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Úvod

1

Úvod

1.1

Cíle

Cílem tohoto průvodce je přiblížit studentům navazujícího magisterského programu, oboru Realizace staveb, průběh povinné odborné praxe, zařazené formou povinného předmětu s kódem CW20 v 1 ročníku jejich studia.
V této studijní opoře jsou shromážděny všechny materiály související s výkonem odborné praxe studentů u stavebních firem, vzorové dokumenty, návody a
rady, které by měly sloužit studentům jako informační materiál, díky kterému
se mohou lépe orientovat v požadavcích předmětu CW20 Odborná praxe.

1.2

Požadované znalosti

Nastudování textů v této opoře nikterak nevyžaduje specifické znalosti studenta. Zájem studenta o studium oboru Realizace staveb, ve kterém je Odborná
praxe zařazena, předpokládá základní znalosti problematiky stavitelství,
zejména pak zájem o oblast stavebně technologické přípravy, řízení a realizace
staveb.

1.3

Doba potřebná ke studiu

Nastudování textů v této opoře nevyžaduje více jak dvě hodiny času.

1.4

Klíčová slova

Odborná praxe, Realizace staveb, Stavebně technologická příprava, Akademický rok, Stavební firma, Závěrečné semináře, Hospitace

1.5

Použitá terminologie

Níže je uveden výklad pojmů hojně využitých v textu. Jedná se o pojmy významově obvyklé v obecné mluvě, terminologie je uvedena proto, aby nebyly
významově zaměněny například s pojmy používanými v souvislosti s jinými
studijními obory. Pro problematiku studijního oboru Realizace staveb je těmto
pojmům přiřazen jednoznačný význam.
Odborná praxe – název předmětu CW20, působení studentů ve stavebních firmách v určeném období v délce 10 týdnů
Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe – smlouva mezi VUT v Brně,
Fakultou stavební a jednotlivými stavebními firmami, uzavíraná buď na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou, nebo na dobu určitou jednoho akademického
roku, ve které se stavební firmy zavazují zajistit odborné praxe pro určitý počet
studentů.
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Přijímací řízení – přijímací řízení ke studiu na navazující magisterský program
Stavební inženýrství, obor Realizace staveb.
Zápis do studia – Faktický a elektronický zápis studenta ke studiu oboru Realizace staveb.
Preferenční dotazník – dotazník vytvořený ústavem garantujícím předmět Odborná praxe, do kterého studenti přijatí na obor vyznačují pořadí zájmu o výkon praxe u jednotlivých smluvních stavebních firem, uvádí zde své odborné
zaměření, zájem o druh stavby či požadavek na regionální příslušnost firmy či
stavby, a různé další informace týkající se výkonu odborné praxe.
Rozřazovací den – organizované hromadné setkání studentů oboru R se zástupci stavebních firem na půdě fakulty, na kterém dochází k uzavření dohod o
zajištění OP jmenovitě mezi studentem a firmou.
Dohoda o zabezpečení odborné praxe a dalších ujednáních – písemná dohoda
mezi konkrétním studentem a vybranou stavební firmou, která slouží jako listina příslušnosti studenta ke stavební firmě v období mezi rozřazovacím dnem a
podepsáním pracovní smlouvy na dobu odborné praxe.
Pracovní smlouva – pracovní smlouva na dobu určitou uzavřená mezi studentem a stavební firmou těsně před nástupem na OP, ve které se pracovně právní
vztahy řídí zákoníkem práce, prováděcími a souvisejícími předpisy, kolektivní
smlouvou, pracovním řádem a vnitřními předpisy zaměstnavatele.
Záznam o průběhu odborné praxe – předtištěná brožura – výkaz, který student
obdrží od garanta předmětu a v průběhu OP zde zaznamenává odpracované
hodiny a popis činnosti, kterou vykonával, doplněné vlastním komentářem i
vyjádřením zaměstnavatele. Slouží jako doklad o věcném naplnění uzavřené
pracovní smlouvy, absolvování závěrečného semináře, a zejména jako podklad
k hodnocení klasifikovaného zápočtu.
Závěrečný seminář OP – Setkání studentů, zástupců stavebních firem a pedagogů předmět zajišťujícího ústavu na půdě fakulty, na kterém studenti prezentují před komisí průběh své odborné praxe. Zde je uzavřeno hodnocení a udělen klasifikovaný zápočet. Probíhá vždy poslední dva dny OP.

1.6

Použité zkratky

Obor R: obor Realizace staveb navazujícího magisterského programu Stavební
inženýrství
OP: odborná praxe
CW20: kód předmětu Odborná praxe dle zavedeného kódového označení
předmětů na VUT FAST

1.7

Metodický návod na práci s textem

Studentům se doporučuje obeznámení s problematikou Odborné praxe jednorázovým přečtením opory před zahájením studia na navazujícím magisterském
programu oboru Realizace staveb.
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Předpokládá se však následné postupné využívání informací z opory v průběhu
akademického roku, vždy ve vztahujících se meznících průběhu předmětu,
kterým je zápis do studia, vyplňování preferenčních dotazníků, rozřazovací
den, podepisování dohod se stavebními firmami, nástup a průběh odborné praxe, vyplňování „Záznamů OP“, příprava dokumentů a prezentací
k závěrečnému semináři a zápočtu.
Student zde k uvedeným momentům studia získá informace k průběhu, odpovědi na své dotazy a důležitá data a termíny.
Texty jednotlivých kapitol jsou pro úplnost, názornost a komplexní informovanost doplněny vloženými vzory souvisejících dokumentů:
-

Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe.

-

Dohoda o zabezpečení odborné praxe a dalších ujednáních.

-

Průzkumový dotazník.

-

Záznam o průběhu odborné praxe.

7 / 58

CW20 - Odborná praxe – Modul 01

8 / 58

Studijní obor Realizace staveb

2

Studijní obor Realizace staveb

2.1

Požadavky stavební praxe na vysokoškolské
absolventy stavebního směru

Období několika posledních let je v oblasti trhu pracovních sil provázeno jednak snižující se nabídkou pracovních míst obecně, na druhou stranu však zvyšujícími se požadavky na potencionální pracovníky, jedná li se o konkrétní
pracovní nabídku.
Takto vzniká situace, kdy mnoho uchazečů o zaměstnání tvrdí, že „v období krize“
nemohou sehnat práci, na druhou stranu je slyšet hlasy zaměstnavatelů, že na nabízené pracovní pozice nemohou získat uchazeče, který by splňoval jejich alespoň
základní požadavky. Kvalitních zaměstnanců je tedy méně, než si žádá poptávka,
v oblasti stavebnictví je o ně leckdy veden mezi firmami tvrdý boj.
Do této situace vstupují absolventi škol, jejichž základní handicap oproti ostatním
uchazečům je nedostatek praxe. Vždy však nutně handicapem nemusí být, neboť
některé firmy přistupují k přijímání absolventů vstřícně.
Vycházejí z předpokladu, že zapracování schopného absolventa je lépe vynaložená investice, než investice do průměrného uchazeče o zaměstnání, i když třeba s
víceletou praxí v oboru, či častěji mimo obor, nebo jen v příbuzné oblasti.
Zkrátka v určitý okamžik, kdy do pracovní pozice firma vhodného uchazeče
hledá, ten ideální adept sice jistě existuje, ale šance, že není vázán jinou pracovní smlouvou, a právě hledá uplatnění, je poměrně mizivá. Tato skutečnost
otevírá cestu absolventům. Argumentem pro přijetí je nezatíženost absolventa
předchozími pracovními návyky, oproti starším uchazečům s praxí také obvykle větší jazyková vybavenost, počítačové dovednosti, ochota se vzdělávat a
přizpůsobit novému kolektivu.
Na druhé misce vah v rozhodování o přijetí absolventa bývá jeho nereálná
představa o výši mzdy či pracovním zařazení, výše uvedený nedostatek praxe a
u některých také s nedostatkem zkušeností spojená špatná pracovní morálka.
Určitým obdobím zapracování se tyto negativa stírají a z absolventa se velmi
rychle může stát plnohodnotný a přínosný zaměstnanec.
Absolvování vysokoškolského studia, které vhodně koresponduje studijním
plánem s nabízenými pracovními pozicemi, je zcela jistě nejlepším předpokladem konkurenceschopnosti mezi uchazeči.
Jestliže mohou absolventi ve svém životopise uvést v minulosti absolvované
odborné praxe, získané buď brigádnickou činností, nebo jako součást studia,
mají šanci ještě větší.
Veškeré tyto skutečnosti vedly ke snaze připravit pro studenty obor, ve kterém
vedle modernizované skladby odborných předmětů bude také zařazena odborná
praxe, na jejíž průběh bude dohlížet škola.
Stanovením vhodné délky praxe a její přesné náplně se naplnil požadavek stavebních firem na praxi v pravém slova smyslu „odbornou“, brigádnické činnosti či krátkodobé praxe nebyly pro studenty tak významnou a komplexní
zkušeností. Požadavek stavebních firem na dobu odborné praxe se pohyboval

9 / 58

CW20 - Odborná praxe – Modul 01

okolo 10 týdnů, v tomto rozsahu byla následně odborná praxe pro obor Realizace staveb akreditována.
Oborová rada konzultovala náplň a skladbu předmětů navrhovaných do oboru
se zástupci velkých stavebních společností. Byly zapracovány náměty budoucích zaměstnavatelů na inovace, při zachování požadovaného poměru předmětů teoretického základu, inženýrského základu, předmětů stavebně inženýrských a doplňkových.

2.2

Zařazení oboru Realizace staveb mezi akreditované studijní programy fakulty

Stavební fakulta VUT v Brně poskytuje dle zákona o vysokých školách studentům vysokoškolské vzdělání v akreditovaných bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programech. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo dne 25.7.2007 pod č.j. 17 719/2007-30/1 akreditaci novému studijnímu oboru Realizace staveb v navazujícím magisterském programu Stavební inženýrství, ve kterém je předmět Odborná praxe zařazen v letním semestru prvního ročníku studia.
Tento navazující magisterský obor si mohou zvolit absolventi bakalářského
studijního programu zejména oborů: Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní
stavby, Vodní hospodářství a vodní stavby.
Zařazení oboru do programu, viz [2]:
http://www.fce.vutbr.cz/studium/programy/programy.asp?progid=13
Cílem studijního oboru R je výchova odborníků schopných okamžitého kvalifikovaného uplatnění v oblasti realizace staveb. Skladba předmětů a zařazení
povinné odborné praxe přispívá k podstatnému zkrácení adaptačního období
absolventa školy ve stavební firmě a tím vytváří předpoklady pro rychlý odborný růst a kariérní postup absolventů oboru.

2.3

Profil absolventa oboru, uplatnění v praxi

Absolvent studia oboru Realizace staveb nabízí schopnost komplexně a samostatně řešit stavebně-technické i ekonomické a manažerské úkoly.
V jednotlivých předmětech se studenti seznámí s problematikou technické i
technologické struktury stavby, naučí se vhodnému modelování a optimalizaci
výrobních procesů, zvládne problematiku managementu realizace staveb včetně projektového řízení, základy ekonomiky a práva ve stavebnictví, a je také
jazykově vybaven pro komunikaci běžného i odborného cizího jazyka.
Zařazení povinné odborné praxe do letního semestru prvního ročníku umožňuje
studentům ověřit a uplatnit své znalosti v praxi a reagovat následně na své studijně odborné potřeby v závěru studia, zejména při zpracování závěrečné práce.
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3

Spolupráce VUT FAST a stavebních firem
při zajištění odborných praxí studentů

3.1

Garance zajištění odborných praxí

Studium oboru Realizace staveb garantuje Ústav technologie, mechanizace a
řízení staveb fakulty stavební v Brně, který udržuje kontakt se stavebními podniky a udržuje agendu korespondence a uzavírání smluvních vztahů mezi školou a firmami pro zajištění odborných praxí studentů oboru Realizace staveb.
Mezi dlouhodobě spolupracující stavební firmy patří Metrostav a.s., Skanska
a.s., OHL ŽS a.s, Zlínstav a.s., každá z těchto firem zajišťuje odborné praxe
pro 4 až 15 studentů každý rok již od akreditace oboru.
V dalších letech se zapojily firmy IMOS Brno a.s, STAEG spol.s r.o., STAVOS Engineering s.r.o.,UNISTAV a.s., nově vstupuje do spolupráce také firma SYNER s.r.o.
Postupně se zapojila řada dalších firmy, ale většinou pouze jednorázovým zajištěním odborné praxe pro jednoho studenta a na daný jediný rok bez výhledu
na spolupráci trvalou či dlouhodobější. Tato situace se mění každý rok dle potřeb studia a hlavně možností těchto „jednorázových“ spolupracujících firem.
Mění se případně i podle regionu, ze kterého pochází student, který nebyl
v daném okamžiku umístěn do výše uvedených dlouhodobě spolupracujících
stavebních firem.
Smlouvou mezi firmami a školou jsou dány podmínky výkonu odborné praxe
studenta, zejména z pohledu náplně práce, kdy student je zařazen na pozici
stavbyvedoucího nebo asistenta stavbyvedoucích.
Je zde vymezeno, že nejméně 70 % doby praxe bude student vykonávat práci
přímo na stavbě při její realizaci a nejvýše 30 % doby praxe bude vykonávat
v oddělení přípravy staveb a také je určena pracovní pozice, čímž je zaručeno,
že bude výkon praxe pro studenta skutečně odborným přínosem.

3.2

Organizace zajištění OP v průběhu akad. roku

Pracovníci zajišťujícího ústavu zahajují organizaci OP již v předcházejícím
akademickém roce, tedy již před zahájením studijního běhu pro 1. ročník
NMgS, s důrazem na činnosti po uzavření stavu přijímacího řízení na obor Realizace staveb, kde je věnována největší pozornost zejména uzavírání smluvních vztahů se stavebními firmami a přípravě průzkumového dotazníku.
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Termínem ukončení zápisů do studia je počátečním termínem hlavní činností
pracovníků ústavu, protože zahájí shromáždění dat z vyplněných průzkumových dotazníků a jejich uspořádání do přehledných informačních tabulek pro
informovanost zapojených firem.
Současně je již započata příprava rozřazovacího dne, která spočívá v již zmíněné přípravě informací o studentech, které pomáhají ujasnit budoucí pracovní
vztah student / firma, časová i faktická organizace průběhu setkání zástupců
firem a studentů daného ročníku.
Garantující ústav dohlíží na průběh rozřazovacího dne a následně je prostředníkem pro dokončení podrobných jednání se zástupci stavebních firem i se
studenty pro umístění k výkonu OP, zejména pro případy, kdy se studentovi na
rozřazovacím dni nepodařilo uzavřít žádnou dohodu.
Tato jednání by měla být dokončena a uzavřena podepsáním dohod nejpozději
na přelomu kalendářního roku, od měsíce března již personální oddělení firem
vyzývají studenty k podepsání pracovních smluv, účasti na školeních a ke
zdravotním prohlídkám.
V 17. kalendářním týdnu daného roku začínají vlastní odborné praxe, které
jsou ukončeny klasifikovaným zápočtem uděleným na závěrečném semináři
v posledních dvou dnech průběhu OP.

3.2.1

Znění Smlouvy o spolupráci při zajištění odborné praxe

Tuto smlouvu uzavírá VUT v Brně, fakulta stavební s jednotlivými zapojenými
stavebními firmami (v následující ukázce Smlouvy jsou pro názornost zachovány původní termíny dané akademickým rokem, pro který smlouva byla uzavírána – v jednotlivých akademických letech se tyto termíny mění jen málo):

SMLOUVA
o spolupráci při zajištění odborné praxe,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 51
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smluvní strany:
1. Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební
sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 00216305

DIČ: CZ 00216305

jednající: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., děkan
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(dále fakulta)
kontaktní osoba: doc. Ing. Vít Motyčka, CSc., vedoucí Ústavu technologie,
mechanizace a řízení staveb
a
……………………………………..
……………………………………..
sídlo:
IČ:

DIČ:

zapsaná: v obchodním rejstříku pod spis. zn.
jednající: (dále firma)
kontaktní osoba:
…………………

I.
Úvodní ustanovení
1. Fakulta poskytuje podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném
znění, studentům vysokoškolské vzdělání v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Realizace staveb, pro
který udělilo akreditaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne
25.7.2007 pod č.j. 17 719/2007-30/1. Povinnou součástí studia je odborná
praxe studenta v délce 10 týdnů, jejímž účelem je prohloubení a ověření
odborných znalostí studenta v praxi – při procesu realizace stavby.
2. Firma má oprávnění podnikat v oblasti stavebnictví.
3. Smluvní strany vědomy si významu získání praktických zkušeností a dovedností pro studenty fakulty se dohodly na spolupráci při zajištění odborné praxe, a to za následujících podmínek.

II.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je spolupráce fakulty a firmy při zajištění odborné
praxe studentům fakulty, a to studentům I. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství, studijního oboru Realizace
staveb (dále jen „student“), firmou.
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2. Účelem smlouvy je zajištění takové odborné praxe, která studentům
umožní prohloubení a ověření odborných znalostí studenta v praxi a získání dalších praktických zkušeností a dovedností.
3. Smluvní strany jsou si vědomy a uznávají, že odborná praxe je součástí
studia a její výkon a podmínky, za kterých bude vykonávána, jsou touto
skutečností ovlivněny.

III.
Podmínky a průběh praxe
1. Firma za níže uvedených podmínek zajistí studentům odbornou praxi na
stavbě realizované firmou, resp. na stavbě, na jejíž realizaci se firma
smluvně podílí.
2. Odbornou praxí (dále jen „praxe“) se rozumí výkon práce studenta při realizaci stavby, a to takové práce, při které budou rozvíjeny odborné znalosti
studenta v oblasti stavebnictví získané při vzdělávání na fakultě. Nejméně
70 % doby praxe bude student vykonávat práci přímo na stavbě
při její realizaci, zejména na pozici odpovídající pozici asistenta
stavbyvedoucího; nejvýše 30 % doby praxe bude student vykonávat v oddělení přípravy staveb. Studentům nebudou přidělovány pomocné práce, práce v administrativě, činnosti obchodních
zástupců apod.
3. Praxi bude vykonávat student jako zaměstnanec v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou s firmou jako zaměstnavatelem. Smluvní strany
jsou si vědomy a uznávají, že firma uplatňuje vůči studentu po dobu trvání
praxe a tedy po dobu trvání výše uvedeného pracovního poměru veškerá
práva a povinnosti zaměstnavatele, obdobně jako vůči ostatním zaměstnancům firmy.
4. Praxi bude student vykonávat pod dohledem a za vedení odpovědného
zaměstnance firmy, resp. odpovědných zaměstnanců firmy (dále jen „osoby odpovědné za výkon praxe studenta“).
5. Délka praxe je 10 týdnů nepřetržitě po sobě jdoucích. Firma zajistí praxi
v období začínajícím prvním týdnem po skončení zkouškového období letního semestru; konkrétní termíny konání praxe v každém kalendářním roce
se řídí termíny akademického roku fakulty. Pro akademický rok 2010/2011
je datem nástupu na odbornou praxi úterý 26. 4. 2011. Praxi v řádném
termínu student absolvuje do 1. 7. daného kalendářního roku.
6. Absolvováním praxe se pro účely této smlouvy a pro účely studia rozumí
pouze skutečný výkon práce studentem po výše uvedenou dobu 10 týdnů;
nestačí pouze trvání pracovního poměru. V případě, že student neabsolvuje praxi ve výše uvedeném termínu z důvodu překážek v práci uvedených
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v ustanovení § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, umožní firma
studentovi absolvovat zbývající část praxe na základě individuální dohody
se studentem nejpozději do 31. 8. daného kalendářního roku.
7. Pokud to umožní provozní podmínky firmy a podmínky konkrétní stavby,
na níž student praxi vykonává, umožní firma 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 fakulty v předem dohodnutém
termínu. Při výkonu hospitační činnosti bude mít akademický pracovník vůči firmě postavení fyzické osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na
jeho pracovištích podle ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, a bude respektovat veškeré pokyny osoby odpovědné za
výkon praxe studenta .
8. Firma zajistí, že o průběhu praxe každého studenta vypracuje osoba odpovědná za výkon praxe studenta krátké závěrečné hodnocení, a to na formuláři „Záznam o průběhu odborné praxe“ (dále jen „záznam“), který je
uveden v příloze této smlouvy. Záznam obsahuje zejména popis činností
studenta ( vedené studentem) a hodnocení jeho práce firmou v průběhu
praxe a slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení studenta fakultou.
9. Součástí praxe je závěrečný seminář pořádaný fakultou, na kterém studenti zhodnotí praxi. Seminář se koná vždy poslední 2 pracovní dny trvání
praxe. Firma umožní studentům účast na tomto semináři, a to formou čerpání dovolené, vznikne-li na dovolenou nárok. Pro akademický rok
2010/11 se konání závěrečných seminářů plánuje na čtvrtek a pátek
30. 6. a 1. 7. 2011
10. Pokud to umožní provozní podmínky firmy a podmínky konkrétní stavby,
na níž student praxi vykonává, umožní firma dokumentovat studentovi za
pomoci záznamové techniky průběh praxe i průběh konkrétní stavby, na
níž student praxi vykonává. Skutečnost, zda byla dokumentace studentovi
umožněna či nikoliv, potvrdí osoba odpovědné za výkon praxe studenta do
záznamu.

IV.
Povinnosti firmy
Firma:
1. zajistí studentům praxi, a to za podmínek sjednaných touto smlouvou,
zejména pak uvedených v čl. II. a III. této smlouvy
2. zajistí praxi v roce 2011 pro………….. studenta
3. uzavře s každým studentem, kterému zajistí praxi dle seznamu čl. V.
odst. 2, pracovní smlouvu, a to za respektování podmínek uvedených
v čl. III. odst. 3 této smlouvy; a to nejpozději týden před nástupem na
praxi a fakultě neprodleně odešle kopii k archivaci.
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4. zajistí studentům všechna potřebná školení v oblasti BOZP
5. poskytne studentům osobní ochranné pracovní prostředky, případně pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné
nápoje
6. zajistí studentům po dobu průběhu praxe na náklady firmy ubytování, a
to v případě přidělení studenta pro výkon praxe na pracoviště mimo Brno
7. zajistí studentům po dobu průběhu praxe možnost stravování, a to za
podmínek obdobných jako u vlastních zaměstnanců
8. umožní fakultě v případě splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 7
této smlouvy hospitační činnost
9. nejpozději při podpisu pracovních smluv se studenty písemně sdělí fakultě místo výkonu praxe každého studenta a jméno, příjmení, funkci a
kontakt (telefonní kontakt, e-mail) osoby odpovědné za výkon praxe
studenta, kopii pracovní smlouvy odešle škole

V.
Povinnosti fakulty
Fakulta:
1. bude uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství, oboru Realizace staveb informovat o způsobu zabezpečení průběhu a podmínkách odborné praxe
2. bude firmu písemně informovat o skutečnosti, že student, který byl vybrán, aby mu firma zajistila praxi dle bodu 2 tohoto článku, přestal být
studentem fakulty v navazujícím magisterském studijním programu
Realizace staveb, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastala výše uvedená
skutečnost.

VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Pracovně právní vztah mezi studentem a firmou se řídí zákonem č. 262/2006
Sb., zákoník práce, a prováděcími a souvisejícími právními předpisy.
2. Předcházejícím kalendářním rokem se pro účely této smlouvy rozumí rok,
který předchází roku, ve kterém bude probíhat praxe.
3. Daným kalendářním rokem se pro účely této smlouvy rozumí rok, ve kterém bude probíhat praxe.
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4. Smlouva obsahuje 5 stran a předkládá se k podpisu ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou. Nedílnou součástí smlouvy je
příloha „Záznam o průběhu odborné praxe“.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně

V

………………………………………………

………………………………………………

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.,
děkan

zástupce firmy

Výše uvedená Smlouva o spolupráci při zajištění odborné praxe je uzavírána
před zahájením akademického roku, do kterého jsou přijímáni noví uchazeči o
studium oboru.

3.2.2

Preferenční dotazníky

Součástí zápisu do studia na oboru R je vyplnění tzv. „preferenčních dotazníků“, ve kterých si studenti zvolí prioritu zájmu o stavební firmu, a uvedou své
schopnosti, znalosti a studijní i profesní historii. Každý rok je tento dotazník
aktualizován dle potřeb a počtu zapojených firem. Je připravena jeho elektronická forma, kterou bude student vyplňovat v okamžiku elektronického zápisu
do 1. ročníku NMgS zhruba v polovině srpna daného roku. V nouzi jej může
vyplnit i písemně a odevzdat je při osobním zápisu do 1. ročníku na Studijním
oddělení fakulty.
Údaje z těchto dotazníků jsou zpracovány do přehledů, které mají zástupci stavebních firem k dispozici pro svůj výběr studentů na rozřazovacím dni.

3.2.2.1 Ukázka preferenčního dotazníku z roku 2011
Textová verze „papírové“ podoby pro případné dodatečné vyplnění.
V současné době je připraven a ověřován provoz elektronické verze, kterou
student vyplní současně při elektronickém vyplnění formuláře pro zápis do
1. ročníku NMgS oboru Realizace staveb – vše je na studentském Intranetovém
IS fakulty.
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Dotazník s informacemi pro jednání se stavebními
firmami k uzavření
„Dohody o zabezpečení odborné praxe a o
dalších ujednáních“
Informace ke studiu na oboru Realizace staveb (R) – předmět
CW20 Odborná praxe.
TUTO ELEKTRONICKOU VERZI VYPLŇTE SOUČASNĚ SE
ZÁPISOVÝM LISTEM
(v tištěné formě bude k dispozici na studijním oddělení při zápisu)
Součástí studia oboru Realizace staveb je 10-ti týdenní odborná praxe, kterou studenti vykonají ve 2. (letním) semestru 1. ročníku v souladu se Směrnicí
děkana – ČASOVÝ PLÁN VÝUKY PREZENČNÍ FORMY STUDIA BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAST VUT V BRNĚ V AKAD. ROCE platnou pro daný akademický rok (např. č. 9/2011 pro akad, rok 2011-2012) a s
Pokynem děkana č. 14/2008 – PRAVIDLA PRO ODBORNOU PRAXI ZAŘAZENOU DO
STUDIA OBORU REALIZACE STAVEB. Odborná praxe vždy bezprostředně navazuje na
zkouškové období 2. semestru (LS) a je uzavřena koncem června.
Odbornou praxi (dále jen OP) může student vykonávat pouze u stavební firmy, se kterou má
fakulta uzavřenu „Smlouvu o spolupráci při zajištění odborné praxe“, (dále jen „Smlouva“).
Odborná praxe mezi studentem a stavební firmou se považuje za dohodnutou okamžikem
uzavření (oboustranným podpisem) písemné „Dohody o zabezpečení odborné praxe a o dalších
ujednáních“ (dále jen „Dohoda“) nebo uzavřením oboustranného závazku o konkrétním termínu jejího podpisu (termín je nutno oboustranně dodržet!) nebo přímým uzavřením finální „Pracovní smlouvy“ o výkonu OP.
Fakulta umožní studentům jednat ohledně uzavření „Dohody“ se stavebními firmami na
půdě fakulty. Jednání mezi studenty oboru R a přizvanými firmami proběhnou na začátku 1.
semestru (ZS) – předpoklad: první nebo druhý týden 1. semestru (ZS) v době od 8:30 nebo
9:00 hod do cca 15:00 hod. Jednání proběhnou v prostorách Ústavu TST v E1, 6.n.p., případně v učebně B-315. Datum a čas zahájení jednání a místa Vašich jednotlivých jednání
s konkrétními firmami, spolu s dalšími informacemi budou včas upřesněny a oznámeny – najdete je na nástěnkách ústavu v E1, 6.n.p., na fakultním Intranetu a na nástěnkách Pedagogicko-vědeckého oddělení fakulty.
Jednání v tomto termínu je pro všechny studenty 1. ročníku studijního oboru Realizace
staveb povinné a studenti se k jednání dostaví včas.
Studenti, kterým se tento den nepodaří uzavřít „Dohodu“ s některou z firem, nebo jejichž
jednání o termínu podpisu této „Dohody“ nebudou v tento den závazně ukončena, musí
neprodleně – ještě tento den – tuto skutečnost písemně sdělí pracovníkovi Ústavu TST – Ing.
Radce Kantové, která je garantem předmětu CW20 – Odborná praxe.
Následně budou tito studenti dalším jednáním pracovníků Ústavu TST určeni pro výkon odborné praxe ke stavební firmě, se kterou bude mít fakulta uzavřenu „Smlouvu“ a která bude
mít volnou kapacitu pro výkon OP. Tato jednání začnou v měsíci říjnu, aby OP byla co nejdříve zabezpečena a všichni studenti měli uzavřením „Dohody“ OP zajištěnu.
Neúčast (předem nebo v den jednání neomluvená) a nedodržení podmínky oznámení neuzavření dohody v tento den jednání, budou hodnoceny jako neplnění studijních povinností –
se všemi důsledky z toho plynoucími.
Pro studenty oboru R, platí, jako pro všechny ostatní studenty Navazujícího magisterského
studijního programu, směrnice děkana č. 10/2010 – K výuce angličtiny v bakalářských a navazujících magisterských programech na Fakultě stavební VUT v Brně. Veškeré další informace
hledejte u pracovníků Ústavu SPV.
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Aby OP proběhla úspěšně, připravujeme a jednáme s firmami s předstihem. K tomu je potřebné získat některé podrobnější informace od Vás již nyní v předstihu. V následujícím formuláři
nejprve vyplňte svoje identifikační data a informace o skutečném a běžně fungujícím kontaktu. U
uvedených jednotlivých firem vyplňte prioritu (1 – Váš největší zájem) podle Vašeho zájmu
vykonat u nich tuto odbornou praxi. V souladu s Vámi určenou prioritou budou probíhat Vaše
jednání s jednotlivými firmami. Z uvedených oborů Vašeho předpokládaného budoucího profesního zaměření zaškrtněte jednu nebo více možností. Nakonec velmi stručně odpovězte na závěrečné otázky o Vašem vztahu ke stavebnictví (i oboru R) a absolvovaném středoškolském studiu.

Student / studentka:
Jméno a příjmení (50 zn.)
Datum narození (10 zn.)
(číslicemi)
Kontaktní adresa – úplná a přesná (vč. PSČ) – kde budete pravidelně přebírat
případnou poštu (2 * 75 zn.)
Aktuální rychlá dostupnost:
Používaný mobil (9 číslic)
předvolbu)
Pevná linka (9 číslic)
předvolbu)
Používaný e-mail (65 zn.)

(vypisujte po trojicích – mimo ČR vypište
(vypisujte po trojicích – mimo ČR vypište

příp. druhý e-mail (65 zn.)
POZN.: podle platné směrnice Vám budou veškeré zprávy zasílány i na Váš fakultní studentský email.

Obecné určení místa a regionu, ve kterém byste chtěl/a vykonat odbornou
praxi: (2 * 75 zn.)
Výběr firem pro Odbornou praxi, se kterými má fakulta uzavřenu příslušnou Smlouvu o OP.
V následujícím seznamu určete svoji prioritu (1 = nejvyšší) pro jednotlivé firmy pro výkon
Vaší OP. Určete 4 firmy – každé firmě přináleží jediná úroveň Vaší priority!

Vaše pořadí pro firmy (uvedeny v abecedním pořádku):
IMOS Brno, a.s.
1
2
Metrostav, a.s.
1
2
OHL ŽS, a.s.
1
2
Skanska, a.s.
1
2
STAEG, spol. s r. o.
1
2
SYNER Morava, a.s.
1
2
UNISTAV, a.s.
1
2
1
2
Zlínstav, a.s.
Menší stavební firma
1
2
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POZN.: Označení „menší stavební firma“ sdružuje firmy formálně malé, omezené jejich
velikostí, počtem zakázek i pracovníků - firmy, které mají možnost umístit na OP pouze
1, max. 2 studenty. Jejich názvy i možnosti se individuálně mění každý rok. Ubytování
je řešeno v konkrétních souvislostech aktuálního pracoviště a v těsné vazbě na dané
možnosti studenta. Uveďte přesně místo a oblast (region), ve kterém byste mohli při
volbě „Menší stavební firma“ odbornou praxi vykonat – uveďte i místo (adresu), kde si
v tomto případě můžete zajistit ubytování vlastní silou.
(max. 150 zn.)

Další informace – směřování Vašeho předpokládaného budoucího profesního
zaměření / profesní orientace (zaškrtněte 1 nebo více možností):
pozemní stavby – bytová výstavba
pozemní stavby – ostatní výstavba
podzemní stavby, geotechnika
dopravní stavby
průmyslové stavby
vodní stavby, vodohospodářské stavby
jiné (vypište – 2*60 znaků):
Region/y, kde byste, v případě možnosti získat tam zaměstnání, chtěl/a po
absolutoriu VŠ pracovat:
(max. 80 zn.)

Dokončená střední škola (přesný název a typ školy, obor, zaměření, specializace, adresa – vypište vše):
(max. 150 zn.)

Uveďte Vaše dosavadní praktické zkušenosti (praxe, brigády, apod.)
z oblasti stavebnictví – časový rozsah (celkový počet dnů, měsíců), druhy vykonávané práce a další zpřesňující informace (max. 200 zn.):
* pomocné stavební práce dělnické:
ano
ne – detaily:
ano
ne – detaily:
* svépomocné stavební práce dělnické:
* řízení práce – na úrovni vedoucího čety:
ano
ne – detaily:
ano
ne –
* řízení práce – na úrovni stavbyvedoucího či jeho zástupce:
detaily:
* dozor a dohled (kontrolní činnosti) :
ano
ne – detaily:
* jiné řídící činnosti (pracovní posice) :
ano
ne – detaily:
* pomocné stavební práce administrativní (pracovní posice nebo činnost):
ne – detaily:
ano
* pomocné práce – kreslení výkresů:
ano
ne – detaily:
* pomocné práce – výpočty:
ano
ne – detaily:
* pomocné práce – cenové návrhy, rozpočty:
ano
ne – detaily:
* jiné inženýrské činnosti:
ano
ne – detaily:
ano
* činnosti v geodézii nebo geologii (pracovní posice nebo činnost) :
ne – detaily:
* další (max. 200 zn.):
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Vyplněno dne:…………..…

Podpis studenta:
v elektronické verzi jméno a
identifikační znak

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění Vás tímto informujeme o tom, že veškeré osobní i ostatní údaje poskytuje k daným účelům dobrovolně. Tyto údaje budou s pomocí prostředků výpočetní techniky zpracovávány a uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými. Tyto údaje budou dále poskytnuty ke zpracování zodpovědným osobám ve
stavebních firmách a společnostech zajišťujících průběh předmětu CW20 Odborná praxe a poslouží k upřesnění Vašich možností a Vašeho uplatnění při
výkonu OP.
Kontaktní osoby:
Ing. Radka Kantová a Ing. Václav Rada, CSc.
kantova.r@fce.vutbr.cz – rada.v@fce.vutbr.cz
V Brně 6. května 2011
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc., vedoucí Ústavu TST

3.2.3

Rozřazovací den – přidělení studentů k firmám

Jmenovité rozdělení přijatých a zapsaných studentů oboru R k zapojeným firmám probíhá na tzv. Rozřazovacím dni, jehož datum je zvoleno dle rozvrhových možností studentů v období října kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém má být praxe vykonána (v říjnu 2011 pro OP v dubnu 2012).
Datum rozřazovacího dne se studenti dozví prostřednictví e-mailu, pozvánkami
na nástěnkách ústavu a také přímo ve výuce.
Studenti se shromáždí ve stanovený termín a čas na půdě ústavu TST v budově
E, kde najdou prezenční listiny, zde se podepíší a zkontrolují tam uvedené veškeré informace a údaje.
Následuje jednání studentů a zástupců stavebních firem v určených místnostech (učebnách). Student zahajuje vždy jednání u firmy, kterou uvedl jako prioritu 1. Následují jednání dle dalších priorit, nedošlo li k uzavření dohody.
Rozjedná-li si student praxi u několika firem, je povinen informovat stavební
firmy o svém rozhodnutí, kam nastoupí, projeví-li závazný zájem více firem.
Není li na závěr rozřazovacího dne student dohodnut s žádnou ze stavebních
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firem, musí tuto skutečnost nahlásit garantovi praxe, který studentovi umístění
zajistí dodatečným jednáním.
Výsledkem rozřazovacího dne je okamžité, nebo v následujících dnech či týdnech dokončené, podepsání tzv. Dohody o zabezpečení odborné praxe a o dalších ujednáních, která překlenuje období mezi rozřazovacím dnem a datem
uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou před vlastním nástupem na odbornou praxi. Kopii těchto dokladů požaduje garant odborné praxe k archivaci na
ústavu, škola však již nijak nezasahuje do dílčích ujednání (např. umístění studenta na konkrétní stavbě, výše odměny, způsob ubytování atd.)

3.2.3.1 Znění Dohody o zabezpečení odborné praxe a o dalších ujednáních

DOHODA
o zabezpečení odborné praxe a o dalších ujednáních

uzavřená mezi:
…………………………………………………………….. (dále jen firma)
zastoupená
………………………………………………………………………………..…
a
jméno a příjmení studenta: ………………………… nar. ……………….
(dále jen student)
trvalé bydliště …………………………………………………………
kontaktní adresa .…………….…………………………………………
mobil ..………………………… e-mail ……………..….……………………

Úvodní ustanovení a předmět dohody
1. Student byl na základě podané přihlášky a výsledků přijímacích zkoušek
přijat ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Stavební
inženýrství, studijní obor Realizace staveb, pro který udělilo akreditaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2007 pod č.j.
17 719/2007-30/1. Součástí studia tohoto oboru je povinná odborná praxe
studenta v délce 10 týdnů, jejímž účelem je prohloubení a ověření odborných znalostí studenta v praxi při procesu realizace staveb.
2. Firma se touto Dohodou zavazuje zajistit studentovi odbornou praxi na základě Smlouvy o spolupráci při zajištění odborné praxe uzavřené s Fakultou
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stavební, Vysokého učení technického v Brně, se sídlem Veveří 331/95,
602 00 Brno.
3. Student se zavazuje absolvovat u firmy v letním semestru akademického
roku 2009/2010 odbornou praxi v délce 10 týdnů.
4. Student i firma projevují společný zájem uzavřít po úspěšném absolvování
praxe a studia pracovněprávní vztah a využít studentovy nabyté zkušenosti
odpovídajícím zařazením na stavbách firmy.

Podmínky a průběh praxe
1. Odbornou praxí (dále jen „praxe“) se rozumí výkon práce studenta při realizaci stavby, a to takové práce, při které budou rozvíjeny odborné znalosti
studenta v oblasti stavebnictví získané při vzdělávání na fakultě. Nejméně
70 % doby praxe bude student vykonávat práci přímo na stavbě při její realizaci, zejména na pozici odpovídající pozici asistenta stavbyvedoucího;
nejvýše 30 % doby praxe bude student vykonávat v oddělení přípravy staveb. Studentovi nebudou přidělovány pomocné práce, práce
v administrativě, činnosti obchodních zástupců apod.
2. Praxi bude vykonávat student jako zaměstnanec v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou s firmou jako zaměstnavatelem. Smluvní strany
jsou si vědomy a uznávají, že firma uplatňuje vůči studentu po dobu trvání
praxe a tedy po dobu trvání výše uvedeného pracovního poměru veškerá
práva a povinnosti zaměstnavatele, obdobně jako vůči ostatním zaměstnancům firmy, zejména pak v oblasti pracovních podmínek a odměňování za
vykonanou práci.
3. Praxi bude student vykonávat pod dohledem a za vedení odpovědného zaměstnance firmy, respektive (ve výjimečných případech) odpovědných zaměstnanců firmy (dále jen „osoby odpovědné za výkon praxe studenta“).
4. Délka praxe je 10 týdnů nepřetržitě po sobě jdoucích. Firma zajistí praxi
v období začínajícím prvním týdnem po skončení zkouškového období letního semestru podle termínů akademického roku fakulty. Datum řádného
zahájení praxe (nástupu) je pondělí 26. 4. 2010 Praxi v řádném termínu student absolvuje do 2. 7. 2010.
5. Absolvováním praxe se pro účely této smlouvy a pro účely studia rozumí
pouze skutečný výkon práce studentem po výše uvedenou dobu 10 týdnů;
nestačí pouze trvání pracovního poměru. V případě, že student neabsolvuje
praxi ve výše uvedeném termínu z důvodu překážek v práci uvedených
v ustanovení § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, umožní firma
studentovi absolvovat zbývající část praxe na základě individuální dohody
se studentem nejpozději do 31. 8. 2010.
6. Firma zajistí, že o průběhu praxe každého studenta vypracuje osoba (respektive osoby – viz bod 4. tohoto oddílu) odpovědná za výkon praxe studenta
krátké závěrečné hodnocení, a to na formuláři „Záznam o průběhu odborné
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praxe“ (dále jen „záznam“), který je uveden v příloze smlouvy. Záznam obsahuje zejména popis činností studenta (vedené studentem) a hodnocení jeho práce hodnotící osobou firmy v průběhu praxe a slouží jako jeden
z podkladů pro hodnocení studenta fakultou.
7. Součástí praxe je závěrečný seminář pořádaný fakultou, na kterém studenti
zhodnotí praxi. Seminář se koná vždy poslední 2–3 pracovní dny trvání praxe. Firma umožní studentům účast na tomto semináři, a to formou čerpání
řádné dovolené.
8. Pokud to umožní provozní podmínky firmy a podmínky konkrétní stavby, na
níž student praxi vykonává, umožní firma dokumentovat studentovi za pomoci záznamové techniky průběh praxe i průběh konkrétní stavby, na níž
student praxi vykonává. Skutečnost, zda byla dokumentace studentovi
umožněna či nikoliv, potvrdí osoba (osoby) odpovědné za výkon praxe studenta do záznamu.
9. Firma zajistí studentu všechna potřebná školení v oblasti BOZP a poskytne
studentu osobní ochranné pracovní prostředky, případně pracovní oděvy
a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.
10. Firma zajistí studentovi po dobu průběhu praxe na náklady firmy ubytování, a
to v případě přidělení studenta pro výkon praxe na pracoviště mimo Brno.
11. Student je povinen vykonat praxi po dohodě s firmou na pracovištích a
v pracovním zařazení, které odpovídá dosažené úrovni jeho vzdělání. Za tímto
účelem uzavře firma se studentem pracovní smlouvu a smlouvu o mzdě.

Další ujednání.
1. Firma nejpozději při podpisu pracovní smlouvy se studentem písemně sdělí
fakultě místo výkonu praxe studenta a jméno, příjmení, funkci a kontakt
(telefonní kontakt, e-mail) osoby (respektive osob a termínů) odpovědné za
výkon praxe studenta.
2. Součástí navazujícího magisterského studia oboru Realizace staveb je možnost výuky anglického jazyka rozšířenou formou. Kurzy rozšířené výuky
angličtiny jsou v rozsahu 2x2 hodiny týdně v průběhu všech tří semestrů.
Pro stanovení maximální možné studentem dosažitelné úrovně znalostí angličtiny během studia ve třech semestrech při rozšířené výuce angličtiny,
vytvořili pracovníci ÚSPV FAST VUT v Brně „obecné schéma postupu“
studia rozšířenou formou.
3. FAST VUT v Brně hradí studium v rozšířené výuce anglického jazyka během 1. semestru. Studium ve 2. a 3. semestr není fakultou hrazeno. Tato
výuka bude/nebude firmou studentovi hrazena.
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Závěrečné ujednání
1. Firma může od této dohody odstoupit, pokud se student nebude zúčastňovat
odborné praxe nebo jazykové výuky podle rozsahu stanoveným fakultou, nebo pokud přestane být z jakéhokoliv důvodu studentem FAST VUT v Brně.
2. Dále společnost může od této dohody odstoupit v případě, že student poruší
uzavřenou pracovní smlouvu nebo řádně a v dohodnutém režimu nebude
vykonávat praktickou přípravu pod osobou (osobami) odpovědnou za výkon
praxe studenta, popřípadě nebude dosahovat uspokojivých pracovních výsledků. Účinnost odstoupení nastává doručením písemného rozhodnutí
účastníkům této dohody a na Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
FAST VUT v Brně.
3. Student může od odhody ustoupit v době do uzavření pracovní smlouvy
s firmou (tj. před nástupem na odbornou praxi) a to písemně sdělením na
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb FAST VUT v Brně a následným trojstranným jednáním. Student si uvědomuje, že případným neabsolvováním odborné praxe nesplní podmínky pro uzavření letního semestru
1. ročníku studia.
4. Student může od odhody ustoupit v případě ukončení studia oznámením této
skutečnosti proděkanovi pro pedagogickou činnost nebo na Pedagogickovědeckém oddělení FAST VUT v Brně. Platnost odstoupení je v tomto případě
vázána na oficiálním vyjádření příslušných orgánů fakulty o ukončení studia.

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu do …………….…..
Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech a po jednom rovnoprávném výtisku
obdrží student, fakulta a stavební společnost.

V Brně dne…………………...

V Brně dne………………..

…………………………………

….………………………………

zástupce firmy …………….

student FAST VUT v Brně
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4

Průběh odborné praxe

Odbornou praxi student nastoupí následující týden po konci zkouškového období letního semestru prvního ročníku (v druhé polovině dubna), dle aktuálních
termínů akademického roku.
Personální záležitosti související s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou (včetně jejího případného prodloužení na prázdninové období) student řeší
individuálně s personálním oddělením konkrétní firmy, stejně tak jako související lékařské vstupní podmínky nebo záležitosti pojištění a odvodů.
V předposledním týdnu výuky semestru organizuje garant předmětu informativní schůzku před nástupem na odbornou praxi, na které jsou studentům podány veškeré informace k průběhu odborné praxe i k závěrečnému semináři a
zápočtu. Také jsou zde předány všem studentům „Záznamy o průběhu odborné
praxe“, tj. sešity, do kterých si student zapisuje svoji každodenní činnost na OP
Po celou dobu výkonu odborné praxe za studenta odpovídá pracovník firmy,
který také studentovi potvrdí pravdivost uvedených záznamů.
Záznam o průběhu odborné praxe “, slouží jako jeden z podkladů k hodnocení
studentů na závěrečném semináři, který uzavírá předmět odborné praxe a na
kterém je studentům udělen klasifikovaný zápočet.
Průběh odborných praxí je také kontrolován pracovníky ústavu TST ve
smlouvě vymezenými tzv. hospitačními návštěvami, které jsou stanoveny náhodně.
Hospitační protokoly jsou jedním z dalších dokladů o řádném průběhu odborných praxí, je zde uvedeno, zda byl student přítomen na stavbě, jakou činnost
právě vykonával, zda byl pod odborným vedením a zda a jakým způsobem je
postaráno o jeho bezpečnost práce, ubytování a stravování.
Pokud to umožní provozní podmínky firmy a podmínky konkrétní stavby, na
níž student praxi vykonává, umožní firma dokumentovat studentovi za pomoci
záznamové techniky průběh praxe, a sledovat návazností stavebních procesů
konkrétní stavby. Skutečnost, zda byla dokumentace studentovi umožněna či
nikoliv, potvrdí osoba odpovědné za výkon praxe studenta do Záznamu o průběhu OP.
V následující podkapitole jsou zobrazeny již vyplněné záznamy dvou studentů,
umístěných u firmy Metrostav a.s a u firmy OHL ŽS a.s., včetně dílčích i celkových hodnocení od zodpovědných osob ze stavební firmy.
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4.1

Ukázka vyplněného záznamu studenta umístěného u stavební firmy Metrostav a.s.

Vyplněný titulní list záznamu o průběhu odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 1. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 2. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 3. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 4. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 5. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.

33 / 58

CW20 - Odborná praxe – Modul 01

Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 6. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 7. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 8. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 9. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 10. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu s hodnocením průběhu odborné praxe pověřené osoby
u firmy Metrostav a.s, s uvedením počtu odpracovaných hodin a s vyznačením
doby přerušení odborné praxe studenta 1. roč. oboru Realizace staveb, který
v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy Metrostav a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu odborné praxe se zápisem ze závěrečného semináře a
s celkovým hodnocením odborné praxe studenta 1. ročníku oboru Realizace
staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy
Metrostav a.s.
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4.2

Ukázka vyplněného záznamu studenta umístěného u stavební firmy OHL ŽS a.s.

Vyplněný titulní list záznamu o průběhu odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi
u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 1. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 2. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 3. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 4. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 5. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 6. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 7. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 8. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 9. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu o průběhu 10. týdne odborné praxe studenta 1. ročníku
oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.

51 / 58

CW20 - Odborná praxe – Modul 01

Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu s hodnocením průběhu odborné praxe pověřené osoby
firmy OHL ŽS a.s, s uvedením počtu odpracovaných hodin odborné praxe studenta 1. ročníku oboru Realizace staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy OHL ŽS a.s.
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Ukázka vyplněného záznamu

Vyplněný list záznamu odborné praxe se zápisem ze závěrečného semináře a
s celkovým hodnocením odborné praxe studenta 1. ročníku oboru Realizace
staveb, který v roce 2011 absolvoval odbornou praxi u smluvní stavební firmy
OHL ŽS, a.s.
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Závěrečný seminář

Závěrečný seminář probíhá poslední dva pracovní dny konání odborné praxe,
tedy vždy ve čtvrtek a pátek, do těchto dvou dnů jsou studenti rozděleni dle
příslušnosti ke stavební firmě, a tyto termíny jsou také současně vypsány jako
zápočtové termíny předmětu CW20 v Intranetu FIS.
Účast studenta je povinná pro celý příslušný den závěrečného semináře, studenti si vzájemně představují prostřednictvím krátkých prezentací stavby a
jejich části, na kterých byli umístěni. Zároveň popisují svou funkci a průběh
své činnosti po dobu odborné praxe.
Připravené prezentace přednesou jednak svým spolužákům, a také členům komise, složené z akademických pracovníků a zástupců firem. Vzhledem ke snaze o co nejobjektivnější hodnocení průběhu a náplně odborných praxí, a také
s cílem získání informací o chování a odborných i manažerských projevech
studenta zpětnou vazbou od stavebních firem, se těchto závěrečných seminářů
účastní nejen vyučující zajišťujícího ústavu, ale i zástupci jednotlivých stavebních firem. Výsledné hodnocení průběhu předmětu Odborná praxe a tedy
ohodnocení studenta formou výsledku klasifikovaného zápočtu je pak společným hodnocením pedagogů a zástupců firem.
Náhradní termín závěrečného semináře bývá dle potřeby určen na období srpna
– pouze pro studenty, kteří nedokončí odbornou praxi v řádném termínu
z důvodu překážek v práci uvedených v ustanovení §191 zákona č.262/2006Sb.
(zákoník práce) a stavební firma jim umožní absolvovat zbývající část praxe na
základě individuální dohody se studentem (je to zakotveno ve smlouvách
O spolupráci při zajištění odborné praxe mezi VUT v Brně, FAST a jednotlivými stavebními firmami).
Povinnosti studenta k účasti na závěrečném semináři:
-

připravit prezentaci v délce 10 minut

-

po celou dobu semináře být přítomen v místnosti a sledovat prezentace
spolužáků

-

odevzdat vyplněný Záznam o odborné praxi s hodnocením

-

odevzdat kopii pracovní smlouvy

-

odevzdat CD/DVD s pořízeným záznamem (fotografie, videa, popisy
konstrukcí, pohledy, situace stavby )

-

odevzdat nahranou prezentaci CD/DVD včetně dalších případných příloh: bezpečnost, zajímavosti, jakost, sebehodnocení, hodnocení firmy.

Na základě všech splněných povinností vloží garant předmětu hodnocení klasifikovaného zápočtu do Intranetu FIS.
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Závěr

Průběh tohoto studia v minulých letech ukázal, že zařazení odborných praxí do
studia je oboustranně výhodné, protože velké množství studentů zůstalo ve
stavebních firmách přes prázdninové období, často i déle, v rámci své brigádnické činnosti. Mnoho z nich po úspěšném ukončení studia nastoupilo do trvalého pracovního poměru právě u těchto firem.
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Odkazy na studijní zdroje a prameny

[1]

http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=
CW20WEB

[2]

http://www.fce.vutbr.cz/studium/programy/programy.asp?rosId=113

[3]

http://www.metrostav.cz/cz/

[4]

http://www.skanska.cz/

[5]

http://www.ohlzs.cz/

[6]

http://www.zlinstav.com/

[7]

http://www.staeg.cz/

[8]

http://www.imosbrno.eu/

[9]

http://www.unistav.cz/

[10]

http://www.syner.cz/
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