
 

 

 

PROGRAM1 – OKÉNKO DO PRAXE2 

28. DUBNA 2016 

Součástí programu budou prezentace rozvojově relevantních institucí a organizací pro MRS a institucí 
relevantních pro environmentální studia a udržitelný rozvoj (ESUR), ve kterých mají studenti možnost realizovat 
praxe, nebo se jako absolventi ucházet o juniorní pracovní pozice. Celá akce bude zahájena vstupem 
personalistky, který se bude věnovat tomu, jak dobře napsat životopis a motivační dopis. 
Po krátkém představení organizace, bude prostor pro diskusi a dotazy ze strany studentů a dále pro následné 
individuální konzultace v přilehlých prostorách hlavního sálu. 
 
Místo: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40A, Kongresový sál, 2. patro, Olomouc 

Povinný program je pro všechny studenty Katedry rozvojových studií (MRS, ESUR), kteří chtějí v letošním roce 

absolvovat předmět „Praxe v instituci“. Všichni další studenti jsou také vítáni. 

Program  MRS – povinná část 

12:40     registrace 

12:50     zahájení 

13:00 – 13:55  Irena Opršalová – personalistka (55 min) 

14:00 – 14:50             Dagmar Goldmannová, Bára Havranová – Člověk v tísni, Praha (50 min) 

14:50 – 15:45 Kristýna Lungová a Ondřej Suchánek – Charita (55 min) 

15:45 – 16:25   individuální konzultace se zástupci organizací (MRS a ESUR) + občerstvení (40 min) 

16:30 – 16:55  Katka Procházková – European Association for Local Democracy (25 min) 

17:00 – 17:25      Michaela Vráželová – OK4EU, Olomouc/Brusel (25 min) 

17:30     ukončení 

 

Program  ESUR – povinná část 

12:40    registrace 

12:50     zahájení 

13:00 – 13:55   Irena Opršalová – personalistka (55 min) 

14:00 – 14:55             Martina Fialová – Ecological Consulting a.s. (55 min) 

14:55 – 15:45   Lucie Jakešová – Greenpeace (55 min) 

15:45 – 16:15   individuální konzultace se zástupci organizací (MRS a ESUR) + občerstvení (30 min) 

16:20 – 16:55  Monika Kukalová – Sluňákov (35 min) 

17:00 – 17:25     Michaela Vráželová – OK4EU, Olomouc/Brusel (25 min) 

17:30     ukončení 

 

                                                           
1
 program a časový harmonogram se může změnit, studenti budou včas informováni na webových stránkách katedry 

2
 Pro více informací ohledně Okénka do praxe se prosím obracejte na Lenku Duškovou (lenka.duskova@upol.cz) nebo Simonu 

Šafaříkovou (simona.safarikova@upol.cz).  

mailto:lenka.duskova@upol.cz
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Společná nepovinná část programu (otevřeno pro všechny studenty MRS):  

18:30 – 20:30 – Assessment Centrum – pořádané AIESEC  

 

místo: Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 12, učebny 1023, 1024, 1025, 1026 - sraz účastníků 

Assessment centrum (AC) je metoda výběrového řízení na pracovní pozici, při které účastníci řeší 

individuální a modelové situace, někdy také zpracovávají případové studie a testy. Účelem AC je 

vybrat nejvhodnějšího kandidáta na konkrétní pozici do konkrétního týmu. Účastníkům je na konci 

poskytnuta zpětná vazba, kde jim je řečeno, jak si na AC vedli, jaké u nich byly vypozorovány silné a slabé 

stránky, případně jim jsou doporučeny možnosti dalšího postupu či rozvoje. 

Je to pro vás jedinečná možnost vyzkoušet si tuto metodu nanečisto předtím než půjdete do praxe!!! Bude 

organizováno v anglickém jazyce.  

Assessment centrum je nepovinná část programu. Je nutné se na něj předem přihlásit na doodle - 
http://doodle.com/poll/m9kuq9cdgakr922t. Kapacita je omezena. 
 

http://doodle.com/poll/m9kuq9cdgakr922t

