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  Pomáháme dobrým myšlenkám 

Pomáháme dobrým myšlenkám je projekt České spořitelny, který je zaměřen na vysoké školy a 
studenty. V rámci projektu pomáháme mladým a nadaným lidem, kteří mají jasnou vizi a chtějí přijít 
s něčím novým a neotřelým.  
 
Spolupracujeme s vysokými školami napříč Českou republikou. Mezi partnerské univerzity v 
současné době řadíme: Vysokou školou ekonomickou v Praze, Českou zemědělskou univerzitu v 
Praze, Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, Univerzitu Karlovu v Praze, 
Univerzitu Palackého v Olomouci, Vysokou školu Škoda Auto a Fakultu ekonomicko-správní na 
Univerzitě Pardubice.  
 
Podporujeme i podnikatelské záměry studentů, kteří své záměry přetváří v reálný produkt v 
podnikatelských inkubátorech. Účastníme se i mnoha soutěží, kde mladí lidé představují své 
projekty, které mají sociální dopad, např. Social Impact Award. Studenty vítáme u nás na stážích, 
brigádách a také v našem absolventském programu a interním inkubátoru IT Resource Pool.  

 

Přednášky a workshopy 

V portfoliu, které držíte v rukách, najdete mnoho přednášek a workshopů, které přednáší naši 
odborníci z praxe. Všechna témata lze upravit přímo na míru dle Vašich požadavků. Přednášky a 
workshopy mohou proběhnout v rámci předmětu, jako samostatná přednáška v areálu školy či u nás 
v České spořitelně. Kontaktujte nás a my vám představíme projekt Pomáháme dobrým myšlenkám 
blíže. Pro zajištění přednášky kontaktujte Kateřinu Sommerovou (ksommerova@csas.cz) nebo 
Veroniku Němcovou (veronemcova@csas.cz). 

 

Reference 

 „Jsem moc ráda, že zpětná vazba od našich studentů je moc hezká. Já, jako pedagog, mohu ke spolupráci 
s Vámi i se všemi přednášejícími, říct jenom to nejlepší. Byli jste všichni perfektní, profesionální, přátelští, 
vstřícní. Témata byla velmi zajímavá, studenti měli příležitost dozvědět se mnoho praktických a zajímavých 
věcí. Budu ráda, pokud naše spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.“ 

PhDr. Alice Reissová, Ph. D.  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

 
 

„Jak přednáška pana Pavla Vaněčka – Exkurz do vizualizace dat, tak i přednáška pana Jana Spousty – 
Faktorová analýza dat, tento cíl [motivovat studenty ke studiu statistiky] s naprostým přehledem splnily. Oba 
pánové velmi profesionálně a pro studenty velmi poutavou a zábavnou formou prezentovali typické příklady 
aplikace statistických metod na datech z praxe. Ohlas ze strany studentů byl velmi kladný. Bohužel 
s ohledem na omezenou kapacitu učebny jsme nemohli vyhovět všem zájemcům o tyto workshopy. Velmi 
oceňuji i nabídku a možnost ušití přednášky či workshopu tzv. na míru. Díky této možnosti tak není narušena 
kontinualita výuky a výuka je naopak obohacena o dobré příklady z praxe. Rovněž bych chtěla poděkovat 
Kateřině Průchové za její empatii, maximální vstřícnost a ochotu při organizaci přednášek a studijních 
podkladů.“ 

Ing. Radka Procházková, Ph. D. 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
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Jak být připraven na pohovor…? 

 

 

Tipy a triky pro vytvoření životopisu, “zákulisí” výběru personalistů pro účast na 

pohovorech, jak se připravit na pohovor. Bližší představení populární metody 

Assessment Centre, co očekávat a jak být úspěšný při těchto typech výběrových řízení. 

Jak vypadá behaviorální interview, které dokáže personalistům o vás povědět nejvíce? 

 

Lída Cvejnová 
 
Lída v rámci České Spořitelny působí již 5. rok a měla možnost být první tři roky na 

pozici HR specialisty se zaměřením na nábor lidí do oddělení Operations. Po blížším 

poznání právě této částí banky, která se stará o zpracování různorodých klientských 

požadavků, se rozhodla přestoupit a nyní pomáhá manažerům v Operations hledat 

vhodné cesty pro rozvoj, odměňování a nábor jejich podřízených. 

 

 

 

 
 

  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ 

Místo: Celá ČR 
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Připrav se na ACéčko 

 

 

Jak probíhá Assessment centrum, co hodnotitelé sledují a na co si dát pozor? Na 

workshopu od Lucie Píškové si studenti vyzkouší simulace týmové hry, která se na 

assessment centrem používá. V další části workshopu je pro studenty připravena i 

individuální modelová situace. Z obou částí workshopu si studenti odnesou zpětnou 

vazbu, která je na opravdové AC skvěle připraví.  

 

 

Lucie Píšková 
 
Lucie do České spořitelny nastoupila jako podpora náboru, zvala uchazeče na 

výběrová řízení, dělala telefonický screening a byla pravou rukou pro náboráře na 

Moravě. Nyní má na starosti nábor zaměstnanců do call center, jezdí na výběrová 

řízení, volá uchazečům s dobrými zprávami, vytváří inzeráty a sestavuje výběrová 

řízení.  

 
  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ 

Místo: Celá ČR 
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Moderní systémy odměňování 

 

 

V rámci workshopu krátce probereme nastavení strategie odměňování, vysvětlíme si 

význam motivace, celkové odměny a jejích složek, pobavíme se o současných 

výzvách v oblasti odměňování, ukážeme si, jakým způsobem se ve firmě řídí mzdy, 

probereme vazbu řízení výkonu a odměňování a ukážeme si, jak lze nastavit systém 

benefitů 

 

 

Martin Hruška 
 
Martin Hruška absolvoval studium Ekonomiky a řízení lidských zdrojů. Ještě v průběhu 

studia nastoupil do personálního útvaru nadnárodního koncernu Honeywell v Brně. 

Následně působil jako specialista odměňování v CET 21 (TV NOVA). Tři a půl roku 

pracoval v oddělení Human Capital Advisory Services v poradenské společnosti 

Deloitte a bezmála pět let zodpovídal za oblast HR v největší česko-slovenské 

advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Od srpna 2015 vede tým Odměňování, 

reporting a HR informační systémy v České spořitelně. 

 
 

 

 

 

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 120 - 150 

Jazyk: CZ 

Místo: Celá ČR 
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Chování pracovníků ve firmě 

 

 

Během přednášky s diskuzí se dozvíte, jaké je chování pracovníků ve firmě. Ovzduší 

a vnitřní život ovlivňující myšlení a chování pracovníků firmy. Jaké jsou vztahy mezi 

jednotlivými zaměstnanci, jaké mají zvyklosti, rituály a ceremoniály, které se ve firmě 

využívají? Během přednášky je vyžadována interakce s posluchači, na závěr proběhne 

diskuze nad probíraným tématem. 

 

 

Karel Vítkovský 

 
Karel působí od roku 2000 v České spořitelně a.s. Pracoval zde v různých oblastech, 

podílel se např. na racionalizaci a re-engineeringu vybraných back office činností, řídil, 

organizoval a zajišťoval služby spořitelny v oblasti tuzemského i zahraničního 

platebního styku a to jak bezhotovostního tak i hotovostního. Do roku 2012 jako člen 

Pléna Evropské platební rady reprezentoval Českou republiku.  

V současné době řídí úsek Wholesale Back Office a platební styk. Je zodpovědný za 

finanční a majetkové vypořádání transakcí realizovaných na finančních trzích, podporu 

a služby pro útvary banky a dceřiné společnosti realizující obchody v oblasti finančních 

trhů, a kapitálových trhů. 

 
 

 

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 45 - 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Vedení lidí a motivace zaměstnanců 

 

 

Poslechněte si přednášku na téma vedení lidí, využívání jejich schopností a 

dovedností. Jak může nadřízený podporovat a motivovat své zaměstnance? 

Zkušenosti a příběhy z praxe. Během přednášky je vyžadována interakce s posluchači, 

na závěr proběhne diskuze nad probíraným tématem. 

 

Karel Vítkovský 

 
Karel působí od roku 2000 v České spořitelně a.s. Pracoval zde v různých oblastech, 

podílel se např. na racionalizaci a re-engineeringu vybraných back office činností, řídil, 

organizoval a zajišťoval služby spořitelny v oblasti tuzemského i zahraničního 

platebního styku a to jak bezhotovostního tak i hotovostního. Do roku 2012 jako člen 

Pléna Evropské platební rady reprezentoval Českou republiku.  

V současné době řídí úsek Wholesale Back Office a platební styk. Je zodpovědný za 

finanční a majetkové vypořádání transakcí realizovaných na finančních trzích, podporu 

a služby pro útvary banky a dceřiné společnosti realizující obchody v oblasti finančních 

trhů, a kapitálových trhů. 

 

 
 

 
 

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 45 - 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Soužití a spolupráce různých generačních skupin 

 

 

Během přednášky se dozvíte, jaké jsou dopady demografického vývoje společnosti na 

trh práce a pracovní týmy, zkušenosti a příběhy z praxe. Během přednášky je 

vyžadována interakce s posluchači, na závěr proběhne diskuze nad probíraným 

tématem. 

 

 

Karel Vítkovský 

 
Karel působí od roku 2000 v České spořitelně a.s. Pracoval zde v různých oblastech, 

podílel se např. na racionalizaci a re-engineeringu vybraných back office činností, řídil, 

organizoval a zajišťoval služby spořitelny v oblasti tuzemského i zahraničního 

platebního styku a to jak bezhotovostního tak i hotovostního. Do roku 2012 jako člen 

Pléna Evropské platební rady reprezentoval Českou republiku.  

V současné době řídí úsek Wholesale Back Office a platební styk. Je zodpovědný za 

finanční a majetkové vypořádání transakcí realizovaných na finančních trzích, podporu 

a služby pro útvary banky a dceřiné společnosti realizující obchody v oblasti finančních 

trhů, a kapitálových trhů. 

 

 

 

 

 

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 45 - 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Segmentace jako nástroj k lepší klientské obsluze 

 

 

Česká spořitelna implementuje obslužné klientské modely založené na analýze 

životního stylu. Data a segmentace jsou používány pro pochopení chování svých 

klientů, řízení vztahu s nimi nebo k vývoji nových produktů. Zajímají Vás data, a jak se 

největší česká banka otáčí od dat zpět ke klientům? Přijďte se dozvědět, co funguje a 

co nefunguje! 

 

Pavel Vaněček 

 
Pavel má vystudovaný MatFyz na Univerzitě Karlově a do České spořitelny nastoupil 

v roce 2014. Jeho prvotní pozice v ČS byla v oddělení marketingového výzkumu, nyní 

se však věnuje Data Miningu. Do práce se rád projede na svém elektrokole :) 

  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Jemný exkurz do vizualizace dat 

 

 

Zobrazení dat se stává čím dál důležitější disciplínou nejen v reportingu dat. Množství 

nejrůznějších dat, jejich souvislostí a byznys kontext je třeba efektivně komprimovat 

do jasných příběhů a závěrů. Historie je plná inspirace, současnost nástrojů a 

budoucnost očekávání. Přijďte se dozvědět, čím se Česká spořitelna inspiruje a v čem 

ještě stále dělá chyby. 

 

 

Pavel Vaněček 

 
Pavel má vystudovaný MatFyz na Univerzitě Karlově a do České spořitelny nastoupil 

v roce 2014. Jeho prvotní pozice v ČS byla v oddělení marketingového výzkumu, nyní 

se však věnuje Data Miningu. Do práce se rád projede na svém elektrokole :)  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Datové řízení vztahu se zákazníkem 

 

 

V čem mají dnes data hodnotu? A jak se k té hodnotě dostat? V České spořitelně se 

pomocí dat například snažíme řídit vztah se zákazníkem. Odhadujeme klientské 

potřeby, predikujeme, čím bychom klientům jako banka mohli pomoct. Přijďte se 

dozvědět, co podle našich modelů klienty v životě čeká! 

 

 

 

Pavel Vaněček 

 
Pavel má vystudovaný MatFyz na Univerzitě Karlově a do České spořitelny nastoupil 

v roce 2014. Jeho prvotní pozice v ČS byla v oddělení marketingového výzkumu, nyní 

se však věnuje Data Miningu. Do práce se rád projede na svém elektrokole :)  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Rychlokurz faktorové analýzy pro nestatistiky 

 

 

Ve světě velkých dat je často třeba toto množství informací záměrně zredukovat. Třeba 

proto, že lidské oko funguje nejlépe ve dvou dimenzích. Pro redukci dimenzí byly 

navrženy statistické metody, které se občas zaměňují nebo nepřesně interpretují. 

Přijďte se dozvědět, jak funguje jedna tradiční metoda a proč se vyplatí ji občas nasadit 

i dnes! 

 

 

Pavel Vaněček 

 
Pavel má vystudovaný MatFyz na Univerzitě Karlově a do České spořitelny nastoupil 

v roce 2014. Jeho prvotní pozice v ČS byla v oddělení marketingového výzkumu, nyní 

se však věnuje Data Miningu. Do práce se rád projede na svém elektrokole :)  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Bezpečnost placení kartami 

 

 

Pohodlí při placení kouskem plastu - kartou - je trend dnešní doby, ale nese s sebou 

určitá rizika. Jestli chcete vědět jaká, co ze zaručených informací je jen lidová tvořivost, 

jak se dají hrozby eliminovat a co nás čeká v nejbližší budoucnosti, přijďte. Dozvíte se 

spoustu zajímavých informací z praxe přímo od Vladimíra Tysla, pro kterého je toto 

téma denním chlebem 

 

Vladimír Tysl 

 
Z oboru zběhlý, původně strojař, věnuji se již celá staletí naprosto úplně jiné oblasti - 

platebním kartám. S kartami jsem prakticky od jejich začátku a prošel jsem kartový 

dvorek křížem krážem. Posledních více než 20 let se věnuji karetní bezpečnosti a 

prevenci podvodů. A celková diagnoza? Pořád mě to baví.  

Počet osob: neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 
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Retailové bankovnictví podle České spořitelny 

 

 

S bankovnictvím pro fyzické osoby máte jistě vlastní zkušenost. Během tohoto setkání 

vám nabízíme pohled do zákulisí a poodkryjeme, jak se tvoří zážitek pro naše klienty. 

Uvidíte, že i tento segment bankovnictví stojí na komplexních procesech, které jak na 

bankéře, tak tvůrce produktové nabídky, kladou vysoké nároky. Tímto prakticky 

zaměřeným setkáním vás provede zkušený odborník přímo z praxe. 

 

 

Kateřina Gavrilovič 

 
Kateřina má v bankovnictví 16ti letou zkušenost. Prošla si pozicemi poradce, osobního 

bankéře, vedoucího týmu až po aktuální pozici oblastní ředitelky, kde má 

zodpovědnost za 14 poboček, které obhospodařují účty více než 100.000 klientů. Její 

odpovědností je doručit každému klientovi svěřených poboček prostřednictvím 

bankéřů takový zážitek, aby s námi naši klienti nejen opakovaně “bankovali”, ale také 

nás doporučovali dále.  

Počet osob: max. 20 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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UX … co to vlastně je? 

 

 

Během přednášky si vysvětlíme, co vlastně zkratka UX znamená a co si pod ní 

můžeme představit. Podíváme se na všechny fáze designového procesu, které naši 

UXáci v bance používají. 

 

 

Lucie Navrátilová 

 
Lucka je studentka na VŠE. Do spořky nastoupila před 4 lety a na pozici UXačky 

působí 2 roky. Ve volném čase ráda vaří a hlavně peče. Co si navaří, to si taky s 

přítelem sní, nejlépe v kombinaci s dobrým moravským vínem a filmem. 

 

  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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Společenská odpovědnost firem 

 

 

Co je CSR, tedy společenská odpovědnost firem? Jak se k CSR staví Česká 

spořitelna, jakou má strategii a projekty? Studenti si během workshopu vyzkouší 

připravit komunikační strategii (interní i externí) na reálných CSR projektech. Dostanou 

svůj rozpočet, ze kterého budou nakupovat interní i externí komunikační kanály. 

V závěru workshopu nám své návrhy odprezentují a dostanou zpětnou vazbu, jak to 

funguje v praxi.  

 

Kateřina Průchová, Andrea Studihradová, Klára Zelenková  

 
Kateřina Průchová – v České spořitelně zastává roli koordinátorky spolupráce 

s vysokými školami. Vystudovala projektové řízení na České zemědělské univerzitě 

v Praze.  

Andrea Studihradová – v České spořitelně pracuje v externí komunikaci a 

komunikuje témata především z oblasti CSR a Marketingu.  

Klára Zelenková – v České spořitelně pracuje v interní komunikaci a komunikuje 

témata především z oblasti CSR a Lidských zdrojů. Zároveň pořádá akce pro 

zaměstnance. 

Všechny tři si vyzkoušely i práci v neziskovém sektoru.  

Počet osob: max. 30 

Délka (min): 90 - 120 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Role PR ve firmě 

 

 

Proč se má firma věnovat PR a jak si ho má zajistit? Jak s PR pracovat, aby pomáhalo 

k pozitivnímu budování povědomí o značce? Co všechno se pod těmito dvěmi písmeny 

ukrývá a jak s ním pracovat, aby nebylo vnímáno jako jen "snaha dostat firmu do 

médií". Hlavním posláním přednášky je seznámit s rolí PR, které je důležitým 

nástrojem firemní komunikace a má vliv na to, jak veřejnost firmu zná a co si myslí. V 

přednášce si mimo jiné řekneme: Jaké se využívají komunikační nástroje? Kdy má 

smysl PR dělat interně a kdy externě? Jak měřit dopad PR? Krizová komunikace, PR 

a nová média, příklady úspěšné i neúspěšné komunikace 

 

Lukáš Kropík 

Lukáš pracuje v týmu externí komunikace České spořitelny. Do banky přišel z 

komunikační agentury Native PR, kde měl na starost strategické poradenství, 

korporátní komunikaci či issue management pro klienty z finančních institucí – zejména 

pak klienty MONETA Money Bank, Saxo Bank či poradenskou společnost Aon. 

Předtím působil šest let v poradenské společnosti Deloitte, kde zodpovídal za 

komunikaci s médii a podílel se na projektech v rámci externí a interní komunikace. 

Dva roky byl rovněž součástí týmu externí komunikace mobilního operátora Vodafone. 

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na ČZU v Praze.  

Počet osob: neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ 

Místo: Praha 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Časté chyby start-upů při zpracování projektů 

 

 

Společně se podíváme, jak se připravuje koncept projektu pomocí metody 

LeanCanvas. Ukážeme si i další užitečné nástroje, které nám pomáhají při přípravě 

podnikatelského zaměru. Během přednášky zazní i časté chyby, kterých se 

dopouštíme při přípravě podnikatelského záměru, i s doporučením, jak se jich příště 

vyhnout.  

 

 

Petra Michalská 

 
Petra má 17 let praxe ve finančních službách - autobusiness a bankovnictví, projektový 

manager, produktový manager, segmentový manager, aktuálně je Segmentový 

manager pro sektor podnikatelů a malých firem.  

Počet osob: max. 50 

Délka (min): 60 – 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem (vždy 9:00-15:00) 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Využití finančních nástrojů při financování firem 

 

 

Záruky, zvýhodněné úvěry, úvěry kombinované s dotačními granty, kapitálové 

investice - to jsou některé příklady tzv. finančních nástrojů. V přednášce se dozvíte, 

jak tyto nástroje fungují, kým jsou poskytovány a jaké benefity přinášejí. 

 

 

Ladislav Dvořák 

 
Ladislav je v České spořitelně již od roku 2001 a věnuje se především Řízení produktů 

a podpory prodeje. Za mnoho let působení v bankovním sektoru získal zkušenosti a 

praxi, kterou rád předává studentům. Ladislav má vystudované doktorské studium na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i řadu let působil. 

  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Financování start-up firem 

 

 

Start-up je v poslední době velmi používané slovo. Pro začínající podnikatele je více 

než důležité vyznat se ve financování svého záměru. Během přednášky Ladislava 

Dvořáka se studenti dozvědí, jaké programy a nástroje na na podporu financování 

začínajících podniků a podnikatelů mohou použít. 

 

 

Ladislav Dvořák 

 
Ladislav je v České spořitelně již od roku 2001 a věnuje se především Řízení produktů 

a podpory prodeje. Za mnoho let působení v bankovním sektoru získal zkušenosti a 

praxi, kterou rád předává studentům. Ladislav má vystudované doktorské studium na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i řadu let působil. 

  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Financování firem 

 

 

Jak probíhá financování firem a na co si mají dát podnikatelé pozor? Jaké jsou na ně 

kladeny požadavky, když žádají o úvěr? Co banka posuzuje? Jaké je zajištění úvěrů a 

jaká je struktura typických transakcí - provozní, investiční financování? To vše se 

dozvíte na přednášce Ladislava Dvořáka, na téma Financování firem. 

 

 

Ladislav Dvořák 

 
Ladislav je v České spořitelně již od roku 2001 a věnuje se především Řízení produktů 

a podpory prodeje. Za mnoho let působení v bankovním sektoru získal zkušenosti a 

praxi, kterou rád předává studentům. Ladislav má vystudované doktorské studium na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i řadu let působil.  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Projektové řízení 

 

 

Společně se zábavnou formou podíváme na základy projektového řízení, bez kterého 

se v současnosti žádné podnikání neobejde. Vyzkoušejte si s našimi projektovými 

manažery, jak správně nastavit cíl, sestavit projektový tým a jak dovést projekt ke 

zdárnému cíli. To vše a mnohem více nabízí workshop Projektové řízení. 

 

Olga Shelongová a Petr Mašek 

 
Petr je projektový manažer, měnič, sportovec, manžel a otec. Projektovému řemeslu 

se vyučil ve společnosti Andersen Consulting (nyní Accenture), kde pracoval čtyři roky. 

Pak nastoupil do spořky, kde pracuje více než deset let. Řídí velké 

strategické/transformační/mezinárodní projekty, ale i úplné drobnosti. Jeho práce ho 

baví :-) Olga je projektová manažerka, mentorka a koučka. Projektovému řízení se 

věnuje od začátku své kariéry, vyzkoušela různé pozice v projektové kanceláři a má 

bohaté zkušenosti z různých projektů a programů napříč bankou. Nyní se hlavně 

věnuje změnám v pobočkách České spořitelny. Její práce jí baví. :-)  

Počet osob: max. 45 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Aktuální dění v Evropské unii 

 

 

Kancelář pro Evropskou unii se zabývá analyzováním vývoje podnikatelského 

prostředí v jednotlivých zemích EU i mimo ni. Přednáška se může týkat jakéhokoliv 

aktuálního či historického tématu z oblasti ekonomického vývoje EU (např. Brexit, 

Grexit, Dotace, Trh práce, Nezaměstnanost v EU, Migrace, Zadluženost státu). 

 

Tomáš Kozelský a Tereza Hrtúsová 

 
Tomáš je v České spořitelně v EU Office, jako analytik a ekonom. O Evropské unii 

přednáší na univerzitách již několik let a aby toho nebylo málo, také opravuje 

bakalářské a diplomové práce. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. 

 

Terka pracuje v České spořitelně od roku 2014 a v EU Office se věnuje ekonomickému 

vývoji a dotacím. Studovala technickou univerzitu v Ostravě a byla na erasmu v 

Moskvě.   

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Trendy v jednotlivých odvětvích ekonomiky 

 

 

Během přednášky se studenti dozvědí, jak se vyvíjí jednotlivé oblasti ekonomiky v 

České republice a jaké jsou pro jednotlivá odvětví trendy. Zaměříme se například na 

průmysl, digitální technologie, zemědělství či automobily. Přednáška není zaměřená 

na strojní vývoj, ale na ekonomický vývoj a technickou stránku věci. V případě zájmu 

je možné zaměřit se na konkrétní odvětví. 

 

 

Radek Novák 

 
Radek je v České spořitelně od roku 2014 a po celou dobu se věnuje trendům v 

ekonomice a v jednotlivých odvětvích, a to v rámci našeho EU Office / Knowledge 

Centre. Radek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, k inženýrskému titulu 

si ještě přidal MBA na Business Institute v Praze.  

Počet osob: neomězeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Finanční instituce Evropské unie a jejich programy 

 

 

V České republice je v poslední době nabízeno čím dál více programů Evropské 

investiční banky (EIB) a Evopského investičního fondu (EIF). V přednášce se dozvíte, 

jak tyto instituce působí, jaké programy nabízejí a jak tyto programy fungují. Rovněž 

jejich srovnání s programy jiných mezinárodních institucí jako KFW nebo IFC. 

 

 

Ladislav Dvořák 

Ladislav je v České spořitelně již od roku 2001 a věnuje se především Řízení produktů 

a podpory prodeje. Za mnoho let působení v bankovním sektoru získal zkušenosti a 

praxi, kterou rád předává studentům. Ladislav má vystudované doktorské studium na 

Vysoké škole ekonomické v Praze, kde i řadu let působil.  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Vypořádání obchodů na kapitálových trzích 

 

 

Poslechněte si přednášku o vypořádání obchodů na kapitálových trzích a korporátní 

akce spojené s držením cenných papírů. Během přednášky se také dozvíte, jak to 

funguje na zahraničních kapitálových trzích z pohledu backoffice, jak funguje v praxi 

vypořádání obchodů a jaké jsou nejčastější typy, zpracování a nástrahy v korporátních 

akcích. 

 

 

Hana Majdánková 

Hanka má ráda cestování a dobré jídlo, i proto byla 3 roky u protinožců v Austrálii, 

proto pro ní není problém vést přednášku i v angličtině. V kapitálových trzích má více 

než 20 let praxe na trhu a posilou České spořitelny je od roku 2009. Nyní je specialistou 

Operations v týmu Backoffice Finančních trhů. Hanka hraje amatérské divadlo a je 

seriálový maniak.  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Praha 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Finanční trhy v kostce 

 

 

Během přednášky si řekneme minimum z finančních trhů, jaké jsou nástroje finančního 

trhu a to vše ze strany back office. Co to vlastně znamená a obnáší pracovat v back 

office finančních trhů? Co je třeba znát a co lze od takové práce očekávat? To vše a 

mnohem více se dozvíte během přednášky Finanční trhy v kostce.  

 

 

Věra Kohoutová 

Věra je od roku 1994 v oboru finančních trhů, má zkušenost s back office u obchodníka 

s cennými papíry, v bance i v investičních společnostech. Bakalářský titul získala na 

Fakultě ekonomické na ZČU, inženýrský titul pak na Vysoké škole finanční a správní.  

Počet osob: max 30 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Analýza ekonomiky a finančních trhů v praxi 

 

 

Během přednášky si ukážeme, jak vypadá analýza ekonomiky a finančních trhů v 

praxi. Zaměříme se na makro ekonomiku, českou ekonomiku, měnovou politiku, 

fiskální politiku, globální vývoj, komodity, strukturální ekonomiky a akciovou analýzu. 

Jednotlivá témata lze rozdělit a přednášet samostatně, či v různých kombinacích. 

 

 

David Navrátil a tým 

David je v České spořitelně ředitelem ekonomických a strategických analýz. O 

makroekonomii přednáší společně se svými kolegy, kteří jsou analytici a ekonomové, 

kteří se zaměřují především na ekonomické a strategické analýzy.  

 

Přednášku o akciích povedou odborníci na finanční instituce a koresp. bankovnictví. 

 

 

 

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN 

Místo: Celá ČR 



 

31 

ČS vyhrazené 

 

 

 

Administrace portfolia otevřeného podílového fondu 

 

 

Během přednášky se společně podíváme na to, co se děje s investicí podílníka do 

OPF. Zajímá vás i jak žije podílový list? Jaká je legislativa? Jaký je chod investiční 

společnosti a jak funguje její back office? Přijďte a dozvíte se to! Prohloubíme i finanční 

gramotnost a seznámíme vás s prací v oboru.  

 

 

Věra Kohoutová 

Věra je od roku 1994 v oboru finančních trhů, má zkušenost s back office u obchodníka 

s cennými papíry, v bance i v investičních společnostech. Bakalářský titul získala na 

Fakultě ekonomické na ZČU, inženýrský titul pak na Vysoké škole finanční a správní.  

Počet osob: max 30 

Délka (min): 45 - 90 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Představení útvaru compliance 

 

 

V průběhu přednášky se dozvíte jak banka a obchodník s cennými papíry naplňují 

regulatorní požadavky na svou činnost, aby eliminovaly riziko uložení sankce např. od 

ČNB, ztráty klienty, poškození dobrého jména a pod. Příslušní bankovní odborníci se 

s Vámi podělí i o své každodenní praktické zkušenosti. Poodhalí Vám tajemno činnosti 

útvarů, se kterými se klient nepotkává. 

 

Jaroslav Skácel, Michaela Bujňáková, Anna Stejskalová 

Jarda Skácel je specialista na procesy prevence Anti Money Laundering, rád hraje 

karetní hry a sportuje, kde mezi jeho oblíbence patří florbal a kolo. Míša Bujňáková je 

specialistka na činnost obchodníka s cennými papíry. Baví jí cestování, sport, kultura 

a karetní hry. Anna Stejskalová je specialistka na obecné complance v bance. Má ráda 

sport (běh, plavání) a svojí zahrádku. U všech převažuje optimusmus, pracovní tah na 

branku, touha učit se nové věci, mají zkušenosti z práce v projektech bez limitu hranic 

ČR.  

Počet osob: Workshop (30) či přednáška (neomezeně) 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

I regulace činnosti banky je obchodní příležitostí 

 

 

V průběhu přednášky se dozvíte jak banka a obchodník s cennými papíry mohou 

postupovat při implementaci regulace své činnosti a jak se text např. evropského 

regulátora může stát i obchodní příležitostí k získání obchodní výhody před lokálními 

konkurenty. Příslušní bankovní odborníci se s Vámi podělí o své praktické zkušenosti. 

Poodhalí Vám tajemno činnosti útvarů, se kterými se klient nepotkává. 

 

 

Jaroslav Skácel, Michaela Bujňáková, Anna Stejskalová 

Jarda Skácel je specialista na procesy prevence Anti Money Laundering, rád hraje 

karetní hry a sportuje, kde mezi jeho oblíbence patří florbal a kolo. Míša Bujňáková je 

specialistka na činnost obchodníka s cennými papíry. Baví jí cestování, sport, kultura 

a karetní hry. Anna Stejskalová je specialistka na obecné complance v bance. Má ráda 

sport (běh, plavání) a svojí zahrádku. U všech převažuje optimusmus, pracovní tah na 

branku, touha učit se nové věci, mají zkušenosti z práce v projektech bez limitu hranic 

ČR.  

Počet osob: Workshop (30) či přednáška (neomezeně) 

Délka (min): 90 

Jazyk: CZ i EN  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Řízení provozu nejen v bankovnictví 

 

 

Od centralizace k robotizaci. Jak řešit opakované činnosti/procesy z jednoho místa - 

zjednodušit tak samotnou činnost a ušetřit náklady na zpracování? Jak mi robotizace 

může pomoci ušetřit zdroje, které můžu využít k zlepšování kvality služeb? Přijďte si 

poslechnout, jaké to je řídit provoz. 

 

 

Lucie Masopustová 

Lucie je v České spořitelně v roli ředitelky správy účtů a klientské dokumentace o řízení 

provozu tedy ví své a ráda své zkušenosti předá dále. Vystudovala MBA na 

International Business School v Brně. 

  

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Řízení Back office – měření procesů a motivace 

 

 

Workshop je zaměřen na seznámení se s pohledem na řízení Back office Operations. 

Ukázka použitých metod měření v praxi se zohledněním specifik bankovního prostředí, 

resp. prostředí poskytující služby. Druhá část worshopu je orientována na téma řízení 

a motivace lidí. 

 

 

Václav Komorous 

Václav se v bankovním prostředí pohybuje od roku 2002, kdy měl možnost poznat 

aktivity na pobočce a od roku 2005 se zaměřuje na aktivity spojené s Operations (retail, 

korporát) - vedení lidí, procesní a projektový management. V bance zastával různé 

vedoucí pozice, aktuálně je Manažer rozvoje a podpory procesů WholeSale BO a 

platebního styku.. 

 

 

  

Počet osob: Max 25 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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ČS vyhrazené 

 

 

 

Požadavky na custody z pohledu institucionálního klienta 

 

 

Institucionální klient - fond. „Good Guy x Bad Guy“ aneb Custodian versus depozitář. 

„Custodian – brána/okno do světa informací“ . „Není datum jako datum, aneb co se 

děje, když nastane“ (Ex Date, Record Date, Payment Date). „Daně, daně a jak na ně?“ 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a příslušnými zeměmi versus 

realita a co s tím? Příklady z reálné praxe 

 

 

Petra Dörflerová 

Petr má zodpovědnost za přeceňování portfolií otevřených podílových fondů, 

účastnických a důchodových penzijních fondů obhospodařovaných investičními či 

penzijní společností, vedení účetnictví a stanovování aktuálních hodnot podílových 

listů a účastnických a důchodových jednotek. 

 

 

 

 

  

Počet osob: max 30 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 



 

37 

ČS vyhrazené 

 

 

 

Digitalizace a robotizace v bankovnictví 

 

Během přednášky budou zodpovězeny minimálně následující otázky: Co si představit 

pod pojmem digitalizace v bance? Co znamená být bezpapírovou bankou a jaká cesta 

k tomu vede u největší banky v republice? Jak se řídí provoz zpracování klientských 

požadavků a jaké se k tomu používají technologie? Co je budoucností ve finančních 

službách a jaké inovace jsou nyní trendem? Jak můžou pomoci roboti k tomu, aby byl 

klient spokojenější? 

 

Aleš Vojtěch a Lukáš Hadra 

Aleš svou kariéru v České spořitelně začal již před osmi lety a to na pozici procesního 

specialisty. Brzy poté se mu naskytla možnost vytvořit tým odborníků, složených z 

procesních specialistů, datových analytiků i dispečerů, který se dále rozšiřuje například 

o testovací hub. Se svými lidmi se podílí na projektu robotizace, přináší manažerům 

nové pohledy v oblastech řízení kapacit, provozu i většího zefektivnění a zkvalitnění 

procesů. 

Lukáš rád porušuje zaběhlá status quo, a to zvláště v tom, jak fungují firmy. Hledá 

příležitosti ke zjednodušování, větší efektivitě, použití nových technologií i k dalším 

změnám. Přes 10 let vede různé lokální i mezinárodní projekty v oblasti IT a 

bankovnictví. Rád pracuje s motivovanými lidmi, kteří jsou otevřeni novým myšlenkám.  

 

 

 

Počet osob: Neomezeně 

Délka (min): 60 

Jazyk: CZ  

Místo: Celá ČR 
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Kateřina Sommerová 
Spolupráce s vysokými školami, CSR 
+420 735 711 140 
ksommerova@csas.cz 

Veronika Němcová 
Spolupráce s vysokými školami, CSR 
+420 703 429 531 
veronemcova@csas.cz 

Josef Jankovský 
Brigády, stáže, pracovní veletrhy 
+420 603 250 296 
jjankovsky@csas.cz 


