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ODBORNÁ PRAXE, POKYNY STUDENT ŮM 

10 týdnů: 23. 4. 2018 – 29. 6. 2018 
 

Fakulta  poskytuje podle zákona č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalš ích zákonů (zákon o vysokých školách),  v p latném znění , studentům 
vysokoškolské vzdě lání v navazujíc ím magisterském studi jním programu Stavební 
inženýrstv í ,  studi jní obor Real izace staveb, pro který uděl i lo akreditac i Ministerstvo 
školství ,  mládeže a tě lovýchovy dne 25.7.2007 pod č. j .  17 719/2007-30/1. Povinnou 
součást í  studia je odborná praxe studenta v délce 10 týdnů, je j ímž úče lem je 
prohloubení a  ověření odborných zna lost í  studenta v praxi – př i  procesu rea l izace 
stavby. 
 
Odbornou praxí  (dále jen „praxe“) se rozumí výkon práce studenta př i  rea l izac i 
stavby, a to takové práce, př i  které budou rozví jeny odborné zna lost i  studenta 
v oblast i  stavebnictv í z ískané př i  vzdělávání  na fakultě.  Nejméně 70% doby praxe 
bude student vykonávat prác i př ímo na stavbě př i  jej í  real izaci , ze jména na poz ic i  
odpovídaj íc í  pozici  as istenta stavbyvedoucího; nejvýše 30% doby praxe bude student 
vykonávat  v oddělení př ípravy staveb. Studentům nebudou přidělovány pomocné 
práce, práce v administrat ivě, činnost i  obchodních zástupců apod. 
 
Prax i bude vykonávat student jako zaměstnanec v p latném pracovně právním vztahu 
s f i rmou jako zaměstnavate lem. Smluvní strany jsou si  vědomy a uznávají ,  že f i rma 
uplatňuje vůči studentu po dobu trvání praxe a tedy po dobu trvání  výše uvedeného 
pracovního poměru veškerá práva a povinnost i  zaměstnavate le , obdobně jako vůči  
ostatním zaměstnancům firmy, ze jména pak v oblast i  pracovních podmínek a 
odměňování za vykonanou prác i.  
 
Prax i bude student vykonávat  pod dohledem a za vedení  odpovědného zaměstnance 
f i rmy, resp. odpovědných zaměstnanců f i rmy (dále jen „osoby odpovědné za výkon 
praxe studenta“) .  
 
Délka praxe je 10 týdnů nepřetrž i tě po sobě jdoucích. Fi rma zaj ist í  prax i v období  
zač ínaj íc ím prvním týdnem po skončení zkouškového období le tn ího semestru; 
konkrétní termíny konání  praxe v každém ka lendářním roce se ř ídí  termíny 
akademického roku fakulty.  
Pro tento akademický rok je  dnem nástupu na praxi  pondělí  23 dubna 2018 .  
Prax i v řádném termínu student tedy do 29.června 2018 
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Absolvováním praxe se pro účely studia rozumí pouze skutečný výkon práce 
studentem po výše uvedenou dobu 10 týdnů;  nestač í pouze t rvání pracovního 
poměru. V př ípadě, že student neabsolvuje praxi  ve výše uvedeném termínu 
z důvodu překážek v prác i uvedených v ustanovení § 191 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, umožní  f i rma studentovi absolvovat zbývajíc í  část  praxe na základě 
individuá lní dohody se studentem nejpozději  do 31.8.  daného kalendářního roku. 
 
Pokud to umožní provozní  podmínky f irmy a podmínky konkrétní stavby, na níž 
student praxi  vykonává, umožní  f i rma fakultě hospitační činnost . Konkrétní  
hospitační návštěvu provede na základě dohody garanta předmětu „odborná praxe“ 
a osoby odpovědné za výkon praxe studenta  písemně pověřený akademický 
pracovník fakul ty v předem dohodnutém termínu.  
 
Student je povinen v průběhu praxe mít u sebe a řádně vést „Záznam o 
průběhu odborné praxe“ (dá le jen „záznam“),  
Fi rma zaj is t í ,  že o průběhu praxe každého studenta vypracuje osoba odpovědná za 
výkon praxe studenta v tomto záznamu krátké závěrečné hodnocení .  
Záznam obsahuje zejména popis činnost í  studenta (  vedené studentem) a hodnocení  
jeho práce f i rmou v průběhu praxe a s louží jako jeden z podkladů pro hodnocení 
studenta fakultou.  
 
Součást í  praxe je závěrečný seminář pořádaný fakultou, na kterém student i zhodnotí 
prax i.  Seminář se koná vždy poslední 2-3 pracovní  dny t rvání praxe. Fi rma umožní 
studentům účast na tomto seminář i ,  a to formou čerpání dovolené, vznikne- l i  na 
dovolenou nárok.  
 
Pokud to umožní provozní  podmínky f irmy a podmínky konkrétní stavby, na níž 
student praxi  vykonává, umožní  f i rma dokumentovat  studentovi za pomoci 
záznamové techniky průběh praxe i  průběh konkrétní  stavby, na níž student praxi 
vykonává. Skutečnost,  zda byla  dokumentace studentovi umožněna č i nikol iv , potvrdí  
osoba odpovědné za výkon praxe studenta do záznamu. 
 
Na základě podepsané Dohody o za j ištění odborné praxe mezi studentem a stavební 
f i rmou, uzavře f irma s každým studentem, kterému zaj išťuje prax i,  pracovní  
smlouvu, a  to nejpozději  týden před nástupem na prax i.  
 
Pro z ískání k las if ikovaného zápočtu z předmětu CW020 je nutná účast studenta na 
závěrečném seminář i .  Přesný termín závěrečného semináře je dán vypsaným 
termínem zápočtu v IS. Student i jsou rozděleni  do učeben TST, pav.E1/6np. 
 
Před nástupem na OP si student i mohou zapůjč it  ve sk ladu TST he lmy a vesty 
k pobytu na stavbě.  
 
Ing. Radka Kantová 
Garant předmětu CW020 Odborná praxe 
kantova.r@fce.vutbr.cz 
tel.:  5 41 14 79 74 
 


