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Náplň praxe: 

 

Student absolvuje krátkodobou stáž (14 dní) na pracovišti v ČR, kde je 

řešena hydrobiologická problematika. V rámci stáže získá praktické 

zkušenosti z hydrobiologických provozů a vyzkouší si aplikaci teoretických 

poznatků.  

 

Odborná praxe pro hydrobiology (EKO/OPXH) 



Předmět:  Hydrobiologie v praxi – ZOO/HYPRA 

 

 

 

Cílem předmětu bylo zvýšení odborné úrovně studentů hydrobiologie 

provázáním aktuálních teoretických poznatků a jejich praktických aplikací.  

Studenti se seznámili s hydrologickou - hydrobiologickou problematikou, 

která je řešena v praxi odborných institucí a firem. Cílem bylo dále 

navázání kontaktů a volba/konzultace témat kvalifikačních prací 

zaměřených na problematiku hydrobiologické praxe vedením odborníků z 

praxe.  

ŠARADÍNOVÁ, M. (2015): Studenti zjišťují, jak funguje hydrobiologie v praxi. Žurnál UP. Zveřejněno 13. 

ledna 2015, dostupné na WWW:  

http://www.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/studenti-zjistuji-jak-funguje-hydrobiologie-v-praxi/ 

UVÍRA, V. & JANÍČKOVÁ, B. (2014): Jak uplatnit absolventy (hydro)biologických oborů na trhu práce? 

Žurnal UP – on-line [2014-01-29], Dostupné na WWW:  

http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/jak-uplatnit-absolventy-hydrobiologickych-oboru-na-trhu-prace/. 

Hydrobiologie v praxi (ZOO/HYPRA) 



Hydrobiologie v praxi (ZOO/HYPRA) 

Formou dvoudenních bloků přednášek proběhla výuka, na které se jako 

externí lektoři podíleli specialisté z firem a institucí, zabývajících se 

hydrobiologickou problematikou.  

 

15. – 16. 1. 2014 se  zúčastnilo 15 odborníků (ZS 2013/14) 

13. – 14. 1. 2015, celkem 13 externích odborníků (ZS 2014/15) 

 



Seznam spolupracujících organizací 

V rámci spolupráce s externími odborníky vznikl „Seznam spolupracujících 

organizací“, který zahrnuje 29 institucí. 

Na základě souhlasu s vedoucími praxí i externími odborníky vznikl 

Seznam spolupracujících organizací, který je umístěn na webových 

stránkách projektu a čítá 29 institucí.  

Seznam je volně k dispozici na stránkách projektu: 
 

http://www.hydrobiologie-projekt.upol.cz/site/praxe/spolupracujici-organizace/ 



Seznam spolupracujících organizací 



Shrnutí praxí 

V rámci odborných praxí si mohli studenti osvojit doposud získané teoretické 

poznatky z výuky a seznámit se s praktickou činností jednotlivých organizací. 

Odborné praxe byly velmi přínosné a umožnili studentům získat 

nenahraditelné zkušenosti, které následně využívají při dalším studiu, při 

psaní kvalifikačních prací či v rozhodování o budoucím uplatnění po 

absolvování studia.  

V průběhu realizace projektu, tj. 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015, se kurzu Odborná 

praxe pro hydrobiology (EKO/OPXH) zúčastnilo celkem 29 studentů: 

 

Školní rok 2012/13 – 6 studentů 

Školní rok 2013/14 – 10 studentů 

Školní rok 2014/15 – 14 studentů 

 

Z toho 4 studentů bakalářských oborů, 23 studentů z magisterských oborů a 

2 studenti doktorského studia 



Seznam spolupracujících organizací se bude i nadále upravovat. 
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uvirav@prf.nw.upol.cz 

 

Mgr. Bronislava Janíčková, MBA 

janickova.brona@centrum.cz 

 

mailto:uvirav@prf.nw.upol.cz
mailto:janickova.brona@centrum.cz
mailto:janickova.brona@centrum.cz


Děkuji za pozornost  


