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vysokých škol

VÝZNAM SPOLUPRÁCE 
   SE STUDENTY 

Již pátým rokem spolupracuje naše společnost se studenty vysokých škol. Ti získávají během studia 
hluboké teoretické znalosti, naše společnost jim nabízí jejich uplatnění a ověření v praxi. Studenti se stávají 

součástí pracovních týmů, mohou si projít různými odděleními a odnést si cenné zkušenosti pro další 
profesní život. Naše společnost pak na oplátku obdrží od studentů zpětnou vazbu od studentů.

Již dávno neplatí, že studium na vysoké škole obnáší pouze rozsáhlé 

nasávání teoretických pravidel, pouček a informací a s praxí si stu-

denti musí počkat na své první zaměstnání. Naopak, v dnešní době 

si často vybírají školu podle její nabídky stáží a praxí ve firmách. Spo-

lupráce se studenty a absolventy zvyšují prestiž firem. Společnosti, 

které se mohou pochlubit propracovaným systémem studentských 

praxí jsou vnímány jako vstřícné, ochotné přijmout jakoukoli zpětnou 

vazbu a respektující odlišné názory. 

„Studenti se v rámci svých praxí v dm dostávají ke konkrétním úko-

lům. Nevykonávají žádné fiktivní činnosti, naopak, maximálně se za-

pojují do chodu společnosti a čerpají inspiraci,“ říká vedoucí oddělení 

Rozvoje organizace Monika Topková. „Potenciál vidíme snad ve všech 

oblastech naší spolupráce. Studentské projekty nám přináší nové po-

znatky, možnosti rozvoje. Exkurze báječně propojují studentský svět 

se světem pracovním – studenti mají příležitost poznat místa, na kte-

rá by se jinak nejspíše nedostali, zjistit mnohem více o práci lidí v dm 

na různých pozicích. Samotné praxe pak dávají studentům možnost 

si tak trochu nanečisto zkusit práci v mezinárodní společnosti. Je to 

pro ně jedinečná šance jak načerpat pracovní zkušenosti z různých 

oddělení centrály či centrálních skladů i z provozu, poznat souvislosti 

a v neposlední řadě si vylepšit svá CV.“

dm spolupracuje se třemi vysokými fakultami vysokých škol. Ekono-

mickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vysokou 

školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a Fakul-

tou managementu v Jindřichově Hradci patřící pod VŠE v Praze.Naší 

společnosti se daří velmi často se studenty navázat dlouhodobou 

spolupráci a osobní vztahy. Mnozí ze studentů, kteří si vybrali dm 

pro realizaci své praxe, totiž měli možnost získat pracovní smlouvu 

a zůstat v dm týmu.

Letos poprvé jsme měli možnost vyzkoušet si se studenty VŠE - Fakulty 

managementu v Jindřichově Hradce  online prezentaci výsledků student-

ských projektů realizovaných v rámci předmětu „Aplikační projekt“. Setkání 

bylo realizováno na konci ledna přes aplikaci Teams. Konferenci provázely 

inspirativní diskuse, odvážné otázky ze strany studentů a především ote-

vřené sdílení hodnot i procesů v dm. „Studentům píšeme 1* za skvělou 

přípravu, iniciativnost a ochotu klást zajímavé otázky. Spolupráce se ško-

lami nás baví, nutí nás mnohem častěji myslet „out of the box“ a studenti 

vítají jakoukoliv příležitost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi. Navzájem  

si tak otevíráme pomyslné dveře k další spolupráci,“ raduje se ze spolupráce  

se studenty Monika Topková.

7 studentských týmů Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci 

si vybíralo na začátku semestru z několika vypsaných projektů a vyhrála 

tato témata:

• Zhodnocení mediální komunikace z pohledu mileniálů nebo gene-

race Z (zadavatel Jirka Peroutka, Manažer komunikace / Marketing 

& Nákup)

• Nástroje moderního recruitingu z pohledu mladé generace  (zada-

vatel Eva Jakešová, Vedoucí oddělení / RLZ / Personální rozvoj)

• Mystery Shopping (zadavatel Sandra Jounová, oblastní manažerka)

  ▼  Ačkoli probíhalo vyhodnocení studentských 
projektů online, bylo oboustranně přínosné.
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Výzva:

OHLASY ZADAVATELŮ PROJEKTŮ:

CO NA TO ŘÍKAJÍ STUDENTI?

AKTUÁLNĚ BYLA NA LETNÍ SEMESTR ZADÁNA NOVÁ TÉMATA:

Jiří Peroutka: Sandra Jounová: Eva Jakešová:

Veronika Vašíčková
koordinátorka praxí,  

Katedra exaktních metod,  

Fakulta managementu VŠE, 

 Jindřichův Hradec

„Ačkoliv prezentace naživo by byly urči-

tě zajímavější pro všechny zúčastněné, 

je skvělé, že studenti mohli odprezen-

tovat jejich závěry i v online prostředí. 

Ačkoliv se nejedná o reprezentativní 

průzkum, jsou některá doporučení 

a závěry studentských prací zajímavou 

inspirací pro další diskusi.“ 

Projekt dm jsme si vybraly, protože nám přišel zajímavý a o zadaném tématu jsme se samy chtěly dozvědět více. Ačkoli bychom samozřejmě upřed-

nostnily offline setkání, i online podoba v nás zanechala pozitivní dojem. Bylo vidět, že společnost se o naše příspěvky a názory opravdu zajímá a hodlá 

naše výsledky použít. Navíc nám byli lidé z dm kdykoli k ruce, pokud jsme potřebovaly některé informace upřesnit nebo se na ně zeptat. Spolupra-

covalo se nám skvěle a určitě hodnotíme tuto spolupráci jako výbornou zkušenost a způsob, jak v rámci školy získat praktické dovednosti z disciplín, 

které nás lákají i třeba jako budoucí profese.

Kristýna Zumrová, Lucie Liptáková, Alice Paštiková

Projekt se nám zpracovával velmi dobře, práce na něm nás bavila. U všech kroků zpracování jsme mohly využít naše znalosti ze školy a také kreativitu. 

Online setkání proběhlo v přátelské atmosféře. Při spolupráci se společností jsme nenarazily na jedinou překážku. Vše probíhalo opravdu hladce.  

Je nám pouze líto, že jsme se kvůli epidemii koronaviru nemohly se zástupci společnosti poznat osobně a podívat se do jejich zázemí. Pokud situace 

dovolí, rády se účastníme exkurze. 

Tereza Štěpánová, Sabina Pjajkovová, Vendula Slosiariková

„Studenti se chopili role zákazníka 

a velmi přínosně odprezentovali zpět-

nou vazbu, ať již pozitivní či negativní. 

S prezentovanými výsledky pak můžu 

dále pracovat v dalším dialogu se 

svým týmem a tím můžeme zlepšovat 

naše služby a přístup k zákazníkovi.“

„Pohled studentů na zadaná témata byl pro nás rozhodně 

zajímavý. Velmi oceňuji důkladnou přípravu a hezké zpraco-

vání jejich projektů. Součástí zadání z oblasti náboru spolu-

pracovníků bylo i motivační video a studenti se s tím poprali 

opravdu statečně. Byla jsem ráda, že jsem mohla být pří-

tomna i u prezentací ostatních témat, která zadávali moji ko-

legové, protože jsem si odnesla nové informace i pro sebe.“

Spolupráce s dm se v současné době vyvíjí způsobem, který velmi dobře vystihuje nutnost propo-

jování teoretické a praktické oblasti vzdělávání. Naše fakulta usiluje o zapojení organizací do výuky 

s cílem obohatit studenty praktickými dovednostmi a pohledem do reálného života firem. Díky dm 

se nám tento cíl plní na výbornou, jelikož studenti se mohou seznámit se společností jak na praxi 

nebo exkurzi, ale také při řešení jejich reálných projektů. V roce 2020 bylo několik projektů úspěš-

ně realizovaných, začátkem ledna 2021 byly výsledky online odprezentovány a troufám si tvrdit, 

že  spokojenost byla na obou stranách. O tom svědčí i komentáře některých studentských týmů, 

které se spolupráce zúčastnily. Pro studenty je velmi cenné, pokud se k jejich práci vyjádří pracovníci 

organizace, a tím jim pomohou získané znalosti z teorie potvrdit nebo modifikovat. Osobně oceňuji 

tento velmi vstřícný přístup společnosti ke studentům, ale i k celkové naší oboustranné spolupráci. 

Vážíme si toho a pevně věříme, že naše spolupráce se i nadále bude rozvíjet pozitivním směrem. 

Tímto chci také poděkovat paní Ludmile Novákové za perfektní koordinaci spolupráce a paní Monice 

Topkové za její umožnění a vstřícný přístup.

Napadá vás nějaké další zajímavé téma, 

které by studenti mohli zpracovat? Kontak-

tujte Ludmilu Novákovou: Ludmila.nova-

kova@dm.cz. Vaše téma předá, zprostřed-

kuje komunikaci a bude vás informovat 

o průběhu i výsledcích studentských prací.

• Vliv pandemie na komunikaci obchodníků – zadavatel: Alena Janoušková

• TikTok: možnosti a dopady vstupu organizace na tuto sociální síť – zadavatel: Jirka Peroutka

• Vnímaní kvality a značení výrobků vlastních značek spotřebiteli na trhu drogistů – zadavatel: 

František Suchomel

V NABÍDCE ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE TATO TÉMATA:

• Nástroje moderního recruitingu z pohledu mladé generace – zadavatel: Eva Jakešová

• Mystery Shopping – zadavatel: oblastní manažer pro vybranou oblast
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