
 

 

Exkurzia študentov a doktorandov v Českej republike 

 

S využitím koordinačnej a finančnej podpory Centra vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky (CVTI SR) bola pre študentov Ekonomickej fakulty, odboru Verejná 

ekonomika a služby, zorganizovaná v dňoch 29. – 30. 9. 2015 exkurzia do dvoch 

významných podnikov v Českej 

republike – Red Hat Czech, Brno 

a Pivovar Bernard, Humpolec.  

Na exkurzii mali študenti 

príležitosť prehĺbiť si teoretické 

vedomosti nadobudnuté počas štúdia, 

a čo je dôležitejšie, konfrontovať ich 

s praxou. Vybrané podniky predstavujú 

príklady dobrej praxe inovatívneho prístupu k riadeniu spoločnosti, vzťahov so 

zamestnancami, miestnymi komunitami a verejným sektorom.  

Na exkurzii v podniku Red Hat nám boli personálom prezentované viaceré aspekty 

fungovania spoločnosti, vrátane zaujímavých zamestnaneckých benefitov. Okrem finančných 

a materiálnych odmien disponuje Red Hat skutočne zaujímavým pracovným prostredím, 

s možnosťou zájsť si do mini-posilovne či 

na masáž, zahrať si stolný futbal alebo 

biliard, a to všetko v rámci pracovného 

času, v budove Red Hat-u. Okrem toho nám 

zamestnanci odprezentovali ich jedinečný 

univerzitný program, v rámci ktorého 

spolupracujú s vybranými univerzitami 

v Českej republike a na Slovensku. Vďaka 

tomuto programu si už počas štúdia 

„vyškolia“ budúcich stážistov, z ktorých sa vo väčšine prípadov stávajú po dokončení štúdia 

full-time zamestnanci.  

V pivovare Bernard sme sa dozvedeli o zaujímavej histórii podniku, ktorý sa podarilo 

oživiť práve vďaka nekonvenčnosti a inovatívneho prístupu jeho nových majiteľov. Pivovar 

je významným zamestnávateľom v regióne, pričom ani tu sa nešetrí inováciami či podporou 

vzťahov so zamestnancami. Produkty pivovaru majú jedinečný charakter, budujú si pozitívny 



 

 

imidž na medzinárodných trhoch čím sa stávajú konkurencieschopnými na globálnom trhu 

pív. Príjemným záverom exkurzie v podniku bolo osobné stretnutie s jedným z majiteľov 

pivovaru, so samotným pánom Bernardom.    

 

Význam realizovanej exkurzie vidíme najmä v možnosti dozvedieť sa o realite 

fungovanie podnikov z rôznych sfér pôsobenia a ich významu pre miestne a regionálne 

obyvateľstvo. Pozitívne ohlasy študentov svedčia o opodstatnenosti realizácie podobných 

exkurzií aj v budúcnosti. 
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