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1. Úvod 

CÍLE METODIKY 

Cílem metodiky je seznámení se s pravidly organizace odborných praxí na Fakultě 

elektrotechniky a informatiky. Po prostudování tohoto dokumentu by měli studenti i zástupci 

firem mít veškeré informace k realizaci odborné praxe ve firmě. 

 

Pro koho je tato metodika určena 

Tato metodika slouží k informování všech studentů bakalářského studia a všech zástupců 

firem poskytujících odborné praxe o tom, jakým způsobem jsou odborné praxe na Fakultě 

elektrotechniky a informatiky realizovány. Těmito pokyny se musí řídit studenti, kterým pro 

daný akademický rok byl dán souhlas k vykonání odborné praxe ve firmě. Tento dokument 

plní úlohu e-learningového školení pro konzultanty (mentory) ve firmě. Dále slouží k tomu, 

aby se mentoři mohli včas seznámit se základními požadavky, které univerzita potřebuje k 

úspěšnému vykázání praxí studentů.  Tato metodika má především za úkol zjednodušit 

mentorům přístup ke všem potřebným formulářům, kontaktům apod. Pokud jde o pracovní 

náplň samotných praxí, tak ta je plně v kompetenci firem, univerzita pouze definuje rámcový 

obor činnosti studenta tak, aby korespondoval s odborným profilem budoucího absolventa 

daného studijního programu/oboru, viz Příloha 4.  

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0031 s názvem 

„NETFEI – Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 

a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání“, Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky jsou odborné praxe nabízeny od akademického roku 

08/09 pouze studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského studia, jako alternativa 

k vypracování bakalářské práce. Studenti si mohou vybírat ze seznamu nabídek firem 

zveřejněných v informačním systému (dále jen „IS“) KatIS na webové aplikaci NETFEI nebo 

si mohou najít firmu sami a nechat provést její registraci v již zmíněné aplikaci. 
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Pozn.: Po novele VŠ zákona v roce 2016 dochází postupně k zanikání studijních oborů a jsou 

nahrazovány studijními programy bez členění na obory. Proto se v textu hovoří o studijních 

programech/borech, ale zůstávají zachovány pojmy jako obor činnosti nebo oborová katedra. 



4 
 

2. Pokyny pro studenty a konzultanty 

 

 
Čas ke studiu: 30 min 

 

 
 

Cíl:   Po prostudování této kapitoly budete vědět 

 • Jak probíhá organizace praxí 

• Důležité termíny 

 

 

 
VÝKLAD 

• Odborná praxe je určena pouze studentům posledního ročníku prezenčního 

bakalářského studia, kteří se v daném akademickém roce hlásí ke Státní závěrečné 

zkoušce. 

• Firmy mohou nabízet odbornou praxi v IS KatIS, kde je pro evidenci praxí vytvořen 

portál NETFEI http://katis.vsb.cz/netfei. Zde se mohou firmy začít registrovat vždy od 

března předchozího akademického roku, než bude praxe vykonávána. 

• Studenti si vybírají praxi podle svého programu/oboru u firmy, která je uvedena 

v seznamu v IS KatIS. Témata praxí uvedená v daném seznamu jsou již schválená 

garantem příslušného studijního programu/oboru. Studenti si sami domluví praxi přes 

kontaktní osobu uvedenou u firmy v seznamu (včetně mzdových podmínek). 

• Pokud studenti mají zájem o praxi u firmy, která není v seznamu, musí se ve firmě 

domluvit a zajistit registraci firmy na http://katis.vsb.cz/netfei. Firma zde vyplní 

požadované údaje včetně popisu činnosti studenta na praxi. Určí také programy/obory, 

pro které je vypsaná pracovní pozice vhodná. 

• Garanti programu/oboru pak uvedené pracovní pozice buď schválí, nebo zamítnou. 

Studenti se mohou k praxi dané firmy přihlásit až po schválení garantem. Zamítnutí 

praxe garantem programu/oboru bývá často z důvodu nedostatečného popisu pozice ze 

strany firmy. 

• Na danou pozici se může přihlásit i více studentů daného programu/oboru. Firma si pak 

studenta vybírá podle vlastních kritérií a podmínek, většinou na základě pohovoru. 

Vybraného studenta pak firma v systému potvrdí. 

• Student uzavře s firmou standardní pracovně právní vztah (Dohodu o provedení práce, 

případně Dohodu o pracovní činnosti). U těchto typů smluv, ale zejména u dohod, které 

jsou jiného typu, doporučujeme studentům věnovat pozornost oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, aby byli chráněni pro případ úrazu na pracovišti. 

• Student se může nahlásit na praxi nejpozději do 7 dnů po zahájení zimního semestru 

v akademickém roce, kdy se hlásí ke Státní závěrečné zkoušce. 

http://katis.vsb.cz/netfei
http://katis.vsb.cz/netfei
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• Student vykonává praxi u firmy v průběhu zimního a letního semestru. Pokud student 

chce pracovat i mimo toto období, musí s tímto souhlasit firma i garant příslušného 

programu/oboru. Student si podá u garanta svého programu/oboru žádost o možnost 

vykonávat odbornou praxi mimo stanovené období včetně datumu zahájení praxe. 

• Student je na praxi u firmy po dobu minimálně 50 dnů v průběhu dvou semestrů 

(zimní, letní). Absolvování praxe je doloženo potvrzením o počtu odpracovaných dnů 

za každý semestr (za jeden ze semestrů se předpokládá doložit minimálně 20 

odpracovaných dnů, za oba pak součet musí být minimálně 50 odpracovaných dnů). 

Předpokládá se standardní pracovní doba.  

• Začátky a konce semestrů jsou stanoveny harmonogram Fakulty elektrotechniky a 

informatiky: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/  

• Potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dní student vloží do IS EDISON (do 

položky seminární práce) v zápočtovém týdnu každého semestru (tzn. v posledním 

týdnu každého semestru – termíny, viz harmonogram FEI). Potvrzení vydává firma – 

písemně a musí být opatřeno razítkem firmy (pokud ho firma vlastní) a podpisem 

odpovědné osoby viz Příloha 1: Formulář na potvrzení počtu odpracovaných hodin ve 

firmě. Toto potvrzení je jedna z povinností studenta, potřebná k udělení zápočtu za 

předmět Bakalářský seminář/projekt 1 a Bakalářský seminář/projekt 2. Pro studenty, 

kteří mají pouze Bakalářský seminář v letním semestru, platí výše uvedené podmínky, 

ale zápočet obdrží až v zápočtovém týdnu letního semestru. 

• Rozvrh je pro studenty vykonávající praxi uzpůsoben tak, že čtvrtek a pátek jsou dny 

bez výuky a studenti mohou chodit na praxi do firmy.  

• Podle seznamu studentů na praxi, bude v IS EDISON provedena oprava zadání témat 

bakalářských prací. Pokud si studenti vybrali jiné téma než Absolvování odborné 

praxe, budou jim témata odebrána a stanovena nová – odpovídající praxi (viz Příloha 

5: Oficiální zadání bakalářské práce). Taktéž bude stanoven vedoucí bakalářské práce 

ze strany oborové katedry nejpozději do konce září. 

• S vedoucím bakalářské práce student konzultuje vypracovávání závěrečné práce, popř. 

řeší otázky, zda praxe probíhá v pořádku, zda je v oboru, apod. Vedoucí bakalářské 

práce uděluje zápočet jak v zimním, tak i v letním semestru. 

• Pokud student absolvující praxi získá zápočet z předmětů Bakalářský seminář/projekt 1 

a stane se, že bude muset opakovat 3. ročník, pak se bude postupovat podle Studijního 

a zkušebního řádu, tzn., zápočet bude uznán i pro opakující ročník. Student však musí 

zůstat na praxi (tzn., nemění firmu ani téma bakalářské práce). 

• Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou zveřejněny na  

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-

pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf a pokyny ke Státní závěrečné zkoušce 

obdržíte na oborové katedře.  Bakalářská práce se odevzdává na konci dubna (přesný 

termín je určen harmonogramem fakulty). Student je povinen poskytnout 

vypracovanou bakalářskou práci firmě k napsání hodnocení odborné praxe studenta. 

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/harmonogramy-a-rozvrhy/
https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf
https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf
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• Bakalářská práce musí být sepsána tak, aby bylo možné ji celou zveřejnit. Např. 

pokud práce obsahuje firemní data, je nutné je v práci prezentovat s ohledem 

na ochranu know-how firmy (firma toto potvrdí v „Prohlášení zástupce spolupracující 

právnické nebo fyzické osoby“). Data je např. možno v práci anonymizovat dle pokynů 

vedoucího práce a podrobnější údaje prezentovat jen při obhajobě.  

• Ke každé kvalifikační práci, která byla vytvořena na odborné praxi, musí být doloženo 

samostatné prohlášení firmy, že souhlasí s jejím zveřejněním. Než zástupce firmy 

potvrdí toto prohlášení, doporučujeme, aby si přečetl bakalářskou práci, zda 

zveřejněním práce nedojde ke zveřejnění citlivých dat firmy. 

• Odpovědná osoba ve firmě – konzultant – vloží do IS EDISON hodnocení odborné 

praxe studenta nejpozději do 14 dnů po odevzdání bakalářské práce.  Hodnocení je 

realizováno formou odpovědí na otázky viz Příloha 3: Hodnocení odborné praxe.  

Přístup na text bakalářské práce a také na její hodnocení v IS EDISON je konzultantovi 

zaslán na uvedený e-mail prostřednictvím IS EDISON. Heslo je prostřednictvím IS 

zasíláno na mobilní telefon. 

• Konzultant (mentor) je osoba z firmy, která se ve firmě stará o přiděleného studenta, 

organizačně zajišťuje samotný průběh odborné praxe a píše na studenta závěrečné 

hodnocení. Případnou změnu konzultanta během praxe hlaste, prosím, na e-mail 

bc.praxe.fei@vsb.cz. Pokud konzultant z různých důvodů nemůže vypracovat posudek, 

firma zajistí vypracování posudku jinou osobou. Tento fakt je třeba písemně zdůvodnit 

a odevzdat současně s hodnocením. 

• V případě, že konzultant je cizinec (nemluvící česky), student zajistí překlad textu 

hodnocení do českého jazyka, který předá na svou oborovou katedru. V případě, že 

bakalářská práce i obhajoba jsou v anglickém jazyce, postačuje hodnocení jen v 

anglickém jazyce vložené do IS EDISON.   

• Možnost odchodu studenta z firmy je povoleno jen ze závažných důvodů (zánik firmy, 

neodpovídající práce apod.). Student musí ihned o této skutečnosti informovat katedru, 

popř. proděkana pro studium, aby mohlo být včas poskytnuto náhradní řešení.  

• Upozornění: pokud student bude na praxi vykonávat neodbornou práci, může to vést 

k neobhájení bakalářské práce. 

• Student je povinen do konce října daného akademického roku se dostavit na 

katedru ke svému vedoucímu bakalářské práce na konzultaci ohledně vykonávané 

práce ve firmě. Do konce března daného akademického roku musí student 

poskytnout koncept bakalářské práce svému vedoucímu bakalářské práce na 

katedře. Nesplnění těchto povinností povede k neudělení zápočtu z předmětů 

Bakalářský seminář/projekt 1 a Bakalářský seminář/projekt 2.  Dále studenti 

musí splnit také požadavky dané podmínkami absolvování výše uvedených 

předmětů. 

• Na tyto praxe se vztahuje směrnice FEI_SME_18_001 „Odborné praxe studentů FEI“, 

zejména bod 2 „Odborná praxe v bakalářských studijních programech“. 

 

mailto:bc.praxe.fei@vsb.cz
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Data k zapamatování 

 

• Student se může nahlásit na praxi nejpozději do 7 dnů po zahájení zimního 

semestru v akademickém roce, kdy se hlásí ke Státní závěrečné zkoušce; 

• Do konce října daného akademického roku, kdy se student hlásí ke Státní 

závěrečné zkoušce je student povinen se dostavit na katedru ke svému vedoucímu 

bakalářské práce (jméno je uvedeno v IS EDISON u bakalářské práce) na konzultaci 

ohledně vykonávané práce ve firmě; 

• v zápočtových týdnech v zimním i letním semestru student vloží do IS EDISON (do 

položky seminární práce)Potvrzení o počtu odpracovaných dní ve firmě; 

• konec března student poskytnout koncept bakalářské práce svému vedoucímu 

bakalářské práce na katedře; 

• konec dubna odevzdání bakalářské práce podle pokynů oborové katedry; přesný 

termín je určen harmonogramem fakulty; 

• do 14 dnů po obdržení bakalářské práce vloží konzultant z firmy hodnocení 

odborné praxe studenta do IS EDISON. 

 

 
Otázky 

a) Pro které studenty je odborná praxe určena? 

b) Kde se firma může zaregistrovat? 

 

 Odpovědi 

Odpověď na otázku a)  

Odborná praxe je určena pouze studentům posledního ročníku prezenčního bakalářského 

studia, kteří se v daném akademickém roce hlásí ke Státní závěrečné zkoušce. 

 

Odpověď na otázku b) 

Firmy mohou nabízet odbornou praxi v IS KatIS, kde je pro evidenci praxí vytvořen portál 

NETFEI http://katis.vsb.cz/netfei. Zde se mohou firmy začít registrovat vždy od března 

předchozího akademického roku, než bude praxe vykonávána. 

 

 

http://katis.vsb.cz/netfei
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3. Pravidla pro udělení zápočtu studentům na praxi  

 

 
Čas ke studiu: 10 min 

 

 
 

Cíl:   Po prostudování této kapitoly budete vědět 

 • Za jakých podmínek student obdrží zápočet 

• Důležité termíny 
  

 

 
VÝKLAD 

 

Zápočet za zimní semestr student obdrží pokud: 

• do konce října daného akademického roku se dostaví na katedru ke svému 

vedoucímu bakalářské práce na konzultaci ohledně vykonávané práce ve firmě; 

• do konce zimního semestru (tzn. v zápočtovém týdnu) vloží do IS EDISON (do 

položky seminární práce) Potvrzení o počtu odpracovaných dní ve firmě; 

• splní podmínky stanovené oborovou katedrou. 

 

Zápočet za letní semestr student obdrží pokud: 

• do konce března daného akademického roku poskytne koncept bakalářské práce 

svému vedoucímu bakalářské práce na katedře; 

• do konce letního semestru (tzn. v zápočtovém týdnu) vloží do IS EDISON (do 

položky seminární práce) Potvrzení o počtu odpracovaných dní ve firmě; 

• konec dubna daného akademického roku odevzdá bakalářskou práci do IS 

EDISON. Přesný termín je určen harmonogramem fakulty; 

• splní podmínky stanovené oborovou katedrou. 
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4. Pravidla pro vypracování bakalářské práce 

 

 
Čas ke studiu: 30 min 

 

 
 

Cíl:   Po prostudování této kapitoly budete vědět 

 • Jak postupovat při vypracování bakalářské práce 

 

 
VÝKLAD 

• Bakalářská práce se odevzdává pouze elektronicky prostřednictvím IS EDISON.  

Zadání bakalářské práce má student od AR 2020/2021 k dispozici pouze v 

elektronické podobě (bez podpisů) v IS EDISON. 

• Odevzdání bakalářské práce v elektronické podobě do IS EDISON: 

o Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce  

o Abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce  

o Vypracování – kompletní práce uložená ve formátu PDF/A. Maximální velikost je 

20 MB. Název souboru má formát „rok odevzdání_login studenta_BP“. 

o Přílohy – vkládají se, jen pokud nejsou součástí samotné kvalifikační práce, tzn., 

že jde o elektronické přílohy, eventuálně jde o velká schémata, výkresy apod.  

umístěné v kapse tištěné disertační práce. Do IS EDISON se vkládá jediný   ZIP 

soubor, jehož maximální velikost by neměla překročit 30 MB. Název souboru má 

formát „rok odevzdání_login studenta_BP_příloha“. 

o V případě potřeby má vedoucí bakalářské práce možnost nastavit větší kapacitu až 

na 500 MB.  

• Při vypracování bakalářské práce se student řídí pokyny, viz  

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-

pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf 

 

• Ke každé kvalifikační práci, která byla vytvořena ve spolupráci s praxí (včetně 

odborné praxe), musí být doloženo samostatné prohlášení firmy, že souhlasí s jejím 

zveřejněním.  

Prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby 

• V souladu s ustanovením § 47b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a 

rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o 

průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou 

spravuje. Zástupce spolupracující osoby souhlasí se zveřejněním kvalifikační práce. 

• Toto prohlášení zástupce firmy podepíše a uvede datum. Student prohlášení vloží do 

IS EDISON (k BP do položky k tomu určené, ev. pokud toto nebude možné, zašle 

student sken prohlášení vedoucímu své BP, který na zajistí vložení do IS EDISON) do 

termínu odevzdání práce. Originál pověření si ponechává student. 

• Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2. 

https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf
https://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium/informace-pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf
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5. Důležité údaje pro konzultanty (mentory) 

 

 
Čas ke studiu: 10 min 

 

 
VÝKLAD 

 

o Duben – srpen – registrace firmy na http://katis.vsb.cz/netfei. A zadání popisu 

činnosti studenta na vypsané pozici. Dokumentace viz Příloha 6. 

o Září – Schválení nebo zamítnutí studenta na praxi. Studenty je možné schvalovat 

průběžně během roku, nejpozději však do konce září. 

o Student je na praxi u firmy po dobu minimálně 50 dnů v průběhu dvou semestrů 

(zimní, letní). Předpokládá se standardní pracovní doba.  

o Prosinec a duben – Vydání potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dní, který 

student vloží do IS EDISON (do položky seminární práce)v zápočtovém týdnu 

každého semestru. Potvrzení vydává firma – písemně a musí být opatřeno razítkem 

firmy (pokud ho firma vlastní) a podpisem odpovědné osoby viz Příloha 1: Formulář 

na potvrzení počtu odpracovaných hodin ve firmě.  

o Duben – souhlas firmy, že kvalifikační práce, která je zpracována studentem, může 

být zveřejněna. Ke každé kvalifikační práci, která byla vytvořena ve spolupráci s praxí 

(včetně odborné praxe), musí být doloženo samostatné prohlášení firmy, že souhlasí s 

jejím zveřejněním. Než zástupce firmy potvrdí toto prohlášení, doporučujeme, aby si 

přečetl bakalářskou práci, zda zveřejněním práce nedojde ke zveřejnění citlivých dat 

firmy. 

o Květen – Odpovědná osoba ve firmě – konzultant – vloží do IS EDISON hodnocení 

odborné praxe studenta nejpozději do 14 dnů po odevzdání bakalářské práce. 

Hodnocení je realizováno formou odpovědí na otázky viz Příloha 3: Hodnocení 

odborné praxe.  

o Zpravidla začátek června – Pokud konzultant má zájem, může se účastnit obhajoby 

bakalářské práce studenta u Státní závěrečné zkoušky. O této možnosti je možné získat 

informace na oborové katedře studenta. 

Pozn. 

• Konzultant (mentor) je osoba z firmy, která se ve firmě stará o přiděleného studenta, 

organizačně zajišťuje samotný průběh odborné praxe a píše na studenta závěrečné 

hodnocení. Případnou změnu konzultanta během praxe hlaste, prosím, na e-mail 

bc.praxe.fei@vsb.cz. Pokud konzultant z různých důvodů nemůže vypracovat posudek, 

firma zajistí vypracování posudku jinou osobou. Tento fakt je třeba písemně zdůvodnit a 

odevzdat současně s hodnocením. 

http://katis.vsb.cz/netfei
mailto:bc.praxe.fei@vsb.cz
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• Firma musí velmi stručně naznačit, co by posluchač měl během praxe konkrétně vytvořit 

(co bude výsledkem jeho práce). Není-li možné jinak, může být náznak proveden alespoň 

výčtem možných alternativ; akcent může být kladen zejména na první měsíce praxe. 

Uvedená informace je pro posluchače i pro fakultu v případě této praxe důležitá, protože 

zejména o tom by pak posluchač měl mluvit u obhajoby a psát v textové části své práce. 

Je pro nás také signálem, že si firma působení posluchače u ní dostatečně promyslela. 

Praxe by naopak neměla spočívat např. ve správcovství (software, počítačových systémů a 

sítí), servisu, pomoci uživatelům, práci na help desku, řešení velkého množství jen 

drobných úkolů atd. (tedy obtížně ověřitelné činnosti bez přesvědčivého konečného 

tvůrčího výsledku).  

Specifikace praxe nesmí být příliš obecné, např. "vývoj informačních systémů pro naše 

zahraniční zákazníky". Firma jistě má v otázce svého výhledu do nejbližší budoucnosti 

natolik jasno, aby formulace mohla být konkrétnější. 

Posluchač by měl pracovat v kolektivu pracovníků zabývajících se problematikou IT a 

pod dozorem zkušeného pracovníka. Po většinu času by posluchač měl být fyzicky 

přítomen na pracovišti (praxe má za cíl rovněž prohloubit umění pracovat v kolektivu a 

jednat s lidmi). Za firmu považujeme minimálně společnost s ručením omezeným, nikoli 

osoby samostatně výdělečně činné. Firma by měla mít dle Obchodního rejstříku alespoň 

tříletou historii. Náplň práce a popis výsledků musí být možné zveřejnit (nemělo by se 

jednat o utajované skutečnosti). Nedoporučujeme praxi posluchačů ve firmách 

vlastněných rodinnými příslušníky (např. rodiči). 
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6. Přílohy 

 

Příloha 1: Formulář na potvrzení počtu odpracovaných hodin ve firmě 
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Příloha 2: Prohlášení zástupce spolupracující právnické nebo fyzické osoby 
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Příloha 3: Hodnocení odborné praxe studenta 
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Příloha 4: Charakteristika bakalářských studijních programů/oborů 

 

Charakteristiky jsou dostupné na webu: https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/studijni-programy/ 

- Aplikovaná elektronika 

- Aplikovaná fyzika 

- Automobilové elektronické systémy 

- Biomedicínská technika 

- Biomedicínské asistivní technologie 

- Elektroenergetika 

- Elektrotechnika (pouze v angličtině) 

- Informatika 

- Mobilní technologie (nahradí jej nový program Komunikační a informační technologie) 

- Počítačové systémy pro průmysl 21. století 

- Projektování elektrických systémů a zařízení 

- Řídicí a informační systémy 

- Telekomunikační technika (nahradí jej nový program Komunikační a informační technologie) 

- Výpočetní a aplikovaná matematika 
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Příloha 5: Oficiální zadání bakalářské práce 

 

 

VŠB – TU Ostrava     Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Katedra: xxxx       Akademický rok: 20xx/20xx 

 

 

Zadání bakalářské práce 

 
Student: 

Studijní program: 
Studijní obor: (pokud se nevyplní, nebude se tato položka zobrazovat) 

 

 

Téma:    Absolvování individuální odborné praxe 
    Individual Professional Practice in the Company 

 

Zásady pro vypracování:  
 

1. Student vykoná individuální praxi ve firmě: (Název firmy) 

2. Struktura závěrečné zprávy: 
a. Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis 

pracovního zařazení studenta 

b. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřením jejich časové 

náročnosti 
c. Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

d. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné 

studentem v průběhu odborné praxe 
e. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe 

f. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení 

 

 
Seznam doporučené odborné literatury: Podle pokynů konzultanta, který vedl odbornou praxi studenta  

 

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na 
webových stránkách fakulty. 

 

Vedoucí bakalářské práce: vedoucí katedry nebo jím pověřená osoba z katedry 
Konzultant: osoba z firmy  

 

Datum zadání: 1. září 20xx 

Datum odevzdání: xx. 4. 20xx 
 

 

 
 

Podpisy děkana a vedoucího katedry. 
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Příloha 6: Dokumentace k webové aplikaci NETFEI na podporu evidence praxí na FEI 

 

Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci 

odborných praxí studentů FEI VŠB – TU Ostrava pro roli 

„Student“ 

 

I. OBECNÉ INFORMACE 

Celá aplikace je postavena jako internetové stránky a je tedy možné ji spustit z jakéhokoliv počítače 
připojeného k internetu. Pomocí internetového prohlížeče tak má přihlášený uživatel možnost 

zpracovávat data o odborných praxích. 

Pracovní prostor aplikace je rozdělen do dvou částí, kdy v levé části je umístěno menu a v pravé části 
jsou zobrazovány potřebné informace, formuláře, seznamy apod. 

 

 
 

Vkládání a zadávání dat do systému je založeno na formulářích, kdy po vyplnění je nutné vždy 
formulář odeslat odpovídajícím tlačítkem. Některá pole formulářů jsou označeny hvězdičkou (*), což 

znamená nutnost vyplnění dané položky. Systém obsahuje mnoho ikon, kdy po najetí kurzorem myši 

nad tuto ikonu, je zobrazena informace o odkazu, na který ikona odkazuje, nebo je zobrazen popisný 
text. 

 

II. FIRMY 

Sekce „Firmy“ obsahuje informace o firmách registrovaných v informačním systému pro vybraný 

akademický rok. Zobrazen je seznam firem platných pro aktuální rok, přičemž výběrem nad tabulkou 
lze zobrazený rok změnit. Názvy jednotlivých firem v druhém sloupci odkazují na webové prezentace 

daných firem a jména kontaktních osob v třetím sloupci odkazují na mailovou adresu dané kontaktní 

osoby. V posledním sloupci jsou uvedeny obory činností, ve kterých firma nabízí studentům praxe. 
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III. TÉMATA PRAXÍ 

A. Vlastní 

Seznam schválených praxí garantem programu/oboru nabízených pro studijní program/obor studenta 
na aktuální akademický rok. Témata, ke kterým se dosud garant programu/oboru nevyjádřil, nejsou 

v tabulce zobrazena. 

Téma lze vybrat zaškrtnutím přepínače v prvním sloupci u požadovaného tématu a následně volbu 

potvrdit stiskem tlačítka „Vybrat označené téma“ pod tabulkou. Při úspěšném výběru tématu se nad 
tabulkou zobrazí informace „Označené téma bylo úspěšně vybráno“ v zeleném poli. V případě změny 

tématu je postup shodný. Když již je téma vybráno, zobrazí se pod tabulkou tlačítko „Zrušit téma“. 

Stiskem tohoto tlačítka dojde ke zrušení výběru tématu studentem a nad tabulkou se zobrazí informace 
„Označené téma bylo zrušeno“ v oranžovém poli. 

V druhém sloupci jsou uvedeny nabízené pracovní pozice a po najetí kurzorem nad tyto názvy se 

zobrazí podrobný popis činnosti studenta na praxi. Názvy jednotlivých firem ve třetím sloupci 
odkazují na webové prezentace daných firem a ikony obálky odkazují na mailovou adresu kontaktní 

osoby. Ve čtvrtém sloupci jsou zobrazeny programy/obory, pro které je téma nabízeno, a zároveň lze 

barevně zjistit stav schválení na programu/oboru. Schválený program/obor je zobrazen zeleně a 

zamítnutý program/obor červeně. Programy/obory bez vyjádření jsou zobrazeny černě. V posledních 
dvou sloupcích jsou uvedeny počty míst nabízených a obsazených. 
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B. Seznam 

Seznam všech nabízených praxí na aktuální akademický rok. Změnou akademického roku je možné 

zobrazit vypsaná témata pro jednotlivé roky. Zároveň pomocí tlačítek zobrazených vedle 
akademického roku je možné zobrazená témata praxí filtrovat dle stavu schválení. 

V druhém sloupci jsou uvedeny nabízené pracovní pozice a po najetí kurzorem nad tyto názvy se 

zobrazí podrobný popis činnosti studenta na praxi. Ve třetím sloupci jsou zobrazeny programy/obory, 
pro které je téma nabízeno, a zároveň lze barevně zjistit stav schválení na oboru. Schválený 

program/obor je zobrazen zeleně a zamítnutý program/obor červeně. Programy/obory bez vyjádření 

jsou zobrazeny černě. V posledních dvou sloupcích jsou uvedeny počty míst nabízených a 
obsazených. 
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Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI pro roli  

„Kontaktní osoba / Konzultant“ 

 

IV. OBECNÉ INFORMACE 

Celá aplikace je postavena jako internetové stránky a je tedy možné ji spustit z jakéhokoliv počítače 

připojeného k internetu. Pomocí internetového prohlížeče tak má přihlášený uživatel možnost 
zpracovávat data o odborných praxích. 

Pracovní prostor aplikace je rozdělen do dvou částí, kdy v levé části je umístěno menu a v pravé části 

jsou zobrazovány potřebné informace, formuláře, seznamy apod. 
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Vkládání a zadávání dat do systému je založeno na formulářích, kdy po vyplnění je nutné vždy 

formulář odeslat odpovídajícím tlačítkem. Některá pole formulářů jsou označena hvězdičkou (*), což 
znamená nutnost vyplnění dané položky. Systém obsahuje mnoho ikon, kdy po najetí kurzorem myši 

nad tuto ikonu, je zobrazena informace o odkazu, na který ikona odkazuje, nebo je zobrazen popisný 

text. 
Konzultant má oproti kontaktní osobě omezená práva k editaci informací týkající se konkrétní firmy, 

nicméně zobrazené informace jsou shodné. 

 

V. OSOBNÍ ÚDAJE 

Sekce „Osobní údaje“, resp. odkaz „Změnit heslo“ nyní slouží k jedinému účelu a tím je změna hesla 
pomocí jednoduchého formuláře. Délka hesla musí být minimálně 6 znaků. 

 

 
 

VI. FIRMY 

Sekce „Firmy“ obsahuje informace o firmách registrovaných v informačním systému. 

 

A. Vlastní 

Informace o firmě, ve které jste kontaktní osobou nebo konzultantem. Možnost editace základních 

informací o firmě, editace kontaktních osob a konzultantů, odkaz na nabízené praxe. 
 

 
 

Editace informací 

Odkazem „Editace informací“ v horním menu je možno editovat základní informace o firmě, jako jsou 

název firmy, URL adresa webové prezentace nebo obor činnosti studenta.  

Důležitým parametrem je platnost, kterou je zapotřebí vždy prodloužit na následující rok, aby se firma 
zobrazila v seznamu aktuálním pro daný akademický rok. Prodloužení platnosti lze provést maximálně 

na nadcházející akademický rok. 
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Kontakty 

Odkazem „Kontakty“ v horním menu se zobrazí seznam všech kontaktních osob a konzultantů dané 

firmy.  
U každé osoby je možno editovat kontaktní údaje , kliknutím na ikonu  vygenerovat nové heslo 

nebo jakoukoliv osobu odstranit . 

 

 
 

Odkazem „Přidat kontakt“ v horním menu lze k firmě přidat další osobu, která může být další 

kontaktní osobou nebo konzultantem. 
 

 
 

Nabízené praxe 

Po kliknutí na odkaz „Nabízené praxe“ se zobrazí seznam témat praxí nabízených danou firmou, viz 

„Témata praxí / Vlastní“. 
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B. Seznam 

Seznam firem s platnou registrací na vybraný akademický rok. Popis prodloužení platnosti záznamu 

firmy je uveden v sekci „Firmy / Vlastní“. 
Ikony v prvním sloupci tabulky odkazují na editaci informací firmy , zobrazení seznamu všech osob 

firmy  a seznam témat nabízených firmou . Názvy jednotlivých firem v druhém sloupci odkazují 

na webové prezentace daných firem a jména kontaktních osob v třetím sloupci odkazují na mailovou 

adresu dané kontaktní osoby. V posledním sloupci jsou uvedeny obory činností, ve kterých firma 
nabízí studentům praxe. 

 

 
 

VII. TÉMATA PRAXÍ 

A. Vlastní 

Seznam praxí nabízených vybranou firmou na daný akademický rok.  

Změnou akademického roku je možné zobrazit vypsaná témata pro jednotlivé roky. Zároveň pomocí 

tlačítek zobrazených vedle akademického roku je možné zobrazená témata praxí filtrovat dle stavu 

schválení. 
Ikony v prvním sloupci tabulky odkazují na editaci daného tématu  a seznam přihlášených studentů 

. Téma lze editovat jen do chvíle, dokud se k jeho schválení nevyjádří garant daného 

programu/oboru. Poté již editovat nelze a nezobrazí se již ikona . V druhém sloupci jsou uvedeny 
nabízené pracovní pozice a po najetí kurzorem nad tyto názvy se zobrazí podrobný popis činnosti 

studenta na praxi. Ve třetím sloupci jsou zobrazeny programy/obory, pro které je téma nabízeno, a 

zároveň lze barevně zjistit stav schválení na programu/oboru. Schválený program/obor je zobrazen 
zeleně a zamítnutý program/obor červeně. Programy/obory bez vyjádření jsou zobrazeny černě. 

V posledních dvou sloupcích jsou uvedeny počty míst nabízených a obsazených. 
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Přidání témat praxe 

Odkazem „Přidat téma praxe“ se zobrazí dialogové okno pro přidání nového tématu, resp. editace 

stávajícího tématu, kde popis polí je zřejmý. 

 
 

Seznam přihlášených studentů 

V seznamu přihlášených studentů je možno pomocí odkazu „Přihlásit studenta“ v horním menu 

přihlásit studenta na téma. Přihlašování je možné tehdy, až garant programu/oboru dané téma pro 

program/obor schválí. Přihlášené studenty lze rovněž schválit či zamítnout, a to výběrem zeleného či 
červeného pole a poté stiskem tlačítka pod tabulkou. V tabulce je zobrazeno jméno přihlášeného 

studenta a emailový kontakt na něj. Dále program/obor a datum a čas vložení. Pokud studenta na 

tématu schválíte, pak mu lze přiřadit konkrétního konzultanta skrze ikonu  v posledním sloupci. 
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Přihlášení studenta 

Pokud chcete přihlásit studenta na téma, pak stačí pouze zadat přihlašovací jméno (login) studenta do 

textového pole a dát vyhledat stiskem na tlačítko „Vyhledat studenta“. Poté se pro ověření zobrazí 

jméno studenta s kontaktním emailem a programem/oborem studia. Pokud údaje souhlasí, pak stiskem 
tlačítka „Vložit“ pod tabulkou studenta přihlásíte k tématu. 

 

 
 

Přiřazení konzultanta 

Ke každému studentovi schválenému na tématu lze přiřadit konzultanta (viz následující obrázek). Ke 

studentovi lze vybrat právě jednoho konzultanta z firmy, která téma praxe pro daný akademický rok 

vypsala. Po vybrání ze seznamu se volba potvrdí stiskem tlačítka „Uložit vybrané“. 
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Seznam 

Seznam všech nabízených praxí na daný akademický rok. Níže zobrazená tabulka již byla popsána 
výše (viz seznam nabízených praxí). 

 

 


