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Důvody pro propojení TUL a 
podnikatelského sektoru v oblasti 

vzdělávání  

• Uplatnění absolventů 

• Zpětná vazba pro definování profilu absolventa 

• Obsazení pozic v komisích 

• Navázání kontaktů pro rozšíření spolupráce do 
oblasti VaV 
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Současné možnosti spolupráce mezi 
TUL a podnikatelským sektorem            

v oblasti vzdělávání 
• Školení pracovníků ve firmách 
• Přímá účast specialistů z praxe ve výuce 
• Témata bakalářských/diplomových prací 
• Témata a podpora disertačních prací 
• Materiální podpora zápůjčkou/pronájmem/darem 

specializovaného vybavení (HW, SW, měřidla, 
stroje) 

• Odborné praxe studentů 
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Školení pracovníků ve firmách 

• Nabídka TUL v oblasti celoživotního vzdělávání 

• Příprava a provedení školení „na míru“ 

• Účast TUL ve výběrových řízeních v oblasti 
vzdělávání ve firmách 

• Škola mistrů 

• TUL je schopna školit technická témata, 
ekonomická témata i měkké dovednosti 
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Přímá účast specialistů z praxe            
ve výuce 

• Doplnění přednášek na specializovaná témata  

• Podpora výuky cvičeními/semináři ve firmách 
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Témata bakalářských/diplomových 
prací 

• Firma poskytne námět a zázemí pro zpracování tématu 
• Příprava témat – duben/květen, Zveřejnění témat – červen, 

oficiální zadání – listopad, platnost zadání 15 měsíců do 
uzavření studia 

• Firma poskytne kontaktní osobu (konzultanta) a nezávislý 
odborník pak vypracuje posudek 

• TUL zadavatelem tématu 
• Autorem závěrečné práce je student (ochrana autorských 

práv), majitelem práce je TUL (licenční smlouva) 
• Závěrečná práce je veřejný dokument (pozor na utajované 

skutečnosti) 
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Témata a podpora disertačních prací 

• Témata s vysokou ambicí v oblasti VaV 

• Podpora tématu zázemím firmy 

• Maximální využití VaV potenciálu firmy (SW, 
HW, měřidla, technologie) 

• Lepší možnost zapojení firmy do VaV projektů 
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Materiální podpora 
zápůjčkou/pronájmem/darem 

specializovaného vybavení 

• HW, SW, měřidla, stroje, které firma využívá 
pouze částečně  

• Zařízení, které již firma nevyužívá, ale lze jím 
výuku podpořit 

• Společné využití zařízení v budoucnosti 
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Odborné praxe studentů 
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Současný rámec odborných praxí 

• Akreditovaný studijní program  

• Vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o 
akreditaci studijního programu, ve znění změn 
provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. 

• Délka studia v porovnání s délkou odborné 
praxe 
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Akreditovaný studijní program 

• Délka akreditace 4 až 8 let 

• Studijní program sestavuje fakulta 

• Schvaluje Vědecká rada fakulty na návrh 
děkana a po projednání Akademickým 
senátem fakulty 

• Akreditaci uděluje akreditační komise 
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Vyhláška č. 42/1999 Sb. 
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VŠ potřebuje 

– Garanci dostatečného počtu praktikantských 
míst 

– Přiměřenou strukturu nabídky (profil 
absolventa) 

– Návaznost na další činnosti (zadání BP/DP, 
spolupráce na společných projektech, doplňková 
činnost apod.) 
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Dlouhodobá partnerství pro realizaci 
praxí v rámci studijního programu?  

• V čem jsou zatím nedostatky 
– Dlouhodobá garance spolupráce 

– Rozsah odborné praxe 

– Financování na straně poskytovatele 

– Proměnlivá struktura priorit 

– Proměnlivá struktura studentů 

– Přísné legislativní prostředí VŠ, akreditované studijní 
programy 
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Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a 
vysokých škol v oblasti odborných studentských praxí 
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