
INFORMACE O ODBORNÉ PRAXI  A  
PŘEDMĚTU PRŮMYSLOVÝ PROJEKT (PP) 

 
1. Předmět průmyslový projekt (PP) umožňuje začlenit praxi studentů do studia 

oboru. Cílem předmětu je připravit studenta k řešení diplomové práce (DP), 
naučit ho samostatně pracovat na konkrétním úkolu z praxe, výsledky své 
práce prezentovat a obhájit a seznámit se s fungováním firmy. 

 
2. PP se týká odborné praxe ve firmě pro studenty před uzavřením 1. ročníku 

navazujícího magisterského studia. Přitom není rozhodující, zda jde o praxi 
konanou v průběhu semestru ve volném čase, během prázdnin, apod.   

 
3. Praxe musí svou náplní souviset s oborem studia a nesmí narušit řádnou 

výuku ani samostatné studium. Minimální délka praxe je 4 týdny (odpovídá 
120 hodinám výuky). 
 

4. Odborné praxe jsou v kompetenci koordinátorů spolupráce na jednotlivých 
ústavech nebo odborech (viz seznam koordinátorů). V případě potřeby 
mohou koordinátoři vedením praxe pověřit jiného kompetentního pracovníka 
fakulty. 

 
5. Aby byla praxe zařazena do studijního plánu studenta, musí student  
- před zahájením praxe domluvit její náplň a formu výstupu (s koordinátorem 

spolupráce s průmyslem na ústavu / odboru) včetně jazykové verze, 
- zaregistrovat si předmět průmyslový projekt.  

 
6. K úspěšnému zakončení předmětu a získání kreditů je třeba nejpozději do 

konce zkouškového období LS 1. ročníku navazujícího magisterského studia 
koordinátorovi nebo jím pověřenému pracovníkovi ústavu předložit a obhájit 
dohodnutý výstup. Výstup může být ohodnocen zpravidla 5 kredity 
v případě jeho zpracování v českém jazyce a 7 kredity v cizím jazyce, 
zejména angličtině.  

 
7. Dohodnutým výstupem může být např. zpráva o činnosti v průběhu praxe a 

dosažených výsledcích nebo zpracování konkrétního úkolu podle 
požadavků praxe (projektu). Zpracovávané téma může být po dohodě 
s koordinátorem a schválení ředitelem ústavu dopracováno jako zadání 
diplomové práce v posledním ročníku studia. 

 
8. Koordinátor spolupráce s průmyslem na ústavu / odboru zodpovídá za: 
- komunikaci s firmami, které se na něj obrátí , 
- komunikaci se studenty, kteří projeví zájem o odbornou praxi nebo řešení 

konkrétního projektu   
- koordinaci praxe nebo za stanovení jiného vedoucího studenta pro konkrétní 

praxi/ projekt na ústavu / oboru, 
- vyhodnocení úrovně zpracování výstupu a zapsání výsledku do 

elektronického indexu. 
 

9. Koordinátor spolupráce s průmyslem je současně garantem předmětu 
Průmyslový projekt. Současně je seznam koordinátorů pro jednotlivé ústavy 



/ odbory vystaven na webových stránkách fakulty. Firmy se mohou obracet 
přímo na koordinátory. 

 
10. V případě potřeby je možné uzavřít smlouvu o spolupráci mezi firmou a FSI 

a stanovit podmínky této spolupráce obsahující potřebné náležitosti (viz 
přiložený vzor). 

 
11. Student může absolvovat praxi ve firmě uvedené v přehledu firem se 

zájmem o praxe studentů nebo v jakékoli jiné firmě, kterou si sám vybere a 
které odpovídá jeho studijnímu zaměření ( v ČR i v zahraničí). 

 
12. Podle konkrétních požadavků studia oboru je možno PP zařadit do jiných 

ročníků studia včetně studia bakalářského. Předmět lze zařadit do 
studijního plánu jako nepovinně i povinně volitelný nebo povinný. V tomto 
případě lze také mírně upravit počet kreditů. Úpravy se provádějí v rámci 
každoročních úprav studijních plánů a karet předmětů. 

 
 


