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Kde jsi získal první profesní vzdělání a co tě k této volbě vedlo? 

Bylo to tehdy na Středním odborném učilišti v Mohelnici. Z počátku jsem si nebyl touto volbou jistý, 

definitivní rozhodnutí padlo díky mému kamarádovi Petru Kupkovi, který na oboru strojní mechanik 

již rok studoval. Během prvních ročníků jsem se pro tento obor nadchnul a studium si tak prodloužil o 

maturitní část. S odstupem času tohoto rozhodnutí vůbec nelituji, právě naopak! Zažil jsem skvělá 

studijní léta. Nadšení mi vydrželo do dnešních dnů, ne že bych pořád studoval, ale trendy v oboru 

obrábění mě neustále inspirují. 

  

Co bylo tvým cílem a stále je v rámci profesního růstu? 

Zodpovědnost, preciznost a také zvědavost. Velmi mi záleží na výsledku mé práce, ať už se jednalo o 

studenta odborného učiliště nebo nyní na pozici vedoucího výroby - obrobny. Možná také proto jsem 

jako jeden z prvních úspěšně složil zkoušku ukončenou mezinárodním výučním listem. Obrábění jako 

takové má obrovský potenciál, v poslední době se stále více automatizuje, a na tyto trendy musí 

reagovat všichni v oboru, včetně mě! 

  

Jak by měl dnes uvažovat mladý člověk na počátku své profesní dráhy? Co ti říká upotřebitelnost na 

trhu práce? 

Na počátku je přístup ke vzdělání. Již během studií je možné získat alespoň částečnou praxi a připravit 

se tak lépe na profesní dráhu. Čím více znalostí a zkušeností student má, tím zvyšuje své šance na 

trhu práce a získání lukrativní místa. Není výjimkou, že absolventi školy obsluhují stroje v řádu 

milionových hodnot a jejich odměna je vyšší, než mají jejich rodiče. Důležitá je zodpovědnost a chuť 

se neustále učit! 

  

Doporučil bys Střední školu technickou a zemědělskou (dříve SOUE a  ISŠT a SŠT) svým přátelům či 

žákům 9 tříd ? 



V dnešní době mají studenti úplně jiné možnosti než byly v 90-tých létech. Ten, kdo nemám po 

základní škole jasno o vysokoškolském studiu ☺, volí různé varianty středoškolského vzdělání. A zde, 

je dle mého názoru vzhledem k navazujícím možnostem uplatnění se na trhu práce i další studia, 

Střední škola technická a zemědělská ideální.  


