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Projekt Praxe a stáže se zaměřil na inovaci systému praktické výuky na Ekonomicko-správní 

fakultě Masarykovy univerzity. Projekt reagoval na dlouhodobou potřebu zkvalitnění a zefektivnění 

způsobu poskytování praxí a stáží, a to nejenom ve prospěch studentů a fakulty, ale současně i ve 

prospěch partnerských organizací, ve kterých studenti praxe vykonávají. Praktická výuka tohoto 

typu studentům umožňuje seznámit se s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na fakultě 

připravováni, a to v podmínkách organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. 

Studenti se na těchto praxích mohou seznámit s reálnými procesy, zapojit se do řešení konkrétních 

problémů, diskutovat s významnými odborníky z oboru, či s organizací spolupracovat při tvorbě 

diplomové práce, eventuálně získat přístup k datům. Náplní projektu je také inovace vyučovaných 

předmětů formou obohacení o praktickou výuku realizovanou odborníky partnerských organizací. 

 

Projekt zahrnoval klíčové aktivity Inovace fakultních předmětů s komponentou odběratelské sféry, 

Inovace předmětu Studentský podnikatelský inkubátor ve spolupráci s Právnickou fakultou MU, 

Inovace předmětů s komponentou praxí a stáží, a doplňkově monitoring trhu práce pro absolventy. 

 

V rámci celkové inovace systému praktické výuky na ESF MU byla plánována inovace 

39 předmětů v souladu s požadavky trhu práce. Pozornost byla zaměřena i na možnosti, které nabízí 

mezioborová studia – konkrétně se zde jedná o spolupráci Ekonomicko-správní fakulty MU a 

Právnické fakulty MU v aktivitě „Inovace předmětu Studentský podnikatelský inkubátor ve 

spolupráci s Právnickou fakultou MU“, kde je podporován podnikatelský přístup studentů. Součástí 

spolupráce s Právnickou fakultou bylo i společné rozšiřování partnerské sítě poskytovatelů stáží, 

spolupráce na realizaci a přípravě workshopů a konferencí a zajišťování externích odborných 

lektorů. 

Cíle projektu 

• Celková inovace systému praktické výuky na ESF MU, 

• inovace 39 předmětů v souladu s požadavky trhu práce, 

• vytvoření sítě partnerů z odběratelské sféry o dostatečné absorpční kapacitě a motivaci, 

• seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou v daném oboru připravováni. 


