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AKADEMIE STING PŘIVÍTALA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
AKADEMIE STING PŘIVÍTALA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ. SETKÁNÍ SE ZÚČASTNILI: MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY ČESKÉ 
REPUBLIKY,  NÁMĚSTCI MŠMT A REKTOŘI VEŘEJNÝCH I SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL.

AKADEMIE STING organizovala 135. zasedání České kon-
ference rektorů. To proběhlo 21.4.2016 a zúčastnili se ho 
významné osobnosti českého školství, například mís-
topředseda Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. 
Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, rektor Karlovy univerzity 
(prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA), rektor Masaryko-
vy univerzity (doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.), náměstek 
MŠMT pro řízení Sekce vysokého školství, vědy a výzku-
mu (Ing. Robert Plaga, Ph.D.), náměstek pro řízení Sek-
ce operačních programů (PhDr., Mgr. Václav Velčovský, 
Ph.D.) a náměstek pro řízení Sekce pro vědu, výzkum  
a inovace (Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.).

Program byl sestaven z paralelních jednání obou komor 
(veřejné a soukromé školy), na kterých rektoři projed-
návali témata jako například: Národní akreditační úřad 

pro vysoké školství a standardy pro akreditace, věcný 
záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, fi-
nancování vysokých škol ČR.

Dále probíhaly diskuse s místopředsedou Vlády ČR 
pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem 
a jeho náměstkem Arnoštem Marksem o aktuální  
problematice týkající se vědy, výzkumu a inovací v ČR.  
Dále se vedla diskuse s náměstky ministryně  
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, 
Robertem Plagou a Václavem Velčovským o financování 
vysokého školství a aktuálních výzvách v rámci operač-
ních programů. 

Na závěr proběhla tisková konference, které se zúčast-
nili zástupci předsednictva spolu s rektorem AKADEMIE 
STING.



Česká konference rektorů (ČKR), založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných, státních a soukromých vysokých 
škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat 
je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. 

ČKR zajišťuje společný postup členů v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí čin-
nosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců. ČKR pečuje o prosazování 
zájmů vysokých škol České republiky ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány v České republice, ze-
jména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou vysokých škol. 



HLASUJTE O NEJLEPŠÍ VŠ 2016 - JEN DO 30.4.
HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ VYSOKOU ŠKOLU ROKU 2016 BYLO PRODLOUŽENO DO 30.4.2016

Rádi bychom vás, vaše spolužáky i přátele poprosili  
o spolupráci při hlasování o nejlepší soukromou vyso-
kou školu roku 2016. Byli bychom velmi rádi, pokud bys-
te nám pomohli zopakovat výsledky z minulého roku, 
kdy naše škola získala první místo v žebříčku. 

Hlasování je velmi krátké a zabere přibližně 2 minuty. 
Probíhá přes Facebookový účet, ale můžete jít neve-
řejnou cestou odpovědí (pokud se nechcete zapojit do 
soutěže o ceny). Při tomto postupu nebude nikde zve-
řejněno Vaše hlasování, ani žádný záznam na timeline 
Vašeho Facebooku. Pokud Facebookový účet nemáte, 
lze si jej zřídit obratem. 

Každý hlas je pro nás velmi cenný! Pokud je to možné, 
oslovte prosím také své okolí. Hlasování probíhá zde:

 http://fakultaroku.cz/skoly/12/ 

V soutěži o nejlepší inovaci "Quality Innovation of the 
Year 2015" se umístil Jakub Zaviačič na prvním místě  
v České republice a na třetím místě mezi mezinárodní-
mi finalisty. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo v estonském Tallinnu. Po vyhlášení Jakub obdržel 
od Finské společnosti pro kvalitu certifikát „Národního 
vítěze“.

Gratulujeme k výbornému umístění mezi silnou konku-
rencí a přejeme mnoho úspěchů a inovací do budoucna.

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH STUDENTA AKADEMIE 
MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH STUDENTA AKADEMIE STING! 

http://fakultaroku.cz/skoly/12/


ROZHOVOR - JAKUB ZAVIAČIČ
ROZHOVOR S ÚSPĚŠNÝM STUDENTEM AKADEMIE STING

Jak jste se dostal k soutěži Quality Innovation of the 
Year 2015

K této soutěži jsem se dostal asi tak, jak ke všem před 
tím, a to náhodou. Často brouzdám po internetu a shro-
mažďuji data a podklady k projektu a sem tam zavadím 
o nějakou soutěž. Tak to prostě zkusím. Odeslal jsem 
přihlášku a po 3 měsících mi napsali, že jsem výherce  
v kategorii inovace v sociálním podnikání a že postupuji 
dále do mezinárodního kola jako reprezentant ČR. 

První místo v ČR je skvělé! Jak jste se umístil  
v mezinárodním měřítku?

Je zde obrovská konkurence. Tyto projekty vždy hodnotí 
odborná porota. V mezinárodním kole jsem skončil na 
3. místě. Nevadí, mám krásný certifikát, další kontakty  
a zkušenosti. Když člověk dělá takovou věc jako je  
People in Safety (Projekt , který v sobě kombinuje řeše-
ní otázek ekonomických, technických i sociálních na cí-
lové skupině občanů bez domova - pozn. redakce), musí 

využívat každou věc, která ho nestojí žádné peníze  
a jen minimum času.

Jaké máte plány do budoucna?

Do budoucna plánujeme velké věci. Teď pracujeme na 
projektu pro klienta do Blučiny. Tělocvičnu z kontejne-
ru, která se bude stavět cca v září. 



ří, která mi dělá projekty, studie, ale i stavební dozor. 
Dále spolupracuji s firmu, která se zabývá zemními pra-
cemi, tzn. nachystají mi pozemek a podloží. My v Šardi-
cích máme zázemí na výrobu a dodáme dům. Takže již 
dokáži klientům nabídnout už komplet balíček. 

Představte si, že vám je 25 let, koupíte si takový dům za 
1,5 mil. Kč. Provoz toho domu bude cca 1000 Kč měsíč-
ně, budete ho splácet 10 let a pak vám zůstane krásna 
chata.

To je teď moje vize. Samozřejmě vyrábět tyto kontejne-
ry budou lidé bez domova, pro které mám i ubytování, 
koučing a plat.

Děkuji, ať se Vám daří!

Redakce STINGnews

Další velký projekt je můj vlastní vzorový dům z kontej-
nerů, který už se také připravuje, a který se bude stavět 
od července tohoto roku. 

Jak si takový dům z kontejnerů můžeme představit?

Jedná se o Start House pro mladé lidi, v mé věkové 
hranici, kteří ještě neví, kam je vítr zavane a hlavně 
nechtějí pořizovat byt za 3mil. Kč. Proto stavím dům  
o 120 m2 s garáží a terasami s 80 % ostrovním systé-
mem (ten stojí cca 1,5 mil. Kč). Dokážu na to pro klienta 
i získat peníze.

Na realizaci pracujete sám nebo ve spolupráci  
s dalšími firmami?

Podepisuji nyní spolupráci s architektonickou kancelá-

MODERNIZACE WIFI 
PŘIPOJENÍ V JUNDROVĚ NYNÍ STABILNĚJŠÍ

Protože se v rámci našich možností snažíme neustále 
zkvalitňovat technické a materiální zázemí školy, byla 
na konci měsíce března v budově školy v Jundrově, 
po nedávné modernizaci IBM serverů a jejich SW,  
realizována také kompletní modernizace bezdrátové 
sítě. 

Na základě přesného měření byly instalovány nové  
Access Pointy třídy professional, které umožňují:
•	 spolu s dalšími novými prvky datové sítě pod-

statné navýšení přenosové rychlosti (s využitím  
standardů 802.11ac/n),

•	 prostřednictvím výkonných antén celkové  
a rovnoměrné pokrytí budovy školy signálem  
o frekvencích 2,4 GHz a 5GHz,

•	 výrazné navýšení počtu klientů,
•	 roaming uživatelů - rozdělení klientů podle kvality 

signálu - uživatel se může pohybovat bez výpadku 
připojení v rámci celé budovy,

•	 vyšší stabilitu a kvalitu služeb.
Jednotlivá zařízení jsou rozvedena rovněž novými da-
tovými cestami.

Našim cílem je také podobně modernizovat areál v Bo-
hunicích.

Mgr. Michal Kuneš
Oddělení ICT AKADEMIE STING



KARIÉRNÍ DEN AKADEMIE STING
JAK ZVÝŠIT SVOJI CENU NA TRHU PRÁCE?

Rádi bychom Vás pozvali na první Kariérní den AKADEMIE STING, který se koná 4.5.2016 na Stromovce 1.

Během něj s vámi budou zkušení lektoři sdílet cenné zkušenosti a provedou následujícím programem:

1) Váš první krok k úspěšné kariéře
2) Tipy a triky na pohovor
3) Umění prodat sám sebe

Na kariérní den se můžete přihlásit v události na Facebooku: http://bit.ly/FB_udalost_KD

1) Váš první krok k úspěšné kariéře
Víte jaké jsou vaše silné stránky? V čem jste opravdu dobří? Proč by si Vás měli na pohovoru vybrat? Co je Vaším hnacím 
motorem za úspěch? Na čem stavět? Co Vás katapultuje mezi nadprůměrné? Každý student bude mít možnost udělat si 
svůj osobní test hnací síly.

2) Tipy a triky na pohovor
Víte jak zaujmout na pohovoru? Na jaké otázky se připravit? Co je důležité vědět, znát a umět proto, abyste na pohovoru 
uspěli? Jak vypadá struktura pohovoru a proč je důležité se na pohovor dobře připravit? Každý student bude mít možnost 
vyzkoušet si modelový pohovor nebo jeho část.

3) Umění prodat sám sebe
Víte jak správně prezentovat sám sebe? Co je důležité o sobě říci? Jaké techniky při sebeprezentaci fungují? Chtěli byste se 
naučit jak být zdravě sebevědomí a jak zvýraznit svoje přednosti v komunikaci? Naučíme Vás jak správně umět komuni-
kovat, prezentovat a hlavně „prodat“ sám sebe.

Ing. Michal Oppl

Ředitel s více jak 14 letou praxi s vedením lidí. Spolumajitel společnosti Partners a 
ERA reality. Dva roky budoval firmu v Polsku.

Michal.oppl@umimseprosadit.cz

Tomáš Bubeník

Manažer s více jak 6letou praxí s vedením lidí. Lektor finanční gramotnosti. Více 
než 4 roky se také věnuje spolupráci s několika VŠ v Brně.

Tomas.bubenik@umimseprosadit.cz

KDY: Středa 4. 5. 2016 od 9:30 do 17:00 
KDE: Stromovka 1, 637 00 Brno
CENA: Pro studenty školy bezplatně

http://bit.ly/FB_udalost_KD


ERASMUS+
AKTUÁLNÍ STAV ŽÁDOSTI V PROGRAMU ERASMUS+ 

HLEDÁME KREATIVCE
MÁTE DOBRÉ NÁPADY A MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT DO AKTIVIT 
ŠKOLY?

Hledáme šikovné a kreativní studenty a absolventy, 
kteří by se rádi podíleli na rozšíření kampaně STUDUJ 
FEST! Dejte nám vědět a rádi Vám poskytneme více in-
formací.

ABSOLVENTI STING
ŠIKOVNÍ ABSOLVENTI HLASTE SE!

V nejbližší době připravujeme spuštění Klubu  
absolventů AKADEMIE STING. Hledáme šikovné  
a aktivní absolventy, kteří by se měli zájem zapojit do  
jeho chodu.

V současnosti probíhá vyhodnocování žádosti  
AKADEMIE STING na národní úrovni. Žádost již 
úspěšně prošla formální kontrolou způsobilosti.  
V průběhu května očekáváme od národní agentury 
sdělení  konkrétního výsledku, tj. počtu přidělených 
studentských mobilit za účelem studia či pracovní 
stáže. 

Mezi ekonomicky zaměřené zahraniční školy,  
které projevily zájem o spolupráci v oblasti student-
ských studijních pobytů, patří např. turecká Adnan 
Menderes University v přímořském kampusu Aydın, 
vzdáleném cca 40 km od Egejského moře na západ-
ním pobřeží Turecka. Další studijní destinaci nabízí 
španělská University of A Coruña, nacházející se ve 
stejnojmenném pobřežním městečku severozápad-
ního Španělska.

V první polovině května budou veškeré informa-
ce, kvalifikační podmínky a smluvní dokumenty 
pro zájemce uveřejněny v informačním systému IS  
AKADEMIE STING, sekce Dokumenty. 

Veronika Pijáčková, Koordinátorka ERASMUS+

Prospěchové stipendium bylo přiznáno celkem 5 
úspěšným studentům AKADEMIE STING. Cenu profe-
sora Kulčáka za vynikající studijní výsledky obdrželi 
2 studenti. V roce 2015 bylo vyplaceno 1 studentovi 
sociální stipendium, o ubytovací stipendium požá-
dalo 179 studentů.

ŠIKOVNÝM SE DAŘÍ
KOLIK STUDENTŮ ZÍSKALO STIPENDIUM?


