Každá zkušenost pomůže k uplatnění na trhu práce
4. prosince 2014
Praha – Když se řekne stáž, mají Češi často spíše smíšené pocity. Sice u nás v podvědomí
studentů program stáží ještě úplně nezdomácněl, ale řada z nich se jej už naučila využívat.
Na druhou stranu mají stáže i své kritiky – podle nich znevýhodňují studenty z chudších
rodin před těmi bohatšími a přispívají tak k sociální stratifikaci. Jak to vypadá v praxi, jsme
se zeptali jednoho z bývalých stážistů CPPP o.p.s. Františka Štillera.
Nejprve mi řekněte velmi stručně něco o sobě…
Je mi 25 let, vystudoval jsem bakalářský program ČZU Praha, Provozně ekonomickou fakultu
obor Provoz a ekonomika. Práce v CPPP byla přitom moje první větší pracovní zkušenost.
Jak jste se o možnosti stáže dozvěděl?
Od jednoho svého známého jsem se dozvěděl o projektu Stáže pro mladé, a nabídka CPPP
o.p.s. mne velmi zaujala.
Proč jste se vlastně pro stáž rozhodl?
Abych získal praxi. Zároveň mě tento obor zajímal.
Co jste od ní očekával a v čem se Vaše očekávání potvrdilo. A v čem se lišilo?
Před začátkem stáže jsem doufal, že mi bude v případě spokojenosti zaměstnavatele
nabídnuto v této práci pokračovat, bohužel jsem už od prvních dní věděl, že to možné
nebude. Ale i tak mi přinesla řadu pracovních zkušeností, které jsem později využil a využiji i
v budoucnu.
Pomohla Vám stáž ve Vaší kariéře. Jak?
Zkušenosti ze stáže se strukturálními fondy jsem zúročil při výběrovém řízení na mou
současnou pracovní pozici, kde se dotacemi zabývám.
Jak si Vaši kariéru představujete dál?
Nastoupil jsem jako zástup za mateřskou dovolenou, takže se uvidí v budoucnu, co se
naskytne, ale touto problematikou bych se chtěl zabývat i v budoucnu.
Co byste vzkázal lidem, kteří mají zájem o stáže?
Ať určitě neváhají a do projektu se zapojí. Zároveň bych doporučil pečlivě vybírat, aby práce
odpovídala tomu, co bych chtěl dělat i v budoucnu. Každá pracovní zkušenost se hodí a
pomůže uplatnit se na trhu práce, což je v současnosti pro mladého člověka bez praxe
celkem problém. Závěrem bych chtěl CPPP poděkovat za možnost získat praxi. Všem tuto
společnost doporučuji, je zde mladý kolektiv a můj mentor pan Kovář se mi po celou dobu
stáže pečlivě věnoval a nebál se svěřit mi jakoukoliv práci s projekty související, což určitě
nemusí být u všech firem samozřejmostí.
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