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Řemesla jsou sázka
na jistotu. S výběrem
pomůže novýweb
Jihočeská hospodářská
komora spustila nový web
budmistr.cz, který před-
stavuje osm perspektiv-
ních řemesel jak z pohledu
jejich studia, tak násled-
ného uplatnění. Všechny
obory souvisí se staveb-
nictvím, kde je doslova
hlad po kvalitních řeme-
slnících.

České Budějovice – „Zdaleka
již neplatí, že řemeslník dělá
podřadnou práci zamálo pe-
něz. Šikovných řemeslníků je
dnes nedostatek, a tak ten,
který se rozhodne pro ře-
meslo, si vydělá nemalé pe-
níze. Pokud se pak postaví na
vlastní nohy, má velkou
šanci vybudovat si firmu se
solidním příjmem. Stále však
slýcháváme od rodičů, ale
často i pedagogů, klišé – když
se nebudeš dobře učit, půjdeš
na řemeslo. Tento názor
bychom chtěli změnit. Vyučit
se řemeslníkem totiž má
v dnešní době budoucnost,“
říká Luděk Keist, ředitel Ji-
hočeské hospodářské komo-
ry (Jhk).
Řemesla zachovávají

dlouholeté tradice, ale také
přináší perspektivní činnosti
z hlediska volby povolání. I
přesto řemesla zaznamená-
vají v posledních letechmalý
zájem žáků o jejich studium,
což způsobuje nedostatek
řemeslníků na trhu práce, a
tím i nárůst cen nemovitostí
či služeb spojených s výstav-
bou.
Podpora řemesel je dalším

projektem Jihočeské hospo-

dářské komory, který si klade
za cíl zlepšit povědomí o ře-
meslných oborech. V rámci
projektu Jhk vytvořila znač-
ku BUĎMISTR a na stejno-
jmenných webových strán-
kách nabízí nejen informace
o řemeslných stavebních
profesích, ale také o učiliš-
tích, kde jemožné se řeme-
slníkem vyučit. Každý žák si
může výuční list navíc rozší-
řit o nástavbové studium,
které neznamená jen získání
středoškolského vzdělání, ale
může se stát i mistrem svého
oboru díky tomu, že zná ře-
meslo od základu. „Rodiče a
děti na webu budmistr.cz
najdou informace o tom, co
se v daném oboru naučí, jaké
dovednosti získají, seznam
učilišť, které daný obor v

rámci Jihočeského kraje vy-
učují a kde najdou uplatně-
ní,“ zdůrazňuje Veronika
Vicková z Jihočeské společ-
nosti pro rozvoj lidských
zdrojů, která na projektu
spolupracuje a doplňuje, že
řada řemeslníků, kteří byli v
rámci projektu osloveni, se
velmi brzy po získání praxe
stali živnostníky nebo si za-
ložili firmu. „Dnes jsou svými
pány, plánují si zakázky a
vydělají si mnohdy více pe-
něz, než kdyby šli studovat
ekonomiku či jiný obor“, do-
plňuje Veronika Vicková.
Řemeslné profese jsou

vhodné obzvláště pro ty,
kteří přemýšlí, co a jak by se
dalo vyrobit. Často jsou to
děti šikovné a vynalézavé,
které se nebojí přidat ruce k
dílu. Mají rády tvůrčí práce a
rádi využívají moderní tech-
nologie. Ti, kteří se vyučí a
získají praxi, jsou častomis-
trem svého řemesla, které si
okolí nejen chválí, ale i váží.
Navíc jsou za svou práci
dobře finančně odměněni,
ale vidí také výsledky své
práce, které zhmotňují do
konkrétních výrobků.
Projekt Podpora řemesel je

realizován za finanční pod-
pory Jihočeského kraje
v rámci Dotačního programu
Podpora technického vzdě-
lávání. (dk)

Jihočeská hospodářská komora
Jihočeská hospodářská komora je sdružení podni-

katelů, které funguje již 17 let. Stěžejní činností Jhk je
podpora podnikání, a to jak prostřednictvím posky-
tování služeb členům Jhk, tak i informačního servisu
ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začína-
jících. Ročně Jhk uspořádá 160 vzdělávacích seminá-
řů a workshopů, zodpoví přes 2000 dotazů a vedle
řady networkingových akcí nabízí i další specializo-
vané služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk ak-
tivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky
na trhu práce. Jhk působí v rámci celého Jihočeského
kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních
kanceláří ve všech okresníchměstech jižních Čech,
spolu s kanceláří v Milevsku a Třeboni.
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Studujte na Ekonomické fakultě

Infolinka pro uchazeče o studium: 389 032 510,
nebo na webu: www.ef.jcu.cz

Přihlášky ke studiu příjmáme

do 30. 4. 2020
Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programech zaměřených na Ekonomiku 
a Řízení, Finance a Účetnictví, Regionální rozvoj, Podnikovou 
informatiku, Analýzu v ekonomické a finanční praxi a navazující 

studijní program v cizím jazyce Regional and European Project 
management.

Studium a věda na Ekonomické 
fakultě JU mají nejen svoji 
vážnost, ale přináší i zábavu
Stalo se již běžnou součástí 
výuky na Ekonomické fakultě 
JU (EF JU), že se studenti 
mohou načas stát např. ma-
nažerem prodejny, burzovním 
makléřem, spočítat si uhlíko-
vou stopu vlastní domácnosti, 
pozorovat dopady změn eko-
nomických indikátorů na spo-
lečnost třeba za 50 let nebo 
řešit v reálných podmínkách 
projekty pro firmy i neziskový 
sektor. Jaké prostředky jsou 
k dosažení vysoké kvality ve 
výuce a výzkumu používány?

Výuka a věda na EF JU je 
nejen opřena o předávání 
odborných znalostí, posilování 
získaných dovedností, ale také 
o využití nových technolo-
gií a vzájemné propojování 
teorie s praxí. V návaznosti na 
nové trendy ve výuce, vědě 
a výzkumu nemůže fakulta 
zůstávat pozadu a vydává ze 
sebe to nejlepší. Informační 
technologie skutečně otevírají 
netušené možnosti. Jedním z 
konkrétních nástrojů je např. 
využití virtuální reality.

Děkanka fakulty, doc. Dr. 
Ing. Dagmar Škodová Parmo-
vá, uvedla: Ve vědě týkající 
se služeb, které jsou v centru 
mého zájmu, jsou aktuálně 
využívány metody simulace 
procesů za využití BigData a 
virtuální či rozšířené reality, 
tak abychom byli schopni 
zjistit velikost hodnoty kon-
krétní produkce či image této 
produkce v očích zákazníka. 
Nejen ve službách, ale i ve 

výrobní sféře jsou využívána 
tzv. datová dvojčata firem 
pro simulace ekonomických, 
manažerských či marketingo-
vých aktivit a jejich dopadů. 
Nové technologie umožňují v 
aplikační sféře např. rozpozná-
vat emoce a měřit je, experi-
mentovat ve virtuálním světě, 
aniž by bylo nutné investovat 
v reálu. Virtuální realita v apli-
kační sféře služeb například 
umožňuje více senzibilizovat 
zákazníky a zvyšovat jejich 
vnímání zážitků. Například 
díky brýlím na virtuální reali-
tu je turista přenesen z reálné 
prohlídky historického centra 
města do virtuální prohlídky 
podoby města v konkrétní 
historické etapě. Tak, jak se 
nové technologie testují a za-
čínají využívat, možnost jejich 
aplikace ve výuce roste. Pro-
jektové vzdělávání může tedy 
nabýt podobu programování 
softwaru pro konkrétní virtu-
ální prostředí v konkrétním 
firemním použití a prezentace 
výstupu tohoto projektu před 
manažery zadavatele. Studen-
ti se takto zapojí aktivně do 
procesu rozvoje moderních 
technologií a navíc si více 
osvojí schopnost prezentovat 
sebe a své výsledky.

Velmi atraktivním výuko-
vým prvkem je rovněž virtu-
ální manažerská hra Gretail, 
jejímž cílem je vyzkoušet si 
strategické rozhodování v 
maloobchodním řetězci a 
porozumět jejich dopadům 

v různých oblastech (lidské 
zdroje, investice, peněžní toky, 
marketing apod.). Hra má 
několik kol a týmy studentů 
hrají proti sobě, a tak dochází 
k simulaci konkurenčního 
prostředí. Studenti zapojení 
do hry musí na základě osvo-
jených teoretických východi-
sek obhajovat svá rozhodnutí 
v rámci cvičení a připravovat 
další plány k dosažení cílů, ji-
miž jsou přiměřený hospodář-
ský výsledek a bezproblémový 
cashflow.

Studenti jsou také zapojo-
váni do vědy a výzkumu na fa-
kultě, což jim umožňuje nejen 
proniknout do větší hloubky 
daného odborného problému, 
ale poskytuje jim také další 
možnost, jak se propojovat 
s praxí. V rámci aplikované-
ho výzkumu na EF JU jsou 
využívány nejnovější ekono-
micko-matematické metody 
a modely. Je kladen důraz na 
propojování různých zkouma-
ných oblastí, výměnu zkuše-
ností se zahraničními podniky 
a univerzitami a úzkou spolu-
práci s významnými podniky 
a institucemi v regionu. Ve 
vedení těchto organizací jsou 
často absolventi fakulty, kteří 
podporují výzkum či projek-
tovou výuku navrhováním 
aktuálních témat řešení v 
reálných podmínkách firem 
nebo poskytují konzultace 
a výměnu zkušeností mezi 
pedagogy, studenty a praxí.
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