Postup pro vyřizování odborné bakalářské praxe v oboru
Mechatronika
Cíle praxe
Praxe musí být vykonána v souladu s profilem studijního programu. Doporučuje se např. v oblasti
elektro, strojní, programování, NE operátor výroby apod.
Cílem praxe je získání odborných kompetencí v oboru, dovedností a znalostí, seznámení se
s pracovními procesy, workflow, plánováním termínů. Výsledkem praxe by měl být osobní posun
a v ideálním případě i nalezení tématu bakalářské práce.
Rozsah a termín praxe
Alespoň 180 hodin, což odpovídá 6 hodinovému úvazku pětkrát týdně po dobu 6 týdnů v termínu
září až první polovina října, je však možné začít třeba i dříve.
Forma praxe
Praxi je možné provádět prezenčně, formou home-office, vždy záleží na dohodě s firmou. Lze
realizovat na základě pracovně-právního vztahu, např. brigáda, částečný úvazek, je možná
i dobrovolnická činnost.
Postup praxe
Student si vlastními silami a předběžně dohodne praxi v organizaci, rovněž je možné využít
i předjednané kontakty uvedené v Seznamu nabídek na stránkách MTI. Dále odešle e-mailem
garantovi praxe žádost o schválení tématu praxe, příp. náplně praxe a informace, zda bude
výstupem i téma na bakalářskou práci. Praxi musí schválit garant studijního programu
Mechatronika.
Po ukončení praxe student vypracuje závěrečnou zprávu a dodá potvrzení o jejím úspěšném
absolvování od instituce, v níž byla praxe prováděna. Doporučujeme seznámit zaměstnavatele
s požadavkem na hodnocení hned v úvodu praxe. Není nutné si vést pracovní deník ani výkaz,
přesto se však deník doporučuje, neboť o praxi bude student informovat formou prezentace na
Bakalářském semináři v ZS.
Informace o praxích jsou rovněž dostupné na portálu IS STAG.
Kontakty
Garant studijního programu:
Koordinátorka přípravy praxí:

doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D., josef.cernohorsky@tul.cz
Ing. Dana Cýrusová, dana.cyrusova@tul.cz
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Struktura závěrečné zprávy:
a) Charakteristika organizace, předmět činnosti
b) Popis oddělení z hlediska jeho činností a funkce v rámci organizační struktury
c) Popis vlastních vykonávaných činností
d) Sebehodnocení a osobní přínos praxe pro studenta (analýza, silné a slabé stránky, poznatky,
vlastní aktivity….)
e) Závěr a vyhodnocení pro vlastní studium z hlediska specifik studijního programu.
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