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Odborná praxe – letní semestr 2011/2012
Odborná praxe pro studenty 1. a 2. ročníku v prezenční formě studia
Odborná praxe 2 ( B9OPR20) a Odborná praxe 4 (B9OPR40)
Termín odborné praxe:
Způsob zajištění:
Výstup:
Kredity:
Rozsah:
Vedoucí odborné praxe:

18.6. - 29.6. 2012
individuální a řízené
zápočet
2
2 týdny
Prof. Ing. Jaroslav Veselý, DrSc.

Studenti v prezenční formě studia si na studijním oddělení vyzvednou dopis, kterým VŠRR oslovuje
potencionální organizaci s žádostí o spolupráci při zajišťování výkonu odborné praxe. Současně s
dopisem obdrží studenti i Smlouvu o bezplatné odborné praxi pro zvolenou organizaci.
Studenti mají možnost vybrat si pro výkon praxe úřad veřejné správy či jinou instituci působící v
oblasti veřejného sektoru, nebo organizaci, která se zabývá regionalistikou a příbuznými obory
(agentury, poradenské organizace apod.).1 Zajištění praxe doloží studenti podle uvážení oslovené
organizace buď potvrzením vystaveným organizací nebo jí potvrzenou Smlouvou o bezplatné
odborné praxi.
Termín pro předání potvrzení o zajištění praxe na studijní oddělení: 24.5. 2012.
V případě, že se studentům nepodaří navázat kontakt s vhodnou organizací, oznámí tuto
skutečnost na studijním oddělení nejpozději do 10.5. 2012.
Podmínkou pro získání zápočtu z odborné praxe je:
1) předání na studijní oddělení potvrzení o absolvování odborné praxe vystavené organizací, v
níž studenti odbornou praxi vykonali;
2) zpracování a odevzdání Záznamu z odborné praxe.
Záznam z odborné praxe odevzdají studenti Prof. Ing. Jaroslavu Veselému, DrSc. v předem
dohodnutém termínu, a to nejpozději do 16.8. 2012. Kontaktní telefonické spojení pro sjednání
termínu odevzdání: 607 608 189.
Záznam z odborné praxe v doporučeném rozsahu 3-4 strany textu A4 bude obsahovat stručný
popis vykonávaných činností, specifikaci řešené problematiky a agendy, možnosti využití poznatků
ze studia VŠRR v činnostech poskytovatele odborné praxe. Po formální stránce bude záznam
zpracován v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu „Obecná struktura odborné práce“
(http://vsrr.cz/reg/dokumenty.php).

1 Pozn.: V případě pochybností je doporučováno před zahájením praxe konzultovat vhodnost poskytovatele praxe s
vedoucím odborné praxe.

Odborná praxe pro studenty 1. ročníku v kombinované formě studia
Odborná praxe 2 (B9OPR20)
Výstup:
Kredity:
Vedoucí odborné praxe:

zápočet
2
Ing. Václav Kupka, CSc.

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Odborná praxe 2 pro studenty v kombinované formě
studia je vypracování a odevzdání seminární práce. Studenti si pro seminární práci zvolí jedno z
následujících témat:
a) Úloha územního plánování v regionálním rozvoji;
b) Proces desurbanizace – společenské a ekonomické vlivy;
c) Datové zdroje regionalistiky;
d) Role orgánů obce v rozvoji obce;
e) Hlavní tendence prostorového uspořádání ekonomiky ve vybraném kraji ČR od r. 1989;
f) Krajské volby 2012 a jejich význam pro rozvoj vybraného kraje;
g) Vzájemný vliv mé profese a studia na VŠRR.
Seminární práce v rozsahu 5-7 stran A4 bude zpracována v souladu s pravidly uvedenými v
dokumentu „Obecná struktura odborné práce“ (http://vsrr.cz/reg/dokumenty.php). Obsah
seminární práce lze konzultovat s vedoucím odborné praxe.
Seminární práci studenti odevzdají v tištěné podobě na studijní oddělení nejpozději do 23.6. 2012.

Odborná praxe pro studenty 2. ročníku v kombinované formě studia
Odborná praxe 4 (B9OPR40)
Výstup:
Kredity:
Vedoucí odborné praxe:

zápočet
2
Ing. Petr Ponikelský

Podmínkou pro získání zápočtu z předmětu Odborná praxe 4 pro studenty v kombinované formě
studia je vypracování a odevzdání seminární práce. Studenti si pro seminární práci zvolí jedno z
následujících témat:
a) Přínos strukturálních fondů pro rozvoj obcí v ČR;
b) Význam kulturního dědictví pro regionální rozvoj;
c) Význam cestovního ruchu pro regionální rozvoj;
d) Možnosti aplikace manažerských funkcí v řízení rozvoje obcí;
e) Orgány obce a jejich úloha v rozvoji obce;
f) Význam demografického vývoje v rozvoji obce.
Seminární práce v rozsahu 6-10 stran A4 bude zpracována v souladu s pravidly uvedenými v
dokumentu „Obecná struktura odborné práce“ (http://vsrr.cz/reg/dokumenty.php). Obsah
seminární práce lze konzultovat s vedoucím odborné praxe.
Seminární práci studenti odevzdají v tištěné podobě na studijní oddělení nejpozději do 23.6. 2012.

Odborná praxe pro studenty 3. ročníku
Odborná praxe 6 (BX9OPA60)
Výstup:
Kredity:
Vedoucí odborné praxe:

zápočet
2
vedoucí bakalářské práce

Předmět Odborná praxe 6 je zaměřen zejména na realizaci a vyhodnocení výzkumných šetření a na
vlastní zpracování bakalářské práce.
Zápočet z předmětu Odborná praxe 6 uděluje vedoucí bakalářské práce za dokončení práce.
Není-li vedoucí bakalářské práce členem akademické obce VŠRR, provádí zápis zápočtu po
konzultaci s vedoucím práce vedoucí příslušné katedry.

Časová rekapitulace:
Odborná praxe 6
Odevzdání bakalářské práce
Zkouškové období v letním semestru
Předložení Výkazu o studiu ke kontrole
Podání přihlášky ke SSZ do
Státní závěrečná zkouška

2.4.-21.4. 2012
16.4. 2012
16.4.-12.5. 2012
12.5.-18.5. 2012
14.5. 2012
28.5.-15.6. 2012

Dodržení termínu pro odevzdání bakalářské práce je základní podmínkou pro podání přihlášky ke
státní závěrečné zkoušce.

V Praze dne 4. dubna 2012

Ing. Karel Vránek
rektor VŠRR

