Sylabus: Stáž v praxi - JPB565
Kurz Stáž v praxi je jednosemestrální povinně volitelný předmět pro studenty bakalářského
programu Politologie a mezinárodní vztahy ohodnocený 4 kredity. Studenti v rámci povinností
k úspěšnému zakončení absolvují kratší intenzivní stáž v celkovém rozsahu 60 hodin, jež má
pomoci k propojení teoretických znalostí získaných během studia a praktických činností v
rámci odborně spřízněných institucí.
Kurz Stáž v praxi je podpořen Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA).
Podmínky k absolvování:
Studentům je nabídnut seznam katedrou politologie smluvených institucí, který je uveden níže.
Student/-ka do zašle emailem garantovi kurzu motivační dopis v rozsahu 1 800 - 2 100 znaků,
v němž uvede svoje maximálně dvě preference, ve které z institucí by chtěl/-a stáž absolvovat.
Předmět emailu bude znít "Stáž v praxi (JPB 565)". Dále uvede svoji motivaci a odůvodnění
výběru (má-li pomoci k budoucímu profesnímu zaměření, k odbornému zaměření v bakalářské
práci apod.). Uvedeny mohou být i další přednosti, o kterých se student/-ka domnívá, že zvýší
pravděpodobnost úspěchu při výběru. Přidělená konkrétní instituce, v níž bude student/-ka
vykonávat stáž je nenároková a záleží na garantovi kurzu a garantce oboru, jaké bude konečné
umístění a pořadí stážistů.
Student/-ka získá započet a stipendium (umožněné udělit díky OPPA) po splnění
následujících podmínek:
1. Odevzdání motivačního dopisu v řádném termínu (viz výše)
2. Odevzdání "Zprávy o vykonání stáže v praxi" v rozsahu 3 600 až 4 000 znaků. Ve
zprávě uvede vykonávanou činnost a svůj podíl na chodu instituce. Uveden musí být též
přínos pro osobní, profesní a odborný rozvoj. Studenti absolvující stáž v praxi odevzdají
dokumentaci nejpozději do 14 dnů od jejího ukončení, nejpozději však do konce
zkouškového období.
3. Odevzdání formuláře "Hodnocení pracovního výkonu v rámci kurzu Stáž v praxi",
který vyplní osoba zodpovědná za studenta/-ku na konkrétním pracovišti. Tento
formulář musí obsahovat podpis příslušného pracovníka, razítko instituce a adekvátně
vyplněné informace.
Tyto podmínky jsou komplementární a není možné nárokovat jakékoliv výjimky.
Seznam institucí, na nichž je možné vykonat stáž v praxi v ZS 2013/2014:




Agecom: Mediální agentura. Pracovní nápň bude spočívat ve zpracování mediálních
analýz, monitoringu tisku, rešerší médií, přípravě podkladů pro klienty či na jednání.
Studenti se budou rovněž podílet na přípravě studií a další provozní činnosti firmy
Asociace malých a středních podniků: Studenti budou především pomáhat s
administrativou (telefonická, e-mailová komunikace) v asociace, při činnosti se rovněž
seznámí s chodem asociace. Jsou vyžadovány především dobré organizační schopnosti
a samostatnost.
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BPRS: Firma zabývající se oborem Political Risk Analysis. Pracovní náplň bude
spočívat ve zpracování ekonomických a politických analýz, scénářů vývoje v
konkrétních státech - regionech. Součástí práce bude zpracování politických a
ekonomických rešerší a podkladů. Studenti by měli mít znalost AJ potřebnou k práci se
zdroji v AJ.
Časopis Přítomnost: Vydavatelství. Pracovní náplň bude spočívat v podpoře práce
redaktorů časopisu Přítomnost. Studenti budou aktivně pracovat v redakci v oblasti
administrativy či zpracování samotných témat.
Ivy Street: Ekonomická firma. Pracovní náplň bude spočívat ve zpracování
ekonomických analýz, ekonomických rešerší a podkladů. Studenti se budou rovněž
podílet na přípravě studií a další provozní činnosti firmy.
Ministerstvo dopravy ČR - Vládní zmocněnec pro GSA: Studenti se budou podílet
na každodenním chodu práce vládního zmocněnce. Budou připravovat nejrůznější
podklady pro agendu v oblasti spolupráce s mezinárodní agenturou GSA. Studenti
budou rovněž vykonávat administrativní podporu vládního zmocněnce.
Ministerstvo dopravy - Odbor satelitní navigace: Odbor kosmických aktivit. Studenti
se budou podílet na každodenním chodu odboru. Budou připravovat nejrůznější
podklady pro agendu kosmických aktivit a satelitní navigace. Studenti budou rovněž
vykonávat administrativní podporu.
Ministerstvo dopravy - Odbor mezinárodních vztahů: Studenti se budou podílet na
každodenním chodu odboru. Budou připravovat nejrůznější podklady pro agendu MD v
oblasti EU i vztahů se zeměmi mimo EU. Studenti budou rovněž vykonávat
administrativní podporu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Oddělení evropských záležitostí
Ministerstvo zdravotnictví ČR: Odbor doposud nespecifikován. Pracovní náplň bude
spočívat ve zpracování ekonomických analýz v oblasti zdravotnictví, ekonomických
rešerší a podkladů. Studenti se budou rovněž podílet na přípravě studií a další provozní
činnosti ministerstva.
Pražská redakce deníku Mladá fronta DNES: Pracovní náplň bude spočívat v
podpoře práce redaktorů regionální přílohy MfD. Studenti budou aktivně pracovat v
redakci v oblasti administrativy či zpracování samotných témat.
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