
EVROPSKÝ 
SPECIALISTA

01/2021

Maciej Walczyk: 
I přes pandemii je 

PKP CARGO INTERNATIONAL
stabilním a spolehlivým 
poskytovatelem služeb

STÝSKÁ SE NÁM  
PO TOBĚ, 
POLSKO

OCELÁŘSKÝ 
PRŮMYSL 
NEZPOMALUJE

STÁŽ V IT

str. 8

str. 2

str. 31

str. 18



Obsah

2.
Stýská se nám po tobě, Polsko.

4.
Polsko-české gesto solidarity.

5.
Technické vzdělávání – šance pro 
mladé lidi a potenciál pro fi rmy.

7. 
Educare et Labora Stáže ve vaší 
fi rmě.

8. 
I přes pandemii je
PKP CARGO INTERNATIONAL
stabilním a spolehlivým
poskytovatelem dopravních
a logistických služeb.

11. 
Cestování vzdělává profesionály.

14. 
Pavel Sychra: 
Snažíme se mladé lidi podporovat 
bez ohledu na to, z jaké země 
pocházejí.

16. 
Kompetence 4.0. 

18. 
Stáž v IT.

21.
Setkání podnikatelů v Ostravě.

22. 
Dagmar Ponechalová: 
Česko-polská obchodní 
spolupráce se neustále prohlubuje 
a roste její vzájemný obrat.

23. 
Erasmus v době pandemie.

24. 
Kreativní průmysl se zaměřuje 
na mladé lidi.

26. 
Mechatronika – směr budoucnosti.

31. 
Ocelářský průmysl nezpomaluje. 

32.
Manuální zdatnost je zárukou 
úspěchu.

34. 
Nové technologie GPS.

36. 
Dálkově nebo stacionárně? 
Co nás naučil koronavirus.

38. 
Brazilské Jiu-jitsu. 
Polsko-česká spolupráce 
na základě sportovní rivality.

40. 
Mise: Evropský specialista.

44.
Zemědělství na cestě k renesanci.

46. 
Horské atrakce pro každé roční 
období.

48.
Erasmus+ Evropský program 
mnoha možností.

8

23

36

42

14

EVROPSKÝ SPECIALISTA
01/2021

Šéfredaktor:
Paweł Abucki

Redakce:
Michalina Smaga, Michal Sumelidis,
Petr Csepcsar, Łukasz Szlachta,
Barbara Owczarzy, externisté

Grafi cké zpracování a úprava:
Anna Zdonkiewicz

Korekce:
Hana Firla

Autorská práva:
Educare et Labora s.r.o. 

Vydavatel:
Educare et Labora s.r.o.
www.educare24.cz
info@educare24.cz

Adresa:
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava – M. Hory
IČ: 070 72 180

Redakce neodpovídá za jazkovou správnost inzerce. Tiskové chyby vyhrazeny. Předtisk je povolen pouze 
se souhlasem vzdavatele, se zachováním všech autoských práv. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.



Pracovní zkušenosti jsou neocenitelné. Moderní trh práce 
vyžaduje od uchazečů o zaměstnání mnohem víc, než jen školní 
diplom. Nikdo nepochybuje o tom, že výsledek pohovoru je 
ovlivněn zkušenostmi uchazeče v oboru, ve kterém se vyučil. 
Ani absolvování nejuznávanější vzdělávací instituce není 
zárukou vysněného pracovního místa, pokud uchazeči chybí 
zkušenosti v oboru. 

Co může udělat mladý člověk, který poprvé v životě 
vstoupí na trh práce? Nejlépe to, co před každým 

důležitým testem a zkouškou, připravit se. A nic vás nepřipraví víc, než praxe. Získání praktických znalostí 
o vašem oboru vám dává skutečné šance na úspěch v této oblasti. Stáž je investice. Nejen pro mladé lidi, ale 
také pro zaměstnavatele, kteří mají šanci vyškolit budoucího zaměstnance – důvěryhodného, osvědčeného 
a zkušeného.

Školení odborníků na technických školách je dnes pro průmyslové podniky prioritou. Koneckonců, nikdo z nás si 
nedokáže představit život bez automechanika, kuchaře nebo kadeřníka. Absolvent obchodní školy byl, je a bude 
dlouhodobě cenný pro mnoho zaměstnavatelů. Evropa potřebuje vysoce kvalifi kované odborníky, kteří začnou 
kontaktovat trh práce co nejdříve. Vzdělávání je nutné přizpůsobit potřebám trhu práce a zdůraznit význam 
technických a odborných škol.  Školení odborníků by mělo probíhat po konzultaci s obchodem a za podpory 
podnikatelů, aby z něj mohly čerpat a rozvíjet se všechny strany.

Tento předpoklad bereme při provádění aktivit v oblasti projektů stáží Erasmus+, které jsou spolufi nancovaný 
Evropskou unií. Díky nim dostávají studenti technických škol každý rok příležitost získat dovednosti, které 
doplňují znalosti získané ve škole. Stává se, že uchazeči o práci mají hromadu dokladů o ukončení studia a školení, 
ale nemají kvalifi kaci a skutečné dovednosti požadované zaměstnavateli. Chceme to změnit! A k uskutečnění 
tohoto poslání podporujeme školy, společnosti a samozřejmě mladé lidi, jejichž budoucnost je pro nás důležitá.

Hrdě a plní naděje vám představujeme časopis, jehož hlavním úkolem je podpora odborného vzdělávání, zejména 
v praktickém smyslu. Užijte si četbu. 

Budoucnost 
patří specialistům

Paweł Abucki
Jednatel Educare et Labora



STÝSKÁ SE NÁM PO TOBĚ, 
POLSKO

Česko-polská spolupráce
V posledních letech dorazily do České 
republiky společnosti s polským 
kapitálem. Takový nárůst úzce souvisí 
s velkým zájmem polských podnikatelů 
působících na českém trhu. Vznik 
dalších subjektů podobného typu je 
do značné míry výsledkem zvýšené 
obchodní aktivity a rozvoje hospodářské 
spolupráce mezi těmito zeměmi. 
Konzultační trh se také intenzivně rozvíjí, 
podporuje navazování obchodních 
kontaktů s českými společnostmi 
a také uvádí na trh polské podniky 
a produkty. Jednou ze společností 
zabývajících se touto činností je 
společnost Tramit se sídlem v Ostravě. 
Základem její činnosti je poskytování 
profesionálních služeb českým  
a polským podnikatelským subjektům 
v oblasti navazování dlouhodobé 
spolupráce. „Naší výhodou je, že  
v každé fázi pomáháme podnikatelům 
najít a upravit správný obchodní model  
a předpokládat efektivní vstup 
společnosti na český trh. Neustále 
sledujeme tržní trendy, což nám umožňuje 
připravovat ty nejlepší nabídky.  
Na jejich základě se snažíme sjednat 
uspokojivé smlouvy se zahraničními 
partnery” – říká Petr Csepcsar, majitel 
společnosti Tramit. Společnost 
se zabývá aktivním vyhledáváním  
a akvizicí obchodních partnerů v mnoha 
průmyslových odvětvích a segmentech 
polsko-českého trhu. Kromě toho se 

Česká republika je jedním z nejdůležitějších ekonomických partnerů Polska. Ukazují to údaje 
Ministerstva pro rozvoj podnikání a technologií České republiky. V loňském roce se Česká republika 
umístila na druhém místě, co se týče podílu na polském vývozu a na sedmém místě v dovozu. Čeští 
podnikatelé jsou stále více ochotni spolupracovat s polskými výrobci a dodavateli, často v rámci 
dlouhodobých aktivit. Pro polské společnosti je zase spolupráce s českými partnery šancí pro rozvoj  
a možnost představit svou nabídku na novém trhu. Obě země spojuje jedinečná obchodní, hospodářskoá, 
politickoá a strategická spolupráce. Společně realizují mnoho projektů, jako je propojení sítí plynových 
potrubí, dálnic a plánují další projekty propojení silniční a železniční infrastruktury.  



jedná o vícerozměrnou podporu pro 
podnikatele, kteří vstupují na svůj nový 
trh se svým podnikatelským záměrem 
a mohou mít stále řadu právních nebo 
organizačních pochybností. Využití 
tohoto typu služby šetří čas, dodává 
větší sebevědomí a efektivnější kontakty 
se zahraničními podnikateli. Samotné 
řešení funguje oboustraně a pomáhá 
nejen polským podnikům roztáhnout 
křídla na českém trhu, ale také Čechům 
na trhu polském.

Investiční kapitál
Po fázi orientace se na obchodní zájmy 
pouze v zemích západní Evropy si 
všimáme nám bližších trhů a započíná 
tak dohánění restů za posledních několik 
desetiletí. Investoři z celého světa vidí 
střední a východní Evropu jako celek, 
a proto má obraz celého regionu dopad 
na situaci České republiky i Polska. 
Relativně nízké náklady pro vstup na 
společný trh jsou šancí, zejména pro 
sektor malých a středních podniků. 
Podle údajů analytické společnosti 
Bisnode bylo v České republice na 
začátku roku 2019 více než 3 800 
společností zapsaných v obchodním 
rejstříku s podílem polského kapitálu. 
„Společnosti s ručením omezeným jsou 
nejlepší obchodní variantou v České 
republice. Existuje důvod, proč se 
jedná o nejoblíbenější formu podnikání  
v této zemi. Je mnohem snazší založit 
takovou společnost v České republice 
než v Polsku” – vysvětluje Ing. Csepcsar. 
Náklady na založení společnosti v České 
republice vyplývají z výše základního 
kapitálu, který může činit i 1 korunu.  
Z hlediska počtu vlastněných 
společností v České republice se Polsko 
řadí na šesté místo, mimo jiné mezi 
Rakousko, Itálii a Nizozemsko. Aktivity 
polských podnikatelů jsou soustředěny 
zejména v Praze, Ostravě, Brně  
a Českém Těšíně. Mezi nejvýznamnější 
polské společnosti investující v České 
republice patří: Orlen, Synthos, Anwil, 
PKO BP, Tauron, mBank, Tymbark-
Maspex a PKP Cargo. Celkově hodnota 
českého kapitálu investovaného  
v Polsku na konci roku 2017 činila 
1,26 miliardy EUR, což je srovnatelné  
s rozsahem českých investic v Bulharsku 
nebo Irsku. V Polsku také nechybí 
čeští investoři, mezi ty největší patří: 
ČEZ, EPH, Penta Investments, Kofola, 

Metrostav a Czech Media Invest. Polský 
průmyslový sektor je velký, a co je stejně 
důležité, je také stabilní, navíc s rostoucí 
poptávkou po skladových a výrobních 
prostorech. Velmi dobré tržní podmínky 
a vysoká nájemní aktivita jsou pro české 
investory atraktivní nabídkou. 

Partnerství a ekonomický 
rozvoj
Polsko-česká spolupráce může být 
důležitá pro rozvoj celého regionu 
střední a východní Evropy. Dnes je 
mnoho společností připraveno na další 
expanzi a některé z nich díky fúzím 
a akvizicím patří mezi společnosti se 
solidním postavením na evropském 
trhu. Tyto trendy se odrážejí v údajích, 
podle nichž polsko-český obchodní 
obrat v roce 2019 dosáhl 22,2 miliard 
EUR. Poláci importují automobily 
a části do nich, iproto je česká Škoda 
na polských silnicích velmi oblíbená.
Kromě toho importují také různé 
typy strojů, průmyslových výrobků 
a chemikálií. Češi nakupují stále více 
obuvi, kovových předmětů, hraček, 
sportovních potřeb a různých typů 
zařízení – lékařských, chirurgických 
nebo fotografických, které jsou 

vyráběny právě v Polsku. Pokračující 
rozvoj obchodních kontaktů mezi 
Českou republikou a Polskem pokračuje 
i přes nepříznivé makroekonomické 
ukazatele ve prospěch obou zemí. 
Součástí těchto aktivit jsou konference, 
fóra a setkání, pořádaná na základě 
zájmu českého a polského podnikání 
a nových příležitostí pro přeshraniční 
hospodářskou spolupráci. Nejen  
v rámci Višegrádské skupiny, ale také 
v celé Evropské unii. „Ze zkušenosti 
víme, že polské společnosti, které se 
rozhodly hledat obchodní partnery na 
českém trhu, jsou na tom velmi dobře”- 
domnívá se jednatel firmy Tramit. 
„Poláci navštěvují naši zemi častěji 
a ochotněji, nejen pro obchodní účely. 
Navštěvují a objevují kouzla regionu, 
poznávají kulturu a tradici, stále více se 
integrují s jižními sousedy. Myslím, že je 
to velký kompliment pro nás – Čechy.”  
Vazba mezi Poláky a Českou republikou 
se promítá nejen do lepší obchodní 
spolupráce, ale také do přátelských 
vztahů mezi zeměmi.

Tramit s.r.o.
tramit1@seznam.cz
+420 777 620 386
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POLSKO-ČESKÉ 
GESTO SOLIDARITY

Uzavřené hranice, kvůli hrozbě 
koronaviru, neočekávaně změnily život 
lidí žijících v pohraničních oblastech 
na mnoha místech v Evropě. Kontakty 
– často blízké – mezi obyvateli různých 
zemí byly náhle zmrazeny. Situace 
také silně zasáhla Čechy a Poláky, kteří 
nebyli lhostejní k nově nastálé situaci.
Výsledkem bylo, žesev polovině března 
v Těšíně kolem řeky Olše objevily velké 
transparenty s nápisem „Stýská se mi po 
tobě, Čechu“.

Netrvalo dlouho, než Češi žijící v této 
oblasti zareagovali. Poté, co byl banner 
zavěšen na polské straně, se ve stejný 
den objevila spontánní reakce obyvatel 
Českého Těšína - „I mně po Tobě, 
Poláku!“. To však není konec příběhu 
o přeshraniční konverzaci. Následující 
den se objevil další banner zavěšený 
obyvateli Českého Těšína. Tentokrát 
byla zpráva adresována obyvatelům 
polského Těšína a zněla: „Chybíte nám 
Poláci”. 

Tato iniciativa občanů je jedinečným 
svědectvím o vzájemné sympatii, zvláště 
důležité v době, kdy se povinná sociální 
vzdálenost stala věcí zdraví a života. 

Hlavním cílem iniciativy bylo vyjádřit 
touhu po možnosti kontaktu s přáteli  
a rodinou. Obyvatelé českého a polského 
Těšína spolu žijí roky, navazují sociální 
kontakty, pracují spolu, zakládají rodiny 
a pronajímají byty bez obavy existence 
hranic. Podobně to funguje také v jiných 
pohraničních městech. Ve chvíli, kdy 
vypukla pandemie, se přes noc zastavil 
kulturní a obchodní život vytvořený 
společně Čechy a Poláky. Polské obchody 

bývaly plné českých zákazníků a v jediné 
chvíli se vše zastavilo. Cílem izolace bylo 
v první řadě zabránit rozvoji pandemie 
koronaviru, ale vedlejší účinky rozdělily 
integrovanou společnost.

 Situace na česko-polské hranici 
ukázala, jak uzavření hranic ovlivnilo 
náš každodenní život. Pro velmi mladé 
lidi, kteří vždy volně překračovali 
hranice, to byla zcela nová situace. 
Starší generace si stále pamatuje, jak 

v dávné minulosti bylo 
každé překročení hranice 
řízeno celní stráží, ale  
i oni si už zvykli na úplnou 
svobodu na hranicích. 
Transparenty, které se 
objevily na obou stranách 
hranice jsou dobrým 
důkazem vzájemného 
porozumění a přátelství 
bez ohledu na obtíže, 
kterým musíme čelit.  
Je to také příklad toho, 
jak snadné je projevit 
soucit v malých, i když 
nikoli triviálních gestech.
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Výběr střední školy je dnes výzvou 
pro mladé lidi. V poměrně brzkém věku 
musí učinit rozhodnutí, která mohou 
určit jejich postavení na trhu práce 
v dospělosti. Příkladem toho, jak se 
mění povědomí moderní mládeže, jsou 
tendence vyvíjející se u našich severních 
sousedů. Před několika lety byly vysoké 
školy mezi polskou mládeží velmi 
populární. Byla to nejvíce přeplněné 
zařízení, s velkým počtem uchazečů 

na jedno volné místo. Dnešní mládež  
v Polsku si stále častěji vybírá technickou 
školu nebo průmyslovou školu. Tato 
volba není náhodná – trh potřebuje 
odborníky a mezi mladými lidmi roste 
povědomí o tom, že střední škola může 
zvýšit jejich šance na získání zaměstnání 
a poskytnout konkrétní kvalifikaci. Tato 
situace je také dobrou informací pro 
zaměstnavatele, protože to znamená 
více potenciálních zaměstnanců se 

specifickou kvalifikací a přípravou na 
tuto profesi. 

Až donedávna jste mohli slyšet, 
že technická škola je volba pro 
méně ambiciózní mládež, která chce 
absolvovat střední školu bez velkého 
úsilí. Naštěstí jsou tyto časy minulostí 
a stále více mladých lidí se vědomě 
rozhoduje pro vzdělání na technické 
škole. Moderní mládež se vyznačuje 
pragmatismem a znalostmi ohledně 
trhu práce. Nejen vzhledem k Polsku, 
ale také mnoha evropským zemím. Před 
několika lety fungoval trh na základě 
zaměstnavatelů, a právě oni určovali 
pracovní podmínky. Někdy i několik 
desítek zájemců se ucházelo o jedno 
místo. Dnes je tento trend opačný – je to 
často kandidát, který si vybírá společnost 
a stanoví si podmínky. Díky znalostem 
a specializovaným dovednostem se cítí 
sebevědomě a zná svou hodnotu. Trh 
práce zaměstnanců nemusí být pro 
majitele podniků ideální, ale úroveň 
dovedností potenciálních kandidátů 
by neměla být nízká. Technické školy 
si stále více vybírají lidé, kteří mají 
konkrétní a velmi specifické plány do 

TECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ –
ŠANCE PRO MLADÉ LIDI 
A POTENCIÁL PRO FIRMY
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budoucna. Díky široké škále fakult 
mohou být studenti v Polsku vzděláváni 
v mnoha různých profesích – jako je 
mechatronika, IT, ekonomie, logistika, 
krajinná architektura, a to je jen několik 
příkladů specializací. Stále více mladých 
lidí prohlašuje, že školy nabízející nejen 
vzdělání, ale také profese, které jsou 
moudrou a praktickou volbou. Je třeba 
si uvědomit, že kromě odborných 
předmětů souvisejících s daným 
vzdělávacím profilem, studenti požadují 
také všeobecné předměty. To znamená, 
že se řídí stejnými základními osnovami 
všeobecného vzdělávání jako na střední 
škole a absolvují stejnou maturitní 
zkoušku. Je však fatální si myslet, že 
úroveň vzdělání na technické škole je 
nižší. Odborné předměty jsou předměty 
navíc.

Technologie v Polsku přitahuje 
širokou škálu projektů, které používají 
jak studenti, tak majitelé společností. 
Zahraniční stáže jsou příležitostí 
pro první vážnou odbornou praxi 
a pro zvýšení postavení mladých lidí 
na trhu práce. Pro zaměstnavatele je 

to příležitost získat další „ruce“ k práci 
a někdy dokonce navázat dlouhodobou 
spolupráci, která se může v budoucnosti 
dále rozvíjet. Základní kurikulum 
předpokládá, že každý student 
středních odborných škol je povinen 
absolvovat učňovskou přípravu. Stáže 
jsou prováděny v rozsahu určeném pro 
vzdělávání v dané profesi a obvykle 
trvají dva až čtyři týdny. Kromě toho 
se mnoho škol rozhoduje uspořádat 
učňovské vzdělávání v zahraničí, které 
je realizováno v rámci projektů. Za tímto 
účelem školy navazují spolupráci se 
zahraničními společnostmi a využívají 
programy EU, které umožňují studentům 
cestovat do různých evropských zemí. 
V polských technických školách, stejně 
jako ve všeobecném vzdělávání, stát 
zaručuje výuku dvou cizích jazyků, 
proto učni nemají problém komunikovat 
se zahraničními zaměstnavateli. 
V mnoha technických školách se 
student také učí odborný jazyk, který 
je zvláštní formou celostátního jazyka 
používaného odborníky v daném 
oboru, přizpůsobený nejpřesnějšímu 

popisu dané technologie. Jedná se 
o velmi důležitý prvek odborného 
vzdělávání, protože vyžaduje mobilitu 
zaměstnanců v Evropské unii. Možnost 
učit se v zahraničí je další příležitostí 
učit se odborný jazyk, otestovat 
znalosti a dovednosti mladých studentů  
ve vzdělávání.

Abychom lépe porozuměli potenciálu 
absolventů technických škol, stačí se 
podívat na finanční potenciál IT sektoru. 
Zaměstnavatelé hledají odborníky v tomto 
odvětví, protože se neustále dynamicky 
mění a vyvíjí. Technické školy jsou  
v dnešní době kreativní školy, ve kterých 
se vyučují moderní a budoucí specializace, 
např. programátor mobilních aplikací 
nebo specialista na programovací jazyk. 
Studenti mají šanci získat odborné 
dovednosti před ukončením studia  
a volbou studijního oboru na univerzitě. 
To jim dává určitou životní výhodu, a díky 
tomu také možnost získání uspokojivé 
práce. Znalosti, které získají ve škole, 
znamenají, že jsou schopni prokázat 
se a zároveň si vyzkoušet svůj vkus  
a možnosti již během školních stáží. Často 
je na zaměstnavateli, aby rozhodl, do 
jaké míry se rozhodne využít potenciál, 
který spočívá v mladých studentech. 
Takový začínající IT specialista se může  
v budoucnu stát velmi cenným a loajálním 
zaměstnancem. Pokud společnost, se 
kterou se během učňovského období 
setká na daného zapůsobí svým 
přátelským přístupem a potenciálem, 
existuje vysoká pravděpodobnost, že se 
rád vrátí na toto místo, které již dobře zná 
a má rád. To vše dokazuje, že potenciál, 
který spočívá v technickém vzdělávání, 
by si měli uvědomit obě strany – studenti 
středních škol i vedoucí společnosti. 
V dnešní době je důležitým aspektem 
profesního rozvoje perspektivní myšlení, 
které přesahuje hranice vlastní země. 
Stále více evropských zaměstnavatelů 
působí mezinárodně, což je často spojeno 
s mezinárodními zaměstnanci a zdá 
se, že tento přístup k práci a podnikání 
lze považovat za nejefektivnější. Touto 
výhodou benefitují jak zaměstnavatelé, 
kteří si mohou vybrat kvalifikované 
zaměstnance, tak studenti, kteří již ve 
školním věku mají šanci získat odborné 
znalosti, cenné zkušenosti a navázat 
první seriózní pracovní kontakty. 
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Jsme zkušený česko-polský tým, který 
dynamicky realizuje programy stáží 
pro mladé lidi, lidi pracující s mládeží  
a mládežnické organizace. V rámci těchto 
aktivit navazujeme spolupráci s podniky  
v Ostravě a okolních měst.

Poskytujeme stáže v mnoha profesích 
a studijních oborech v závislosti na 
programu projektu, oblasti školního 
vzdělávání účastníků a úrovni jejich 

jazykových znalostí. Každý den rozvíjíme 
naši společnost a získáváme stále více 
zkušeností v mezinárodní spolupráci.

Staňte se naším partnerem a pozvěte do 
své společnosti studenty zahraničních 
technických a odborných škol  
v rámci projektů mobility Erasmus+. 
Vstup do evropského programu je 
příležitostí k vytvoření přátelského  
a moderního obrazu vaší firmy, která 
bude vystupovat jako společensky 
angažovaná společnost, která se stará 
o mladé profesionály. Účinky těchto 
aktivit šíříme v tiskových publikacích, 
na našich webových stránkách  
a prostřednictvím sociálních médií. 
Stáže jsou také příležitostí setkat se  
s mladými, rozvíjejícími se profesionály, 
kteří vaši společnost nabijí svěží energií  
a novými nápady a v budoucnu se 
mohou stát osvědčenými zaměstnanci. 

Náš tým vybere kandidáty, kteří nejlépe 
odpovídají oblasti Vaší činnosti. Studenti 
stráví na praxi šest až osm hodin 
denně po dobu měsíce stáže. Během 
této doby budou vykonávat činnosti 
typické pro danou profesi. Chceme, aby 
naši stážisté zlepšovali své odborné, 
jazykové a sociální kompetence  
a aby hostitelské společnosti byly 

spokojeny s účinky jejich práce. 
Postaráme se o řádné provedení stáže  
a její správný průběh. O stážisty 
se staráme po obsahové i jazykové 
stránce po celou dobu trvání projektu, 
což znamená, že zaměstnavatelé si 
nemusí dělat starosti s formálními nebo 
organizačními problémy. Stážistům 
poskytujeme ubytování a stravu.  
Ve volném čase nabízíme exkurze  
a kulturní program, díky kterému se 
mladí lidé lépe integrují do nového 
prostředí.

Organizujeme stáže od A do Z. 
Poskytneme vaší společnosti 
všechny potřebné dokumenty a co je 
nejdůležitější, budeme s vámi po celou 
dobu stáže v neustálém kontaktu. Jsme 
dobře koordinovaný tým a klademe 
velký důraz na kvalitu projektů a jejich 
neustálý rozvoj. Věříme, že společné 
evropské činy jsou investicí do 
budoucnosti nás všech.

EDUCARE ET LABORA
STÁŽE VE VAŠÍ FIRMĚ

V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
CZ: +420 722 036 028
PL: +48 530 248 209
info@educare24.cz
www.educare24.cz



I přes pandemii je  
PKP CARGO 
INTERNATIONAL 
stabilním a spolehlivým 
poskytovatelem dopravních  
a logistických služeb 

Mluvili jsme s Maciejem Walczykiem, 
předsedou představenstva PKP CARGO 
INTERNATIONAL, o tom, jak je takový 
podnik řízen tváří v tvář globální krizi 
a jakým dalším výzvám železniční 
průmysl v současnosti čelí. Není to jen 
rozhovor o těžkých časech, ve kterých 
jsme se ocitli, ale také o budoucnosti, 
to znamená o ambiciózních plánech 
rozvoje společnosti a vzdělávání 
mladých adeptů železniční profese.

Potřeby trhu práce se dnes dynamicky 
mění. Jak si myslíte, že se železniční 
průmysl poradí s těmito výzvami?

I přes pandemii koronaviru není 
situace na trhu práce v České republice  
v oblasti železniční dopravy příznivá. 
Stále se potýkáme s nedostatkem 
kvalifikované pracovní síly na pozicích 
jako je strojvedoucí, vedoucí posunu či 
vozmistr. Na vině je jak vysoký věkový 
průměr a odchody zaměstnanců 

do důchodu, tak nezájem ze strany 
kandidátů o železnici. Práce venku, 
v nepřetržitém provozu, s nutností 
vykonat stanovené odborné zkoušky 
bohužel není pro kandidáty zajímavá, 
a proto dávají přednost jiným a mnohdy 
„pohodlnějším“ pracovním nabídkám. 
Výjimkou je zájem o účast v kurzech 
strojvedoucích, kdy se díky atraktivitě 
této profese chce stát strojvedoucím 
stále dostatek uchazečů.

Jak je PKP CARGO INTERNATIONAL 
zapojena do praktické přípravy mladých 
lidí na práci v železničních profesích?

PKP CARGO INTERNATIONAL 
spolupracuje s vybranými středními 
a vysokými školami, jejichž studenti 
pravidelně navštěvují dopravní provozy 
v rámci praktického vyučování, 
odborných praxí či stáží. V poslední době 
jsme například stáli u znovuobnovení 
učebního oboru „Železničář“ na Střední 

škole technické a dopravní v Ostravě-
Vítkovicích.

Co získává zaměstnavatel přijetím 
stážistů do své společnosti?

Zaměstnavatel si může v rámci stáže 
ve společnosti u studenta ověřit jeho 
odborné či jazykové znalosti potřebné  
k výkonu budoucí profese, vyzkoušet jeho 
komunikační schopnosti, prezentační 
dovednosti nebo týmovou spolupráci. 
Student zároveň pozná firemní kulturu, 
vnitropodnikové normy a budoucí 
kolegy. Pokud pak student má na základě 
absolvované stáže zájem o pracovní 
uplatnění, ví, do čeho jde a odpadají tak 
případné komplikace při jeho adaptaci do 
společnosti. Naše společnost se obecně 
snaží vycházet vstříc požadavkům škol 
na zajištění odborných praxí. Platí to jak 
pro spolupráci se školami v rámci České 
republiky, tak v rámci česko-slovenské 
či česko-polské spolupráce. Primárně se 

V kategorii výzev, kterým podniky denně čelí, patří pandemie koronaviru mezi okolnosti, na které 
nebyl připraven žádný krizový tým. Netrvalo dlouho a celý svět se ocitl v obtížné ekonomické 
situaci. Krize nešetřila železniční společnosti, které musely rychle změnit svůj pravidelný rytmus 
a přizpůsobit své plány podmínkám diktovaným pandemií. Těmto výzvám čelila také skupina 
PKP CARGO INTERNATIONAL, člen skupiny PKP CARGO, která je jedním z  nejvýznamnějších 
provozovatelů služeb nákladní železniční dopravy v Evropě. Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL 
provozuje na vlastní licenci vnitrostátní a mezinárodní nákladní železniční dopravu v  Česku  
a prostřednictvím svých dceřiných společností na Slovensku, Maďarsku, Slovinsku (celá skupina 
PKP CARGO navíc v Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemí a Litvě) a ve spolupráci s evropskými 
dopravci i v  dalších státech Evropy, což znamená, že se s následky pandemie musí vypořádat 
nejen v celostátním měřítku, ale také v Evropském. 
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zaměřujeme na spolupráci s dopravními 
školami. Na druhou stranu se ale někdy 
dostáváme do situace, kdy dostaneme na 
stejné časové období požadavek na větší 
počet odborných praxí, než jsme schopni 
v reálných provozních podmínkách 
zajistit.

Co by podle Vás mělo být zavedeno do 
systému odborného vzdělávání, aby byli 
absolventi dobře připraveni na práci?

Optimální by bylo co největší 
propojení školní teoretické výuky  
s praxí u konkrétních zaměstnavatelů, 
stejně jako doplnění učebních osnov 
o konkrétní požadavky podniků.  
V posledních letech také bohužel došlo 
k zobecnění řady studijního oborů, 
což se promítá právě v naší branži. 
Absolventi pak mají pouze hodně  
obecné teoretické základy, ale už 
ne znalosti v konkrétní specializaci, 
jako to mu bylo dříve (např. jde 
o oblast železničního sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení, oprav 
lokomotiv apod.). Naše společnost 
pak musí investovat nemalé finanční 
prostředky na doškolení absolventů.

Pandemie koronaviru je pro 
mnoho průmyslových odvětví 
obtížným obdobím. Jaká opatření 
podnikla společnost PKP CARGO 
INTERNATIONAL k řešení této situace?

Pandemie se samozřejmě výrazně 
promítla také do naší společnosti. Hned 
v počátku byl ustanoven Krizový štáb, 
který průběžně informuje zaměstnance 
o aktuální epidemiologické situaci v ČR 
a přijatých firemních bezpečnostních 
opatřeních, zajišťují se ochranné 
a dezinfekční prostředky. S ohledem 
na snížení rizika dochází například  
k nastavení režimu stejného obsazování 
směn na provozech, home office na 
vybraných útvarech a provozech 
společnosti, využití nástrojů pro 
online komunikaci, omezuje se osobní 

kontakt se zaměstnanci externích 
společností, úpravy se dotýkají také 
pravidelných školení či stravování atd. 
Do toho musíme řešit řadu provozních 
záležitostí, jako jsou odstávky některých 
externích provozů, zajištění potřebných 
dokumentů pro strojvedoucí, vozmistry 
či řidiče pracující v mezinárodním 
provozu, dezinfekce lokomotiv, případná 
karanténa u zaměstnanců apod. 
A v neposlední řadě probíhá operativní 
komunikace s našimi zákazníky, kteří 
se potýkají s podobnými problémy. 
Každopádně dnes mohu s radostí  
říci, že díky profesionální práci 
a odpovědnému přístupu našich 
zaměstnanců ke všem opatřením 
Krizového štábu vše zvládáme 
a našim zákazníků poskytujeme 
i přes pandemii veškeré služby.  
PKP CARGO INTERNATIONAL opět 
všem dokazuje, že je spolehlivý a stabilní 
poskytovatel dopravních a logistických 
služeb.

Maciej Walczyk, Předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.



Jaké je postavení vaší společnosti  
na českém trhu?

Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL, 
člen skupiny PKP CARGO, patří 
k největším a nejvýznamnějším 
poskytovatelům služeb nákladní 
železniční dopravy jak v České 
republice, tak i v Evropě. V České 
republice jako skupina PKP CARGO 
máme druhý největší podíl na trhu. 
Našim zákazníkům především  
z řad velkých průmyslových podniků 
ve střední a východní Evropě jsme 
schopni poskytnout komplexní řešení  
s důrazem na přepravu těžkých  
komodit – uhlí, oceli, stavebních 
materiálů nebo produktů 
automobilového, potravinářského 
a chemického průmyslu. Zákazníci 
oceňují individuální přístup a klíčové 
služby, mezi které patří železniční 
doprava na dlouhé vzdálenosti, 
kombinovaná doprava, železniční 
spedice, provozování vleček, železniční 
stavby a traťové služby, ale také 
pronájem, opravy a čištění železničních 
vozů, nebo opravy a údržba lokomotiv.

Jakým změnám bude železniční 
průmysl muset čelit v příštím desetiletí 
– z hlediska technologie a organizace?

První významnou změnou je budování 
zabezpečovacího systému ETCS na 
železnici a s tím související instalace 
zabezpečovacího systému do vlaků. 
ETCS je automatický zabezpečovací 
systém, který kontroluje pohyb a polohu 
vlaků a umožňuje zastavit vlak na 
dálku. Velkou výzvou jsou pro brzkou 
budoucnost autonomní vlaky. Vlaková 
doprava by měla být již brzy také 
více ekologičtější. Již dnes se testují  
vodíkové lokomotivy a vlaky, jiné 
společnosti pak vidí budoucnost 
lokomotiv v kombinaci elektřiny, 
baterií a spalovacích motorů. Počítá  
se také s výstavbou vysokorychlostních 
tratí. Velký důraz bude kladen také na 
samotnou logistiku. Již dnes je ze strany 
zákazníků velký tlak na rychlost, kvalitu 
a flexibilitu služeb, a ne jiné to bude  
i v dalších letech.

Již víme, jakým směrem se bude 
železniční doprava vyvíjet, tak na 
konec ještě představíme nejdůležitější 
výzvy PKP CARGO INTERNATIONAL.

Obrovský potenciál a budoucnost 
vidíme především v rozvoji intermodální 
dopravy a využití našich kvalit, znalostí 
a vozového parku v severojižním směru 
od Baltu po Jadran, kde chceme našim 
zákazníkům poskytovat kvalitní, rychlé, 
spolehlivé a komplexní logistické 
služby. Velkou výhodou společnosti 
PKP CARGO INTERNATIONAL  
je také Terminál Paskov u Ostravy, 
který naší zákazníci hodnotí velmi 
pozitivně, a který představuje velmi 
důležité logistické centrum pro Česko 
a východní Evropu.  Soustřeďujeme na 
růst významu společností ze skupiny 
PKP CARGO INTERNATIONAL a také 
podnikatelské činnosti nejen v Česku, 
ale i celé Evropě především v koridoru 
sever-jih, kde se v současnosti nacházejí 
stále další možnosti rozvoje. 
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CESTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁ 
PROFESIONÁLY
Někteří studenti sní o tom, že odjedou 
na Erasmus již od prvního ročníku 
na střední škole a tvrdě pracují, aby 
ve škole dosáhli dobrých výsledků 
a úspěšně dokončili náborový proces. 
Jiní se dozvědí o samotné možnosti 
výletu úplně náhodou, tak jako Marcin 
Baran ze Zespołu Szkół im. Jana 
Kochanowskiego v Łańcucie v Polsku 
„V mé škole jsem viděl plakát, který zval 
k účasti na projektu. Kromě toho nám 
učitelé během lekcí řekli o příležitostech 
souvisejících s programem Erasmus+. 
Pak jsem si uvědomil, že by stálo za to 
se ho zúčastnit a absolvovat stáž. Nejen 
kvůli samotné práci, ale také z důvodu 
jazykového vzdělávání během takové 
cesty do zahraničí.” O několik měsíců 
později Marcin odjel na stáž do Česka.

Nejtěžší je první krok
Někdy je rozhodnutí přihlásit se do 
projektu spontánní, ale je jisté, že lidé, 
kteří se účastní stáží, nejsou vybrání 
náhodně. Všichni musí projít určitými 

testy, reprezentovat vysokou úroveň 
výuky a cizích jazyků a také musí chtít se 
dále rozvíjet v profesi, kterou si vybrali. 
Poznání nových míst může být další 
motivací k odjezdu. Potvrzuje to názor 

Kamila Bieleckiego, stážisty ze Zespołu 
Szkół im. St. Staszica w Staszowie 
w Polsku: „Hlavně se mi líbil fakt, 
že profesionální stáž z programu 
Erasmus+ souvisí s pobytem v zahraničí. 

Marcin Baran, Zespół Szkół nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, Polsko
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Myslím si, že při návštěvě nových míst 
se můžete hodně naučit, zejména pokud 
jde o jazyk, kulturu a zvyky navštívené 
země. Je to pro mě velmi zajímavá 
zkušenost a rád bych se tohoto typu 
projektu zúčastnil.”

První dny stáže
Je všeobecně známo, že první dojem se 
počítá. Pro studenty, kteří odcházejí na 
stáž, není okamžik kontaktu s novou 
zemí, kulturou a lidmi bezvýznamný. 
Stává se, že někteří lidé překračují 
hranice poprvé a do toho ještě na tak 
dlouho. Většina lidí, kteří se účastní 
programu Erasmus, je však otevřená 
neznámému. Díky tomu mohou poznat 
nové země a s klidem a optimismem se 
ocitnout v zahraničí. 

„První dojmy jsou pozitivní. Musím 
připustit, že na začátku bylo obtížné 
komunikovat, hlavně kvůli českému 
jazyku, ale ukázalo se, že některá 
slova jsou velmi podobná polským a že 
komunikace je poměrně plynulá. Pokud 
jde o samotnou práci, jedná se o velmi 
zajímavý zážitek, můžeme se učit nové 
věci v oblasti počítačového hardwaru.”- 
hlásil ze své cesty do Ostravy Kamil.

Povinnosti stážisty
Odjet na Erasmus není žádná dovolená. 
Mladí lidé mají hodně volného času, ale 
povinnosti a praxe jsou vždy na prvním 
místě. Typy úkolů, kterým budou 
stážisté čelit, závisí na profesi, ve které 

jsou studenti vzděláváni na své škole, 
předpokladech projektu a individuálních 
preferencích zaměstnavatelů.

Marcin měl stáž v české IT společnosti a jak 
připouští: „servis je nejlepším místem pro 
práci. Úkoly nejsou příliš komplikované 
a myslím si, že všechno zvládám dobře. 
Povinnosti jsou přizpůsobeny tak, že 
existuje jen malá pravděpodobnost, že 
něco pokazíme. Ve škole jsem předtím 
s notebooky nepracoval, ale v této věci 
mám osobní zkušenosti, již jsem opravil 
vybavení přátelům, takže jsem obeznámen 
s typickými servisními pracemi”.  

Povinnosti stážisty však nekončí 
samotnou prací. Mladí lidé musí nejen 
plnit své úkoly, ale také nést odpovědnost 
za své pracoviště. Podle Kamila  
je důležité udržovat na pracovišti 
pořádek, a to jak během dne, tak 
před koncem pracovního dne: 
„musíte také věnovat pozornost 
zařízení, se kterým pracujete, 
abyste jej náhodně nepoškodili. Vždy  
se snažím být na pracovišti včas a zdá  
se mi, že můj zaměstnavatel je s úkoly, 
které vykonávám, spokojen” - vysvětluje.

Vyhlídky po programu  
Erasmus+
V dnešní době je odborná zkušenost 
klíčem k úspěchu. Mladí lidé si toho 
jsou vědomi, a proto jsou čím dál 
více ochotni se účastnit učňovského 
vzdělávání v Polsku i v zahraničí. 
Kamil si vybral takovou stáž, aby získal 
cenné a potřebné zkušenosti, které 
mu pomohou najít práci v IT průmyslu. 
„Znalosti, které získám během tohoto 
měsíce práce v České republice, jako  
je oprava počítačového hardwaru 
a dalších elektronických zařízení, 
mohou být v mé budoucí kariéře velmi 
užitečné. Opravdu si vážím toho,  
že zde mohu zlepšit svůj anglický jazyk  
a naučím se také základní česká slova. 
Myslím, že tyto dovednosti budou 
oceněny mým potenciálním budoucím 
zaměstnavatelem.”

Kamil Bielecki, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Polsko

Kamil Bielecki, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Polsko
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Výlet s mnoha výhodami
Myšlenkou projektů Erasmus+ je 
nejen profesní rozvoj, získávání 
nových zkušeností a dovedností, ale 
také obecný rozvoj mladého člověka 
a získávání sociálních kompetencí. 
Potvrzuje to názor stážisty Marcina, 
který potvrzuje, že: „mnoho mladých lidí 
má problémy s komunikací. Mají vlastní 
nápad a pravděpodobně by ho dokázali 
realizovat, ale stydí se to nahlas říct. 
Raději sedí tiše, než aby vstali a řekli: 
„Pojďme na to!“. Tyto zahraniční stáže 
jim mohou pomoci, protože od samého 
začátku musíte komunikovat s novými 
lidmi, a ještě v cizím jazyce. Je tedy nutné 
překonat bariéru strachu a studu, což 
může být velmi užitečné. Kromě toho 
je důležité pracovat ve skupině, nikoli 
samostatně, a to je to, co se zde učíme.”

Za tímto účelem mají studenti během 
svého volného času po práci a o víkendech 

možnost lépe poznat zemi, kterou 
navštěvují. Výlety jsou organizovány 
nejen po okolí, kde probíhá stáž, ale 
také po nejzajímavějších místech v zemi. 
„Nejvíc se mi líbila návštěva Prahy, kde 
jsme byli na výletě. Bohužel jsme neměli 
štěstí a zasáhl nás tam déšť, ale určitě si 
budu pamatovat velmi pěkné výhledy na 
město a zajímavé památky, které jsme tam 
měli možnost vidět.” – prozrazuje Marcin. 

Během stáže mají studenti možnost 
setkat se nejen s cizinci, ale také se často 
integrují se svými vrstevníky z jiných 
částí Polska. Kamil ze Staszów a Marcin 
z Łańcutu se tak ocitli na stáži ve stejném 
městě a hotelu. „Další, ale velmi důležitou 
výhodou projektu Erasmus je poznávání 
nových přátel a potkávání zajímavých 
lidi z Polska i České republiky. Kromě 
praktických dovedností a zkušeností 
získaných zde je největší výhodou této 
cesty kontakt s lidmi.”- dodává Kamil.

Stážisté z Polska, Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach 

Proč to stojí za to?
Pro Marcina je odpověď na tuto 
otázku zcela zřejmá: „Bez ohledu 
na to, zda a jak moc se vám líbí 
místo, práce, povinnosti, stejně 
to pro vás bude velkým přínosem. 
Proto bych všem vzkázal, že to 
stojí za pokus. Navštěvujete 
jinou zemi než svou vlastní, 
prožíváte nové zážitky, získáváte 
životní zkušenosti, učíte se cizí 
jazyk, seznamujete se s odlišným 
okolím, kuchyní a kulturou. 
Všechno se trochu liší od toho, 
co znáte. Díky těmto výletům 
se rozšiřuje váš pohled na svět.  
V naší rodině nás učili, že bychom 
měli co nejvíce navštěvovat 
a co nejvíce poznávat. Pro mě 
je Česká republika další zemí, 
kterou si můžu odškrtnout na 
mapě světa.” 



PAVEL SYCHRA:  
SNAŽÍME SE MLADÉ LIDI 
PODPOROVAT BEZ OHLEDU 
NA TO, Z JAKÉ ZEMĚ 
POCHÁZEJÍ
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Majitelé Best Western Hotelu Vista 
chtějí aktivně podporovat mladé 
Evropany v jejich profesním rozvoji, 
a proto se rozhodli přijmout polské 
studenty na stáž ve svém zařízení. 
Tyto plány byly bohužel zmařeny 
epidemií, což znamenalo, že plány 
musely být odloženy, dokud situace 
nebude stabilní a bezpečná pro obě 
strany. To však neodradilo majitele 
zařízení, kteří nemají v úmyslu vzdát 
se zahraničních stáží a v mladých 
lidech vidí velký potenciál. Mluvili 
jsme o tom s Pavlem Sychrou, 
vedoucím zařízení.



Proč jste se rozhodli podílet se na 
projektu pro nábor stážistů do vaší 
společnosti?
Dlouhodobě si myslíme, že je 
nezbytné vzdělávat mladé lidi v oboru, 
ve kterém podnikáme. Hotelnictví 
vypadá jednoduše, ale je to obor, který 
je velice fl exibilní a pracovníci v něm 
musí mít zkušenosti, jinak nemůžou 
službu poskytnout v odpovídající kvalitě. 
Snažíme se proto mladé lidi podporovat 
bez ohledu na to, z jaké země pocházejí.

Jaké dovednosti si nejvíce ceníte jako 
zaměstnavatel a co by měli studenti 
dělat ve vaší společnosti?
Nejvíce si ceníme loajality – schopnosti 
fl exibilně reagovat na potřeby klientů 
tak, aby byli spokojeni se službami 
společnosti. Hotel a restaurace je v tomto 
ohledu náročnější, protože každý host 
má jiné nároky. Je třeba se tak hodně 
přizpůsobovat klientům, v každou denní 
dobu. Náš obor je velmi náročný na čas, 
ale zase krásný, protože se práce neustále 
mění, vyvíjí a stále poznáváme nové lidi, 
nové nástroje atd. 

Co může stáž naučit mladého člověka?
Škola mladého člověka naučí základní 
dovednosti. Jak vařit, jak uložit příbor, 
jak funguje IT systém. Ale v našem 
oboru to nestačí. Je potřeba se naučit 
jednat s lidmi, je potřeba se naučit být 
pod tlakem, umět rychle řešit problémy 
a konfl ikty, které mohou vzniknout. 
A to nikoho škola nenaučí. 

Myslíte si, že mezinárodní spolupráce 
v projektech stáží může být klíčem 
k profesní kariéře praktikantů 
i příležitostí pro rozvoj zaměstnavatelů?
Zahraniční stáž přináší stážistům 
řadu pozitiv. Hlavním pozitivem je to, 
že jsou odloučeni od domova – musí 
dospět a postarat se do značné míry 
sami o sebe. Ale to není jediný přínos. 
Poznávat cizí zemi, jiné způsoby, které 
v nich panují. Rovněž jsou stážisti tak 
trochu nuceni naučit se komunikovat 
s cizími lidmi (a ještě cizím jazykem), 
což je klíčové k rozvoji jazykových 
schopností. My jako zaměstnavatelé 
se také učíme od stážistů. Mohou nás 
i naučit nové postupy, nebo praktiky, 
které u nás nejsou používané. Rovněž 
není vyloučeno, že některý ze stážistů 
může v budoucnu najít i práci u nás. 

Už jste se dříve účastnili takových 
projektů? Myslíte si, že jsou zapotřebí 
zahraniční stáže pro mladé lidi a proč?
My spolupracujeme dlouhodobě s místní 
školou společného stravování, která 
v rámci výměny praxí se zahraničím 
umisťuje každý rok do našeho hotelu 
stážisty z Francie. Pro mnohé stážisty 
ze zahraničí, stejně tak jako naše 
stážisty v zahraničí je to nová zkušenost 
a věřím, že alespoň někteří z nich díky 
tomu poznají, jak to doopravdy ve světě 
funguje.

Věříme, že zrovna česko-
polská spolupráce je důležitá. 
V našem příhraničním regionu 
již probíhá čilý přeshraniční 
ruch. Konečně i dnešní 
„Corona krize“ ukazuje, že 
najednou možnost cestovat 
přes hranice do Polska a zpět 
nám velmi chybí, když jsme 
byli zvyklí ji překračovat 
i několikrát týdně. Je důležité 
vědět, jak to na druhé straně 
řeky, za hraničním kamenem 
vypadá. Hranice dnes není 
zeď a již dávno neplatí, že 
se lidé z příhraničních obcí 
pohybovali pouze směrem do 
vnitrozemí, čímž měli omezený 
svůj prostor k rozvoji. Dnes 
mohou volně všemi směry 
a to je důležité.

BOSWELL a.s.
Best Western Hotel Vista 
Kpt. Vajdy 3046/2, 
700 30 Ostrava-jih
reservation@hotelvista.cz
+420 597 221 111
www.hotelvista.cz
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Žijeme ve světě, který 
charakterizuje proměnlivost, nejistota, 
složitost a dvojznačnost. Změny jsou 
rychlejší a mají mnohem větší dopad na 
naše konání. Nejistota nás nutí pracovat 
v rovině pravděpodobnosti a přesto 
se umět rozhodovat. Neexistuje jediná 
pravda, vždy záleží na kontextu 
a úhlu pohledu a propojenost světa 
pomocí internetu nám brání nalézat 
jednoduchá řešení. 

Firmy se připravují nebo procházejí 
digitální transformací a lidé si potřebují 
osvojit jiné kompetence a dovednosti - 
tzv. kompetence 4.0, aby byli v novém 
prostředí úspěšní a produktivní. 
Bohužel v oblasti přípravy budoucích 
zaměstnanců, dnešních studentů, 
nebude náš školský systém schopen 
adekvátně a rychle zareagovat. Rozvoj 
studentů už v tuto chvíli nemůže 
být identický jako doposud. Firmy se 
musí přizpůsobit novým podmínkám, 
a stejně jako je rozvoj stávajících, tak 
i příprava budoucích zaměstnanců 
se zřejmě stane zájmem jednotlivých 
zaměstnavatelů.

KOMPETENCE 4.0

Pro fi rmy to znamená vytvořit 
rozvojové programy, v rámci kterých 
proškolí své stávající zaměstnance 
v kompetencích 4.0, potřebných 
pro digitalizované a automatizované 
prostředí tak, aby si studenti, 
kteří přijdou na stáž, mohli nové 
kompetence částečně osvojovat přímo 
v praxi od svých mentorů a trenérů.

V naší vzdělávací společnosti 
New Dimension jsme s předstihem 
vyvinuli kompetenční model 4.0 a jeho 
funkčnost jsme ověřili s referenční 
skupinou fi rem v Moravskoslezském 
kraji.

DIGITÁLNÍ 
kompetence

multi- 
komunikace

dynamickÁ
zmĚna

(SEBE)
MOTIVACE

myšlenÍ
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Zaměřili jsme se na ty kompetence, 
u kterých dojde v souvislosti 
s rozšířením digitalizace k nejvý-
raznějším změnám, jejichž zvládnutí 
pomůže lidem uplatnit výhody, 
které mají technologie a jejichž 
využití přidá práci takovou přidanou 
hodnotu, kterou technologie 
nemohou dát. Pomocí klíčových 
prvků kompetenčního modelu jsme 
defi novali rozdíly mezi tím, co lidé 
umí dnes a tím, co budou muset 
vzhledem k nastupující digitalizaci 
zvládnout. Díky tomu jsme vytvořili 
ucelený rozvojový program 
Kompetence v Industry 4.0, jehož 
absolventi:

• pochopí změny, které digitalizace 
vyvolává v oblasti lidské práce;

• ověří si a zlepší své kompetence 
pro digitalizované procesy;

• nastartují proces vlastní 
systematické přípravy na zvládnutí 
nastupujících digitálních;

• technologií a automatizace;

• jednodenní moduly vychází 
z logiky kompetenčního modelu 
4.0.;

Praxí jsme si ověřili, že fi rmy, 
které investují do včasné přípravy 
zaměstnanců, získají nejen 
pracovníky připravené na efektivní 
zavádění a využívání digitálních 
technologií a lidi motivované 
k práci s vlastním potenciálem, 
ale zároveň nastartují změnu 
fi remní kultury na růstovou a zvýší 
konkurenceschopnost i prestiž fi rmy 
jako zaměstnavatele.

New Dimension, s.r.o.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek
info@newdimension.cz
+420 595 532 660
www.newdimension.cz

TRÉNINKOVÝ MODUL

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM

ZPŮSOBY MYŠLENÍ

(SEBE)MOTIVACE

DYNAMICKÁ ZMĚNA

MULTIKOMUNIKACE

OSOBNÍ STRATEGIE ROZVOJE I4.0

APLIKAČNÍ DEN

Co se naučí účastník 
tréninku

zjistí co se ve fi rmách mění a jaké 
jsou nové požadavky na kvalifi kaci 
a kompetence lidí ve fi rmách

pochopí, že může sám u sebe začít 
pracovat na své přípravě 
na digitalizaci

dozví se a vyzkouší si, jak hledat 
(sebe)motivaci pro každodenní 
změny a autonomní práci

uvědomí si, že zvládání změn 
se stává hlavní pracovní náplň 
a novým návykem

dozví se, jak může fungovat 
efektivní spolupráce 
v multiprofesních 
a multikulturních týmech

vytvoří si vlastní strategii 
své přípravy v kompetencích 
a kvalifi kaci pro digitální 
transformaci fi rmy

ověří si, že vše, co se naučil 
v průběhu tréninku a aplikoval 
ve své praxi posunulo jeho i fi rmu
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STÁŽ V IT
Informační technologie 
je budoucnost moderního 
světa. Vzdělávání mladých 
lidí tímto směrem je nejlepší 
investicí do vývoje moderních 
technologií. Seznamy 
nejžádanějších pracovních 
míst ukazují, že odborníci 
v oblasti IT jsou na trhu práce 
stále nejvíce potřební.

Moderní technologie se neustále 
vyvíjejí a stále více společností 
z různých odvětví zavádí digitální 
řešení, včetně různých aplikací a nového 
softwaru. Největší nedostatky na trhu 
patří mezi specializace související 
s programováním. Existují různé 
programovací jazyky a mnoho webů dnes 
vyžaduje stálou podporu profesionálů 
v této oblasti. Z inzerátů pracovních míst 
je patrné, že odborníci na kybernetickou 
bezpečnost jsou často vyhledáváni. 
Informační technologie jsou také slibnou 
cestou k mezinárodní kariéře. IT jazyk 
je po celém světě univerzální a mladí IT 
profesionálové již velmi dobře ovládají 
angličtinu, což je stejně nutné pro práci 
v této profesi. Erasmus+ dává mladým 
lidem příležitost získat dovednosti 
a zkušenosti v mnoha rozvojových 
evropských společnostech.

Odborné stáže v oblasti IT jsou 
příležitostí nejen pro studenty, ale 
také pro majitele IT společností. 
V rámci programu Erasmus+ mají 
společnosti možnost spolupracovat se 
zástupci mladé generace budoucích IT 
specialistů z celé Evropské unie, kteří 
se mohou chlubit znalostmi získanými 
nejen ve škole, ale i samostatně. 
Společnosti, které se rozhodnou 
přijmout stážisty, mohou navázat 
spolupráci, která se vyplatí v budoucnu. 
IT je pro mladé lidi dobrou profesí do 

budoucna, ale často také vášní, která se 
utvářela od raného věku. Svěží přístup, 
nekonvenční nápady a přemíra nadšení, 
to jsou vlastnosti, které jsou u stážistů 
někdy podceňovány, a přitom jsou to 
pozoruhodné aspekty. Mluvili jsme 
s účastníky, kteří se zúčastnili tohoto 
typu projektu v Ostravě.

Jak jste získali stáž z programu 
Erasmus+?
KM: Na stáž jsme se dostali písemným 
testem, který ověřoval naši úroveň 
angličtiny, což bylo takovou hlavní 
myšlenkou a zároveň podmínkou 
pro vstup do projektu. Poté jsme byli 
v prvním kole zařazeni do skupiny 
studentů, kteří měli možnost získat stáž. 
Po absolvování příslušných přípravných 
cvičení v naší škole jsme se dozvěděli, 
že jedeme. 

Povězte mi o místě, kde provádíte stáž...
DJ: Pracujeme v české IT společnosti. 
Každý z nás má zde své pracovní místo. 
Společnost, která nás přijala na stáže, se 
zaměřuje hlavně na počítačové vybavení, 
se kterým máme příležitost pracovat. 
Rozebíráme počítače a notebooky na 
všechny součástky. V případě potřeby 
vyčistíme počítače. Mezi naše úkoly 
patří také instalace operačního systému. 
Během stáže se naučíme spoustu nových 
věcí, které jsme předtím nedělali. Zde 
získané znalosti a dovednosti nám jistě 
pomohou dosáhnout lepších výsledků 
při odborných zkouškách ve škole.

Proč byste chtěli pracovat v IT profesi?
DJ: Samotný počítač je velmi zajímavý, 
jeho servis, pohled dovnitř a poznání 
jeho nejmenších částí. Kromě toho 
máme možnost pracovat s lidmi, což je 
zajímavé a zábavné.

Kamil Mróz a Dawid Jastrzębski, Zespół Szkół nr 2 
im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, Polsko

Kamil Mróz 
a Dawid Jastrzębski: 
Je důležité, aby se projekty 
tohoto typu konaly
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Co si myslíte, bude pro vás v budoucnu 
snazší najít si práci díky zahraniční 
stáži?
KM: Ano, samozřejmě. Je to vždy –  
v uvozovkách – další kus papíru, kterým 
se můžeme někde pochlubit. Tímto 
způsobem můžeme potenciálnímu 
zaměstnavateli ukázat, že máme nejen 
specifické kvalifikace z odborných 
zkoušek, ale také skutečně zahraniční 
pracovní zkušenosti.

Je něco, co vás během této cesty 
obzvlášť překvapilo?
DJ: Samotná Česká republika byla pro nás 
novým a pozitivním překvapením. Hotel, 
ve kterém žijeme, je blízko pracoviště, 
takže doprava do práce není problém. 
Ve volném čase navštěvujeme Ostravu  
s opatrovníky z Polska a České republiky, 
chodíme na koupaliště, do tělocvičen, 
někdy si zahrajeme kulečník. Pokud 
to máte rádi, můžete si jít zaběhat do 
nedalekého parku, který je doslova 
dvacet metrů od našeho hotelu, takže 
je to pro nás také velké plus a pozitivní 
překvapení. Rozhodně není prostor pro 
nudu. Minulý víkend jsme byli v Praze. 
Je to velmi malebné místo s krásnou 
gotickou architekturou, která na nás 
udělala velký dojem. V plánu jsou další 
výlety, včetně Brna a ZOO v Ostravě. 
Dnes dokonce jedeme s celou skupinou 
na fotbalový zápas.

Myslíte si, že takové projekty jsou 
zapotřebí?
KM: Každopádně jsou takové projekty 
velmi potřebné. Zaprvé se můžete něco 
nového naučit a je to něco úplně jiného 
než teoretické vzdělávání ve škole, 
navíc máme příležitost vycestovat do 
zahraničí. Důležitým aspektem cesty 
je také kontakt s lidmi. Společně s námi 
jsou tady studenti z jiné školy z Polska, 
se kterými máme tento měsíc možnost 
se setkat a začleňovat se. Je důležité, aby 
se takové projekty uskutečňovaly.

Jakou roli odehrávají stáže pro mladé 
lidi v rámci programu Erasmus +?

ŁL: Myslím si, že je to důležité, protože 
máme příležitost poznat trochu 
odlišnou kulturu od naší, polské. Kromě 
toho můžeme zažít práci v zahraničních 
společnostech, které se zabývají 
odvětvím přímo souvisejícím s naším 
vzdělávacím oborem. S tímto typem 
práce jsem již měl zkušenosti v Polsku 
a myslím si, že jak v tuzemsku, tak  

v České republice organizují podobné 
aktivity na vysoké úrovni.

Jaká je vaše praxe? 

ŁL: Zabýváme se hlavně počítačovým 
servisem. Mezi mé úkoly patří čištění 
počítačů, a využití funkčních součástek 
k další práci. Kromě toho také pracujeme 
na instalaci počítačových programů na 
různé typy zařízení, poté připravujeme 
počítače a notebooky tak, aby byly 
připraveny pro klienty společnosti.

Łukasz Lech, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica  
w Staszowie, Polsko

Stážisti při práci

Łukasz Lech:  
Myslím si, že zkušenosti 
jsou v dnešní době velmi 
důležitá, a právě to 
zaměstnavatelé zdůrazňují
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Jak se vypořádáte s úkoly, které vám 
byly svěřeny?

ŁL: Jde mi to docela dobře. Činnosti, 
které jsme měli ve škole, mě na tuto 
práci připravovaly. Myslím si, že 
nedostávám úkoly, s nimiž bych se 
nedokázal vypořádat. Škola měla 
převážně teoretickou část, neměli jsme 
například příležitost rozebrat notebook 
na „základní části“. Líbí se mi, že během 
stáží můžeme převést teorii ze školy do 
praxe.

Během stáže v Ostravě pracujete mezi 
cizinci, jak se cítíte v novém prostředí?

ŁL: Problém odlišného jazyka 
a kultury mě nijak neobtěžuje. Pracujeme  
v Ostravě, můžeme komunikovat  
s Čechy v polštině, což je pro mnoho 

lidí pochopitelné, díky blízkosti hranic. 
Kromě toho také používáme angličtinu, 
takže porozumění si není až takový 
problém.

Jak může stáž v zahraničí ovlivnit vaši 
pozici na trhu práce?

ŁL: Samozřejmě, že taková odborná 
praxe je již pro nás – studenty, měsíc 
pracovních zkušeností a také čas 
strávený v naší budoucí profesi. Myslím 
si, že tato zkušenost je v dnešní době 
velmi důležitá a že ji zaměstnanci 
vyžadují. Kromě toho už po stáži budu 
mít nějaké znalosti o tom, jak taková 
každodenní práce vypadá. Učíme se, že 
musíte být přesní, nemůžete přijít pozdě 
nebo vůbec nepřijít. Musíte jen řádně 
plnit svou roli v práci a najít sám sebe ve 

společnosti, ve které jsme během této 
stáže hosty.

Co si z této stáže budete pamatovat 
nejvíce? Nemusí to být vzpomínky 
přímo související s prací.

ŁL: Těžká otázka, protože projekt ještě 
probíhá, ale zdá se mi, že si nejvíce 
vybavím atmosféru, která zde převládá 
a lidi, s nimiž tady jsme. Na jedné 
straně pracujeme a získáváme pracovní 
zkušenosti, ale také máme volný čas, 
který můžeme společně strávit. Učíme 
se, že se musíme organizovat sami, ale 
také navzájem ochraňovat, protože je 
to stále nová a pro nás neznámá oblast. 
Zdá se mi, že nejdůležitější věcí, kterou si 
z této cesty odneseme, jsou vztahy, které 
se vytvářejí mezi lidmi.

Stážisti při práci
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SETKÁNÍ 
PODNIKATELŮ 
V OSTRAVĚ

Během výročních setkání v Ostravě 
si zástupci tří zemí vyměňují odborné 
zkušenosti a mají šanci navázat 
nadnárodní projektová partnerství 
v mnoha různých hospodářských 
odvětvích.

Kromě podnikatelů z různých 
průmyslových odvětví přicházejí na 
schůzky také zástupci státní a místní 
správy včetně zástupců, senátorů 
a zástupců komor a ekonomických 
sdružení. Vzhledem k pandemii 
koronaviru musel být další ročník 
schůzky, který byl naplánovaný na 
červen 2020 zrušen. Během posledního 
obchodního jednání, které se konalo  
6. června 2019, diskutovali jeho 
účastníci mimo jiné o výzvách, kterými 

by se polské, české a slovenské strany 
měly v následujících letech potýkat. 
Zejména v souvislosti se změnou 
klimatu, využíváním obnovitelných 
zdrojů energie, dopravy nebo záležitostí 
souvisejících s migrační politikou. 
Účastníci akce také diskutovali  
o dopravním spojení příhraničních 
regionů, kolísání směnných kurzů 
a jejich dopadu na česko-polskou 
obchodní spolupráci a vytváření 
vysokorychlostních železničních tratí, 
mj. mezi Českou republikou a Polskem. 
Hospodářská situace v Evropě a ve 
světě související s pandemií koronaviru 
a dočasným uzavíráním hranic může 
přimět všechny strany ostravských 
setkání, aby znovu prozkoumaly, jak 
provádět mezinárodní obchod. Všechna 

tato čísla budou pravděpodobně 
nastolena během příštího ročníku akce, 
který se pravděpodobně uskuteční  
v červnu 2021. 

Hlavním organizátorem akce je 
Česko-polská obchodní komora se 
sídlem v Ostravě, která sdružuje české 
a polské podniky již více než dvacet let, 
čímž podporuje mezinárodní obchodní 
spolupráci a evropské partnerství. 
Organizace obchodních schůzek se 
účastní také Generální konzulát Polské 
republiky v Ostravě, Velvyslanectví 
Polské republiky v Praze, Opolské 
vojvodství, Śląskie vojvodství a Opolské 
středisko pro hospodářský rozvoj  
a Evropské přímé informační středisko 
Europe Direct-Opole.

XXV Setkání podnikatelů v Ostravě

Setkání podnikatelů je mezinárodní ekonomická 
akce pořádaná ve spolupráci s Generálním 
konzulátem Polské republiky v Ostravě. Akce má 
dvacetiletou tradici a je organizována pravidelně 
na podporu obchodních zájmů společností  
z České republiky, Polska a Slovenska. Účelem  
akce je navázat kontakty mezi podnikateli  
a rozvíjet přeshraniční rozvoj.
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DAGMAR 
PONECHALOVÁ:

Česko-polská obchodní 
spolupráce se neustále prohlubuje 
a roste její vzájemný obrat

Ing. Dagmar Ponechalová, 
členka představenstva Česko-polské obchodní komory

Česko-polská obchodní komora byla 
založena v roce 1999 z iniciativy skupiny 
českých společností, které mají zájem 
o spolupráci s polským trhem a polskými 
podnikateli. Mluvili jsme s ředitelkou 
CPIH – Dagmar Ponechalovou, která 
řídí organizaci hospodářské spolupráce 
přes česko-polskou hranici.  

Česko-polská obchodní komora 
působí již dvacet let. Jaké byly důvody 
k založení sdružení? 
Předpokladem vzniku komory byla 
vzájemná snaha fyzických osob a fi rem 
obou sousedních příhraničních regionů 
spojit se v úsilí o prosazování zájmů 
českých a polských podnikatelů v obou 
zemích i za jejich hranicemi. Klíčovou 
roli v tomto úsilí sehrál tehdejší český 
konzulát v Polsku.

Jaké služby poskytujete podnikatelům? 
Je to zejména propagace členských 
fi rem a organizačně-tlumočnický servis 
a dále široce pojaté marketingové, 
právní a daňové poradenství při expanzi 
fi rem na sousední trh, jakož i celá škála 
služeb s tímto souvisejících. 

Skupina společností sdružených 
v Komoře neustále roste, více 
společností pochází z České republiky 
nebo Polska? O jakých číslech můžeme 
mluvit? 
Česko-polská obchodní komora má 
v současnosti padesátku členů, z nichž 
zhruba třetina má sídlo v Polsku, zbytek 
jsou subjekty z ČR.

Přicházejí k vám častěji spíše velké, 
střední nebo malé podniky? 
Česko-polská obchodní komora má 

smíšený charakter a je založena na 
dobrovolnosti členství. Její základnu 
tvoří jak významné společnosti, tak 
fi rmy menší vč. fyzických osob.

Řekněme, že jsem majitelem 
společnosti a chci se přihlásit k Česko-
Polské Obchodní komoře. Co musím 
udělat a jaké podmínky splnit, abych 
získal status členské společnosti? 
Členství v komoře schvaluje její 
představenstvo – je třeba projevit vůli 
a vyplnit přihlášku se žádostí o přijetí, 
která je k dispozici ke stažení na webu 
komory a tuto pak zaslat e-mailem 
na sekretariát ČPOK. Vyrozumění je 
zájemci zasíláno zpravidla stejnou 
cestou neprodleně. Před vyplněním 
a zasláním přihlášky za člena komory 
je doporučováno seznámit se s jejími 
stanovami, které jsou taktéž dostupné 
na webu komory. 

Jak vypadá přítomnost polských 
společností na českém trhu a naopak? 
Od vstupu obou zemí do EU se 
česko-polská obchodní spolupráce 
neustále prohlubuje a roste vzájemný 
obrat. Součástí tohoto procesu je 
i zakládání fi rem, jejich organizačních 
složek či společných podniků na území 
souseda. Počet těchto subjektů také 
stále roste.

V jakých odvětvích se česko-polská 
spolupráce rozvíjí nejdynamičtěji? 
Která odvětví považujete za nejvíce 
perspektivní? 
Tradičně jsou to energetický 
a automobilový průmysl se všemi jejich 
obory, dále pak strojírenská odvětví 

či chemický a potravinářský průmysl. 
Perspektivními jsou ty s vyšší přidanou 
hodnotou a jistou mírou inovace.

Podporujete členské společnosti v boji 
proti dopadům koronaviru a pokud 
ano, jak? 
Všechny naše členské fi rmy byly 
a jsou pravidelně e-mailem informovány 
o vývoji krizové situace a postupném 
uvolňování zavedených opatření 
v obou sousedních státech. Dostávaly mj. 
informace, kam se obrátit o konkrétní 
pomoc vč. zasílaných vzorů příslušných 
žádostí. Tyto informace byly vždy také 
umístěny na webu komory.

Co může ovlivnit rozvoj česko-polské 
spolupráce v následujících letech? 
Aktuálně je to společný postup 
v boji s následky koronavirové krize 
v souvislosti s propadem jednotlivých 
ekonomik, ale i společné prosazování 
zájmů obou zemí na půdě EU.

Česko-polská obchodní komora

Janáčkova 10, 702 00 Ostrava
sekretariat@opolsku.cz

+420 596 612 230
www.opolsku.cz
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ERASMUS V DOBĚ PANDEMIE
Pandemie koronaviru ovlivnila 

všechny sféry našeho života. Objevila 
se sociální vzdálenost, povinnost 
nosit roušky, domácí karanténa, práce  
z domova, jakož i distanční výuka dětí  
a mladých lidí. Většina z těchto změn 
byla nová a šokující pro lidi po celém 
světě. Okamžik uzavření hranic při 
vypuknutí koronaviru překvapil mnoho 
lidí, kteří zůstali v zahraničí. Tisíce lidí 
se muselo rozhodnout, co dál – jet domů 
nebo v cizí zemi počkat na zlepšení 
situace.

Situace vyvolala mnoho pochybností 
a nikomu nebylo jasné, která řešení 
jsou nejlepší. Účastníci a organizátoři 
projektů z programu Erasmus+ také 
stáli před obtížným rozhodnutím. 
Většině žáků a studentů se podařilo 
vrátit se z projektu Erasmus, než byly 
hranice definitivně uzavřeny. Byli 
také ti, kteří se zpočátku pokoušeli 
přečkat hrozbu v zahraničí. Některé 
skupiny polských studentů, které byly 
na stáži v Ostravě, oddalovaly konečné 
rozhodnutí o návratu do poslední 
chvíle. Mladí lidé neskrývali, že se cítí 
nespokojeni – právě zahájili projekt, 
začali na pracovišti, poznali Českou 
republiku a museli se zase sbalit a jet 
zpátky domů. Přes jedinečnou a zcela 

novou situaci mnoho pracovišť projevilo 
velkou podporu polským studentům. 
Stejně jako hostitelské organizace. 
Každý se snažil zůstat v klidu a najít 
nejbezpečnější cestu ven ze situace. 
Zpáteční transporty pro studenty a jejich 
učitele byly organizovány společně. 

Podle údajů Evropské komise 
pandemie COVID-19 zasáhla 170 000 
mladých lidí účastnících se programu 
Erasmus+ a Evropského sboru 
solidarity. Naštěstí nebylo rozhodnuto  
o úplném zastavení programu Erasmus+ 
a Evropská komise doufá, že k tomu nikdy 
nedojde. Kvůli neobvyklým okolnostem 
bylo rozhodnuto maximalizovat dobu 
trvání projektů pro mladé lidi. Některé 
výlety byly odloženy na podzim, díky 
čemuž skupiny studentů mohly jet, 
např. do Řecka a Itálie. Avšak vzhledem 
k přetrvávající obtížné situaci v mnoha 
evropských zemích byla drtivá většina 
mobility odložena na rok 2021. 

Naštěstí existují i dobré zprávy pro 
příjemce programu Erasmus+. Rok 2020 
je posledním rokem provádění programu 
Erasmus+ za současných podmínek. 
Nepochybný úspěch a velká popularita 
programu přiměla Evropskou komisi 
k provedení úprav edice plánované na 

roky 2021–2027. Především existují plány 
na větší dynamiku, která se promítne 
do dostupného rozpočtu a příležitostí 
pro vzdělávací instituce. Evropská 
komise chce definitivně rozšířit rozsah 
programu. To usnadní přístup nižším 
skupinám a méně zkušeným institucím, 
skrz snížení administrativní zátěže  
a také maximalizování vlivu programu 
na vzdělávací instituce. Hlavním cílem 
změn je společné fungování Evropského 
vzdělávacího prostoru, v jehož rámci se 
zahraniční mobilita stane standardním 
prvkem vzdělávání v Evropě.

S ohledem na události posledních 
měsíců je zřejmé, že situace pandemie 
vede k nové analýze současných řešení 
a k uvažování nad rozvojem distančního 
vzdělávání a práce na stážích v rámci 
programu Erasmus+. Diskuse na toto 
téma ukazují, že si nikdo nedokáže 
představit úplné převedení programu 
Erasmus+ na online platformy, i když 
jsou povolena hybridní řešení. Hlavní 
hodnotou programu však zůstává 
integrace evropské mládeže, poznávání 
kultur, zdokonalování jazyka, formování 
nových dovedností, a především 
získávání zkušeností v přímých 
kontaktech s jinými lidmi.
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KREATIVNÍ PRŮMYSL  
SE ZAMĚŘUJE NA MLADÉ LIDI

Jednou z těchto typů společností, 
která vyjádřila ochotu přijmout stážisty, 
je reklamní agentura Danter. Mnohaleté 
zkušenosti v oboru a otevřenost 
nekonvenčním řešením znamenají, že se 
společnost nebojí spolupráce s mladými 
lidmi, včetně těch ze zahraničí. Jak sami 
přiznávají: „nikdo se nevyzná v nových 

trendech tak, jako mladí lidé. Znalost 
nových médií znamená, že mladí lidé 
jsou neustále v obraze. Někdy mnohem 
víc než lidé z našeho odvětví. Mohou vás 
dostat z vaší rutiny a hodit docela svěží 
pohled na dané téma. Vzhledem ke svému 
věku zatím nemají o reklamě rozsáhlé 
znalosti, ale to se mohou díky nám 

naučit.” Společnost každý den připravuje 
reklamní kampaně pro firmy z mnoha 
sektorů a využívá individuálně vybrané 
kanály k oslovení zákazníků. Její aktivity 
jsou založeny na zpracování průzkumu 
trhu a přizpůsobení kampaní aktuálním 
požadavkům. Kromě toho společnost 
organizuje a pořádá konference, 

Studenti z mnoha různých profesí odcházejí na stáže z programu EU Erasmus+. Společnosti 
ochotně přijímají mechatroniky, IT specialisty, elektrikáře, ale také kadeřníky, krajinné 
architekty a lesníky. Rozsah možností je opravdu široký. Kreativní odvětví, včetně reklamních 
agentur, mohou mnohdy těžit z moderních a neotřelých nápadů mladých lidí. 
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prezentace a společenské a kulturní 
akce. Součástí nabídky je také příprava 
reklamních a dárkových předmětů.

Společnosti, které svou efektivitu 
zakládají na tvůrčí práci, si obzvláště cení 
odklon od běžných mentálních vzorců. 
Není divu, že reklamní agentury jsou tak 
dychtivé zapojit se do práce s mládeží 
v rámci programu Erasmus+. Společnost, 
která také deklarovala ochotu přivítat 
mladé lidi, je agentura AMOS Repro, 
která nabízí komplexní tiskové služby. 

V rámci stáží pro zahraniční mládež 
chtějí obeznámit studenty s procesem 
komplexní tvorby reklamních materiálů 
– od vývoje grafi ky přizpůsobené 
očekáváním zákazníků a přípravy na tisk, 
zpracování tvarů a distribuci hotových 
materiálů. „Mladé mysli absorbují 
znalosti a získávají nové dovednosti 
rychleji než dospělí. Učí se rychle 
a mohou být skutečnou oporou pro práci 
agentury a období středních škol je pro 
ně ideálním momentem pro učňovskou 
přípravu, zejména pro tu mezinárodní. 

S nedočkavostí čekáme na polské 

stážisty a doufáme, že situace spojená 

s koronavirem je nezastaví podruhé” 
– říkají zástupci AMOS Repro. 

Stále více společností na trhu vidí 
výhody s připojením se k projektům 
stáží pro mladé lidi v méně obvyklých 
odvětvích. Nepochybně se jedná o velmi 
důležitý druh podpory mladých lidí, jakož 
i příležitost pro společnosti navázat delší 
spolupráci s lidmi vstupujících na trh 
práce v rámci dané profese.

DANTER-REKLAMA A POTISK, S.R.O.
Muglinovska 175/111, 712 00 Ostrava - Muglinov

danter@danter.cz
+420 605 205 741

www.danter.cz

AMOS repro, spol. s.r.o.
1. Máje 103, 703 00 Ostrava

info@amosrepro.cz
+420 596 121 947

www.amosrepro.cz

Danter-reklama a potisk, s.r.o.

AMOS repro s.r.o. 





MECHATRONIKA – 
SMĚR BUDOUCNOSTI

Mechatronika je relativně mladá oblast vědy a techniky, avšak 
vzhledem k rozvoji průmyslu a poptávce po odbornících na 
mechatroniku již můžeme hovořit o značném uznání odborníků 
v této oblasti. Stačí se podívat na západní země a například 
Japonsko je zemí, kde je speciální mechatronika vysoce ceněna 
a dobře placená. Podobný trend lze pozorovat také v České 
republice a dalších zemích střední a východní Evropy. 

Lidé vzdělávající se v profesi technika mechatroniky mají 
dovednosti využívat pokročilé znalosti v oblasti mechatroniky, 
používané ve strojích, vozidlech, výrobních systémech, jakož 
i v diagnostických zařízeních a přístrojích. Jsou také připraveni 
na tvůrčí činnost v oblasti designu, výroby a provozu strojů, 
jakož i na řízení a rozvoj výroby v průmyslových podnicích. 
Medicína je také budoucností pro mechatroniku, jelikož i zde 
se postupně zavádějí nová zařízení využívající tuto technilogii. 
Mechatronika je užitečná pro společnosti implementující 
pokročilá zařízení a automatizaci. Jejich kompetence zahrnují 
dohled nad moderními, automatizovanými průmyslovými 
procesy a pokročilým technickým zařízením. Toto je oblast 
úzce spojená se specifi ckými aplikacemi, a proto bude práce 
pro mechatroniky v těch společnostech, které používají vysoce 
pokročilé technologie. Také v zahraničních podnicích nebo 
korporacích.

Pro studenty středních škol, kteří se připravují na tuto 
profesi, jsou klíčové zkušenosti získané z učňovské přípravy, 
např. Erasmus+. Jejich práce může být skutečnou podporou 
pro společnosti, zejména ty, které působí ve velkém měřítku. 
Zeptali jsme se studentů z Polska na zkušenosti z praxe 
v Třineckých Železárnách.



Tomasz Woś a Dominik 
Zdąbłarz: Byli jsme 
překvapeni, že Třinecké 
Železárny, ve kterých 
máme stáže, jsou opravdu 
obrovské (...) Způsob, 
jakým je toto všechno 
organizováno, je úžasný

Jak jste se dostali na stáž do Ostravy?
DZ: O stáži jsme se dozvěděli 
prostřednictvím informací, které 
nám dal učitel. Dozvěděli jsme se, že  
naše škola se přihlásila do projektu 
Erasmus+ a studenti dostanou 
příležitost absolvovat profesionální 
stáž. Přihlásili jsme se a pak jsme asi 
měsíc čekali na výsledky. Nejprve 
jsme dokončili různé dotazníky a psali 
zkoušky, včetně písemky z angličtiny. 
Poté nám zkontrolovali naši účast za 
posledních šest měsíců a průměrné 
hodnocení. Naštěstí se ukázalo, že jsme 
si vedli dobře a mohli jsme vyjet.

Co jste si o Erasmus+ mysleli?
TW: Že to bude zajisté velmi zajímavé.  

Alespoň proto, že budeme mít příležitost 
navštívit jinou zemi a vyzkoušet si práci 
u zahraniční společnosti. Byli jsme 
šťastní, protože je to vždy něco nového, 
zcela nové zkušenosti. O rok dříve jsme 
byli společně v Polsku a mysleli jsme si,  
že to tady bude podobné. Jediným 
rozdílem je, že budeme žít v hotelu 
a uvidíme, jak vypadá každodenní 
skutečná práce mimo domov. 

A jaké jsou vaše dojmy?
TW: Byli jsme překvapeni velikostí 
a počtem zaměstnanců Třineckých 
železáren. Nejsme tady dlouho a už 
jsme se toho hodně naučili, například jak 
vyrobit železniční tratě a také z jakých 
prvků se skládají. V tomto získáváme 

nové zkušenosti a nové znalosti.

Jak vypadá standardní den v životě 
stážisty?
DZ: Vstáváme v šest ráno, o půl hodiny 
později máme snídani v hotelové jídelně 
a kolem sedmé hodiny přijíždí autobus, 
který nás zaveze na pracoviště. Trvá 
nám asi hodinu, než se dostaneme do 
práce, ale odvážejí nás až do železáren. 
Poté si převlékneme pracovní oděv a pod 
vedením zaměstnanců železáren jdeme 
do konkrétní části ocelárny. Každý den 
jsme v jiné části nebo oddělení železáren, 
proto se neustále učíme nové věci.  
To je skvělé, protože jeden dne vidíme, 
jak se vyrábí železný blok a o dva dny 
později vidíme, jak se z toho bloku tvoří 
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tyče nebo šrouby. Po práci se převlékáme 
a autobus nás zaveze zpět do hotelu.

Odpovídá vaše práce na stáži tomu,  
co se učíte ve škole?
DZ: Ano, existuje mnoho takových 
témat, která jsme předtím studovali ve 
škole, během lekcí mechatroniky. Nyní 
vidíme, jak teorie vypadá v praxi.

Myslíte si, že po takovém projektu 
Erasmus+ bude pro vás snadnější najít 
si v budoucnu práci?
TW: Samozřejmě. Mnoho mladých lidí 
v současné době studuje kancelářské 
obory, ale poptávka po takových 
profesích, jako je technik mechatroniky, 
je velmi vysoká. Pokud se budeme 
ucházet o práci ve firmě se strojovou 
výrobou, tak naší výhodou budou 
předem získané zkušenosti a dovednosti 
během stáže. Je pravděpodobné, 
že firmy budou ochotnější příjmout 
mechatroniky s předem získanými 
zkušenostmi v tomto oboru, než lidi 
sice se stejným vzděláním, ale bez 
zkušeností.

Překvapilo vás během stáže něco?
TW: Jak velké je pracoviště, na kterém 
provádíme stáž. Když jsme tam poprvé 
dorazili, měli jsme dojem, že je to malé 
město. Mají oddělené silnice, semafory, 
značky. Před odjezdem jsme si ocelárny 
představovali jako jeden velký hangár, 

jako například ty, které jsme viděli  
v Polsku. Místo toho jsme viděli mnoho 
budov a do každé z nich vede cesta 
a každá se specializuje na konkrétní 
oblast. Dokonce vyrábějí energii sami 
pro sebe, využívají všech vedlejších 
produktů, které jim zbydou. Způsob, 
jakým je to organizované, je úžasný. 

Jak trávíte čas po práci?
DZ: Každý den máme zajištěnou zábavu 
na odpoledne a víkendy. Například dnes 
se chystáme na fotbalový zápas, v sobotu 
jsme jeli na výlet do Prahy, příští týden 

jedeme do Brna. Každé odpoledne po 
práci jsme si nějak společně naplánovali, 
ale také nám nechybí čas jen pro sebe. 
Můžeme jít do obchodu, jít si zaběhat,  
do posilovny nebo na bazén.

Co si z tohoto výletu budete pamatovat 
nejvíce?
DZ: Zdá se nám, že všechno tady, stojí za 
to si zapamatovat. Je tady spousta nových 
věcí, něco se pořád děje a nemůžeme si 
stěžovat na nudu. Zkušenosti, které zde 
získávámě, zůstanou v naší paměti na 
dlouho.

Stážisté z Polska na cestě do práce



Jaké jsou vaše první dojmy z praxe?
JJ: Velmi dobré. Učili jsme se 
v renomované společnosti a Česká 
republika je dobrým místem pro profesní 
stáž. Nachází se relativně blízko Polska, 
takže nevyžaduje dalekou cestu 
letadlem. Kromě toho jsou Třinecké 
Železárny obrovské a je to společnost 
velkého významu v celosvětovém 
měřítku, takže si myslím, že jsme 
narazili na správné místo.

Co patří k vašim úkolům?
HN: Zpočátku jsme navštívili 
a prozkoumali různé sekce Třineckých 
Železáren a později jsme jjijž pomáhali 
přímo zaměstnancům. Nejprve jsme 
navštívili koksovnu, kterou nám ukázal 
jeden ze zaměstnanců. Další byla 
ocelárna, kde jsme se naučili tavit 
ocelové tyče a železniční kolejnice. 
Každý den poznáváme různé části 
v areálu železáren. Dnes jsme například 
navštívili také válcovny, kde jsme viděli 
ocelové tyče přetavené na hotové 
předměty pro přepravu a prodej.

Je pro vás to, co se naučíte na stáži, 
nové?
JJ: Není to úplně nové, ale nikdy jsme 
nepřemýšleli o tom, jak jsou některé 

prvky vytvořeny a nyní můžeme tyto 
procesy pozorovat naživo. Částečně 
se překrývají s tím, co se ve škole 
učíme, protože během výuky ve škole 
jsme instalovali různé pneumatické 
nebo hydraulické systémy, ale zde jsou 
mnohem pokročilejší technologie a je 
to velmi zajímavé.

Představujete si svou budoucnost 
v profesi, kterou studujete?
HN: Technik mechatroniky je velmi 
zajímavou profesí a rozhodně stojí za 
to se tímto směrem rozvíjet, ale vše 
záleží na tom, jak zvládneme odbornou 
zkoušku na konci školy. Po takové stáži 
máme jistě větší šanci najít si práci, 
protože je to vždy další zkušenost 
a mnoho zaměstnavatelů by mělo ocenit 
absolvování takové stáže v zahraničí.

Co jiného se můžete během takové 
stáže naučit?
JJ: Určitě je to částečně disciplína, 
protože musíte být schopni se 
přizpůsobit pokynům učitele nebo 
dokonce manažera. Musíte se chovat 
tak, abyste nedělali nepořádek a hluk po 
večerce. To vše není problém, ale musíte 
se naučit na to nezapomínat. 

Když jste odešli na stáž, určitě jste 

měli určitá očekávání, shodovala se 
s realitou?
JJ: Především jsme příjemně překvapeni, 
protože je to tady super a na nic si 
nemůžeme stěžovat. Kromě samotné 
práce je tu příjemná atmosféra a skvělý 
hotel. Máme příležitost prozkoumat 
různé památky, například během výletu 
do Prahy. Je příjemné poznat novou 
kulturu a Českou republiku samo o sobě. 
Opravdu stojí za to strávit nějaký čas 
studiem a připravením se na zkoušky, 
abyste se dostali na takovou stáž 
a podívali se, jak to všechno vypadá na 
vlastní oči.

Jak se cítíte v Česku?
HN: Bezproblémově. Před odjezdem 
jsme si o této zemi hodně přečetli – jaké 
jsou zde zvyky a způsoby chování. Ve 
skutečnosti se život v České republice 
o mnoho neliší od života v Polsku, 
i když samozřejmě pozorujeme určité 
rozdíly. Určitě je tu spousta kulturní 
rozmanitosti, je tu více cizinců, ale 
dorozumíváme se hlavně v angličtině, 
někdy dokonce v polštině, protože nám 
někteří Češi docela dobře rozumějí.

Umíte něco říct česky?
JJ: Děkuju (smích).

Jakub Januszewski 
a Hubert Niźnik: 
Je zábavné poznat novou 
kulturu a samotnou Českou 
republiku. Opravdu stojí 
za to strávit nějaký čas 
studiem a co nejlíp udělat 
zkoušky, abyste se dostali 
na takovou stáž a na vlastní 
oči viděli, jak to všechno 
funguje
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OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL NEZPOMALUJE
Třinecké Železárny jsou jedním  
z průmyslových závodů České republiky 
s nejdelší tradicí v hutní výrobě. Závod 
založila v 1839 roce Těšínská komora, 
dnes je to hutní závod s uzavřeným 
výrobním procesem, jehož hlavním 
výrobním programem jsou dlouhé 
válcované výrobky. Změna politického 
systému po roce 1989 vedla k postupné 
privatizaci železáren a jejím největším 
akcionářem je akciová společnost 
Moravia Steel. Staví své postavení na 
dlouhé tradici výroby hutních výrobků 
a předávají hutnické řemeslo z generace 
na generaci.

Spolupráce Třineckých Železáren 
se školami zastupujícími všechny 
úrovně vzdělávání má dlouhou tradici. 
Zkušenosti společnosti ukazují, že 
utváření profesních zájmů mladého 
člověka a jeho první představy o budoucí 
kariéře se objevují již na základní škole. 
S ohledem na to se Třinecké Železárny 
snaží rozvíjet vztahy se studenty a jejich 
rodiči a učiteli, kteří jsou seznámeni 
s vizí a významem zachování výroby 
železa jako druhotné suroviny. Vztahy se 
studenty pomáhají motivovat mladé lidi 
k tomu, aby se vzdělávali na ocelářských 
nebo technických školách a získanou 
kvalifikaci poté úspěšně využili při 
budoucí práci v ocelářství.

Vzhledem k členství České republiky  
v Evropské unii a díky mnoha souvisejícím 
výhodám se vedení závodu snaží navázat 
spolupráci se školami v Polsku a na 
Slovensku i s ohledem na budoucí vývoj 
Třineckých Železáren. Správní rada 
společnosti je přesvědčena, že tento 
typ partnerství umožní Třineckým 
Železárnám získat v budoucnu mnoho 

nových, slibných zaměstnanců a pro 
mnoho mladých lidí to bude také 
zajímavá nabídka zaměstnání v zahraničí.

V březnu 2020 Železárny přijaly stážisty 
– techniky mechatroniky z polských škol. 
Bohužel díky koronavírové pandemii stáž 
byla o polovinu kratší, než se očekávalo, 
naštěstí se studentům podařilo poznat 
samotný závod a základní výrobní 
procesy ve společnosti. Více o stážích 
pro mladistvé nám v rozhovoru řekl 
Mgr. Miroslav Nogawczyk, vedoucí 
personálního oddělení Třineckých 
Železáren.

Jak může stáž v zahraničí ovlivnit 
kariéru mladého člověka z pohledu 
zaměstnavatele?
Miroslav Nogawczyk: Zahraniční stáž 
představuje velkou příležitost pro získání 
nových zkušeností, a to nejen po stránce 
odborné, ale také zkušeností s odlišným 
prostředím, popř. i odlišnými postupy. 
Každá taková zkušenost mladého člověka 
obohatí a nepochybně se odrazí i v jeho 
budoucím profesním životě. 

Jak hodnotíte myšlenku pořádání 
zahraničních stáží na území Evropské 
unie?
S ohledem na stále více propojené 
prostředí Evropské unie, což se promítá 
také do hospodářské roviny i do sféry 
pracovního trhu, jsou stáže, které umožní 
žákům a studentům poznat prostředí 
v jiných státech EU, což je jednoznačně 
pozitivní iniciativa.

Je důležité mít ve svém oboru 
profesionální zkušenosti? Může tato 
praxe pomoci účastníkům v jejich 
budoucím ucházení se o práci?
Zejména v prostředí technických  

a technologických odvětví jsou odborné 
znalosti jen těžko zastupitelnou 
veličinou. Pokud žáci a studenti navíc 
získají ještě v průběhu studia relevantní 
praktickou zkušenost s reálným využitím 
v daném oboru, přičemž to vždy 
nemusí nutně znamenat přímou účast  
v produktivním procesu, je to nespornou 
výhodou pro jejich budoucí uplatnění na 
pracovním trhu.

Co si myslíte, jaký z toho mají prospěch 
zaměstnavatelé, kteří se účastní tohoto 
typu stáží?
Pro zaměstnavatele, kteří se zapojují 
do podobných aktivit, je bezesporu 
přínosem, pokud mohou blíže představit 
svůj provoz mladým budoucím 
odborníkům, a tedy svým potenciálním 
budoucím zaměstnancům. Rovněž 
tak samotné setkávání zkušených 
zaměstnanců s mladými lidmi s jejich 
nezřídka neotřelým pohledem na věc, 
může být oboustranně obohacující.

Už jste se dříve účastnili takových 
projektů? Plánujete pokračovat  
v těchto nebo podobných činnostech  
v budoucnu?
Jako společnost se dlouhodobě věnujeme 
podpoře vzdělávání v technických 
oborech a to nejrůznější formou. 
Patří mezi ně mimo jiné spolupráce 
při zajišťování praktické výuky nebo 
realizace stáže. Přestože podmínky 
pro tento typ aktivit jsou vzhledem  
k charakteru činnosti a výrobního 
procesu naší společnosti komplikovanější, 
předpokládáme, že i v budoucnu, pokud 
nám to okolnosti dovolí, budeme  
v podobných aktivitách pokračovat.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Průmyslová 1000 Staré Město,  

739 61 Třinec

podatelna@trz.cz
+420 558 531 111

www.trz.cz



MANUÁLNÍ ZDATNOST 
JE ZÁRUKOU ÚSPĚCHU

Potenciál mladých lidí v oblasti 
automechaniky potvrzuje autoservis 
Autocentrum z Ostravy, který v listopadu 
2019 přijal studenty z Polska na stáž ve své 
provozovně.

Služby Autocentrum se denně zabývá 
opravami automobilů všech značek – od 
velkých, používaných pro práci, jízdu ve 
městě nebo auto rodinu, až po ty, které musí 
cestovat na velké vzdálenosti. Cílem je udržet 
automobily na nejvyšší technické úrovni, aby 
byly spolehlivé a hlavně bezpečné. Základem 

Každý vlastník automobilu ví, jak důležité je mít 
dobrého mechanika a prověřený autoservis. Auto, 
jako každá jiná věc na světě, se někdy pokazí a je 
dobré být připraven na tuto eventualitu. Existuje 
důvod, proč je profese mechanika populární volbou 
dnešní mládeže. Mnoho mechaniků hledá práci  
a obvykle nemají problém ji najít. 
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je prodej správně připravených  
a funkčních vouzidel. Odborná praxe 
ve společnosti s vysokými standardy 
a požadavky vůči sobě a jejím 
zaměstnancům je dobrým začátkem 
pro mladé školící se mechaniky. Během 
stáže byli studenti z Polska přiděleni 
lektorům – mechanikům, kteří je zapojili 
do specializovaných činností, jako je 
například pneuservis, výměna filtru 
nebo servisní prohlídky. 

Stáž je krokem k nezávislosti 
mladého člověka – potvrzuje to náš 
spolupracovník Michal Škvára, mechanik 
z autoservisu Autocentrum. Podle něj 
„je to tak na 100 %, protože tento druh  

práce vyžaduje určitou nezávislost  
a osobní zodpovědnost a také motivuje 
mladé lidi k učení ”. Oprávněnost a potřeba 
stáží pro mladé lidi je potvrzena faktem,  
že v řadách týmu Autocentrum se vždy 
najde mechanik, který zahájil svou kariéru  
v této společnosti učňovskou praxí. Dnes 
je již plnohodnotným zaměstnancem 
a je součástí kvalifikovaného týmu 
mechaniků. Od té doby se společnost 
ještě více podílí na podpoře lidí, 
kteří podnikají první závažné kroky  
v mechanice automobilů, protože ví, že 
investováním svého času do mladých 
lidí investuje také do rozvoje sebe sama  
a celého automobilového průmyslu.

Společnost neskrývá, že hlavní 

motivací pro přijímání stážistů je 
zaškolení si případných budoucích 
zaměstnanců, kteří, pokud uspějí, budou 
moci požádat o práci v autoservisu.  
„V naší profesi se počítá praxe, přesnost 
provedení, znalosti a zkušenosti, které, 
jak víte, přichází s časem. Čím dříve je 
však začnete získávat, tím lépe.V naší 
dílně se zaměřujeme na profesionální 
poradenství, spolehlivou práci a dobrou 
komunikaci s klientem. Vždy se snažíme 
najít řešení, které bude optimálně 
vyhovovat potřebám a očekáváním 
našich zákazníků. To stejné se snažíme 
naučit také naše praktikanty. Doufáme, 
že stáž v naší společnosti jim přinese 
cenné zkušenosti.”

Autocentrum 
Ostrava s.r.o

Vratimovská 617/36, 
718 00 Ostrava

+420 731 446 692
servis@autocentrumostrava.cz
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NOVÉ TECHNOLOGIE GPS

Elte GPS Sp. z o. o. je lídrem a inovátorem ve výrobě a implementaci 
systémů pro monitorování a správu vozidel založených na technologiích 
GPS a GSM/GPRS. Výsledkem činnosti jsou rozsáhlé systémy, které 
umožňují průběžně sledovat vozový park, ale také efektivní správu 
vozidel v podniku, což vede k optimalizaci zdrojů a snižování nákladů.



Tyto systémy jsou založeny na našich 
vlastních proprietárních, technických 
a IT myšlenkách. Jako výrobce všech 
komponent, jako je software, řídicí 
jednotky vozidel a palubní počítače, 
garantujeme fl exibilní přizpůsobení 
řešení individuálním potřebám, 
možnost rozšíření o nové možnosti, 
jakož i jejich neustálou modernizaci 
z hlediska zařízení a softwaru.

Pro výrobu používáme komponenty 
nejvyšší kvality, proto prvky našich 
řešení mají příslušné certifi káty 
a pozitivní hodnocení jejich účinnosti 
vydané institucemi pověřenými v této 
oblasti. 

Kromě vysoké kvality samotných 
produktů poskytujeme profesionální 
záruční a pozáruční servis na základě 
příslušných dvoustranných dohod.

Jednou z hlavních oblastí ekonomiky, 
ve které jsme nesporným lídrem 
společnosti, je komunální průmysl, kde 
jsme instalovali naše systémy ve více 
než 450 společnostech a komunálních 
společnostech v Polsku a po celé  Evropě, 
včetně Litvy, České republiky, Slovenska, 
Bulharska, Rakouska a Kypru, kde je 

monitorováno více než 9 000 vozidel 
(mezi nimi téměř 5,5 tisíce vyvážejících 
odpad). Naše služby využívají největší 
světové komunální společnosti, jako 
jsou Remondis Group, Suez Group, 
PreZero Group (dříve Tonsmeier), Alba 
Group, Ecoservice. 

Mnoho let spolupráce s tak 
velkými obecními společnostmi 
potvrzuje možnost přizpůsobení 
systému individuálním potřebám 
uživatelů a četné a funkčně rozmanité 
implementace systému umožňují mj.:

• identifi kace kontejnerů 
v technologii RFID/UHF;

• umístění kontejnerů pomocí 
technologie GPS.GSM;

• dynamické a statické vážení 
odpadu;

• identifi kace sběru odpadu 
pomocí čárových kódů;

• identifi kace kontejnerů 
v technologiích RFID/LF;

• podpora práce s použitím 
terminálů PDA;

• registrace obrazu ve formě 
fotografi e (Fotobox) nebo fi lmu 
(nahrávání videa).

Při realizaci procesu sběru odpadů – 
jako formu kontroly a dohledu nad tímto 
procesem úspěšně spolupracujeme také 
s městskými a obecními úřady, včetně 
UM Bydgoszcz, GOAP, MZMGO Giżycko, 
implementací modulu SMOK Integrator. 
Tento modul umožňuje sledování 
a analýzu dat z vozidel různých společností 
v jedné aplikaci spuštěné pomocí 
libovolného webového prohlížeče. 
Data z monitorovacích systémů GPS 
různých výrobců jsou shromažďována 
prostřednictvím standardizovaného 
rozhraní pro výměnu dat. Integrátor 
SMOK umožňuje monitorování a analýzu 
dat zaznamenaných v systémech GPS/ 
RFID/vážení různých dodavatelů.

Jako společnost se nebojíme nových 
výzev, jsme otevřeni novým projektům, 
proto vás vybízíme ke spolupráci s námi, 
poskytujeme naše znalosti a mnohaleté 
zkušenosti. Zveme vás také na naši 
webovou stránku www.eltegps.cz, kde 
se dozvíte více o technických řešeních 
nejen v komunálním sektoru, ale také 
v sektoru železničním, dopravním 
a veřejné dopravě. 

ELTE GPS Sp. z o.o.
Gromadzka 71, 30-719 Kraków, Polsko

biuro@eltegps.pl
+48 12 658 04 29
www.eltegps.pl

Zastoupení v České republice
K Rybníku 610/2, 621 00 Brno

info@eltegps.cz
www.eltegps.cz
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DÁLKOVĚ 
NEBO STACIONÁRNĚ? 
CO NÁS NAUČIL KORONAVIRUS

Pandemie koronaviru přiměla tisíce 
lidí na celém světě, aby okamžitě změnili 
svůj život. Mnoho společností nabídlo 
svým zaměstnancům přechod do režimu 
práce z domova. Jak ukázal čas, tento 
vynucený experiment přinesl mnoho 
výhod. Společnosti dočasně přesunuly 
své aktivity na připojení přes internet 
a implementovaly model dálkové práce 
v bezprecedentním měřítku. Odborníci 
se se zabývají tím, zda dlouhodobým 
důsledkem koronaviru budou hromadné 

přechody na dálkovou práci. Na tuto 
otázku neexistuje jasná odpověď, i když 
přesunutí vaší firmy na model práce 
na dálku může být lákavou vyhlídkou. 
Nebude to však ideální pro každého.

Práce na dálku přináší 
skutečné výsledky

Přizpůsobení se nové realitě, kterou 
nám přinesl koronavirus, je velkou výzvou. 
Je to také silný impuls pro technologickou 
transformaci a optimalizaci pracovního 

modelu. Mimochodem se ukázalo, že 
tato příležitost může společnostem 
přinést mnoho výhod. Úspora času pro 
zaměstnance a peníze zaměstnavatelů, 
vyšší efektivita při plnění úkolů – to je 
jen několik výhod, které příznivci „home 
office“ zmiňují. Díky práci na dálku se 
významně zvyšuje počet potenciálních 
kolegů a odborníků, kteří se mohou 
podílet na práci na různých projektech.  
Limity a vzdálenosti přestávají být 
omezením a práce daného zaměstnance 

36  EVROPSKÝ SPECIALISTA   



je primárně určena kompetencemi, 
nikoli místem bydliště nebo rodinnou 
situací. Práce na dálku je také 
příležitostí pro mladé lidi, kteří žijí 
daleko od městských center, což snižuje 
jejich šance na získání odborných 
zkušeností v režimu na plný úvazek. 
Úspora času spojená s dojížděním je 
jednou z největších výhod práce na 
dálku. Zaměstnanci, aniž by zbytečně 
ztráceli čas, chodí do práce odpočinutí 
a nejsou unaveni tím, že od rána stojí  
v zácpě nebo jezdí v přeplněné tramvaji. 
Někteří také zdůrazňují skutečnost,  
že práce doma jim dává větší příležitosti 
k lepšímu soustředění. Jejich pozornost 
není rozptylována kancelářskými 
rozhovory nebo zvuky a díky této práci 
se stává efektivnější. Samozřejmě,  
pokud se nemusí starat například  
o dítě, je to z pohledu velmi individuální  
situace. Je zajímavé, že lidé ve 
vzdálených týmech často vidí účinky 
práce ostatních mnohem lépe – hlavně 
kvůli potřebě prezentovat efekty 
viditelně, obvykle ve formě nějakého 
dokumentu nebo prezentace.

Chybíš mi, spolupracovníku
Nelze však říci, že práce na dálku má 

jenom samá pozitiva. Interpersonální 
vztahy v týmu trpí nejvíce. Kontakt s kolegy 
pouze prostřednictvím internetových 
komunikátorů nebo online konferencí 
nikdy nenahradí přímé relace. Vzdálené 
týmy musí používat mnoho digitálních 
nástrojů k dosažení podobně vysoké 
úrovně efektivity. Bohužel pro většinu 
lidí stále nejsou tak pohodlné a přirozené 
jako fyzický svět. Nejnovější údaje 
ukazují, že v dlouhodobém horizontu 
existuje riziko snížení motivace lidí, kteří 
pracují dálkově. Dalším problémem může 
být také příprava domácí kanceláře. 
Zaměstnavatel nemusí být vždy 
schopen vybavit zaměstnance vhodným 
počítačovým a kancelářským vybavením 
na doma. Neochota zaměstnavatelů 
souhlasit s prací na dálku může také 
vyplývat z obav z důvěrnosti údajů, na 
nichž společnost pracuje, k nimž mohou 
mít přístup neoprávněné osoby. Nedávný 
průzkum sedmi tisíc lidí pracujících 
dálkově v USA ukazuje, že drtivá většina 
respondentů by se raději vrátila k práci 
na plný úvazek. Obhajovali svůj postoj 

tím, že neměli kontakt s kolegy a pocit 
sebevědomí, který s tím byl spojen.

Směrem k nestandartním 
řešením

Je obtížné předpovědět, kolik 
společností postižených koronavirovou 
krizí zůstane u modelu práce na dálku 
po konci pandemie. Jistě je to také 
záležitost, která závisí na konkrétním 
odvětví nebo sektoru služeb. Vzhledem 
k ekonomické situaci po koronaviru 
mnoho společností sníží náklady spojené 
s obsazeným prostorem, např. za použití 
systému hot desk – zaměstnanci nemají 
svá trvalá místa, ale sednou si ke stolu, 
který je neobsazený. Své postavení 
mohou také posílit flex kanceláře, jinak 
známé jako coworkingové prostory, kde 
se pracovní prostor nepronajímá na 
celé roky nebo měsíce, jako v klasických 
kancelářských budovách, ale pouze na 
týdny nebo dokonce dny. Vše nasvědčuje 
tomu, že mnoho vlastníků podniků 
bude směřovat své aktivity k hybridním 
řešením kombinujícím práci na dálku 
se stacionární prací, i když často  
v modernějším, nestandardním vzorci.
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BRAZILSKÉ JIU-JITSU  
POLSKO-ČESKÁ SPOLUPRÁCE  
NA ZÁKLADĚ SPORTOVNÍ RIVALITY 

BJJ je obor, který je v České republice stále populárnější. Konají se zde 
četné semináře za účasti nejlepších bojovníků a trenérů na světě. Čeští 
bojovníci se těší velmi dobré pověsti ve světě sportu, včetně bojovníků jako 
Jan Stach a Eldar Yakuza. Jedním z center specializujících se na výcvik BJJ 
je Draculino Czech. Od roku 2009 se sportovní skupina zabývá brazilským 
jiu-jitsu (BJJ) a MMA ve Frýdku-Místku a od roku 2011 vedení týmu převzal 
polský profesor Sławomir Szamot z Tych. „Setkáváme se ve velké skupině 
lidí z Polska, České republiky a Slovenska. Kromě toho, že se každý den 
učíme od nejlepších, máme také příležitost si navzájem povídat a vyměňovat 
si zkušenosti. Nejen ze světa jiu-jiutsu, ale také z kultury, politiky a práce 
v našich zemích” - říká Michał Sumelidis, který vede pobočku akademie 
v Třinci a má hnědý pás v BJJ. Skutečnost, že lidé z různých zemí sdílejí 
společnou vášeň, činí z těchto sportovních setkání skutečně multikulturní 
akce s různými pohledy na sport.

Brazilské jiu-jitsu je bojové umění 
odvozené od tradičního japonského 
jiu-jitsu, wrestlingu a juda, obohacené 
o techniky, které vám umožňují srazit 
soupeře na zem. Je to obzvláště 
užitečné, když potřebujete znehybnit 
protivníka a porazit ho, aniž byste vážně 
poškodili jeho zdraví. Tento bojový 
systém byl vytvořen se zvláštním 
zaměřením na sebeobranu a získal  
si tak oblibu po celém světě.
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Česko-polská spolupráce v týmu 
Draculino začala před devíti lety. Jak 
vzpomíná Michał, všechno to začalo 
mezinárodní soutěží „Byli jsme tři, 
včetně jednoho zápasníka MMA, který 
slavil postupné úspěchy v BJJ v České 
republice. Poláci poté získali titul 
nejlepšího týmu v Evropě, takže naše 
ego trochu utrpělo. Tam jsme se také 
setkali s polským trenérem Sławkem 
Szamotem, který má velmi podrobný  
a zároveň velmi trpělivý přístup  
k bojovníkům. Nemohli jsme udělat jiné 
rozhodnutí než trénovat se Sławkem 
jednou týdně. Jsem velmi rád, že jsem 
dnes součástí takového týmu a trénuji 
mezi takovými osobnostmi, jako jsou 
Sławek Szamota, Tomasz „Wujek” 
Piwowarski, Maciej Polok nebo veterán 
UFC Marcin Held.”

Hlavním trenérem Draculino 
Czech je Robin Javorek – jediný držitel 
černého pásu v týmu. Je to také  
13. nejlepší bojovník této disciplíny  
v zemi. BJJ rozlišuje několik barev pásků – 

bílý, modrý, fialový, hnědý a černý, které 
odpovídají různým úrovním pokroků. 
Na rozdíl od juda však nejsou pravidla 
pro jejich udělování přísně stanovena. 
O tom, zda si bojovník zaslouží 
vyšší hodnost, rozhoduje instruktor  
a toto rozhodnutí je učiněno pouze na 
základě osobních pozorování. „Školení 
dětí má mírně odlišnou specifičnost. 
Nejmladší kategorie jsou děti od 3-4 
let. Zde klademe největší důraz na 
celkový fyzický vývoj dítěte. Ve věkové 
kategorii 5–6 let jsou děti již seznámeny 
se základními pozicemi v sebeobraně, 
zejména formou her a zábavy. Skupina 
dětí 7-9 let se začíná učit podstatu tohoto 
bojového umění a takový mladý bojovník 
je schopen rozpoznat danou pozici  
a použít ji k ovládnutí soupeře. Nejstarší 
skupina ve věku 10–13 let již objevuje 
základy brazilského Jiu-Jitsu v celé své 
kráse” – vysvětluje Sumelidis. Bojovníci 
od 7 let a starší se už můžou účastnit 
turnajů pro nejmladší. BJJ je bojové 
umění, které má pozitivní dopad nejen 
na lepší fyzický vývoj dítěte, ale také na 
pocit bezpečí v jeho pozdějším životě.

Brazilské jiu-jitsu se neustále 
vyvíjí a přizpůsobuje realitě dnešních 
hrozeb. Proto se neomezuje pouze 
na zvedáky a páky v parteru, ale také 
se připravuje na obranu proti ostrým 
nástrojům. Je zajímavé, že výhody této 
techniky ocení také policie a vojenské 
služby. Soutěžící trénující na sportovní 
soutěže však nepraktikují všechny 

techniky používané v sebeobraně, 
protože některé z nich jsou extrémně 
brutální a mohou představovat hrozbu 
pro účastníky boje. Také netrénují 
boje s mnoha protivníky. Další věc, 
která odlišuje tuto disciplínu, je, že BJJ 
odmítá japonskou tradici, protože si 
vyvinula svoji vlastní. Existují prvky 
charakteristické pro brazilskou kulturu, 
například nášivky s národními symboly 
Brazílie. Někteří hráči také volí tetování 
odkazující na nábožžnost Brazilců. 
Tradiční oděv jiu-jitsu (tzv. gi) není v této 
disciplíně povinný. Soutěžící mohou 
trénovat v běžném tričku a šortkách. 
Také se nepracuje na zdokonalování 
jedné techniky nebo duchovního rozvoje 
známého z tradičních stylů.

Draculino Czech každoročně pořádá 
mezinárodní turnaj BJJ ve Frýdku-Místku 
s názvem NoEXCUSE! Na podložce 
soutěží bojovníci z mnoha zemí, včetně: 
Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, 
Francie a Ruska. Trenéři BJJ zdůrazňují, 
že v této disciplíně může trénovat 
kdokoli a každý je vítán. Tým Draculino 
zahrnuje profesionální bojovníky  
i začátečníky s různými zájmy, včetně 
žen a dětí, a dokonce i celé rodiny.  
Na otázku, pro koho je brazilské  
jiu-jitsu, trenér Draculino Czech 
odpovídá jednou větou – „BJJ je pro 
každého, ale především pro ty, kteří 
chtějí bojovat moudře.”

GB Draculino Třinec
Michal „Hero“ Sumelidis

Komenského 812, 
739 61 Třinec

trinec@draculino.cz
+420 722 036 028
www.draculino.cz
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MISE: EVROPSKÝ 
SPECIALISTA

Zespół Szkół nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Łańcucie je škola 
se zkušenostmi v oblasti všeobecného  
a odborného vzdělávání mladých lidí. Může 
se pochlubit třídami s hasičským, policejním 
a vojenským profilem, s téměř dvacetiletou 
zkušeností. Také vzdělává techniky  
s následujícími profily: IT, mechatronika, 
mechanika a elektronika. Novinkou ve škole 
je obor „letadlový technik mechanik“, který 
je i přes svou krátkou přítomnost ve školní 
nabídce velmi oblíbený mezi mladými lidmi. 
Kromě specializovaného personálu má toto 
zařízení vybavené laboratoře a spolupracuje 
také s lokálními a národními pracovišti. Škola 
splňuje očekávání společnosti a potřeby trhu 

práce a její absolventi najdou uplatnění ve 
vyučených profesích.

V březnu tohoto roku studenti ze Zespołu 
Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego zahájili 
implementaci mezinárodního projektu 
stáží „Mladí technici se stejnými profesními 
příležitostmi v EU“ ve spolupráci s organizací 
Educare et Labora. Vzhledem k pandemii 
koronaviru se studenti vrátili domů po méně 
než dvou týdnech pobytu. Přestože se jim 
nepodařilo výlet dokončit, pobyt v České 
republice byl pro studenty i učitele inspirativní 
zkušeností. Setkali jsme se s vedením školy, 
abychom pohovořili o škole, o tom, co zahrnuje 
účast v projektu Erasmus+ a jaké jsou výhody 
zahraničních stáží pro mladé lidi. 
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Všichni známe přísloví – cvičení dělá 
mistra. Jak je organizováno praktické 
školení pro „profesionály“ ve vaší škole? 

Ředitel školy, Mgr. Ing. Bogusław 
Blajer: Především máme dobře vybavené 
profesionální laboratoře. Většina  
z nich se nachází v budově naší školy 
nebo v sousední budově. Momentálně 
naše škola prochází velkou inovací 
spojenou s nemalou investicí, protože 
ve spolupráci s naším průmyslovým 
partnerem – EME Aero připravujeme 
velkou dílnu pro studenty studující 
profil „letadlový technik mechanik“. 
Budeme tam školit mladé lidi v oblasti 
turbínových motorů. Pokud jde 
o učňovské vzdělávání pro studenty, 
snažíme se je nejčastěji poskytovat  
v místních společnostech v regionu. 
Máme nejvíce příležitostí v organizaci 
stáží pro studenty v oboru IT technik, 
protože existuje mnoho IT služeb. Jsou 
to obvykle malé společnosti, které mají 
svou vlastní úzkou specializaci - např. 
budování ruzných sítí, servis notebooků 

atd. Zde je mnoho manévrovacího 
prostoru. Mechatronika je o něco 
složitější, protože je to docela složitá 
práce. Snažíme se našim studentům najít 
místo pro stáže nebo navrhnout, kde by 
se mohly konat.

Podle jakých kritérií jste vybrali 
lidi, kteří dostali šanci účastnit se 
mezinárodní stáže v rámci programu 
Erasmus+? Prošli nějakým konkrétním 
náborovým procesem?

Zástupce ředitele školy, Mgr. Magdalena 
Styś – Litwin: Studenti samozřejmě musí 
splňovat určitá kritéria, a proto jsme 
provedli speciální nábor. Mládež podala 
přihlášky, vyplnila dotazník s uvedením 
jejich motivace k účasti na tomto projektu  
a také napsala test z anglického jazyka. 
Všechny tyto průzkumy a testy jsme 
zkontrolovali a vybrali jsme kandidáty 
na základě skóre, které studenti získali. 
Po dokončení náboru jich zůstalo pouze 
dvacet – deset z mechatroniky a deset 
IT specialistů. Nejlepší, nejvytrvalejší  
a nejvíce motivováni. 

Jaký byl proces přípravy studentů 
na zahraniční stáže? Provedli jste na 
takovou cestu odborné nebo jazykové 
školení?

M. Styś-Litwin: Mládež se účastnila tzv. 
kulturní přípravy pod vedením učitele 
naší školy. Kurzy se samozřejmě zaměřily 
na kulturu a zvyky České republiky. 
Kromě toho existovaly kurzy obchodní 
angličtiny, kde jsme kladli důraz na 
rozvíjení slovní zásoby charakteristické 
pro tuto profesi. Dále jsme uspořádali 
úvod do českého jazyka. Takové 
seznámení se s elementárními frázemi, 
slovy, slovními pastmi. Poslední lekcí 
byla výuka. Záměrem bylo, aby se mladí 
lidé dokázali vyrovnat se stresem, který 
může doprovázet tak dlouhý pobyt. 
Studenti mohli poznat své silné a slabé 
stránky, zlepšit skupinovou spolupráci 
a rozvíjet sociální kompetence. Myslím, 
že z toho mládež těží. Tyto dovednosti 
budou užitečné nejen při jejich 
práci v zahraničí, ale také se vyplatí  
v pozdějších fázích života.

EVROPSKÝ SPECIALISTA   41

Ředitel školy, Mgr. Ing. Bogusław Blajer a Zástupce ředitele školy, Mgr. Magdalena Styś – Litwin



Jaké jsou podle vašeho názoru výhody 
účasti na projektech EU?

M. Styś-Litwin: Výhod můžeme 
předložit mnoho. Mladí lidé takové 
projekty jistě využívají, protože rozvíjejí 
jazykové, profesní, sociální, a dokonce  
i osobní kompetence. Škola také získává, 
protože zaměstnanci, kteří cestují  
s mladými lidmi, mají možnost vidět 
nové praktiky používané v místech, kde 
se stáže konají, a aplikovat je později 
při práci se studenty. Jako škola se 
učíme získávat prostředky EU, které 
také slouží k rozvoji školy a plnění jejích 
statutárních cílů.

Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele při 
zápisu studentů z vaší školy na stáže?

M. Styś-Litwin: Myslím si, že 
zaměstnavatel se může spolehnout na 
někoho, kdo je sebevědomý a je si vědom 
toho, že přebírá odpovědnost za svou 
práci, za sebe i za celý tým. Věřím, že 

zaměstnavatel může počítat s dobrým, 
mladým profesionálem, který je 
motivovaný, ochotný pracovat a je právě 
takovým mladým Evropanem.

Myslíte si, že účast v projektech stáže 
Erasmus+ může výrazně ovlivnit 
profesní budoucnost vašich studentů? 

M. Styś-Litwin: Studenti středních škol 
jsou stále velmi mladí lidé a při výběru 
profese tak brzy na začátku života 
jsou trochu slepí. Ne každý má v této 
fázi konkrétní plány, a ne každý ví, 
co bude dělat v budoucnu. Proto se 
domnívám, že takové stáže přispívají  
k zjištění, jestli se student ubírá správným 
směrem – zda se v této profesi vidí, zda 
ji bude vykonávat a zda je to jeho kariérní 
cesta. Věřím, že takové stáže a účast na 
zahraničních projektech jsou nezbytné  
a mohou přinést mnoho dobrého. 

Myslíte si, že mezinárodní spolupráce  
v projektech stáží je důležitým 

aspektem našeho společného zájmu  
o osud mladých lidí? 

B. Blajer: Myslím si, že ano. Žijeme  
v globalizovaném světě a všichni máme 
pocit, že vzdálenosti mezi zeměmi 
nebo dokonce kontinenty se určitým 
způsobem zmenšily a nové příležitosti 
se otevřely. Je poměrně snadné 
„skočit z jedné polokoule na druhou“, 
a proto se odchýlíme od modelu, který se  
v naší zemi používá již mnoho let. Model, 
ve kterém chodíte na absolventskou 
školu nebo vysokou školu, někde 
si najdete práci, zapustíte kořeny  
a možná tam taky zůstanete navždy. Svět 
dnes představuje lidem zcela odlišné 
výzvy a to, co bylo kdysi známo pouze  
z amerických filmů – že rodina několikrát 
během svého života sbalila tašky  
a změnila místo pobytu, dnes začíná být 
v Evropě normální. Z pohledu zkušeností 
z posledních měsíců a pandemie 
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koronaviru samozřejmě můžeme vidět, 
že se svět hodně změnil a zatím nevíme, 
kdy se život vrátí k normálu. V tuto chvíli 
se to všichni společně snažíme obnovit 
na celém světě.

M. Styś-Litwin: Je třeba zdůraznit, 
že zahraniční mobilita vždy přinesla 
mnoho dobrých – rozšiřujících se 
horizontů, které přesahují to, co je 
tady a teď. Můžete vidět něco nového, 
otevřeného neznámému. Kulturní  
a sociální rozmanitost, odlišné názory 
na stejné problémy – s tím vším se může 
mladý člověk setkat na takovém výletě.

B. Blajer: Rčení „cestování vzdělává“ 
nevyšlo odnikud. Každá taková cesta do 
jiné země nebo regionu nás určitě učí 
něco nového. Jiný způsob komunikace, 

jinou kulturu bytí. Existuje celá řada 
těchto aspektů. Je důležité, aby mladí 
lidé měli také jemné dovednosti – 
mohou se ocitnout ve světě, žádat  
o pokyny a komunikovat v jiných 
jazycích. Tyto dovednosti jsou získávány 
díky spolupráci s lidmi v zahraničí.

Pokud se situace spojená s epidemií 
koronaviru normalizuje, plánujete další 
pobyty z programu Erasmus+? 

B. Blajer: Rádi bychom. Myslím, že 
učitelská profese vyžaduje pozornost 
k potřebám mladých lidí a flexibilitu. 
Pokud od nás mladí lidé něco očekávají, 
protože vidí, že je to pro ně dobré, měli 
bychom jako zaměstnanci udělat vše pro 
to, abychom jim pomohli splnit jejich sny 
nebo očekávání. 

M. Styś-Litwin: Chtěli bychom 
být konkurenceschopní, 
takže musíme mladým lidem 
nabízet to, co je atraktivní  
a vývojové a to, s čím se mohou 
chlubit a co řeknou svým mladším 
kolegům. Díky tomu budeme mít 
také prospěch jako škola. Věřím, 
že se to musí vzít z globálního 
hlediska – všichni pracujeme 
ve škole pro společný úspěch 
našich studentů. Usilujeme  
o to a mám podezření, že účast 
na zahraničních projektech je 
do značné míry indikátorem 
takového úspěchu.
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ZEMĚDĚLSTVÍ NA CESTĚ 
K RENESANCI

I když je na tom něco pravdy, situace 
se mění a vše naznačuje, že tempo těchto 
změn bude stále rychlejší. Podle Davida 
Shepherda, mezinárodního odborníka 
na digitální inovace - „zemědělství díky 
novým technologiím čelí renesanci. 
Stává se z něj hi-tech odvětví a zemědělci 
jsou odborníky na pokročilá digitální 
řešení. Kromě medicíny mě v této oblasti 
nenapadá žádné jiné odvětví s takovým 
potenciálem.”

Stále rostoucí lidská populace 
představuje pro zemědělství obrovské 
výzvy. Řešení by to mělo být efektivní, 
specializované a moderní. Proces změn 
v této oblasti je stimulován novými 
technologiemi. A ačkoli se zpočátku 
ozývaly hlasy, že rozvoj technologie 
přispěje k úpadku zemědělství, dnes 
se od takového myšlení upouští. Díky 
modernímu zemědělství jsou plodiny 
hojnější a samotná práce je efektivnější  

a fyzicky méně náročná. Inovativní přístup 
k zemědělství může být skutečnou hnací 
silou v tomto odvětví a velkou příležitostí 
pro hospodářský rozvoj. Prozatím si toho 
můžou zejména všimnout asijské země. 
Ještě před několika lety se tam používaly 
zemědělské metody z devadesátých let 
a dnes jsou Asiaté mnohem dále než 
evropské země. Například Thajsko prošlo 
stoprocentní digitalizací zemědělství za 
dva roky.

V dnešní době není zemědělství častou volbou 
profese. Můžeme se setkat s názorem, že se jedná 
o zastaralý sektor, který nenabízí vysoké mzdy, 
a proto je někdy marginalizovaný.
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Jsme rádi, že i Česká republika 
začíná investovat do rozvoje moderního 
zemědělství. Zejména proto, že průměrná 
velikost farmy v České republice je přes 
150 ha. To je desetkrát vyšší než průměr 
za celou Evropskou unii a zároveň 
potenciál, který by měl být využit co 
nejúčinněji. Na rozdíl od stereotypů  
je třeba na moderní zemědělství pohlížet 
jako na podnikání. Stejně jako v podnikání 
si nemůžete být jisti ničím. Moderní 
zemědělec musí být připraven provést 
změny ve způsobu, jakým pracuje. 
Nové technologie v zemědělství 
neodmítají znalosti předchozích 
generací, spíše je doplňují a rozšiřují. 
Samotné předpovědi počasí vám 
umožní lépe zvolit okamžik setí 
plodin v závislosti na zavlažování půdy  

a očekávaném počasí. Digitalizace 
umožňuje lépe odhadnout optimální 
využití stejných zdrojů, a tím zvýšit zisky, 
aniž by bylo nutné zvýšit příspěvek. 

Evropané si mohou myslet, že asijští 
zemědělci používají ke zpracování své 
plodiny chytré telefony, což je již běžný 
jev. K takové změně nedojde za několik 
okamžiků, ale je to budoucnost farem 
po celém světě. Moderní zemědělství  
lze nazvat přesnějším zemědělstvím, 
protože díky využití počítačových 
systémů se obdělávání plodin 
provádí na základě důkladné analýzy  
shromážděných údajů. Dobrým způsobem 
rozvoje v tomto sektoru je investice  
do moderních výrobních metod při 
vytváření vlastní značky. Čeští zemědělci 
soutěží na trhu s mezinárodními 

koncerny, proto je důležitou strategií 
zdůraznění domácího původu jejich 
vlastních produktů. Stojí za to přidat 
přímý prodej a navázat vztahy  
se zákazníky.

Můžeme se setkat s otázkou, 
zda dobré produkty nestačí k tomu, 
aby zemědělství fungovalo v příštích 
několika letech ve stejném vzorci jako 
dnes. Všechno však naznačuje, že 
tradiční způsoby hospodaření a řízení 
farmy jednoduše přestanou být ziskové.
Moderní stroje a zařízení začínají být 
pro majitele menších farem levnější, 
a proto cenově dostupnější. Evropská 
unie si cení stabilního a vyváženého 
rozvoje, proto se zemědělci nepřipravují 
na náhlou revoluci, ale na postupnější  
a promyšlenější proces rozvoje.



HORSKÉ 
ATRAKCE 
PRO KAŽDÉ 
ROČNÍ 
OBDOBÍ

Horská Chata Sulov je horská 
turistická ubytovna nacházející  
se v Slezsko-moravských Beskydech. 
Místo se nachází v těsné blízkosti 
polských hranic v obci Staré Hamry, 
asi 25 km jižně od Frýdku-Místku. 
Objekt se nachází v nadmořské výšce 
885 metrů. jihovýchodně  
od Bílého kříže. V oblasti se nachází 
také vodní nádrž Šance, která 
byla vytvořena v horním toku řeky 
Ostravice. 
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Hostel se skládá ze dvou budov,  
kde jsou k dispozici dvou až šestilůžkové 
pokoje s vlastní nebo sdílenou koupelnou 
a s přístupem k internetu. Hosté mohou 
využívat vybavenou kuchyň s lednicí, 
rychlovarnou konvicí a s toustovačem. 
Na místě je také restaurace, kde se každý 
den podává snídaně a večeře formou 
bufetu. V blízkosti je autobusová zastávka 
a obchod.

Místo je známé mnoha turistickými 
stezkami a malebným výhledem 

na Beskydy. Na křižžovatce cest se 
nachází historický památník Bílý kříž. 
Návštevnost tohoto místa była častá jak  
v minulosti, tak v současné době. V noci 
je také druhým nejtemnějším místem 
v celé České republice. Můžete klidně 
sledovat čistou oblohu plnou hvězd, 
daleko od shonu města.

Pěší turistika není jedinou zábavou 
pro hosty chaty Sulov. Mezi zajímavosti 
regionu patří také lyžařské vleky 
(SKI Areál Bílá, SkiPark Gruň) a různé 

cyklistické trasy. Během letní sezóny 
přitahuje tento region také horské běžce, 
kteří mají možnost procházet mnoha 
stezkami v půvabném prostředí. Lidé, 
kteří mají rádi klidnější formy rekreace, 
mohou jít houbařit nebo si v tichosti 
vychutnat výhled na hory. Zařízení se 
neustále vyvíjí, a proto se připravují 
tenisové kurty, dětské hřiště, sauna  
a koupací sudy.

Horská chata Sulov
739 15 Staré Hamry

info@chata-sulov.cz
+420 774 595 111

www.chata-sulov.cz
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EVROPSKÝ PROGRAM 
MNOHA MOŽNOSTÍ

Program Erasmus+ byl vytvořen 
s cílem pomoci zúčastněným zemím 
účinně využívat potenciál sociálního 
kapitálu a propagovat myšlenku 
celoživotního vzdělávání. Podle odhadů 
se aktuálního ročníku programu 
na období 2014–2020 zúčastnilo 
přibližně 4 miliony lidí, včetně žáků, 
studentů, učitelů, lektorů a školitelů. 
Erasmus+ je také reakcí na potřeby 
moderní Evropy a také výzev, kterým 
čelí. Jednou z takových výzev je míra 
nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské 
unii, která se blíží 20 procentům 
a v některých členských státech dokonce 
více než 50 procent. Cílem programu 
Erasmus+ je pomoci překonat tuto 

krizi posílením a zlepšením systémů 
vzdělávání, odborné přípravy a umožnit 
občanům získat dovednosti, které dnes 
zaměstnavatelé požadují. 

V rámci kampaně je podporována 
mobilita – žáci, studenti, učni, 
dobrovolníci, jakož i učitelé škol 
a akademičtí pracovníci mohou studovat, 
nebo získat pracovní zkušenosti 
v cizí zemi. Program také podporuje 
společné magisterské studium a nabízí 
studentské půjčky za zvýhodněných 
podmínek. Je třeba si uvědomit, že 
Erasmus+ nabízí mnoho příležitostí 
nejen studentům. Celkový rozpočet 
programu je téměř 14,7 miliard EUR. 

V rámci této částky je nabídka zaměřena 
na širokou škálu organizací – včetně 
univerzit, organizátorů vzdělávání 
a odborné přípravy, analytických center, 
výzkumných institucí a soukromých 
společností, což není každému známo. 
Program využívají tisíce zaměstnavatelů 
z celé Evropy, kteří mají šanci vzít 
talentované a ambiciózní studenty 
středních škol pod svá křídla. Mladí lidé 
přinášejí na pracoviště nové nápady 
a čerstvou energii a sami získávají cenné 
znalosti a profesní zkušenosti. Program 
Erasmus+ byl vytvořen sloučením sedmi 
dalších programů, a proto pokrývá 
mnoho různých typů lidí a institucí.

Erasmus+ – každý o něm slyšel, ne každý zná 
obsah a výhody tohoto programu. Obecně se jedná 
o program Evropské unie v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, mládeže a sportu. Erasmus+ 
umožňuje lidem všech věkových kategorií učit se, 
vyměňovat si znalosti,  získávat zkušenosti v různých 
institucích a organizacích různých evropských zemí. 
Program zahrnuje 27 zemí patřících k Evropské unii, 
ale také jiné země nenáležící do EU, jako jsou: Island, 
Velká Británie, Severní Makedonie, Lichtenštejnsko, 
Norsko, Turecko a Srbsko. Program Erasmus+ 
je založen na úspěších evropských vzdělávacích 
programů, které fungují v Evropě téměř 25 let, 
a je výsledkem kombinace evropských iniciativ 
prováděných Evropskou komisí.
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