


„CHCETE BÝT PARTNERY
       CZECH IT ACADEMY?“



V České IT akademii se snažíme vytvářet, co nejlepší podmínky pro reálné vzdělávání budoucích IT 
odborníků. Akademii tvoří samotní studenti a jejich učitelé, a tak moc dobře víme, co nám schází nejvíce. 
Jsou to reálné poznatky a zkušenosti z komerční sféry. Hledáme proto partnery, kteří by rádi 
spolupracovali s mladými lidmi na projektech, pro které jim schází čas nebo prostředky, a nebo 
společnosti, které prostě jen mohou a chtějí pomoci.

LIDÉ
ZÁZEMÍ

Do akademie se může přidat 
středoškolák, učitel nebo 
čerstvý absolvent, kterého 
baví informační technologie. 
Náš tým tvoří stovky mladých 
ajťáků rozličných zájmů 

a specializací. 

PARTNEŘI
Zakládajícími členy jsou Smíchovská průmyslovka 
spolu s Národním centrem průmyslu 4.0, dalšími 
partnery jsou akademické, veřejné a technologické 
společnosti, které si uvědomují, že tradiční vzdělá-

vací systém nestíhá, a chtějí mu pomoci.

V areálu Smíchovské střední 
průmyslové školy a gymnázia, 
kde vznikla z iniciativy studentů 
a absolventů nejen této školy. 
Využívá technického zázemí 
hardwarového inkubátoru Next 

Zone.

ŠKOLA
V akademii razíme pro IT jedinou udržitelnou 

možnost celoživotní praktické vzdělávání. 
Na společných projektech pro partnery z byznysu 

spolupracují studenti, absolventi a učitelé.

Konkurence je veliká, ajťáci prostě chybí. Odpověď je nasnadě. Je třeba hledat mozky již ve školách. 
Jak se ale do škol dostat? Dělají to totiž všichni a školy i studenti jsou k jednorázovým nabídkám práce již 
apatičtí. Zde přichází Česká IT akademie, která proaktivní, spolupráci otevřené učitele a studenty umí 
s byznysem propojovat.



5 + 1 DŮVODY PROČ 
     SE STÁT PARTNEREM

Získáte přístup k unikátnímu ekosystému, který je tvořen IT studenty a vzdělávacími institucemi.1

Můžete čerpat dávku kreativity a elánu na společných projektech se studenty, kteří občas nevědí, 
že něco nejde a prostě to vymyslí (inspirujte se projekty).2

Podporujete dobrou věc, vzdělávací systém v ČR je dlouhodobě podfinancovaný a pokud někam 
peníze tečou je to do nových stolů, tabulí a židliček, my po vás budeme chtít, abyste podpořili lidi, 
kteří v něm působí.

3

Můžete na nás kompletně outsourcovat některé své projekty, ať už z časových, finančních 
či personálních důvodů, umíme toho vyřešit opravdu hodně (inspirujte se zakázkami).4

Jste zváni na prezentace a můžete exkluzivně podpořit startupy, s kterými naši členové přicházejí 
(inspirujte se startupy).5

Jste zváni jako partneři k hackathonům, soutěžím a konferencím, kde můžete objevit nové 
nápady, lidi a investiční příležitosti.6



NÁŠ TÝM

Michael Kalista
komunikační manažer

Radko Sáblík
ředitel SSPŠ a gymnázia

Matej Klíman
právník specializující 
se na ochranu duševního vlastnictví



Jaroslav Lískovec
ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

Jan Tesař
programátor, vizionář

Kateřina Adámková
produkční, moderátorka



PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE

Repetitivní projekty, které mají jasné řešení.
Partner nám předal k řešení celý svůj projekt. V tomto případně konkrétně vývoj moderních webo-
vých stránek. Jasně stanovil, co má být výstupem projektu a do kdy je potřeba projekt dokončit. 
Zadání bylo anonymizováno a studenti na něm pracovali i v hodinách webových aplikací v rámci 
konceptu aplikovaného vzdělávání. Nejlepší tým nakonec tento zakázku získal, webové stránky 
dokončil a byl adekvátně odměněn. 
Na tomto typu projektu získávají zkušenosti především juniorní členové akademie, každému týmu 
je však vždy přidělen seniorní konzultant a manažer.

A

Projekty, kde je cílem najít řešení.
Partner řešil problém vyvinutí “nice to have” komponenty. V tomto případě vývoj automatizované 
dokovací stanice pro dron. Od počátku nebylo jasné jak má řešení vypadat. Partner specifikoval 
především nároky na funkčnost a časový rámec zpracování. Tým akademie zpracoval analýzu 
projektu, definoval některé typy řešení, vhodné technologie, a postup vývoje. Vše bylo konzultová-
no s partnerem a následně došlo k vývoji. 
Na tomto typu zakázky již pracují členové, kteří mají předešlou zkušenost s řešením komerčních 
projektů. Vedeni jsou seniorními členy akademie a postup je pravidelně konzultován se zadavate-
lem.

B

PŘÍKLAD

PŘÍKLAD

Komplexní projekt
Iniciátorem tohoto typu projektu jsou často sami členové Akademie, případně partneři, kteří si spo-
lupráci s Akademií již ověřili a přicházejí s nabídkou společného řešení a případně i vybudování 
společného podniku. Jedná se zpravidla o dlouhotrvající projekty, které přicházejí s vývojem 
a výrobou nejrůznějších inovativních řešení. 
Na tomto typu projektu pracují ti nejpokročilejší členové Akademie, jedná se často o unikátní 
projekty, které se od Akademie posléze odlučují v podobě startupových firem, do nichž mají 
partneři akademie možnost investovat.

C PŘÍKLAD



CO NÁS BAVÍ?

MARKETING A GRAFIKA

AUDIO-VIDEO

VÝVOJ APLIKACÍ

reklamy, streamy, sociální sítě, podcasty

sociální sítě, branding, 2D, 3D, vektor, návrh UI a UX pro webové a mobilní aplikace

nativní, hybridní, ETL pipeline, UI a UX pro webové a mobilní aplikace

3D MODELOVÁNÍ
3D tisk, CAD, Blender, Cinema 4D, DXF



SÍTĚ

HARDWARE

architektura, konfigurace, bezpečnost

správa a servis výpočetní techniky, senzorika, návrh tištěných spojů

PROTOTYPIZACE
rešerše, dokumentace, návrh, prototypová výroba

VIRTUÁLNÍ REALITA
2D, 3D, vektor, návrh UI a UX pro webové a mobilní aplikace



„ZJISTÍTE NA
WWW.CZECHITACADEMY.CZ“

+420 607 811 243
michael.kalista@czechitacademy.cz




