

Můžu jít na praxi i na jiná pracoviště, než která jsou v EDISu?
Ano, je možné Vaše praxe realizovat i na jiných pracovištích než v Partnerské síti. Praxi si
můžete individuálně dohodnout a pracoviště si nechat schválit garantem příslušné praxe (Dr.
Roman Procházka pro klinické praxe, Doc. Zdeněk Vtípil pro praxe v psychologii práce
a organizace, Dr. Marek Kolařík pro praxe v psychologickém poradenství v sociálních
službách, Dr. Eleonora Smékalová pro praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství).
Od roku 2015 si po domluvě praxe mimo Partnerskou síť budete návrh na praxi ve Vámi
vybrané organizaci vkládat do systému EDIS, kde ji po Vašem zadání schválí či zamítne garant
pro příslušnou praxi. V rámci tohoto postupu neuzavírá Katedra psychologie s Vámi
vybraným pracovištěm žádné smlouvy, celou praxi si zajišťujete sami. Konkrétní návod a
pravidla pro žádost o praxi mimo Partnerskou síť naleznete v dokumentech praxí na webu
Katedry. Dbejte prosím pokynů, žádost se musí podat minimálně 30 dní před termínem, který
jste si vybrali!!



Zapsal/a jsem se omylem na více praxí. Jak se můžu odepsat?
Pro odepsání kontaktujte administrátorku (barbora.cervenkova01@upol.cz). Do e-mailu
nezapomeňte napsat pracoviště a termín praxe, ze kterého se chcete odepsat.



Přijde mi u praxe v Partnerské síti na e-mail nějaké potvrzení, že moje praxe platí?
Systém EDIS studentům potvrzení nerozesílá. Pokud mentor termín praxe potvrdí a počítá
s ním, praxi vidíte v „Mých praxích“. Mentorovi přijde 14 dní před praxí připomínka, studenti
musí na svou praxi myslet sami . Nenechte se zmást poznámkou „neschváleno“, je to šotek,
který nemá v tomto případě žádnou vypovídající hodnotu.



V systému EDIS mi nešlo se zapsat na předmět, který jsem chtěl/nešlo mi zakliknout, že
chci stáž nechat uznat jako praxi.
V případě, že se jedná o praxe v rámci jednoho modulu (např. Klinická praxe 3 i 4 spadá pod
modul Klinická psychologie-praxe), není třeba tento problém řešit. Pokud jste se ale zapsali
na stáž/praxi a mělo to být naopak, je nutné přeřadit Vás do správného modulu. Tyto případy
je potřeba řešit individuálně s tvůrci systému – napište prosím do „chyb a námětů“ –
v pravém dolním rohu webových stránek EDIS a požádejte o přeřazení.



V systému EDIS se mi nezobrazují praxe, které jsem absolvoval/ v zimním semestru 2013.
To je v pořádku, v systému EDIS jsou praxe vedeny až od LS 2013/2014. Pokud jste praxe
absolvoval/a už předtím, v EDISu je neuvidíte.



Co je potřeba splnit po absolvování praxe k úspěšnému zakončení?
V případě praxe v Partnerské síti je to hodnocení organizace a vložení práce studenta dle
nároků v daném předmětu (sledujte sylaby, poslouchejte garanty předmětů, ptejte se
garantů předmětů – oni ví  ) – obojí do systému EDIS. Toto platí také v rozšířením období
pro plnění praxí.
V případě praxe mimo Partnerskou síť je to vložení práce studenta a odevzdání dokumentu
Potvrzení o vykonání praxe konkrétnímu garantovi předmětu.
V obou případech je nutné vše vyřídit do 14 dní po skončení praxe!!! Při nesplnění
požadavků je Vaše praxe hodnocena jako neúspěšná. Dávejte si proto pozor a vyvarujte se
pozdějších nepříjemností či zklamání.



Nestihl/a jsem se na termíny praxe v EDISu zapsat a již jsou obsazeny. Termín potřebuji
kvůli své diplomové práci/něčemu jinému. Můžu si termín zarezervovat pro případ, že by
se uvolnilo místo?
Termín zarezervovat nelze, mohlo by to vyústit v situace, které by jiným studentům připadaly
nespravedlivé. Zkuste termíny sledovat a zapsat se, pokud se nějaký termín uvolní. O nové
přidaných termínech budete vždy před otevřením zápisu včasně informováni – sledujte proto
Vaše univerzitní emaily.



Jsem ve 3. ročníku studia a zjistil jsem, že mám praxi zapsanou až po termínu uzavření
studijních povinností (7. května 2014). Je to problém?
K termínu uzavření studijních záležitostí se vztahují i všechny praxe, tedy to problém je. Praxi
si je nutné splnit do tohoto termínu. Po tomto termínu se můžete zapsat jedině na stáž
(studijní pobyt bez získání kreditů).



Můžu jít na stáž i po státnicích?
Studenti 3. a 5. ročníků ztrácejí status studenta v den složení státnic. Od tohoto data tedy
není možné jít na praxe, ani na stáže.



Jsem student 3. Ročníku a rád bych na katedře pokračoval v magisterském studijním
programu. Můžu jít na praxi již v průběhu prázdnin?
Složením státnic ztrácíte status studenta, který znovu získáte až zápisem. V průběhu prázdnin
to tedy možné není, protože v této době nejste studentem.

