
 

Název návrhu projektu: 
Inovace odborných praxí studentů aplikované 
informatiky se zaměřením na soft skills absolventa 

Prioritní oblast: (číslo a název dle výzvy) 
PO 1 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 Škvor Jiří, RNDr. Ph.D. 

E-mail: jiri.skvor@ujep.cz 

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

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

Barilla Jiří, Ing. Mgr. CSc. 
Fišer Jiří, Mgr. Ph.D. 
Haberzettl Petr, Ing. 
Krejčí Jan, RNDr. Ph.D. 
Kuba Pavel, Ing. Ph.D. 
Kubera Petr, RNDr. Ph.D. 
Posel Zbyšek, RNDr. Ph.D. 
Sýkorová Květuše, Mgr. 
 
Bičánek Josef, Ing. 
Heřmanová Eva, Bc. 
Tesařová Lucie, Bc. 

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

Cílem návrhu projektu je realizovat následující tři 
aktivity: 

1. Rozšíření náplně předmětu KI/PRAX Odborná 
praxe o intenzivní přípravu studentů v oblasti 
soft skills (typicky komunikační dovednosti, 
schopnost týmové spolupráce, plánování, 
organizování) před samotnou odbornou praxí. 
Semináře v celkovém rozsahu minimálně 20 hodin 
povedou zkušení zaměstnanci firem, ve kterých 
probíhaly či budou probíhat samotné odborné 
praxe, a to formou nejen frontální, ale také 
projektové či týmové výuky. 

2. Zahájení přeshraniční spolupráce s firmami 
působícími v Sasku, které povedou do budoucna 
k realizaci odborných praxí v těchto firmách 
(k pilotní realizaci odborné praxe alespoň jednoho 
studenta by mělo dojít v roce řešení projektu).  

3. Pilotní zapojení vybraných zaměstnanců 
katedry do realizace samotných odborných 
praxí na místě ve firmě, tj. odborné praxe 
některých studentů budou v závislosti na dohodě 
s firmou alespoň částečně dozorovány na místě 
také pracovníkem katedry, případně by se tento 
pracovník dočasně přímo zapojil do činnosti týmu, 
jehož bude student v rámci odborné praxe 
součástí. 

Soulad s plánem realizace Strategického záměru UJEP 
na rok 2019 spatřujeme zejména v následujících cílech: 

1. Kvalita, kvalitní vzdělávání (zvyšování znalostí, 
dovedností a kompetencí absolventů, potažmo 
zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce resp. 
zaměstnanosti) 

2. Internacionalizace (podpora mobility studentů 
formou praktických stáží) 

3. Podpora spolupráce s aplikační sférou 
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Indikátor 2a – alternativně povinný v PO1: 
Počet analýz uplatnitelnosti absolventů na 
trhu práce 

1 (Informační systémy) 

Indikátor 2b – alternativně povinný v PO1: 
Počet studijních oborů s inovovanými 
praxemi 

1 (Informační systémy) 

Indikátor 3 – povinný v PO2: 
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  

150 000,- 

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

Osobní náklady: 
- mzdy a odměny včetně odvodů 22 500,- 
- OON (zaměstnanci firem) 20 000,- 
Materiální náklady (spotřební materiál a drobný hmotný 
majetek, typicky z oblasti IT technologií jako například 
HW komponenty pro IoT): 35 000,- 
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady 
(typicky SW licence nástrojů pro týmovou spolupráci či 
vývojových prostředí): 35 000,- 
Cestovní náklady: 10 500,- 
Doplňkové (režijní) náklady: 27 000,- 

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 Škvor Podpis: 

Vyjádření a podpis děkana fakulty 
S návrhem souhlasím 
 
Datum: 29. 11. 2018 Podpis: 

Navrhovatel (budoucí garant projektu) Datum: 29. 11. 2018 Podpis: 

 


