
Návod – přihlášení na individuální praxi 
 

1. do vyhledávače zadejte https://praxe.uhk.cz/  

2. klikněte na „Přihlásit pomocí účtu UHK“ 

 
Pozn.: na počítačích zapojených do sítě UHK dojde k automatickému přihlášení, z domu 

vyplníte přihlašovací tabulku (login = uhk\login) 

3. Vlevo nahoře klikněte na „Praxe – Přehled praxí“ 

 
4. Zobrazí se předměty praxí, které máte zapsané pro aktuální akademický rok. 

 

https://praxe.uhk.cz/


5. Klikněte na řádek předmětu, který chcete registrovat. Rozbalí se detail předmětu praxe a 

další možnosti registrace. 

 

6. Pro individuální registraci klikněte na tlačítko „Individuální“. 

7. Zadejte IČO zařízení, klikněte na další. 

 

8. Pokud je již zařízení v systému zavedeno, klikněte na pracoviště, kam chcete nastoupit. 

 



9. Pokud pracoviště v seznamu chybí, kontaktuje odpovědného pracovníka pro praxe 

(marketa.klimentova@uhk.cz). Použijte kontaktní formulář na https://www.uhk.cz/cs-

CZ/PDF/Studium/praxe/Neucitelska-praxe#UHK-Article. 

 

10. Pokud zařízení není zavedené, vyplňte chybějící údaje. (Doporučení – pro správné údaje 

k příslušnému IČ využijte http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz). 

 
a. Vyplňte název organizace 

 
b. Vyplňte celou adresu sídla organizace + statutární zástupce (osoba mající pravomoc 

vystupovat za organizaci – většinou ředitel, zástupce ředitele apod.) 
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c. Bankovní účet – nepovinný údaj, v poli „Kód platebního styku (banky)“ v rolovacím 

menu vyberete poslední možnost. 

 

  



d. Vyplňte název pracoviště a kontaktní osobu pracoviště, klikněte na další. 

 

 
e. Zadejte termín praxe („Datum od“ a „Datum do“ – nejkratší termín podání žádosti je 

30 dní), jméno a příjmení na vedoucího praxe, vyplňte kontaktní údaje na vedoucího 

praxe, doplňte poznámku k žádosti, pokud nějakou máte (např. praxe v zahraničí, 

praxe v zaměstnání apod.).  

Poznámka je povinná pouze tehdy, pokud se jedná o praxi v zahraničí nebo 

v zaměstnání.  

 

f. Klikněte na „Podat žádost“. 

g. Pokud proběhla registrace v pořádku, objeví se následující sdělení: 



 

11. Klikněte na „Praxe – Přehled praxí“ 

 
12. Registrovaný předmět se přesunul do sekce „Žádosti“, stav = „Podaná“. 

 

13. Po schválení žádosti garantem praxe se přesune předmět praxe do sekce „Záznamy o praxi“ 

 

14. V případě jakýchkoliv problémů s registrací individuální praxe kontaktujte odpovědného 

pracovníka pro praxe, sledujte aktuální informace na internetových stránkách PdF UHK (viz 

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/praxe/Neucitelska-praxe#UHK-Article).   

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/praxe/Neucitelska-praxe#UHK-Article

