
ODBORNÉ PRAXE  
PROJEKT MODERNIZACE STUDIA 

APLIKOVANÉ MATEMATIKY 
 



∗ 119 praxí  (splněno na 170 %) 
   69 bakalářských odborných praxí 
   50 magisterských odborných praxí 

  Spolupracující zaměstnavatelé :  
   ČSOB  (32x) 
  Kooperativa pojišťovna (21x) 
  Tesco SW (10x) 
  Úřad práce v Olomouci (5x) 
  Česká spořitelna, UniCredit Bank (4x) 
  Papcel Litovel (3x) 
Magistrát města Olomouce 
Gemo, Meopta, VZP, Statistický úřad, Granitol, Obecní úřady aj. 

 
 

REALIZOVANÉ PRAXE  
(ZÁŘÍ 2010 – ČERVEN 2013) 



• Co Vám praxe dala ? V čem byla přínosem ?  
 Tato praxe mi poskytla šanci podívat se do pozadí všedního 

dění na pobočce banky. 
 Dostal jsem se do přímého kontaktu s klienty a byl jsem 

svědkem toho, s jakými požadavky se obrací na pracovníky 
banky a jak se takové požadavky vyřizují.  

 Udělal jsem si také v praxi obrázek o tom, jak je na tom dnešní 
populace z hlediska finanční respektive bankovní 
gramotnosti.  

 Moje odborná praxe probíhala na oddělení obchodu a prodeje 
v pojišťovně Kooperativa a byla velice zajímavá. V rámci praxe 
jsem se setkala se zpracováváním smluv. Dále jsem si 
vyzkoušela mystery shopping na několika pobočkách 
Kooperativy. 

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• Co Vám praxe dala ? V čem byla přínosem ?  
 Praxe, kterou jsem vykonala na účetních oddělení ve 

firmě Granitol  pro mě byla velkým přínosem. Zjistila 
jsem, jak funguje účetnictví v rozsáhlé firmě, dozvěděla 
se mnoho nových informací a naučila se alespoň 
částečně pracovat s interním účetním programem firmy. 

 Praxe na ÚP v Olomouci pro mne byla přínosná, protože 
jsem se blíže seznámila s chodem tohoto pracoviště, 
poznala jsem jeho strukturu a blíže se seznámila s prací 
jednoho z jejich zaměstnanců. Spolupráce byla velice 
příjemná a osvojila jsem si zpracovávání konkrétních dat 
a jejich interpretaci.  
 
 

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• Co byste na systému organizování praxí změnili ?        
Co se Vám naopak líbilo ?  
  Určitě jsem velice potěšen, že mi škola zprostředkovala 

praxi , tudíž mi odpadla starost shánět si praxi sám, což 
může být podle mne pro studenta, který nikdy žádnou 
praxi neabsolvoval ,mírně nadneseno, nepředstavitelný 
problém.  

  Doporučil bych rozšířit nabídku praxí ve více bankách. 
 

 

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• JAKÉ DOVEDNOSTI  JSTE SI V RÁMCI PRAXE OSVOJILI ? 
 Práce s klienty, komunikaci s lidmi 
 Zodpovědnost a to zejména zodpovědnost za banku, 

kdy jsem měl neustále na paměti, že jakákoliv moje 
chyba nebo náznak neznalosti může ovlivnit vztah 
klienta k bance.  

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• Spokojenost s výběrem z-vatele, s přístupem 
konzultanta během praxe ?  
 Výběr ČSOB banky byl pro mne dobrou volbou  
Díky praxi jsem získal možnost nastoupit do banky 

brigádně  
 S náplní práce jsem byl spokojen, po několika dnech 

zapracování jsem dostával zajímavější úkoly, než je 
zakládání složek a má práce se stala pestřejší 

 Práci s klienty považuji za bonus 
 
 

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• Uvítali byste více praxí během studia ?  
 Jednoznačně ano (v dnešní době je plno absolventů s 

tituly bakalář a i magistr, tudíž možnost, jak se zvýraznit 
a vystoupit z řady, je mít co nejbohatší pracovní 
zkušenosti, což jedna praxe rozhodně nesplní.  

Dovedl bych si představit, kdyby praxe byla nutnou 
podmínkou studia a kdyby byla každý akademický rok s 
tím, že si student bude moci vybrat, ve kterém semestru 
ji absolvuje.  

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



• Jaké schopnosti či dovednosti postrádáte před 
vstupem na praxi ?  
 umění komunikace a řešení problému, tuto 

problematiku by mohl vyřešit nepovinný seminář 

ZPĚTNÉ VAZBY STUDENTŮ 



 
Jaký  byl  přínos  studentských  praxí 
pro  Vaši  pobočku?  
 
V čem vidíte problém/jaké jsou nedostatky studentů ? 
 
Jste nakloněni k budoucí spolupráci s PřF UP ? V jaké 
oblasti vidíte  další  možnou spolupráci  ?  
 
Co  byste na systému studentských  praxí změnila ? 

OTÁZKY NA ZAMĚSTNAVATELE 



Děkuji za pozornost a těším se na další 
spolupráci s Vámi. 
 

Dagmar Zlámalová 
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