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Závěrečná zpráva z odborné praxe/stáže 
 

 
Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (mpitrova@ff.jcu.cz) na Ústav česko-
německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích, a to do 15ti dnů po ukončení 
pobytu.  

 
 
 
1. Osobní údaje  
 
Jméno a příjmení:  
Kontaktní adresa:  
Telefon:  
E-mail:   
Vysílající VŠ: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta: Filozofická fakulta 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky 
Akademický rok: 2013/2014 
Kontaktní osoba na vysílající VŠ: PhDr. Miroslava Kubatová Pitrová, Ph.D. 
Přijímací instituce: A-JOBS GmbH 
Adresa: Karlingberg 3 

A-4320 Perg 
Země: Rakousko  
Kontaktní osoba na přijímací instituci: Thomas Maurer 
Délka pobytu: (dd.mm.rr) od: 01. 07. 2014        do: 31. 08. 2014      
  
 
 
2. Příprava odborné praxe/stáže 
 
• Kde jste získal/a informace o odborné praxi: 

  zahraniční odd. domácí VŠ,   od ostatních studentů,   hostitelská instituce,   internet  
  jiné zdroje (prosíme upřesnit) Od rodinné známé  

 
• Myslíte si, že odborná praxe byla: 

 příliš krátká,    příliš dlouhá,    přiměřená  
 
• Jste první z rodiny, kdo pracoval v zahraničí? 

  ano,   ne 
 
• Jaký byl komunikační jazyk v hostitelské instituci? německý 
 
• Jak byste zhodnotil/a své znalosti jazyka, který jste používal/a v hostitelské zemi? 
 

Před pobytem: dobré, úroveň B1 
 

Po pobytu: viditelné zlepšení ústního projevu, zlepšení slovní zásoby i gramatiky 
 
 
3. Ubytování, strava, doprava, ostatní 
 
• Typ ubytování: 

  na koleji,   v bytě nebo domě společně s dalšími studenty,   v hotelu/ubytovně,        
  v pokoji v domě místní rodiny,   další (prosíme upřesnit) Bydlela jsem v bytě společně s naší 

rodinnou známou, která také pracuje v Linzi. 
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• Kdo Vám pomáhal zajistit ubytování ?  
  hostitelská instituce   studentská ubytovací kancelář/organizace,   přátelé/rodina,  
  soukromý trh,  
  další (prosíme upřesnit)       

 
• Jaká byla úroveň ubytování? (vybavení atp., typy jak si ubytování zařídit) Byt byl zařízen veškerým 

vybavením – garsonka, pěkný, nově zrekonstruovaný. 
 

• Jaká byla cena ubytování ? 0 (za měsíc v EUR) Přispívala jsem jen na jídlo, pití a potřebné věci pro 
domácnost. 
 

• Jaké byly možnosti Vašeho stravování (příspěvek na stravování apod.)? Stravování jsem si hradila z vlastních 
finančních prostředků – nákupy v supermarketech, restauracích apod. 
 

• Doprava (jaké jsou varianty dopravy z ČR na přijímací instituci, místní ceny v EUR za jízdenku, tipy) Cenu 
jízdenek, za autobus, vlak apod. nevím, jezdila jsem vlastním autem, do Linze z Českých Budějovic to není 
daleko. 
 

• Kde a za jakých podmínek byl přístup do knihovny, na počítač, internet (průkazky, termíny, cena, problémy) 
Vlastní počítač mi byl přidělen přímo v kanceláři, přístup na internet také. V bytě, kde jsem bydlela,  
internet nebyl a do knihovny jsem nechodila – resp. jsem to nepotřebovala. 
 

• Uznává přijímací instituce české cestovní zdravotní pojištění?    ano,   ne 
 
 
 
4. Finanční podpora, náklady, celkové zkušenosti 
 
• Celkové finanční náklady na odbornou praxi (průměrná částka na měsíc v EUR): 350 
 
• V jaké procentní výši přispěla finanční podpora k pokrytí celkových nákladů:  

 
Grant od jiné organizace/nadace       % 

Prostředky hostitelské instituce       % 

Soukromá půjčka       % 

Finanční podpora od rodičů 80 % 

Vlastní úspory 20 % 

Jiné zdroje       % 

 
 

 
5. Hostitelská instituce 
 
• V jaké instituci proběhla Vaše odborná praxe? Uveďte adresu a kontaktní údaje.  

A-JOBS GmbH, Karlingberg 3, A-4320 Perg 
Kontaktní osoba: Martina Kljajic, mobil: +43 (0) 664 / 88 672 704, email: mk@austrianjobs.at 
 

• V jakém časovém rozmezí proběhla Vaše odborná praxe? 01. 07. 2014 – 31. 08. 2014 
 
• Na jaké pozici či jakou práci jste vykonával/a? Přesně specifikujte. Moje práce v organizaci byla velice 

různorodá. Působila jsem v personální agentuře na pobočce v Linzi, kde jsem pracovala s firemním 
počítačovým programem WorkExpert, zadávala jsem do něj nové uchazeče o práci, aktualizovala jsem již 
zadané informace, vedla jsem pracovní pohovory s novými uchazeči, prováděla jsem i nábor nových 
pracovníků z České republiky a Slovenské republiky. Na konci mé praxe bylo mým úkolem provést také 
inventuru pracovního oblečení a nářadí, které jsme poskytovali našim pracovníkům. Dále jsem vykonávala 
úkoly, které byly aktuálně potřeba. 
 

• Odpovídalo Vaše pracovní zařazení předběžné dohodě s hostitelskou institucí? 
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  ano,   ne 
V případě, že ne – proč?       
 

• Jaká byla Vaše pracovní doba? Po - Čt (od 8:00 do 17:00, z toho 30 min pauza na oběd), Pá (8:00-13:00) 
 

• Byly Vám vytvořeny adekvátní podmínky pro práci?  
  ano,   ne 

Tipy, problémy:       
 
• Byla za průběh Vaší odborné praxe zodpovědná konkrétní osoba v hostitelské instituci? 

  ano,   ne 
Kontakt na tuto osobu: Martina Kljajic – Personalmanagement, mobil: +43 (0) 664 / 88 672 704 
email: mk@austrianjobs.at 

 
 
• Jaké znalosti získané studiem jste mohl/a v praxi využít? Znalosti z předmětu Kommunikative Gramatik der 

deutschen Sprachen I – IV (UAG/TKGN) a znalosti z předmětu Interkulturní komunikace (UAG/TIKK). 
 
• Jaké nové praktické a teoretické poznatky jste odbornou praxí získal/a? Zdokonalení německého jazyka, 

nové znalosti a dovednosti v oboru personalistiky, poznání kulturních rozdílů. 
 
• Splnila odborná praxe Vaše očekávání?   1                                                
      stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná  
 
 
6. Zhodnocení odborné stáže 
 
• Celkové zhodnocení odborné praxe:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 1 
 
• Posouzení akademického přínosu:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 2 
 
• Posouzení osobního přínosu:  

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 1 
 
• Setkal/a jste se během své odborné praxe s nějakými závažnými problémy? 

  ano,   ne 
 

V případě, že ano, prosíme upřesnit: Nabourané auto – na konci července jsem se po práci vracela ke svému 
autu na parkovišti a měla jsem lísteček za stěračem, že mé auto bylo nabouráno maďarským řidičem 
kamionu a pro další informace se mám dostavit na policejní stanici. Tudíž jsem musela vyřizovat tuhle 
nepříjemnou a mně dosud neznámou situaci, která mi samozřejmě zkomplikovala dopravu. 

 
 
• Myslíte si, že před a během Vaší odborné praxe Vám byla poskytnuta odpovídající podpora ze strany 

hostitelské instituce?: 1 
(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 
Co jste zejména postrádal/a? nepostrádala jsem nic – všechno bylo v pořádku  

 
 
• Jak byste zhodnotil/a svou integraci v hostitelské instituci mezi místní zaměstnance: 2 

(stupnice 1 – 5 (hodnocení jako ve škole); 1 = výborná, 5 = špatná/žádná) 
 
• Doporučení budoucím studentům - stážistům (na co nezapomenout, na co se připravit, zvláštnosti hostitelské 

země … ): Ostatním studentům bych doporučila nebát se vycestovat a nebát se absolvovat odbornou praxi. 
Sama jsem ten strach měla a ne zrovna malý – nevěřila jsem si v německém jazyce a myslela jsem si, že 
pracovníkům v dané organizaci bude vadit, že něco nevím, nebo něco neumím. Ale je to přesně naopak. 
Rakušané jsou velice ochotní pomoci, když zrovna nevěděli, co chci říct, tak se mě zeptali ještě jednou, 
nebo mi ochotně danou věc vysvětlili.  
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Poznámky: 

 

Vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy z odborné praxe/ je podmínkou k získání stanoveného počtu kreditů 

z předmětu UAG/TOP. Po kontrole úplnosti údajů bude zpráva zveřejněna na webových stránkách Ústavu 

česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích. 

 
 
 
 


