
 

Název návrhu projektu: 
Inovace odborných praxí – propojení nabídky a 
poptávky prostřednictvím webového portálu 

Prioritní oblast: (číslo a název dle 
výzvy) 

PO 2 Příprava a pilotní ověření profilace a inovace 
odborných praxí realizované jako opatření pro 
zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 

Navrhovatel (budoucí garant projektu): 

Příjmení, jméno, tituly Fišer Jiří, Mgr. Ph.D. 

E-mail: Jiri.Fiser@ujep.cz 

Pracoviště (fakulta, katedra): Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky 

Složení řešitelského týmu  
(u studentů uvést studijní program  
a obor): 

Heřmanová Eva, Bc. 
Krejčí Jan, RNDr. Ph.D. 
Škvor Jiří, RNDr. Ph.D. 

Stručný popis návrhu a splnění 
nutných podmínek pro podporu  
max. rozsah 1 strana 

 
Hlavním cílem návrhu projektu je prostřednictvím 
webového portálu propojit nabídku odborných praxí 
s poptávkou ze strany studentů. Dalším cílem webového 
portálu je pak pomoc při organizaci odborných praxí 
včetně zjednodušení tvorby příslušných dokumentů, a to 
jak na straně firem, tak garantujících pracovišť na UJEP 
(dále katedry). 
 
Portál by měl nabízet tyto služby: 

- zobrazení obecných informaci o možnostech praxí 
pro firmy (délky praxí, obory studentů apod.) 

- prezentace nabídek firem na praxe studentů 
s předem definovanou strukturou 

- prezentace nabídek studentů rovněž s předem 
definovanou strukturou 

- podpora negociace praxe mezi firmou a studenty 
- přihlášení studentů na praxi s kontrolou ze strany 

příslušné katedry včetně podpory tvorby a toku 
příslušných dokumentů 

- poskytování informací příslušné katedře o právě 
probíhajících praxích 

- podpora hodnocení praktikantů ze strany firem 
 
Nezbytné podmínky: 

- aplikace musí splňovat aktuální právní normy 
o ochraně a zabezpečení dat, např. GDPR 
a ePrivacy; z těchto důvodů nebude uchovávat 
žádné osobní údaje studentů, což vyžaduje 
propojení s informačními systémy univerzity (eduID, 
STAG a jiné) prostřednictvím jejich API 

- uzavřený model autorizace firem, tj. například 
nabídku by mohla zveřejňovat jen ověřená firma 

 
Vytvořený portál by měl perspektivně sloužit studentům 
všech studijních programů univerzity, v jejichž studijním 
plánu jsou/budou odborné praxe zařazeny. Zejména 
půjde o povinné odborné praxe v profesně zaměřených 
studijních programech, jejichž rozsah je mnohatýdenní, 
a proto pro spolupracující firmy zajímavější, ale současně 
také náročnější na realizaci. Tím by mělo být dosaženo 
zvýšení konkurenceschopnosti UJEP v rámci spolupráce 
s firmami. 

Indikátor 1a – alternativně povinný v 
PO1: Počet analýz příčin neúspěšnosti 
ve studiu  

 



 

Indikátor 1b – alternativně povinný v 
PO1: Počet studijních oborů s 
inovovanými předměty/kurzy (vyjma 
odborných praxí)  

 

Indikátor 2a – alternativně povinný 
v PO2: Počet analýz uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce 

1 (pro obor Informační systémy) 

Indikátor 2b – alternativně povinný 
v PO2: Počet studijních oborů 
s inovovanými praxemi 

1 
 
Informační systémy 

Indikátor 3 – povinný v PO3: 
Počet nově profilovaných 
vzdělávacích programů/kurzů pro 
akademické pracovníky  

 

Stručný popis příspěvku návrhu 
k prosazování společných 
integrujících zájmů univerzity  
(je-li relevantní) 

 

Celkové finanční náklady  
navrhované na řešení projektu  

149 000,- 

Neinvestiční prostředky v členění na 
mzdové náklady, OON, stipendia, 
cestovní náklady, služby a případné 
další náklady  

Osobní náklady: 
– mzdy a odměny včetně odvodů 22 350,- 
Cestovní náklady: 0,- 
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady: 
– pořízení webového portálu dle specifikace 99 830,- 
Materiální náklady:  0,- 
Doplňkové (režijní) náklady: 26 820,- 

Podíl mzdových nákladů 
v procentech (včetně odvodů)  

15 

Příkazce operací (dle směrnice 
k oběhu účetních dokladů na UJEP a 
jejich zpracování v platném znění) 

 
 
Jméno: Jiří Fišer Podpis: 

Vyjádření a podpis děkana fakulty 
S návrhem souhlasím 
 
Datum:  29. 11. 2017 Podpis: 

Navrhovatel (budoucí garant 

projektu) 
Datum:  29. 11. 2017 Podpis: 

 


