými se musíte
zabývat. Něco jsou operativní otázky,
které lze vyřešit s provozním úsekem
velmi rychle. A něco je běh na delší
trať — třeba otázka praxí, kvality závěrečných prací atd.

Jaký potenciál mají podle vás
v zajišťování a řízení kvality
moderní komunikační nástroje?
Mohou například zlepšit zpětnou
vazbu nebo nastavit efektivnější
komunikaci?
Důležitost moderních komunikačních
nástrojů jsme si v minulém semestru
kvůli koronaviru skutečně vyzkoušeli. Určitě je to důležitá součást výuky,
ale lidský kontakt je nenahraditelný.
A vyplynulo to i z dotazování, které
jsme uskutečnili po skončení nouzového stavu — studenti si pochvalovali,
že nemusejí dojíždět, ale na druhou
přiznávali, že se jim stýskalo po spolužácích, po interakci na cvičeních.

VŠO představila modernizované
obory, které reflektují
současné trendy — digitální
ekonomiku, bezpilotní létání…
Proč takový přístup ke
vzdělání není na jiných školách
standardní? Je přeci zřejmé,
že s technologickým vývojem
jde dopředu i obchod, doprava
nebo cestovní ruch.
Pokud takový přístup není standardní, tím lépe pro nás, tím se odlišujeme
od konkurence. Vysoká škola musí
být schopna zachycovat trendy a nabízet obory, které nejsou namířeny do
minulosti, ale do budoucnosti. Mohu
čtenáře ujistit, že VŠO tímto směrem
odhodlaně jde.

Vy osobně patříte mezi
uznávané osobnosti v oblasti
ekonomie, jste členkou
obnovené Národní ekonomické
rady vlády. Co jsou kromě
digitalizace hlavní trendy,
které bychom dnes měli
v ekonomickém vzdělání i praxi
reflektovat?
Za jeden z nejvýznamnějších trendů
považuji ústup globalizace a posilování lokalizačních prvků, soběstačnosti
a strategické role státu. Koronavir tyto
trendy ještě více posílil. Vazba k místu a péče o něj, snaha, aby se peníze
i lidé udrželi v lokalitě je podporována
i řadou decentralizačních technologií
— třeba 3D tiskem. Lokalizace má i své
velké environmentální plusy. A když
o tom mluvím, tak je jasné, že se pokusím na VŠO tento směr rozvíjet.
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ROZHOVOR: MARIANNA PRACHAŘOVÁ

Mariana Prachařová
je doma na
Instagramu
i u nás ve škole
22
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Jste velice aktivní, jste herečka,
ale také zpíváte. Jak to všechno
zvládáte skloubit se studiem na
VŠO?
Musím říct, že momentálně mě nejvíc
zaměstnává asi Instagram. Zpěvu se
věnuji pořád, herectví už méně. Hrála
jsem spíš jako malá, ale teď budeme
chystat jedno divadelní představení na
podzim, tak na to se moc těším. Skloubit to se školou naštěstí jde. Umím si
věci rozplánovat a udělat si pořádek
v tom, co je důležité a jelikož studium
dokončit chci a jelikož mě to i baví, tak
si ten čas prostě najdu.

Jak jste zvládla koronavirovou
krizi a jak toto náročné období
zpětně hodnotíte?
Já ji zvládla myslím docela dobře, ačkoliv nevím, jestli to tak můžu říct. Nastěhovala jsem se na tu dobu zpátky
domů k mamce a sledovala dění skrz
média. Ze začátku jsem byla hodně
vyděšená, protože jsem stejně jako
většina z nás netušila, jak je situace
vážná a jak se bude dál vyvíjet, ale
postupem času jsem začala méně vnímat okolní mediální tlak a zaměřila se
na jiné věci, a to mi upřímně hodně
pomohlo.

jeden dokonce mám, a to s Hell Navrátilovou s názvem Sarkastický kafe.
Další, co si občas pustím je The Coffee
Chic Podcast, Vinohradská, Vyhonit
ďábla, jauuu, PS:to bolelo nebo Kachny na tahu. Z profilů na Instagramu
mě moc baví Markéta Gajdošová, Eva
Ehrenbergerová, Tereza Voříšková
nebo třeba Martina Pártlová. Na Youtube upřímně moc lidí nesleduji.

Jaké máte plány po ukončení
VŠO? Chystáte nějaké nové
album, popř. kde vás uvidíme
hrát?
Chystám na podzim EP desku a premiéru v divadle, ale jinak plány nemám.
Sama jsem zvědavá, co mi budoucnost přinese a doufám, že se mám na
co těšit.

Fotografie archiv Mariany Prachařové

Přineslo Vám paradoxně i něco
pozitivního?
Paradoxně mi to přineslo hodně pozitivního. Sblížila jsem se zase více s rodinou, se kterou jsme byli společně
těch pár měsíců doma a bylo to fajn.
Začala jsem jinak vnímat čas, zaměřila
se na to, co mě baví a na co jsem se
neustále vymlouvala, že čas nemám a
tak nějak se celá zpomalila a přehodnotila spoustu věcí.

Jste úspěšnou influencerkou.
Jaké podcasty, instagramové
profily nebo youtube kanály
sledujete, když se chcete
posouvat ve svém profesním
oboru?
Nejvíc se asi inspiruji na Instagramu
různými zajímavými profily nebo na
Pinterestu. Co se týká podcastů, tak
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ROZHOVOR: ADÉLA FENCLOVÁ

Kdyby nastala
další krize, jsme
připraveni se vrátit
k online výuce
24
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S

koronavirovou krizí se velká část života přesunula do online sféry. Jak se s tím
vypořádala VŠO a její studenti, nám vylíčila Adéla Fenclová, toho času manažerka
Klientského centra a absolventka VŠO.

Jak pandemie změnila studium?
Studenti místo do lavic zasedali před
počítače nebo chytré telefony a na
přednášky docházeli virtuálně. Všem
studentům se posunulo zkouškové
období o týden až dva, bakalářské a
diplomové práce odevzdávali pouze
online. Stejně tak se skládaly písemné
i ústní zkoušky, jen se státnicemi jsme
vyčkávali na přelom června a července, aby se jich studenti mohli zúčastnit
osobně.

Jaké nástroje jste používali ke
komunikaci se studenty?
Velmi se uchytil chat na webových
stránkách školy, nejvíce ale studenti využívali sociální sítě, zejména Instagram. Kromě toho jsem všechna
opatření rektora a obecně vnitřní
předpisy sdílela na Instastories i do
příspěvků na Instagram a Facebook.
Snažila jsem se, aby se informace dostaly k co nejvíce lidem. Studentům ale
samozřejmě chodily i oficiální emaily.

Podařilo se zareagovat na
zavření škol rychle?
Téměř okamžitě jsme přestoupili na
distanční výuku. Vytvořili jsme náhradní rozvrh a na přednášky studenti
docházeli virtuálně přes Microsof Teams nebo Zoom ve skupinkách podle
studijních programů a ročníků.

„Po pandemii se
absolventi snad
konečně dočkají
promocí, protože
ty se online
pořádat opravdu
nedají.“

Co bylo při přechodu na online
výuku nejobtížnější?
Zajištění technického zázemí pro
pedagogy. Někteří vyučující vyššího
věku neměli dostatečně výkonné počítače nebo neznali programy na online
výuku. Pořádali jsme proto semináře,
kde jsme je učili s novými programy
zacházet. Hlavně jsme ale zařídili technické zázemí v knihovně, odkud mohli
vyučovat online. Během pár týdnů vyučování pokračovalo normálně.

Napadá vás něco, co se během
koronavirové krize osvědčilo?
Kvůli uzavření škol jsme nemohli pořádat dny otevřených dveří, tak jsme
je nahradili livestreamy na Instagramu.
Každý týden jsme si pozvali hosta, se
kterým jsme natočili přibližně třicetiminutový rozhovor. Na sociálních
sítích tak najdete video s pilotem —

absolventem našeho leteckého oboru,
se studenty cestovního ruchu, ale i
prorektorkou a rektorem VŠO. Tento
nový koncept komunikace se uchytil,
takže v něm plánujeme pokračovat.

Letní semestr zahájíte
už obvyklým způsobem?
Počítáme se standardní výukou s tím,
že kdyby se vyskytl nějaký problém,
jsme připraveni přejít na online platformu. Už teď máme připravenou online
výuku pro zahraniční studenty programu Tourism, u kterých nevíme, jak
to bude s vízy a cestováním obecně.

Museli jste kvůli koronavirové
krizi zrušit nějakou událost?
Vždycky v květnu pořádáme různé
společenské akce, letos navíc měla
VŠO slavit výročí dvacet let od svého založení, ale kvůli pandemii jsme
museli vše přeložit. V září si snad vše
vynahradíme. Také absolventi, kteří
skládali státnice v létě, se snad dočkají
promocí, protože ty se online pořádat
opravdu nedají.
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TIPY PRO ONLINE STUDIUM

BUĎTE
VŠOnline
Školní youtube
Novinky ze života
školy, expertní komentáře vyučujících
i praktické informace
pro studenty — vše
přehledně na jednom místě!

Facebook VŠO
To je to místo, kde se
vždy včas dozvíte, co
se děje a co aktuálně
platí. Přímo od svých
pedagogů, kteří neváhají natočit video, kde vám do minuty řeknou všechno podstatné.

Jsme i na Instagramu
A vy můžete být
taky! Pošlete nám
fotku, jak se učíte
nebo bavíte se spolužáky. Nebo zkuste
najít nejlepší úhel, odkud vyfotit nové
Guideamy před klientským centrem.
Rádi udržujeme přehled o všem, co
se týká školního i studentského života!

Jak na studium
z domova
Plánujte.
Nenechávejte čas, aby vás doběhnul.
Na každý týden si napište seznam
úkolů, které chcete udělat, a rozdělte
si ho rovnoměrně do celého týdne.
Věřte, že tenhle základní návyk nebude nikdy na škodu, online ani offline.
Udělejte si místo.
Když se chystáte psát úkol, vyhledávat
informace nebo i soustředěně studovat, najděte si doma nějaký klidný kout,
ze kterého záměrně odstraníte všechny předměty, které by vás mohly rušit.
Uvidíte, že v „pracovně“ vám půjdou
povinnosti mnohem lépe od ruky než
u ledničky či jídelního stolu.
Náročné úkoly řešte jako první.
Využijte toho, že máte po ránu nejčerstvější hlavu, a pusťte se rovnou do
výzev, které vám připadají nejsložitější.
Až budete odpoledne unavení, nebude
vaše motivace je zdolat o nic větší, a
ani to nebudete mít rychleji hotové.
Střídejte aktivity.
Nemá cenu se celý den „trápit“ s náročnou učebnicí nebo seminárkou. Sepište
si seznam menších úkolů, které musíte
výhledově udělat, a soustředěné čtení
nebo psaní si čas od času prostřídejte něčím drobnějším. Pocit, že máte
alespoň něco hotové, totiž náramně
zvedá náladu a zvyšuje motivaci.
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Odměňujte se.
Máte dopsáno, odevzdáno, posláno?
Zavřete počítač a udělejte si radost,
ať už vás těší sport, nakupování, hraní
her nebo povídání s přáteli. Motivace
je důležitá, i kdyby mělo jít jen o hrnek
dobrého čaje.

Kam na
relevantní
informace?
V online katalogu naší knihovny
najdete nejen učebnice a odbornou literaturu, ale i bakalářské a
diplomové práce našich úspěšných absolventů. Velká část je ke
stažení v plném znění přímo z online katalogu. Zajímá vás dopad
epidemie na cestovní ruch, využití
dronů v e-commerce, environmentální audit hotelů, hipoturistika nebo třeba otázka, zda etické podnikání může firmě přinést
konkurenční výhodu? O tom všem
už se u nás psalo, jak se můžete
v katalogu sami přesvědčit.

Boat

AKCE BĚHEM SEMESTRU

Party VŠO 2020

Tradiční akce Boat Party na Vltavě je známá tím, že na
ní nechybí dobrá hudba ani skvělá atmosféra. Díky této
události pořádané školou mají studenti skvělou možnost se
vzájemně poznat a pobavit se se svými spolužáky. Parník
Tyrš, na kterém se party koná, kotví na Rašínově nábřeží
a jeho kapacita činí dohromady 256 osob. V provozu je od
dubna do října. Na parníku se nacházejí restaurace a bary.
Vše probíhá pod taktovkou skvělého PartyStudent týmu,
který je vždy připraven party nějak vylepšit nebo třeba
i zachránit. Tak tomu bylo třeba v loňském ročníku, kdy
během tříhodinové plavby pršelo — ani to však studentům
náladu nezkazilo, na 190 se jich na lodi bavilo s DJ, který
u nich dokázal udržet optimistickou letní náladu. Vztahy
mezi studenty se na akci vždy více upevní a posílí to tak i
jejich spolupráci v rámci studia. Dokládá to i fakt, že i když
se často party koná v náročném zkouškovém období, tak
si ji studenti pochvalují a rádi se jí pravidelně účastní.

VŠO v Praze
slaví 20 let!

Vysoká škola obchodní v Praze, založena v roce 2000,
slaví jubileum. Za dvacet let své existence dosáhla VŠO
významného postavení mezi neuniverzitními vysokými
školami v České republice. A to především díky přímému
propojení studia s praxí. Praktické využití získaných znalostí je jedním z hlavních pilířů, na kterém škola od začátku
staví. Chce studentům poskytnout takové podmínky a
příležitosti, aby jejich zapojení do profesního života bylo
co nejsnazší a nejpřirozenější. Škola se dlouhodobě snaží
inovovat a rozšiřovat portfolio studijních oborů. Rektor
VŠO Vladimír Krajčík říká: „Již 20 let přispíváme k rozvoji
našich jedinečných studijních programů, které na naší
škole vznikly.“ Toto významné jubileum je oceněním všech,
kteří se na fungování školy podíleli. Do této kategorie patří
samozřejmě i studenti a absolventi VŠO. Děkujeme!
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