Odborná praxe oboru Cestovní ruch
Informace k uznání předmětu
Každý student má dvě možnosti, jak řádně absolvovat předmět Praxe CR:
1. Absolvovat praxi v rozsahu 22 týdnů za podmínek daných Směrnicí k odborné praxi
pro studenty oboru Cestovní ruch (Čj.: VSPJ/00502/2016).
2. Požádat o uznání předmětu Praxe CR na základě prokázání výkonu činnosti, a to buď
na základě pracovního poměru, nebo na základě vlastního podnikání (viz čl. 7
Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch, Studijní a zkušební řád
VŠPJ).
Příklady činností, které lze uznat pro výkon praxe:


Činnost odborně-provozní a řídící v různých funkcích managementu ve všech
organizačně právních formách podnikání, i na úřadech a v institucích veřejné správy
a samosprávy.



Samostatná podnikatelská činnost v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu.



Činnost v oblasti administrativy, řízení, logistiky, účetnictví, financování a finančního
řízení organizace, controllingu.



Referenti turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti,
animátoři v cestovním ruchu, správci kulturních památek.



Odborně-provozní nebo řídící zaměstnanci ve všech oborech cestovního ruchu
(cestovní kanceláře, cestovní agentury, ubytovací a stravovací podniky a podniky
v jednotlivých oblastech dopravy).

Minimální délka činnosti pro uznání praxe:
Doložená pracovní činnost bude jako praxe uznána, pokud bude v okamžiku podání žádosti
aktivně vykonávána po dobu minimálně jednoho roku na plný úvazek. Jestliže student činnost
již nevykonává, musí doložit alespoň rok souvislého vykonávání dané činnosti na plný
úvazek.
Žádost bude individuálně posouzena garantem předmětu a vedoucí katedry cestovního ruchu,
mimo jiné již uvedeného také s ohledem na stanovený profil absolventa oboru Cestovní ruch.
Práce neodborné, pomocné či úklidové povahy nebudou jako praxe uznány.

Uznání předmětu Praxe CR probíhá individuálně na základě příslušné žádosti stejně jako při
uznávání jakéhokoli jiného předmětu.
Doporučujeme předběžnou konzultaci s garantem předmětu, kontakt: praxecr@vspj.cz
V Jihlavě dne 22. února 2016
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