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1. Kde jsi získal první profesní vzdělání a co tě k této volbě 

vedlo? 

Již od mala jsem byl veden k cyklistice, v mém případě mi tedy byl školou život sám a závodění.  

Protože je však dobré mít i záložní plán, vystudoval jsem obor elektrikáře. Nakonec to byla dobrá 

volba, protože nabyté znalosti dokáži využívat i v současné práci například při opravě elektrokol.  

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

Mým cílem bylo otevřít si vlastní cyklo obchod a být dobrým prodejcem, za kterým se lidé rádi vrací. 

Zvládnout poradit, vhodně doporučit a pomoci každému, kdo se na mě obrátí. Je pro mě důležité se 

stále posouvat, zdokonalovat, učit se novým věcem, rozšiřovat nabídku služeb a při tom sledovat 

vývoj na trhu a plánovat dopředu. 

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

trhu práce? 

Mladý člověk by se na začátku kariéry neměl bát začít od nuly a postupně získávat zkušenosti a praxi. 

Je v pořádku pokud je růst postupný, vedoucímu se lépe organizuje práce, když ví, co každá konkrétní 

práce obnáší a sám si tím prošel. Mladý člověk by měl zůstat nohama na zemi, nechtít vše hned, 

nemít požadavky na nereálný plat a pracovat na svém rozvoji i po škole.  

Po škole je důležité si najít práci, dostat se na trh práce a posouvat se v něm dle jeho zájmů a 

nabitých zkušeností. Já sám jsem mimo obor pracoval několik let, než se mi podařilo rozjet vlastní 

obchod. V každém zaměstnání člověk získá něco, co se mu bude jednou hodit.  

4. Doporučila bys Střední školu technickou a zemědělskou (dříve SOUE a  ISŠT a SŠT) svým přátelům či 

žákům 9 tříd ? 

Ano, doporučil, škola mě naučila soustředit se, učit se novým věcem a hlavně být pečlivým, protože 

to je u elektrikařiny potřeba.  

Velkou výhodou bylo se vyučit a pak v klidu pokračovat na navazujícím maturitním oboru. V současné 

době má škola navíc i čtyřletý maturitní obor Mechanik elektrotechnik a i zde můžou absolventi 

učebního oboru elektrikář pokračovat ve zkráceném studiu směrem k maturitě. 

 


