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Úvodní slovo 

Milí studenti, 

 

sháníte právě vhodnou firmu pro zpracování absolventské či „jen“ semestrální práce? 

Toužíte získat odbornou praxi ve vašem studijním oboru? 

Nebo se jednoduše blíží konec vašeho studia, přemýšlíte o zaměstnání a nevíte, jak začít? 

 

Pokud si pokládáte podobné otázky, můžete se při hledání řešení nechat inspirovat projektem, který 

byl připraven právě pro vás! 

 

Protože zaměstnavatelé čím dál častěji požadují nejen teoretické odborné znalosti, ale také schopnost 

aplikovat teorii při řešení konkrétních praktických úkolů, na trhu práce uspějí spíše ti, kteří získají 

během studia praktické pracovní zkušenosti a mají zájem vzdělávat se nejen podle školních osnov.  

Dosavadní zkušenosti nicméně ukazují, že nabídka stáží a praxí ze strany podniků a organizací, které 

jsou pro získání praktických zkušeností ideální, není dostatečná. Na straně podniků stejně jako 

na straně vzdělávacích institucí existují bariéry, které je nutno vyřešit a překonat.   

S cílem zlepšit tuto situaci bude v období červen 2011 až květen 2014 Západočeskou univerzitou 

v Plzni (ZČU) a jejími partnery realizován projekt UNIPRANET, v jehož rámci máte možnost využít 

různých podpůrných nástrojů právě proto, abyste našli zajímavou praxi v některé z oslovených firem 

či organizací. 

 

Pokračujte ve čtení Příručky, kterou právě držíte v ruce – dozvíte se, jak na to! 

 

 

 

 

 

 
 Realizační tým projektu UNIPRANET 
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Informace o projektu 

Operační program:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název projektu:  Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí  

Zkrácený název projektu:  UNIPRANET 

Období realizace projektu:  1. 6. 2011 – 31. 5. 2014 

Propojení akademického s podnikatelským prostředím a veřejnou sférou je z mnoha důvodů 

prospěšné pro obě zainteresované strany. V zájmu Západočeské univerzity v Plzni je jak rozvíjení 

vzdělávací činnosti a spolupráce s externími institucemi, tak zlepšování konkurenceschopnosti svých 

absolventů na trhu práce. Studenti na druhé straně přinášejí do organizací nové teoretické poznatky 

a nezaujatý pohled na řešení konkrétních problémů firem a organizací. 

Uplatnění v praxi 

Dobré uplatnění v praxi závisí z velké míry na vaší schopnosti naplnit požadavky budoucího 

zaměstnavatele. Většina studentů však nemá po dokončení studia dostatečné zkušenosti s identifikací 

požadavků konkrétních pracovních nabídek. Prostřednictvím realizace projektu UNIPRANET dojde 

k hlubšímu propojení studentů s praxí a eliminaci problému některých absolventů - uplatnit se ve svém 

oboru. 

Kdo pracuje na projektu? 

Projekt byl vytvořen akademickými pracovníky Fakulty ekonomické ZČU ve spolupráci s následujícími 

partnery: 

» BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 

» Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o. s. 

» České vysoké učení technické v Praze (ČVUT v Praze) 

» Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 

» Okresní hospodářská komora Cheb 

» Okresní hospodářská komora v Chomutově 

» Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 

» Technická univerzita v Liberci (TU v Liberci) 

Cíle projektu 

» Zajištění praxí a stáží pro studenty 

» Rozšíření spolupráce mezi univerzitami a budoucími zaměstnavateli absolventů 

» Vytvoření projektových kanceláří za účelem posílení role výzkumu a vývoje na univerzitách 
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Praxe a odborné stáže studentů 

Role praktické činnosti v procesu vzdělávání je obecně známá a jistě si každý  rád ověří, 

zda teoretickou výukou získané poznatky a vědomosti lze aplikovat do praktického světa. Jako 

vysokoškolští studenti byste měli být schopni již sami rozhodnout, který obor je pro takový srovnávací 

test optimální. Praxe a odborné stáže vám přináší jedinečnou možnost zapojit se do praktické činnosti 

vybraných firem či institucí. 

Jaké praxe vám pomůžeme zajistit? 

1. Praxe v podnicích 

Praxe jsou určeny pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, příp. 

mladé vědecké pracovníky ZČU. Projekt se zaměřuje zejména na studenty Fakulty ekonomické 

uvedené univerzity. Praxí se mohou zúčastnit rovněž studenti Fakulty strojní ZČU. 

Proč se zúčastnit praxe? 

Cílem odborných praxí v přijímací organizaci (podniku) je získání praktických dovedností, pracovních 

návyků, možnost uplatnit znalosti v praxi a zlepšit své vyhlídky na budoucí zaměstnání.  

Praxe by měla být realizována za účelem poznání fungování dané organizace, příp. konkrétní 

problematiky, jejího zpracování a návrhu řešení. 

Je žádoucí, aby odborná praxe a její náplň souvisely se zvoleným studijním programem, oborem, 

specializací a s předměty vašeho studijního plánu. Je to jedinečná příležitost uplatnit znalosti, které 

jste nabyli při studiu na vysoké škole.  

Kdy budou praxe probíhat? 

Odborné praxe je možné realizovat kdykoli v průběhu akademického roku s ohledem na časové 

možnosti organizace. 

Jak dlouhá by měla praxe být? 

Délka praxe závisí na časových možnostech organizace, nicméně její délka by měla být minimálně 

v rozmezí 14 dní až 1 měsíc, celkem 20 hodin (např. 1 hodina denně po dobu 4 týdnů). Není nutné, 

aby praxe proběhla vcelku, je možné ji rozdělit do více částí – opět závisí na dohodě s konkrétní 

firmou. 

Výstup z praxí? 

Případové studie, rozsáhlejší semestrální práce a dále bakalářské či diplomové práce. 

Praxe obohatí výuku o praktické zkušenosti, které budete moci využít při zpracovávání studentských 

prací. Ve svých pracích vypracovaných za asistence odborníků z praxe se naučíte využívat teoretické 

poznatky získané při studiu.  
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Odměna pro studenta? 

Smyslem praxí není na rozdíl od brigády finanční zisk, ale získání konkrétních odborných znalostí 

a schopností.  

Obecně vám jako studentům nenáleží mzda ani jiné výhody. Po úspěšném absolvování praxe 

získáte předepsaný počet kreditů v rámci předmětu, který souvisí s praxí a je součástí studijního 

programu (např. Odborná praxe, Předdiplomní praxe, Strategický management apod. – viz str. 12). 

Pokud bude praxe realizována mimo místo studia nebo Vašeho bydliště, je možné z projektu získat 

přímou podporu na cestovné, ubytování a stravné po dobu praxe (přesné podmínky poskytnou 

pracovníci ZČU zapojení do projektu – viz kontaktní údaje). 

Co vám praxe přinese? 

» Zvýšení odborných a praktických znalostí ve studijním oboru; 

» Získání praktických zkušeností již během studia; 

» Efektivní propojení znalostí z teoretických předmětů s praxí – dosažení kvalitativně nové 

znalosti; 

» Možnost spolupráce s odborníky z praxe; 

» Budování kariéry již během studia; 

» Možnost získání cenných kontaktů pro budoucí zaměstnání; 

» Možnost lepšího poznání prostředí, fungování, vztahů a procesů uvnitř organizace, podniku; 

» Zmapování si podoby reálné praxe, které pomůže při rozhodování o budoucí profesní 

specializaci; 

» Zvýhodnění pozice na trhu práce; 

» Zvýšení atraktivity pro budoucí zaměstnavatele; 

» Příležitost dozvědět se více sám o sobě - např. o svých schopnostech týmové práce, řešení 

konfliktů, time managementu či organizačních schopnostech - a tyto kompetence si 

zdokonalit; 

» Zajištění potřebných informací pro zpracování absolventské či semestrální práce. 

 

Shromážděné poznatky z odborných praxí budou zpracovány ve formě případových studií, 

semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Za podpory projektu bude z vybraných případových 

studií a semestrálních prací sestaven sborník a dále soubor bakalářských a diplomových prací.  
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2. Odborné stáže na Fakultě strojní ČVUT v Praze 

Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze zajistí pro studenty (především strojních fakult) 

odbornou stáž na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 

Proč se stáže zúčastnit? 

Podobně jako praxe v podnicích přispějí odborné stáže na Fakultě strojní ČVUT v Praze ke zvýšení 

vaší flexibility, rozšíří váš přehled a zvýší vaše možnosti uplatnění na trhu práce po absolutoriu. 

Tento typ stáží vám umožní získat nové zkušenosti, příp. nové pohledy na studovanou problematiku.  

Stáže budou probíhat na Fakultě strojní ČVUT v Praze a jejich účelem bude poznání konkrétní 

problematiky, jejího zpracování a návrhu řešení.  

Jaká je požadovaná délka stáže? 

Uvedené stáže budou mít délku 14 dnů až 1 měsíc, celkem 20 hodin. 

Výstup stáže? 

Jako výstup stáže vypracujete rozsáhlejší semestrální, bakalářskou, diplomovou práci. V rámci 

stáže můžete také spolupracovat na realizaci výzkumného projektu, ze kterého poté sepíšete zprávu. 

Odměna pro studenta? 

I tento typ stáží je bezplatný a zároveň platí, že pokud bude stáž realizována mimo místo vašeho 

bydliště, získáte z projektu přímou podporu na cestovné, ubytování a stravné po dobu stáže. 

Co vám stáž přinese? 

» Výrazné zvýšení odborných a praktických znalostí ve studijním oboru (v závislosti na náplni 

odborné stáže); 

» Možnost spolupráce s odborníky; 

» Zvýhodnění vaší pozice na trhu práce; 

» Zvýšení atraktivity vás studentů pro budoucí zaměstnavatele; 

» Zajištění potřebných informací pro zpracování absolventské či semestrální práce. 
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Jak se ucházet o praxi/odbornou stáž? 

 

Veškeré nabídky firem na odborné praxe včetně tématu, termínu a délky praxe budou pravidelně 

aktualizovány na internetových stránkách projektu http://www.unipranet.zcu.cz v sekci Stáže (náhled 

viz níže). 

Jakmile si vyberete firmu (samozřejmě s ohledem na firmou požadované téma či tématickou oblast), 

vyplňte přihlašovací formulář – Žádost o praxi/odbornou stáž (viz přílohy). Ten odevzdejte osobně 

v úředních hodinách či zašlete emailem finanční manažerce projektu, paní Vladislavě Hejdukové, 

na kterou se můžete rovněž obracet s případnými dotazy v souvislosti s projektem UNIPRANET.  

Žádosti o praxe a stáže budou zpracovány a předány partnerům projektu, kteří zprostředkují 

jednotlivým studentům kontakt s nejvhodnější firmou nebo organizací.  

Kontaktní místo pro studenty 

Vladislava Hejduková 

Finanční manažerka projektu UNIPRANET (viz str. 14) 

Upozornění! 

V žádosti představte téma a zásady práce, která bude v rámci projektu zpracovávána (tzn. výstupu 

praxe/odborné stáže - vaší absolventské/semestrální práce). Snažte se být co nejkonkrétnější - počet 

podpořených stáží je omezený, vaše žádosti budou selektovány podle kvality konceptu, který 

předložíte. Aby vám působení v organizaci přineslo kýžený efekt, je nutné mít vzhledem k délce praxí 

a stáží jasnou představu a cíl, kterého chcete prostřednictvím realizace praxe/stáže dosáhnout.  

 

Webové stránky projektu UNIPRANET (www.unipranet.zcu.cz) 

http://www.unipranet.zcu.cz/
http://www.unipranet.zcu.cz/
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Doklady k odevzdání 

 
a) Doklady před zahájením praxe/odborné stáže 

» Žádost o praxi/odbornou stáž (viz přílohy) 

» Čestné prohlášení o poskytnutí podpory (viz přílohy) 

b) Doklady po ukončení praxe/odborné stáže 

» Zpráva o vykonání praxe/odborné stáže (viz přílohy) 

Zpráva musí obsahovat: 

» Stručnou charakteristiku podniku; 

» Cíle podniku; 

» Pracovní náplň praxe/odborné stáže; 

» Využití znalostí a zkušeností z vědeckých disciplín (předmětů) pro praxi/odbornou stáž 

studenta; 

» Přínos praxe pro zpracování bakalářské práce, získání podkladových materiálů k vypracování 

požadovaného výstupu z praxe/odborné stáže - bakalářské, diplomové nebo seminární práce, 

rozsáhlejší zprávy z praxe (příp. připomínky k průběhu odborné praxe). 

Zpráva musí být v rozsahu 1 - 2 normostrany (NS) formátu A4.  

» 1 NS = 1.800 úhozů, a to vč. mezerníků a řádkování. 

Mezní termíny odevzdání: 

» Žádost o praxi/ odbornou stáž – termín bude uveden na webu projektu u jednotlivých 

nabídek odborných praxí/stáží; 

» Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře – odevzdávejte spolu s Žádostí o odbornou 

praxi/stáž; 

» Zpráva o vykonání praxe/ odborné stáže – do 14 dnů od data ukončení praxe/odborné 

stáže.  

Forma odevzdání:  

» Veškeré doklady odevzdejte v konzultačních hodinách finanční manažerce projektu, paní 

Vladislavě Hejdukové (viz str. 14), a to v TIŠTĚNÉ formě. 

» Výstup z praxe (BP/DP/SP) odevzdejte v ELEKTRONICKÉ verzi prostřednictvím e-mailu 

finanční manažerce projektu, paní Vladislavě Hejdukové. 

Upozornění! 

Odborná praxe bude uznána teprve po splnění všech podmínek a za předpokladu odevzdání 

požadovaného výstupu praxe/odborné stáže – bakalářské, diplomové nebo seminární práce, příp. 

rozsáhlejší zprávy z praxe.  
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Předměty doporučené pro praxe  

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 

Předmět - zkratka Předmět - název Ročník/Semestr Počet kreditů Výstup 

Bakalářský stupeň studia 

Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management 

KPM/PRX Odborná praxe 3./ZS 5 K BP 

KFU/PRX Odborná praxe 3./ZS 5 K BP 

Ekonomika a management - Management obchodních činností 

KMO/PRX Odborná praxe 3./ZS 5 K BP 

Systémové inženýrství a informatika - Informační management 

KEM/PRX Odborná praxe 3./LS 5 K BP 

Systémové inženýrství a informatika - Systémy projektového řízení 

KPM/PRX Odborná praxe 3./ZS 5 K BP 

Navazující studium 

Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management 

KFU/PP Předdiplomní praxe 2./LS 5 K DP 

KPM/PP Předdiplomní praxe 2./LS 5 K DP 

KPM/PMA Řízení podnikatelských projektů 1./ZS 6 K SP 

KPM/SMA Strategický management 1./ZS 6 K SP 

Systémové inženýrství a informatika - Informační management 

KEM/PP Předdiplomní praxe 2./LS 5 K DP 

KPM/PMA Řízení podnikatelských projektů 1./ZS 6 K SP 

KPM/SMA Strategický management 1./ZS 6 K SP 

 

 

Fakulta strojní ZČU 

Studenti Fakulty strojní, pro které není sestaven konečný seznam doporučených předmětů 

pro odborné praxe/stáže, individuálně zkonzultují možnost zisku kreditů z realizace praxe/odborné 

stáže s finanční manažerkou projektu, paní Vladislavou Hejdukovou (viz str. 14). 
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Rady zájemcům o praxi/odbornou stáž 

Tato část příručky nabízí několik rad, jak získat z odborné praxe či stáže co nejvíce a zajistit dosažení 

vámi stanovených cílů.  

Rada č. 1: Než začnete vybírat… 

Nejprve byste měli zvážit to nejdůležitější – co od odborné praxe vlastně očekáváte, teprve pak mohou 

přijít na řadu další úvahy a otázky. 

Ještě předtím, než se rozhodnete, v jaké organizaci by vám odborná praxe nejvíce vyhovovala, 

zamyslete se nad tím, čeho chcete prostřednictvím realizace odborné praxe opravdu dosáhnout – 

zvýšení odborných a praktických dovedností, které vám po absolvování studia mohou pomoct při 

uplatnění na trhu práce, či pouze získání přístupu k informacím potřebným pro zpracování semestrální 

práce?  

Své představy o odborné praxi před jejím zahájením zkonzultujte vaším vedoucím odborné 

praxe/stáže – umožní to oboustranně maximalizovat užitek z odborné praxe/stáže. 

 

Rada č. 2: Výběr organizace 

Představám o odborné praxi či stáži a plánovanému výstupu (např. vámi preferovanému tématu 

diplomové práce) přizpůsobte výběr charakteru firmy, organizace. Zvažte nejen vhodnost oboru 

podnikání firmy, ale také další, zdánlivě nepodstatné faktory jako je např. velikost firmy (počet 

zaměstnanců, obrat společnosti) apod. 

Jen pro připomenutí - firmu nebo organizaci pro praxi/odbornou stáž si budete vybírat sami v závislosti 

na vámi určeném tématu, a to z nabídek firem zapojených do projektu na internetových stránkách 

http://www.unipranet.zcu.cz. V případě dotazů týkajících se projektu se obracejte na finanční 

manažerku projektu, paní Vladislavu Hejdukovou (kontakt viz str. 14). 

 

Rada č. 3: Poté, co si vyberete vhodnou organizaci… 

Zjistěte si o dané organizaci co možná nejvíce dostupných informací (internetové stránky, výroční 

zprávy, účetní závěrky): obor podnikání, předmět činnosti, personální obsazení včetně organizační 

struktury, finanční výsledky předchozích období apod. Když budete vybaveni co nejvíce informacemi, 

bude se vám snáze rozhodovat o tom, zda praxe či odborná stáž v určitém podniku nebo organizaci 

splní vaše cíle.  

Všeobecný přehled o organizaci vám dodá do začátku trochu sebevědomí, pomůže k rychlejší 

adaptaci v novém prostředí a pochopení souvislostí.  

 

 

 

http://www.unipranet.zcu.cz/
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Rada č. 4: Ptejte se! 

V průběhu odborné praxe se neostýchejte vedoucímu odborné praxe/stáže, který vám bude přidělen 

v podniku, pokládat otázky. Vedle toho, že získáte potřebné informace, to svědčí o vašem zájmu. 

Zároveň však najděte adekvátní poměr mezi tím, jaké informace můžete získat sami a na co je nutné 

se ptát pracovníků firmy.  

 

Rada č. 5: Timesheet 

Nejedná se o povinně odevzdávaný dokument, nicméně sepisování každodenních činností včetně 

jejich náplně do přehledné tabulky je vřele doporučováno. 

V závěru odborné praxe/stáže se pokuste najít si čas v klidu popřemýšlet o jejím průběhu. Dokud 

máte vše stále živě v paměti, sepište Zprávu z praxe, která se řadí mezi povinné dokumenty, 

a Hodnotící formulář.  

Pokud budete tyto dokumenty vyplňovat s určitým časovým odstupem a zjistíte, že už jste náhodou 

něco zapomněli, najdete to v timesheetu .  

 

Kontaktní osoby 

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 

Projektová manažerka UNIPRANET 

FEK ZČU, Husova 11, 306 14 Plzeň 

kancelář HJ 212 

Konzultace po předchozí domluvě 

Email:  jircingo@kpm.zcu.cz 

Tel.: 377 633 610 

 

 

Vladislava Hejduková 

Finanční manažerka projektu UNIPRANET 

FEK ZČU, Husova 11, 306 14 Plzeň 

kancelář HJ 212 

Konzultační hodiny: Pondělí  9h – 11h, 13h – 15h 

  Čtvrtek 9h – 11h, 13h – 15h 

 

E-mail: vhejduko@fek.zcu.cz 

Tel.: 377 633 025 

mailto:jircingo@kpm.zcu.cz
mailto:vhejduko@fek.zcu.cz
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Příklady úspěšně realizovaných praxí 
ve firmách 

 

 
 
Klára Soukupová, bakalářské studium, Fakulta ekonomická ZČU 
Odborná praxe ve společnosti Globus ČR na pobočce Jenišov u Karlových Varů 

Termín praxe: 21. 5. – 25. 6. 2012 

Téma praxe: Personální management a motivace 

 
Globus je německá společnost, která v České republice působí od roku 1996, když jako první 

hypermarket vstoupila na český trh a svým zákazníkům nabízí široký sortiment výrobků. Globus se 

zaručuje za určitou úroveň kvality poskytovaných výrobků a služeb a během stáže jsem se dozvěděla, 

že i takové věci mohou souviset s motivací pracovníků, stejně jako s adaptací nových zaměstnanců. 

Společnost Globus získala v roce 2009 cenu Top Retailer jako zákazníky nejlépe ohodnocený 

hypermarket. Její vizí je zůstat vedoucí obchodní společností na trhu ve službách zákazníkům, 

vykazovat rostoucí zisk a být korektní a žádaný zaměstnavatel. Tyto strategie se odráží v přístupu 

firmy k pracovníkům a mohou být také označovány jako součást motivace zaměstnanců. 

Pracovní náplní stáže bylo zpracování analýzy a návrhu strategie adaptačního procesu nových 

zaměstnanců. Praxe probíhaly tak, že mě vedoucí personálního oddělení společnosti postupně 

seznamovala s různými tématy. Nejprve jsme probraly kroky k přijetí nového zaměstnance. Jak je 

vybírat, jak posoudit zdravotní způsobilost k práci, jaké náležitosti předchází vyhotovení smluv či jaké 

doklady jsou potřeba k nástupu do pracovního poměru. Dále mi bylo vysvětleno, jakými způsoby 

dochází k motivaci pracovníků a jaký konkrétní způsob využívá společnost Globus.  

V druhé polovině stáže mi bylo objasněno, jak probíhá adaptační proces nového zaměstnance. 

Společnost Globus má vypracovaný detailní plán a mně se tento systém velmi líbí. Jedná se o řízenou 

adaptaci, která je koncipována tak, aby byla v prvních měsících intenzivnější, kdy s postupem času by 

měl projevovat pracovník svou vlastní iniciativu. Adaptační plán je zaveden proto, aby se 

zaměstnanec cítil v novém, neznámém prostředí dobře, a také aby se snížila fluktuace, která bývá 

nejvyšší v prvních měsících nástupu nového člověka. Plán adaptačního procesu v Globusu má danou 

strukturu, jež obsahuje seznámení pracovníka s firmou, seznámení s klíčovými odpovědnostmi, 

stanovení termínů pro vzájemné hodnocení výsledků a plán odborného a osobnostního růstu. Zmiňuje 

také nejčastější úskalí adaptace, tj. přesycení informacemi, podcenění pracovníka a přecenění 

pracovníka. A jsou v něm jasně dané metody adaptace, kdy je zaměstnanec seznámen s pracovním 

řádem, projde vstupním seminářem a je mu přidělen „patron“. Tento systém „patronů“ ve společnosti 

Globus se mi jeví jako velmi účinný a praktický. A ráda bych se mu blíže věnovala v mé budoucí 

bakalářské práci.  
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Tímto bych také ráda poděkovala všem zaměstnancům společnosti Globus v Jenišově, kteří byli velmi 

vstřícní, zejména vedoucí personálního oddělení, které vděčím za všechny užitečné informace 

a děkuji za její skvělý přístup. 

 

Jakub Sloup, navazující magisterské studium, Fakulta ekonomická ZČU 
Odborná praxe ve společnosti Syntactic Sugar s.r.o. 

Termín praxe: 1. 3. – 30. 4. 2012 

Téma praxe: Analýza současného tržního potenciálu webového projektu podniku 

 

Odbornou stáž jsem absolvoval ve firmě Syntactic Sugar s.r.o. působící na trhu informačních 

technologií s předmětem podnikání vývoj software na zakázku.  

Konkrétním projektem firmy, na kterém jsem se v rámci stáže podílel, je webový projekt 

SportCentral.cz, který je v současné době již k dispozici na internetu pro české uživatele. Cílem 

podniku je projekt dostat do stádia, kdy se lidé hledající příležitost ke sportu budou automaticky 

s důvěrou obracet právě na portál SportCentral.cz, který jim zprostředkuje dostupné sportovní 

možnosti přesně v místě, kde se nachází. Dílčí cíle jsou podrobně zpracovány v dokumentu Výstup 

z praxe.  

Náplní práce byla spolupráce na rozvoji webu, spolupráce ve věcech, které jsou stěžejní pro úspěšný 

vstup SportCentralu na český internet. Tedy mapování konkurence, zajišťování vhodné propagace, 

diskutování všech námětů, které se týkají rozvoje portálu a jeho funkčnosti, sociologický průzkum pro 

získání představy o vztahu budoucích uživatelů ke sportu, analýza silných a slabých stránek podniku 

plus analýza příležitostí a hrozeb.  

Znalosti získané během odborné stáže se v současné době uplatní zejména v případě individuálního 

podnikání. Internet je v současnosti zdrojem největších podnikatelských příležitostí, což potvrdil 

i známý podnikatel Michael Rostock na jeho nedávné přednášce v prostorách Fakulty ekonomické 

Západočeské univerzity. A nejen jeho názor, ale i spousta nových projektů, tzv. „start upů“, které je 

možné na různých specializovaných soutěžích i mimo ně vidět, mě přesvědčují o tom, že tato oblast 

má potenciál a rád bych se jí v budoucnu věnoval.  

Milan Balon, bakalářské studium, Fakulta ekonomická ZČU 
Odborná praxe ve společnosti ACCONTIS – účetní servis s.r.o. 

Termín praxe: 19. 3. – 16. 4. 2012 

Téma praxe: Účtování s pomocí softwaru Helios 

 

Společnost ACCONTIS – účetní servis, s. r. o. je společnost zaměřená na poskytování širokého 

spektra finančních služeb. V současné době je jejím primárním předmětem podnikání vedení 

účetnictví, daňové evidence a činnost účetních poradců. Společnost však také poskytuje řadu 

sekundárních služeb právního a ekonomického charakteru, např. zpracování širokého spektra smluv 

či zpracování podnikatelských záměrů. Mezi nespornou konkurenční výhodu patří úzká spolupráce 

s auditorskou firmou MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o., čímž je zajištěn kompletní účetní servis pro 

zákazníky z řad auditovaných společností. 
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Hlavní činnost, která byla prováděna, spočívala v uvádění klientů společnosti do souladu 

s §21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Úkolem bylo zjistit, kteří klienti nemají dosud zveřejněny 

účetní závěrky z minulých let a chybějící závěrky digitalizovat v požadovaném formátu. Kromě této 

činnosti jsem prováděl úpravu mandátní smlouvy, upravoval analytické účty klienta v IS Helios 

Orange, připravoval vydané faktury pro odeslání zákazníkům, upravoval sestavenou rozvahu a výkaz 

zisku a ztráty a v závěru praxe sestavoval roční výkazy pro Český statistický úřad (Roční výkaz 

organizačních složek státu, územních samosprávních celků, příspěvkových organizací a podobných 

vládních institucí za rok 2011 (VI 1-01) a Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za 

rok 2011 (EP 5-01). 

Při praxi jsem využil znalosti a dovednosti z několika disciplín, resp. předmětů, a to zejména 

účetnictví, ekonomické statistiky a obchodního práva. 

Hlavním přínosem praxe bylo zjištění, jakým způsobem fungují společnosti se zaměřením na účetní 

služby. Dalším přínosem praxe je samozřejmě cenná zkušenost, jakým způsobem využívat vlastní 

znalosti a zkušenosti v pracovním prostředí. S praxí jsem byl velice spokojen, ve společnosti bylo 

příjemné pracovní prostředí a velice přátelská atmosféra.  

Lucie Janatková, navazující magisterské studium, Fakulta ekonomická ZČU 
Odborná praxe ve společnosti Air Marine Rollpa Group s.r.o. 

Termín praxe: 14. 5. – 7. 6. 2012 

Téma praxe: Rozjezd nového projektu Student Travel 

 

Cestovní kancelář Air Marine byla založena v roce 1996. Ze začátku byla zaměřena na prodej 

linkových letenek a pronájem námořních plachetnic. Nyní činnost Air Marine Rollpa Group dělí mezi 

sekci letenek a služebních cest a zájezdové oddělení. Podstatnou část aktivit představuje výjezdová 

kongresová turistika a incentivní akce. Cílovou skupinou zákazníků představuje pro CK zejména 

korporátní klientela.  

Pracovní náplň praxe: 

 První den proběhlo v CK seznámení se službami cestovní kanceláře – byly mi vysvětleny 

strategie a cíle společnosti. Mela jsem možnost si vyzkoušet prostředí programů potřebných 

k práci v CK jako například program na vyhledávání letů a cen letenek. Byla jsem seznámena 

i s novým projektem „student travel“. 

 Druhý den mi byla přidělena na starost tvorba ceníků, zpracování cen a porovnání cen 

projektu „student travel“ s konkurencí. Upravila a aktualizovala jsem webové stránky tohoto 

projektu. 

 Třetí den jsme vybíraly vhodnou marketingovou propagaci pro projekt. Vytvořila jsem 

podklady pro reklamu a následně jsme tvořily propagační materiály.  

 Čtvrtý den jsem byla seznámena s účetními výkazy a finančním chodem pobočky. Poslední 

den mi byl vysvětlen postup při účtování zakázek a tvorba účetních dokladů.  
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Během praxe jsem využila zejména předměty zaměřené na informatiku, při tvorbě marketingové 

propagace programu „student travel“ předměty zabývající se marketingem a managementem 

a v posledních dnech stáže pak znalosti z účetnictví a podnikových financí. 

V dnešní době plné konkurenčního boje je velice těžké sehnat podnik pro zpracování diplomové 

práce. Firmy se bojí poskytnout informace a pomoci tak při zpracování závěrečných prací. Největší 

výhodu těchto odborných praxí vidím v možnosti studentů dostat se do firem a vidět praktickou část 

našeho studovaného oboru. Příjemné je, že firmy na základě jednání s univerzitou sami hledají 

výpomoc mezi řadami studentů a studenti tak nemusejí shánět složitě praxe sami. Příjemné na 

sjednané praxi bylo poznání prostředí a navázání kontaktu s firmou. Díky vzájemné důvěře mi ve firmě 

pomohou s vypracováním diplomové práce. Velice si této možnosti cením. 

Markéta Votrubcová, navazující magisterské studium, Fakulta ekonomická ZČU 
Odborná praxe ve společnosti ZAT a. s. 

Termín praxe: 1. 10. – 31. 12. 2011 

Téma praxe: Strategický management 

 

V období od října do prosince 2011 jsem se zúčastnila odborné praxe ve společnosti ZAT a. s.  

Tato stáž se týkala Strategického managementu a měla jsem zde možnost seznámit se v praxi 

s propojením teoretických znalostí s reálnými ekonomickými výstupy konkrétní firmy. Teoretické 

znalosti jsem čerpala z předmětu Strategický management a odborné literatury. Informace o 

společnosti ZAT a. s. jsem získávala z volně přístupných údajů na internetových stránkách společnosti 

a interních materiálů, které mi společnost poskytla. Stěžejní pro mne pak bylyl odborné konzultace 

s vedoucím mé stáže ze společnosti ZAT a. s. 

Výstupem odborné praxe jsou tři projekty: „Projekt formulace“, „Projekt implementace“, „Projekt 

hodnocení“. 

Stáž hodnotím jako velice přínosnou, zejména vzhledem k možnosti seznámení se s propojením 

teoretických poznatků s jejich praktickým využitím. Velmi zajímavé bylo zjištění detailů, kde se naopak 

rozcházejí. 

Vzhledem k tomu, že během studia na Fakultě ekonomické nemají studenti dostatečné propojení 

s praxí, vidím tento projekt jako výjimečný a vysoce přínosný. Jeho prostřednictvím jsem si uvědomila 

hlavně vysokou důležitost podrobného plánování budoucího vývoje společnosti, včetně nutnosti 

neustálého vyhodnocování finančních ukazatelů, a celkovou nezbytnost strategického plánování pro 

společnost.  

Jednotlivé projekty jsem dokázala v krátkých časových termínech vypracovat pouze díky výborné 

spolupráci s vedoucím odborné praxe, který se snažil přizpůsobit konzultace dané časové tísni a 

vycházel mi maximálně vstříc. Spolupráce s ním probíhala jak formou osobních konzultací, tak 

prostřednictvím e-mailu a telefonických konzultací. 

Závěrem bych ráda zdůraznila, že tato praxe v rámci projektu UNIPRANET pro mne byla velmi 

přínosná, ale zároveň velmi časově náročná. 
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Další akce podpořené ze zdrojů projektu 

Aktuální informace k těmto aktivitám projektu jsou k dispozici na webových stránkách 

http://www.unipranet.zcu.cz. 

Interaktivní zimní školy 

Jedná se o 5 - denní interaktivní školení se zaměřením na aktuální téma.  

Zimní škola přispěje k rozvoji odborných kompetencí a spolupráce. V jejím rámci studenti a mladí 

akademičtí pracovníci získají přehled o dané problematice, kterou budou moci využívat pro rozvoj své 

kariéry. Zároveň si zlepší odborné kompetence v dané tématické oblasti a získají nové kontakty. 

Pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů představuje motivaci k účasti 

možnost publikování tématicky zaměřených monografií.  

Tzv. zimní školy se mnou účastnit studenti navazujících a doktorských studijních programů všech 

fakult mimopražských univerzit. S ohledem na interaktivitu a kvalitní přenos zkušeností a znalostí 

se předpokládá kapacita max. 30 studentů.  Absolventi zimní školy získají certifikát o účasti. 

Kurz bude doprovázen bohatým kulturně-společenským programem. Účast na zimní škole včetně 

ubytování a doprovodného programu je plně hrazena ze zdrojů uvedeného projektu. 

Zimní školy budou pořádány každoročně na konci zimního zkouškového období (začátek února) 

po dobu realizace projektu. 

1. zimní škola – „Základy podnikatelství“, 6. – 10. 2. 2012 (Best Western Hotel TREND, Plzeň) 

30 studentů různých oborů, kteří vidí svou budoucnost jako časově a finančně nezávislí úspěšní 

podnikatelé, se sešlo v zasněžené Plzni, aby prostřednictvím kurzu získali potřebné znalosti a podněty 

k přemýšlení o svém budoucím podnikání. Program 1. interaktivní zimní školy projektu UNIPRANET 

nalákal studenty nejen plzeňské Západočeské univerzity a Lékařské fakulty UK v Plzni, ale také 

studenty liberecké, pardubické a ostravské univerzity.  

Účastníci měli v průběhu kurzu možnost diskutovat s významnými českými podnikateli a manažery 

a inspirovat se jejich bohatými zkušenostmi. Pozvání přijali: Tomáš Březina (BEST, a.s.), Vít Linhart 

(ATMOS Chrást, s.r.o.), Martin Palička (Et netera a.s.), Martin Šampalík (The PUB Franchising s.r.o.) 

a Tomáš Holub (Syntactic Sugar s.r.o.). Jednatelé a ředitelé těchto malých i velkých firem z různých 

oborů ve svých prezentacích vedle úspěchů svých firem upozornili také na chyby, kterých se, zejména 

v začátcích podnikání, dopustili.  

Vedle podnikatelů v programu kurzu vystoupili odborníci z oblastí úzce souvisejících se zakládáním 

podnikání, jejichž úkolem bylo studenty uvést do dané problematiky na základě interaktivních 

přednášek doplněných o příklady nejčastějších chyb začínajících podnikatelů ze svého úhlu pohledu. 

Pozornost byla věnována oblasti podnikatelského plánování a podpory podnikání - konzultanti BIC 

http://www.unipranet.zcu.cz/
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Plzeň, práva - Iva Horošková, AK Görges & Partners, financí – Ondřej Bartoš, Credo Ventures, a.s., 

Zdeněk Mensa, daňový poradce PILSKOM, s.r.o. a marketingu – Dagmar Jakubíková (VŠH Praha).  

Během pátečního programu studenti rovněž navštívili společnost Hofmeister s.r.o. a areál plzeňského 

vědeckotechnologického parku.  

 

 

Plánovaná témata dalších zimních škol: 

2. interaktivní zimní škola (únor 2013) – „Možnosti a formy mezioborové spolupráce“ 

3. interaktivní zimní škola (únor 2014) – „Příprava a realizace projektů VaV“ 

Přednášky odborníků z praxe  

Projekt dále podpoří účast odborníků z praxe ve výuce (zejména na seminářích vybraných předmětů). 

Ti se s výukou seznámí a budou mít možnost ovlivnit její obsah i formu. Cílem je zajistit, aby znalosti 

a schopnosti absolventů odpovídaly požadavkům jejich budoucích zaměstnavatelů.  

Sledujte informace také na katedrálních nástěnkách v budově FEK ZČU. 

Interaktivní workshopy 

Interaktivní workshopy budou zaměřeny na podniky spolupracující s partnery projektu v daném 

regionu a jejich cílem bude rozvoj spolupráce se zastoupenými univerzitami. Workshopu se zúčastní 

všechny skupiny zainteresované do realizace projektu: zástupci univerzity, zástupci partnerů 

a zástupci firem, i vy studenti. 

Přijďte se podělit o své názory, diskutovaná témata budou následující: 

» hodnocení praxí a odborných stáží, 

» evaluace studijních programů a předmětů, 

» požadavky na absolventy fakult, 

» posouzení spolupráce na výzkumných a dalších projektech apod. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

 

 



 

 

Žádost o praxi/odbornou stáž 

 

Jméno:   ..............................................................................................................................  

 

Fakulta:  FEK ZČU v Plzni 

  FST ZČU v Plzni 

  FS TU v Liberci 

Osobní číslo:  ..............................................................................................................................  

E-mail:  ..............................................................................................................................  

 
Stupeň studia:  Bakalářský    

  Navazující    

  Doktorský 

Ročník:  ..............................................................................................................................  

Předmět, v rámci kterého je praxe/odborná stáž realizována: .................................................................  

(v případě zájmu o získání příslušného počtu kreditů) 

Výstup z praxe/odborné stáže:  Seminární práce  .............................................................................  

   Bakalářská práce  ........................................................................... 

   Diplomová práce  ............................................................................ 

   Disertační práce  ............................................................................. 

   Jiný:  ................................................................................................  

Název organizace, sídlo:  .......................................................................................................................  

Datum podání žádosti   ..........................................   .........................................................  

                     podpis 
 



 

 

Text žádosti o praxi/odbornou stáž: 

 

 

 

 

 



 

 

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře 

Jméno:   ..............................................................................................................................  

 

Fakulta:  FEK ZČU v Plzni 

  FST ZČU v Plzni 

  FS TU v Liberci 

Kontaktní adresa:  ..............................................................................................................................  

E-mail:  ..............................................................................................................................  

Osobní číslo:  ..............................................................................................................................  

Stupeň studia:  Bakalářský    Navazující    Doktorský 

Ročník:  ..............................................................................................................................  

Výstup z praxe/odborné stáže:  ..........................................................................................................  

 
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že projekt UNIPRANET, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0054, 

v rámci kterého absolvuji   praxi   odbornou stáž 

v organizaci  ............................................................................................................................. , 
 

je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 

Dále čestně prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o způsobu využití osobních údajů a souhlasím 

s jejich využitím pověřenými třetími osobami za účelem kontroly. 

Způsob archivace a předávání osobních údajů třetím osobám se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů.  

 

V ......................................  dne ................................   ......................................................  

                     podpis 

 



 

 

Zpráva o vykonání praxe/odborné stáže 

Jméno:   ..............................................................................................................................  

 

Fakulta:  FEK ZČU v Plzni 

  FST ZČU v Plzni 

  FS TU v Liberci 

 

Osobní číslo:  ..............................................................................................................................  

Předmět, v rámci kterého je praxe/odborná stáž realizována: .................................................................  

(v případě zájmu o získání příslušného počtu kreditů) 

Výstup z praxe/odborné stáže:   Seminární práce  .............................................................................  

   Bakalářská práce  ...........................................................................  

   Diplomová práce  ............................................................................  

   Disertační práce  .............................................................................  

   Jiný:  ................................................................................................  

 

Název organizace:  .................................................................................................................................  

IČO:  ........................................................................................................................................................  

Termín praxe:  ........................................................................................................................................  

Rozsah praxe (v hodinách):   .................................................................................................................  

Datum vypracování zprávy       ................................   .........................................................  

                     podpis 

 

Pokyny: 

Rozsah zprávy: 1 - 2 normostrany (NS) formátu A4 (1 NS = 1.800 úhozů, a to vč. mezerníků a řádkování) 

Povinné náležitosti zprávy: viz Příručka, str. 10 

Podmínky a forma odevzdání zprávy a výstupu projektu: viz Příručka, str. 10 

 



 

 

 

Text zprávy o vykonání praxe/odborné stáže: 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


