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Střední Čechy Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

INZERCE

STŘEDNÍ ČECHY Dnes měla ve
ŠKODA AUTO Vysoké škole začínat
prezenční výuka v novém akade-
mickém roce.Místo toho pedagogo-
vé začnou vzdělávat více než 1 200
budoucích bakalářů a inženýrů
přes videokonference a různé pro-
gramy po internetu. Do konce října
totiž podle rozhodnutí středočes-
kých hygieniků nemohou studenti
osobně na výuku. „Pro studenty je
to psychicky náročné, zejména
komplikované je to pro ty, kteří na-
stupují do prvních ročníků. Musí-
me to ale zvládnoutmy i oni, zdraví
studentů a pedagogů je přednější,“
říká v rozhovoru pro MF DNES rek-
tor ŠKODA AUTO Vysoké školy
v Mladé Boleslavi Pavel Mertlík.

Působí vám uzavření školy něja-
ké problémy?
Přímo potíže nám to nepůsobí, pro-
tože jsme počítali s tím, že se něco
takového dříve, nebo později sta-
ne. Už od srpna jsme připravovali
obě varianty. Počítali jsme sice
s tím, že začneme s běžnou pre-
zenční výukou, ale užminulý týden
v pondělí na velké poradě jsem va-
roval, že může kdykoli přijít změ-
na, abychom se na to chystali. Jed-
nak se díváme, co se kolem nás
děje, a jednak máme pobočku také
v Praze, kde se o distanční výuce
rozhodlo již dříve.

Jak se vám daří online výuka?
V minulém semestru jsme si to vy-
zkoušeli, tehdy to přitom přišlo vel-
mi rychle. Rozhodnutí bylo učině-
no, tuším, v úterý, ve středu byli
studenti naposled ve škole, ve čtvr-
tek a pátek jsme připravovali on-
line výuku a v pondělí už jsme s ní
naplno začali ve všech předmětech
podle rozvrhu. Používáme etablo-
vaný systém IT nástrojů, vybavení
máme dostatečné, co nám chybělo,
to jsme už na jaře dokoupili. Zákla-
dem je systém MS Teams, přes kte-
rý děláme interaktivní přednášky a
semináře. Ten mají všichni naši pe-
dagogové a studenti už několik let,
takže jsou zvyklí s ním pracovat.
Spíše jsme museli dokoupit hard-
ware, třeba tablety. Příkladem jsou
přednášky z matematiky, kde uči-
tel některé příklady píše do tabletu
jako na tabuli a studenti to vidí na
své obrazovce.

Jak osobně rozhodnutí hygieny
vnímáte?
Z hlediska zdravotního je to asi ro-
zumné.Mámemetodický pokynNá-
rodního akreditačního úřadu, kte-
rý říká něco v tom smyslu, že přejít
kompletně na on-line výuku jemož-
né pouze na základě nařízení hygie-
ny nebo ministerstva a vlády. Škola
tak nemůže rozhodnout sama o své
vůli. Jednoznačně jsem před kolegy
říkal, že v okamžiku, kdy by se u
nás zdravotní situace vážně zkom-
plikovala, tak bez ohledu na toto na-
řízení stejně na online výuku pře-
jdeme, protože zdraví studentů a
vyučujících je na prvním místě. A
nyní vidíme, že počty nakažených
silně stoupají.

Jak je na tom aktuálně váš perso-
nál?
Mezi zaměstnanci máme jednu ko-
legyni, která bohužel měla tu
smůlu, že se nakazila koronavirem,
a přes kontakty s ní nebo i kvůli
kontaktům z vnějšího prostředí
máme v karanténě celkem 11 lidí
z celkového počtu 85 zaměstnan-
ců. Je to tedy docela vysoký podíl.

Naštěstí kolegové v karanténě ne-
mocní nejsou, pracují na home offi-
ce online. Hmatatelně ale vidíme,
že problém může nečekaně nastat
vždy a všude.

Když se ohlédnete za jarním se-
mestrem, který z velké části pro-
bíhal online, jak jej hodnotíte?
Mám z toho smíšené pocity. Po vy-
hodnocení prvního semestru nám
vycházejí některé klady a zápory.
Studenti si například velice pochva-
lovali, že díky těmto opatřením se
nyní přednášky a semináře nahrá-
vají. Když něčemu nerozuměli,
mohli si to opakovaně pouštět.
V řadě předmětů si díky tomu zlep-
šili i studijní výsledky. Na straně
druhé se dlouhodobé uzavření ško-
ly projevuje dopady na psychiku
studentů. Máme ve škole psycholo-
gické poradenství a z něho vyplynu-
lo, že počet studentů, kteří se dosta-
li do psychických problémů nebo
určité krize, strmě narostl.

Chybí jim setkávání s pedagogy
a ostatními studenty?
Je to z důvodu ztráty běžnýchmezi-
lidských kontaktů. Navíc na jaře
bylo celkové omezení pohybu a stu-

denti mnohdy zůstávali zavření
doma nebo jen se svými rodinami.
Nyní uzavření škol zasahuje do za-
čátku nového akademického roku
a máme obavy, jak to budou vní-
mat studenti nastupující do prv-
ních ročníků. Přece jen ti starší zna-
jí prostředí vysoké školy už dobře a
přechod ze střední na vysokou ško-
lu je poměrně velký kulturní šok, je
to zcela jiné prostředí. Určitě by
pro prváky bylo lepší, kdyby mohli
alespoň chvíli do školy chodit.

Jak při online výuce zajišťujete
regulérnost zkoušek?
Je to vždy věcí garanta studijního
předmětu. Jsme schopni dobře
identifikovat studenta online,
máme antiplagiátorské programy
a další nástroje, jak zajistit regulér-
nost zkoušek online. Sice nic
z toho není stoprocentní, ale účin-
nost je vysoká. Možnosti podvádě-
ní při zkoušení na dálku jsou vel-
mi omezené. Je to tedy věc garan-
ta předmětu, zda bude zkoušet
osobně, ústně či písemně, anebo
na dálku. Zkušenost z jara je navíc
taková, že řada studentů odjela
domů a nebyla fyzicky přítomná
v okolí Mladé Boleslavi nebo v Pra-

ze. A přijet na jednu zkoušku ze
vzdálených koutů republiky,
nebo dokonce ze zahraničí by ne-
mělo smysl.

Jaké procento na vaší škole tvoří
zahraniční studenti?
Pohybuje se to mezi 20 až 25 pro-
centy.

Ptám se proto, že na jaře bylo
omezeno cestování a i teď někte-
ré státy Česko zařazují mezi rizi-
kové země, je to pro vás kompli-
kace?
Zčásti ano, nicméně někteří zahra-
niční studenti z vyšších ročníků ra-
ději ani na letní prázdniny vůbec
neodjeli, zejména ti, kteří nejsou
z Evropské unie, ale třeba z Ruska,
Ukrajiny a podobně. Obávali se, že
by se sem vbrzké době kvůli omeze-
ním nemuseli vrátit. Samozřejmě
nějaké studenty po světě v uvozov-
kách poztrácené máme. Největší
problém je to u prváků, kteří mo-
hou mít potíže sem docestovat.

Zahraničních studentů vám cel-
kově neubylo?
Zatím ne, ale ve všech ekonomic-
kých oborech to obecně funguje
tak, že největší část zahraničních
studentů je z rusky hovořících
zemí, tedy z Ruska, Ukrajiny, Bělo-
ruska a Kazachstánu. Ti typicky na-
stupují do prvních ročníků tuzem-
ských vysokých škol až rok poté, co
jsou tady na jazykovém kurzu a učí
se česky. Takže oni už tady zpravi-
dla jsou. Nicméně nedávno jsem
slyšel reportáž z jazykového školicí-
ho střediska Univerzity Karlovy,
kde zaznělo, že oproti loňsku mají
propad zapsaných účastníků, kteří
přijeli do České republiky, o 50 pro-
cent. Z toho vyplývá, že tento pro-
blém na nás patrně dopadne o rok
později. V budoucnu by to zname-
nalo silný výpadek příjmů.

I přes všechny vnější překážky
se ale školu snažíte dál rozvíjet.
Loni a letos se vám podařilo
akreditovat nové studijní pro-
gramy...
Jeden jsme akreditovali těsně před
začátkem loňského akademického
roku, takže jsme vypisovali přijíma-
cí řízení těsně před začátkem se-
mestru, proto přihlášených studen-

tů bylo takříkajíc pět a půl. Teď už
jich bude normální počet. Je to pro-
gram, který se jmenuje Podniková
ekonomika amanažerská informati-
ka. Novější program, který otevírá-
me poprvé a kde jsme získali akredi-
taci v průběhu loňského roku, se
jmenuje Průmyslový management.
Tvoří jej kombinace podnikohospo-
dářských předmětů, kterým sou-
hrnně říkám business studies, pro-
tože pro to nemáme rozumný čes-
ký název, se strojírenstvím a elek-
trotechnikou. Tím se nám rozšířil
počet bakalářských programů ze
čtyř na šest. V současnosti navíc žá-
dáme o akreditace stejnojmenných
navazujícíchmagisterských progra-
mů. Předpokládáme, že je dostane-
me v průběhu tohoto akademické-
ho roku. Kromě toho jsme jako prv-
ní vysoká škola u nás nabídli sys-
tém duálního studia.

V čem ta duálnost spočívá?
Je to náš společný projekt se ŠKO-
DA AUTO, kdy student v prezenč-
ním režimu studuje naši vysokou
školu a zároveň má pracovní
smlouvu se zaměstnavatelem. Pro
letošek jsme se domluvili také s fir-
mou Faurecia, což je výrobce auto-
mobilových dílů. V těchto společ-
nostech má student vybrané prak-
tikantské místo, které odpovídá
jeho studijnímu oboru. Během 3,5
roku dlouhého bakalářského stu-
dia odpracuje v souhrnu 18 měsí-
ců. Je to model, který dlouhodobě
funguje v Německu. Nechali jsme
se inspirovat Duale Hochschule Ba-
den-Württemberg, kde má tento
způsob tradici desítek let. Byť je
poměrně tvrdá řehole zvládat běž-
né studium na naší škole a záro-
veň pracovní povinnosti, je o to po-
měrně vysoký zájem.

Pavel Svačina
redaktor MF DNES

INZERCE

SKUPINA COOPSUPERMARKET
Maršála Koněva 639 - areál velkoobchodních skladů Nymburk

LEVNĚJI UŽ NEKOUPÍTE!!! POUZE V TYTO DNY:
1. 10. – 4. 10. 2020

Eidam 30% 100 g
cihla, pultový prodej
max. 2,7 kg na osobu/de
99 Kč / kg

Zlatý Bažant 0,5 l
pivo světlý ležák

max. 40 ks na osobu/den
21,80 Kč / l

Šunka od kosti 100 g
standardní,
pultový prodej
119 Kč /

Mulčovací ků 70 l
max 10 ks n
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Těžké časyBývalýministr financí a současný rektor ŠKODAAUTOVysoké
školymusí školu provést náročnýmkoronavirovým obdobím. Foto: ŠAVŠ

„Jsme připraveni,“ říká o dnešním zahájení online výuky rektor Pavel Mertlík

Uzavření školy dopadá
na psychiku studentů

Chleby

Zoo Chleby má
nový pavilon lvů

Zoologická zahrada v Chlebech na
Nymbursku v sobotu otevřela nový
pavilon lvů. „Budova vychází z ná-
vrhu ředitele zahrady Reného Fraň-
ka, kterému byly vzorem africké
stavby z hlíny v malijském Timbuk-
tu,“ informovala Karolina Dufková
ze Zoo Chleby. Do Chleb již přices-
toval samec lva berberského jmé-
nem Dabir ze zoologické zahrady
v Plzni. Kromě toho bude ve výbě-
hu i expozice mangust žíhaných,
drobných šelem z Afriky, a v pavilo-
nu jsou i dvě velká akvária, v nichž
je několik druhů ryb z jezer Malawi
a Tanganika. (ČTK, foto ČTK)

Rakovník

U nemocnice je
nové parkoviště
U rakovnické nemocnice přibylo
70 parkovacích míst. Stavba parko-
viště za více než sedmmilionů ko-
run začala letos v červnu a od toho-
to týdne je na němmožné parko-
vat. „Dosavadní kapacita byla 120
míst a rozšířila se o 70 míst, která
jsou určena pro pacienty a ná-
vštěvy akutní části nemocnice,“
uvedl ředitel Tomáš Jedlička. (ČTK)

MladáBoleslav

Cizince bez
povolení pobytu
čeká vyhoštění
Dvanáct cizinců, kteří budou
v těchto dnech vyhoštěni z České
republiky, zadrželi policisté při
kontrole ubytoven a nákupních
center v Mladé Boleslavi. Kontrolní
akce se zaměřila hlavně na osoby
vedené v celostátním pátrání a na
platnost dokladů opravňujících
k pobytu v Česku. Kromě toho poli-
cie zkoumala, zda provozovatelé
ubytoven ubytovávají cizince legál-
ně. „Policisté předali 12 cizinců cizi-
necké policii k zahájení správního
řízení o vyhoštění z důvodu neo-
právněného pobytu v České repub-
lice,“ uvedla policejní mluvčí Lucie
Nováková. (psv)

Nymburk

Mladý atlet si sáhl
na život
Nymbursko o víkendu zarmoutila
zpráva o sebevraždě talentované-
ho běžce. Teprve devatenáctiletý
Ondřej Hodboď si z neznámých dů-
vodů sáhl na život. O úmrtí infor-
moval jeho oddíl SKP Nymburk.
„S nezměrným zármutkem a boles-
tí v našich srdcích oznamujeme, že
ve čtvrtek 24. září 2020 tragicky
ukončil svůj život vynikající běžec
a skvělý kamarád, atlet Ondra Hod-
boď. Ondro, zůstává tu po tobě ob-
rovské prázdno,“ napsal nymbur-
ský klub na svém webu. 20. září
přitom Hodboď na mezistátním
utkání Česká republika – Polsko vy-
bojoval 1. místo v běhu na 2 000
metrů překážek, kde navíc vytvořil
osobní rekord. Poslední rozloučení
se uskuteční v pátek 2. října v nym-
burském krematoriu. (psv)

Zdraví studentů
a vyučujících je
jednoznačně
na prvním místě.

Zaměstnání - Nabídka
www.pracedoma.cz Využij PC / net! 225769

STR Praha s.r.o. se sídlem a provozovnou
na Praze 4, přijme na HPP obraběče kovů
(fréza, soustruh, bruska) do zakázkové stroj-
ní výroby. Nástup možný ihned. Tel.:
241483080, paní Paulová.226134

Profil
Pavel Mertlík

● Je mu 59 let.
● Vystudoval Národohospodář-
skou fakultu Vysoké školy ekono-
mické v Praze.
● V letech 1998 až 2001 byl minis-
trem financí a vicepremiérem v teh-
dejší vládě Miloše Zemana.
● Poté byl hlavním ekonomem Raif-
feisenbank, po odchodu z této ban-
ky v roce 2012 byl do ledna 2015
rektorem a členem představenstva
Bankovního institutu vysoké školy.
● Od února 2015 je rektorem ŠKO-
DA AUTO Vysoké školy, která sídlí
v Mladé Boleslavi, pobočku má
také v Praze.


