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1. Obsah a zaměření praxí v rámci kombinovaného studia oboru sociální 

pedagogika a teologie odpovídá náplni praxí v denním studiu. Praxe musí 

být reflektované, reflexe probíhá zejména na metodických a supervizních 

seminářích k praxi, které student plní současně s praxí. 

 

2. Studenti jsou povinni v rámci studia absolvovat celkem 540 hodin 

praxí na nejméně 5 různých pracovištích. Na každém pracovišti student 

stráví minimálně 30 hodin.  

 

 

3. Obsahové zaměření praxí si studenti volí podle vlastního zájmu 

a profesní orientace, avšak vždy musí být aspoň 1 praxe z oblasti 

sociální, 1 praxe z oblasti pedagogické a 1 praxe z oblasti pastorační. 

Praxe jsou zařazeny ve studijním plánu ve všech ročnících 

kombinovaného studia. Za časové rozvržení zodpovídá především student 

sám.   

 

4. Pro získání zápočtu z předmětů týkajících se praxí v 1. a 2. ročníku musí 

student během studijního roku absolvovat vždy alespoň 1 „aktuální“ 

praxi, každou v rozsahu minimálně 30 hodin (nejedná se o praxe 

uznávané).  

Před praxí je student povinen zpracovat individuální plán praxe, po 

praxi je student povinen zpracovat zprávu z praxe a předložit potvrzení 

o absolvování praxe. Po předložení a uznání dokumentace získá student 

zápočty za všechny praxe zařazené do studijního plánu příslušného 

ročníku.  

Podmínkou pro získání zápočtu za předmět Praxe ve 3. ročníku jsou 

splněné praxe v celém rozsahu (splnění počtu hodin, počtu pracovišť i 

zastoupení všech oblastí z bodu 3), jejich dokumentace a zpráva 

z případové supervize.  

Všechny dokumenty k praxím vkládá student do portfolia, předložení 

portfolia učiteli je podmínkou pro udělení zápočtu z praxe. 



 

 

 

 

5. Místo praxe si studenti vyhledávají sami nebo ve spolupráci s učitelem 

praxí. Koordinátor praxí pro studenty kombinovaného studia připraví 

studentům smlouvu o zajištění praxe a průvodní dopis, pokud to vyžaduje 

pracoviště.  

 

6. Praxi plněnou během studia dokládá student individuálním plánem praxe 

(před praxí), zprávou z praxe a hodnocením pracoviště s uvedeným 

počtem odpracovaných hodin (po praxi). 

 

7. Odborné působení z doby předcházející studiu lze uznat podle 

následujících pravidel: 

 

a) uznají se praxe na maximálně třech pracovištích a to praxe konané 

typicky v rámci studia jiných škol či kurzů, zaměstnání nebo 

dobrovolnictví, 

 

b) započítávají se reálně odpracované hodiny, minimálně 30 hodin 

z jednoho pracoviště, 

 

c) praxe musí být realizovány nejdéle 3 roky před zahájením studia, 

 

d) o uznání praxe student může žádat do termínu určeného katedrou 

odborných praxí (zpravidla během listopadu v 1. ročníku), katedra 

určí i potřebné náležitosti žádosti a termín jejího podání, 

 

e) každou uznanou praxi musí student doložit dokumentací, ve které je 

zachycena studentova reflexe praktické zkušenosti; dokumentaci 

tvoří zpráva, kterou student napíše po schválení praxe, schválenou 

praxi může student doložit i zprávami či deníky z praxe z jiné školy,  

 

f) o uznání praxe rozhoduje učitel metodického semináře k praxi, 

případně po dohodě s vedoucím katedry odborných praxí. 

 

 

 


