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V Brně dne 16. 2. 2022 

   

 
 
 
 
Věc: Žádost o registraci do aplikace Portál pracovních příležitostí  
 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně vychováváme už více než sto let 

odborníky pro oblast zemědělství. Reagujeme na společenské změny a neustále rozšiřujeme 

nabídku našich studijních programů, abychom dokázali pokrýt potřeby trhu práce a naše 

absolventy co nejlépe připravili na jejich uplatnění v praxi. 

Na fakultě klademe důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na kvalitní praktickou výuku. 

V rámci studijního plánu každého studenta je proto zařazen předmět Praxe. Jeho cílem je 

poskytnout studentům příležitost k ověření a prohloubení znalostí a dovedností, které získali 

studiem předmětů v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu. Na 

povinné praxi se studenti věnují praktickým činnostem, které vykonávají ve sjednané firmě 

nebo jiné organizaci. 

Aktuálně zavádíme elektronickou formu administrativy předmětu Praxe. Aplikace 

s názvem Portál pracovních příležitostí nově umožní online registraci firmy a studenta. Díky 

tomu získáme komplexní informace o vykonaných praxích a spolupracujících firmách. Aplikace 

je propojena s univerzitním informačním systémem a celkově zjednodušuje dosud papírovou 

formu administrativy. 

Touto cestou bychom Vás chtěli požádat o registraci do výše popsaného Portálu 
pracovních příležitostí. Jeho prostřednictvím se studenti bakalářského a navazujícího 

magisterského studia budou nově na praxe registrovat. Věříme, že online aplikace se stane 

uživatelsky příjemným prostředím a že Vám v mnohém usnadní komunikaci s univerzitou. 

Budeme rádi, pokud naši studenti získají příležitost prohlubovat své znalosti právě ve Vaší 

firmě. A věříme, že nová aplikace Vám ulehčí nezbytnou administrativu a Vy o to více času 

budete moci věnovat Vaší odborné činnosti. 
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Nabídku všech studijních programů, návody na registraci a další informace naleznete na 

webových stránkách fakulty: https://af.mendelu.cz/30540-praxe. 

Podrobnější informace případně podají referentky pro praxi: 

� Praxe v bakalářských studijních programech 

Hana Kališová, tel.:  +420 545 133 398,  

e-mail: hana.kalisova@mendelu.cz 

� Praxe v navazujících magisterských studijních programech 

Ing. Dagmar Zlatohlávková, tel.:  +420 545 133 002,  

e-mail: dagmar.zlatohlavkova@mendelu.cz 

 

Velmi si ceníme spolupráce s Vámi a věříme, že i nadále bude naším společným cílem 

připravovat odborníky pro praxi a že se nám současně touto cestou podaří prohloubit 

vzájemnou spolupráci mezi Vaší firmou a Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. 

 

S přátelským pozdravem 

 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, v. r. 

děkan AF MENDELU 

 

  

 

 


