
Ahoj!  

Jmenuji se Terka a je mi 24 let. Jsem hrdou absolventkou VOŠ zdravotnické, managementu a 

veřejnosprávních studií v Plzni, oboru Cestovní ruch. Říkáš si, proč jsem si právě vybrala tuhle školu? 

Protože v Plzni a v celém Plzeňském kraji, je tato škola jediná, která se zaměřuje na cestovní ruch. 

Vybrala jsem si tuhle školu, protože už od mala mě baví cestování a poznávání nových míst. Navíc se 

zde dozvíš více o animacích, které jak víš, jsou v oblasti cestovního ruchu velkým trendem. Když se 

mě někdo zeptá, co mi tato škola dala? Jednoznačně velké zkušenosti v oblasti animací a cestovního 

ruchu. Samozřejmě nové přátele, nové poznatky, co se týče animací, průvodcovství, hotelnictví, 

lázeňství a mnoho zábavy a dobrodružství při společných akcí - kurzů. Kurzy, právě to je to, proč je 

tato škola odlišná. Neseděli jsme jenom v lavicích a pořád se neučili teoreticky. Vše, co jsme se naučili 

v teorii, jsme si zkoušeli i v praxi. Praxe formou kurzů je volitelná a využila jich drtivá většina mých 

spolužáků. Jak jinak si vyzkoušet teoretické poznatky, než právě na vlastní pěst. A o jaké kurzy se 

jedná? V letních měsících jsou to kurzy jako cyklistika, vodácký kurz, kurz Speciálních aktivit nebo 

Horská turistika ve Vysokých Tatrách, či animace u moře na ostrově Kréta. V zimních měsících jde 

především o kurz Zimní středisko a bezpečnosti na horách. Každý si zde vybere, to svoje, co ho baví a 

čemu se chce věnovat. Navíc v létě můžeš vyjet do zahraničí, kde získáš obrovské zkušenosti, nové 

poznatky a zdokonalíš si cizí jazyk. Já jsem si vybrala animace, protože mě baví práce s lidmi, a hlavně 

s dětmi. Někdo řekne, že animátor je takový šašek, ale ano i tak se tomu dá říci. Jde přece o to, 

abyste bavili lidi. A jelikož já jsem v tomhle směru trošku „crazy“, tak jsem si práci animátorky začala 

hledat. A využila jsem nabídky a vydala jsem se v létě na 3,5 měsíce na ostrov Kréta jako dětská 

animátorka. Využila jsem zde vše, co jsem se naučila v teorii, ale také jsem zjistila, že teorie a praxe je 

trochu odlišná, ale na praxi jsem byla připravená . Dokonce jsem tuto svoji cestu za dobrodružstvím 

použila jako téma absolventské práce. Psát o něčem co vás baví, co jste si na vlastní pěst vyzkoušeli je 

podle mě nejlepší, co můžete udělat. I tato praxe mimo školu, se Vám započítá jako praxe školní a ve 

třetím ročníku tak máte čas na psaní Vaší absolventské práce. A co po 3 letech? Vyjdete ze školy 

s titulem DiS., tak to nezapomeňte používat. A kdyby jste chtěli ještě víc, tak můžete stejně jako já a 

pár mých spolužáku z VOŠ z Plzně jít ještě studovat do Prahy na VŠ Hotelovou, kde si během 1 roka 

můžete dodělat titul Bc. Ano, čtete správně, jenom 1 

rok a jste bakaláři! Většina předmětů se uzná z VOŠky, 

takže si doděláte pár teoretických předmětů a zaměříte 

se více na ekonomické předměty. Praktické věci máte 

z VOŠky, v Praze doženete více teorie. A že nechcete 

psát znova práci? Žádný strach, svoji ABS práci z VOŠ 

zde můžete rozšířit do práce bakalářské. Ale nikdo ti 

nebude bránit, když si budeš chtít napsat úplně novou 

bakalářskou práci. Mimochodem obhajoba ABS práce 

v Plzni, byla daleko složitější a musela jsem být více 

připravená na všetečné otázky všech přísedících, než 

obhajoba Bakalářské práce v Praze na VŠ. Mohla bych 

vyprávět daleko víc, protože zážitků z VOŠ Plzeň je 

opravdu neskutečně! Rozhodně svého rozhodnutí 

ohledně této školy nelituji. Pokud máš dotazy tak mě 

neváhej kontaktovat na FB„Terís Beberů“ a já Ti se vším 

poradím.  Anebo rovnou odnes přihlášku do školy! 😊 

Vaše Téra 

„Kdo sám nehoří, nemůže nikoho zapálit!“ 


