
Digitální akademie
Akademie je prvním krokem ke změně práce. V podzimním semestru 2022 můžeš získat
znalosti z oblasti datové analýzy nebo testování, které si procvičíš na vlastním projektu.
Navíc dostaneš i kariérní poradenství, trénink soft-skills, propojení na partnerské firmy a
šanci nahlédnout do jejich práce a firemní kultury. Je to skvělá příležitost, jak získat nové
uplatnění i cenné kontakty.

Digitální akademie probíhají hybridní / kombinovanou formou (prezenčně a online) a jsou
podporovány partnery z Prahy (Data), Brna (Data a Testování) a Ostravy (Testování).
Hybridní formát znamená, že si budeš moct vybrat, zda se výuky a akcí Digitální akademie
zúčastníš prezenčně nebo online. (Pozn. vybrané lekce budou probíhat pouze online pro
všechny studentky.) Doporučujeme prezenční účast na sobotních výukách a na hlavních
akcích.

Před začátkem Akademie získáš:
● intenzivní 2-3 týdenní kurz češtiny (kurz je zaměřený na češtinu v IT a nenahradí

znalost běžné češtiny);
● 2-3 prerekvizitní kurzy Czechitas, které je nutné absolvovat před zahájením Digitální

akademie (výuka probíhá v českém jazyce);
● příspěvek na hlídání dětí v době výuky;
● zapůjčení notebooku;
● účast na Digitální akademii (výuka probíhá v českém jazyce ve všední dny večer a v

soboty celý den po dobu 3 měsíců);
● pomoc s hledáním práce po skončení kurzu;
● služby kariérní poradkyně v tvém rodném jazyce;
● ukrajinsky/rusky mluvící kouč/mentor na každé lekci, který ti pomůže, když se

ztratíš.

Co se naučíš a získáš v Akademii
● Komplexní balíček vzdělání v oblasti datové analytiky nebo testování.
● Cenné kontakty.
● Příležitost získat nové uplatnění a práci.
● Propojení na partnerské firmy, nejen z oblasti datové analytiky, a možnost

nahlédnout do jejich práce a firemní kultury.
● Poradenství v oblasti kariéry a osobního brandingu.
● Možnost připojit se nad rámec Digitální akademie k nepovinnému kurzu angličtiny

se zaměřením na oblast datové analýzy nebo testování a přípravu na pohovor.



Co Digitální akademie zahrnuje
● Povinné a nepovinné předměty: všední dny ve večerních hodinách (cca od 18:00

do 21:00) a jeden den o víkendu (cca od 10:00 do 18:00)
● Samostatná a skupinová práce: v týdnu mezi výukou je potřeba samostatná a

skupinová práce na domácích úkolech a samostudium pomocí online zdrojů.
● Exkurze do firem: ve večerních hodinách v pracovních dnech.
● Závěrečný projekt: dokazující objem získaných znalostí a praktickou zkušenost. K

dispozici ti bude po celou dobu mentor nebo mentorský tým z partnerských firem.
● Hackathon: den/dny, ve kterých se sejdou mentoři s účastnicemi a společně pracují

na projektech.
● Závěrečný test: v 10. týdnu absolvuješ online test.
● Galavečer: v 15. týdnu odprezentuješ svůj závěrečný projekt za účasti odborné

komise, mentorů, lektorů a zástupců firem. Následuje networking s cateringem,
který bude zajištěn i na jiných hlavních akcích.

Jak Digitální akademii zakončíš
● Budeš mít 100% docházku na hlavní akce (Zahájení, Seznamovací večer, Meet your

mentor, Hackathon, Galavečer), 80% na povinné předměty, 80% na exkurze.
● Splníš povinné domácí úkoly.
● Výsledky práce na svém projektu odprezentuješ na Galavečeru.
● Uspěješ v závěrečném testu.
● Budeš vyplňovat zpětné vazby.

Přihlášky na Digitální akademii přijímáme do 18.7.2022. O tvém přijetí/nepřijetí do
programu tě budeme informovat do 5.8.2022.



Data
Získáš základ pro to, abys mohla pracovat jako junior BI analytička nebo junior datová
analytička, zkrátka vše potřebné pro práci datové analytičky.

Co se naučíš: pracovat s databázemi, čistit data, vizualizovat je a tvořit analýzy. Naučíš se
základy SQL, programování v jazyce Python a pracovat dobře s jedním vizualizačním
nástrojem. K tomu všemu rozvineš své prezentační schopnosti na lekcích komunikačních
dovedností a na individuální konzultaci ti náš kariérní kouč nabídne své poradenství, abys
mohla vykročit vstříc nové kariéře kompletně připravená.

Prohlédni si modelový rozvrh pro Brno a Prahu. Jednotlivé oblasti a předměty
aktualizujeme podle současných potřeb na trhu práce a nejlepších lektorů. Studium
vyžaduje hodně času a energie, nejen na výuku, ale i na domácí úkoly a práci na projektu.
Není ale třeba se bát, protože výsledek pak stojí za to!

Jak se přihlásit?
Součástí přihlášky je písemná motivace a videovizitka, kterou preferujeme v češtině nebo
angličtině, ale v ukrajinštině ji také přijímáme. Pokud nezvládneš vyplnit přihlášku v češtině,
můžeš ji vyplnit v angličtině. Tvou základní orientaci v češtině ověříme krátkým telefonickým
hovorem. Přihlášením tě provede naše spojka Oksana (ukrajina@czechitas.cz).

Co je potřeba umět před začátkem Akademie
Základy IT a datové analýzy. Pro úplné začátečnice doporučujeme rozsah znalostí, dostupný
v těchto prerekvizitních kurzech:

● Poznej svět IT: Přehled pojmů
● Úvod do datové analýzy
● Úvod do programování 1: Python

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19TmNvkBX1PA4WH-wH4PtE20zUXX5GNuD/edit#gid=428417427
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nzG6jGIn3cY_wj3zqwLCy8sCFf405mR7PNWJQ6rjXWM/edit#gid=169056832
mailto:ukrajina@czechitas.cz
https://moje.czechitas.cz/cs/udalosti/prehled/1461-digitalni-akademie-data/registrace?_ga=2.187532008.1724149442.1655132765-1483827083.1618508756
https://moje.czechitas.cz/cs/udalosti/prehled/1476-digitalni-akademie-data/registrace?_ga=2.187532008.1724149442.1655132765-1483827083.1618508756
https://www.czechitas.cz/kurzy/poznej-svet-it-prehled-pojmu
https://www.czechitas.cz/kurzy/uvod-do-datove-analyzy
https://www.czechitas.cz/kurzy/uvod-do-programovani-1-python

