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Případová studie – z pohledu dodavatele 

Student na praxi při vypracování projektové dokumentace 

Povodí Moravy je státní podnik, který má na starosti správu, provoz i údržbu vodních toků a 

vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Mezi veřejnými zakázkami, které vypisuje, 

jsou často zakázky na zajištění projektové dokumentace, stavební práce, údržba zeleně.  

Veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení pro 

rekonstrukci vodního díla Letovice získala v roce 2015 firma HG Partner.  Zadavatel, aby  

podpořil lepší uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce,  začlenil do této zakázky 

sociální podmínku, že na realizaci díla se musí podílet alespoň 1 student magisterského 

stupně studia v oboru vodních staveb.  

Společnost HG Partner je malou firmou se 12 zaměstnanci, která v oborech vodního 

hospodářství, geotechniky, geologie a hydrogeologie vypracovává posudky, studie, projekty, 

výkon technického dozoru, průzkumy a také poskytuje poradenství. Kromě zakázek ze 

soukromého sektoru soutěží o veřejné zakázky od státních podniků povodí a daří se jí je i 

získávat. Firma HG Partner jinak aktivně spolupracuje s VUT Brno v rámci klastru CREA 

Hydro & Energy nebo s akademií věd, a to zejména na výzkumných projektech. Na těchto 

projektech se také podílí vysokoškolští studenti.  

S podmínkou poskytnout při práci na zakázce odbornou praxi vysokoškolskému studentu se 

ve firmě HG Partner setkali poprvé, ale žádnou překážku účasti v tendru to nepředstavovalo. 

Z minulosti měla firma zkušenost se zaměstnáním studentů na brigádu, takže jí bylo zřejmé, 

co tato podmínka obnáší. Najít studenta bylo i díky náhodě snadné, protože firmu oslovil 

sám. Jednalo se o studenta pražského ČVUT z oboru vodní hospodářství na Stavební 

fakultě. Firma HG Partner studenta zaměstnala na dohodu, přibližně na poloviční úvazek,  
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aby mohl práci vykonávat flexibilně podle studijních povinností. Ačkoliv studijní praxe nemusí 

být kompenzována odměnou, student dostával mzdu ve výši 150 Kč na hodinu. Studijní 

praxe na zakázce trvala přes půl roku, student mezi tím dokončil studium na vysoké škole, a 

protože s ním byla firma spokojená, nakonec ho po studiu zaměstnala jako stálého 

zaměstnance. Firma HG Partner musela zadavateli doložit splnění podmínky přijetí studenta 

na stáž, včetně potvrzení od stavební fakulty.  

Student získal velice konkrétní zkušenosti, protože prováděl např. hydrotechnické výpočty 

nebo se pod vedením autorizovaného inženýra podílel na návrzích stavebních konstrukcí. 

Přijetí studenta na praxi ale pro firmu znamená, že odpovědný zaměstnanec musí vynaložit 

čas nejen na zaučení studenta, ale také na kontrolu jeho výsledků, což znamená dodatečné 

náklady. V oboru projektování je důležitou složkou práce odpovědnost za správný výsledek, 

což při nezkušenosti studenta představuje významné riziko. V tomto oboru zaučení 

absolventa, aby mohl pracovat zcela samostatně, trvá až 3 roky. 

I přes výše uvedené, podle firmy HG Partner, je stáž studenta přínosná a tato praxe by se 

mohla více rozšířit zavedením podpory1 pro firmy, které studentům praxi poskytnou. Tím by 

tato společensky prospěšná spolupráce byla přínosem pro obě strany.  Pro malou firmu, 

která nemá velký administrativní aparát, by také bylo ulehčením, kdyby vysoké školy měly 

permanentní nabídku studentů, kteří mají o stáž zájem, resp. pokud by třeba na stránkách 

školy bylo možné nabídky pracovní stáže nabízet2. Pro firmu je důležité, aby spolupráce se 

studenty byla flexibilní a operativní, tedy podle kapacit firmy. 

Webové stránky společnosti www.hgpartner.cz  

 

                                                           
1 Informace o aktuálních podporách pracovních míst lze najít na těchto odkazech: 
http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace, http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/esf 
 
2 Některé školy mají speciální centra, která se spoluprací s praxí zabývají. Např. ČVUT - spolupráce 

s partnery školy https://www.cvut.cz/informace-pro-partnery. Kariérní centrum ČVUT – nabídka práce 

studentům http://kariernicentrum.cz/#m-07-2016 

VŠE, Fakulta informatiky – spolupráce s praxí - http://fis.vse.cz/spoluprace/spoluprace-s-praxi/ 

VŠE, spolupráce s firmami, nabídky pro studenty – Rozvojové a poradenské centrum http://rpc.vse.cz/  
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