
Návod k přihlášení na dlouhodobé praxe 
čtvrtých ročníků v roce 2017/2018 
Aplikace (respektive její modul), přes kterou přihlašování probíhá je zcela nová. Pokud objevíte 

nějakou chybu, neváhejte ji nahlásit na adresu michal.stehlik@pslib.cz. 

V následujícím textu bude popsán postup k přihlášení na dlouhodobé praxe. Budou zmíněny známé 

chyby a způsob, jak je obejít. 

Aktuální obtíže s aplikací pramení ze změn v síti, konkrétně: 

• byl zrušen starý mailserver, proti kterému probíhalo ověření uživatelského jména 

• nefunguje (mi) připojení disků přes VPN 

Přihlášení do aplikace 
Aplikace běží na adrese https://www.pslib.cz/st/dmp/www/. Je totožná se systémem pro vedení 

dlouhodobých prací, použitém poprvé loni. 

Přihlašování do aplikace probíhá na adrese https://www.pslib.cz/st/dmp/www/sign/in. Před 

prázdninami se aplikace ověřovala proti starému školnímu mailserveru a uživatelské jméno a heslo 

bylo stejné, jako do školní sítě. Starý mailserver byl zrušen, toto již není možné. 

Všichni studenti mají za přihlašovací jméno svůj kontaktní mail uvedený ve školní evidenci (Bakaláři). 

Tedy obvykle svůj běžný email (@seznam.cz, @gmail.cz, …). Ti studenti, kteří v evidenci žádný mail 

neměli uvedený, mají jako přihlašovací jméno svůj běžný školní mail (@pslib.cz), vygenerovaný 

z jejich starého přihlašovacího jména do školní sítě.  

Učitelé mají jako přihlašovací jméno svůj školní email (@pslib.cz). 

Všichni uživatelé mají jako heslo nastavený zcela náhodný řetězec. Požádejte o změnu hesla a 

nastavte si, co chcete. 

Pokud by se Vám nepodařilo nastavit heslo tímto způsobem, kontaktujte mě emailem a já Vám heslo 

dočasně nastavím ručně.  

Registrace praxe 
Samotná registrace praxí je v principu stejná, jako v loni používaní aplikaci. Jen je na adrese 

https://www.pslib.cz/st/dmp/www/placement/ . 
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Nejprve se v sekci firmy podívejte, jestli Vámi požadovaná firma již náhodou neexistuje. Pokud ne, 

založte ji zadáním IČO. 

 

Pokud se nepodaří firmu založit (může se stát pokud buď nebude nalezena ve státní databázi ARES, 

nebo její adresa nebude nalezena přes API Google Map), napište mi na mail michal.stehlik@pslib.cz. 

Následně vytvořte samotnou přihlášku přes ikonku „aktovky“ na titulní stránce praxí. 
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Položky jsou stejné jako na starých praxích. Na žádost firem přibylo velké textové pole pro poznámky, 

které si zúčastněné strany (firma, škola, student) přejí mít na přihlášce uvedené. 

Zde se nachází známá chyba: při odeslání formuláře je na poprvé vrácena chyba, že není vyplněné 

pole s popisem činností. Stačí formulář odeslat znovu. 

Poté je možné vygenerovat přihlášku ve formě PDF. 

Pokud by přihláška nebyla vyhovující, je možné ji změnit, soubor PDF přegenerovat a stáhnout znovu. 

 


