
Nabídka bezplatných odborných praxí na Magistrátu hl. m. Prahy  

Praxe je bezplatná a je určena pro studující středních, vyšších odborných a vysokých škol působících na území ČR, kteří musí splnit určitý rozsah odborné praxe jako podmínku pro splnění svých 

studijních povinností. Délka bezplatné odborné praxe závisí na domluvě studenta s poskytovatelem praxe a pohybuje se obvykle v délce od 1 týdne až po 4 týdny. O zabezpečení praxe je uzavřena 

smlouva mezi Magistrátem hl. města Prahy a školou studenta/studentky. Magistrát uzavírá pouze vlastní smlouvy, jiné smlouvy bohužel neakceptujeme. 

Praxi nabízí* 
Požadovaný 

stupeň vzdělání 
Obor studia Termín praxe Počet studentů  Stručná náplň praxe Zvláštní požadavky Kontaktní osoba 

Odbor ochrany 

prostředí 

 

VOŠ, VŠ přírodovědný, 

lesnický, 

vodohospodářský, 

zahradnický 

dle domluvy max. 2 současně seznámení se s chodem 

oddělení a jeho základními 

činnostmi (péče o chráněná 

území, lesy, vodní toky a 

vodní nádrže, ovocné sady, 

městské parky, agenda grantů) 

skutečný zájem o 

problematiku 

Ing. Jiří Rom 

e-mail: jiri.rom@praha.eu 

tel.: 236 005 820 

 

Odbor územního 

rozvoje 

VŠ (Mgr.) zaměření na 

územní plánování 

dle domluvy max. 2 současně seznámení s chodem práce na 

úseku územního rozvoje 

města, podáváním informací 

z územního plánu a 

připomínkováním 

Metropolitního plánu a 

projednávaných územních 

studií 

skutečný zájem o 

problematiku 

Bc. Dagmar Votlučková 

e-mail: dagmar.votluckova@praha.eu 

 

Odbor bezpečnosti 

SŠ, VOŠ, VŠ 

(Bc./Mgr.) 

zaměření na 

krizové řízení, 

ochranu obyvatel, 

kybernetickou 

bezpečnost 

duben 

květen říjen listopad 

max. 4 

současně 

seznámení s činností oddělení 

KŘ a PO a seznámení 

s jednou z oblastí 

problematiky krizového řízení 

a ochrany obyvatel 

 Mgr. Martin Klimakovský 

e-mail: martin.klimakovsky@praha.eu 

 

Odbor 

Archiv hl. města 

Prahy 

Oddělení fondů 

městské správy do 

roku 1945* 

VŠ (Bc./Mgr) archivnictví, 

historie (jiné 

humanitní obory 

pouze po 

domluvě) 

dle domluvy 

(min. 2 týdny) 

1  seznámení s činnostmi (revize 

a reinventarizace archivních 

fondů, příprava archiválií na 

digitalizaci, vytváření 

archivních databází) 

vítána alespoň 

částečná znalost 

německého jazyka 

Stanislava Šrámková 

e-mail: Stanislava.Sramkova@praha.eu 

 

(*v případě zájmu o praxi, uveďte 

prosím název oddělení, které praxi 

nabízí)  

Odbor 

Archiv hl. města 

Prahy 

Oddělení fondů 

městských podniků, 

institucí a fyzických 

osob* 

SŠ, VOŠ, VŠ 

(Bc./Mgr.) 

knihovnictví, 

informatika, 

historie 

květen, říjen  

(max. 2 týdny) 

1 seznámení s pomocnými 

pořádacími pracemi 

znalost práce na PC, 

pečlivost 

Stanislava Šrámková 

e-mail: Stanislava.Sramkova@praha.eu 

 

(*v případě zájmu o praxi, uveďte 

prosím název oddělení, které praxi 

nabízí) 

Odbor 

Archiv hl. města 

Prahy 

Oddělení provozního 

zabezpečení a 

ochrany archiválií* 

SŠ, VOŠ  konzervátorství a 

restaurátorství 

(SPŠG, VOŠG) 

květen, červen 

(max. 2 týdny) 

1-2 seznámení s chodem 

restaurátorského pracoviště, 

praktické ukázky jednotlivých 

restaurátorsko-konzervačních 

postupů, praktická cvičení 

v mikrobiologické a chemické 

laboratoři, zácvik ve 

vyplňování konzervátorských 

zpráv a protokolů 

manuální zručnost, 

svědomitost a 

trpělivost 

Stanislava Šrámková 

e-mail: Stanislava.Sramkova@praha.eu 

 

(*v případě zájmu o praxi, uveďte 

prosím název oddělení, které praxi 

nabízí) 
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