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FIMU PA180 Interim Project v ZFPA 2013 

Charakter stáže: Business – placený 

Pozice: Asistent Databázového specialisty 
 

 

 

 

O společnosti 

Společnost ZFP akademie,a.s. byla založena dne 27. září 2002 a zapsána do Obchodního rejstříku Krajského 

soudu v Brně dne 27. listopadu 2002. Svou činností, kterou zahájila 1. 1. 2003, navazuje myšlenkově i 

prakticky na zakladatele ZFP, manžele Poliakovi, kteří tuto značku založili 1. dubna 1995. Cílem společnosti je 

vzdělávání širokých vrstev obyvatelstva pod jednoduchým heslem: „Pojď a nauč se s námi rozumět svým 

financím.“ 

Za 17 let existence na trhu postupně získala desítky tisíc obchodních zástupců a zprostředkovala více než 2,5 

milionů smluv, s aktuálním obratem přesahujícím 1,2 mld. Kč. V současnosti je jedničkou na trhu 

zprostředkování finančních produktů. Za vynikajícími výsledky stojí jedinečný vzdělávací systém, vlastní síť 

seminárních hotelů a statisíce spokojených klientů. S tím se však nechceme v budoucnu spokojit. Musíme 

reagovat na růst společnosti a perspektivu nových obchodních příležitostí s cílem zvýšení efektivity fungování 

a řízení společnosti. Proto začíná ZFP budovat holdingové uspořádání. K tomu bylo potřeba revidovat 

dosavadní činnosti, aktualizovat a definovat nové hodnoty, poslání a vizi společnosti na další roky dopředu. 

Strategie, kterou si společnost stanovila, nám jasně určuje cíle, kterých chceme ve střednědobém pětiletém 

horizontu dosáhnout, jakými prostředky a s jakými investicemi. 

O projektu 

Aktuálně spouštěný projekt konsolidace dat v interních databázích spadá do strategické iniciativy 

společnosti, která má v úmyslu detailně analyzovat aktuálně používaný software pro zobrazování dat, data-

mining nástroje, a vlastní databázová data a struktury s cílem jejich vyčistění, doplnění, aktualizace. Projekt 

si klade za cíl maximálně zvýšit použitelnost interně uložených informací, vytvořit systém jejich pravidelné 

údržby a vizi dlouhodobého rozvoje.   
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Problém 

Nekonsolidovaná data v relační databázi v objemu cca 20GB+ 

Výstup 

Konsolidovaná databáze společnosti 

Požadované kompetence 

• Praktická zkušenost s MySQL, SQL na pokročilé úrovni (bude otestováno při pohovoru) 

• Analytické a koncepční myšlení 

• Komunikační schopnosti 

• Orientace na výsledky 

• Sebekontrola 

• Spolehlivost 

Náplň práce stážisty 

• Detailní analýza aktuálně používaného software pro práci s daty v databázi 

• Provedení srovnání aktuálního DB software s na trhu dostupnými nástroji 

• Detailní analýza aktuálních DB tabulek, jejich vazeb a dat v nich 

• Návrh procesu konsolidace dat v DB, prezentace a jeho obhájení 

• Provedení konsolidace dat – část samostatně, část v týmu 

• Vytváření analytických reportů a jejich prezentace 

• Pomoc při dalších činnostech vedoucího databázového specialisty 

• Příležitostná práce technického i administrativního charakteru 

Místo výkonu stáže 

17. listopadu 12, 690 02 Břeclav 

 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, pošlete nám své CV - rádi Vás pozveme na osobní pohovor. 

Kontaktní informace 

Marek Musil, m.musil@zfpakademie.cz 

 

 

 

Dne 12.6.2013 


