
Praxe 
Anotace 
Odborná praxe je zařazena ve 2. a v 3. ročníku, v každém v rozsahu 6 týdnů, a uskutečňuje se individuálně ve firmách nebo 
institucích. Obsahové zaměření praxe vychází ze studovaných odborných předmětů. Umožňuje studentům procvičit získané 
poznatky a dovednosti v reálných situacích. Současně během praxe studenti získávají podklady pro svou absolventskou práci, 
kterou zpracovávají v závěru studia a obhajují při absolutoriu.  
Praxe je zajištěna smlouvou mezi školou a firmou/institucí, jejíž součástí jsou i požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a personální zajištění praxe. Škola ustanovuje vedoucího praxe, firma/instituce odborného garanta, který studenta během 
praxe vede. Studenti zpracovávají seminární práci, kterou odevzdávají vedoucímu praxe a na jejímž základě získávají zápočet.  
Firmu pro vykonání praxe si student vyhledá sám podle vlastního zájmu, nebo požádá školu a ta mu vhodnou firmu doporučí. 
Firma, která studentovi praxi umožní, by mu měla poskytnout všechny potřebné informace pro výstup z praxe (seminární práce, 
absolventská práce). V některých případech firmy žádají školu o zpracování konkrétního problému, který pak student v rámci 
absolventské práce řeší.  
Praxe by měla být zaměřena na řešení problémů a situací, se kterými se student v průběhu svého studia seznámil teoreticky, 
aby měl možnost posoudit rozdíly mezi teorií a praxí. Jejím úkolem je v neposlední řadě i sebereflexe studenta, který si ověřuje, 
jak dokáže teoreticky nabyté vědomosti a dovednosti aplikovat v praktickém životě a chodu podniku.  
V rámci programu ERASMUS+ mohou studenti absolvovat část praxe v zahraničních firmách v Německu, Dublinu nebo na Krétě, 
kde sídlí naše zahraničí partnerské školy, které praxe zprostředkovávají. Studenti absolvují dvoutýdenní praktické stáže 
v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou. V rámci aktivity 
ErasmusPro mohou studenti absolvovat stáž tří měsíční. Žáci, kteří absolvují odborné praxe v zahraničí, jsou sebevědomější v 
cizojazyčné komunikaci a díky kontaktu se zahraničním prostředím reflektují srovnání ve vzdělávání i fungování firem, které jim 
praxe přinesly. Zlepšuje se motivace žáků ke studiu i jejich studijní výsledky. Žáci získávají větší prostor pro vlastní seberealizaci 
a osvojují si měkké dovednosti, které by bez projektů nezískali, zejména otevřenost k evropským tématům, motivace pracovat 
v mezinárodní firmě či řešení problémů. Absolventi těchto stáží získávají mezinárodně platný certifikát Europass mobilta, který 
dokládá jejich zahraniční stáž.   

Vzdělávací cíle 
Cílem je, aby student: 
▪ uměl získané vědomosti a dovednosti využít při řešení konkrétních reálných situací a problémů, 
▪ uměl samostatně a iniciativně řešit zadané úkoly, 
▪ zvládl sociální interakci v pracovním týmu, 
▪ vhodně prezentoval výsledky své práce, 
▪ dovedl při řešení úkolu přesně formulovat jádro problému, získat potřebné informace a navrhnout způsob řešení a 

zdůvodnit ho, 
▪ získal reálnou představu o pracovních, platových a dalších podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znal 

požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnával je se svými předpoklady. 

Obsah modulu 

Hodnocení 
2. r.: Letní období: zápočet 
3. r.: Zimní období: zápočet 

Doporučená literatura 
Pokyny pro úpravu seminární práce – vnitřní materiál školy 
odborné časopisy (Účetnictví, Ekonomika, Euro) a odborné publikace v závislosti na zvoleném tématu 

 


