Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení

čl. 1. Úvodní ustanovení
Studentské odborné praxe a terénní cvičení slouží ke zvyšování odborných kompetencí studentů
VŠRR a jsou realizovány v souladu s akreditovanými studijními programy VŠRR. Student má
povinnost v souladu se studijními plány realizovat buď odbornou praxi, nebo terénní cvičení,
případně obě tyto aktivity.

Část I. Odborné praxe
čl. 2. Délka praxe
Standardní délka odborné praxe je 80 pracovních hodin. Student může využít kombinovanou
formu praxe, kde přímé praxe bude 40 hodin a druhých 40 hodin bude věnováno zpracování
odborného projektu (viz příloha č. 4 této směrnice).
Student může prokázat praxi potvrzením zaměstnavatele příp. bývalého zaměstnavatele, že byl
zaměstnán na relevantní pozici min. 3 roky v období ne starším 7 let od ukončení působení na
této pozici. Uznání relevance pozice spadá do působnosti garanta studijního oboru. V případě
sporu rozhoduje o uznání praxe rektor.

Čl. 3 Místo konání odborné praxe
Student má právo vybrat si sám místo konání odborné praxe. V případě, že si student nevybere
místo k absolvování odborné praxe sám, doporučí mu VŠRR místo odborné praxe u některého
ze svých smluvních partnerů (seznam smluvních partnerů je k dispozici na studijním oddělení).
Student doručí garantovi příslušného studijního oboru v písemné podobě „Návrh k vykonání
odborné praxe“ v termínu stanoveném dle „organizace příslušného akademického roku“.
„Návrh k vykonání odborné praxe“ musí obsahovat jasnou formulaci cíle a úkolů a rozvíjené
klíčové kompetence studenta. Návrh podléhá schválení garantem příslušného oboru, který jej
schválený předá na studijní oddělení VŠRR (viz příloha 1 této směrnice).

čl. 3. Smluvní podmínky s poskytovatelem
Student před započetím odborné praxe předá statutárnímu zástupci organizace, kde bude
odbornou praxi provádět (dále jen Poskytovatel) „Smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci
odborné praxe studenta VŠRR“ (2x) (viz příloha č. 2 této směrnice). Dokumenty podepsané ze

strany přijímající organizace neprodleně předá na studijní oddělení VŠRR, nejpozději však 14
dní před předpokládaným zahájením odborné praxe.

čl. 4. Zpráva a projekt z odborné praxe
Z provedené odborné praxe student odevzdá v listinné podobě na studijní oddělení v termínu
stanoveném v „organizaci akademického roku“ a v souladu s „plánem k vykonání odborné
praxe“ zprávu (viz příloha č. 3 této směrnice) nebo projekt (viz příloha č. 4 této směrnice).
Zprávu nebo projekt z provedené odborné praxe hodnotí pověřený akademický pracovník a na
jejím základě uděluje příslušný zápočet.

čl. 5. Změny v organizaci odborné praxe
Změny v místě realizace odborné praxe, zaměření odborné praxe, případně další okolnosti
zaviněné vyšší mocí (pracovní neschopnost a další okolnosti hodné mimořádného zřetele) řeší
v souladu se studijním a zkušebním řádem VŠRR na základě řádně a včas předložené a
odůvodněné písemné žádosti studenta garant příslušného studijního oboru.

Část II. Terénní cvičení
čl. 6. Pojem „terénní cvičení“
Terénním cvičením se rozumí odborná činnost studenta mimo areál VŠRR v délce min. 5 dní
pod vedením akademických pracovníků VŠRR dle vyhlášeného plánu terénních cvičení pro
příslušný akademický rok v souladu s akreditovanými studijními obory VŠRR.

čl. 7. Organizace terénního cvičení
Student se hlásí na terénní cvičení podáním přihlášky (viz. příloha č. 5 této směrnice) a
zaplacením zálohy na studijním oddělení VŠRR v termínu dle „organizace příslušného
akademického roku“. Terénní cvičení vede určený AP VŠRR a účastní se ho další AP tak, aby
na jednoho AP připadalo v průběhu terénního cvičení nejvíce 20 studentů.
Akademičtí pracovníci odpovědní za realizaci terénního cvičení připraví „zadání projektů
z terénního cvičení“, které budou studentům k dispozici nejméně 30 dní před plánovaným
termínem terénního cvičení. Ve stejné době student zaplatí doplatek na studijním oddělení
VŠRR.
Studenti se na terénním cvičení řídí pokyny akademických pracovníků odpovědných za
realizaci terénního cvičení. Neuposlechnutí pokynů AP může mít za následek vyloučení
studenta z terénního cvičení a neuznání této aktivity v jeho studijním plánu tj. neudělení
zápočtu.

čl. 8 Projekt z terénního cvičení
Student z terénního cvičení vypracuje dle „Pokynů k vypracování projektu z odborné praxe /
terénního cvičení“ (viz. příloha č. 4 této směrnice) „projekt“ dle „zadání“ (viz čl. 7 této
směrnice). Projekt odevzdá v listinné i digitální podobě (v živém formátu kompatibilním s MS
Office) podobě na studijní oddělení VŠRR v termínu stanoveném v „organizaci akademického
roku“. Projekt z terénního cvičení hodnotí vedoucí příslušného terénního cvičení.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 30. října 2015

prof. RNDr. René WOKOUN, CSc.
Rektor VŠRR

Za správnost: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.,
prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost

Přílohy:
č. 1. Plán /návrh/ k vykonání odborné praxe
č. 2. Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů VŠRR
č. 3. Zpráva z vykonané odborné praxe
č. 4. Pokyny k vypracování projektu z odborné praxe / terénního cvičení
č. 5. Přihláška na terénní cvičení

Příloha č. 1
Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení
Plán /návrh/ k vykonání odborné praxe

Student:…………………………………………………………………………………………
Obor:…………………………………………………………………………………………….
Katedra …………………………………………………………………………………………
Akademický rok: …………………………
Místo praxe:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Časový plán odborné praxe:

Cíle odborné praxe:

Úkoly na odborné praxi:

Rozvíjené klíčové kompetence

V Praze dne ……………………………..

Student: ……………………………… Garant oboru…………………………………

Příloha č. 2
Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení
Smlouva o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů VŠRR

Vysoká škola regionálního rozvoje (dále jen: VŠRR)
Žalanského 68/54
163 00 Praha 17 – Řepy
IČ: 27133257
zastoupená rektorem: prof. RNDr. René Wokounem, CSc.

a

…………………………………………………………………………………………………...
se sídlem: ………………………………………………………………………………...….......
IČ: ……………………………………………………………………………………………….
zastoupená: ………………………………………………………………………………….......
(dále jen: Poskytovatel)

uzavírají tuto smlouvu o zajištění spolupráce při realizaci odborné praxe studentů VŠRR (dále
jen Smlouva)

na období od …………………… do ………………………….
v celkovém počtu 40/80 odpracovaných hodin pro jednoho studenta

I.
Vzájemná spolupráce se bude týkat zejména:
1. Výběru pracovníků, podílejících se na odborné praxi a vymezení podmínek přípravy a
realizace odborné praxe studenta VŠRR včetně časového harmonogramu.
II.
1. Pracovníci Poskytovatele, kteří se budou podílet na uskutečňování odborné praxe studentů
VŠRR, budou vybíráni pro tuto činnost zástupcem Poskytovatele a na základě souhlasu
garanta studijního oboru na VŠRR příp. jím určeného akademického pracovníka.
2. Práva a povinnosti Poskytovatele:
a) zajišťuje podmínky pro výkon odborné praxe studentů VŠRR, též i pro další formy
spolupráce vymezené dohodou,
b) vyhrazuje se mu pravomoc spolurozhodovat o rozsahu, skladbě a časovém (dlouhodobém)
plánu odborné praxe studenta vždy před zahájením odborné praxe,
c) je mu vyhrazena pravomoc odmítnout požadavky na uskutečnění odborné praxe nebo jiné
aktivity, pokud nebyly předem projednány a uvedeny v časovém plánu a včas nahlášeny,
d) má právo podílet se na vyhodnocení všech forem spolupráce.
e) připravují a umožňují samostatné výstupy studentů VŠRR v rámci praxe,
a) mají právo se vyjadřovat k požadovanému rozsahu odborné praxe a k ostatním podmínkám
praxe.
3. Povinnosti jednotlivých pracovníků Poskytovatele podílejících se na praxi studenta VŠRR,
včetně finančních aj. podmínek, vymezují jednorázové dohody o provedení práce uzavřené
příslušným pracovníkem Poskytovatele s VŠRR.

III.
1. Odborná praxe studentů VŠRR bude prováděna v dohodnuté době na příslušném pracovišti
Poskytovatele po dobu účinnosti smlouvy.
2. Před zahájením každé odborné praxe připraví student VŠRR návrh na vykonání odborné
praxe a dá ho k dispozici určenému pracovníku Poskytovatele.
3. V případě změny požadované odborné praxe oznámí garant odborné praxe tuto skutečnost
s předstihem 14 dnů.
IV.
1. V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen
„Zákoník práce“), studenti VŠRR odpovídají Provozovateli za škodu, kterou jí způsobili
při výkonu odborné praxe nebo v přímé souvislosti s ní.

2.

V případě, že studentům VŠRR vznikne porušením právních povinností ze strany
Poskytovatele nebo úrazem při výkonu odborné praxe v prostorách Poskytovatele nebo
v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni v souladu s ustanovením § 391 odst. 4
Zákoníku práce Poskytovatel.
V.

1. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví studentů VŠRR při výkonu
odborné praxe s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají
výkonu odborné praxe.
2. Při zahájení odborné praxe musí být studenti VŠRR seznámeni s právními a ostatními
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při výkonu odborné
praxe dodržovat.
VI.
1. Hodnocení průběhu odborné praxe se provádí vždy po ukončení každé odborné praxe.
2. Tato dohoda nevylučuje jiné formy spolupráce.
3. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných oboustranně potvrzených
dodatků.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
5. Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží VŠRR a jeden Poskytovatel.

V Praze dne: …………………………….

________________________
VŠRR

__________________________
Poskytovatel

Příloha č. 3
Směrnice rektora VŠRR č.1/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení
Zpráva z vykonané odborné praxe

Jméno studenta:……………………………………………………………………………....

studij.obor:…………..................................................................................................................

Místo konání praxe…………………………………………………………………………….

Termín konání praxe: …………………………………………………………………………

Jméno pracovníka poskytovatele odpovědného za praxi..……………………………….

Vlastní hodnocení:
využijte škálu 1, 2, 3 nebo 4
(kde „1“ je výborný, „2“ velmi dobře „3“ dobře a „4“ je nevyhovující)

Využívání pracovní doby
Zájem o problematiku činností veřejné správy
Zájem o činnost prováděnou na pracovišti, kde se exkurze realizuje
Aktivita při vypracovávání přidělených úkolů
Rychlost při vypracovávání úkolů
Kvalita vypracovaných úkolů

Znalosti studenta z činností prováděných na pracovišti Poskytovatele
Příklady zadávaných úkolů při odborné praxi

Hodnocení osobnosti praktikanta
vstřícný

ano/ne

zodpovědný

ano/ne

důsledný

ano/ne

systematický

ano/ne

flegmatický

ano/ne

energický

ano/ne

………………………
datum

…………………………..
poskytovatel

……………………………
pracovník poskytovatele

Příloha č. 4
Směrnice rektora VŠRR č. .…/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení
Pokyny k vypracování projektu
z odborné praxe / terénního cvičení

1. Práce nechť je vypracována dle ČSN ISO 690-2,4 a ČSN 01 69 10 v rozsahu 10 – 15
normostran textu u individuálních projektů z odborné praxe a 20 - 25 normostran textu u
skupinových projektů z terénního cvičení + přílohy dle zadání projektu
2. Typ písma ARIAL, velikost písma 12 ppt, řádkování 1,5.
3a. Obsahem zprávy z odborné praxe nechť je zejména:


Časový plán odborné praxe



Cíle odborné praxe



Úkoly na odborné praxi



Rozvíjené klíčové kompetence



Činnosti prováděné na odborné praxi



Spolupráce zaměstnanců poskytovatele praxe



Naplnění cílů praxe



Případné další informace a skutečnosti z průběhu odborné praxe

3b. Obsahem zprávy z terénního cvičení, nechť je zejména:


Zadání projektu z terénního cvičení



Časový plán realizace projektu v rámci terénního cvičení



Popis realizace projektu v rámci terénního cvičení



Výsledky a závěry projektu



Případně další doplňující informace

4. Do práce je možno vložit dokumentační obrázky případně vlastní fotografie (bude-li
„Poskytovatelem odborné praxe umožněno je provádět). V případě terénních cvičení je
vlastní fotodokumentace podmínkou.
5. Práci v listinné podobě dodat na studijní oddělení VŠRR v termínu stanoveném v
„organizaci akademického roku“.

Katedra ………………………………………

PROJEKT Z ODBORNÉ PRAXE

konané od ……………………….. do …………………………..

v

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení studenta: …………………………………………………………
Studijní obor: ………………………………………….......................
Akademický rok: ……………………………
V Praze dne: …………………………… Podpis studenta: ………………………............

Obsah:
1. Časový plán odborné praxe
2. Cíle odborné praxe
3. Úkoly na odborné praxi
4. Rozvíjené klíčové kompetence
5. Činnosti prováděné na odborné praxi
6. Spolupráce zaměstnanců poskytovatele praxe
7. Naplnění cílů praxe

Katedra ………………………………………

PROJEKT Z TERÉNNÍHO CVIČENÍ

konaného od ……………………….. do ………………………………………………………

kde ………………………………………………………………………………………………

název projektu…………………………………………………………………………………...

Jméno a příjmení studenta: ………………………………………………………………….
Studijní obor: ………………………………………….......................
Akademický rok: ……………………………
V Praze dne: ………………………… Podpis studenta: ………………………............
Obsah:
 Zadání projektu z terénního cvičení
 Časový plán realizace projektu v rámci terénního cvičení
 Popis realizace projektu v rámci terénního cvičení
 Výsledky a závěry projektu
 Případně další doplňující informace

Příloha č. 5
Směrnice rektora VŠRR č. 1/2015
k realizaci odborných praxí a terénních cvičení
Přihláška na terénní cvičení

Jméno studenta:…………………………………………………………………………….........

Studij.obor/program:………….....................................................................................................

Závazně se přihlašuji se na terénní cvičení konané:

Kde:……………………………………………………………………………………………...

Kdy:……………………………………………………………………………………………...

………………………
datum

……………………………….
podpis pracovníka VŠRR

……………………………
podpis studenta

