Již druhý rok nabízí FEK ZČU ve spolupráci s Bloomberg Institute studentům všech fakult a všech oborů
možnost zúčastnit se zcela zdarma testování předpokladů a znalostí – BAT.
Tento test zaštiťuje agentura Bloomberg, jedna z největších tiskových a finančních agentur světa. Jejím
cílem je nalézt perspektivní studenty ekonomických i technických oborů a propojit je se zaměstnavateli
z celého světa. Zatím se testování BAT zúčastnilo přes 100 000 studentů a bylo učiněno přes 23 000
propojení s více než 18 000 firmami.
Samotný test trvá 2 hodiny a je dělán na počítači v jedné z počítačových učeben na FEK. Test obsahuje
celkem 100 otázek v anglickém jazyce, přičemž student vybírá vždy právě jednu správnou odpověď
z nabídky A, B, C, D. Jedná se tedy o tu nejjednodušší formu testu, kde lze dobrou úvahou některé
možnosti vyloučit.
Test je rozdělen do 8 sekcí
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomie
Analýza nových zpráv (fakticky klasický školní „reading“)
Analýza finančních výkazů
Analýza tabulek a grafů
Investiční bankovnictví
Globální trhy
Matematika
Analytické uvažování

Nemusíte ale zdaleka uspět ve všech kategoriích. Každý zaměstnavatel vyhledává dle jiných parametrů a
vždy může označit i jen několik sekcí, které ho zajímají. Pokud například dosáhnete výborného výsledku
v sekcích Ekonomie a Analýza tabulek a grafů a zcela tragického výsledku ve všech ostatních kategoriích,

máte pořád velkou šanci zaujmout firmy zabývající se například analýzou dat. Z tohoto důvodu také
nemusíte být zastrašeni vysokým počtem otázek. Pokud si budete myslet, že nestihnete všechno, potom
si vyberete jenom ty sekce, na které si budete věřit, a ostatní můžete nechat nevyplněny nebo natipovat.
Po ukončení testu student obdrží výsledky v řádu několika týdnů. Tyto výsledky jsou zcela anonymní. Na
oficiálních stránkách BAT je databáze talentů, kde mohou zaměstnavatelé vyhledávat potenciální nové
stážisty nebo zaměstnance. Pokud se některému zaměstnavateli váš profil zalíbí, podá žádost, která se
vám zobrazí. Až pokud k tomu dáte svolení, zobrazí se zaměstnavateli také vaše jméno a kontaktní
informace. Nikdo tedy neví, které výsledky jsou čí. Nemusíte se tak bát, že by špatný výsledek nějakým
způsobem zhoršil vaše šance na úspěch – nikdo se o tomto špatném výsledku nedozví.
Test je zcela zdarma a lze jej opakovat neomezeně krát (omezený jen celkovým počtem testování, pro
který má FEK kapacitu). Svůj výsledek tak můžete kdykoliv, vždy zcela zdarma, vylepšit.
Není tedy co ztratit, kromě dvou hodin času. V případě neúspěchu se o něm nikdo nedozví, v případě
úspěchu se můžete těšit na stáž či zaměstnání v oboru a zemi dle vašeho výběru. Vysoké skóre v testu
BAT se také pěkně vyjímá v životopise.
Konkrétní data a časy testování v akademickém roce 2013/2014 budou naplánovány dle velikosti zájmu
a časového vytížení studentů tak, aby vyhovovaly co největšímu počtu zájemců.
Jakékoliv otázky směřujte na email rspicar@students.zcu.cz
Chcete-li se nezávazně registrovat, zašlete email na BatFek@seznam.cz – tím se s vámi bude počítat a
budete informováni o všech datech konání testování.

Níže je uveden příklad jedné otázky ze sekce Matematika, aby bylo jasné, o jakou obtížnost se
jedná a jaká úroveň AJ je v testu používána.

