22.10.2018

Sdělení děkana č. 8 /2018
POKYNY K PROVOZNÍM A ODBORNÝM PRAXÍM
V A K A D E M I C K É M R O C E 2018/19

Určeno všem studentům Zemědělské fakulty, kteří budou v akademickém roce 2018/2019
absolvovat provozní nebo odbornou praxi.

V souladu se zásadami organizace praxí jsou vydány následující pokyny k jejímu
absolvování:
1. Student má zapsanou provozní nebo odbornou praxi do STAGu a do indexu pro
akademický rok 2018/2019.
2. U oboru ZOOb (Zootechnika), ZEMb (Zemědělství) a AGROb (Agropodnikání)
probíhá praxe dle zabezpečující Katedry zootechnických věd a pokynů garanta pro
řízení praxí na ŠZP – Ing. Antonína Vejčíka, CSc.
3. Studenti ostatních oborů vykonají praxi v období hlavních prázdnin dle dispozic
garanta příslušného oboru.
4. Student si vyzvedne na příslušné katedře garantující praxi oboru, který studuje,
formulář smlouvy (Smlouva o zajištění praxe) a nechá si ji potvrdit u podniku, firmy,
kde bude praxi vykonávat. Tuto potvrzenou smlouvu předá na katedře garantující
praxi jeho oboru před začátkem praxe. Současně si vyzvedne Doklad o vykonané
praxi. Pro příslušný akademický rok se uznává pouze praxe, která bude uskutečněna
v období akademického roku, pro který je praxe zapsaná.
5. Pro udělení zápočtu je nutno přinést potvrzení podniku o absolvování praxe (Doklad o
vykonané praxi) nejpozději do konce akademického roku 2018/2019, tj. do 31.8.2019.
Zápočet uděluje:
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Obor

Zemědělství – bc.
Zemědělské inženýrství – nmgr.
Zootechnika – bc.

Zootechnika – nmgr.
Agropodnikání – bc
Agropodnikání - nmgr
Multifunctional Agriculture – nmgr.
Biologie a ochrana zájmových organismů
– bc.
Biologie a ochrana zájmových organismů
– nmgr.
Agroekologie – bc.

Zkratka
provozní nebo
odborné praxe
dle STAGu
KZVE/PRPR1
KZVE/PROD
KZVE/PRODN
KZVE/PPSŽP
KZVE/PPZOO
KZVE/PRPR1
KZVE/PROD
KZVE/PRODN
KZVE/PRPR1
KZVE/PRODN
KZVE/PP
KBD/PRPR,
KBD/PROD
KBD/PRODN

KAES/PRAPR
KAES/PROSE
KKZP/PRODN
Kvalita zemědělských produktů – nmgr.
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí KKM/PPPU
– bc.
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí KKM/PODB
– nmgr.
KAES/PRPR
Trvale udržitelné systémy hospodaření
v krajině – bc.
KAES/PRODB
KSPR/PRPR1
Zemědělské biotechnologie – bc.
KSPR/PROD
KSPR/PRODN
Zemědělské biotechnologie – nmgr.
Zemědělská a dopravní technika: obchod, KZT/PPZT
KZT/POZT
servis a služby – bc.
Zemědělská a dopravní technika – nmgr. KZT/PRODN

Garant pro řízení praxe a
udělení zápočtů

Ing. Antonín Vejčík, CSc.

doc.
RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Ing. Marek Kopecký, Ph.D.
Ing. Dana Jirotková, Ph.D.
Ing. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Ing. Marek Kopecký, Ph.D.
Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Ing. Ivo Celjak, CSc.

Předkládá: Ing. Milan Hasman, Ph.D.

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
děkan fakulty
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