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Úspû‰né studentky Gymnázia Blansko Nikola Odehnalová a Veronika Vykydalová.

Podmínkou u v‰ech pracovních pozic je bezúhonnost a fiidiãsk˘ prÛkaz „B”
Pracovi‰tû: SKS s.r.o., Brnûnská 21b, 678 01 Blansko
Nabízíme: zajímavou perspektivní práci v renomované firmû, zamûstnanecké v˘hody, 

moÏnosti jazykového vzdûlávání

Kontakt: Profesní Ïivotopis za‰lete 
na e-mailovou adresu: 
hedlova@sksblansko.cz

Projektant elektro-silnoproud
Pracovní náplÀ: Samostatné projektování NN

rozvodÛ a pfiíprava v˘robních
podkladÛ, návrhy fie‰ení, 
podpora obchodu 

PoÏadujeme: Znalost MS Windows, Office,
Autocad LT

Samostatn˘ servisní technik
Pracovní náplÀ: práce v terénu na silnoproud˘ch

a slaboproud˘ch instalacích

PoÏadujeme: §6 vyhl. 50/1978 Sb., znalost
rozvodÛ slaboproudu – systé-
my EZS, EPS, CCTV, 
SK apod.

Montér elektro
Pracovní náplÀ: montáÏní práce v terénu na 

silnoproud˘ch a slaboproud˘ch
instalacích

PoÏadujeme: §6 vyhl. 50/1978 Sb., znalost
problematiky slaboproud˘ch 
a silnoproud˘ch rozvodÛ

Hledáme pracovníky na pozice:

Ve ‰kolním roce 2014/15 postoupilo do
krajského kola stfiedo‰kolské odborné 
ãinnosti z blanenského gymnázia ‰est stu-
dentÛ, z nich se do celostátní pfiehlídky pro-
bojovaly dvû studentky leto‰ních oktáv
Veronika Vykydalová a Nikola Odehnalová
a obû dosáhly v˘razného úspûchu.

Veronika Vykydalová získala v oboru
Ekonomika a fiízení s prací Îivot na dluh
krásné 2. místo celostátního kola SOâ.
Nikola Odehnalová obsadila 4. místo ce-
lostátního kola SOâ s prací TeslÛv trans-
formátor v oboru Fyzika.

Veroniko, cesta tvé odborné práce od
prvních krÛãkÛ aÏ po úãast v celostátním
kole nebyla snadná. Jak dlouho trvá
shromaÏìování podkladÛ a materiálÛ
k tak nároãnému ekonomickému tématu
jako je zadluÏení?

Asi pfied dvûma roky nás na gymnáziu
upozornili na opûtovné vypsání témat pra-
cí SOâ s odbornou podporou JCMM.
Prohlédla jsem si tedy nabídku témat
a nejvíce mne oslovilo právû téma Îivot
na dluh. Pfiihlásila jsem se do v˘bûrového
fiízení, dokonce jsem byla vybrána, ale na-
konec bohuÏel toto téma nebylo finanãnû
podpofieno, a proto se neuskuteãnilo. 

KdyÏ jsem poté ke konci tfietího roãní-
ku zaãala uvaÏovat nad vhodn˘m tématem
své maturitní práce, fiekla jsem si, Ïe zku-
sím Îivot na dluh zpracovat i bez odborné
pomoci. Za‰la jsem tedy za paní Mgr.
Alicí Svanovskou, mojí uãitelkou mate-
matiky, zda by se nestala vedoucí mé prá-
ce. NejenÏe mne neodmítla, ale také mi
zafiídila odbornou pomoc – seznámila
jsem se tak tedy s Mgr. Michalem
Kozie∏em, PhD., kter˘ mi poskytoval bû-
hem psaní práce odborné rady a patfií mu
za to také velk˘ dík. PÛvodnû jsem svoji
maturitní práci vÛbec nechtûla publikovat
jako Stfiedo‰kolskou odbornou ãinnost
(SOâ), ale díky podpofie paní Svanovské

jsem se nakonec do této soutûÏe pfiihlásila.
A vyplatilo se, stále nemohu uvûfiit, Ïe se
mi podafiilo obsadit neuvûfiitelné 2. místo
v Celostátním kole SOâ – takÏe velk˘ dík
za v‰echno patfií také této pedagoÏce. 

Slovo dluh a pojmy z ekonomické ob-
lasti nás potkávají na kaÏdém kroku.
Motivací pro sepsání práce byla tedy
i aktuálnost tématu?

Îivot na dluh je dnes jiÏ skoro samo-
zfiejmost, av‰ak jedná se teprve o trend
poslední doby. S tímto trendem pfiicházejí
také nové pojmy a povinnosti kaÏdého
ãlovûka, ve kter˘ch se v‰ak ne v‰ichni do-
káÏeme plnû zorientovat.

Cílem práce bylo pfiedev‰ím upozornit
na rizika vzniklá nepromy‰len˘mi úvûry
a seznámit ãtenáfie s finanãními produkty

dostupn˘mi na ãeském trhu. Dále jej také
seznámit s rizikem upadnutí do dluhové
pasti a zjistit, jak vysoké je toto riziko za-
dluÏení konkrétní skupiny studentÛ a absol-
ventÛ ‰kol ve vûkovém rozpûtí 18 aÏ 28 let.
V teoretické ãásti jsem se tedy vûnovala
pfiedev‰ím základním pojmÛm, nutn˘m pro
orientaci na finanãním trhu, popisu rÛzn˘ch
finanãních produktÛ a pojmu dluhová past.
V praktické ãásti jsem se jiÏ zamûfiila na vy-
pracování a vyhodnocení zkoumání cílové
skupiny pomocí zpracování odpovûdí res-
pondentÛ. Z tohoto v˘zkumu vypl˘vá, Ïe
mladí lidé bohuÏel nejsou vÛbec schopni
rozli‰it v˘hodnost nabízeného úvûru, nema-
jí ani pfiehled o vlastních financích a jiÏ
vlastnûn˘ch bankovních produktech, ale
k mému pfiekvapení by upfiednostnili radu
od finanãního poradce pfied vyhledáváním
informací na internetu. 

Jak˘ osud ãeká tvoji práci nyní?
Prozatím je moje práce zafiazena do archi-

vu Gymnázia Blansko, av‰ak do budoucna
uvaÏuji o jejím zvefiejnûní na internetu, aby
byla dále uÏiteãná. V praxi ji lze totiÏ vyuÏít
jako jakousi pfiíruãku pro Ïivot na dluh.
PfiestoÏe práce není psaná jako pfiíruãka, ãte-
náfi by po jejím pfieãtení mûl b˘t schopen
rozli‰it rÛzné typy úvûrÛ a jejich v˘hodnost
za dané situace. Mûl by také vûdût, jaká rizi-
ka na sebe bere, pokud se rozhodne zadluÏit,
jak pfiedcházet upadnutí do dluhové pasti,
a také by mûl vûdût, jak se chovat a kde hle-
dat pomoc, pokud jiÏ do této pasti upadnul.

VyuÏije‰, Veroniko, poznatkÛ a zku‰e-
ností ze soutûÏe SOâ pfii dal‰ím studiu?

BohuÏel jsem sice nemohla uplatnit SOâ
jako zv˘hodnûní u nûkterého z pfiijímacích fií-
zení (Ïádná z mnou vybran˘ch univerzit a fa-
kult tuto soutûÏ nijak nezohledÀuje), ale úãast
v této soutûÏi pro mne byla neuvûfiitelnou Ïi-
votní zku‰eností. Díky této práci jsem mohla
opût hloubûji proniknout do problematiky fi-
nancí a zjistit také velké vyuÏití matematiky
v ekonomickém mûfiítku. Proto jsem se nako-
nec tedy rozhodla nastoupit na obor
Aplikovaná statistika na Pfiírodovûdecké fa-
kultû UP v Olomouci. Mohla jsem si také vy-
zkou‰et napsat odbornou práci, obhájit si ji
pfied odbornou porotou a také si vyzkou‰et po-
hotovost m˘ch reakcí pfii zodpovídání v‰eteã-
n˘ch dotazÛ porotcÛ. Napfiíklad v Celostátní
pfiehlídce jsem se tak na chvíli ocitla v kÛÏi mi-
nistrynû ‰kolství a pokou‰ela jsem se navrh-
nout a prosadit návrhy pro zv˘‰ení úrovnû fi-
nanãní gramotnosti v âeské republice.

Dûkuji, Veroniko, za mil˘ rozhovor, bla-
hopfieji k dosaÏen˘m v˘sledkÛm a pfieji
mnoho úspûchÛ pfii studiu na vysoké ‰kole.

Rozhovor s Veronikou Vykydalovou, studentkou
Gymnázia Blansko, vedla Mgr. Jana ÎilkováFoto:
Soukrom˘ archiv N. Odehnalové a V. Vykydalové

Studentka blanenského gymnázia je 
autorkou pfiíruãky o tom, jak Ïít bez dluhÛ

Gymnázium v Blansku se dlouhodobû vûnuje nadan˘m studentÛm a vytváfií jim potfiebné zázemí nejen v podobû moderního
materiálnû technického vybavení. Kvalifikovaní pedagogové ‰koly spoleãnû s konzultanty odborné vefiejnosti pfieváÏnû z vyso-
k˘ch ‰kol pomáhají mlad˘m vûdcÛm v realizaci jejich odborn˘ch snÛ, motivují a podporují je v úãasti v pfiedmûtov˘ch soutû-
Ïích. SOâ je soutûÏí talentovan˘ch stfiedo‰kolákÛ v fie‰ení odborn˘ch problémÛ v osmnácti vûdních oborech. SoutûÏ probíhá
zpravidla ve tfiech kolech formou soutûÏních pfiehlídek, kde soutûÏící své odborné práce obhajují. V˘sledkem SOâ je samo-
statnû vypracovaná práce nebo uãební pomÛcka, která je pfiedkládána odborné porotû k posouzení.


