Využijte potenciál studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava
ve prospěch své společnosti.
Nabídněte studentům možnost vykonat odbornou praxi
právě u Vás.

Odborná praxe studentů VŠPJ - základní informace
Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen „VŠPJ“) je veřejná neuniverzitní vysoká škola,
která klade velký důraz na spolupráci s aplikační sférou. Povinnou součástí studijních plánů
všech akreditovaných bakalářských oborů je odborná praxe dlouhodobého charakteru, čímž
se VŠPJ liší od ostatních vysokých škol univerzitního typu. Cílem odborné praxe je umožnit
studentům ověřit si znalosti a dovednosti získané studiem jednotlivých předmětů
příslušného studijního oboru, a to při praktických činnostech v konkrétních situacích
v subjektech podnikatelského i veřejného sektoru. Řada firem nabídla studentům VŠPJ
po praxi zaměstnání, nebo s nimi udržuje pracovní vztah v jiné formě, protože jsou s jejich
výkonem spokojeni a studenti jsou pro jejich firmu přínosem.
Význam bakalářské práce ve spojení s odbornou praxí
Žádoucí, ale nikoli nutnou podmínkou absolvování praxe studenty je i zpracování bakalářské
práce. Téma bakalářské práce by mělo vycházet z problémů, které organizace řeší
na pracovištích, kde student praxi absolvuje. Může jít například o zpracování různých analýz,
či řešení konkrétní problematiky, na kterou v běžném chodu firmy nezbývá čas.

www.vspj.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
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Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Finance a řízení
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Předmět odborná praxe KES se skládá ze dvou dílčích částí:



3týdenní (prázdninová praxe) – student ji musí vykonat mezi 4. a 5. semestrem
15týdenní (semestrální praxe) – student ji musí vykonat v 6. semestru

Obě praxe lze spojit v jednu (před a v průběhu 6. semestru) po dohodě s garantem praxí a organizací
poskytující praxi.
Vhodný čas pro nabídku praxí
Nabídku praxí je možné studentům zveřejňovat celoročně.
Popis místa praxe
Student může absolvovat praxi v soukromoprávním podnikatelském subjektu nebo v institucích státní
správy či samosprávy.
Profil absolventa
 Schopnost orientovat se v právních normách a předpisech úřadů a firem, které jsou potřebné
pro řízení,
 kvalitně ovládat právní základy vedení účetnictví, daňového práva, obchodního práva,
finančního vedení úřadů a firem,
 vést účetnictví včetně potřebných výkazů s využitím dostupné výpočetní techniky,
 na základě informací z účetnictví analyzovat finanční situaci a vyhledat optimální řešení,
 zvládnout střediskové řízení firmy z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na
účetní a daňová systém,
 aplikovat marketingové řízení, řízení kvality a logistiky,
 orientovat se v problematice veřejných rozpočtů a financování neziskové sféry,
 ohodnocovat finanční situaci podniku včetně řešení daňových otázek,
 aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 vypracovávat podnikatelské záměry a záměry regionálního rozvoje včetně vazby na tuzemské
i zahraniční finanční zdroje,
 pracovat v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy nebo
různých typů podniků.
Kontaktní osoby v případě nabídky praxí
Ing. Petr Tyráček, Ph.D., MBA
garant předmětu Praxe
Katedra ekonomických studií
e-mail: petr.tyracek@vspj.cz
telefon: 567 141 216
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Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Cestovní ruch
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Odborná praxe pro obor Cestovní ruch je rozdělena do několika částí:
-

3týdenní praxe o prázdninách po 1. ročníku,
3týdenní praxe o prázdninách po 2. ročníku,
14týdenní v 6. semestru studia (letní semestr 3. ročníku).

Pro prázdninové praxe je ideální období červen až srpen, pro souvislou 14týdenní praxi pak březen až
květen.
Konkrétní termín vykonání praxe je stanoven po domluvě se studentem a podléhá schválení ze strany
školy.
Vhodný čas pro nabídku praxí
Nabídku praxí je možné studentům zveřejňovat celoročně.
Pro 14týdenní praxe vykonávané v letním semestru je nejvhodnější čas pro nabídku pozic
od listopadu do počátku února.
Pro 14týdenní praxe vykonávané v zimním semestru je nejvhodnější čas pro nabídku pozic od května
do srpna.
Pro prázdninové praxe je nejvhodnější čas pro nabídku od dubna do května.
Popis místa praxe
Praxe může být vykonávána v různých typech podniků, například v cestovních kancelářích, cestovních
agenturách, v hotelech, turistických informačních centrech, organizacích cestovního ruchu, odborech
cestovního ruchu nebo regionálního rozvoje na krajských a městských úřadech, možná je také
asistence při vědeckých výzkumech, participace při realizaci projektů, dále praxe v kulturních
a vzdělávacích institucích, sportovních a relaxačních zařízeních, restauracích, kavárnách, subjektech
zabývajících se přepravou osob, ubytovacích zařízeních, organizacích destinačního managementu,
outdoorových a teambuildingových organizacích, subjektech nabízejících lázeňské a wellness služby,
cateringových společnostech aj.
Praxe může být vykonávána jak v České republice, tak v zahraničí.
Profil absolventa
 Schopnost řídit činnosti podnikatelských a veřejnoprávních subjektů, činnosti související
se založením a chodem podnikatelského subjektu,
 komunikovat v pracovním týmu v českém i cizím jazyce, koordinovat pracovní postupy
a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 koordinovat činnosti různých podnikatelských a veřejnoprávních subjektů činných
v cestovním ruchu na úrovni města, regionu, státu,
 uplatňovat odbornou činnost ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem
na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin,
 používat základní nástroje řízení v oblasti pracovněprávních vztahů,
 využívat integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií
při poskytování služeb cestovního ruchu,
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vykonávat činnost průvodců a delegátů,
orientovat se v právních normách a předpisech cestovního ruchu a kvalitně ovládat právní
základy vedení účetnictví,
analyzovat finanční situaci, včetně základních daňových otázek, a vyhledávat optimální
řešení,
aplikovat střediskové řízení firmy z pohledu manažerského i nákladového, včetně dopadů
na účetní a daňový systém,
aplikovat marketingové řízení v oblasti cestovního ruchu,
uplatnit se v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy
(informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských
úřadů) nebo různých typů podniků působících v cestovním ruchu.

Kontaktní osoby v případě nabídky praxí
Ing. Petr Scholz, DiS.
garant předmětu Praxe
Katedra cestovního ruchu
e-mail: petr.scholz@vspj.cz
telefon: 567 141 136
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Studijní program: Elektrotechnika a informatika
Studijní obory: Aplikovaná informatika, Počítačové systémy
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Odborná praxe pro obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy je rozdělena do dvou částí.
Student musí obě části praxe vykonávat na stejném pracovišti. První část začíná zpravidla
po zkouškovém období 4. semestru (tzn. na začátku července) a trvá 8 týdnů. Druhá část praxe začíná
2 týdny před začátkem 5. semestru (tzn. v polovině září) a má délku 6 týdnů. Je možné dohodnout se
se studentem na absolvování praxe v jednom čtrnáctitýdenním bloku.
(Upozornění: nové studijní plány zavádějí odlišnosti v rozsahu a termínech praxe oproti stávajícím
pravidlům, prakticky se však projeví až od roku 2015.)
Nejvhodnější čas pro nabídku praxí
březen – květen, možno však celoročně
Popis místa praxe
Subjekt (firma), nabízející praxi, by měl mimo jiné splňovat následující požadavky:
 může studenta zapojit do řešení aktuálních a reálných problémů pomocí současných
technologií a metod,
 disponuje dostatečným odborným potenciálem, který pomůže studentovi rozšířit znalosti
a schopnosti,
 disponuje personální kapacitou pro zajištění odborného vedení a kontroly studenta,
 umožní studentovi zapojit se do procesů probíhajících v organizaci (pravidelné schůzky
apod.),
 umožní studentovi zapojit se do týmové činnosti a systému kontroly práce,
 může studentovi nabídnout téma bakalářské práce.
Subjekt (firma), nabízející praxi, by měl v nabídce praxe specifikovat zejména:
 přesnou pracovní pozici, včetně například programovacího jazyka, ve kterém bude student
na praxi pracovat (příklad: programátor - PHP, Javascript)
 co se student naučí (příklad: programovat, plnit efektivně požadavky zákazníků),
 zda je studentovi nabízeno nějaké finanční ohodnocení,
 zda bude studentovi poskytnuta strava, popř. ubytování.
Profil absolventa
Obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy mají společný základ, přičemž Aplikovaná
informatika představuje softwarově a Počítačové systémy hardwarově orientovaný obor. Absolventi
oborů jsou schopni
 vytvářet vlastní uživatelské programy pro potřeby zákazníků,
 vytvářet a spravovat informační systémy,
 vytvářet www stránky a pokročilé webové aplikace,
 pracovat ve správě počítačové sítě či tuto správu vést,
 pracovat jako počítačový grafik,
 pracovat v návrhu a výrobě elektronických zařízení,
 pracovat v oblasti průmyslové automatizace,
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pracovat jako obchodník v oblasti HW a SW,
pracovat jako asistent ve firmě v oblasti HW a SW,
pracovat jako manažer HW a SW ve firmě.

Kontaktní osoba pro nabídku praxí
Mgr. Antonín Přibyl
garant předmětu Praxe
Katedra elektrotechniky a informatiky
Email: antonin.pribyl@vspj.cz
telefon: 567 141 214

6

Studijní program: Porodní asistence
Studijní obor: Porodní asistentka
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Odborná praxe je u oboru Porodní asistentka je jedním ze stěžejních předmětů a student ji musí
splnit v rozsahu minimálně 1600 praktických hodin.
Celková délka 32 týdnů ošetřovatelské a odborné praxe je rozdělena v průběhu studia na kratší
období, v nichž se mění průběh, podmínky a výstupy praxe:
- 2týdenní praxe v zimním a 3týdenní praxe v letním semestru 1. ročníku
- 4 týdenní odborná individuální praxe o prázdninách po 1. ročníku
- 4týdenní praxe v zimním a 4týdenní praxe v letním semestru 2. ročníku
- 4 týdenní odborná individuální praxe o prázdninách po 2. ročníku
- 4týdenní praxe v zimním a 7týdenní praxe v letním semestru 3. ročníku

Popis místa praxe
Praxe probíhá převážně na gynekologicko-porodnických a novorozeneckých odděleních,
v prenatálních poradnách, gynekologických ambulancích, lůžkových zařízeních s péčí v oblasti
gynekologie a porodnictví (standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzivní péče, porodní sály či
operační sály) aj. Může být vykonávána ve státních a nestátních zdravotnických zařízeních.
Profil absolventa
 Poskytování zdravotní péče v porodní asistenci,
 zajištění nezbytného odhledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu
a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky,
 vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence,
 ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie,
 podílení se ve spolupráci s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační,
neodkladné nebo dispenzární péči.
Kontaktní osoby v případě nabídky praxí
PhDr. Vlasta Dvořáková
garant předmětu Praxe
Katedra zdravotnických studií
e-mail: vlasta.dvorakova@vspj.cz
telefon: 567 141 228
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Studijní program: Ošetřovatelství
Studijní obor: Všeobecná sestra
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Odborná praxe je u oboru Všeobecná sestra je jedním ze stěžejních předmětů a student ji musí splnit
v rozsahu minimálně 1600 praktických hodin.
Celková délka 32 týdnů ošetřovatelské a odborné praxe je rozdělena v průběhu studia na kratší
období, v nichž se mění průběh, podmínky a výstupy praxe:
-

2týdenní praxe v zimním a 3týdenní praxe v letním semestru 1. ročníku
4 týdenní odborná individuální praxe o prázdninách po 1. ročníku
4týdenní praxe v zimním a 4týdenní praxe v letním semestru 2. ročníku
4 týdenní odborná individuální praxe o prázdninách po 2. ročníku
4týdenní praxe v zimním a 7týdenní praxe v letním semestru 3. ročníku

Popis místa praxe
Praxe probíhá nejen v nemocnicích na jednotlivých lůžkových odděleních, ale také se orientuje
do oblasti prevence, oblasti domácí péče aj. Může být vykonávána např. na interních odděleních,
kardiologii, odděleních intenzivní péče, neurologii, chirurgických odděleních, na traumatologii,
na ARO, na dětských odděleních, v porodnicích, v ordinacích praktických lékařů apod.
Profil absolventa
Absolvent je schopen samostatného rozhodování v oblasti ošetřovatelství:
 péče o zdraví,
 prevence vzniku onemocnění,
 poskytování první pomoci,
 péče o nemocné, handicapované a umírající,
tato rozhodnutí dokáže zdůvodnit, obhájit a nést za ně odpovědnost. Je schopen přispívat
k profesionalizaci ošetřovatelství, zvyšování prestiže a postavení sestry ve společnosti, provádět
výzkumnou činnost v oblasti ošetřovatelství a aplikovat výsledky vědeckého výzkumu ve své činnosti.
Absolvent má kompetence k vykonávání specifických ošetřovatelských činností bez odborného
dohledu, zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a biopsychosociálních potřeb zdravého
a nemocného člověka v různých životních situacích, organizaci a zajišťování základní ošetřovatelské
péče dětem, dospívajícím, dospělým a seniorům při akutních a chronických poruchách zdraví,
při různých somatických a psychických potížích.
Kontaktní osoby v případě nabídky praxí
PhDr. Lenka Görnerová
garant předmětu Praxe
Katedra zdravotnických studií
e-mail: lenka.gornerova@vspj.cz
telefon: 567 141 233
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Studijní program: Zdravotně sociální péče
Studijní obor: Zdravotně sociální pracovník
Délka studia: 3 roky
Titul: Bc. (bakalář)
Rozsah praxe
Praxe je jedním z profilových předmětů oboru Zdravotně sociální pracovník o celkové dotaci 800
hodin. Probíhá souvislou formou v rozsahu 4 týdny (160 hodin) v každém z šesti semestrů, s výjimkou
posledního:
- 4týdenní praxe v zimním a 4týdenní praxe v letním semestru 1. ročníku
- 4týdenní praxe v zimním a 4týdenní praxe v letním semestru 2. ročníku
- 4týdenní praxe v zimním semestru 3. ročníku
Popis místa praxe
Praxe je realizována v pobytových zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb,
organizacích státní správy a samosprávy či jiných zařízeních, která působí na poli sociální práce,
poskytují sociální služby
Vhodný čas pro nabídku praxí
Nabídku praxí je možné studentům zveřejňovat celoročně nejlépe však začátkem zimního nebo
letního semestru, tj. v srpnu/září nebo lednu/únoru.
Profil absolventa
Absolvent získá způsobilost k výkonu profese sociálního pracovníka a v souladu se zákonem
č. 96/2004 Sb. a vyhláškou č. 55/2011 Sb., zároveň také odbornou způsobilost k výkonu povolání
zdravotně sociálního pracovníka bez odborného dohledu. Je kompetentní vykonávat odbornou
činnost na pozici zdravotnického pracovníka s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální
péče.
Odborné dovednosti a kompetence:
 provádět sociální prevenci, vč. depistáže,
 provádět sociální šetření a jeho analýzu,
 sestavovat plán psychosociální intervence,
 realizovat sociální opatření,
 zabezpečovat sociální agendu,
 zajišťovat sociálně-právní poradenství,
 podílet se na integraci klientů/pacientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti
na procesu této integrace,
 podílet se na organizaci rekondičních pobytů,
 v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti,
 u osamělých zemřelých zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím,
 provádět základní činnosti v kontextu zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů (sociální poradenství, sociálně terapeutická činnost,
telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností klienta/pacienta, pomoc při uplatňování
práv a zájmů klienta/pacienta, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
klienta/pacienta, krizová pomoc atd.),
 provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti,
 podílet se na praktickém vyučování studentů
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Absolvent oboru Zdravotně sociální pracovník má znalosti a schopnosti k využití konceptů a metod
sociální práce s jednotlivcem, s rodinou/se skupinou, komunitní práce, zdravotně sociální péče
o dospělé jedince, děti, seniory nebo o lidi se zdravotním postižením.
Kontaktní osoby v případě nabídky praxí
Mgr. Markéta Dubnová, DiS.
garant předmětu Praxe
Katedra sociální práce
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
telefon: 567 141 237, 773 737 383
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