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PROPOZICE K PRAXI  

 
Název partnera: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 
Kontaktní osoby: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D. / Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 
Email: pavlina.brozova@upce.cz / josef.bulicek@upce.cz 
Adresa: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
Telefon: 466 036 202 

 
 

1) Kam a v kolik má student/ka na začátku praxe přijít? 
Je potřebné, aby se studenti mající zájem o tuto praxi vzájemně domluvili na společném 
absolvování první části praxe, tj. základního kurzu a následně se domluvili s kontaktní osobou 
na Dopravní fakultě (telefonem nebo e-mailem) na realizaci kurzu (termíny, kurz – 5 dní může 
být souvislý i nesouvislý). Podle pokynů se studenti dostaví v den zahájení výuky do budovy 
Dopravní fakulty Univerzity Pardubice (Studentská 95, Pardubice), do kanceláře kontaktních 
osob DC05011 (Katedra technologie a řízení dopravy, 4. patro). Zde jim budou sděleny další 
organizační pokyny. 
Druhá část praxe – vybrané přednášky, konzultace závěrečných prací, příp. spolupráce na poli 
výzkumu proběhne podle pokynů sdělených individuálně při první společné části.  
2) Co si má student/ka vzít na praxi s sebou? 
Průkaz studenta, školní potřeby a pomůcky, příp. oblečení podle počasí pro možnou terénní 
práci v ulicích města (např. krátký křižovatkový průzkum zaměřený na pohyb vozidel apod.). 
3) O čem by měl/a být student/ka před praxí informován/a? 
Doporučujeme prostudování publikace: ŠIROKÝ, J.: Technologie dopravy. Univerzita 
Pardubice, ISBN 978-80-8653-082-6, která se věnuje základním principům technologie 
a provozu všech druhů dopravy. 
4) Máte nějaké doporučení ohledně ubytování v místě výkonu praxe? 
Ubytování je možné zajistit na kolejích v univerzitním kampusu 
(http://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza/koleje/hotel.html), 
ve městě Pardubice je i dobrá nabídka dalších komerčních ubytovacích kapacit. 
5) Je možné zabezpečit stravování v místě výkonu praxe? 
Ano, v univerzitní menze (nutno dojednat předem s kontaktní osobou) 
6) Je něco dalšího, co můžete nabídnou studentům na praxi? (Parkování, pracovna...) 
Přístup do univerzitní knihovny Univerzity Pardubice (po předchozím zpracování požadavku). 
 
POKYNY PO SKONČENÍ PRAXE    
1) Zpracování výstupů z praxe (studijní výstup dle sylabu; hodnocení pracoviště) a vložení 
do systému EDIS nejpozději do 14 dní po skončení praxe     
2) Počkání si na kontrolu studijního výstupu garantem předmětu a uznání praxe (v případě     
připomínek přepracování výstupů)     
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