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▲PS výboru pro formulaci vize, mise a hlavních priorit 
▲Projednáno výborem 23.5.2017 

▲Uvolněno k diskusi 

▲Rozpracování dvou priorit 

 

Ambice 

▲Schválení valnou hromadou v prosinci 2017 
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▲Etický kodex ČSpA.  

„Aktuár jedná čestně a dodržuje etické a morální zásady. “ 

▲Morálka – správnost - soužití s druhými, pravidla platící pro všechny, jejichž plnění je nutné pro 
společný život. 

„Čím jsem povinován druhým, abychom přes všechnu naši rozdílnost mohli žít spolu jako rovný 
s rovnými?“ 

▲Etika – dimenze dobra – hledání vlastní identity 

„Čím jsem zavázán sobě samému, abych mohl považovat vlastní život za dobrý život?“ 

▲Stejné otázky si nepokládá jen jednotlivec, ale i společnost. 

„Čím jsem zavázána (já ČSpA) sama sobě, abych mohla považovat vlastní existenci za dobrou?“ 
 

Více také přednáška k profesionalismu na Aktuárském semináři 19.5.2017 (http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830) 

http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=830
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▲Garant profese: ČSpA je garantem profesní a etické 
způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a 
přátelskou platformu pro kontinuální vzdělávání, odborné 
diskuse a sdílení nejnovějších poznatků v nejrůznějších 
oblastech se vztahem k pojišťovnictví. 

▲Zprostředkovatel vzdělávání: ČSpA významně přispívá 
ke vzdělávání nových všestranných profesionálů 
v oblastech pojistné matematiky a řízení rizik. 

▲Respektovaný odborník: ČSpA je respektovaným 
účastníkem odborných diskusí vztahujících se 
k pojišťovnictví a jiným finančním a společenským 
otázkám, které v sobě zahrnují aspekty nejistoty, 
demografie nebo dlouhodobosti. 

 

▲Rozvíjíme, používáme a 
sdílíme znalosti a dovednosti 
nezbytné pro fungování 
pojišťovnictví, a to k užitku 
našich členů, pojišťoven, 
jejich klientů a další odborné 
i laické veřejnosti. 

 

Vize: S námi je pojišťovnictví lepší. Mise: Přispíváme ke 
zlepšování pojišťovnictví pro 
všechny zainteresované. 
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▲Garant profese: ČSpA je garantem profesní a etické 
způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a 
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▲Garant profese: ČSpA je garantem profesní a etické 
způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a 
přátelskou platformu pro kontinuální vzdělávání, odborné 
diskuse a sdílení nejnovějších poznatků v nejrůznějších 
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▲Garant profese: ČSpA je garantem profesní a etické 
způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a 
přátelskou platformu pro kontinuální vzdělávání, odborné 
diskuse a sdílení nejnovějších poznatků v nejrůznějších 
oblastech se vztahem k pojišťovnictví. 
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účastníkem odborných diskusí vztahujících se 
k pojišťovnictví a jiným finančním a společenským 
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▲Garant profese: ČSpA je garantem profesní a etické 
způsobilosti svých členů, kterým poskytuje efektivní a 
přátelskou platformu pro kontinuální vzdělávání, odborné 
diskuse a sdílení nejnovějších poznatků v nejrůznějších 
oblastech se vztahem k pojišťovnictví. 

▲Organizátor vzdělávání: ČSpA významně přispívá ke 
vzdělávání nových všestranných profesionálů 
v oblastech pojistné matematiky a řízení rizik. 

▲Respektovaný odborník: ČSpA je respektovaným 
účastníkem odborných diskusí vztahujících se 
k pojišťovnictví a jiným finančním a společenským 
otázkám, které v sobě zahrnují aspekty nejistoty, 
demografie nebo dlouhodobosti. 
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jejich klientů a další odborné 
i laické veřejnosti. 

 

Vize: S námi je pojišťovnictví lepší. Mise: Přispíváme ke 
zlepšování pojišťovnictví pro 
všechny zainteresované. 
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1. Naše elektronická identita 
▲prezentace navenek 

▲komunikace dovnitř 

▲tvorba obsahu 

▲design, šablony 

2. Respektovaný odborník 
▲IAA, AAE, ČNB, ČAP, ČKP 

▲výběr dalších platforem 

▲přístup k platformám 

3. Vzdělávání 
▲školy, CPD, osvědčení, CERA 

▲publikační činnost 

▲výzkum a vývoj 

4. Přátelská platforma 
▲standardy 

▲pracovní skupiny, sdílení, diskusní 
skupiny 

▲šíření znalostí 

5. Provozní efektivita 
▲koncept dobrovolnictví  

▲outsourcing 

6. 100 let spolku 
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Zajistit širokou nabídku možností, jak se stát pojistným matematikem, a dát o tom široce 
a srozumitelně vědět. ČSpA je nositelem profese. 

1. Spolupráce s MFF UK je strategická a je potřeba ji udržovat a dále rozvíjet.  
Možnosti získávání základního i celoživotního vzdělávání je nutné rozšířit na další vysoké školy.  

2. Komunikace jak osobní tak i webová musí mířit na studenty, absolventy, učitele i vedení škol. 

▲„zajistit“ a „komunikovat“ 

 
Pojistný matematik je kdokoliv s přírodovědným nebo technickým myšlením, vybaven matematickými základy doplněnými o praktické 
pojistněmatematické předměty tak, aby bylo jeho vzdělávání postačitelné pro praxi nebo výuku pojistné matematiky, datové vědy a řízení 
rizik. Takový pojistný matematik je vítaným členem ČSpA. Člen ČSpA může obdržet nejrůznější certifikáty, dnes „osvědčení“ v budoucnu 
možná CERA. Certifikát zvyšuje vyhlídky na (dobré) zaměstnání. Osvědčení je nepsanou nutnou podmínkou pro pojistně matematickou 
funkci. 

Strategie ČSpA 
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▲MFF UK jako strategický partner 
▲pokrytí většiny rozsahu core sylabu 

přednáškami 

▲zapsání si jednotlivých přednášek.  

▲Připravuje se re-akreditace studia a na 
MFF UK probíhá diskuse ke struktuře Bc a 
Mgr oboru 

▲Větší množství vysokých škol nabízející 
různě velké pokrytí core sylabu 

▲Návody ukazující možnou cestu rozvoje 
pro studenty i absolventy 

▲mapa pokrytí 

▲možné uplatnění (viz zde) 

Dnes Zítra 

▲Intenzivní komunikace s jednotlivými VŠ a koordinace této komunikace 

▲Mapování vzdělávacích programů 

▲Pokrytí zcela nepokrytých částí sylabu (resp. ukázat cestu) 

▲Zavést CERA 

Úkoly do budoucna (některé) 

http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=625
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▲Osvěta o profesi, společnosti, trhu 

▲Přednášky z praxe 

▲Spolupořádání přednášek zahraničních 
hostů 

▲Podpora pedagogů 
(data, financování, publikace) 

▲Podpora svobodného výzkumu 

▲Konzultace vzdělávacího programu 

▲Orientace praxe vs. výzkum 

▲Kompatibilita předmětu a oblasti sylabu 

▲Koordinace osvěty (vybraná gymnázia) 

▲Jaká je motivace školy, vedení, pedagogů 
ke spolupráci s ČSpA? 

▲Jak financování ovlivňuje uvedené 
motivace? 

K učitelům (co nabízíme) K vedení škol (navíc) 

▲Varianta „naplno“ 

▲Varianta „zadní vrátka“ 

▲Studentské členství v ČSpA 

▲Letáky pro studenty 

▲Bakalářky, diplomky 

▲Máte jakýkoliv přírodovědný nebo 
matematický obor? 

▲Doplňte si, absolvujete těchto „y“ 
předmětů 

▲Pojďte pracovat jako pojistný matematik 

Ke studentům K absolventům 

Strategie ČSpA 
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Potřebujeme vaši podporu. Zamýšlený koncept bude potřebovat zapojení více 

dobrovolníků, než když jsme se spoléhali jen na MFF UK, že to za nás zařídí. 

Ke členům společnosti 



Na dobrovolnickou práci spoléháme 

Dobrovolnictví 
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▲PRINCIP 

▲Dobrovolník ze své vlastní vůle zapojuje se do aktivit ve prospěch profese. 

▲Dobrovolník tím pomáhá ostatním, rozvíjí sebe sama a často dosahuje synergií se svými pracovními úkoly. 

▲Nemusí se jednat o převzetí zodpovědnosti, ale pomoc ostatním. 

▲Práce dobrovolníků udržuje a zvyšuje kvalitu profese v ČR. 

 

▲MOTIVACE A UZNÁNÍ 
▲Motivací je být užitečný, rozvíjet sebe sama, získat nové zkušenosti, získat nové kontakty 

▲Systém ocenění a uznání (není možné ocenit hmotně) 

▲Možnost osobní účasti při projednávání tématu, na němž se dobrovolník podílel 

▲Body CPD 

▲Zvýhodněný přístup na akce ČSpA 

 

 



Možnosti zapojení dobrovolníků 

Dobrovolnictví 
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Aktuársky 

odbornější 

Výkonnější, 

pracovnější 

• Spolkové záležitosti, chod společnosti, výkonná činnost, kontrolní 
činnost Administrativa  

• JAS, společenské akce, odborné/ vzdělávací akce,  Organizace akcí  

• Proof reading / Redakce 

• Editace textů 
Finalizace dokumentů  

• Doplňování obsahu webu 

• Redakce newsletteru 
Zajištění informovanosti 

• Dokumenty aktuárských organizací 

• Legislativa 

• Odborné publikace 
Monitoring odborných témat  

• Stálá pracovní skupina (open) 

• Menší pracovní skupiny k jednotlivým tématům 
Pracovní skupiny ČSpA  

• Návrhy odborných témat  

• Přednášková činnost 

• Zpracování nebo redakce odborných textů 

Vzdělávací/publikační/redakční 
činnost  

• Tuzemské – vysoké školy, státní instituce, zájmové spolky 

• Zahraniční – členství v orgánech a pracovních skupinách AAE a IAA 
Zastupování společnosti navenek 

▲ Veškeré zapojení vítáno  

(i 2 h měsíčně pomůžou) 

▲ Outsourcovat chceme 

činnosti, které sami 

nezvládneme. 

▲ Odbornější zapojení 

chceme nechat členům. 

▲Sdělte nám prosím 

své možnosti přes 

formulář na webu. 



Praktické informace - odkazy 

Nový vizuální styl - ukázky snímků 
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Sdělení na webu (neveřejné, dostupné po přihlášení) 
▲ke strategii ČSpA (zde) 

▲obsahuje tuto prezentaci 
▲obsahuje odkaz na diskusní vlákno (zde) 

▲k dobrovolnictví (zde) 
▲obsahuje tuto prezentaci 
▲obsahuje odkaz na formulář (vyplňte prosím všichni) (zde) 

Minimum k zapamatování 
▲jsvab@seznam.cz 
▲info@actuaria.cz 
▲pošlu odkazy a informace na vyžádání 

http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?id=835
http://www.actuaria.cz/diskuzeList.asp?ac=reak&idZbozi=null&prisp=79
http://www.actuaria.cz/sdeleni.asp?ID=833
https://www.survio.com/survey/d/L4V1A4F0Y5T9R1B6S
mailto:jsvab@seznam.cz
mailto:info@actuaria.cz
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Děkuji za pozornost! 


