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Web + SIS + Matrix + E-mail 

Kde hledat informace? 



● Aktuality epidemiologická situace
● Formuláře ke stažení
● Nabídka institucí
● FAQ

Web

Studium ----> Praxe:  https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/praxe/ 

https://uisk.ff.cuni.cz/cs/studium/praxe/


● Náležitosti praxe, rozdíly 
mezi předměty podle kódu

● Udělování zápočtů  

SIS



● #praxe
● Prostor pro sdílení zkušeností 
● Konzultace o výběru praxe  
● Tipy & triky
● I pro individuální konzultaci  

využijte veřejný kanál 

Matrix



● Odevzdávání formulářů 
● Zaslání smlouvy

E-mail



Přehled praxí 

Povinné

Volitelné praxe

● Standardní 15 dní
● Zahraniční
● Dlouhodobá
● Specializovaná - knihovní procesy



Obecné náležitosti povinných praxí 
● 15 pracovních dní
● Praxi je možné absolvovat kdykoli během 

roku a kdykoli během studia
● Pracujete 15 dní po sobě nebo si praxi 

rozložíte 
● Seznámit se s institucí jako celkem
● Pokud instituce není uvedena v seznamu 

institucí, konzultujte s koordinátorkou
● Pracovat lze v instituci i z domova
● Vypracovat hodnocení
● Nechat si praxi potvrdit 





Smlouvy

a) Individuální smlouva mezi 
studentem a institucí

b) Pokud je uzavřena rámcová 
(dlouhodobá) smlouva, 
podepisuje student a 
koordinátorka “Rozhodnutí o 
přidělení studenta na praxi” 

Smlouva je skvělá příležitost pro upřesnění náplně praxe a trénink 
vyjednávání podmínek k práci. 



Jak získat zápočet? 

1. Absolvujte praxi 
2. Vyplňte hodnocení praxe 

pomocí standardizovaného 
formuláře

3. Nechte si praxi potvrdit 
mentorem na 
standardizovaný formulář

 



Na co si dát pozor 
● Vybírejte instituci s dostatečným předstihem - začněte 

raději dříve než později
● Ohlídejte si datum nástupu na praxi 
● Zeptejte se, co vás čeká a jak bude praxe vypadat
● Máte otázky? Ptejte se již při jednání o praxi
● Buďte dochvilní
● Dodržujte dohody
● Snažte z praxe vytěžit maximum (napady na seminární 

práce apod). 



Kdy jít na praxi? 
Praxi můžete plnit během 3 let.

Na začátku studia 

+ Zjistíte šíři a krásu oboru
- Potřebujete hodně vedení 
- Pravděpodobně budete dělat 

méně specializované činnosti 

Ve vyšších ročnících 

+ Víte více, co chcete 
+ Specializovanější práce 
- Časová náročnost při 

dokončování studia 



Tipy a triky 

● Zohledněte Vaše zájmy v oboru
● Ptejte se ostatních, sdílejte zkušenosti
● Zamyslete se nad tím, jaké máte plány ohledně budoucího zaměstnání
● Vyzkoušejte si něco nového
● U velkých institucí si vyhlédněte konkrétní oddělení a oslovte ho přímo
● Zaujalo Vás nějaké téma či proces na přednáškách? Najděte si instituci, která se tím 

zabývá
● Často je možná dlouhodobá spolupráce s institucí formou pracovního poměru
● Zjistěte si, jaké jsou vhodné instituce ve vašem regionu a absolvujte praxi v létě  



Alternativní plnění - uznání zaměstnání 
● Posuzováno individuálně
● Musíte prokázat souvislost mezi zaměstnáním a 

studiem na ÚISKu
● U SNM je nově možnost uznat 1 praxi, druhá 

musí být jiná

Zápočet

● 1,5-2 NS textu
● Náplň práce
● Využití studovaných předmětů v práci
● Změnili jste na základě studia svou praxi? 
● Zavedli jste nové procesy a postupy díky 

studiu? 
● Jsou informace ze školy v rozporu s praxí? 



Kam na praxi? 

● Průběžně doplňovaný dokument
● Odkaz na webu
● Na Matrixu



Dotazy?

Koordinátor praxí: Nina Wančová (nina.wancova@ff.cuni.cz) 

mailto:nina.wancova@ff.cuni.cz

